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การสื่อสารการตลาดกับพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดบริการสุขภาพ
Marketing Communication and Consumer Behavior 

in Health Care Market

1

บทคัดย่อ

บทความนี้น�าเสนอแนวคิดพฤติกรรมผู ้บริโภคในตลาดบริการสุขภาพ (health care market) กลยุทธ ์

การบริการสุขภาพเพื่อรองรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลงของผู้บริโภค และเสนอแนวคิดการส่ือสารการตลาด 

แนวทางการประยุกต์ใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดส�าหรับโรงพยาบาลในประเด็นการปรับตัวของธุรกิจบริการสุขภาพ 

ในด้านการจัดการรูปแบบการบริการและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุค

ปัจจุบัน เพื่อให้โปรแกรมการสื่อสารการตลาดสามารถน�าไปสู่การสื่อสารการตลาดกับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล ธุรกิจจะต้องทราบถึงพฤติกรรมผู้บริโภค ความต้องการสินค้าหรือบริการ กลุ่มบุคคลอ้างอิง พฤติกรรม

การเปิดรับสื่อ (media exposure) ระบบสังคมและวัฒนธรรมของผู้รับสาร และน�าแนวคิดหลักมาออกแบบโปรแกรม

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการให้เกิดคุณค่าเพิ่ม (value added) และเข้าถึงจุดครองใจของกลุ่มเป้าหมายในตลาด

บริการสุขภาพ

ค�ำส�ำคัญ: การสื่อสารการตลาด, พฤติกรรมผู้บริโภค, ตลาดบริการสุขภาพ

Abstract

This article presents a study of consumer behavior in the health care market and presents a 

marketing strategy to respond to behavioral changes in the consumer healthcare market. A model is 

presented for applying integrated marketing communication strategies and modern healthcare service 

management to hospital business operations. The marketing communication program enables healthcare 

providers to communicate with consumers efficiently and effectively. Hence, it is a must for business 

managers to know their customers’ behavior--demand for products and services, reference groups, media 

1อาจารย์ประจ�าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

 E-mail: yaowapa@eau.ac.th
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ควำมน�ำ

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสุขภาพของ 

คนไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 กระแสการด�าเนินชีวิตที่ใส่ใจ

สุขภาพ (healthcare lifestyle) พฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นจากการ

รักษามาสู่เตรียมพร้อมที่เป็นการป้องกันก่อนจะเจ็บป่วย  

(ปฎคิม พลบัพลงึ, 2550) จากผลการศกึษาแนวโน้ม (trend)  

พฤติกรรมของผู้บริโภคของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2555 

(TNS research international, 2555) พบว่า ผู้บริโภค

มีความต้องการการมีสุขภาพที่ดี และมีความตระหนักด้าน

การใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี แม้ว่าค่าบริการเพื่อสุขภาพ

เพิ่มสูงขึ้นแต่ผู้บริโภคก็เต็มใจที่จะจ่ายเพ่ิมเพ่ือให้แน่ใจว่า 

ตนเองจะมสีขุภาพทีด่ ีดงัน้ัน ผลติภณัฑ์เพ่ือสขุภาพ จงึมกีาร 

เติบโตอย่างต่อเน่ือง ผลติภณัฑ์เพ่ือสขุภาพและอาหารเสรมิ

เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีการโฆษณามากที่สุดอย่างหนึ่งในเอเชีย 

ธุรกิจบริการสุขภาพได้แก่ โรงพยาบาล คลินิก 

สปา ฟิตเนสคลับ เฮลท์คลับและฟิตเนสเซ็นเตอร์ เป็นต้น 

เป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทย 

พฤติกรรมการใส่ใจเรื่องสุขภาพของคนไทยที่ขยายตัว 

ในวงกว้างอย่างรวดเรว็นัน้ ได้กลายเป็นโอกาสทางการตลาด 

ที่ท�าให้โรงพยาบาลปรับกลยุทธ์การตลาด และใช้กลยุทธ์

ทางการตลาดมาช่วยผลักดันให้พฤติกรรมในเรื่องของ

การด�าเนินชีวิตท่ีใส่ใจสุขภาพเกิดแบบเต็มรูปแบบเร็วขึ้น  

(เยาวภา ปฐมศิริกุล, 2553) รวมทั้งการปรับตัวของธุรกิจ

โรงพยาบาลกับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่ก�าลัง 

เข้าสู่ยุคการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยค่านิยม (value-driven 

era) ของผูบ้รโิภค (ณงลกัษณ์ จารวุฒัน์, 2554) ความต้องการ 

ของผู้บริโภคได้เปลี่ยนจากการเน้นเรื่องประโยชน์ใช้สอย

เพียงอย่างเดียว (functional needs) ไปสู่การตอบสนอง

exposure, as well as consumer socio-culture--so as to design an integrated marketing communication 

program which adds value to achieve the desired share of the target healthcare market. 

Keywords: marketing communication, consumer behavior, health care market 

ความต้องการทางอารมณ์ความรู้สึก (emotional needs) 

และประสบการณ์กับส่ิงใหม่ๆ

การส่ือสารการตลาดในธรุกจิบรกิารสุขภาพ มคีวาม 

จ�าเป็นที่ธุรกิจจะต้องน�าโปรแกรมการส่ือสารการตลาด

แบบบูรณาการ (IMC) มาใช้และควรค�านึงถึงพฤติกรรม

ผู้บริโภคในตลาดบริการสุขภาพ (health care market) 

การสื่อสารการตลาดท�าให้ผู้ใช้บริการรับรู้ จดจ�า สนใจ

และจูงใจในการใช้บริการการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ 

การเปลี่ยนภาพลักษณ์ของโรงพยาบาล (re-branding) 

การเปิดรับสื่อ (media exposure) ใหม่ๆ ท�าให้ผู ้ใช้

บริการมีประสบการณ์กับสิ่งใหม่ๆ เช่น การมีส่วนร่วม 

ในการออกแบบ (co-creation) ประสบการณ์ที่จุดสัมผัส

กับแบรนด์ (touch point) ในด้านการดูแลสุขภาพ  

การสื่อสารการตลาดในสังคมออนไลน์ โซเชียลมีเดีย  

(social media) ถ่ายทอดแนวคิดด้านการดูแลสุขภาพ  

โดยเปิดโอกาสให้ผูบ้รโิภคมส่ีวนร่วมในการถ่ายทอดเรือ่งราว 

เป็นต้น ดังนั้นความส�าเร็จของการสร้างแบรนด์ไม่ใช่ 

การใช้สินค้าเป็นศูนย์กลาง แต่ใช้ไลฟ์สไตล์และช่วง

ขณะเวลานั้นๆ ของผู้บริโภค (successful brand is not  

product centric, but consumer’s moment and  

lifestyle centric) และการสร้างแบรนด์ให้เป็นส่วนหนึ่ง

กับชีวิตผู้บริโภค (brand is part of consumer lifestyle) 

(ชัยประนิน วิสุทธิพล, 2554)

ดังนั้น เพื่อให้โปรแกรมการสื่อสารการตลาด

สามารถน�าไปสู่การสื่อสารการตลาดกับผู้บริโภคได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ธุรกิจจะต้องทราบถึง

พฤติกรรมผู ้บริโภค ความต้องการสินค้าหรือบริการ  

กลุ ่มบุคคลอ้างอิง พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ (media  

exposure) ระบบสังคมและวัฒนธรรมของผู ้รับสาร  
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และน�าแนวคิดหลักมาออกแบบโปรแกรมการสื่อสาร 

การตลาดแบบบูรณาการ ให้เกิดคุณค่าเพิ่ม (value added) 

และเข้าถึงจุดครองใจของกลุ่มเป้าหมายในตลาดบริการ

สุขภาพ (health care market)

แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคในตลำดบริกำรสุขภำพ

การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ และสังคมที่

เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ได้ส่งผลกระทบ

ต่อสถานบริการทางสุขภาพ โดยแต่เดิมการให้บริการทาง

สุขภาพจะเป็นรูปแบบของการให้บริการที่มุ่งเน้นในเรื่อง

การรักษาพยาบาลมากกว่าการส่งเสริมป้องกันและฟื้นฟู  

ดังน้ันแนวคดิในการให้บรกิารทางสขุภาพจงึเปลีย่นแปลงไป 

โดยเน้นถึงการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค การให้

บริการสุขภาพจึงเปลี่ยนมาเป็นการให้บริการเชิงรุกเพื่อให้ 

ประชาชนมีศักยภาพ ในการดูแลตัวเองมากขึ้น ซึ่งมีผล

ท�าให้รูปแบบการบริหารจัดการในสถานพยาบาลต้องมี

การเปลี่ยนแปลง 

การจัดการกลยุทธ์บริการสุขภาพในศตวรรษที่ 21 

ต้องประยุกต์แนวคิดการจัดการที่ค�านึงถึงลัทธิบริโภคนิยม 

(consumerism) โดยปรับแนวคิดใหม่ค�านึงว่า “บริการ

สุขภาพเป็นทั้ง สินค้าสาธารณะ (public good) และ

เป็นบริการที่มีผู ้บริโภคเป็นตัวขับเคลื่อน (consumer 

driven) ด้วย” แบบแผนพฤติกรรมผู้บริโภคที่เป็นพลวัตร  

(dynamic model of consumer behavior) ได้มีการ 

น�ามาประยุกต์ใช้ในระบบบริการสุขภาพหรือจัดจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ จากรายงานการส�ารวจผู้บริโภคชาว

อเมริกันในปี ค.ศ. 2010 (Deloitte Center for Health 

Solution, 2010) เกี่ยวกับแนวโน้มความต้องการบริการ

สุขภาพและสรุปกลุ่มผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อการปรับและ

พัฒนากลยุทธ์การจัดการบริการสุขภาพจ�านวน 6 กลุ่ม  

โดยแบ่งกลุ ่มผู ้บริโภคตามพฤติกรรมและกิจกรรมใน

ชุมชน ได้แก่ (1) กลุ่มที่สนใจความอยู่ดีกินดี (wellness 

and healthy living) รวมทั้งการดูแลสุขภาพตนเอง

หรือจัดการสุขภาพส่วนตนได้ (self care and health 

management) (2) กลุ่มที่สนใจการบริการรูปแบบเดิม 

(traditional healthcare services) ที่ให้บริการโดยการ 

ไปหาแพทย์ที่โรงพยาบาลหรือคลินิก หรือร้านขายยา

เภสัชกร (3) กลุ่มที่สนใจแหล่งข้อมูลทรัพยากรเกี่ยวกับ

สขุภาพก่อนการตดัสินใจเลอืกดแูลสขุภาพหรอืเลือกวิธกีาร

รักษาแบบใดแบบหนึ่ง(information sources helpful 

in decision making) (4) กลุ่มที่สนใจบริการทางการ

แพทย์ทางเลือก (alternative health services) โดย

ต้องการให้เป็นการบริการเสริมกับบริการแผนปัจจุบัน 

(complementary medicine) (5) กลุ่มที่สนใจภาระ 

ค่าใช้จ ่ายและสิทธิประกันสุขภาพต่างๆ (insurance 

coverage with financial consideration) (6) กลุ่มท่ี

สนใจปฏิรูปการจัดบริการและบริหารการจ่ายเงิน (opinion 

leaders about health care reform) ดังแสดงกลุ่ม 

ผู้บริโภคในภาพ 1

ภำพ 1 การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคตามพฤติกรรมและกิจกรรม

ในชุมชน (Zone of healthcare consumer activity)

Note from: “survey of health care consumers: key 

findings,Strategic implications” Deloitte center 

for health solution (2010). Retrieved from www.

deloitte.com/.../US_CHS_2010 ConsumerSurveyG.

เห็นได้ว่าหากอนุมานจากผู้บริโภคชาวอเมริกัน 

เป็นตวัแทนของผูบ้รโิภคในศตวรรษที ่21 แนวโน้มผูบ้รโิภค

บริการสุขภาพยุคใหม่หันมาสนใจในประเด็นด้านคุณค่า 

(value consumer experience) โดยความเหน็ร่วมทีผู่บ้รโิภค 

ต้องการสรปุใจความส�าคัญคือผูบ้รโิภคต้องการระบบบรกิาร
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ที่มีผลลัพธ์ต่อคุณค่าแห่งชีวิต (better performance 

healthcare system) ในความหมายดังนี้ (1) เป็นบริการที่

ง่ายไม่ซบัซ้อน เข้าใจง่ายหรอืกระบวนการข้ันตอนไม่ยุง่ยาก  

(simplicity not complexity) (2) เป็นบริการที่สามารถ

แสดงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดูแลทั้งในแง่

คุณภาพความปลอดภัยและคุณค่าแห่งจิตใจ (better value 

for dollars they spend) (3) เป็นบริการที่ใช้เครื่องมือหรือ

นวัตกรรมที่มีราคาไม่แพง ใช้ง่ายเข้าใจง่าย (lower cost 

and more convenience innovations) (4) เป็นบริการ

ที่มีเคร่ืองมือสื่อสารพร้อมส�าหรับประกอบการตัดสินใจ 

ของตนเองหรือญาติประกอบการตัดสินใจเลือกวิธีการ

ดูแลสุขภาพหรือรักษาสุขภาพ (readily available tools 

to patient in making decision about their health)

TNS research international (2555) ได้สรุป

แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคของคนไทย ในปี พ.ศ. 2555 

(8 Trends of Thailand long Term Consuming in 

2012) พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไว้ดังนี้

1. พฤติกรรมผู้บริโภคของประชากรเริ่มเปล่ียน

ตัวเองมากขึ้น โดยผู้บริโภคมีความต้องการด้านพื้นฐาน

ของชีวิต ต้องการสินค้าที่ค�านึงเรื่องสิ่งแวดล้อม (back to 

nature) ความต้องการความปลอดภัยส�าหรับชีวิต (safety 

needs) พฤติกรรมผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นไม่เฉพาะตวัเอง สงัคม

รอบข้าง (ครอบครัว) แม้แต่เพื่อนร่วมงานในองค์การ 

2. ผู้บริโภคให้ความส�าคัญต่อสินค้าหรือบริการที่

มีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ความรับผิดชอบของ

องค์กรต่อสังคมมีความส�าคัญมากขึ้น เนื่องจากผู้บริโภค

เรียกร้องให้องค์กรต่างๆ มีการสื่อสารกับผู้บริโภคอย่าง

เปิดเผยและจริงใจมากข้ึน วฤตดา วรอาคม (2554) ได้ให้ 

ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า แนวโน้มทั่วโลก จากกระแสความ

ไม่ม่ันคงและสถานการณ์ไม่สงบสุขที่เกิดขึ้นหลายๆ มิติ 

ในชวีติของผูบ้รโิภค ผูบ้รโิภคกลุม่สร้างแรงบนัดาลใจ มองหา 

สิ่งยึดเหน่ียวความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจใน 

เชิงบวกมากขึ้นในการด�าเนินชีวิตสิ่งที่มองหาในแบรนด์

และสินค้าและการใส่ใจในภาพรวมของการสร้างสรรค์สงัคม 

3. ผู้บริโภคต้องการการมีสุขภาพที่ดีและการกินด ี

อยู ่ดี ทุกวันนี้ผู ้บริโภคมีความตระหนักด้านการใช้ชีวิต

อย่างมีสุขภาพดี โดยมองเรื่องสุขภาพโดยรวม และแม้ว่า

ค่าบริการเพื่อสุขภาพเพิ่มสูงขึ้นแต่ผู้บริโภคก็เต็มใจที่จะ

จ่ายเพิ่มเพื่อให้แน่ใจว่าตนเองจะมีสุขภาพที่ดี  

4. การเติบโตของอินเทอร ์เน็ตและโซเชียล

เน็ตเวิร์ค (social network) คนไทยเป็นกลุ่มที่มีส่วน

ร่วมและยินดีที่จะแสดงความเห็นในโลกดิจิตอลอีกทั้งยังมี

จ�านวนเพื่อนในโซเชียลเน็ตเวิร์คมากที่สุดในโลกกลุ่มหนึ่ง

ในโลก นอกจากนี้ กว่าครึ่งของชาวออนไลน์ยังให้ความ

เชื่อถือต่อความเห็นเกี่ยวกับแบรนด์ (brand) ที่มาจาก 

ผู้บริโภคอื่นๆ มากกว่าข้อมูลที่ได้จากแบรนด์เอง ทั้งหมดนี้ 

ส่งเสริมการสื่อสารบอกปากต่อปากแผ่เข้ามามีอิทธิพลมาก

ในโลกอินเทอร์เน็ตและโซเชียลเน็ตเวิร์ค

5. ความต้องการความสะดวกและความรวดเร็ว

ที่มากขึ้น ปัจจัยด้านความสะดวกส�าหรับชาวไทยมีอยู่ 5 

เรื่องหลักๆ ได้แก่ ความรวดเร็วในการใช้งานสินค้าหรือ

บริการ สถานที่ต้ังของสินค้าหรือบริการที่ไป/มาได้สะดวก 

การมสิีนค้าหรอืบรกิารทีค่รบวงจรในทีเ่ดียว ขนาดของสินค้า

ที่เอ้ือต่อการใช้งาน การใช้งานง่ายไม่ต้องการเรียนรู้นาน

6. ความต้องการมีส่วนร่วมในการก�าหนดสิ่งต่างๆ 

ส�าหรับตัวเองมากข้ึน พฤติกรรมผู้บริโภคมีการแสดงออก

ถึงความชื่นชอบผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบของศิลปะและ

มีความต้องการที่จะก�าหนดสิ่งต่างๆตามความต้องการของ

ตนเองมากข้ึน การที่แบรนด์เปิดให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมใน

การออกแบบผลิตภัณฑ์ มีความหมายมากกว่าแค่รูปลักษณ์

หรือสีสัน แต่รวมไปถึงการออกแบบขององค์ประกอบใน

การใช้งาน หรอืมส่ีวนร่วมในการก�าหนดทศิทางของแบรนด์ 

ผ่านทางกิจกรรมต่างๆ จึงเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความ

รู้สึกผูกพันกับแบรนด์ 

7. ความต้องการของผู้บริโภคเน้นไปทางความ

ต้องการส่วนบคุคลและความช�านาญเฉพาะทางผูบ้รโิภคทกุ

วันนี้มีความต้องการเฉพาะบุคคลและลักษณะการบริโภค

สินค้าที่เป็นแบบเฉพาะตัวผู้บริโภค

8. จากคุณสมบัติผลิตภัณฑ์และบริการ การสร้าง

ความรูสึ้กและประสบการณ์ในการบรโิภค ความต้องการของ 
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ผู้บริโภคได้เปลี่ยนจากการเน้นเรื่องประโยชน์ใช้สอยเพียง

อย่างเดียว (functional needs) ไปสู่การตอบสนองความ

ต้องการทางอารมณ์ความรู้สึก (emotional needs)

นอกจากนี ้ผลการศกึษาของ วพิรรณ ประจวบเหมาะ  

(2554) ได้สรปุแนวโน้มทางประชากรทีแ่ปรเปลีย่นไป ส่งผล 

ให้โลกต้องเผชญิหน้ากบัยคุของสงัคมสงูวยั แนวโน้ม (trend)  

ธุรกิจผู ้สูงอายุมีโอกาสทางธุรกิจในประเทศพร้อมสร้าง 

การเติบโตตอบสนองสภาพสังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ (aged  

society) และมีความชัดเจนมากขึ้นหลังปีพ.ศ. 2555 

เป็นต้นไป ตามแนวทางของแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับ

ท่ี 2 ซึ่งมุ ่งให้ผู ้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถ 

ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่า มีศักดิ์ศรีและพึ่งตนเองได้นานที่สุด 

การสนับสนุนให้ประชากรทุกวัยมีสุขภาพดีโดยเน้นการ 

ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค จากการเปล่ียนเป็น

สังคมสูงวัยจะเปิดโอกาสใหม่ในมิติทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น 

การบริการด้านสุขภาพที่เน้นแนวทางส่งเสริมป้องกัน และ

ฟื้นฟูสุขภาพ ตลอดจนนวัตกรรมต่างๆ เพื่อเสริมศักยภาพ

และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

จากแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคของคนไทย ในปี  

พ.ศ. 2555 ความต้องการของผู้บริโภคได้เปลี่ยนจาก 

การเน้นเรื่องประโยชน์ใช้สอยเพียงอย่างเดียว (functional 

needs) ไปสู ่การตอบสนองความต้องการทางอารมณ ์

ความรู้สึก (emotional needs) ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

จากการเน้นโฆษณาที่ ตัวสินค้าไปเน้นที่รูปแบบและ

ประสบการณ์ที่จะได้รับจากการบริโภคหรือใช้บริการ  

การเปิดรับสื่อ (media exposure) ใหม่ๆ ท�าให้ผู้ใช้บริการ 

มีประสบการณ์กับสิ่งใหม่ๆ เช่น การมีส่วนร่วมในการ

ออกแบบ (co-creation) ประสบการณ์ที่จุดสัมผัสกับ

แบรนด์ (touch point) ในด้านการดูแลสุขภาพ ดังแบบแผน 

พฤติกรรมผู้บริโภคที่เป็นพลวัตรในภาพ 2

ภำพ 2 แบบแผนพฤติกรรมผู้บริโภคที่เป็นพลวัตรกับการประยุกต์ใช้ในระบบบริการสุขภาพ

ที่มา: จาก “พฤติกรรมการบริโภคของประชากรในศตวรรษ ที่ 21” โดย วรางคณา ผลประเสริฐ, 2553, การจัดการ

เชิงกลยุทธ์โรงพยาบาลในประเทศและต่างประเทศ, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, หน้า 8
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ควำมท้ำทำยและกลยุทธ์กำรบริกำรสุขภำพเพื่อ

รองรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริโภคคนไทย

แนวโน้มความต้องการบริการสุขภาพและกลุ ่ม 

ผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อการปรับและพัฒนากลยุทธ์การ

จดัการบรกิารสขุภาพจ�านวน 6 กลุม่ ได้แก่ (1) กลุม่ทีส่นใจ

ความอยู่ดีกินดี (wellness and healthy living) รวมทั้ง 

การดูแลสุขภาพตนเองหรือจัดการสุขภาพส่วนตนได้เอง 

(self care and health management) (2) กลุ่มท่ีสนใจ 

การบริการรูปแบบเดิม(traditional healthcare services)  

ทีใ่ห้บรกิารโดยการไปหาแพทย์ทีโ่รงพยาบาลหรอืคลนิกิ หรอื

ร้านขายยาเภสัชกร (3) กลุ่มที่สนใจแหล่งข้อมูลทรัพยากร

เกี่ยวกับสุขภาพก่อนการตัดสินใจเลือกดูแลสุขภาพหรือ

เลือกวิธีการรักษาแบบใดแบบหนึ่ง(information sources 

helpful in decision making) (4) กลุ่มที่สนใจบริการ

ทางการแพทย์ทางเลือก (alternative health services) 

โดยต้องการให้เป็นการบริการเสริมกับบริการแผนปัจจุบัน 

(complementary medicine) (5) กลุ่มที่สนใจภาระ 

ค่าใช้จ ่ายและสิทธิประกันสุขภาพต่างๆ (insurance 

coverage with financial consideration) (6) กลุ่มท่ี

สนใจปฏิรูปการจัดบริการและบริหารการจ่ายเงิน (opinion 

leaders about health care reform) ดังแสดงกลยุทธ์

การบริการสุขภาพเพื่อรองรับกับพฤติกรรมผู ้บริโภค 

ที่เปล่ียนแปลงใน ตาราง 1

ตำรำง 1

กลยุทธ์การบริการสุขภาพเพื่อรองรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลงของผู้บริโภคคนไทย

กลุ่มผู้บริโภค กลยุทธ์กำรบริกำรสุขภำพ

1. กลุ่มที่สนใจความอยู่ดีกินดี 

   (wellness and healthy living)

การปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการจากการให้บริการที่เน้นการรักษาพยาบาลทางคลินิก (patient 

orient clinical model) เป็นการให้บริการเพื่อผู้บริโภค (consumer focused model) ซึ่ง

เปิดช่องว่างให้ผูบ้รโิภคมส่ีวนแบ่งปันในการตดัสนิใจและสามารถเลอืกใช้เทคโนโลยทีีบ่รโิภคเห็น

สมควรเองได้ กลยุทธ์บริการท่ีส่งมอบ “คุณค่า” แก่ผู้บริโภค (value health care delivery)

2. กลุ่มที่สนใจการบริการรูปแบบเดิม 

   (traditional healthcare services)

ปรับปรุงรูปแบบการบริการและกระบวนการบริการท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบใหม่ การ

บูรณาการบริการสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic care) เข้ากับแบบด้ังเดิม (traditional 

care) ที่สะดวกสบาย (convenience care) ด้วยการแสดงถึงผลลัพธ์ด้านความปลอดภัย

และคุณค่าแก่สาธารณะและมีความโปร่งใสด้านค่าใช้จ่าย

3. กลุ่มที่สนใจบริการทางการแพทย์ 

   (alternative health services)

   โดยต้องการให้เป็นการบริการเสริม

   กับบริการแผนปัจจุบัน 

   (complementary medicine)

การปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการเป็นการให้บริการเฉพาะบุคคล (customized service) เน้น

ลูกค้ากลุ่มที่มีไลฟ์สไตล์ใส่ใจสุขภาพ ให้มีประสบการณ์เชื่อมโยงทางความรู้สึกระหว่างผู้มาพัก

กับธรรมชาติ เช่น มีสถานท่ีอกก�าลังกายหลากหลายรูปแบบท่ีรับรองโดยนักกายภาพบ�าบัด

ของโรงพยาบาล สปา (SPA) ร้านอาหาร Healthy organic food เครื่องด่ืมและอาหาร

เพ่ือสุขภาพตามท่ีนักโภชนาการของโรงพยาบาลให้ค�าปรึกษาและตกลงกับผู้รับบริการ มีมุม

พักผ่อนเป็นธรรมชาติ ดนตรีบ�าบัดแบบต่างๆ (music therapy) ศิลปะการท�าและออกแบบ

อาหารสุขภาพ ห้องพักผ่อนสันทนาการ (hospital relaxing room)

4. กลุ่มที่สนใจแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ

   สุขภาพก่อนการตัดสินใจ 

   (information sources helpful 

   in decision making)

การปรับโปรแกรมการสื่อสารการตลาดให ้สอดคล ้องกับผู ้บริ โภคในส ่วนแบ ่งตลาด 

(segmentation) แต่ละส่วน เครื่องมือสื่อสารพร้อมส�าหรับประกอบการตัดสินใจเลือกวิธี

การดูแลสุขภาพหรือรักษาสุขภาพ

การสื่อสารการตลาดในสังคมออนไลน์ โซเชียลมีเดีย (social media) ถ่ายทอดแนวคิดด้าน

การดูแลสุขภาพ โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดเรื่องราว 

5. กลุ่มที่สนใจปฏิรูปการจัดบริการและ

   บริหารการจ่ายเงิน 

   (opinion leaders about health 

   care reform)

การปรับเปลี่ยนวิธีคิดเก่ียวกับวามพึงพอใจของแพทย์และบุคลากรเก่ียวกับต�าแหน่งความน่า

เชื่อถือทางการตลาดของแผนกบริการและบุคลากรสายวิชาชีพ ในเรื่องการให้ข้อมูลที่ครบถ้วน

และดูแลผู้ป่วยดุจญาติมิตร มากกว่าการเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้ผู้ป่วย
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กลุ่มผู้บริโภค กลยุทธ์กำรบริกำรสุขภำพ

6. กลุ่มที่สนใจภาระค่าใช้จ่ายและสิทธิ

   ประกันสุขภาพต่างๆ

   (insurance coverage with 

   financial consideration)

การเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ แก่ผู้ป่วย ต้องแสดงให้เห็นว่า นวัตกรรมนี้ท�าให้ประหยัดค่า 

ใช้จ่ายลงได้อย่างไรบ้างและเพิ่มคุณภาพชีวิตในครอบครัวได้อย่างไรบ้าง

มีการสื่อสารกับผู้บริโภคอย่างเปิดเผยและจริงใจ 

ตวัอย่าง กรณตีลาดเป้าหมายกลุม่ผูส้งูวยั (healthy 

to wealthy) ธุรกิจสุขภาพ สามารถขยายไปกลุ่มเป้าหมาย 

ทางธุรกิจไปสู่กลุ่มผู้สูงอายุ กลยุทธ์ทางการตลาดเชิงรุก 

ได้แก่ บริการด้านการรักษาพยาบาล อาหารและผลิตภัณฑ์

เพื่อบ�ารุงสุขภาพ รวมทั้งการขยายตัวของธุรกิจหลาย

ประเภท เช่น สปา แพทย์ทางเลือก แพทย์แผนไทย  

การออกก�าลังกาย นวดแผนโบราณ กายภาพบ�าบัด  

สถานพักฟื้น สถานฟื้นฟูสุขภาพ เป็นต้น นอกจากนี้

การบริการด้านสุขภาพจิตเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ต้องจับตา 

เนื่องจากผู้สูงอายุเมื่อมีอายุมากขึ้นอาจต้องเผชิญกับความ

เปลี่ยนแปลง การใช้กลยุทธ์บริการครบวงจร (one stop 

service) ผลประโยชน์ที่ได้ของผลิตผลบริการทางสุขภาพ

ในอนาคต งานบริการดูแลสูงอายุถึงบ้าน และบริการรถ 

รับส่ง เมื่อผู้สูงอายุต้องการเดินทาง ธุรกิจใหม่ Day Care 

โดยรับดูแลผู้สูงอายุช่วงเวลาที่ลูกหลานไปท�างาน เป็นต้น

กำรสื่อสำรกำรตลำดกับพฤติกรรมผู้บริโภค

พฤติกรรมผู ้บริโภคของคนไทยในช่วงตอนต้น

ศตวรรษที ่21 เป็นต้นมาจนถงึปัจจบัุน การแพร่ขยายเข้ามา 

ของสื่ออินเทอร์เน็ต ท�าให้ผู้บริโภคเปิดรับสื่อหลากหลาย

มากขึ้น ท�าให้ความจ�าเป็นที่ธุรกิจจะต้องน�าโปรแกรม 

การส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ (IMC) กบักลุม่เป้าหมาย 

มาใช้มากขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้ การจดจ�าหรือจูงใจให้เกิด

การตัดสินใจซื้อ (เขมิกา แสนโสม, 2549) 

พฤติกรรมผู ้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงส่งผล 

กระทบอย่างมากต่อการวางแผนกลยุทธ ์การส่ือสาร 

การตลาด และการน�าแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด 

ไปใช้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. การที่ผู้บริโภคเปิดรับสื่อหลายชนิดในช่วงเวลา 

เดียวกัน ธุรกิจควรจัดสรรงบประมาณส�าหรับเครื่องมือ

สื่อสารการตลาดหลายทาง เพื่อสร้างจุดติดต่อกับกลุ ่ม 

เป้าหมายหลายๆ จุดติดต่อ ก็จะสามารถเพิ่มประสิทธิผล

และประสิทธิภาพของการส่ือสารได้

2. ในกระบวนการการตัดสินใจซื้อ ผู ้บริโภค 

ส่วนใหญ่พยายามแสวงหา และตัดสินใจเลือกทางเลือก 

ที่ให้คุณค่าเพิ่ม (value added) ดังนั้นการก�าหนดต�าแหน่ง

ของผลิตภัณฑ์ (product positioning) และส่ือสารให้ 

ผู้บริโภครับรู้จึงเป็นส่ิงส�าคัญ ซึ่งต�าแหน่งผลิตภัณฑ์ในใจ

ผู้บริโภคจะเป็นแม่บทในการสร้างแนวคิดหลัก (theme) 

ของโปรแกรมการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ

3. ปัจจัยที่ผู ้บริโภคน�ามาใช้ในการตัดสินใจซื้อ 

มีความซับซ้อนมากข้ึน การส่ือสารการตลาดจะต้องถึงจุด 

ครองใจลูกค้าเป้าหมาย เพื่อให้ได้ส่วนแบ่งของสินค้าหรือ 

บริการที่นึกถึงเป็นอันดับแรกเมื่อต้องการซื้อหรือใช้บริการ 

(share of mind) การเลือกจดุติดต่อทีอ่อกแบบขึน้มาพเิศษ 

เพื่อลูกค้าโดยเฉพาะ เช่น บัตรอวยพรวันเกิด บัตรสุภาพ 

ที่มอบให้ในโอกาสพิเศษ จุดติดต่อเหล่านี้จะกลายเป็น

เครื่องมือส่ือสารการตลาดที่สามารถสร้างความรู้สึกดีๆ 

ที่ลูกค้าน�ามาเชื่อมโยงกับสินค้าและการบริการได้ ท�าให้

ครองใจลูกค้าได้ (share of heart)

4. ปัจจัยจิตวิทยาด้านบุคลิกภาพของผู้บริโภค 

ที่มีความเชื่อเกี่ยวกับตัวเอง (self concept) มีความเป็นตัว 

ของตัวเองมากขึ้น มีความต้องการสินค้าหรือข้อเสนอต่างๆ  

ที่มีความพิเศษเฉพาะบุคคลมากข้ึน แนวคิดการเสนอ

สินค้าและบริการจึงเปล่ียนจาก สินค้าและบริการเพื่อ

มวลชน (mass product) เป็นสินค้าและบริการที่ให้มีความ 

แตกต่างกันตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย (mass 

customization product)

5. ผู้บริโภคมักจะประเมินความรู้สึกหลังการซื้อ

หรอืใช้บรกิารว่าตรงกบัความคาดหวงัหรอืไม่และมแีนวโน้ม 
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ว่าความคาดหวังของลูกค้าในปัจจุบันน้ีจะสูงข้ึน จากการที่

ผู้บริโภคเปิดรับสื่อหลายช่องทาง การเข้าถึงข้อมูลมากข้ึน 

ความคาดหวังความต้องการความสะดวกและความรวดเร็ว 

ที่มากขึ้น ได้แก่ ความรวดเร็วในการใช้งานสินค้าหรือ

บริการ สถานที่ตั้งของสินค้าหรือบริการที่ไป/มาได้สะดวก 

ความสะดวกในด้านที่จอดรถ การมีสินค้าหรือบริการที่ครบ

วงจรในท่ีเดียว เป็นต้น คุณภาพการบริการจากการบริการ

ที่เป็นเลิศ (excellent service) ตรงกับความต้องการ

หรือเหนือความคาดหวังของลูกค้าจะท�าให้ลูกค้าเกิดความ

พึงพอใจและเกิดความจงรักภักดี (customer loyalty) 

กำรประยุกต์ใช้กลยุทธ์กำรสื่อสำรกำรตลำดแบบ

บูรณำกำรของโรงพยำบำล

กลยุทธ์ด ้านการสื่อสารทางการตลาด (IMC  

strategy) เป็นกลยุทธ์ในส่วนประสมการตลาดบริการ

สุขภาพที่มีความส�าคัญมากของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 

ผลการวิจัยของ Russ (2006) แสดงถึงกลยุทธ์การตลาด

บริการสุขภาพ ประยุกต์จาก Psycho-social model  

โดยการสร้างการรับรู้คุณภาพบริการของลูกค้า (perceived 

service quality) ผ่านกระบวนการการค้นหาข้อมูล  

(information search) และการรับข้อมูลการสื่อสารจาก

สังคมภายนอก (social support) โดยใช้กลยุทธ์การสื่อสาร 

ทางตลาด และกลยุทธ์การตลาด เชิงประสบการณ์ จึงมี 

ความส�าคญัต่อทัศนคตเิชิงบวกต่อโรงพยาบาล และผลลพัธ์ 

คุณภาพในด้าน ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท�าให้เพิ่ม  

การกลับมาใช้บริการของลูกค้า (increased repeat  

patronage) การแนะน�าบอกต่อ (positive word of mouth  

communication) 

นอกจากนี้ ผลการวิจัยของ Uraichit (2003) ที่

พบว่า ประสบการณ์ทางตรงของลูกค้าที่ได้รับจากการใช้ 

บริการสุขภาพ และประสบการณ์ทางอ้อมจากการมี

ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่ไม่ได้บริการโดยตรง มีผลต่อความ

พึงพอใจของลูกค้าในระดับสูง รองลงมาได้แก่ ภาพลักษณ์

ของโรงพยาบาลในสายตาของลูกค้า และผลงานวิจัย

ของ จิตรา กรุณาฤทธิโยธิน (2547) ที่พบว่า ปัจจัยด้าน

ประสบการณ์การรักษาพยาบาล มีผลต่อความคิดเห็นต่อ

การรับบริการสุขภาพ

โรงพยาบาลเป็นองค์การสุขภาพ ภายใต้การก�ากับ

ของกระทรวงสาธารณสุข การบังคับใช้กฎกระทรวง

สาธารณสุขรองรับพระราชบัญญัติสถานพยาบาล

ปี พ.ศ. 2541 ซึ่งก�าหนดมาตรฐานโรงพยาบาล ดังนั้นการ

ประยุกต์ใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของโรงพยาบาล 

จึงต้องบูรณาการการจัดระบบการสื่อสารการตลาด และ

การค�านึงถึงสิทธิผู้ป่วยเป็นส�าคัญ ผู้เขียนจึงเสนอแนวทาง 

การประยุกต์ใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดบริการแบบ

บรณูาการ (marketing communication mix for service)  

ส�าหรบัการบรกิารสุขภาพของโรงพยาบาล ซึง่ผูเ้ขียนได้เสนอ 

แนวทางการประยุกต์ใช้กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดแบบ

บูรณาการของโรงพยาบาล โดยใช้ส่วนประสม 6 ด้าน 

(ปรับปรุงจาก Lovelock and Wirtz, 2010 หน้า 195) 

ได้แก่ 

1. การส่ือสารโดยบุคลากรของโรงพยาบาล  

(personal communications) การสือ่สารข้อมลูการบรกิาร

แก่ลกูค้าในทกุจดุบรกิาร สร้างความสมัพนัธ์กนัระหว่างผูใ้ห้

บรกิารและผูใ้ช้บรกิารให้มคุีณภาพการบรกิารจากการบรกิาร

ที่เป็นเลิศ (excellent service) ตรงกับความต้องการหรือ

เหนือความคาดหวังของลูกค้า ความคาดหวังของลูกค้า 

มาจากแหล่งข้อมูลหลายอย่าง เช่น ประสบการณ์บริการ 

การสื่อสารแบบบอกต่อปากต่อปาก (word of mouth  

communication) และการโฆษณา เป็นต้น บริการจึง

เป็นส่ิงที่ต้องการประสบการณ์ และมีคุณภาพที่เชื่อถือได้

ว่าเป็นจริง ผู้ใช้บริการจะให้ความเช่ือถือกับการบอกปาก

ต่อปาก หรือการบอกเล่าของผู้อื่นมากกว่าการได้รับข้อมูล

จากการโฆษณา (Kotler & Keller, 2012)

Al-share F.A. and Anagreh B. (2011) ได้เสนอ 

ให้ใช้กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทาง 

การแพทย์กับผู ้ใช้บริการท�าให้เพิ่มการรับรู ้ข ้อมูลด้าน

สุขภาพของผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลภาครัฐ ส่งผลให้

ประชาชนมีการรับรู้ข้อมูลสุขภาพ การเข้าถึงการบริการ 

การลดช่องว่างการบริการระหว่างส่ิงที่ลูกค้าคาดหวังและ
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การรับรู้ความต้องการของลูกค้าส่งผลให้ลูกค้าเกิดความ

พึงพอใจในการใช้บริการ

2. การโฆษณาผ่านสือ่ (advertising) โดยเลอืกสือ่ 

ที่เข้าถึงผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างจุดติดต่อกับกลุ่ม

เป้าหมายหลายๆ จุดติดต่อ การเน้นโฆษณาที่รูปแบบและ 

ประสบการณ์ท่ีจะได้รบัข้อมลูด้านสขุภาพ ทัง้ด้านประโยชน์ 

(functional needs) และการตอบสนองความต้องการ

ทางอารมณ์ความรู้สึก (emotional needs) เช่น กลุ่มที่ 

มีการศึกษาสูง จะรับสื่อด้วยเทคโนโลยีหลายช่องทาง เช่น 

website, internet, social media เป็นต้น ส�าหรับกลุ่ม

เป้าหมายวัยผู ้สูงอายุควรมีการสื่อสารผ่านกลุ ่มอ้างอิง 

(reference group) ในสังคมของผู้สูงอายุ กลุ่มอ้างอิง 

ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคของบุคคล เช่น 

การโฆษณาโดยการใช้กลุ่มครอบครัวตัวอย่าง โดยกลุ่ม

ครอบครัวน้ีเป็นครอบครัวที่ทันสมัย รักษาสุขภาพ ดังนั้น 

จึงเป็นโฆษณาที่ต ้องการสื่อถึงเรื่องการรักษาสุขภาพ 

(Schiffman & Kanuk, 2010)

3. การส่งเสริมการขาย (sales promotion) ตาม

ประเภทกลุ่มลูกค้า เพื่อให้คุณค่าเพ่ิม (value added) 

แก่ผู้ใช้บริการ เช่น การใช้โปรแกรมสะสมแต้ม สะสม

คะแนนแลกรับของขวัญ หรือการให้ส่วนลดค่าบริการเพิ่ม 

(loyalty program) การเลือกจุดติดต่อที่ออกแบบขึ้นมา

พิเศษเพื่อลูกค้าโดยเฉพาะ เช่น บัตรอวยพรวันเกิด บัตร

สุภาพที่มอบให้ในโอกาสพิเศษ 

4. การประชาสัมพันธ์ (publicity and public 

relations) กับกลุ่มลูกค้าในองค์การ และชุมชน แนวคิด

การใช ้กลยุทธ ์การประชาสัมพันธ ์เพื่อการตลาดของ 

โรงพยาบาล โรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญ

ในเรื่องการมีเครื่องมืออุปกรณ์การรักษาที่ทันสมัยและ

การบริการที่ดีสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิดการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด 

(marketing public relations) (สรุศกัดิ ์สขุขารมย์, 2548) 

ตัวอย่างการบูรณาการการจัดระบบการส่ือสาร 

การตลาดให ้ผู ้ ใช ้บริการของโรงพยาบาลภาครัฐและ 

โรงพยาบาลภาคเอกชน ส�าหรับโรงพยาบาลภาครัฐ สามารถ

ใช้กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ (health promotion)  

เป็นรูปแบบหนึ่งในการสื่อสารกับผู้ใช้บริการเป็นรายบุคคล

ผ่านกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล อาทิ การให้

ความรู ้การให้ค�าปรกึษาด้านการดแูลสขุภาพเชงิป้องกนัโรค  

ซึ่งถือว่าเป็นการท�าตลาดผ่านปฏิสัมพันธ์การบริการและ

การสัมภาษณ์ความคิดเห็นผู้ใช้บริการจากบุคลากรทาง 

การแพทย์

ก ารสื่ อส ารการตลาด โดยให ้ผู ้ ใ ช ้ บริ ก า รมี

ประสบการณ์กับส่ิงใหม่ๆ เช่น การมีส่วนร่วมในการ

ออกแบบ (co-creation) ประสบการณ์ที่จุดสัมผัส

กับแบรนด์ในด้านการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะในสื่อ

ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่ให้ผู ้บริโภคออกแบบด้วยการ

เคลื่อนไหวหรือการประยุกต์ใช ้ศิลปะไปกับสื่อ เช ่น  

การใช้ดนตรีบ�าบัด การฝึกสมาธิ 

5. การจัดสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อข้อมูลด้านสุขภาพ 

(instructional materials) เช่น ส่ือด้วยแผ่นพับ สื่อ

อิเล็คทรอนิกส์เทคโนโลยีหลายช่องทาง เช่น internet, 

social media เน้นข้อมูลด้านสุขภาพที่เน้นเรื่องประโยชน์ 

(functional benefit) และการตอบสนองความต้องการ

ทางอารมณ์ความรู้สึก (emotional benefit) 

6. การออกแบบสื่อองค์การ (corporate design) 

ในการสร้างแบรนด์ให้เกิดความผูกพันกับผู ้ใช้บริการ 

และสร้างภาพลักษณ์องค์การ (corporate image) ของ 

โรงพยาบาล จากการเปิดรับสื่อ (media exposure) ใหม่ๆ 

ท�าให้ผู้ใช้บริการมีประสบการณ์กับส่ิงใหม่ๆ เช่น การมี 

ส่วนร่วมในการออกแบบประสบการณ์ทีจ่ดุสัมผสักบัแบรนด์ 

โรงพยาบาลในด้านการดูแลสุขภาพ โครงการกิจกรรม 

การรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อสร้างภาพลักษณ์

ของโรงพยาบาล กลยุทธ์การส่ือสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์

องค์การของโรงพยาบาล มีรายละเอียดดังนี้

6.1 การส่ือสารการตลาดในสังคมชุมชน  

(community) ที่มีวัฒนธรรมที่มีรูปแบบการใช้ชีวิต

คล้ายคลึงกันให้เช่ือมต่อกับโรงพยาบาล เพื่อให้ลูกค้า

เกิดทัศนคติ ความภาคภูมิใจในความเป็นสังคมชุมชนท่ีมี 

วัฒนธรรมและรูปแบบการใช้ชีวิตคล้ายคลึงกับตนเอง เช่น 
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กลุ่มคนนักสุขภาพ กลุ่มชีวจิต เป็นต้น

6.2 การสื่อสารการตลาดในสังคมออนไลน์  

โซเซียลมีเดีย (social media) การใช้สื่อดิจิตอลที่มีความ

หลากหลายมาผสมผสานมาถ่ายทอดเรื่องราว และแนวคิด

ด้านการดูแลสุขภาพอย่างมีศิลปะ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ใช้

บริการมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดเรื่องราว โดยใช้บุคคล

ที่มีชื่อสียงและเป็นตัวอย่างในการดูแลสุขภาพของผู้ใช้

บริการโรงพยาบาล การสื่อสารผ่านตัวบุคคล (infulencer)  

ทีม่อีทิธพิลจากแบรนด์แอมบาสเดอร์ (brand embussdor)  

ด ้านการดูแลสุขภาพในโซเซียลมีเดียกลุ ่มลูกค ้าของ 

โรงพยาบาล

6.3 การสื่อสารการตลาดโดยให้ผู ้ใช้บริการ

มีส่วนร่วมในการท�าความดีไปด้วยในขณะจับจ่ายใช้สอย 

การท�าความดีแบบบอกต่อ ส่งต่อ และท�าต่อถือเป็นการ

ต่อยอดเทรนด์การสร้างสรรค์สังคมที่ก่อตัวขึ้นมาอย่าง

มั่นคง ก่อให้เกิดแรงจูงใจทางบวกและศรัทธาในความ

ดีของแบรนด์ เช่น รายได้จากการจ�าหน่ายบัตรสุขภาพ  

ส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือผู ้ประสบภัยน�้าท่วม หรือจัดตั้ง

กองทุนผู้ป่วยโรคหัวใจ เป็นต้น

สรุป

การที่โลกทุกวันนี้มีการเชื่อมโยงสื่อสารกันมากขึ้น 

ท�าให้การเข้าถึงผู้บริโภคไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป เป้าหมาย

ส�าหรบันกัการตลาดทุกวนันีจ้งึเป็นเรือ่งเกีย่วกับการสื่อสาร

กับผู้บริโภคให้เข้ามามีส่วนร่วม ด้วยขีดความสามารถที่

เพิ่มขึ้นในด้านการสื่อสารการตลาดและปฏิสัมพันธ์กับ 

ผู้บริโภค การมีส่วนร่วมจึงได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของ

กิจกรรมการตลาดบริการสุขภาพ การเปิดรับสื่อใหม่ๆ ของ 

ผู้บริโภคในตลาดบริการสุขภาพ การเติบโตของโซเซียล

เน็ตเวิร์ค (social network) นอกจากจะส่งผลต่อแบรนด์

ในด้านความโปร่งใสและจริงใจแล้ว ยังมีผลต่อการวางแผน

กลยุทธ์ของแบรนด์ด้วย เพราะผู้บริโภคมีความต้องการ 

และมีพฤติกรรมการบริโภคสื่อใหม่ๆ ที่มีความหลากหลาย

มากข้ึน ท�าให้แบรนด์ไม่สามารถมุ่งเน้นเฉพาะสื่อดั้งเดิม

เหมือนแต่ก่อนได้ หากแต่ต้องมีการวิเคราะห์พฤติกรรม

การเปิดรบัสือ่แต่ละสือ่ของผูบ้รโิภคเพือ่พจิารณาใช้สือ่อย่าง

เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น การส่ือสารการตลาดใน

สังคมออนไลน์ โซเชียลมีเดีย (social media) ถ่ายทอด

แนวคิดด้านการดูแลสุขภาพ โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริโภค 

มส่ีวนร่วมในการถ่ายทอดเรือ่งราวประสบการณ์ด้านสขุภาพ 

ซึ่งอาจเป็นการใช้ส่ืออย่างใดอย่างหนึ่งหรือส่ือผสมผสาน

ก็ได้ หรือบางครั้งอาจหมายถึงการคิดหาวิธีการหรือน�า

นวตักรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้เพือ่ให้สอดคล้องกบัความต้องการ

ของผู้บริโภค และต้องมีการวางแผนส�าหรับแต่ละสื่ออย่าง

เหมาะสมด้วยเพื่อให้เนื้อหาในแต่ละสื่อที่มีความสอดคล้อง

ไปในแนวทางเดียวกันและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

การใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดในธุรกิจบริการ

สุขภาพของโรงพยาบาล จะช่วยเสริมสร้างให้ผู้ใช้บริการ

เกิดทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ และภาพลักษณ์ที่ดีของ 

โรงพยาบาล โรงพยาบาลควรเลือกใช้กลยุทธ์การสื่อสาร 

การตลาด โดยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้วย 

รูปแบบดังนี้ (1) การแนะน�าและให้ข้อมูลด้านสุขภาพจาก

บคุลากรของโรงพยาบาล (2) การสือ่สารผ่าน social media  

(3) การตลาดทางตรงผ่าน website ของโรงพยาบาล (4) 

การประชาสัมพันธ์ด้วยกิจกรรมในชุมชน ส�าหรับการใช้

กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดในโรงพยาบาลภาครัฐ ควรใช้ 

การสื่อสารการตลาดในรูปแบบการสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ใช้บริการ ท�าให้เพิ่ม

การรับรู้ข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ใช้บริการ การลดช่องว่าง

การบริการระหว่างสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังและสิ่งที่ผู ้บริหาร 

โรงพยาบาลรับรู้ความต้องการของลูกค้า ส่งผลให้ลูกค้า

เกิดความพึงพอใจในการใช้บริการ 

การตลาดบริการสุขภาพที่ประสบความส�าเร็จต้อง

สร้างสรรค์ มาจากความต้องการของลูกค้า (customer 

driven) นั่นคือต้องสามารถระบุความต้องการและความ

ปรารถนา (need and desires) ของลกูค้าหรอืผูใ้ช้บรกิารได้ 

และให้ความส�าคัญกับการสื่อสารการตลาดกับลูกค้าเพื่อ

สร้างสัมพนัธภาพในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิง่การปรบัตวั 

ของธุรกิจบริการสุขภาพในด้านการจัดการรูปแบบการ

บริการและการส่ือสารการตลาดแบบบูณรณาการกับ
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พลอากาศโท ศักดา หาญยุทธ1

รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสมกับบริบทประเทศไทย*

Model for Local Government Organization
Appropriate to Thailand Context
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา สภาพปัญหาของรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ปัจจัย

ที่มีอิทธิพลต่อการก�าหนดรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย และน�าเสนอรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ท่ีเหมาะสมกับบริบทประเทศไทย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ส�าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ 20 คน 

แบบสอบถามส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.80-1.00 และความเชื่อมั่น0.9873 

วิเคราะห์ค่าสถิติโดย ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันไม่มีความอ่อนตัวเพียงพอที่จะปฏิรูป มีพื้นที่ทับซ้อนและภารกิจที่ซ�า้ซ้อนกับ 

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง รูปแบบมี ปัญหาการจัดการในความร่วมมือกัน 

ระหว่างองค์กร ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชน ปัญหาประสิทธิภาพการกระจายอ�านาจและความสัมพันธ์กับส่วนกลาง  

ส่วนปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการก�าหนดรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ งบประมาณ และนโยบายของรัฐบาล 

ส�าหรับรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสมกับบริบทประเทศไทย ควรมีเพียงรูปแบบเดียวเป็นระบบ 2 ชั้น 

เรียกชื่อว่า เทศบาล โดยแบ่งเป็น เทศบาลมหานคร และเทศบาลชุมชนเมือง ด้วยการควบรวมองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

และ เทศบาลนครเป็นเทศบาลมหานคร ควบรวมเทศบาลเมือง เทศบาลต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบลเป็นเทศบาล
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ควำมน�ำ

ประเทศไทยภายหลงัการเปลีย่นแปลงการปกครอง

จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ได้มีการจัดระเบียบการปกครองและการบริหารราชการ

แผ่นดินใหม่โดยในปี 2476 ได้มีการตรา พระราชบัญญัติ

ว่าด้วยระเบยีบบริหารราชการแห่งราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ.

2476 ขึ้นโดยในพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก�าหนดให้มี  

การจัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินออกเป็น 3 ส่วน

คือ ราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น และมีการตราพระราชบัญญัติ

จัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ขึ้นใช้บังคับ นับเป็นการ

กระจายอ�านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็น

ทางการเป็นครั้งแรกซ่ึงต่อมาได้มีวิวัฒนาการขององค์กร

Abstract

This research studies problems of the present model of local government, factors that influence 

the organizational model of local government and presents an organization model that is suitable to 

the context of Thailand. The research instruments used are the interview method for 20 qualifiers and 

questionnaires for the local government with the corresponding index 0.80-1.00 and reliability of 

0.9873. Statistics used to analyze data are median, inter-quartile range, mean and standard deviation. 

The results show that the model of local government organization currently does not have sufficient 

flexibility for reform, having areas that overlap tasks with the central, regional and local governments 

themselves. The model itself has the management problems of cooperation between organizations, 

constituent participation, the distribution of power, and the relationship with the central government. 

Factors that influence the model of local government consist of the revenues of local budgets and 

government policies.The proposed model of local government that is appropriate to the context of 

Thailand should be a model with 2 tiers called “Municipality” divided as “Metropolitan Municipality” 

and “Community Municipality”, with the merger of the provincial administrative organization and 

Municipal city to become the “Metropolitan Municipality”. The merger of municipality, municipal 

district and district administrative organizations becomes the “Community Municipality”.

Keywords: Government Organization Appropriate, local government

ปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบอ่ืนเกิดขึ้นตามมา 

รปูแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ไทยในปัจจบุนั 

มีผลมาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 

2540 ซึง่บทบญัญตัดิงักล่าวก�าหนดขึน้เพือ่ให้เป็นแนวทาง

ที่รัฐจะด�าเนินการกระจายอ�านาจการปกครองไปสู่ท้องถิ่น

เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการปกครอง

หรือดูแลท้องถิ่นของตนได้มากขึ้น (นันทวัฒน์ บรมานันท์, 

2552, หน้า 89) รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดังกล่าวประกอบด้วย 

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด

2. เทศบาล แบ่งออกเป็นเทศบาลนคร เทศบาล

เมืองและเทศบาลต�าบล  

3. องค์การบริหารส่วนต�าบล

4. กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา เป็นรูปแบบ 

พิเศษ (ไม่รวมอยู่ในการวิจัย)
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ประเด็นปัญหำที่น�ำไปสู่กำรวิจัย

การปกครองส่วนท้องถิ่นไทยโดยเฉพาะการ 

กระจายอ�านาจเป็นประเด็นส�าคัญที่พบว่า ประสบผล

ส�าเร็จน้อยกว่าเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้เพราะมีปัญหาและ

อุปสรรคมาก เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติตามนโยบาย 

ผลงานวิจัยจ�านวนมากพบว่าที่ผ ่านมาราชการมีความ 

รีบร้อนเกินไปในการกระจายอ�านาจ ทั้งๆ ที่ท้องถิ่นยังไม่มี

ความพร้อม จึงท�าให้การบริหารราชการของประเทศขาด

ประสิทธิภาพ และมีการทุจริตคอรัปช่ันเกิดข้ึนจ�านวนมาก 

(อดุม ทมุโฆสติ, 2551, หน้า 2) ในอกีกระแสหน่ึงของความ

คิดเห็นว่าการกระจายอ�านาจเป็นเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับ

ความหลากหลายของรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ซึ่งเกี่ยวข้องกับคนจ�านวนมากที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ 

ในเรือ่งนี ้ปัญหาอกีประการหนึง่คอื การขาดความร่วมมอืกนั 

อย่างใกล้ชิดระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ 

ร่วมกนัผลักดันการกระจายอ�านาจ ผลกัดนัเรือ่งงบประมาณ

ที่รัฐจัดสรรให้กับท้องถิ่น 

ปัญหาการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยมีหลาย

ประเด็นข้ึนอยู่กับสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

ที่เป็นพลวัตตลอดเวลาแต่ถ้าหากจะนับจากรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ.2540 แล้วจะพบว่าปัญหาน่าจะมาจากการบริหาร

จัดการตาม พ.ร.บ ก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย 

อ�านาจซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจ 4 ประเด็นดังนี้ (อภิสิทธิ์  

เวชชาชีวะ, 2553 หน้า 11) (1) ปัญหา การถ่ายโอนภารกิจ

ส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่น โดยเฉพาะภารกิจด้านสังคม เช่น

การศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

มีการถ่ายโอนได้น้อยมาก นอกจากนี้เมื่อถ่ายโอนแล้ว 

ยังมีปัญหาในแง่ศักยภาพของท้องถิ่นในการบริหารจัดการ 

สุดท้ายท้องถิ่นก็ย้อนกลับมาที่ส่วนกลางเพื่อขอรับการ

สนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจ (2) ปัญหาการเงินการคลัง  

รายได้ท้องถิ่นปัจจุบันพึ่งพิงเงินโอนและเงินอุดหนุน 

ส่วนกลาง แทนที่จะจัดเก็บภาษีหรือรายได้ของตัวเองได้ 

การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องพึ่งพิงเงินโอนเงิน

อุดหนุนท�าให้เกิดวัฒนธรรมการเมืองแบบพึ่งพาในท้องถิ่น  

(3) การบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส่วนมาก 

ยังไม่สอดคล้องกับหลักคิดการกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่น

ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยตรงมากกว่า 

ที่จะจ�าลองระบบราชการ การเมืองระดับชาติมาไว้ในระบบ 

ท้องถิ่น และ(4) การทุจริตคอร์รัปชั่นท้องถิ่นก็มีปัญหา

จากระบบการก�ากับดูแลตรวจสอบที่ไม่มีประสิทธิภาพ 

ของท้องถิ่นเองและภาครัฐ 

จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่

เกีย่วข้องสรปุได้ว่า ปัจจบุนัประเทศไทยยงัคงประสบปัญหา 

ความล้มเหลวในการปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงผู้วิจัยเห็นว่า 

การแก้ปัญหาของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอแนะ

ทางวิชาการ และงานวิจัยที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะมุ่งประเด็น

การปฏริปูโครงสร้างภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และ

ความพยายามแก้กฎหมายทีเ่กีย่วข้องมากกว่าการตรวจสอบ 

โครงสร้างและสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการ

ปกครองส่วนท้องถิ่นตามบริบทของประเทศในกระแส 

โลกาภิวัตน์ จึงท�าไห้การแก้ปัญหาไม่ตรงประเด็นไม่ประสบ

ผลส�าเร็จตามความมุ่งหมาย ผู้วิจัยจึงศึกษาประเด็นการแก้

ปัญหาด้านรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ

หลากหลายในปัจจุบัน ซึ่งน่าจะเป็นประเด็นน�าไปสู่การ

แก้ปัญหาอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหารูปแบบองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่มีผลต่อการบริหารราชการท้องถิ่นไทย

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก�าหนด 

รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย 

3. เพื่อน�าเสนอรูปแบบองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นที่เหมาะสมกับบริบทประเทศไทย
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไทย

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล

- นคร

- เมือง

- ต�าบล

องค์การบริหารส่วนต�าบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบ

พิเศษ

สภาพปัญหารูปแบบองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

1. ความเป็นอิสระทางการปกครอง

2. ความสามารถในการบริการ

   สาธารณะ

3. หลักธรรมาภิบาล

4. หลักประชาธิปไตย

แนวคิดทฤษฎี

1. การบริหารราชการไทย

2. การกระจายอ�านาจ

3. การปกครองส่วนท้องถิ่น

การปกครองส่วน

ท้องถิ่นเปรียบเทียบ

รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสมกับบริบทประเทศไทย

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก�าหนดรูปแบบ

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

1. งบประมาณ

2. นโยบายการบรหิารราชการส่วนภมูภิาค 

   และท้องที่

3. การกระจายอ�านาจ

4. ความจริงใจของรัฐบาล

5. การเรียกร้องของประชาชน

บริบทประเทศไทย

1. ความเป็นรัฐเดี่ยว

2. ระบอบประชาธิปไตย

3. สถานภาพทางการเมอืง เศรษฐกจิ 

   สังคม และสิ่งแวดล้อม

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (mixed method)

ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ  

โดยมีข้ันตอนการวิจัยดังนี้ 

ขั้นตอนกำรวิจัย

1. วิเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี 

2. สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน20 คน

3. ส่งแบบสอบถามไปยังกลุ ่มตัวอย่างจ�านวน 

870 คนของประชากรที่เป็นฝ่ายบริหาร และสมาชิกสภา

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ

4. จดัการสนทนากลุม่แบบ Focus Group ส�าหรบั

ผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 11 คน

5. น�าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมตามข้ันตอน

ดังกล่าวทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณมาวิเคราะห์และ

สังเคราะห์เป็นรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี 

เหมาะสมกับบริบทประเทศไทย
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ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ผูใ้ห้ข้อมูลส�าคญัทีใ่ช้ในการวิจยัครัง้น้ีประกอบด้วย

1. ผูท้รงคณุวุฒด้ิานวิชาการ ข้าราชการ นักการเมอืง  

นักการเมืองท้องถิ่น จ�านวน 20 คนได้มาโดยการเลือก

อย่างเฉพาะเจาะจง

2. กลุ่มตัวอย่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จ�านวน 870 คนได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน

เครื่องมือวิจัยและกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบ

ด้วย

1. แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างส�าหรับ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 20 คน

2. แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  

5 ระดับส�าหรับกลุ ่มตัวอย่างจากองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นโดยมีค่าดรรชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80-

1.00 และค่าความเช่ือม่ันจากสูตรสัมประสิทธ์แอลฟาของ 

Cronbach 0.9873

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

1. ข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ ผู ้วิจัยน�ามา

วิเคราะห์เน้ือหาโดยพิจารณาความเหมือนความแตกต่าง

ของสาระที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ และจัดหมวดหมู่ให้ได ้

ประเด็นหลักประเด็นรองตามวัตถุประสงค์การวิจัยโดย

สรุปเป็นรายบุคคล แสดงผลการ วิเคราะห์และการอนุมาน 

เป็นกลุ ่มในประเด็น การกระจายอ�านาจ ปัจจัยการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ

การก�าหนดรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสม 

กับบริบทประเทศไทย

2. ข้อมูลที่ได้จาก แบบสอบถาม น�ามาค�านวณ

หาค่าเฉลี่ย (X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่ามัธยฐาน 

(median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (interquartile 

range) เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้และความเห็นที่

สอดคล้องกัน 

ผลกำรวิจัย

ผลการศึกษาเรื่อง รูปแบบองค ์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสมกับบริบทประเทศไทย สรุปตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 3 ประการ ดังนี้

1. สภาพปัญหารูปแบบองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นที่มีผลต่อการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย พบว่า 

1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยประกอบ

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร

ส่วนต�าบล กรุงเทพมหานคร และ เมืองพัทยา ซึ่งในการ

วิจัยนี้พิจารณาเฉพาะรูปแบบที่ประกอบด้วย องค์การ

บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต�าบล 

เท่านัน้ ลักษณะโดยทัว่ไป องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัมพีืน้ที่ 

ทับซ้อนกับส่วนภูมิภาคคือจังหวัดและมีเขตพื้นที่บริการ

สาธารณะทับซ้อนกับเทศบาล ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ในเมือง 

และองค์การบริหารส่วนต�าบล ซ่ึงมีเขตพื้นที่ในชนบท 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านี้สามารถด�าเนินการ

ปกครองท้องถิ่นได้โดยอาศัยมาตรการการกระจายอ�านาจ

จากส่วนกลางลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.2 สภาพปัญหาการปกครองส่วนท้องถิ่น 

เกิดจากแผนการกระจายอ�านาจตาม พ.ร.บ. ก�าหนดแผน

และขั้นตอนการกระจายอ�านาจ พ.ศ.2542 และรูปแบบ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่สอดคล้องกัน รวมถึง

มาตรการการควบคุมดูแลของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ซึ่งยังคงแนวคิดเน้นการรวมศูนย์อ�านาจเข้าสู ่ส่วนกลาง

มากกว่าการกระจายอ�านาจให้แก่ท้องถิ่น ดังนี้

 1.2.1 การกระจายอ�านาจโดยภาพรวม

แล้วถือว่ายังไม่ประสบผลส�าเร็จเป็นการถ่ายโอนภารกิจ 

โดยส่วนกลางยังคงอ้างเหตุความไม่พร้อมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ซึ่งก�าหนดไว้ร้อยละ 35 ของรายได้รัฐบาล ในพ.ศ.2549 

แต่รฐับาลจดัสรรได้เพยีงร้อยละ 26 ใน พ.ศ.2554 เมือ่รวม

รายได้จากการจัดเก็บภาษีในท้องถิ่นแล้วก็ยังไม่เพียงพอ 

ในการบริหารงานเพื่อประโยชน์แก่ประชาชน นอกจากนั้น 

การถ่ายโอนบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถเหมาะสม
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กับภารกิจในท้องถิ่นก็ไม่สามารถกระท�าได้ตามแผนการ

กระจายอ�านาจเช่นกัน

 1.2.2 ความหลากหลายของรูปแบบ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท�าให้เกิดความซ�้าซ้อนกัน

ในภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ เพราะการจัดตั้งองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินเกดิขึน้พร้อมกนัจ�านวนกว่า 7,000 แห่ง  

ซ่ึงมีศักยภาพไม่เท่าเทียมกันในแต่ละเขตพื้นที่ จึงเป็น

ปัญหาอุปสรรคต่อการกระจายอ�านาจถึงแม้กฎหมายจะ

ส่งเสริมให้สามารถร่วมมือกันได้ในรูปแบบของสหการ

แต่ในความเป็นจริงก็ไม่สามารถท�าได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เพราะความเป็นนิติบุคคลและถือกฎหมายคนละฉบับของ

แต่ละองค์กร

 1.2.3 ความไม่จริงใจในการกระจาย 

อ�านาจของรัฐบาลจะเห็นได้จากนโยบายการบริหารราชการ

แผ่นดินของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย เช่นการปฏิรูประบบ

ราชการ พ.ศ.2545 ท�าให้มีผลกระทบต่อการถ่ายโอน

ภารกจิ การปรับเปลีย่นรปูแบบและวธิกีารท�างานของภาครฐั  

การจัดระบบการท�างานของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบ CEO 

นโยบายประชานิยมซึง่ส่งผลต่อข้อก�าหนด ต่างๆ ในแผนการ 

กระจายอ�านาจ เช่น โครงการ SML กองทนุหมูบ้่าน เป็นต้น  

ตลอดจนส่วนราชการไม่ค่อยยอมถ่ายโอนอ�านาจตามแผน

ปฏิบัติการ

1.3 ปัญหาความไม่ร่วมมือกันระหว่างองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นท�าให้เกิดการแย่งชิงทรัพยากร 

การบริหารจัดการที่มีอยู่อย่างจ�ากัด ส่งผลกระทบต่อการ

มีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งมีความสับสนต่อกระบวนการ

และกลไกของการปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่แล้ว จึงท�าให้

การปกครองส่วนท้องถิน่ในระบอบประชาธปิไตยในท้องถิน่ 

ไม่สามารถเกดิข้ึนได้และเป็นปัจจยัหนึง่ของปัญหาการเมอืง

ท้องถิ่นด้วย

2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก�าหนดรูปแบบองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นไทย พบว่ามี 2 ปัจจัย ดังนี้

2.1 งบประมาณ รายได้เป็นปัจจัยที่ส�าคัญ

ที่สุด ส�าหรับการด�ารงอยู่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยรายได้จะประกอบด้วย การจัดเก็บภาษีในท้องถิ่นและ

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ เงินอุดหนุน

จากรัฐบาลไม่เพียงพอ การจัดเก็บภาษีในแต่ละพื้นที่ 

ไม่เป็นธรรม ตามศักยภาพของแต่ละองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีรายได้โดยเฉลี่ย

ต่อจ�านวนองค์กรมากที่สุด เทศบาลมีรายได้เฉลี่ยรองลงมา 

องค์การบรหิารส่วนต�าบลมจี�านวนมากประมาณ 6,000 แห่ง  

จึงมีรายได้เฉล่ียน้อยมากมีรายจ่ายงบประมาณสูงมาก  

จึงแทบไม่มีเหลือส�าหรับการลงทุนและพัฒนาท้องถิ่น สรุป

ได้ว่าในบรบิทประเทศไทยขณะนีก้ารมอีงค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นหลายรูปแบบยิ่งท�าให้งบประมาณกระจัดกระจาย

ไม่เป็นเอกภาพ ถ้าไม่มีการปฏิรูปรูปแบบองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในอนาคตก็จะไม่มีงบประมาณเพียงพอท่ีจะ

บริหารงานในท้องถิ่นได้ต่อไป

2.2 นโยบายของรฐัเกีย่วกบัการบรหิารราชการ

ส่วนภูมิภาค ปัจจัยเกี่ยวกับราชการส่วนภูมิภาคเป็นปัจจัย

ส�าคัญประการหนึ่งของการทบทวนการปฏิรูปองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ ในสภาพบรบิทของสงัคมไทยปัจจบุนั

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการรวมศูนย์อ�านาจก็ยังมีความเข้มแข็ง 

อยู่มาก สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

ที่ไม่มีเสถียรภาพ ท�าให้รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยจ�าเป็นต้อง

รวมศูนย์อ�านาจไว้ที่ส่วนกลางในขณะที่การกระจายอ�านาจ 

ก็จ�าเป็นต้องกระท�าเพราะเป็นเจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญ 

การปกครองส่วนภูมิภาคหรือนโยบายการแบ่งอ�านาจใน

ลักษณะจังหวัด อ�าเภอ หรือการปกครองท้องที่ (ก�านัน 

ผู้ใหญ่บ้าน) จึงมีความขัดแย้งกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 

อยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ไม่มี

พืน้ทีส่าธารณะให้บรกิารเป็นของตัวเอง และองค์การบรหิาร 

ส่วนต�าบลที่มีความขัดแย้งกับการปกครองท้องที่เหล่านี้

เมื่อการบริหารยังมีส่วนภูมิภาคและท้องที่จึงจ�าเป็นจะต้อง

ปรับรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่

3. การก�าหนดรูปแบบองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นที่เหมาะสมกับบริบทประเทศไทย การวิจัยพบว่า 

ต้องลดรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสม

กับงบประมาณ และสอดคล้องกับการปกครองส่วนภูมิภาค 

ตลอดจนให้สามารถรองรับแผนการกระจายอ�านาจในการ 
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ถ่ายโอน ภารกิจ บุคลากร และงบประมาณได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในอนาคตต้อง

มีความเป็นอิสระทางการปกครองมากขึ้น มีความสามารถ

บริการสาธารณะมากขึ้น มีหลักธรรมาภิบาล และความ

เป็นประชาธิปไตยมากข้ึน จะเห็นได้ว่า องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดทับซ้อนกับการบริหารส่วนภูมิภาคคือจังหวัด 

และใช้งบประมาณมากทัง้ทีไ่ม่มเีขตพ้ืนทีท่ีบ่รกิารสาธารณะ

เป็นของตัวเองชัดเจน เห็นสมควรแปรสภาพไปรวมกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใหม่ ส�าหรับองค์การ

บริหารส่วนต�าบลที่มีจ�านวนมากอยู ่ในเขตชุมชนชนบท

ที่มีความหลากหลายทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

วัฒนธรรม มีงบประมาณไม่เพียงพอส�าหรับการบริหาร  

มีความขัดแย้งกับการปกครองส่วนท้องที่ และรัฐมีนโยบาย 

ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลต�าบลอยู่แล้ว ในอนาคตจึงเห็น

สมควรให้แปรสภาพไปรวมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในรูปแบบใหม่

การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงยังคงเหลือเทศบาล

เพียงรูปแบบเดียวที่มีปัญหาน้อยที่สุดและมีวิวัฒนาการ 

เข้มแข็งม่ันคงมาแต่อดตี หากแต่เทศบาลในรปูแบบปัจจบุนั

แบ่งออกเป็น เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาล

ต�าบล ซึ่งเม่ือแปรสภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ

องค์การบริหารส่วนต�าบลมารวมกับเทศบาลแล้ว จะต้อง

พิจารณาแบ่งองค์กรใหม่ดังนี้

3.1 รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่

เหมาะสมกับบริบทประเทศไทย จากการด�าเนินการวิจัย

ทั้ง 4 ข้ันตอนกล่าวคือ (1) ข้อมูลจากเอกสาร (2) ข้อมูล

จากการสัมภาษณ์ (3) ข้อมูลจากแบบสอบถาม (4) ข้อมูล

จากการสนทนากลุ่ม สามารถสรุปรูปแบบองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นท่ีเหมาะสมกับบริบทประเทศไทยได้รูปแบบ

เดียว คือ เทศบาล โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่

 1. เทศบาลมหานคร เป็นองค์กรระดบับน  

ได้จากการรวมเอาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล

นครเข้าด้วยกัน จังหวัดใดที่มีเทศบาลนครหลายเทศบาล

ให้รวมเป็นเทศบาลเดียว โดยแต่ละจังหวัดจะมีเทศบาล

มหานครเพยีงเทศบาลเดียว มพีืน้ทีร่บัผดิชอบเป็นเขตเมอืง 

ขนาดใหญ่และเขตเศรษฐกิจที่ใช้จ�านวนประชากรและ

รายได้เป็นเกณฑ์ ยกเว้นเขตเมืองอันเป็นที่ต้ังศาลากลาง

จังหวัดให้อยู่ในความรับผิดชอบของจังหวัด

 2. เทศบาลชุมชนเมือง เป็นองค์กร

ระดับล่าง ได้จากการรวมเอาเทศบาลเมือง เทศบาลต�าบล 

องค์การบริหารส่วนต�าบลเข้าด้วยกัน โดยแต่ละจังหวัด 

จะมีเทศบาลชุมชนเมืองหลายเทศบาล มีพื้นที่รับผิดชอบ

เป็นเขตเมืองขนาดเล็กที่ใช้จ�านวนประชากรและรายได้ 

เป็นเกณฑ์ ยกเว้นเขตชนบทที่มีศักยภาพต�่าให้อยู่ในความ

รับผิดชอบของจังหวัดและการปกครองท้องที่

อภิปรำยผล

ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 เป็นต้นมาถือว่า

เป็นยุคของการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย แต่ยังไม่เคยมี 

รัฐบาลใดเลยที่คิดจะแก้ปัญหาการปกครองส่วนท้องถิ่น 

อย่างจรงิจงั ทัง้ในแง่ความคิดปฏริปูรปูแบบองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ปฏิรูปกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

และในแง่การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง

สอดคล้องกับบทความของ โกวิทย์ พวงงาม (2548, หน้า 

385) ซึ่งกล่าวว่าผู้น�ารัฐบาลไทยและรัฐมนตรีส่วนใหญ่

เมื่อเข้ามาบริหารประเทศแล้วมักจะถูกครอบง�าด้วยกลไก

ของระบบราชการที่มีการวางรากฐานการรวมศูนย์อ�านาจ

ไว้อย่างแน่นหนาและลึกซึ้งที่ต่างฝ่ายต่างก็พึ่งพาอาศัย 

ในผลประโยชน์ร่วมกนัมากขึน้การปกครองส่วนท้องถิน่ไทย 

จงึมปัีญหามาโดยตลอดดังนัน้การแก้ปัญหาจงึต้องขึน้อยูก่บั 

เจตนารมณ์ของรัฐบาลเป็นส�าคัญ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนับเป็นหน่วยงานที่มี

ภารกิจส�าคัญยิ่งทั้งในฐานะเป็นผู้ด�าเนินการและสนับสนุน

การด�าเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น อีกทั้งยังมี

บทบาทในฐานะที่เป็นสถาบันการเมืองขั้นพื้นฐานในอันที่

จะปลูกฝังค่านิยมความเป็นประชาธิปไตยให้กับประชาชน 

แต่ผลงานวิจัยพบว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นไทยยัง 

ห่างไกลกับการปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นสากลมากนัก 

โดยเฉพาะขีดความสามารถในการบริการสาธารณะที่ เป็น 
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หวัใจของการปกครองส่วนท้องถิน่ ซึง่สอดคล้องกบับทความ 

ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2552,หน้า 160)  

ที่กล่าวว่าการก�าหนดอ�านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นถึงแม้ว่าจะได้ค�านึงถึงศักยภาพของแต่ละ

ท้องถิ่นแล้วก็ตามแต่ผลการด�าเนินการที่ผ่านมาพบว่าขีด

ความสามารถในการจัดบริการสาธารณะมีความแตกต่าง

หลากหลายกันไปในแต่ละพื้นที่ เกิดความเหลื่อมล�้าของ

คุณภาพการบริการสาธารณะหรือกล่าวได้ว่าหลักประกัน 

ในการเข้าถงึบรกิารสาธารณะทีด่อีย่างทัว่ถงึยากทีจ่ะเกดิขึน้ 

ได้จากสภาวการณ์ในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จ�านวนมากยงัขาดแคลนทรพัยากรทางการบรหิารทัง้ในด้าน 

ก�าลงัคน งบประมาณ หรอืเครือ่งมือเครือ่งใช้ต่างๆ เป็นเหตุ 

ให้เกดิความติดขดัในการบรหิารจดัการอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ 

ซึ่งแม้ว่าจะมีมาตรการเพิ่มอัตราก�าลัง และการสนับสนุน

เงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นแนวทางที่ง่ายต่อการ

แก้ไขปัญหา แต่เมือ่พจิารณาตามหลกัความคุม้ค่า ประหยดั 

โปร่งใส ในแง่เศรษฐศาสตร์และธรรมาภิบาลแล้วกลับเป็น 

การใช้งบประมาณอย่างไม่มีประสิทธิภาพแต่อย่างใด

การแก้ปัญหาดังกล่าวน�ามาซึ่งนโยบายความ

ร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเน้น 

ผลประโยชน์ที่จะเกิดข้ึนร่วมกัน ซ่ึงก็อาจจะสามารถแก้

ปัญหาไปได้ในระดับหนึ่ง ความร่วมมืออาจเป็นทางเลือก

เพื่อการด�ารงอยู่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ 

หลากหลายรูปแบบ แต่บริบทประเทศไทยไม่เหมือนกับ 

ประเทศอืน่ๆ กล่าวคอืประเทศไทยมีปัจจยัสภาพแวดล้อมที่

ยงัไม่เอ้ืออ�านวยให้การปกครองส่วนท้องถิน่มคีวามเข้มแขง็  

มั่นคง และพัฒนาไปตามเจตนารมณ์ในรัฐธรรมนูญได้ เช่น  

(1) ปัจจยัทางการเมอืง การเมอืงระดบัชาตแิละระดบัท้องถิน่  

ถือได้ว่าเป็นตัวแปรส�าคัญส�าหรับการด�าเนินการร่วมกัน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด 

ความร่วมมือจะเกิดขึ้นไม่ได้หากความขัดแย้งระหว่าง 

ข้ัวอ�านาจทางการเมืองยังคงมีอยู่ (2) ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 

นโยบายประชานิยมของรัฐบาลที่ส่งตรงไปยังท้องถิ่นโดย

ผ่านส่วนภูมิภาคไม่ผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่

ถือรวมเป็นงบพัฒนาท้องถิ่นอีกทั้งการจัดสรรงบประมาณ

ของรัฐบาลให้เป็นเงินอุดหนุนแก่องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในแผนการ

กระจายอ�านาจ อีกทั้งการแทรกแซงการด�าเนินกิจการ

ต่างๆ ของส่วนกลางในพื้นที่ จึงท�าให้ความร่วมมือระหว่าง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีประสิทธิภาพ (3) ปัจจัย

ทางสังคม สังคมอุปถัมภ์ที่มีความขัดแย้งของปัญหาต่างๆ 

ในพื้นที่ที่มีความหลากหลายและจ�านวนองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นมากมายอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนที่ไม ่

ต้องการให้มกีารกระจายทรพัยากรทีม่อียูอ่ย่างจ�ากดัในพืน้ท่ี 

ของตนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงซึ่งมี

ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ไม่เท่าเทียมกันปัจจุบันความร่วมมือ 

ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในรปูแบบต่างๆ จงึเกดิ 

จากความสัมพันธ์ส่วนตัวของผู้บริหารหรืออยู่ในรูปแบบ 

อื่นๆ เป็นหลักปัจจัยที่ส�าคัญประการหนึ่งที่ท�าให้ต้องมีการ

พิจารณาทบทวนปรับรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

คือนโยบายทีไ่ม่ชดัเจนของรฐับาลเกีย่วกบัการปกครองส่วน

ภูมิภาคและการด�ารงอยู่ของลักษณะการปกครองท้องท่ี 

ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ มีอ�านาจมากขึ้น  

มีงบประมาณมากขึ้น เพื่อควบคุมดูแลหน่วยงานจาก 

ส่วนกลางเข้าไปด�าเนินงานในท้องถิ่น เช่น ทางหลวง

ชนบท เป็นต้น จึงกล่าวได้ว่าในสภาวะปัจจุบันการบริหาร

ราชการไทยทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น  

มาถึงยุคที่จะเกิดความยุ่งยากและสับสนในภารกิจอยู่มาก

พอสมควรทัง้ในด้านการจดัแบ่งภารกจิอ�านาจหน้าทีร่ะหว่าง

รัฐกับท้องถิ่น และงบประมาณ สอดคล้องกับผลการวิจัย

ของอเล็กซ์บิลแลนติส (Alex Brillantes, 2004, p. 8)  

ทีพ่บว่า จากการกระจายอ�านาจในหลายๆ ประเทศ ได้ข้อสรุป 

ประการหนึ่งที่น ่าสนใจเกี่ยวกับการกระจายอ�านาจว่า 

“การกระจายอ�านาจเป็นการมีส่วนร่วมในอ�านาจ (share 

of power) ระหว่างรัฐกับท้องถิ่น นั่นเอง”

เมื่อบริบทของประเทศไทยเป็นเช่นนี้จึงต้อง 

กลับมาทบทวนรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม ่

ว่าควรท�าอย่างไรจึงจะสอดคล้องกับงบประมาณและ

นโยบายรัฐบาลที่เป็นประเด็นปัญหาการปกครองส่วน 
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ท้องถิน่โดย ผลการวจิยัพบว่า ชีวติคนในสงัคมไทยเกอืบจะ 

ไม่ค่อยรู้จักหรือมีความรู้จริงๆ เกี่ยวกับการปกครองส่วน

ท้องถิ่น คนในกรุงเทพเองส่วนหน่ึงก็ไม่รู ้ว่า กรุงเทพ

คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ หรือคน 

ต่างจังหวัดก็จะมีความคุ้นเคยกับจังหวัด อ�าเภอ ต�าบล 

ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน มากกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ท้ังน้ี เพราะชีวิตคนไทยสัมผัสกับการพัฒนาแบบการให้

บริการจากรัฐบาลที่หยิบยื่นให้เป็นส่วนใหญ่มากกว่าการคิด 

ท่ีจะพัฒนาหรือรับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ของตนเอง ทั้งนี้เพราะข้อจ�ากัดในศักยภาพและอ�านาจ

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถูกควบคุมโดย

รัฐบาล ส่วนราชการไม่เว้นแม้แต่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ท�าให้ประชาชนไม่เข้าใจถึงความเป็นรัฐบาลท้องถิ่น ซึ่ง

สอดคล้องกับวิลสัน และเกม (Wilson and Game, 1998, 

p. 53) ที่กล่าวว่า รัฐบาลท้องถิ่น คือองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นท่ีมีภารกิจหลักที่ส�าคัญ 4 ด้าน คือ (1) การให้ 

บริการสาธารณะ (service Public) (2) การออกกฎระเบยีบ 

ข้อบังคับ (regulation) (3) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

(strategic planning) (4) การส่งเสริมและสนับสนุน 

(promotion and advocacy)ประชาธิปไตย

ผลการวิจัยพบว่า หากต้องการสร้างความเข้มแข็ง  

มั่นคง ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวคิดของ  

ร็อบสัน (Robson, 1953, p. 574) ซึ่งนิยามถึงการ

ปกครองส่วนท้องถิ่นว่าต้องมีอ�านาจปกครองตนเอง มีสิทธิ

ตามกฎหมาย (legal rights) ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความ 

มุ่งหมายแล้ว จ�าเป็นจะต้องลดรูปแบบองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นลงให้เหลือเพียงรูปแบบเดียวมีลักษณะ  

เป็นรัฐบาลท้องถิ่นที่มีอ�านาจต่อรองกับรัฐบาลกลางได้  

มีความคล่องตัว อ่อนตัวตามบริบทประเทศ ทั้งนี้เพื่อการ

มีส่วนร่วมและการสนับสนุนอย่างจริงจังของประชาชน 

ในท้องถิ่น เมื่อพิจารณาถึงบทบาทขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนต�าบล แล้วจะพบว่า 

ทั้งสององค์กรมีปัญหากับบทบาทของส่วนภูมิภาคและ 

ส่วนท้องที่ตลอดจนในอนาคตความเป็นชุมชนชนบทจะ

ค่อยๆ ลดจ�านวนลงเป็นชุมชนกึ่งเมืองหรือชุมชนเมือง

ขนาดเล็กซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการในอีกระดับหนึ่ง 

ส�าหรับเทศบาลนั้นปัจจุบันรับผิดชอบชุมชนเมืองหรือ 

กึง่เมอืงซึง่ในอนาคตจะขยายตวัและเตบิโตขึน้อย่างรวดเรว็

รวมทั้งการขยายตัวของชุมชนเมืองในลักษณะพิเศษต่างๆ 

เช่น ชุมชนเมืองท่องเที่ยว เมืองอุตสาหกรรม และธุรกิจ

การค้า ซึ่งเทศบาลในอนาคตจะต้องมีศักยภาพเพียงพอ

เพื่อรองรับการเจริญเติบโตดังกล่าวได้ ท�าให้พิจารณาได้ว่า 

เทศบาลน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด ที่จะน�ามาพัฒนา

ปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหม่ส�าหรับการเป็นองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นรูปแบบใหม่ที่เหมาะสมกับบริบทประเทศไทย

ข้อเสนอแนะกำรวิจัย

ผลจากการวิจัยรูปแบบองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นที่เหมาะสมกับบริบทประเทศไทยนั้นผู้วิจัยมีข้อ

เสนอแนะดังนี้

1. แก้ไขพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอน 

การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2542 ให้สอดคล้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รูปแบบใหม่

2. แก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ให้สอดคล้องกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นรูปแบบใหม่

3. แก้ไขเพิ่มเติมแผนการกระจายอ�านาจให้แก่ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 ว่าด้วยการ 

ด�าเนินการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และบุคลากร

4. ยกเลิกพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน

จังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2546

5. ยกเลิกพระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การ

บรหิารส่วนต�าบล พ.ศ.2537 แก้ไขปรบัปรงุพระราชบญัญตัิ

องค์การบริหารส่วนต�าบลพ.ศ.2542 และ พ.ศ.2546

6. ยกเลิกพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 

และแก้ไขปรับปรุงทุกฉบับกับให้ออกพระราชบัญญัติ

เทศบาลใหม่ให้สอดคล้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รูปแบบใหม่
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา (1) การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อวงการต�ารวจไทย (2) ดัชนี

มาตรฐานคุณภาพต�ารวจไทยที่เป็นอยู่ว่า น�้าหนักของดัชนีมาตรฐานคุณภาพยังคงใช้ได้อยู่ หรือควรปรับปรุงน�้าหนัก 

เหล่านี้ใหม่ (3) การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมว่ามีผลสัมพันธ์ต่อน�้าหนักของดัชนีมาตรฐานคุณภาพต�ารวจไทยอย่างไรบ้าง  

และ (4) เพื่อปรับปุรงน�้าหนักของดัชนีมาตรฐานคุณภาพต�ารวจไทย ส�าหรับการน�าไปใช้ในส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 

ในปัจจุบัน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ เก็บข้อมูลจากนายต�ารวจ 26,515 คน ของหน่วยงานในส�านักงานต�ารวจแห่ง

ชาติ 25 หน่วยปฏิบัติการ ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดทั่วประเทศ โดยสุ่มตัวอย่างนายต�ารวจได้ 2,284 คน 

การวิเคราะห์ข้อมูลได้ใช้สถิติเชิงพรรณนาด้วย ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานด้วยค่าสหสัมพันธ์

คาโนนิคอล

ผลการวิจัย พบว่า ค่าความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมกับดัชนีมาตรฐานคุณภาพต�ารวจไทย  

พบว่า มีความสัมพันธ์ที่หลากหลายมาก ระหว่างตัวแปรการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม 6 ตัว กับ ตัวแปรดัชนีมาตรฐาน

คุณภาพต�ารวจไทย 9 ตัว คะแนนของแต่ละหมวดมาตรฐานคุณภาพต�ารวจไทย ทั้ง 9 หมวดนี้ สามารถน�าไปปรับใช้กับ

การประเมินผลต�ารวจไทยในปัจจุบันได้อย่างมีเหตุผล และเป็นที่ยอมรับได้ของนายต�ารวจทั่วประเทศ

ค�ำส�ำคัญ: ดัชนีมาตรฐานต�ารวจไทย

Abstract

This study reports on the Quality Standard Indexes of Thai Police in terms of reliability for 

assessing the weight of the relationship between environmental change and the weight of accessing 
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ควำมน�ำ

สังคมโลกล้วนมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะและ

รูปแบบท่ีแตกต่างกันออกไป การเปลี่ยนแปลงนั้นอาจจะ

เป็นการเปล่ียนแปลงไปตามธรรมชาต ิหรอืการเปลีย่นแปลง

ในลักษณะการวางแผนการเปลี่ยนแปลงที่มีเป้าหมายและ

ทิศทาง เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปอย่าง

สมดุล สอดคล้องและเอื้อประโยชน์แก่มนุษย์และสังคมนั้น 

ในการวางแผนเพือ่ให้การเปลีย่นแปลงได้เกดิข้ึนในลกัษณะ

ของการด�ารงรักษาสภาพที่ดีอยู่แล้วให้คงต่อไป ปรับปรุง 

ส่ิงที่ใช้ให้ดีขึ้น ยกเลิก รื้อถอนสิ่งไม่ดี แล้วสร้างสิ่งใหม่ที่ดี

กว่าเดมิเข้าไปแทนที ่นัน่คอื การพฒันา ซึ่งนอกจากมุง่การ

มีการเปล่ียนแปลงที่ดีขึ้นกว่าเดิม มีกระบวนการที่ต่อเนื่อง  

มีระบบที่ดี แน่นอนและจุดหมายที่ชัดเจนแล้ว ยังต้องมี

คุณภาพและมีทิศทางที่เหมาะสมด้วย

การรักษากฎเกณฑ์ในระบบสังคม อันได้แก่ 

กฎหมาย ป้องกันมิให้ผู้ใดละเมิด อันจะส่งผลให้สังคม

ไม่เป็นระเบียบ เกิดความไม่สงบเรียบร้อย ดังนั้นต�ารวจ 

จึงเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ เป็นองค์กรที่มีความส�าคัญยิ่ง 

ในการรักษาระเบียบ กฎเกณฑ์ วินัยของระบบสังคม 

Royal Thai Police at present. The researcher collected qualitative data from documents related to 

quality standards of police world-wide. Questionnaires recorded data from 2,284 samples selected from 

26,515 Thai police in 25 operation units of the Royal Thai Police. The reliability of the questionnaire 

data is Collected data were analyzed using mean, standard deviation, and inferential statistics through 

Canonical correlation.

The critical result of this dissertation is found when the researcher analyzes the relationship 

between the changing environment and the Quality Standard Indexes of Thai Police. The output shows 

multiple relationships between six variables of environmental change and nine variables of the Quality 

Standard Indexes of Thai Police. Findings reveal that the weight of the Quality Standard Indexes of 

Thai Police is inappropriate because environmental change affects the index based on the concentration 

of the change.

Keywords: Thai police, quality standard indexes

(ประเสริฐ เมฆมณี, 2519, หน้า 79) เป็นผู้ดูแลรักษา 

ความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชน จ�าเป็นต้องมีความ

เข้าใจในปรัชญา การปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นผู ้รักษา

กฎหมาย เพื่อก่อให้เกิดจิตส�านึกในความเป็นต�ารวจ  

เพือ่ให้ต�ารวจท�าหน้าทีเ่ป็นผูพ้ทิกัษ์สนัตริาษฎร์อย่างแท้จรงิ 

อีกทัง้จะเป็นปัจจยัทีส่�าคัญอันหนึง่ในการทีจ่ะพฒันาองค์กร

ต�ารวจให้มีประสิทธิภาพ ตามสภาวะสังคมปัจจุบันที่มีการ

พัฒนาเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ในสังคมทุกสังคมจะประกอบด้วยสถาบันทาง

สังคมที่มีบทบาทหน้าที่ต่อสมาชิกของสังคมที่แตกต่างกัน

ออกไป ไม่ว่าจะเป็นสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา 

สถาบันทางเศรษฐกิจ ฯลฯ โดยสถาบันทางกฎหมายนั้น  

จะมีบทบาทในการรักษาความสงบเรียบร้อย และรักษา 

ความมั่นคงทางสังคม ตลอดจนการระงับข้อพิพาทหรือ 

ข้อขัดแย้งต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษา

เสถียรภาพและความสมดุลของระบบสังคมเอาไว้

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นท�าให้สถาบัน

ทางกฎหมายที่มุ่งรักษาความยุติธรรมจะต้องมีการพัฒนา

และสร้างกระบวนการยุติธรรมในรูปแบบต่างๆ โดยยึดเอา 
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ประโยชน์สุขของสังคมและประชาชนเป็นหลักส�าคัญ และ

สอดคล้องกบัสภาพความเป็นจรงิของสงัคม ตลอดจนความ

ซับซ้อนของสังคมที่พัฒนาตามล�าดับขั้น

ผลการศึกษาจ�านวนมากระบุว่า การพัฒนาสังคม

น้ันมีความสัมพันธ์อย่างชัดเจนกับการเกิดอาชญากรรม 

ท้ังน้ี เพราะการพฒันาจะไปกระทบต่อโครงสร้างของค่านยิม  

และก่อให้เกิดความไม่สมดุล (โสภณ ศรีพจน์, 2548,  

หน้า 14) (imbalance) เกิดขึ้นในหลายๆ ลักษณะ รวมทั้ง 

อิทธิพลของการสื่อสารก็จะเป็นตัวท�าลายโครงสร้างทาง

สังคมเดิม ท�าให้ปทัสถานทางสังคมเดิม ถูกท้าทายและ

บิดเบือนไปในรูปแบบต่างๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

โดยทั่วไปในระบบงานยุติธรรมหรือกระบวนการ

ยุติธรรม (criminal justice) นั้นจะประกอบด้วย ต�ารวจ 

อัยการ ศาล ราชทัณฑ์ และงานคุมประพฤติ ตลอดรวม

ถึงทนายความ ซึ่งจะมีบทบาทในการอ�านวยความยุติธรรม  

ทัง้ในด้านของการด�าเนนิการเกีย่วกบัผูก้ระท�าความผดิ และ

การเยียวยาหรือผู้เสียหาย (พงษ์พัฒน์ ฉายาพันธ์, 2542, 

หน้า 47) ต�ารวจถือเป็นหน่วยงานต้นธารน�้าที่จะผลักดัน

ให้หน่วยงานอื่นๆ ในกระบวนการยุติธรรมได้ด�าเนินการได้

อย่างต่อเน่ืองโดยมปีระสทิธภิาพ ดงันัน้ หากการปฏบิตังิาน

ของเจ้าหน้าที่ต�ารวจเกิดความผิดพลาด ขาดตกบกพร่อง 

จะกระทบถึงการฟ้องร้อง การด�าเนินคดีและการตัดสิน 

ตลอดจนเกิดปฏิกิริยาจากสังคมส่วนรวม การท�างานของ

ต�ารวจจึงมีลักษณะคล้าย บูมเมอแรงที่ขว้างออกไป หาก

ไม่พอดีก็จะสะท้อนกลับมาหาตนเองได้  การปฏิบัติงาน

ของต�ารวจจึงเป็นการแบกรับความกดดันทั้งกระบวนการ

ยุติธรรม และกระแสสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (ประเสริฐ 

เมฆมณี, 2519, หน้า 79-80)

ในขณะที่ในกระบวนการยุติธรรมของไทยนั้น 

ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมอย่าง 

มากมาย อาทิ การสอบสวนการกระท�าผิดของเด็ก โดยวิธี 

การคุม้ครองเด็ก การออกหมายค้น การจบักมุ ทัง้เนือ่งจาก 

การปรับเปลี่ยนตามแนวทางในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 

และการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

(ประเสรฐิ เมฆมณ,ี 2519, หน้า 80) ซึง่ท�าให้เจ้าหน้าทีต่�ารวจ

ที่ปฏิบัติงานเก่ียวข้องต้องมีการปรับกระบวนทัศน์ใหม ่

ในการปฏิบัติ เพื่อให ้สอดคล ้องกับทิศทางของการ

เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศ ซึ่งต�ารวจจะเป็น

องค์กรที่ต้องได้รับผลกระทบในด่านแรก (buffer zone) 

ของกระบวนการพฒันาทีส่�าคัญ ซึง่จะต้องมกีารปรบัเปลีย่น

เพื่อรองรับให้ทันกับยุคสมัย

จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้น ท�าให้

ต�ารวจจ�าเป็นต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารประชาชน 

ในปัญหาสงัคมมากขึน้ ทัง้ๆ ทีบ่างครัง้ ไม่มกีฎหมายรบัรอง 

หรือให้อ�านาจไว้ เช่น การใช้ความรุนแรงในครอบครัว 

(domestic violence) การล่วงละเมิดทางเพศ (sexual 

hazassment) การฆ่าตัวตาย (suicide) ไปจนถงึการละเมดิ 

สิทธิส่วนตัว (right of privacy) ซึ่งบ่อยครั้งที่เป็นการแบก 

ภาระแทนองค์กรหรอืหน่วยงานอืน่ๆ ในทางสงัคมสงเคราะห์ 

ที่ประชาชนส่วนมากยังไม่เคยชินว่าจะเข้ามาช่วยเหลือ

จัดการแก้ปัญหาให้พวกเขาได้ดีเท่าต�ารวจ

ด้าน เจ. เอ็ดการ์ด ฮูเวอร์ (ประเสริฐ เมฆมณี, 

2519, หน้า 79-80) ระบุว่า ภารกิจหลักของต�ารวจ 

ประกอบด้วยหน้าที่หลายประการ ได้แก่ (1) การคุ้มครอง

ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (2) การรักษาความสงบ

เรียบร้อย (3) การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม  

(4) การสบืสวน สอบสวน และจบักมุผูก้ระท�าความผดิละเมดิ

ต่อกฎหมายบ้านเมือง (5) การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 

โดยเคร่งครัด และ (6) การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของ

บุคคลหรือปัจเจกชน บทบาทหน้าที่ดังกล่าว ท�าให้ภารกิจ

ของต�ารวจมีมาก และกว้างขวางยิ่งขึ้น มีการขยายงานเพื่อ

รองรับการให้บริการแก่ประชาชน ท�าให้ภารกิจต�ารวจไทย 

ในปัจจุบันต้องด�าเนินไปตลอด 24 ช่ัวโมง แต่ก็ยังประสบ 

ปัญหาและอุปสรรคมาก อาทิ การแทรกแซงจากฝ่าย

การเมอืง การทจุรติคอร์รปัชัน่ การปฏบิตังิานมชิอบ การจบั 

ผิดตัว เหล่านี้เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้เกิดจากการขาด

มาตรฐานที่ชัดเจน และมั่นคงในองค์กรต�ารวจเอง ในขณะ 

เดยีวกนั ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าที่ 

ต�ารวจมมีากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นความซบัซ้อนของการประกอบ 

อาชญากรรม จ�านวนประชากรที่มากขึ้น คดีที่หาพยาน  
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หลักฐาน การประกอบอาชญากรรมในลักษณะองค์กร  

รวมไปถึงการเพิ่มขึ้นของอาชญากรรมข้ามชาติที่ ใน

ประเทศไทยเป็นฐานการด�าเนินการ (กมลทิพย์ คติการ 

และคณะ, 2544, หน้า 27)

ในสหรัฐอเมริกา มีการรายงานว่า จ�านวนการเพิ่ม

ของประชากรที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการอพยพย้ายถิ่นฐาน

ของผู้คนเข้ามามากขึน้ ความเจรญิทางเทคโนโลยแีละความ

เจริญทางวัตถุ ในรอบเพียงทศวรรษ ส่งผลให้ประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานของต�ารวจลดลง เนือ่งจากภาระงานมเีพิม่ 

มากข้ึน ความซับซ้อนของการก่ออาชญากรรม ปัญหา

ชนกลุ่มน้อย และความทันสมัยของเทคโนโลยี ตลอดจน

ส่ือมวลชนท่ีเผยแพร่วัฒนธรรมที่ท�าให้ผู้คนในสังคมเริ่มมี

พฤตกิรรมเบีย่งเบน และส่งผลไปจนถงึการก่ออาชญากรรม 

ดังนั้น การปฏิบัติหน้าที่ของต�ารวจจ�าเป็นจะต้อง 

เป ็นไปในลักษณะของการสร ้างความเป ็นมืออาชีพ 

(professional) ให้มากขึ้น จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐาน

การปฏบัิติงานท่ีชดัเจน สามารถปฏบิตักิารได้อย่างเหมาะสม  

ซ่ึงหากหนัมาพจิารณาต�ารวจไทยแล้ว ในภาพรวม หากมอง 

ในแง่ของการพัฒนาองค์กรต้องถือว ่าองค์กรต�ารวจ

เป็นองค์กรท่ีควรได้รับการพัฒนาและปรับปรุงอย่างยิ่ง 

โดยเฉพาะในด้านคุณภาพ เนื่องจากเป็นองค์กรในระบบ

ราชการท่ีมีขนาดใหญ่ มีการปฏิบัติงานที่ล่าช้า มีปัญหา

อุปสรรคมากมายและมีโครงสร้างองค์กรที่ไม่เหมาะสม  

สมควรจะต้องปรับปรุงให้มีมาตรฐานคุณภาพในการ 

ปฏิบัติงานท่ีสามารถใช้เป็นแนวทางในการประเมินผล

การปฏิบัติงานให้ชัดเจน และใช้เป็นข้อมูลเพื่อการพัฒนา

องค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป

เน่ืองจากสภาพข้อเท็จจริงดังกล่าว ผู้ศึกษาได้

พิจารณาเห็นว่า ผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ดัชนีมาตรฐานคุณภาพต�ารวจไทย ตามการเปลี่ยนแปลง 

ของสภาพแวดล้อม ยังไม่มีปรากฏ และที่มีเกี่ยวข้อง 

ในบางองค์ประกอบ หรือบางคุณลักษณะยังไม่ครบถ้วน 

และทันสมัยกับการปรับเปลี่ยนทิศทางและภารกิจของ

ต�ารวจไทยในปัจจุบัน ในขณะเดียวกันการน�าเอามาตรฐาน

คุณภาพของเจ้าหน้าที่ต�ารวจต่างประเทศมาใช้กับเจ้าหน้าที่

ต�ารวจของประเทศไทย ก็ยังขาดความเหมาะสม เนื่องจาก

ความแตกต่างทัง้ในเชิงสภาพแวดล้อม องค์ประกอบพืน้ฐาน  

การจดัองค์กร ฯลฯ จงึต้องมกีารน�ามาประยกุต์และแสวงหา

แนวทางทีเ่หมาะสมทีสุ่ด (best practice) ส�าหรบัต�ารวจไทย 

ต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม 

ที่มีผลต่อวงการต�ารวจไทย

2. เพื่อศึกษาดัชนีมาตรฐานคุณภาพต�ารวจไทย 

ทีเ่ป็นอยูว่่า น�า้หนกัของดัชนมีาตรฐานคุณภาพยงัคงใช้ได้อยู่  

หรือควรปรับปรุงน�้าหนักเหล่านี้ใหม่

3. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม 

ว่ามีผลสัมพันธ์ต่อน�้าหนักของดัชนีมาตรฐานคุณภาพ 

ต�ารวจไทยอย่างไรบ้าง

4. เพือ่ปรบัปรงุน�า้หนกัของดชันมีาตรฐานคุณภาพ

ต�ารวจไทย ส�าหรับการน�าไปใช้ในส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 

ในปัจจุบัน

ขอบเขตของกำรวิจัย

1. ขอบเขตด้านเนือ้หา ศกึษาสภาพการเปลีย่นแปลง 

ของสภาพแวดล้อมและสงัคม ปัจจยัด้านต่างๆ ทีม่ผีลกระทบ 

ต่อการพฒันาดชันมีาตรฐานคณุภาพต�ารวจไทย กระแสการ 

ปฏริปูระบบราชการ การพฒันาองค์กรต�ารวจไทย การพฒันา 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาเครือข่ายและความ

ร่วมมือระหว่างองค์กร การปรับปรุงและเปล่ียนแปลงทาง

กฎหมาย และบทบัญญัติใหม่ๆ ที่มีผลกระทบต่อวิถีการ

ท�างานและการปฏิบัติหน้าที่ ล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ท�าให้

ดัชนีมาตรฐานคุณภาพต�ารวจไทย ต้องมีการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง ต้องมีการพัฒนาการบริหารจัดการ และทบทวน

ปรับปรุงดัชนีมาตรฐานการด�าเนินงานของต�ารวจไทย 

ทั้งปัจจุบันและในอนาคต

2. ขอบเขตด้านวิชาการ

2.1 แนวคิดการเปล่ียนแปลงของสภาพ

แวดล้อม
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาดัชนีมาตรฐานคุณภาพ

ต�ารวจไทย ตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมนั้น  

มีกรอบแนวคดิของการศกึษาอยูท่ีก่ารแสวงหาความสัมพนัธ์

ระหว่างการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดล้อม กบัการพฒันา

ดชันมีาตรฐานคณุภาพต�ารวจไทย การสร้างเครือ่งมอืการวจิยั  

จงึมจีดุเน้นอยูท่ีก่ารวดัการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดล้อม 

กับการวัดการพัฒนาดัชนีมาตรฐานคุณภาพต�ารวจไทย  

โดยวิธีการหาองค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพ

แวดล้อม กบัการหาองค์ประกอบ ของดชันมีาตรฐานคณุภาพ 

ต�ารวจไทย แล้วน�าองค์ประกอบทั้งสองส่วนน้ี ไปหาตัว

ชี้วัด เพื่อจะวัดค่าขององค์ประกอบต่างๆ แล้วน�าค่าที่ได้  

ไปค�านวณหาความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงสภาพ

แวดล้อมที่มีผลต่อ ดัชนีมาตรฐานคุณภาพต�ารวจไทย  

การสร้างเครื่องมือการวิจัยจากตัวชี้วัดนี้ จะเริ่มจากตัวชี้วัด 

ของดัชนีของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม และจาก 

ตวัชีว้ดัของดชันีมาตรฐานคณุภาพต�ารวจไทย ประชากรและ

กลุ่มตัวอย่าง เป็นข้าราชการต�ารวจ ในองค์กรส�านักงาน

ต�ารวจแห่งชาติ ประชากรในการศึกษารวมทั้งสิ้น จ�านวน 

2,284 คน ก�าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการค�านวณของ 

Yamane คอื จะใช้ค่าความคลาดเคลือ่นที ่ร้อยละ 0.02 แล้ว

ใช้วิธี Stratified Sampling โดยค�านึงถึงล�าดับชั้นสายการ

บังคับบัญชา คือ ผู้บังคับบัญชายิ่งสูง จ�านวนจะยิ่งน้อยลง  

จึงต้องถ่วงน�้าหนักให้มากข้ึน โดยจ�านวนผู้บังคับบัญชา

ยิ่งสูงขึ้น ยิ่งต้องใช้จ�านวนตัวอย่าง เพิ่มขึ้นเป็นอัตราส่วน

ผกผันกลับ ดังแสดงอยู่ในตาราง 8 ในตารางน้ี ได้แสดงถึง

หน่วยงานของส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิ25 หน่วยปฏบิติัการ  

ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดทั่วประเทศ จ�านวน 

นายต�ารวจทั้งหมด 26,515 คน เม่ือค�านวณตามสูตร  

Yamane โดยใช้ค่าความคลาดเคลื่อนที่ ร้อยละ 0.02  

จะได้จ�านวน กลุ่มตัวอย่าง 2,284 คน การสร้างเครื่องมือ 

การวิจัยโดยใช้แบบสอบถาม เป็นชุดค�าถามทั้งหมดที่

เก่ียวข้องกับกรอบแนวคิดของการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 

3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นค�าถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของ

ประชากรท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนที ่2 เป็นค�าถามเกีย่วกบั 

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน 

และส่วนที่ 3 เป็นค�าถามเกี่ยวกับการพัฒนาดัชนีมาตรฐาน

คุณภาพต�ารวจไทย

แบบสอบถามทีท่�าการทดสอบแบ่งออกเป็น 3 ตอน  

ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับต�าแหน่งหน้าที่ 

ในส่วนนี้จะทดสอบค�าถามการท�างานในต�าแหน่งงานจริง 

เพื่อความเข้าใจตรงกัน

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

แวดล้อม ส่วนนี้จะทดสอบเกี่ยวกับค�าถามที่ใช้ทดสอบ

ตัวแปรต้นทั้ง 7 ตัว

ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาดัชนีมาตรฐาน

คุณภาพต�ารวจไทย ส่วนนี้จะทดสอบเกี่ยวกับค�าถามท่ีใช้

ทดสอบตัวแปรตามทั้ง 9 ตัว

จากการทดสอบแบบสอบถามด้วยการหาค่า

สัมประสิทธิ์อัลฟ่าโดยวิธีการของครอน บรัท พบว่า  

ในจ�านวนค�าถาม 202 ข้อ และผูถ้กูทดสอบจ�านวน 395 คน  

พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์แห่งความเชื่อถือรวมอยู่ที่ 0.9845 

ซึ่งถือเป็นค่าอัลฟ่า ที่ยอมรับได้อย่างมีค่าความเชื่อถือ

สูงมาก แสดงว่าแบบสอบถามชุดนี้สามารถน�าไปใช้เป็น

เครื่องมือการรวบรวมข้อมูลได้อย่างน่าเชื่อถือสูง แต่เมื่อ

พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์แห่งความเชื่อถือกลับพบว่ามีค่า

ความแปรปรวนไปจากค่ารวมเป็นอย่างมาก

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

1. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับลักษณะ

ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 1,416 คน จากนั้นท�าการวิเคราะห์

ตัวแปรต้น เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมท้ัง 7 

ตัวแปร และตัวแปรตามเกี่ยวกับดัชนีมาตรฐานคุณภาพ

ต�ารวจไทย ทั้ง 9 ตัวแปร โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าเฉลี่ย  

(mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (standard deviation)  

ส่วนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นทั้ง 7 

ตัวแปร กับตัวแปรตามทั้ง 9 ตัวแปร ซึ่งมีเกณฑ์วัดและ

คะแนนของตัวแปร จากเกณฑ์วัดของตัวแปรต้นและ

ตัวแปรตามเป็นแบบ interval ประกอบกับตัวแปรต้น
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และตามมีการแบ่งออกเป็นดัชนี (indexes) และตัวชี้วัด  

(indicators) ท�าให้ตวัแปรในการวเิคราะห์ เพิม่จาก Multiple  

Variables เป็น Multivariates การวเิคราะห์จงึจ�าเป็นต้องใช้ 

สถิติสหสัมพันธ์คาโนนิคอล (canonical correlation) 

เนื่องจากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล ช่วยให้

สามารถอธิบายปรากฎการณ์ของความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปรต้น หรือตัวแปรท�านาย (predictor variables) 

หรือตัวแปรการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมกับตัวแปรตาม

หรือตัวแปรเกณฑ์ (criterion variables) หรือตัวแปรดัชน ี

มาตรฐานคุณภาพต�ารวจไทย ได้ถูกต้อง ชัดเจน เอื้อให้เกิด 

ความเที่ยงตรงทั้งภายในและภายนอก (internal and 

external validities) เพราะสามารถวิเคราะห์สัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ของดัชนีของตัวแปรต้นและตามไปพร้อมๆ กัน  

สอดคล้องกับปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่ตัวแปรจะ

สัมพันธ์กับหลายๆ ตัวแปรในเวลาเดียวกัน (Thompson, 

1984, p. 63)

เทคนิคการวิเคราะห์นี้จะท�าให้ได้ค่าสัมประสิทธิ์ 

สหสมัพนัธ์คาโนนิคอล ซึง่เป็นค่าทีช่ีค้วามสมัพนัธ์เชงิเส้นตรง 

ทีเ่ป็นไปได้สูงสุดระหว่างกลุม่ตวัแปรการเปลีย่นแปลงสภาพ 

แวดล้อมกับกลุ่มตัวแปรดัชนีมาตรฐานคุณภาพต�ารวจไทย  

ท�าให้ทราบอิทธิพลของตัวแปรเหล่านี้ ที่ส ่งผลต่อค่า

สัมประสิทธิ์คาโนนิคอล ที่มีน�้าหนักถดถอย (regression 

weights) ไปตามตัวแปรดัชนีมาตรฐานคุณภาพต�ารวจไทย 

ที่มี 9 ตัว แสดงว่าการวิเคราะห์การถดถอยจะมี 9 ชุด โดย

ชุดแรกจะเป็นชุดที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล 

สูงสุด ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลเกิดจากการ

รวมกันเชิงเส้นตรง (linear combination) ของตัวแปร

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมตามค่าน�้าหนักการถดถอย 

ซึ่งเป็นน�้าหนักแสดงความส�าคัญของตัวแปรเหล่านี้ ในชุด

อื่นๆ ก็มีลักษณะการวิเคราะห์แบบนี้สรุปการวิเคราะห์

ตารางคาโนนิคอลกระท�าได้ดังนี้

1. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รวมของคาโนนิคอล 

เป็นค่าท่ีวิเคราะห์ได้ว่ากลุ ่มดัชนีของแต่ละตัวแปรตาม  

มีความสัมพันธ์กับกลุ่มดัชนีของแต่ละตัวแปรต้นทั้งหมด 

มีความสัมพันธ์กันเท่าไร

2. ค่า Eigen values) เป็นค่าทีบ่อกความแปรปรวน 

ว่ามีเท่าไร ถ้ามีความแปรปรวนต�่า ความเชื่อถือของค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลในข้อ 1 ก็มีมากยิ่งขึ้น

3. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของคาโนนิคอลของ

ตัวแปรตาม เป็นค่าที่บอกว่าน�้าหนักที่ตัวแปรต้นกระท�าต่อ

ตัวแปรตามเป็นเท่าไร

4. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของคาโนนิคอลของ

ตัวแปรต้น เป็นค่าที่บอกว่าน�้าหนักที่ตัวแปรตามกระท�าต่อ

ตัวแปรต้นเป็นเท่าไร

5. ค่านัยส�าคัญ เป็นค่าที่จะบอกว่าค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์คาโนนิคอลใดเป็นค่าที่รับได้ที่ค่านัยส�าคัญ 0.01

ในการพิจารณาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมกับตัวแปรดัชนีมาตรฐาน

คุณภาพต�ารวจไทยได ้ ใช ้ค ่ าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์

ตามเกณฑ์การวิเคราะห์ของ เดนนิส และคณะ (Dennis, 

et al., 1979, p. 85) ดังนี้

0.00-0.30 มีความสัมพันธ์กันระดับต�่ามาก

0.31-0.50 มีความสัมพันธ์กันระดับต�่า

0.51-0.70 มีความสัมพันธ์กันระดับปานกลาง

0.71-0.90 มีความสัมพันธ์กันระดับสูง

0.90 + มีความสัมพันธ์กันระดับสูงมาก

ผลกำรวิจัย

ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ 

ระหว่างการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมกับดัชนีมาตรฐาน

คุณภาพต�ารวจไทย ผู ้วิจัยได ้ตั้ งสมมติฐาน 9 ข ้อ  

เพื่อพิสูจน์วัตถุประสงค์นี้ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบ 

“Dependent Variables-bases” ซ่ึงเป็นการพิสูจน์

สมมติฐานโดยยึดตัวแปรตามเป็นฐาน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใช้ 

ดัชนีมาตรฐานคุณภาพต�ารวจไทย ที่มี 9 ดัชนี เป็นฐานแห่ง 

การวเิคราะห์ แล้วก�าหนดให้ตัวแปรต้นหรอืการเปล่ียนแปลง 

สภาพแวดล้อมเป็นตวักระท�าทัง้ 7 ตวั การวเิคราะห์ลกัษณะน้ี 

จะท�าให้รู้ว่า ดัชนีของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอะไร

ที่ส่งผลต่อแต่ละดัชนีมาตรฐานคุณภาพต�ารวจไทย ถ้าดัชนี

มาตรฐานคุณภาพต�ารวจไทยใดถูกส่งผลมาก ย่อมแสดงว่า 
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ดัชนีน้ันมีความส�าคัญมาก ลดน้อยลงไปตามปริมาณของ

การส่งผล

เมื่อน�าค ่าสัมประสิทธิ์คาโนนิคอลในรูปแบบ

มาตรฐานของชุดที่ 1 ของตัวแปรตามทั้ง 9 ตัวมา 

จัดเรียงใหม่ เฉพาะดัชนีของตัวแปรตามที่มีค่านัยส�าคัญ 

จะพบชุดความสัมพันธ์ที่ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ได้ 

เพราะเป็นการรวมการพิสูจน์สมมติฐานทั้ง 9 ข้ออยู่ใน

ตารางเดียวกัน วิเคราะห์อย่างเป็นล�าดับตามการพิสูจน์

สมมติฐานทั้ง 9 ข้อ ดังนี้

สมมติฐานที่ 1 ยอมรับได้ระดับปานกลาง (0.458) 

เฉพาะปริมาณบุคลากร (-0.319) การแก้ไขกฎหมาย 

สารบัญญัติ (-0.190) และการใช้วิธีการลงโทษ (-0.236) 

ที่ส ่งผลต่อปรัชญาและปณิธาน (-0.519) เนื่องจาก 

ความสมัพนัธ์มค่ีา ไอเกน 0.266 แสดงว่ามคีวามแปรปรวน

ระดับต�่า การยอมรับยิ่งมีน�้าหนักมากขึ้น

สมมติฐานที่ 2 ยอมรับได้ระดับปานกลาง (0.471) 

เฉพาะการตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจ (0.257) การปฏิรูป 

องค์กร (0.185) ปริมาณบุคลากร (0.367) และการใช้วิธี

การลงโทษ ปัจจัยสนับสนุนการท�างาน (0.463) เนื่องจาก

สหสัมพันธ์คาโนนิคอลรวมนี้ มีค่าไอเกน 0.285 แสดงว่า

มีความแปรปรวนระดับต�่า การยอมรับยิ่งมีน�้าหนักมากขึ้น

สมมติฐานที่ 3 ยอมรับได้ระดับต�่า (0.209) เฉพาะ

การตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจ (-0.219) การคุ้มครองสิทธิ

เสรีภาพ (-0.173) การพัฒนาองค์กร (0.136) การใช้ 

วิธีการลงโทษ (-0.262) และการออกกฎหมายพิเศษ 

(0.214) ที่ส่งผลต่อกิจกรรมการพัฒนาที่หลากหลายและ

ต่อเน่ือง (0.511) เนื่องจากสหสัมพันธ์คาโนนิคอลรวมนี้

มีค่าไอเกน 0.264 แสดงว่ามีความแปรปรวนรวมระดับต�่า 

การยอมรับยิ่งมีน�้าหนักมากขึ้น

สมมติฐานที่ 4 ยอมรับได้ระดับต�่า (0.223) 

เฉพาะปริมาณบุคลากร (-0.325) และการใช้วิธีการ

ลงโทษ (-0.308) ที่ส่งผลต่อทรัพยากรการวิจัย (-0.797) 

เน่ืองจากสหสัมพันธ์คาโนนิคอลนี้มีค่า 0.287 แสดงว่า 

มีความแปรปรวนรวมระดับต�่า การยอมรับยิ่งมีน�้าหนัก

มากข้ึน

สมมติฐานที่ 5 ยอมรับได้ระดับปานกลาง (0.429) 

เฉพาะการละเมิดกฎหมาย และระบบฐานข้อมูล (0.264) 

ที่ส่งผลต่อการประเมินการให้บริการ (0.651) เนื่องจาก 

สหสัมพันธ์คาโนนิคอลนี้มีค่าไอเกน 0.226 แสดงว่ามีความ

แปรปรวนรวมระดับต�่า การยอมรับยิ่งมีน�้าหนักมากขึ้น

สมมติฐานที่ 6 ยอมรับได้ระดับปานกลาง (0.412) 

เฉพาะปริมาณบุคลากร (0.278) และการแก้ไข ป.วิอาญา 

(0.193) ที่ส่งผลต่อการเข้าถึงความยุติธรรม (0.386) 

เนื่องจากสหสัมพันธ์คาโนนิคอลนี้มีค ่าไอเกน 0.204 

แสดงว่ามีความแปรปรวนรวมระดับต�่า การยอมรับยิ่งมี

น�้าหนักมากขึ้น

สมมติฐานที่ 7 ยอมรับได้ระดับปานกลาง (0.436) 

เฉพาะปริมาณบุคลากร (-0.378) ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม 

ในการบริหาร (-0.459) เนื่องจากสหสัมพันธ์คาโนนิคอลนี้  

มีค่าไอเกน 0.235 แสดงว่ามีความแปรปรวนระดับต�่า  

การยอมรับยิ่งมีน�้าหนักมากขึ้น

สมมติฐานที่ 8 ยอมรับได้ระดับปานกลาง (0.442) 

เฉพาะการต้ังหน่วยงานเฉพาะกิจ (-0.274) ปริมาณ

บุคลากร (-0.448) และการใช้วิธีการลงโทษ (-0.188)  

ที่ส่งผลต่อการวิเคราะห์งบประมาณ (-0.629) เนื่องจาก 

สหสมัพนัธ์คาโนนคิอลนี ้มค่ีาไอเกน 0.243 แสดงว่ามคีวาม

แปรปรวนรวมระดับต�่า การยอมรับยิ่งมีน�้าหนักมากยิ่งขึ้น

สมมติฐานที่ 9 ยอมรับได้ระดับต�่า (0.391) เฉพาะ

การต้ังหน่วยงานเฉพาะกิจ (-0.234) การปฏิรูปองค์กร 

(-0.197) การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ (0.236) ปริมาณ

บุคลากร (-0.325) และการใช้วิธีการลงโทษ (-0.250) 

ที่ส ่งผลต่อการประเมินคุณภาพ (-0.410) เนื่องจาก 

สหสัมพันธ์คาโนนิคอลรวมนี้ มีค่าไอเกน 0.180 แสดงว่า 

มีความแปรปรวนรวมระดับต�่า การยอมรับยิ่งมีน�้าหนัก

มากขึ้น

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า น�้าหนักของดัชนีมาตรฐาน

คุณภาพต�ารวจไทย ไม่สามารถรักษาให้คงเดิมได้ เพราะ

การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อม ส่งผลต่อดัชนีมาตรฐาน

คุณภาพต�ารวจไทยไม่เท่ากัน มากบ้าง น้อยบ้าง ตามภาวะ 

วิสัยที่แปรเปล่ียนไป จึงต้องมีการค�านวณหาน�้าหนักของ 
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ดชันมีาตรฐานคณุภาพต�ารวจไทยใหม่ทัง้หมด เพือ่ประโยชน์ 

แห่งราชการต�ารวจไทยในอนาคต

กำรอภิปรำยผล

ดัชนีมาตรฐานคุณภาพต�ารวจไทย ได้เคลื่อนออก

จากจดุเดมิแล้ว โดยเฉพาะน�า้หนักของดชันีได้เปลีย่นแปลง

ไปจากเดิม จึงจ�าเป็นต้องสังเคราะห์น�้าหนักของแต่ละดัชนี

มาตรฐานคุณภาพต�ารวจไทยใหม่ โดยอาศัยค่าสหสัมพันธ์

คาโนนิคอลระหว่างกลุ ่มตัวแปรตามกับกลุ ่มตัวแปรต้น

ของแต่ละชุด และค่าน�้าหนักของตัวแปรตามในแต่ละชุด  

ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลเหล่านี้สามารถน�ามาค�านวณ

อัตราส่วน เพื่อจัดอันดับความส�าคัญในรูปของร้อยละของ

คะแนนมาตรฐานคุณภาพต�ารวจไทยในแต่ละหมวด และ

ร้อยละของคะแนนแต่ละดัชนีในแต่ละหมวด แต่เนื่องจาก

ดัชนีมาตรฐานคุณภาพต�ารวจไทยมีเป็นจ�านวนมาก การใช้

คะแนนเต็มร้อย จึงอาจเกิดความล�าบากต่อการให้คะแนน

ของแต่ละดชันี เมือ่มกีารน�าไปใช้จรงิๆ ผูว้จิยัจงึขอเพิม่จาก  

100 คะแนน เป็น 1,000 คะแนน เพื่อสะดวกต่อการ

ประเมินดัชนีในอนาคต

คะแนนทีป่รากฏอยูใ่นแต่ละดชันี และแต่ละหมวด 

เป็นคะแนนจริงที่สะท้อนจากการศึกษาการเปลี่ยนแปลง

สภาพแวดล้อมในสังคมไทยในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา ต้ังแต่

ปี พ.ศ. 2545-2549 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สภาพแวดล้อม

ทั้งทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ได้เปลี่ยนแปลง

ไปอย่างรวดเร็ว ตามการปกครองระบอบทักษิณ เพราะ

ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ได้มีการปฏิรูประบบราชการ

ทุกกระทรวง ทบวง กรม ก่อให้เกิดการปฏิรูปกฎหมาย

และระเบียบแบบแผนทางราชการเป็นอันมาก น�ามา

ซึ่งความเจริญรุ ่งเรืองทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก แต่

ความมั่นคงทางสังคมกลับสั่นคลอน ไม่มีการสมานฉันท์ 

ในกรุงเทพมหานคร จนก่อให้เกิดรัฐประหารขึ้น

การพัฒนาดัชนีมาตรฐานคุณภาพต�ารวจไทย 

แต่ดั้งเดิมมา อาจสร้างข้ึนจากการลอกเลียนแบบดัชนีของ

ต�ารวจในสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก ซึ่งโดยภาพรวมเป็นส่ิงที่ 

ใช้ได้ แต่ในภาพย่อย โดยเฉพาะตัวช้ีวัดของแต่ละดัชน ี

ในแต่ละหมวด อาจเปล่ียนแปลงไปตามสภาพบ้านเมือง 

การพัฒนาดัชนีมาตรฐานต�ารวจไทยในการวิจัยนี้ จึงได้

มุ ่งเน้นที่การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อดัชนี

มาตรฐานคุณภาพต�ารวจไทยในดัชนีใดบ้าง และแต่ละดัชนี 

มีน�้าหนักสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเท่าไร 

เพื่อจะได้ก�าหนดน�้าหนักให้แต่ละหมวด แต่ละดัชนีและ

แต่ละตัวชี้วัดใหม่ ถ้าตัวแปรของการเปล่ียนแปลงสภาพ

แวดล้อมสัมพันธ์ต ่อหมวดและดัชนีใดของมาตรฐาน

คุณภาพต�ารวจไทยเป็นจ�านวนน�้าหนักเท่าใด ก็จะสามารถ

ค�านวณคะแนนให้กบัหมวดและดัชนนีัน้ได้ ดังนัน้คะแนนท่ี 

เกิดขึ้น จึงเป็นคะแนนที่ได้จากความเห็นของนายต�ารวจ

ทั้ง 1,416 คน มิใช่เป็นคะแนนของนายต�ารวจคนใด 

คนหนึ่ง จึงเชื่อถือได้อย่างมาก

การสังเคราะห์คะแนนของดัชนีมาตรฐานคุณภาพ

ต�ารวจไทยครั้งสุดท้าย เป็นการสังเคราะห์ให้แต่ละหมวด 

แต่ละดัชนีและแต่ละตัวชี้วัด มีคะแนนเท่าไร ซึ่งปรากฏ

อยู่ในตารางที่ 44 การพัฒนามาตรฐานคุณภาพต�ารวจไทย 

เป็นการให้คะแนนของแต่ละหมวด แต่ละดัชนี และแต่ละ

ตัวชี้วัดของมาตรฐานคุณภาพต�ารวจไทย ว่าเป็นเท่าไร  

เมือ่สังเคราะห์จากการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อม กล่าวคอื  

ในแต่ละหมวดมาตรฐานคุณภาพต�ารวจไทย มีการก�าหนด

คะแนนเต็มประจ�าหมวดไว้ แล้วแต่ละหมวดจะกระจายเป็น 

ดัชนี แต่ละดัชนีมีคะแนนรวมประจ�าดัชนี เมื่อน�าคะแนน

ประจ�าดัชนีมารวมกันเท่ากับคะแนนเต็มของแต่ละหมวด 

แล้วแต่ละดัชนีจะประกอบด้วยตัวชี้วัด เมื่อน�าคะแนนของ

แต่ละตัวช้ีวัดมารวมกันจะได้เท่ากับ คะแนนประจ�าแต่ละ

ดัชนี เมื่อพิจารณาจากคะแนนของแต่ละหมวดมาตรฐาน

คุณภาพ พบว่า มีล�าดับความส�าคัญดังนี้

หมวด 8 การเงินและงบประมาณ 250 คะแนน

หมวด 6 การอ�านวยความยุติธรรม 200 คะแนน

หมวด 2 การปฏิบัติงาน 120 คะแนน

หมวด 3 กิจกรรมการพัฒนาต�ารวจ 100 คะแนน

หมวด 9 ระบบกลไกการพัฒนาคุณภาพ 90 คะแนน

หมวด 4 การวิจัย 70 คะแนน

หมวด 7 การบริหารจัดการ 65 คะแนน
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หมวด 5 การบริการทางสังคม 60 คะแนน

หมวด 1 ปรัชญา ปณิธานและแผนงาน 45 คะแนน

การให้คะแนนความส�าคัญที่แตกต่างกันถึงเพียงนี้  

เมื่อวิเคราะห์ถึงความเป็นจริง น่าจะมีส่วนถูกต้องอยู่มาก 

เพราะนายต�ารวจน้ันเข้าใจอย่างจริงใจว่า การเงินและ 

งบประมาณ (250 คะแนน) เป็นหัวใจของส�านักงานต�ารวจ 

แห่งชาติ ถ้าขาดปัจจัยนี้ การปฏิบัติก็เป็นไปได้ยากมาก 

ต่อมา การอ�านวยความยุติธรรม (200 คะแนน) ก็เป็น

เรื่องผลประโยชน์ของประชาชนและความพึงพอใจที่มีต่อ

ต�ารวจ การอ�านวยความยุติธรรม ถือเป็นเป้าหมายหลัก 

ของนายต�ารวจทุกท่าน ต่อมา การปฏิบัติงาน (120 

คะแนน) ก็เป็นภารกิจส�าคัญของต�ารวจ ซึ่งต้องปฏิบัติ

ติดต่อกัน 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด และไม่มีเทศกาล  

เมือ่เป็นเช่นน้ีนายต�ารวจย่อมเหน็ความจ�าเป็นของ กจิกรรม

การพัฒนาต�ารวจ (100 คะแนน) โดยเฉพาะการพัฒนา

บุคลากรต�ารวจให้มีสมรรถนะสูง ซึ่งต้องอาศัย ระบบกลไก

การพัฒนาคุณภาพ (90 คะแนน) เข้ามาช่วยเสริมและ

สนับสนุนให้เป็นจริง ยิ่งกว่าน้ันยังต้องมี การวิจัย (70 

คะแนน) เป็นเครื่องมือในการแสวงหาข้อเท็จจริงในการ

ปฏิบัติหน้าที่ด้านต่างๆ ซึ่งต้องอาศัย การบริหารจัดการ 

(65 คะแนน) ภายในส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ส่วนการ

บริการทางสังคม (60 คะแนน) น่าจะเป็นภารกิจเสริมให้

ภาพพจน์ของต�ารวจดูดีขึ้น จากการมีบทบาทในการจับ

ผูร้้าย มามีบทบาทในการช่วยเหลอื และสดุท้าย จงึค�านงึถงึ  

ปรัชญา ปณิธาน และแผนงาน (45 คะแนน) เพราะอาจ

เห็นว่าส�าคัญ แต่ไม่ได้ใส่ใจจดจ�า เนื่องจากมีติดไว้ข้างฝา

ส�านักงานอยู่ทุกวันแล้ว

ข้อเสนอแนะ

ในการศึกษานี้ได้พบค�าตอบแห่งค�าถามการวิจัย

ที่ว ่าจะก�าหนดน�้าหนักให้แต่ละดัชนีมาตรฐานคุณภาพ

ต�ารวจไทยเป็นเท่าไร และเพราะเหตุใด ซึ่งพบได้ในการ

อภิปรายผลที่ผ่านมาอย่างละเอียด ดังนั้น ข้อเสนอแนะ 

ทีน่่าจะมเีหตผุลทีส่ดุจงึอยูท่ีว่่า เมือ่สามารถก�าหนดคะแนน

ของแต่ละหมวด แต่ละดัชนีในแต่ละหมวด และแต่ละตัว 

ชี้วัดในแต่ละดัชนี ท�าให้มาตรฐานคุณภาพต�ารวจไทยที่

ศึกษานี้ เป็นมาตรฐานคุณภาพที่สมบูรณ์เพียงพอที่จะน�า

ไปใช้ประเมินผลหน่วยงานต�ารวจทั่วประเทศได้หรือถ้ายัง

มีข้อสงสัย ก็ให้น�าไปใช้ทดสอบประเมินผลบางหน่วยงาน 

ต�ารวจก็ได้ เพื่อหาค่าความเชื่อถืออีกรอบหนึ่งแล้วจึงค่อย

น�าไปใช้จริง

เมื่อระบบการบริหารบุคคลของภาคราชการ  

โดยเฉพาะหมวดเงินเดือน หรือค ่าตอบแทนถูกจัด 

ระบบใหม่ โดยระบบการจ�าแนกต�าแหน่ง (position 

classification) จะถูกยกเลิกในปี พ.ศ. 2550 ระบบ 

ค่าตอบแทนใหม่จะผูกติดอยู ่กับความสามารถในการ 

ปฏิบัติงาน โดยไม่ถือการจ�าแนกต�าแหน่งเป็นส�าคัญ ท�าให้

ดัชนีมาตรฐานคุณภาพต�ารวจไทยที่ศึกษาอยู ่นี้ มีความ 

ส�าคัญขึ้นมาอย่างมาก เพราะการประเมินผลงานความ

สามารถของต�ารวจต้องกระท�าอย่างเป็นธรรม น�้าหนัก

แห่งดัชนีควรมาจากความเห็นของนายต�ารวจทั้งส�านักงาน

ต�ารวจแห่งชาติ ซึ่งการวิจัยนี้ได้ท�าการเก็บข้อมูลทุกต�ารวจ

ภูธรภาค ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคน�้าหนักแห่งดัชนี 

จึงมีความน่าเชื่อถือได้ในระเบียบวิธี
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บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงส�ารวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาขององค์การ

บริหารส่วนต�าบล (2) เปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต�าบลจ�าแนกตาม 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต�าแหน่ง และ ประสบการณ์การท�างาน (3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการการศึกษา

ขององค์การบริหารส่วนต�าบล (4) เพื่อน�าเสนอแนวการบริหารรัฐกิจที่ส่งเสริมการบริหารจัดการการศึกษาขององค์การ 

บริหารส่วนต�าบลในประเทศไทย โดยใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล  

ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล นักวิชาการศึกษาองค์การบริหารส่วนต�าบลในประเทศไทย จ�านวน 396 อบต. สถิติท่ีใช้ 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย ผลการศึกษาพบว่า ระดับประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต�าบลในประเทศไทยในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ 

ต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต�าบล ได้แก่ ระดับการศึกษา ปัจจัยด้านการบริหาร 

ด้านภาวะผู้น�า ด้านการวางแผนกลยุทธ์ ด้านเทคนิคการบริหาร ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารทรัพยากร

ทางการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา และการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการศึกษา

ค�ำส�ำคัญ: ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา, องค์การบริหารส่วนต�าบล

Abstract

This survey research aims to: study the level of efficiency in the education management of the 

Subdistrict Administration Organization; compare the level of efficiency according to gender, age, 

education level, position, and work experience; determine the factors affecting such efficiency; and to 

1นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

 E-mail: wassana@hotmail.com
*เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2552

 อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร. จรัสพงศ์ คลังกรณ์
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ควำมน�ำ

การศึกษา (education) เป็นกระบวนการอบรม

ขัดเกลาเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้มี

ความเจริญท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ สติปัญญา 

รวมท้ังการเสริมสร้างจิตส�านึกสาธารณะต่อการท�าหน้าที่

สมาชกิท่ีดีของสงัคม ชมุชน ท้องถิน่ การศกึษาควบคูไ่ปกบั 

กระบวนการขัดเกลาทางสงัคม ศาสนา ความรกั ความศรทัธา  

และวฒันธรรมประเพณ ีทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการพฒันา

คุณภาพสังคมและประเทศชาติ

ประเด็นส�าคัญประการหนึ่ง ที่ถือเป็นปัญหาของ

การปฏิรูปการศึกษาในสังคมไทย เพราะการศึกษา สอนให้ 

ผูเ้รยีนรู ้มากกว่าการ สอนให้ผู้เรยีนจ�า มากกว่า คดิ สอนให้ 

ผู้เรียนเป็นผู้ผลิต น้อยกว่าเป็นผู้บริโภค การศึกษาให้ความ 

ส�าคัญกับ วัตถุนิยม มากกว่า ทักษะชีวิตที่จ�าเป็นต่อการ

ใช้ชีวิตอย่างสมวัย ไม่ห่างไกลจากบริบทของสังคมไทย 

(จริงจัง ตามพ่อ, 2552)

องค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) เป็นกลไกหลัก

การจัดการศึกษาทุกระดับ ในช่วงห้า ถึง สิบปี ที่ผ่านมา 

ซ่ึงการให้ความส�าคัญในด้านการศึกษาถือเป็นความจ�าเป็น

เร่งด่วนส�าหรับทุกประเทศ ส�าหรับในประเทศที่พัฒนาแล้ว

ล้วนแต่เป็นประเทศที่มีประชาชนได้รับการพัฒนาด้าน 

การศึกษาที่ดีมาก่อนแล้วค่อยมุ่งพัฒนาในด้านอื่นๆ ต่อไป  

เหตุน้ีเองท�าให้ทุกภาคส่วนก็เริ่มมีความตระหนักให้ความ 

propose guidelines to improve the education management of Subdistrict Administration Organization 

in Thailand. Questionnaires were used to collect data from 396 chief executives, senior deputies and 

academic staff members of the Subdistrict Administration Organization in Thailand. The statistics used 

in the data analysis include average, standard deviation, and regression analysis. Findings show that: 

the level of efficiency in the education management of the Sub-District Administration Organization 

in Thailand has been at a high level; the factors affecting the efficiency of education management 

include staff education level, leadership strategic planning, administrative technique, human resource 

management, educational resource management, educational technology frame, and local wisdom.

Keywords: efficiency, educational management, sub-district administration organization

ส�าคัญมากขึ้น และปรากฏภาพความชัดเจนขึ้นเมื่อ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้บัญญัติสาระที่เกี่ยวกับ 

การมส่ีวนร่วมของพ่อแม่ ผูป้กครอง องค์กรหน่วยงานต่างๆ  

ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา และพัฒนาด้านการศึกษา 

ไม่ว่าจะเป็นการให้สังคมได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ให้สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง  

ชุมชมทุกๆ ฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

ซึ่งสาระและหลักการดังกล ่าวล ้วนแล้วมีการระบุใน 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติทั้งสิ้น ปัจจุบันชุมชน

ท้องถิ่นสมควรที่จะมีสิทธิก�าหนด และควบคุมทิศทาง

การพัฒนาคุณภาพคนชีวิตส่วนหนึ่งที่มาจากกระบวนการ

เรียนรู้ การสร้างระบบการศึกษาที่เริ่มจากชุมชนท้องถิ่น

เองเป็นจุดศูนย์กลาง มุ่งปลูกฝังภูมิปัญญา และวิชาชีพ

แก่บุคลากรผู ้จะไม่ละทิ้งถิ่นหลังผ่านกระบวนการผลิต

ออกมา ขณะเดียวกันสามารถเชื่อมสัมพันธ์ความรู้ และ

ความสามารถกับวิถีสังคมนอกชุมชนของตนได้ในวงกว้าง 

ปัญหาใดๆ ที่ปรากฏในสังคมล้วนคลี่คลายได้ด้วยการท่ี

สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมแก้ไข ฉะนั้น การปฏิรูปการศึกษา

ในรอบที่ 2 จึงต้องเริ่มต้นจากสมาชิกชุมชน และตัวผู้ใฝ่

การศึกษาร่วมกัน แบบวิถีชีวิตในชุมชน อีกทั้ง มุ่งปลูกฝัง 

จริยธรรมในการสร้างภูมิอดกล้ันต่อความแตกต่าง เพื่อให้

ผลผลิตการศึกษาจากท้องถิ่น สามารถเชื่อมประสานได้
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อย่างราบรื่นกับระบบสังคมภายนอก ทั้งระดับภาค ระดับ

ประเทศ และสากล

อนึ่งสภาพการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านมาพบว่า (แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น  

ระยะ 3 ปี พ.ศ.2552 -2554)

1. สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นส่วนใหญ่มีมาตรฐานด้านปัจจัยอยู ่ในระดับดีถึง 

ดีมาก ในขณะที่มาตรฐานผู้เรียนยังอยู่ในระดับต�่าเมื่อเทียบ

กับปัจจัยที่ใช้ในการจัดการศึกษา สถานศึกษาในสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านผู้เรียนให้เพิ่มสูงขึ้น

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งยังไม่มี

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษาโดยตรง ซึ่ง 

จะเห็นได้จากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง

จัดตั้งหรือโอนโรงเรียน ทั้งที่ยังไม่มีกอง/ส่วนการศึกษา 

ขาดระบบการบริหารจัดการการศึกษาที่ดี ท�าให้มาตรฐาน

การบริหารจัดการด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นค่อนข้างต�่า

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลายแห่งไม่เปิด 

โอกาสให้ประชาชนและภาคีการพัฒนาต่างๆ เข้ามีส่วนร่วม 

ในการจัดการศึกษา ท�าให้การจัดการศึกษาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับความต้องการของ

ประชาชนในท้องถิ่น

เม่ือวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค

ในการจัดการศึกษาตามอ�านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจุดแข็ง 

ด้านทรัพยากรในการจัดการศึกษา กล่าวคือ มีรายได้ และ

ทรัพยากรทางการศึกษาค่อนข้างพอเพียงกับการจัดการ

ศึกษา และมีความเป็นอิสระ คล่องตัวในการบริหารจัดการ 

มีจุดอ่อน ด้านบุคลากร กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน 

การศึกษา และอ�านาจการตัดสินใจส่วนใหญ่อยู่ท่ีผู้บริหาร

ท้องถิ่น ซึ่งอาจท�าให้เกิดเผด็จการได้ง่าย 

รูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาขององค์การ

บริหารส่วนต�าบล ที่ถือเป็นองค์กรหน่วยย่อยขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนและกระจายไป 

ในทุกภูมิภาคของสังคมไทยในการบริหารองค์กรท้องถิ่น

จึงจ�าเป็นต้องอาศัยหลัก การบริหารรัฐกิจซ่ึงเป็นศาสตร์ท่ี

ผสมผสาน เป็นสาขาที่เพิ่มมาจากวิชารัฐศาสตร์ ท�าให้การ

บริหารรัฐกิจมีมิติของความเป็นการเมืองอยู่ด้วย Kettl and 

Milward (1996) กล่าวว่า การบริหารรัฐกิจด้ังเดิมได้รับ

อิทธิพลจากกฎหมายตัวแทนของประชาชนผลิตกฎหมาย

แล้วโอนความรับผิดชอบให้กับข้าราชการมืออาชีพเพื่อใช้

อ�านาจอย่างเหมาะสม ข้าราชการที่ได้สร้างเครื่องมือและ

ทรัพยากรจะต้องด�าเนินตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน  

ซึ่งจะเป็นการสร้างผลการจัดการที่ดีและตรวจสอบได้  

รวมถึงให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน (พิกุล  

อิทธิหิรัญวงศ์, 2549) 

การศึกษาวจิยัเกีย่วกบัปัญหา อุปสรรค ความพร้อม  

และการจดัการศึกษาขององค์การบรหิารส่วนต�าบล ทีผ่่านมา  

(รฐัศาสตร์ปรทิศัน์, 2543) พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  

ในรูปแบบต่างๆ มีความต้องการและให้ความส�าคัญกับ

การจัดการศึกษาด้วยตนเองเพื่อความเหมาะสม และ

สามารถตอบสนองความต้องการให้กับประชาชนในท้องถิ่น 

ตามศักยภาพของตน แต่ในการบรหิารจดัการศึกษามปัีญหา 

ในด้านการความพร้อมบุคลากรที่รับผิดชอบงานการศึกษา 

งานวิชาการ งบประมาณในการบริหารจัด การบริหาร

ทั่วไป ซึ่งส่วนมากเป็นการศึกษาวิจัยบนพื้นฐานแนวคิด

การบริหารจัดการศึกษา ทฤษฎีที่น�ามาใช้เป็นแนวการ

จัดการศึกษา ในส่วนของการน�าแนวคิดการบริหารรัฐกิจ 

ซึ่งการบริหารรัฐกิจเป็นศาสตร์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลที่เกี่ยวข้องกับ  

(1) ปัจจัยด้านภาวะผู้น�า (2) การวางแผนกลยุทธ์ (3) 

เทคนิคการบริหาร (4) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (5) 

การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา (6) การน�าเทคโนโลยี

มาใช้เพื่อการศึกษา และ (7) การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เพื่อการศึกษา ที่สามารถน�ามาเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

บริหารจัดการการศึกษาตามข้อจ�ากัดขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบล ทุกภูมิภาคในประเทศไทย

ในการศึกษาวนี้ ผู ้วิจัยต ้องการศึกษาปัจจัย
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สนับสนุน และปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารการ

จัดการการศึกษา ซึ่ง เป็นแนวทางหรือวิธีการตามแนว

การบริหารรัฐกิจขององค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) 

ในประเทศไทย ตามปัจจัยหรือองค์ประกอบการบริหาร

จัดการ ดังนี้ คือ (1) ปัจจัยด้านภาวะผู้น�า (2) การวางแผน 

กลยุทธ์ (3)เทคนิคการบริหาร (4) การบริหารทรัพยากร

มนุษย์ (5) การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา (6) 

เทคโนโลยีทางการศึกษา และ (7) การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อการศึกษา โดยค�านึงถึงสภาพแวดล้อม และข้อจ�ากัด

ด้าน ขนาด งบประมาณและความพร้อมขององค์การบรหิาร 

ส่วนต�าบลในแต่ละภมิูภาคด้วย ทัง้น้ี เพ่ือเป็นการ น�าแนวทาง 

การบริหารจัดการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

(อบต.) ในการให้บริการประชาชนอย่างเหมาะสมเพื่อความ

เจริญก้าวหน้าของประเทศ

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ศึกษาขององค์การบริหารส่วนต�าบล ในประเทศไทย

2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลจ�าแนกตามปัจจยัด้านภมูหิลงั 

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุวุฒกิารศกึษา และประสบการณก์ารท�างาน

3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส ่งผลต่อประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต�าบลใน

ประเทศไทย 

4. เพื่อน�าเสนอแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษาตามแนวคิดรัฐกิจ

กรอบแนวคิดกำรวิจัย
ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตำม

ปัจจัยด้ำนภูมิหลัง ของ

ผู้บริหำรองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบล

1. เพศ

2. อายุ

3. วุฒิการศึกษา

4. ต�าแหน่ง

5. ประสบการณ์การ

   ท�างาน

ปัจจัยกำรบริหำรบริกำร

กำรจัดกำรศึกษำ

1. ด้านภาวะผู้น�า

2. ด้านการวางแผน

   กลยุทธ์

3. ด้านเทคนิคการบริหาร 

4. ด้านการบริหาร

   ทรัพยากรมนุษย์

5. การบริหารทรัพยากร

   ทางการศึกษา

6. เทคโนโลยีทางการ

   ศึกษา

7. การใช้ภูมิปัญญา

   ท้องถิ่นเพื่อการศึกษา

ประสิทธิภำพ

กำรจัดกำรศึกษำ

1. ด้านงบประมาณ 

2. ด้านบุคลากร

3. ด้านการควบคุม

   พัฒนาคุณภาพ

   และมาตรฐาน

   การศึกษา 

4. ด้านครุภัณฑ์ และ

   วัสดุอุปกรณ์

5. ด้านอาคารสถานที่

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจแบบวัดครั้งเดียว 

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามในพื้นที่องค์การ

บริหารส่วนต�าบลทั่วประเทศ

ตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำ

การศึกษาประสิทธภิาพการบรหิารจดัการการศึกษา

ขององค์การบริหารส่วน ต�าบลตัวแปรอิสระได้จากการ

ศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แนวคิดทฤษฎีและการ

สัมภาษณ์กับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลตัวแปรตาม

ได้จากอ�านาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ. การปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตัวแปรอิสระได้แก่ ปัจจัยภายที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการ 

7 ตัวได้แก่ (1) ด้านภาวะผู้น�า (2) ด้านการวางแผน
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กลยุทธ์ (3) ด้านเทคนิคการบริหาร (4)ด้านการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ (5) การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 

(6) เทคโนโลยีทางการศึกษา และ(7)การใช้ภูมิปัญญา 

ท้องถิ่นเพื่อการศึกษา ตัวแปรตามคือ ประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

5 ด้านคือ ประกอบด้วย (1) ด้านงบประมาณ (2) ด้าน

บุคลากร (3) ด้านการควบคุมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา (4) ด้านครุภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ และ  

(5) ด้านอาคารสถานที่

ทฤษฎีที่น�ำมำใช้ในกำรศึกษำ

การวิจัยน้ี มีการปรับใช้หลักการบริหารจัดการ

องค์การ POCCC ของ Henri Fayol หลักการบริหาร

จัดการ POSCORB ของ Luther Gulick และ Lyndall 

Urwick, Frederic W. Taylor, 7’S ของ Mckinsey 

เซอร์โต Simon (1971, pp. 180-181) (Michael Harris, 

1997, p. 306), Pece, et. al. (1999, pp. 8-9), (Certo, 

2000, p. 9)

รวมทั้ ง แนวคิ ดและทฤษฎีที่ เ กี่ ย วข ้ อ งกั บ

ประสิทธิภาพประสิทธิผล การกระจายอ�านาจ การปกครอง

ท้องถิ่น ประสิทธิภาพ ภาวะผู้น�า การทรัพยากรมนุษย์ 

และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับจัดการศึกษา

กลุ่มตัวอย่ำงกำรวิจัย

ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษาวจิยัครัง้นี ้ได้แก่ องค์การ 

บรหิารส่วนต�าบลในประเทศไทยซึง่มจี�านวนทัง้หมด 6,157 

อบต. (ณ วันท่ี 15 สงิหาคม 2551) ในการวจิยัครัง้นีสุ้ม่วจิยั 

ท่ัวประเทศ คอื ภาคเหนอื ภาคใต้ ภาค อสีานและภาคกลาง 

รวม 22 จังหวัดๆ ละ 6 อ�าเภอๆ ละ 3 อบต. จ�านวน

ทั้งหมด 396 องค์การบริหารส่วนต�าบล เก็บข้อมูลด้วย

แบบสอบถามจาก อบต. ละ 3 ฉบับ คือ เก็บข้อมูลจาก 

นายกอบต. ปลัด และนักวิชาการศึกษาองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล จ�านวน 1,188 ฉบับ

ขอบเขตเนื้อหำกำรศึกษำวิจัย คือ 

ปัจจัยในการบริหารจัดการการศึกษาขององค์การ

บรหิารส่วนต�าบล ตามแนวการบรหิารรฐักจิ อนัได้แก่ ปัจจยั

ด้านภาวะผู้น�า การวางแผนกลยุทธ์ เทคนิคการบริหาร  

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารทรัพยากรทางการ

ศึกษา การน�าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการศึกษา การใช้

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต�าบลท้ัง 5 

ด้าน คือ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านการควบคุม

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ด้านครุภัณฑ์และ

วัสดุอุปกรณ์ และด้านอาคาร สถานที่

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

การวิจัยนี้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ วิเคราะห์

ข้อมูลพรรณนา บรรยายลักษณะข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 

โดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน ค่าสูงสุดและค่าต�่าสุด และใช้สถิติ เปรียบเทียบ 

วิเคราะห์ข้อมูล ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย

ของประชากร ใช้สถติ ิวเิคราะห์การถดถอย ทีส่่งผลกระทบ  

ของตัวแปรอิสระที่ต่อตัวแปรตาม 

ผลกำรวิจัย

จากการวิจัยประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

การศึกษาขององค์การบริหารส่วน ต�าบล ผลการวิจัยสรุป

ตามวัตถุประสงค์ พบว่า

1. ระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลในประเทศไทยในภาพรวม

อยู่ในระดับ มีประสิทธิภาพมาก

2. ปัจจัยด้านภูมิหลัง ด้านวุฒิการศึกษาของ 

ผู้บริหารองค์กรส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

ขององค์การบริหารส่วนต�าบล

3. ปัจจยัทีส่่งผลต่อประสิทธภิาพการบรหิารจดัการ

ศึกษาขององค์การบริหารส่วนต�าบลในประเทศไทย ตาม

แนวคิดรัฐกิจทั้ง 7 ด้าน มีระดับประสิทธิภาพ ดังนี้ คือ

3.1 ปัจจยัด้านภาวะผูน้�าทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพ 

ในการบรหิารจดัการการศึกษาขององค์การบรหิารส่วนต�าบล  

มีประสิทธิภาพมาก 

3.2 ปัจจัยด้านการวางแผนกลยุทธ์ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการศึกษาขององค์การ
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บริหารส่วนต�าบล มีประสิทธิภาพปานกลาง 

3.3 ปัจจัยด้านเทคนิคการบริหารที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการศึกษาขององค์การ

บริหารส่วนต�าบล มีประสิทธิภาพปานกลาง

3.4 ปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่

ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการศึกษาของ

องค์การบริหารส่วนต�าบล มีประสิทธิภาพปานกลาง

3.5 ปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรทางการ

ศกึษาท่ีส่งผลต่อประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการการศึกษา

ขององค์การบริหารส่วนต�าบล มีประสิทธิภาพปานกลาง

3.6 ปัจจยัด้านเทคโนโลยเีพือ่การศกึษาทีส่่งผล

ต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการศึกษาขององค์การ

บริหารส่วนต�าบล มีประสิทธิภาพปานกลาง 

3.7 ปัจจัยด้านการน�าภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ

การศึกษาส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

การศึกษาขององค์การบริหารส่วนต�าบล มีประสิทธิภาพ

ปานกลาง 

ปัจจัยทางด้านภูมิหลังที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปร

ตามประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา พบมีหนึ่ง 

ตัวแปรได้แก่ 1. ด้านการศึกษา และปัจจัยการบริหาร

จัดการท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการจัดการศึกษามี  

7 ตัวแปร ตัวแปรที ่1 ได้แก่ ปัจจยัในการจดัการศกึษา ด้าน

ภาวะผู้น�า และดัชนีที่ส�าคัญที่สุดที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต�าบล ที่เกี่ยวกับ 

ปัจจัยด้านภาวะผู้น�า คือความสามารถในการน�าความรู ้ 

ความเข้าใจ หลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา

ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษาของอบต.รองลงมา

คือ คุณลักษณะผู้น�าที่มีการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา 

การบริหารจัดการศึกษาของ อบต.อย่างต่อเนื่อง ตัวแปร

ที่ 2 ได้แก่ ปัจจัยในการจัดการศึกษา ด้านแผนกลยุทธ์ 

ดัชนีที่ส�าคัญที่สุดที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

ขององค์การบริหารส่วนต�าบล ที่เกี่ยวกับปัจจัยด้านแผน

กลยุทธ์คือการก�าหนดแผนการเผยแพร่นโยบาย แนวคิด

และแนวทางในการจัดการศึกษาเชิงลุก และน�าลงสู่การ

ปฏิบัติสู่สาธารณชนของอบต. รองลงมาคือ อบต.ต้องมี

การก�าหนดัชนีการวัดผลผลิต และ ผลลัพท์ที่ได้จากการ

บริหารการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต�าบลอย่าง

ชัดเจน ตัวแปรที่ 3 ได้แก่ ด้านเทคนิคการบริหาร ดัชนี

ที่ส�าคัญที่สุดที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของ

องค์การบริหารส่วนต�าบล ที่เกี่ยวกับปัจจัยด้านเทคนิคการ

บริหาร คือการก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการศึกษาเพื่อ

รองรับการประเมินมาตรฐานการศึกษาตามเกณฑ์ก�าหนด 

รองลงมาคือ การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ผลการจัดการ

ศึกษาในรอบปี ต่อชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวแปร

ที่ 4 ได้แก่ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ดัชนีที่ส�าคัญ

ที่สุดที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขององค์การ

บริหารส่วนต�าบล คือการจัดประชุม สัมมนา แลกเปล่ียน

ความรู้เรื่องการจัดการศึกษาระหว่างบุคลากรทางการศึกษา

ในองค์การบริหารส่วนต�าบลกับหน่วยงานการศึกษาอื่น  

รองลงมาคือ การก�าหนดแนวทางการประเมินมาตรฐาน

การพฒันาตนเองของบคุลากรทางการศึกษาของอบต.อย่าง 

ตัวแปรที่ 5 ได้แก่ การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา

ดัชนีที่ส�าคัญที่สุดที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

ขององค์การบริหารส่วนต�าบล คือการวิเคราะห์ ประเมิน

ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา  

รองลงมาคือ การติดตาม ตรวจสอบการบริหารทรัพยากร

เพื่อการศึกษา ตัวแปรที่ 6 ได้แก่ การบริหารเทคโนโลยี

ทางการศึกษาดัชนีที่ส�าคัญที่สุดที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต�าบล คือ การ

วิเคราะห์ ประเมินประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรเพื่อการ

จดัการศึกษา รองลงมาคือ การติดตาม ตรวจสอบการบรหิาร

เทคโนโลยีทางการศึกษา และตัวแปรที่ 7 ได้แก่ การน�า

ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้เพื่อการศึกษาดัชนีที่ส�าคัญที่สุด 

ทีส่่งผลต่อประสิทธภิาพการจดัการศึกษาขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบล คือ การวิเคราะห์ ประเมินประสิทธิภาพในการ

ใช้ทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา รองลงมาคือการติดตาม 

ตรวจสอบการน�าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้เพื่อการศึกษา

4. แนวทางการในการพัฒนาประสิทธิภาพการ

จัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต�าบล ตามแนวการ

บริหารรัฐกิจ
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การสังเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ร่วมกับ

การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น ต้ังแต่ระดับ นักวิชาการศึกษา ปลัด นายกองค์การ

บริหารส่วนต�าบล เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ท้องถิ่นจังหวัด และ ผู ้อ�านวยการส�านักประสานและ

พัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย (14 ท่าน) สรปุแนวทางในการ 

จัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) พบว่า  

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสทิธภิาพการจดัการศกึษาขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์ คือ 

ภาวะผูน้�า การบรหิารทรพัยากรมนุษย์ การบรหิารทรพัยากร

ทางการศึกษา เทคนิคการบริหาร แผนกลยุทธ์ ภูมปัญญา

ท้องถิ่น เทคโนโลยีทางการศึกษา การบริหารงบประมาณ

อย่างมีประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมของชุมชน และ

หน่วยงานจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้อง และปัจจัยส�าคัญที่จะ

เป็นแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

การศึกษาของอบต. ได้อย่างส�าคัญ คือการพัฒนาบุคลากร

ทางการศึกษา ให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ การจัดการ

ศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย อบต.ต้องมีการวางแผนใน

การพัฒนาครู บุคลากร ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลอย่างต่อเนื่อง สร้างเสริมความ

ตระหนักในการดูแลครูผู้ดูแลเด็กของ อบต. เช่น ต้องสร้าง 

ความม่ันใจ ความเป็นธรรม ส่งเสริมเรียนต่อ การอบรม

ศกึษาดูงาน ตามความเหมาะสมและแนวทางส�าคญัของการ

จัดการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต�าบลในอนาคต

ต้องให้ความส�าคัญกับการให้ความส�าคัญ ความร่วมมือ

ระหว่างองค์กรกับหน่วยงานเกี่ยวข้องในพื้นที่ ที่แท้จริง

แนวทางการกระตุ้นของผู้บริหารเกิดความสนใจในการให ้

ความส�าคญัในการบรหิารจดัการการศกึษาขององค์การบรหิาร 

ส่วนต�าบลท่ีมีอยู่ในภูมิภาค อบต.ควรมีการประสานงานกับ

สถานศึกษาในเขตบริการ เพ่ือร่วมมือหาแนวทางในการ

จัดการศึกษาเสริมเติมเต็มด้านคุณภาพการจัดการศึกษา

ของท้องถิ่นร่วมกัน ซึ่งในการสัมภาษณ์ รับฟังความเห็น

จากผู้น�า ผู้บริหาร อบต.มีความเห็นตรงกันว่า การจัดการ

ศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสังกัดกระทรวง

มหาดไทย และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ด�าเนินการอยู ่ในปัจจุบัน มิใช่เป็นแข่งขัน หรือเป็น 

ส่วนแบ่งการตลาดเหมือนภาคธุรกิจที่มีค�าว่าก�าไร ขาดทุน 

แต่ในการจัดการศึกษาของทั้งสองกระทรวงมีจุดมุ่งหมาย

ตรงกันคือ คุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุดของพี่น้อง 

ประชาชน และลูกหลานของเราทุกคนท้ายที่สุดก็คือ 

การพฒันาสงัคมไทยของเราให้มคีวามมัน่คง เจรญิก้าวหน้า 

ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากสังคมต้องมีคนคุณภาพ คนคุณภาพ 

ย่อมมีแนวคิด การปฏิบัติที่น�าไปสู่สังคมคุณภาพต่อไป

กำรอภิปรำยผล

จากผลการวจิยั เรือ่ง ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ 

การศึกษาขององค์การบริหารส่วนต�าบลในประเทศไทย  

มีประเด็นที่น�ามาอภิปรายแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

การศึกษา ขององค์การบริหารส่วนต�าบลในประเทศ พบว่า  

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาขององค์การ

บริหารส่วนต�าบล มีประสิทธิภาพ ในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน 

ประกอบด้วย ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านการ

ควบคุมพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ด้านครภุณัฑ์ 

และวัสดุอุปกรณ์ และด้านอาคารสถานที่ ซึ่งอยู่ในระดับ 

มีประสิทธิภาพมาก

ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า ประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการการศึกษาขององค ์การบริหารส ่วนต�าบล ใน

ประเทศไทย หลังปี พ.ศ. 2550 ซึ่งภารกิจการจัดการ

ศึกษาท้องถิ่น ได้แก่ การจัดการศึกษาปฐมวัย การจัดการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดบริการให้ความรู้ด้านอาชีพ การจัด 

ส่งเสริมกีฬานันทนาการ กิจกรรมเยาวชนตลอดท้ังการ

ด�าเนินงานด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการยอมรับว่ามีความส�าคัญ

จากผู้บริหารองค์กร (นายกอบต. ปลัดองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบล รวมทั้งนักวิชาการศึกษาอบต.) โดยเฉพาะนายก

องค์การบริหารส่วนต�าบลในปัจจุบันเห็นความส�าคัญและ

ให้ความสนใจเรื่องการจัดการศึกษาในท้องถิ่นที่ถือเป็น

พันธกิจส�าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือไม่น้อยไปกว่า 
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การพัฒนาสาธารณูปโภค ปัจจัยพื้นฐานเพื่อการด�ารงชีวิต

ด้านอื่น ท้ังน้ีเพราะเด็กและเยาวชนเป็นพลังส�าคัญของ

ท้องถิ่นสืบไปในอนาคต อีกทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพภาวะ

ผู้น�าแนวใหม่ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ในปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความส�าคัญกับการ

พัฒนาผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลในปัจจุบันโดย

ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศในการสนับสนุน 

การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโทของบุคลากร

สังกัดองค์กรปกครองถิ่น ซึ่งจาการศึกษาของ จารุวัตร 

กลิ่นอยู่ (2550) ได้ท�าการศึกษาวิจัย พบว่าบุคลากรของ

องค์การบริหารส่วนต�าบล ได้รับการพัฒนาด้านความรู ้

ความสามารถ มีความก้าวหน้าในการท�างาน การได้รับ 

การยอมรับนับถือ มีประสิทธิภาพในระดับมาก ซึ่งปัจจัยที่

สง่ผลต่อประสิทธภิาพการปฏิบตัิงาน คือ วุฒิการศกึษาและ

ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สาธิต แก้วรากมุข (2546) 

พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต�าบลได้รับรู้ข้อมูล

ข่าวสารในระดับสูง ส่วนใหญ่ได้รับการฝึกอบรม 1-2 ครั้ง 

ในด้านความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ อบต.อยู่ใน

ระดับมีความรู้มาก และมี ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ในภาพรวม อยู่ในระดับประสิทธิภาพสูง และเป็นไปตาม

ความเห็นของผู้อ�านวยการส�านักประสานและพัฒนาการ

จดัการศกึษาท้องถิน่ (นายธานินทร์ ริว้ธงชัย) ทีใ่ห้ความเหน็ 

เกี่ยวกับการสนับสนุนส่งเสริมของกรมการปกครองส่วน

ท้องถิ่นเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โดย

ร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาในการอบรม พัฒนาให้ความรู้แก่

ครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองท้องถิ่น 

อย่างต่อเน่ืองในระยะ 2 ปีทีผ่่านมา (2550-2552) ซึง่ท�าให้ 

ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลมีภาพของความส�าเร็จเพ่ิมข้ึนจากการจัดการศึกษา 

ในช่วงแรกหลังปี พ.ศ. 2544 ซึง่เป็นไปตาม สรุพล ทองชาติ  

(2544) ที่ศึกษาสภาพความพร้อมการจัดการศึกษาของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จงัหวดัยะลา ปัตตาน ีนราธวิาส  

พบว่าสภาพความพร้อมการจัดการศึกษาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ (อบต.) จงัหวดัยะลา ปัตตาน ีนราธวิาส  

โดยภาพรวมเห็นว่าสภาพความพร้อมการจัดการศึกษา 

อยู่ในระดับปานกลาง และ งานวิจัยของ สาธิต ผลเจริญ 

(2545) ได้ท�าการศึกษาวิจัย พบว่า ความพร้อมในการ

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบล

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ความพร้อมในการ

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ อบต.ชั้น 1 และชั้น 2 อยู่ใน 

ระดับปานกลาง

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีความพร้อมสูง 

คือ ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาด้านงบประมาณ มีการ 

บริหารจัดการงบประมาณเพื่อการจัดการศึกษา จากการ

สัมภาษณ์แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณของ

องค์การบรหิารส่วนต�าบล ส่วนใหญ่พบว่า ปัจจบุนั องค์การ

บริหารส่วนต�าบลให้ความส�าคัญกับการจัดสรรงบประมาณ

เพื่อการจัดศึกษาตามพันธกิจซึ่งภารกิจการจัดการศึกษา

ท้องถิ่น ได้แก่ การจัดการศึกษาปฐมวัย การจัดการศึกษา 

ข้ันพืน้ฐาน การจดับรกิารให้ความรูด้้านอาชีพ การจดัส่งเสริม 

กีฬานันทนาการ กิจกรรมเยาวชนตลอดทั้งการด�าเนินงาน

ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิน่ โดยค�านงึถงึความต้องการและประโยชน์อนัจกัเกดิ 

แก่ประชาชนในท้องถิ่นเป็นส�าคัญ ซึ่งในการให้ความเห็น 

ของนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล (นายทวีป จูมั่น  

นายบญุแทน นายมวน และ นายวฒุ ิโตสมมตุ)ิ สอดคล้องกบั 

การวจิยัของ วญิญู สิงหเสม (2541) ทีพ่บว่า คณะกรรมการ 

บริหาร สมาชิกและปลัด อบต.ส่วนใหญ่ได้ด�าเนินการจัดท�า 

งบประมาณถูกต้องตามกระบวนการจัดท�างบประมาณ 

และ (จากสัมภาษณ์ผู้อ�านวยการส�านักประสานและพัฒนา 

การจัดการศึกษา) อบต.มีการวางแผน จัดล�าดับการบริหาร

งบประมาณตามความส�าคัญ อบต.ต้องการมีการวางแผน  

ในการการใช้งบประมาณ โดยพจิารณาล�าดับความส�าคัญและ

หากงบประมาณในการจัดการศึกษาไม่เพียงพอ ก็สามารถ 

จัดสรรงบประมาณด้านอ่ืนมาเสริมงานการศึกษาได้ โดย

เริ่มท�าจากเล็ก ตามกรอบวงเงินงบประมาณ บางแห่งมี

เพียง 6-7 ล้านบาท (ธานินทร์ ริ้วธงชัย, การสัมภาษณ์) 

จากนโยบาย มาตรการ และปฏิบัติการจัดการศึกษา ของ

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545) ได้กล่าวถึง

แนวทางการบรหิารทรพัยากรของสถานศึกษาหลายรปูแบบ 
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งบประมาณเป็นทรัพยากรทางการศึกษาที่จ�าเป็นต่อการ

พัฒนาการจัดการศึกษาโดยต้องมีมาตรการการวางแผน  

การบรหิาร ควบคมุงบประมาณตลอดจนการระดมทรพัยากร 

ในชุมชนท่ีน�ามาใช้ในการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์

สูงสุด

แม้เดิมการบริหารจัดการด้านการศึกษาของ

องค์การบรหิารส่วนต�าบลในประเทศไทยจะมีปัญหาด้านการ

บริหารงบประมาณ ซึง่ส่วนใหญ่น�าไปใช้ในการบรหิารจดัการ

โครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในด้าน

การซ่อม สร้าง สาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่ง สาธิต แก้วรากมุข  

(2546) พบว่า การบริหารงบประมาณ ปัจจัยที่มีผลต่อ

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีอ่งค์การบรหิาร

ส่วนต�าบล และที่ผ่านมาปัญหาด้านงบประมาณเพื่อการ

จัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต�าบลมีผู้ท�าการศึกษา

เช่นจ�ารัส ปัตตานัง (2541) ได้ท�าการวิจัยพบ ปัญหา 

งบประมาณไม่เพียงพอและล่าช้า ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน

ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของ

องค์การบริหารส่วนต�าบล อ�าเภอพล จังหวัดขอนแก่น และ

สอดคล้องกับวีระพงศ์ เดชบุญ และคณะ (2540) พบว่า  

งบประมาณที่มีจ�ากัดเป็นอุปสรรคในการมีส่วนร่วมในการ

จดัการศกึษา ขัน้พืน้ฐาน 12 ปี ขององค์การบรหิารส่วนต�าบล  

รวมทัง้ ส�าล ีเกง็ทอง (2543 ) พบว่าปัญหาอปุสรรคเกีย่วกบั 

ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนต�าบลต่อการมีส่วนร่วม 

ในการจัดการศึกษา งบประมาณขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญด้านสาธารณูปโภคมากกว่า

ด้านการศึกษา และเสนอแนะให้ รัฐควรจัดสรรงบประมาณ

สนับสนุนด้านการศกึษาให้องค์การบรหิารส่วนต�าบลโดยตรง 

สุรพล ทองชาต ิ(2544) พบว่าปัญหาอปุสรรคเกีย่วกบัสภาพ 

ความพร้อมการจัดการศกึษา พบว่า งบประมาณมีจ�านวนน้อย  

ไม่เพียงพอ ส่วนใหญ่น�าไปใช้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน

อื่นๆ ไม่ได้จัดสรรงบประมาณส�าหรับการศึกษาโดยตรง

ซึ่งท่ีผ่านมา ปัญหาอุปสรรคของการจัดการศึกษา

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลนอกจากด้านงบประมาณ  

พิณสุดา สิริธรังศรีและสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ (2541) 

นอกจากจะขาดอิสระในการบริหารจัดการศึกษา ทั้งด้าน 

แผนงาน การพฒันาหลกัสตูร และกระบวนการเรยีนการสอน  

การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ และการเงิน 

รายได้ไม่เพียงพอยังคงพึ่งงบประมาณและรายได้จาก 

ส่วนกลาง มีความไม่เท่าเทียมกันในการจัดสรรทรัพยากร

เพื่อการศึกษาระหว่างส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น การ

บริหารงานขาดความคล่องตัว

แต่ในปัจจุบันหลังปีพ.ศ. 2550 พื้นที่รับผิดชอบ 

ส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงด้านถนน คูคลอง  

ตลอดจนสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

จึงท�าให้งบประมาณที่ท้องถิ่นจัดเก็บได้และส่วนกลาง

สนับสนุนมาให้ได้รับการจัดสรรไปในเรื่องของการจัดการ

ศึกษา ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนส่งผล 

ต่อคณุภาพสงัคมไทย มากขึน้และส่งผลต่อด้านประสทิธภิาพ 

ด้านงบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการการศึกษาของ

องค์การบรหิารส่วนต�าบลมรีะดับดีขึน้มปีระสิทธภิาพมากขึน้ 

แต่ก็ยังไม่ดีที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยในคร้ังน้ี  

ในเรือ่งของประสทิธภิาพด้านงบประมาณพบว่า อยูใ่นระดบั 

มีประสิทธิภาพมาก ระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ศึกษาขององค์การบริหารส่วนต�าบล ด้านอาคารสถานท่ี 

อบต.มีความการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่เพื่อการ

จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก สอดคล้องกับ 

ผลการวิจัยของ พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล(2541) พบว่า องค์การ

บริหารส่วนต�าบลมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ และวัสดุ

อยู่ในระดับมาก รองมาคือ ด้านมาตรฐานการศึกษา ด้าน

ครุภัณฑ์-วัสดุ สอดคล้องกับ โกวิทย์ พวงงาม (2543) 

สรุปบทบาทหน้าที่ของอบต.ด้านอื่นมีจ�านวนมาก จึงท�าให้

บุคลากรมีความรู ้และประสบการณ์ค่อนข้างน้อยในการ 

ท�าหน้าทีจ่ดัการศกึษา และผลการวจิยัของ จรสั สวุรรณมาลา  

(2539) ที่พบว่า สมาชิก อบต.ส่วนใหญ่มีความรู้และ

ประสบการณ์ค่อนข้างจ�ากัด จบการศึกษา ระดับ ป.4-ม.3  

ยังขาดความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารงาน รวมท้ัง 

ประยูร ศรีประสาธน์ และคณะ (2543) พบว่า บุคลากร

ของอบต.ขาดความรู ้ด ้านการจัดการศึกษา ส่งผลต่อ 

ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนต�าบลในการบริหาร

การศึกษา ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต�าบลที่มีข้อจ�ากัด  
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ด้านงบประมาณและสถานที่ในการก่อสร้างอาคารเรียน 

อาคารเพื่อจัดกิจกรรมทางศึกษาตามพันธกิจซึ่งภารกิจ

การจัดการศึกษาท้องถิ่น ได้แก่ การจัดการศึกษาปฐมวัย  

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดบริการให้ความรู้ด้าน

อาชีพ การจัดส่งเสริมกีฬานันทนาการ กิจกรรมเยาวชน

ตลอดท้ังการด�าเนินงานด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ยังคงต้องใช้สถานที่ของ

โรงเรียนและสถานที่ของชุมชนตามความเหมาะสม แต่

ในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต�าบลได้ด�าเนินการจัดสรร

งบประมาณเพื่อบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ในการ

จดัการศกึษาตามความเหมาะสมข้อเสนอแนะในการบรหิาร

จัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต�าบล ตามแนวการ

บริหารรัฐกิจ

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรจะศึกษาในเชิงคุณภาพ เพื่อพัฒนา

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ

องค์การบริหารส่วนต�าบล หรือ ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วม 

ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วน

ต�าบล ตามแนวคิดการบริหารรัฐกิจ โดยแยกเป็นภูมิภาค

2. ควรจะศกึษาในเชงิคณุภาพ ในการบรหิารจดัการ 

การศึกษาขององค์การบริหารส่วนต�าบล ตามศักยภาพ 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบล ที่เป็นข้อจ�ากัดด้านขนาด 

คือ 1. องค์การบริหารส่วนต�าบล ขนาดใหญ่ 2. องค์การ

บริหารส่วนต�าบลขนาดกลาง 3. องค์การบริหารส่วนต�าบล

ขนาดเล็ก

3. การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

การศึกษาขององค์การบริหารส่วนต�าบลในทัศนะของผู้รับ

บริการ (ประชาชน) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. การศึกษาองค์ประกอบที่เป็นความร่วมมือของ

ชุมชนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารด้านการจัดการ

ศึกษาขององค์การบริหารส่วนต�าบล

5. ควรศึกษาความต้องการและทัศนคติของ

ประชาชนในการรับการบริการด้านการจัดการศึกษาของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลว่า ควรเป็นการจัดการศึกษา

ระดับใด รูปแบบใด เพื่อให้ตรงกับความต้องการของ 

ท้องถิ่นและเกิดความร่วมมือในการมีส่วนร่วม และพัฒนา

คุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืนต่อไป

6. การศึกษาประสิทธิภาพการจัดศูนย์การเรียนรู้

ชุมชนขององค์การบริหารส่วนต�าบลที่ส่งผลต่อการเรียนรู้

ของประชน ว่ามคีวามคุม้ค่า ตอบสนอง นโยบายการจดัการ

ศึกษาในปัจจุบัน ระดับใด ในเรื่องใด ตลอดจนแนวทางการ

พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ผ่านศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การติดตามการประเมินผล  

ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

จากการเสนอแนะครัง้นีผู้ว้จิยั ได้น�าเสนอภาพรวม 

ของประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาของ องค์การ

บริหารส่วนต�าบล(อบต.)ทั่วประเทศ ถ้าจะน�าไปใช้ควรจะ

ศึกษาและทดลองน�าไปใช้และปรับปรุงการบริหารจัดการ 

ของแต่ละท้องถิ่นตามบริบทของท้องถิ่นนั้นๆ และควร

มีการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงของ

ยุคสมัยด้วย
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บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้เปรียบเทียบโรงพิมพ์ทองกมลกับโรงพิมพ์คุรุสภา ในด้านระดับประสิทธิผลในการบริหารจัดการ 

กับ ด้านปริมาณผลผลิต ด้านคุณภาพงาน ด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และด้านระดับความพึงพอใจของลูกค้า

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลในการบริหารจัดการโรงพิมพ์ ใช้แบบสอบถามจากพนักงานของโรงพิมพ์จ�านวน 300 คน 

ผลการศึกษา เปรียบเทียบพบว่า โรงพิมพ์ทองกมลมีระดับประสิทธิผลของบุคลากรด้านการปฏิบัติงานในภาพรวม อยู่ใน 

ระดับปานกลาง ส่วนโรงพิมพ์คุรุสภามีระดับประสิทธิผลของบุคลากรด้านการปฏิบัติงานในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 

ด้านปริมาณผลผลิต ด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงานและด้านระดับความพึงพอใจของลูกค้าของโรงพิมพ์ทองกมล 

มีระดับประสิทธิผลของโรงพิมพ์อยู่ในระดับปานกลาง ขณะที่โรงพิมพ์คุรุสภาอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบปัจจัย

ส่วนบุคคลพบว่า โรงพิมพ์ทองกมลมีปัจจัยที่มีความสัมพันธ์มากกว่าโรงพิมพ์คุรุสภา ผลการเปรียบเทียบปัจจัยด้าน

นโยบายและวิธีการจัดการและด้านสภาพแวดล้อมพบว่าโรงพิมพ์คุรุสภามีปัจจัยองค์ประกอบรายย่อยที่ส่งผลกระทบ

มากกว่าโรงพิมพ์ทองกมล ส่วนด้านลักษณะบุคลากรในองค์กรมีปัจจัยองค์ประกอบรายย่อยที่ส่งผลกระทบเท่ากัน ทั้งสอง 

โรงพิมพ์มีประเด็นที่ต้องรีบด�าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือ ด้านคุณภาพงานส่ิงพิมพ์ที่ท่านั้น

ค�ำส�ำคัญ: โรงพิมพ์ทองกมล, โรงพิมพ์คุรุสภา

Abstract

This paper compares the effectiveness of press management of Thongamon Publishing House 

and Kurusapa Press in terms of productivity, job quality, job speediness, and customer satisfaction on 

the basis of background factors, policy and management methods, organization characteristics, personnel 
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ควำมน�ำ

การพัฒนาประเทศเจริญก้าวหน้าในสังคมปัจจุบัน

มีความจ�าเป็นเพราะสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ทางด้านบวกและด้านลบที่เกิดจาก ผลกระทบของกระแส

โลกาภิวัตน์จ�าเป็นอย่างยิ่งต้องมีการปรับเปลี่ยนหลายด้าน

ในการพฒันา ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง และ

วัฒนธรรม เพือ่ให้ประเทศไทยสามารถก้าวไปข้างหน้าอย่าง

มั่นคง แข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างมีศักดิ์ศรีบนฐาน 

ของความคิดที่ใช้สังคมการเรียนรู้เป็นฐาน (knowledge 

based society) ตลอดจนเข้าใจกระแสแห่งกระบวนการคิด 

ของสังคมโลก การที่จะพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า 

มีความม่ันคงทุกๆ ด้านนั้น การให้การศึกษาแก่คนในชาติ

เป็นส่วนที่มีความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่งด้วยเหตุผลว่า 

การศกึษาเป็นกระบวนการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ เป็นการ

ถ่ายทอดทางวัฒนธรรม เป็นการสร้างภูมิปัญญาให้แก่

สังคม การศึกษาจึงเป็นรากฐานและเป็นเครื่องมือส�าคัญ

ในการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ของประเทศ (ไพศาล บรรจุสุวรรณ, 2546, หน้า 1)  

ด้วยเหตุผลด้านการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย ์

characteristics in the organization and working environment. Questionnaires were used to collect data  

from 300 staff of each press. The findings showed that overall level of effectiveness of Thongamon was 

moderate compared to the high level of effectiveness of Kurusapa in areas of personnel, productivity, 

job speediness, and customer satisfaction. In relation to job quality, however, Thongamon Publishing 

House had a moderate effectiveness level with average values higher than that of Kurusapa Press. The 

comparative results of policy and management methods and working environment found that Kurusapa 

Press was affected by more factors than Thongamon Publishing House while in terms of personnel 

characteristics in the organization, all factors had equal effects. On organization characteristics, 

Thongamon Publishing House was affected by more factors than those of Kurusapa Press. In conclusion, 

the management effectiveness of both Thongamon Publishing House and Kurusapa Press need immediate 

improvement in terms of job quality based on the results which found that the level of effectiveness 

on job quality were only at the moderate level.

Keywords: effectiveness of press management, Thongkamon Publishing House Kurusapa Press

โดยอาศัยการศึกษาเป็นสิง่ส�าคัญทีร่ฐับาลควรตระหนกั และ

ควรจัดการศึกษาให้เป็นเป้าหมายส�าคัญที่สุดของรัฐบาล 

ทุกประเทศ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะเห็นภาคสะท้อน

จากเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลน�ามาใช้ในการบริหาร 

หน่วยงานทกุระดบั ทกุองค์การ ถ้าทรพัยากรมนษุย์มคีณุภาพ 

และศักยภาพขั้นสูง มีองค์ความรู้ ทักษะ และกระบวนการ

เข้าใจการพัฒนาตนเอง องค์การ สถาบัน จากองค์ความรู ้

และความตระหนักความรับผิดชอบ ตลอดจนคุณธรรม 

จริยธรรม ที่เป็นฐานหลักของการบริหารองค์การแบบ

ธรรมาภิบาล หลักการบริหารองค์การทั้งภาครัฐและภาค

เอกชน จะมาจากการตระหนกัถงึความส�าคัญของทนุมนษุย์  

อาศัยการจ่ายพัฒนาทางการศึกษาเป็นเรื่องการศึกษาจะ

สร้างคนให้เกิดปัจจัยแห่งผลผลิต ตลอดจนศักยภาพ 

แห่งการใช้ปัจจยับรหิารด้านคน เงนิ วสัด ุและกระบวนการ

บริหารจัดการ (รังสรรค์ ธนะพร-พันธุ์, 2541, หน้า 1) 

อย่างไรก็ตามการบริหารองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน 

การบริหารจะต้องเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในองค์การระหว่าง

คนในองค์การและความสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์การ 

องค์การเป็นที่รวมของกลุ่มบุคคลมาท�างานร่วมกัน เพื่อ
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จุดมุ่งหมายวัตถุประสงค์ขององค์การ มีส่วนร่วมในความ 

รับผิดชอบ โดยการกระท�าอย่างมีแบบแผน ท�าให้การ

ประสานงานและความร่วมมือในองค์การด�าเนินไปด้วยดี  

องค์การล้วนมีความซบัซ้อนและความแตกต่างในพฤติกรรม

มากมาย ความแตกต่างเป็นไปตามสภาพแวดล้อมที่

เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ แบบแผน 

จารีตประเพณีในการปฏิบัติงาน ซึ่งแตกต่างกันไปแต่ละ

องค์การ พฤติกรรมองค์การจึงมีคุณค่าแห่งบุคคล กลุ่มคน  

โครงสร้างภายในองค์การ วัตถุประสงค์ในการประยุกต์

ประสิทธิภาพขององค์การหลายด้าน เป็นต้นว่า พฤติกรรม 

เจตคตกิารท�างาน สมรรถนะการปฏบัิตงิาน ให้บรรลเุป้าหมาย 

ขององค์การ ผลของการท�างาน การกระท�าของบุคคล

แสดงออกด้านประสิทธิผลของเป้าหมายในการท�างาน 

ในองค์การ เป็นพฤติกรรมของคนในองค์การที่จัดต้ัง

องค์การเอง (วิเชียร วิทยอุดม, 2547, หน้า 3) สภาพปัญหา  

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลต่อการบริหารมาจากการ

จูงใจ บุคลากรที่มีอิทธิพล ประสิทธิผลของการบริหาร  

เป็นปัญหาของพฤติกรรมองค์การที่มาจากหลักการวิจัย 

หลักการขององค์ความรู ้ ซึ่งพฤติกรรมด้านการบริหาร

ต้องการให้ความสนใจกับประสิทธิผลในการด�าเนินงาน 

ในองค์การ 4 ด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมขององค์การ บคุลากร

ในองค์การ อิทธิพลระหว่างบุคคลและพฤติกรรมกลุ ่ม  

และปฏิสัมพันธ์ และพฤติกรรมองค์การ จากสภาพของการ

บริหารโรงพิมพ์ของคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการ พบปัญหา 

หลายประการ ได้แก่ สภาพแวดล้อมในองค์การขาดภาวะ

ผูน้�า บคุลากรในองค์การขาดขวญัและก�าลงัใจ ขาดการเสรมิ 

แรงด้านรางวัลและคณุค่าของบคุลากร นอกจากนัน้อทิธพิล

ระหว่างบุคคลและพฤติกรรมกลุ่มมีความขัดแย้งสูง การมี 

ปฏิสัมพันธ์ในองค์การขาดความต่อเนื่อง

ปัญหาด้านประสิทธิผลขององค์การการบริหาร

ยังพบว่าขาดศักยภาพและความสามารถภาคการตลาด

ในการหาก�าไรให้แก่องค์การ ขาดการเจริญเติบโตในเชิง

พัฒนาตามเป้าหมาย ขาดวิธีการบริหารจัดการทรัพยากร

ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ ขาดความสามารถในการปรับ

ตัวน�าพากระบวนการผลิตสู่การบริการในการแข่งขันตาม 

รปูแบบใหม่ของภาคบรหิารสูผู่บ้รโิภค นอกจากนัน้ยงัพบว่า 

องค์การขาดนวัตกรรมใหม่มาผลิตและบริการ ส่วนด้าน

ผลผลิตยังขาดการวางแผนด้านการจัดการคุณภาพสูง 

แต่ใช้ค่าใช้จ่ายต�่า ความพึงพอใจของลูกค้า ผลผลิตของ

องค์การยังไม่ถูกจัดการจากองค์การ และปัญหาด้านระดับ

ความพอใจความไว้วางใจในองค์การและสมาชิกด้วยกัน

อย่างไรกต็าม การศึกษาประสิทธผิลของการบริหาร

โรงพิมพ์ ตามแนวโน้มของการบริหารยุคใหม่ ควรเข้าใจ

วัฒนธรรมขององค์การกับปัจจัยที่ส่งผลต่อวัฒนธรรม

องค์การ เช่น กลุ่มภาวะผูน้�าการบรหิาร ลักษณะขององค์การ 

ต้องพิจารณาคุณลักษณะขององค์การเฉพาะ และมิติของ

การบริหารโครงการใหม่ๆ ที่มีเป้าหมายชัดเจนขององค์การ 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์การควรมีแผนงานสู ่ 

การปฏิบัติ เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมของคนในองค์การ 

การจัดการกระบวนการเรียนรู้ เสริมแรงการให้รางวัลเพื่อ

จูงใจ การสร้างแรงจูงใจตามความคาดหวัง เสมอภาค  

เป้าหมายเดียวกัน ตลอดจนน�าเอาแนวทางสร้างภาวะผู้น�า

สมัยใหม่ ผู้น�าประสิทธิภาพ เป็นต้น นอกจากนั้นน่าจะได้ 

สร้างทัศนคติที่มีในการท�างาน เป็นทีมและกลุ่มพัฒนา

องค์การ ควรใช้เทคนิคกลยุทธ์มากกว่าใช้ระเบียบแบบ 

เข้มงวดกวดขนั และใช้กระบวนการลงโทษ การปรบัเปลีย่น 

และพัฒนาองค์การควรเกิดจากการมีส่วนร่วม ทุกฝ่าย

จะเกิดผลด้านความรักและตระหนักในความเป็นเจ้าของ

องค์การ

ปัญหาที่เกิดข้ึนกับองค์การในปัจจุบันเกิดจาก

ปัจจัยหลายอย่างดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นที่ต้องท�าให้การ

จัดการบริหารต้องขบคิดตั้งแต่การจูงใจที่จะต้องตอบแทน

ที่เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อต้องการให้พนักงานมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลที่ท�าให้องค์การได้รับประโยชน์และบรรลุ 

เป้าหมายขององค์การ ระบบบริหารที่เกิดปัญหากับ

องค์การมากที่สุด เกิดจากระบบบริหารที่ขาดความรู้ ทักษะ 

กระบวนการบรหิาร โดยเฉพาะการบรหิารระบบค่าตอบแทน

ที่มีประสิทธิผล สามารถท�าให้การบริหารมีประสิทธิภาพ 

เพราะกระบวนการบริหารเน้นคิดระบบต้นทุน และปฏิบัติ

ตามกฎหมายส่งเสริมความพยายามพนักงานด้านขวัญ 
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ก�าลังใจตลอดจนการจัดการเข้าออกจากงานให้เกิดผล

สัมฤทธิ์ท้ังด้านบริหารกับพนักงาน (Kleiman, 2000, 

pp. 242-243)

อย่างไรก็ตามเครื่องมือบ่งชี้ถึงปัจจัยการท�างาน 

มปัีจจยัหลกัทีท่�าให้เกดิปัญหาขององค์การสามประการหลัก

ที่ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ แยกกล่าวไว้ คือ ปัจจัยด้าน

บุคคล ปัจจัยด้านงาน และปัจจัยด้านการจัดการ ปัญหา

ด้านบุคคลเกิดจากด้านประสบการณ์ ด้านการท�างาน ความ

สัมพันธ์ระหว่างเพศกับความพึงพอใจในการท�างาน อายุ 

เชาว์ปัญญา การศึกษา บุคลิกภาพ เงินเดือน การสร้าง

แรงจูงใจ ความสนใจ ล้วนเป็นปัจจัยส�าคัญต่อประสิทธิผล

ของงาน (ปรียาพร วงศ์อนุตโรจน์, 2547, หน้า 124-125)

อย่างไรก็ตาม ด้านการจัดการ เป็นกระบวนการที่

ท�าให้มีความมั่นคง มีการปฏิบัติงานที่ท�างานตั้งแต่เริ่มต้น 

จนถึงการเกษียนในงาน ปัญหาส�าคัญ ปัจจุบันเกิดจาก 

การให้ออกจากงาน ไม่มั่นคง ขาดสวัสดิการที่พอเหมาะกับ 

สภาพเศรษฐกิจ การให้ออกจากงาน การท�างานไม่ก้าวหน้า 

ไม่ได้รับการเสริมแรงงานหนักและมากจนเกินไป ปัญหา

ที่พบมากในองค์การที่ถือว่าเกิดความไม่มั่นคงยังมีปัญหา

ด้านความเข้าใจระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน ความศรัทธา

ในตัวผู้บริหาร กระบวนการสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา การ

นิเทศงานส�าหรับพนักงาน เพื่อนร่วมงาน สภาพการท�างาน

ตามต�าแหน่งหน้าที่ (ปรียาพร วงศ์อนุตโรจน์, 2547, 

หน้า 248)

ประสิทธิผลขององค ์การเกิดจาก ลักษณะ 

สิ่งแวดล้อม ลักษณะองค์การ นโยบายและวิธีการจัดการ 

และลักษณะของลูกจ้าง การวิเคราะห์การบริหารเกิดจาก

ภายนอก ซึ่งประกอบด้วย ระดับค่าจ้าง ความต้องการ

แรงงาน มาตรฐานการครองชีพ กฎหมายและนโยบาย

รัฐบาล ส่วนภายใน เกิดจากปัญหานโยบายค่าตอบแทน  

ค่าของงาน ค่าของคน การต่อรอง ความสามารถในการจ่าย  

ปรัชญาแนวคิดการบริหาร (กิ่งพร ทองใบ, 2545, หน้า 

40-41)

ปัญหาท่ีเกดิจากปัจจยัภายในและภายนอก เกดิจาก 

การด�าเนินกิจกรรมการบริหารโรงพิมพ์ที่เป็นองค์การ  

การบริหารขาดลักษณะการบริหารที่เป็นโครงสร้าง และ

แผนงานตามปรัชญาการบริหาร บุคคลในองค์การเป็นการ

บรหิารแบบเฉพาะหน้า แบบวนัต่อวนั ขาดขอบเขตแนวทาง

ที่ก�าหนดไว้อย่างชัดเจน ขาดกลยุทธ์และคาดคะเนผล 

ในระยะยาว หน่วยงานรบัผดิชอบปฏบิตังิานประจ�าขาดการ 

กระตุ้น ขาดการแยกหน้าที่หลักของการบริหาร ตามความ

รบัผดิชอบ ขาดการส่งเสรมิพฒันาทกัษะกระตุ้นทางวชิาการ 

ขาดการสร้างขวัญก�าลังใจ ขาดการวิเคราะห์งานด้าน 

จัดระบบองค์การ (กิ่งพร ทองใบ, 2545, หน้า 53)

ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

ประสทิธผิลของการบรหิารของโรงพมิพ์ทองกมลทีส่่งผลต่อ

งานบริหารด้านธุรกิจส่ิงพิมพ์ ดังจะเห็นได้จากการบริหาร

จดัการธรุกจิขององค์การทีส่่งผลทีเ่กดิขึน้กบัพนกังานทีเ่ป็น

บุคลากร ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างาน พนักงาน หรือฝ่ายผลิต 

ก็ตาม ปัจจัยหลายประการที่การบริหารจัดการขาดทักษะ

และประสบการณ์จากการน�าความรู้และทักษะการบริหาร

มาใช้จนส่งผลต่อบุคลากรจนก่อให้งานไม่เกิดผลสัมฤทธิ์

ตามที่ก�าหนดไว้ของวัตถุประสงค์ ความสามารถเชิงบริหาร

จัดการต้องสามารถน�าความรู้ความสามารถที่มีอยู่ออกมาใช้

ให้เกดิประโยชน์กบัองค์การอย่างเต็มที ่และเกดิประสิทธผิล

สูงสุดนั้น กระบวนการของผู้บริหารจะต้องทราบถึงปัจจัย

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของบุคลากร

อย่างไรก็ตาม ประสิทธิผลเกิดจากปัจจัยของการ

ก�ากับดูแลระดับกระทรวงจากผลแห่งความสัมฤทธิ์เชิง

ประสิทธิผล ท�าให้ประโยชน์สูงสุดทุกด้านสู่ภาคประชาชน  

ส่วนการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยหาแนวทางศึกษาด้านการบริหาร 

ธุรกิจส่ิงพิมพ์ต่อเนื่อง จากการศึกษาระดับมหาบัณฑิตท่ี 

ผู้วิจัยได้บริหาร และเป็นผู้บริหารจัดการโรงพิมพ์ทองกมล 

ภาคเอกชน จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยต้องการศึกษาและน�า

ผลวิจัยเพื่อพัฒนาและวางแผนธุรกิจในอนาคตการศึกษา 

เอกสารเบ้ืองต้นจึงเป็นแรงบันดาลใจให้มีความสนใจท่ีจะ 

วิจัยประสิทธิผลของการบริหารจัดการโรงพิมพ์ ในกรณี

ศึกษาเปรียบเทียบโรงพิมพ์ทองกมลกับโรงพิมพ์คุรุสภา 

ประเด็นที่ผู ้วิจัยสนใจศึกษาคือปัจจัยที่มีผลต่อระดับ

ประสทิธผิลของโรงพมิพ์ม ี4 ปัจจยัหลกัได้แก่ ด้านนโยบาย 
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และวิธีการจัดการ ด้านลักษณะองค์กร ด้านลักษณะ

บุคลากรในองค์กรและด้านสภาพแวดล้อม ที่เป็นปัจจัย

ต่อประสิทธิผลของการบริหารจัดการโรงพิมพ์คุรุสภา และ

โรงพิมพ์ทองกมล

จากสภาพปัญหาดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ปัจจัย

ส�าคัญที่มีผลต่อการบริหารจัดการโรงพิมพ์น้ันมีปัจจัย 

ด้านใดบ้าง ผลของการศึกษาวิจัยที่เป็นงานวิชาการครั้งนี้  

ผูว้จิยัจะน�าไปพฒันาด้านการบรหิารจดัการโรงพมิพ์ทองกมล 

ให้เป็นรูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของ

สังคมปัจจุบันและในอนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลในการบริหาร

จัดการโรงพิมพ์คุรุสภาและโรงพิมพ์ทองกมล

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับประสิทธิผลของ

การบริหารจัดการโรงพิมพ์คุรุสภากับโรงพิมพ์ทองกมล 

ด้านปริมาณผลผลิต ด้านคุณภาพงาน ด้านความรวดเร็ว

ในการปฏิบัติงาน และด้านระดับความพึงพอใจของลูกค้า 

ของโรงพิมพ์คุรุสภากับโรงพิมพ์ทองกมล

3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลในการ 

บริหารจัดการโรงพิมพ์คุรุสภาและโรงพิมพ์ทองกมล ด้าน

ปัจจัยภูมิหลัง ด้านนโยบายและวิธีการจัดการ ด้านลักษณะ

องค์กร ด้านลักษณะบุคลากรในองค์กรและด้านสภาพ

แวดล้อม ของโรงพิมพ์คุรุสภากับโรงพิมพ์ทองกมล

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ในการศึกษา เรื่องประสิทธิผลของการบริหาร

จัดการโรงพิมพ์: กรณีศึกษาเปรียบเทียบโรงพิมพ์ทองกมล  

กับโรงพิมพ์คุรุสภา ผู ้วิจัยได้ก�าหนดกรอบแนวคิดเพื่อ

เป ็นแนวทางในการศึกษา โดยเลือกตัวแปรที่ส�าคัญ 

บางประการที่เช่ือว่าเป็นปัจจัยที่ส ่งผลต่อประสิทธิผล 

ของการบริหารจัดการโดยการศึกษาประยุกต์แนวคิดทฤษฎี

และองค์ประกอบความส�าคัญของปัญหาการวิจัยและ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ปัจจัยภูมิหลัง

1. เพศ

2. อายุ

3. สถานภาพการสมรส

4. ระดับการศึกษา

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

6. ระยะเวลาที่ท�างาน

7. ระดับต�าแหน่งงาน

ตัวแปรอิสระ

ปัจจัยด้านนโยบายและวิธี

การจัดการ

1. การก�าหนดนโยบาย

2. การบริหารจัดการ

3. การจูงใจบุคลากร

   ในการท�างาน

ปัจจัยด้านลักษณะองค์กร

1. โครงสร้างองค์กร

2. เป้าหมายองค์กร

3. ขนาดของโรงพิมพ์

ปัจจัยทางลักษณะ

บุคลากรในองค์กร

1. ภาวะผู้น�า

2. ความรู้ความสามารถ

3. ความผูกพันของ

   บุคลากรด้วยกันและ

   ต่อองค์กร

ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม

1. สภาพแวดล้อมภายใน

   องค์กร

2. สภาพแวดล้อม

   ภายนอกองค์กร

ประสิทธิผล

ของกำรบริหำร

จัดกำรโรงพิมพ์

ตัวแปรตำม

วัดประสิทธิผล

ของโรงพิมพ์ใน 4 

ด้าน

1. ปริมาณผลผลิต

   ของโรงพิมพ์

2. คณุภาพของงาน

3. ความรวดเร็ว

   ในการปฏิบัติ

   งาน

4. ระดับความ

   พึงพอใจของ 

   ลูกค้า

ผลเปรียบเทียบ

ระดับประสิทธิผล

ของการบริหาร

จัดการและ

ผลเปรียบเทียบ

ปัจจัยที่มีผลต่อ

ประสิทธิผลในการ

บริหารจัดการ 

โรงพิมพ์คุรุสภา

กับโรงพิมพ์

ทองกมล

ภำพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ผู้วิจัยได้ก�าหนดกรอบแนวคิดเพื่อเป็นแนวทาง

ในการศึกษา โดยเลือกตัวแปรที่ส�าคัญที่เชื่อว่าเป็นปัจจัย

ที่ส ่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารจัดการโรงพิมพ์

โดยการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจาก
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วรรณกรรม มีนักวิชาการหลายท่านเช่น ณัฐพล ขันธไชย 

(2526, หน้า 11-12); ปรียาพร วงศ์อนุตโรจน์ (2547, 

หน้า 124-125) กิ่งพร ทองใบ (2545, หน้า 40-41) 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องประสิทธิผลของกำร

บริหำร

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความ

สามารถของพนักงานในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

ให้บรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กร

การศึกษาประสิทธิผลขององค์การ เป็นการศึกษา

ด้านพฤติกรรมองค์การ วิเคราะห์คน กลุ่ม องค์การ ความ

ซับซ้อนสูง แต่พฤติกรรมขององค์การ ย่อมมีผลแห่ง 

การวัดประเมินได้ เมื่อน�าบุคคลกลุ่มคนเข้าสู่กระบวนการ 

ปฏิบัติงาน ย่อมมีผลเป้าหมายปลายทาง จากการศึกษา

องค์การด้านคุณภาพ เทคโนโลยี และองค์การปรับตัว  

แรงจงูใจ จะเป็นการน�าไปสูป่ระสทิธภิาพและผลประสทิธภิาพ 

จะสามารถดูจากการชีว้ดัได้ครอบคลมุรอบด้าน และสามารถ

ดูเป็นนามธรรมได้ 

ความมีประสิทธิผลขององค์การประกอบด้วย

การมีประสิทธิผลของบุคคลและของกลุ่มรวมถึงมุมมอง

ความมีประสิทธิผลขององค์การก็โดยพิจารณาดูว่า ความม ี

ประสิทธิผลขององค์การนั้นมีมากกว่า ผลบวกของความ

มีประสิทธิผลของบุคคลและของกลุ่มรวมกัน องค์การนั้น 

กจ็ะมผีลการด�าเนนิงานทีด่ ีความมีประสทิธิผลขององค์การ

เป็นปัจจัยที่ส�าคัญขององค์การที่ผู ้จัดการจะประเมินผล 

ของบคุคลและของกลุม่โดยประเมนิจากการด�าเนนิงาน โดย

พิจารณาดูถึงองค์ประกอบที่จะสามารถน�าไปเปลี่ยนแปลง

ตัวองค์การเองไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดความส�าเร็จ องค์

ประกอบของความมีประสิทธิผลขององค์การมี 8 ประการ 

ที่น�ามาใช้ในการประเมินความมีประสิทธิผลขององค์การ 

มีดังต่อไปนี้ ความสามารถในการหาก�าไร, การเจริญเติบโต, 

การได้มาของทรัพยากร, ความสามารถในการปรับตัว, 

นวัตกรรม, ผลผลิต, ความพอใจผู้บริโภค/ลูกค้า และ

ความพึงพอใจของลูกจ้าง/ความไว้วางใจ

จุดส�าคัญที่น่าสนใจและน่าสังเกตเกี่ยวกับส่วน

ประกอบของประสิทธิผลขององค์การตามที่กล่าวแล้ว คือ 

องค์การใดๆ อาจจะไม่สามารถพิจารณาตัดสินประสิทธิผล

ตามส่วนประกอบทั้งหมดไปพร้อมๆ กันได้ การได้มาซึ่ง

ประสิทธผิลตามส่วนประกอบเพยีงหนึง่อย่างอาจจะเป็นการ

ยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยที่จะแสดงว่ามีประสิทธิผล เมื่อ

พจิารณาถงึส่วนประกอบอืน่ๆ เพยีงอย่างเดียวหรอืมากกว่า

ดังนั้นในการตัดสินวัดความมีประสิทธิผลของ 

องค์การใดๆ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผลนั้น  

จงึไม่สามารถกล่าวโดยอ้างถงึส่วนประกอบทัง้หมดทีเ่ป็นตวั

ใช้วัดประสิทธิผล ซึ่งที่จริงแล้ว การประเมินวัดประสิทธิผล 

การท�างานขององค์การนัน้ขึน้อยูก่บัมมุมองของผูป้ระเมนิวดั  

กรอบเวลาที่ใช้วัดและมาตรฐานที่ใช้ในการเปรียบเทียบ

ตัวบ่งช้ีประสิทธิผลขององค์กำร

มีป ัจจัยจ�านวนมากมายที่มี อิทธิพลต่อระดับ

ประสิทธิผลขององค์การ สรุปบางส่วนของปัจจัยโดยแบ่ง

ออกเป็น 4 กลุ่มประเภทหลัก คือ ลักษณะส่ิงแวดล้อม 

ลักษณะองค์การ ลักษณะของสมาชิกในองค์การ นโยบาย

และวิธีการจัดการ Steers (1975, pp. 546-549; Dessler, 

1986, pp. 65-69)

ตัวช้ีวัดประสิทธิผล

แนวคิดเกี่ ยวกับการวัดประสิทธิผลในการ 

ปฏิบัติงาน สเตียร์ และเดสเล่อร์ (Steers, 1975, pp. 

546-549; Dessler, 1986, pp. 65-69 อ้างถึงใน สุทิติ 

ขัตติยะ, 2545, หน้า 25-34) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ

การวัดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ดังนี้

การวัดประสิทธิผลโดยใช้ตัวชี้วัด โดยจะใช้ตัวช้ีบ่ง 

ที่ เหมาะสมที่สุดเพียงตัวเดียวหรือหลายตัวในการวัด

ประสทิธผิลในการปฏบิติังาน เช่น ความสามารถในการผลติ  

ความส�าเร็จในภารกิจ และการบรรลุเป้าหมาย เป็นต้น

แคมพ์เบล และคณะ (Campbell and others, 

1977, pp. 36-39) ได้ท�าการส�ารวจรายการของตัวชี้บ่งที่ใช้ 

ในการวัดประสิทธิผลแบบตัวชี้บ่งเดี่ยว และพบว่ามีอยู่

ถึง 30 ตัว ดังนี้ (1) ประสิทธิผลในภาพรวม (2) ผลผลิต  

(3) ประสทิธภิาพ (4) ผลตอบแทน (5) คณุภาพ (6) อบุตัเิหตุ  

(7) การเตบิโต (8) การขาดงาน (9) การเปลีย่นงาน (10) ความ 



51

พงึพอใจในงาน (11) แรงจงูใจ (12) ขวญั (13) การควบคุม  

(14) ความขัดแย้ง/ความกลมเกลียว (15) ความยืดหยุ่น/

การปรับตัว (16) การวางแผนและการตั้งเป้าหมาย  

(17) ความเหน็พ้องในเป้าหมาย (18) การยอมรบัเป้าหมาย 

ขององค์การเป็นของตน (19) ความสอดคล้องกันของ

บทบาทและบรรทดัฐาน (20) ทกัษะการบรหิารความสัมพนัธ์ 

ระหว่างบุคคล (21) ทักษะการบริหารงาน (22) การบริหาร

ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร (23) ความพร้อม (24) การใช ้

ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม (25) การประเมินโดยสภาพ

แวดล้อมภายนอก (26) ความมั่นคง (27) คุณค่าของ

ทรัพยากรบุคคล (28) การมีส่วนร่วมและอิทธิพลร่วม 

(29) การให้ความส�าคัญต่อการฝึกอบรมและการพัฒนา 

(30) การให้ความส�าคัญต่อสัมฤทธิผล

สิริรัตน์ สวยงาม (2546, หน้า 18) การด�าเนิน

การเปรียบเทียบ ประสิทธิผล ในแง่ประสิทธิผลสัมพันธ์ 

(relative efficiency) เป็นการศึกษาประสิทธิผลในแง่

เปรียบเทียบหลายด้านดังนี้ 

1. การเปรียบเทียบกับองค์การที่ปฏิบัติงาน 

อย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึง

2. การเปรียบเทียบผลงานของตนเองในอดีต

3. การเปรียบเทียบศักยภาพ ความรู้ และขีด

ความสามารถของตนเองในแต่ละช่วงเวลา โดยพิจารณา

ว่าท�างานได้เต็มขีดความสามารถหรือไม่

4. การเปรียบเทียบความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน

5. การเปรียบเทียบคุณภาพของงาน

6. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้รับบริการ

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจแบบวัดครั้งเดียว

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามในพื้นที่โรงพิมพ์

ทองกมลและโรงพิมพ์คุรุสภา

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากร

โรงพิมพ์คุรุสภา และบุคลากรของโรงพิมพ์ทองกมล จ�ากัด 

โดยท�าการศึกษาจากบุคลากรทั้งหมดโดยจะจัดเก็บข้อมูล

โดยการสุ่มตัวอย่าง ในเดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. 2550 

จากประชากรของโรงพิมพ์ทองกมลจ�านวน 1,007 คน 

และโรงพิมพ์คุรุสภา จ�านวน 1,083 คน โดยใช้สูตรของ 

Yamane’s ได้จ�านวนของประชากรจากการสุ่มตัวอย่าง

ดังนี้ โรงพิมพ์คุรุสภา จ�านวน 293 คน โรงพิมพ์ทองกมล 

จ�านวน 287 คน ในการวิจัยครั้งนี้เก็บโรงพิมพ์ละ 300 

เพือ่ความถกูต้องและความสะดวกในการเปรยีบเทยีบข้อมลู 

และการวิเคราะห์ ข้อมูลของโรงพิมพ์คุรุสภาและโรงพิมพ์

คุรุสภา

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย

ลักษณะของเครื่องมือที่ใช ้เก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามความคิดเห็น มีลักษณะ

ค�าถามปลายปิด ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางการ

บริหาร 4 กรอบใหญ่

ส่วนที ่3 แบบสอบถามเกีย่วกบัตวัชีว้ดัประสทิธผิล

ของโรงพิมพ์และผู ้วิจัยทดสอบค่าความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถามด้วยวิธีของ Cronbach ได้ค่าสัมประสิทธิ

แอลฟาเท่ากับ .952

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

การวิจัยนี้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา 

บรรยายลักษณะข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง โดยการแจกแจง

ความถี ่ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าสงูสดุ 

และค่าต�่าสุด ใช้สถิติ เปรียบเทียบ วิเคราะห์ข้อมูล ในการ 

ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของประชากร ใช้สถิติ 

วิเคราะห์การถดถอยพหุ 

ผลกำรวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้พบว่า โรงพิมพ์ทองกมลระดับ

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในภาพรวม 4 ด้านมีระดับ

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานระดับปานกลาง ในส่วนของ

โรงพิมพ์คุรุสภาพบว่า ระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
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ในภาพรวม 4 ด้านมีระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

ระดับมาก 

1. ปัจจัยทำงด้ำนภูมิหลัง 

ผลการเปรียบเทียบปัจจัยทางด้านภูมิหลังระหว่าง

โรงพิมพ์ทองกมลกับโรงพิมพ์คุรุสภาพบว่า ปัจจัยทางด้าน

ภมูหิลงั โรงพมิพ์ทองกมล มีปัจจยัทางด้านภมิูหลงัทีม่คีวาม

สัมพันธ์กับระดับประสิทธิผลการบริหารจัดการโรงพิมพ์ 

มากกว่า โรงพิมพ์คุรุสภา ปัจจัยทางด้านภูมิหลังของทั้งสอง 

โรงพิมพ์ที่แตกต่างกันคือ ด้านสถานภาพการสมรส ระดับ

การศึกษาและด้านระดับต�าแหน่งงาน

2. ปัจจัยด้ำนนโยบำยและวิธีกำรจัดกำร 

ผลการเปรียบเทียบปัจจัยทางด้านนโยบายและ

วิธีการจัดการระหว่างโรงพิมพ์ทองกมลกับโรงพิมพ์คุรุ

สภาพบว่า ปัจจัยในองค์ประกอบรายย่อยด้านการบริหาร

จัดการส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการ 

โรงพิมพ์เหมือนกัน

3. ปัจจัยด้ำนลักษณะองค์กร 

ผลการเปรียบเทียบปัจจัยทางด้านลักษณะองค์กร

ระหว่างโรงพิมพ์ทองกมลกับโรงพิมพ์คุรุสภาพบว่า ปัจจัย

ด้านลักษณะองค์กรส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลการบริหาร

จัดการโรงพิมพ์แตกต่างกัน 

4. ปัจจัยด้ำนลักษณะบุคลำกรในองค์กร 

ผลการเปรยีบเทยีบปัจจยัทางด้านลกัษณะบคุลากร

ในองค์กรระหว่างโรงพิมพ์ทองกมลกับโรงพิมพ์คุรุสภา 

พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะบุคลากรในองค์กร ส่งผลกระทบ 

ต่อประสทิธผิลการบรหิารจดัการโรงพิมพ์ของทัง้ 2 โรงพมิพ์ 

ไม่แตกต่างกัน

5. ปัจจัยด้ำนสภำพแวดล้อม

ผลการเปรียบเทียบปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อม

ระหว่างโรงพิมพ์ทองกมลกับโรงพิมพ์คุรุสภาพบว่า ปัจจัย

ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรส่งผลกระทบต่อ

ประสิทธิผลการบริหารจัดการโรงพิมพ์ไม่แตกต่างกัน

กำรอภิปรำยผล

จากการศึกษาประสิทธิผลของการบริหารจัดการ

โรงพิมพ์พบว่า โรงพิมพ์ทองกมลระดับประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงานในภาพรวม 4 ด้านมีระดับประสิทธิผลในการ

ปฏบิติังานระดับปานกลาง ในส่วนของโรงพมิพ์คุรสุภาพบว่า  

ระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในภาพรวม 4 ด้าน 

มรีะดับประสิทธผิลในการปฏบิติังานระดับมาก ทัง้นีอ้าจเป็น

เพราะว่าศักยภาพในทุกด้านของโรงพิมพ์คุรุสภามีมากกว่า

โรงพิมพ์ทองกมล ศักยภาพนั้น หมายถึง ศักยภาพในด้าน

บคุลากรทีป่ฏบิติังานจะเหน็ได้ว่าจากการศึกษาบคุลากรของ

โรงพิมพ์คุรุสภามีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุดเป็น

ล�าดับที่หนึ่ง บวกกับศักยภาพในด้านงบประมาณที่มากกว่า 

โรงพิมพ์ทองกมลในแต่ละปี สวัสดิการและความมั่นคง 

ในอาชพีมมีากกว่าแรงจงูใจในการปฏบิตังิานและขนาดของ 

โรงพิมพ์ที่ใหญ่และเทคโนโลยีที่เหนือกว่าและมากกว่า 

ส่งผลให้โรงพิมพ์คุรุสภามีระดับประสิทธิผลของบุคลากร

ด้านการปฏิบัติงานในภาพรวม อยู ่ในระดับที่มากกว่า

โรงพิมพ์ทองกมลที่มีระดับประสิทธิผลของบุคลากรด้าน

การปฏิบัติงานในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลางเท่าน้ัน 

สอดคล้องกบั แนวคิดของ ฮาร์ลอด คูลซ์ (Harold Koontz 

อ้างถึงใน สมพงษ์ เกษมสิน, 2527, หน้า 6) ที่กล่าวว่า 

ในการบริหารจัดการงานที่จะบรรลุประสิทธิผลหรือให้

บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้นั้นต้องอาศัยปัจจัยทั้งหลาย 

ในด้าน คน เงิน เครื่องมือ และวัสดุส่ิงของเป็นอุปกรณ์ 

ในการปฏบิติังานทีม่คีวามเช่ือมโยงมคีวามสอดคล้องกนัของ

ปัจจัยในด้านการบริหารมีความสัมพันธ์กันมีความพร้อม

ที่ประสานกันอย่างเป็นระบบเพียงพอต่อความต้องการ

ในการปฏิบัติงาน และในการศึกษาในครั้งนี้พบว่าในเรื่อง

การจูงใจบุคลากรในการปฏิบัติงานนั้นโรงพิมพ์คุรุสภา 

มีการจูงใจบุคลากรมากกว่าโรงพิมพ์ทองกมลสอดคล้อง

กับแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการหลายท่านที่ได้กล่าวว่า  

การจูงใจบุคลากรให้ปฏิบัติงานงานนั้นมีความส�าคัญและ 

มผีลต่อความส�าเรจ็ตามเป้าหมายหรอืการบรรลปุระสทิธผิล

ที่ต้ังไว้
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ในการเปรียบเทียบประสิทธิผลในรายด้านการ

ศึกษาวิจัยคร้ังนี้ พบว่าด้านปริมาณผลผลิต ด้านความ

รวดเร็วในการปฏิบัติงานและด้านระดับความพึงพอใจของ

ลูกค้าของโรงพิมพ์ทองกมลมีระดับประสิทธิผลการบริหาร

จัดการโรงพิมพ์อยู่ในระดับปานกลางน้อยกว่าด้านปริมาณ

ผลผลติของโรงพิมพ์ครุสุภาทีมี่ระดบัประสทิธผิลการบรหิาร

จัดการโรงพิมพ์อยู่ใน ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 

โรงพมิพ์ครุสุภามีขนาดทีใ่หญ่กว่าโรงพิมพ์ทองกมล ปรมิาณ

การผลิตในแต่ละชั่วโมงมีการผลิตที่มากกว่าดังเหตุผล 

ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าจ�านวนของเครื่องจักรในการผลิต

มีมากกว่าเทคโนโลยีดีกว่า งบประมาณก็มากกว่า และ 

ท่ีส�าคัญคือเป็นองค์กรที่มีเป้าหมายขององค์กรไม่ได้อยู่ที่ 

ผลก�าไรเป็นเป้าหมายหลักส่ง เม่ือปัจจัยในการบริหาร

พร้อมในทุกด้านก็ย ่อมส่งผลให้ด ้านปริมาณผลผลิต  

ด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงานและด้านระดับความ 

พึงพอใจของลูกค้า ของโรงพิมพ์คุรุสภามีระดับประสิทธิผล

การบริหารจัดการโรงพิมพ์อยู่ใน ระดับมากกว่าโรงพิมพ์

ทองกมลน่ันเอง ส่วนในด้านคุณภาพงานซึ่งจากการศึกษา

วจิยัในครัง้น้ีพบว่าในด้านคณุภาพของงานโรงพมิพ์ทองกมล  

มีระดับประสิทธิผลการบริหารจัดการโรงพิมพ์อยู่ในระดับ

ปานกลาง เท่ากับ ด้านคุณภาพของงานโรงพิมพ์คุรุสภา 

มีระดับประสิทธิผลการบริหารจัดการโรงพิมพ์อยู่ในระดับ

ปานกลาง เช่นกัน แต่โรงพิมพ์ทองกมลมีค่าเฉลี่ยในด้าน

คุณภาพงานมากกว่าด้านคุณภาพของงานโรงพิมพ์คุรุสภา

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การเป็นองค์กรที่มีสายการผลิต 

ที่ใหญ่ มีหน่วยการผลิตที่มีจ�านวนมากย่อมส่งผลต่อการ

ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ทั่วถึงจึงเป็น

จุดอ่อนขององค์กรที่มีขนาดที่ใหญ่ ในเรื่องการควบคุม

บุคลากรในขั้นตอนการปฏิบัติงานและเป็นจุดแข็งของ

องค์กรท่ีมีขนาดเล็กที่สามารถควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน 

ของบุคลากรได้ทุกขั้นตอน เมื่อเกิดความผิดพลาดใน 

ขั้นตอนใดสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกจุดและอย่าง

รวดเร็วจึงท�าให้ คุณภาพของงานที่เป็นองค์กรขนาดเล็ก 

มีคุณภาพของงานออกมาได้ดีกว ่าองค์กรที่มีขนาดที ่

ใหญ่กว่านั่นเอง

ข้อเสนอแนะ

ผลการวิจัยเรื่องนี้ข ้อเสนอแนะไปปรับปรุง

ประสิทธิผลของการบริหารจัดการโรงพิมพ์ ในด้านต่างๆ 

ดังนี้

1. โรงพิมพ์ทองกมลและโรงพิมพ์คุรุสภา ควร

ปรับปรุงคุณภาพของงานที่ผลิตออกมาให้ มีระดับคุณภาพ

งานที่สูงกว่าคุณภาพงานในปัจจุบันเพราะผลจากการ

วิเคราะห์ในการวิจัยครั้งนี้พบว่าคุณภาพของงานสิ่งพิมพ์

ของทัง้สองโรงพมิพ์มคุีณภาพของงานอยูใ่นระดับปานกลาง 

เท่านั้นสมควรปรับปรุงให้มีคุณภาพของงานให้มีระดับ

สูงที่สุด เพราะผลจากการวิเคราะห์พบว่า ขั้นตอนของ

คุณภาพงานของทั้งสองโรงพิมพ์อยู ่ในระดับปานกลาง 

ทุกขั้นตอนจ�าเป็นต้องรีบบริหารจัดการด�าเนินการแก้ไข 

การแก้ไขขั้นต้นก็คือในขั้นตอนควบคุมตรวจสอบคุณภาพ

ของงานควรมีการตรวจสอบเป็นขั้นเป็นหรือทุกขั้นตอน 

ในการผลิตควรเน้นที่เนื้อหาการพิมพ์และการพิมพ์ที่

ตกหล่นตลอดการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการผลิต

2. ในการบริหารจัดการโรงพิมพ์เอกชนควรระมัด 

ระวงัปัจจยัในด้านเป้าหมายองค์กรเป็นพเิศษ เพราะจากผล

การวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า เป็นตัวแปรหนึ่งที่ส่งผลกระทบ 

ต่อประสิทธิผลของการบริหารจัดการโรงพิมพ์ในทิศทาง 

ตรงกันข้ามกับประสิทธิผลของการบริหารจัดการโรงพิมพ์

หรือในทางเชิงลบ ถ้าเป้าหมายขององค์การมีมากเกินไป

จะเป็นผลเสียต่อองค์กรควรมีการปรับเป้าหมายองค์กรให้

เหมาะสมกับขนาดขององค์กรและเป็นเป้าหมายที่สามารถ

บรรลุตามวัตถุประสงค์สงค์ได้ง่าย และในส่วนของโรงพิมพ์

คุรุสภา ควรระมัดระวังปัจจัยในด้านการบริหารจัดการเป็น

พเิศษเหมอืนกนัเพราะจากผลการวเิคราะห์ข้อมลูพบว่าเป็น

ตัวแปรหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลของการบริหาร

จดัการโรงพมิพ์ครุสุภาในทศิทางตรงกนัข้ามกบัประสทิธผิล

ของการบริหารจัดการโรงพิมพ์หรือในทางเชิงลบ ถ้ามีการ

บริหารจัดการมีมากเกินไปกล่าวคือ มีการบังคับบัญชาที ่

เข้มงวดเกินไปและ มีสายการบังคับบัญชาที่ซ�้าซ้อนไม่

ชัดเจน จะเป็นผลเสียต่อองค์กรควรมีการปรับการบริหาร

จดัการให้เหมาะสมกบัความรูค้วามสามารถของบคุลากรเพือ่



54

เอกสารอ้างอิง

กิ่งพร ทองใบ. (2545). การบริหารค่าตอบแทน. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร.

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. (2547). จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล. กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี.

ณัฐพล ขันธไชย. (2517). การวิเคราะห์ก�าลังขวัญในการปฏิบัติงาน. วารสารบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 14, (10),  

 (ตุลาคม 2517), 451-542.

ไพศาล บรรจุสุวรรณ. (2546). ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนระดับรายจ่ายสาธารณะด้านการศึกษาปี 2525-2544.  

 วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

วิเชียร วิทยอุดม. (2548). ภาวะผู้น�า ฉบับท้าวล้ายุค = Leadership. กรุงเทพฯ: ธีระฟิล์ม ไซเท็กซ์.

รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์. (2541). วิกฤตการณ์การเงินและเศรษฐกิจการเงินไทย. กรุงเทพฯ: ดวงกมล.

สุทิติ ขัตติยะ. (2545). กระบวนการทางความคิดเชิงอนุรักษ์ของผู้ชมรายการโทรทัศน์: ศึกษากรณีการผลิตรายการ 

 โทรทัศน์ “ประกายทักษะ”. กรุงเทพฯ: สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11.

สิริรัตน์ สวยงาม. (2546).

สมพงษ์ เกษมสิน. (2537). สารนุกรมกบริหาร. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช.

Barelson, B., & Steiner, G. A. (1964). Humance Behavior. New York: Harcourt, brace and world.

Broom, L. & Selznick, P. (1958). Sociology. (5th. ed). New York: Haper &. Row.

Campbell and others. (1977). although we find that the floating tendency for plagioclase in basaltic  

 liquids is slightly greater. New York: McGraw-Hill.

Dessler, G. (1978). Personnel management: Modern concepts and techniques. Virginia: Reston  

 Publishing Company.

Kleiman, P. (2000). Human resource management: a managerial tool for competitive advantage.  

 Singapore: South-Western.

Steers, R. M. & Porter, L. (1979). Motivation and work behavior. New York: McGraw-Hill. 

ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานให้กับองค์กร

3. ในการด�าเนินงานทีเ่กีย่วข้องกบัโรงพิมพ์เอกชน

นั้นจากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส�าคัญที่ควรระมัดระวังที่สุด

ในการบริหารคือ ปัจจัยด้านขนาดของโรงพิมพ์ สภาพ

แวดล้อมภายนอกองค์กร ความรู้ความสามารถ เป้าหมาย

องค์กร และการบรหิารจดัการ ในการด�าเนนิงานทีเ่กีย่วข้อง

กับโรงพิมพ์คุรุสภาน้ันจากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส�าคัญ

ที่ควรระมัดระวังที่สุดในการบริหารคือ ปัจจัยด้านสภาพ

แวดล้อมภายนอกองค์กร สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

ความรู้ความสามารถ เป้าหมายองค์กร การบริหารจัดการ

และการก�าหนดนโยบายโรงพิมพ์ ปัจจัยทั้งหมดที่ผู้วิจัย 

ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นทั้งปัจจัยของโรงพิมพ์เอกชนและ 

โรงพิมพ์คุรุสภา ในการบริหารจัดการควรมีการศึกษา

วิเคราะห์ให้ละเอียดรอบครอบก่อนการปฏิบัติงานจริง

ควรบริหารจัดการให้เหมาะสมกับขนาดขององค์กรและ

ให้เหมาะสมกับความรู ้ความสามารถของบุคลากรใน

องค์กรด้วย



พันต�ารวจโทประสงค์ ศิริโภคา1

ผลสัมฤทธ์ิในการน�านโยบายไปปฏิบัติของสถานีต�ารวจภูธรภาค 2*

Results in Policy Implementation of Provincial Police Region 2

55

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการน�านโยบายไปปฏิบัติของสถานีต�ารวจภูธรภาค 2 และ

เปรียบเทียบระดับผลสัมฤทธิ์ในการน�านโยบายไปปฏิบัติของสถานีต�ารวจภูธรภาค 2 จ�าแนกตามปัจจัยภูมิหลัง และศึกษา 

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ในการน�านโยบายไปปฏิบัติของสถานีต�ารวจภูธรภาค 2 โดยใช้ข้าราชการต�ารวจ 

ในสังกัดสถานีต�ารวจภูธรภาค 2 จ�านวน 430 คน ใช้แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ในการน�านโยบายไปปฏิบัต ิ

ของสถานีต�ารวจภูธรภาค 2 อยู่ในระดับปานกลาง และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยภูมิหลังที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ 

ในการ น�านโยบายไปปฏิบัติของสถานีต�ารวจภูธรภาค 2 ได้แก่ อายุราชการ ระยะเวลาในการด�ารงต�าแหน่ง สายงาน 

การศึกษา รายได้ต่อเดือน รายได้ต่อเดือนของคู่สมรส จ�านวนบุตร จ�านวนสมาชิกในครอบครัว จ�านวนข้าราชการต�ารวจ 

ในสถานีต�ารวจ ส่วนปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ในการน�านโยบายไปปฏิบัติของสถานีต�ารวจภูธรภาค 2 ได้แก่ 

วัตถุประสงค์ของนโยบาย ลักษณะ ของหน่วยปฏิบัติตัวผู้น�านโยบายไปปฏิบัติ ความเป็นไปได้ทางการเมือง ด้านสมรรถนะ 

และ ด้านสภาพแวดล้อม การวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยภูมิหลัง รายได้ต่อเดือนของข้าราชการต�ารวจ ต�่ากว่า 10,000 บาท  

มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการน�านโยบายไปปฏิบัติของสถานีต�ารวจภูธรภาค 2 มากที่สุด และปัจจัยที่ส ่งผลกระทบ  

วัตถุประสงค์ของนโยบายส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ในการน�านโยบายไปปฏิบัติของสถานีต�ารวจภูธรภาค 2 มากท่ีสุด 

คือ นโยบายต้องมีความสอดคล้องกับความต้องการของสถานีต�ารวจ

ค�ำส�ำคัญ: ผลสัมฤทธิ์, การน�านโยบายไปปฏิบัติ
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ควำมน�ำ

ความส�าคญัของนโยบายสาธารณะอยูท่ี ่การเน้นถงึ 

ความส�าเร็จ ในการแก้ไขปัญหา และการมีความรับผิดชอบ

ต่อประชาชน ทั้งนี้ เพราะการสนองตอบ ต่อความต้องการ

ของประชาชน คือ หน้าที่ของรัฐบาล เมื่อใดก็ตามที่รัฐบาล

ประสบ ความล้มเหลวในการสนองตอบ ความต้องการของ

ประชาชน รฐับาลน้ันกไ็ม่อาจด�ารงอยูต่่อไปได้ จงึกล่าวได้ว่า 

ความต้องการ ของประชาชนหรือมติมหาชน (public 

opinion) คือ สาเหตุส�าคัญที่มีผลกระทบต่อการก�าหนด

นโยบาย กว่าการที่นโยบาย จะมีผลกระทบต่อมติชน 

การวิเคราะห์นโยบายของรัฐ อันเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนา

เศรษฐกิจ จึงเป็นประเด็นที่มีความส�าคัญ และควรค่าแก่

การศึกษาอย่างยิ่ง ซึ่งในบรรดาเครื่องมือหรือกลไกของรัฐ 

ในการพัฒนาเศรษฐกิจนั้น กลไกที่ส�าคัญประการหนึ่งก็คือ 

เรื่องการพัฒนาการบริหารจัดการด้านต�ารวจ พระราช

Abstract

The purposes of this research are to study the results of implementing the policies of the Provincial 

Police, Region 2 in order to compare the effectiveness of the police categorized by personal background 

and to study the factors affecting the effectiveness of implementing the said policies. The population in 

this study consists of police officers working in the province of Police Region 2 with a total sample size 

of 430 respondents. The research instrument used was a questionnaire for collecting the data. Findings 

reveal that the effectiveness of implementing the policies of the Provincial Police, Region 2 was at a 

moderate level and hypothesis testing revealed that the factors facilitating the successful implementation 

of the policies were: working period, education, monthly income, spouse monthly income, number 

of children, number of family members and number of police officers at the police station. On the 

other hand, the factors affecting the successful implementation of the policies of the Provincial Police, 

Region 2 were: the objectives of the policies themselves, the head of the implementation team, political 

possibility and environmental conditions. Analysis shows that police officers with monthly incomes 

lower than 10,000 baht had the greatest effect on the policy implementation and that the policy had to 

be congruent with the needs of the police station.

Keywords: police, policy implementation

กฤษฎีกา โอนกรมต�ารวจกระทรวงมหาดไทย ไปจัดตั้ง

ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2541 นบัว่าได้เป็นการปฏรูิป 

ระบบการบริหารงานของต�ารวจ ที่จะก้าวไปสู่การกระจาย 

อ�านาจ (decentralization) ไปยงัหน่วยงานใน ระดับปฏบิตั ิ

ให้มากที่สุดโดยเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม 

(participation) ในการบริหารงานต�ารวจในระดับต่างๆ 

ดังนั้น ภารกิจของสถานีต�ารวจภูธรภาค 2 ตามนโยบาย 

ด้านงานอ�านวยการ ด้านงานป้องกันปราบปรามด้านงาน

สอบสวน ด้านงานสืบสวน ด้านงานจราจร สถานการณ์

ของประเทศไทยในปัจจุบันและอนาคตการปฏิบัติภารกิจ 

ของต�ารวจจะประสบความส�าเร็จ และมีประสิทธิภาพได้นั้น 

ข้าราชการต�ารวจ ต้องมีวิสัยทัศนกว้างไกลต่องานในหน้าที่ 

โดยค�านึงถึงความเปลี่ยนแปลงทุกด้านที่มีผลกระทบต่อ 

การปฏบิติังานในขณะเดียวกนัองค์กรต�ารวจ และข้าราชการ

ต�ารวจจะต้องพร้อมรบัความเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ดังนัน้ 
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สถานีต�ารวจภูธรภาค 2 ซึ่งเป็นหน่วยงาน ยุทธศาสตร์

ที่ส�าคัญของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ในการให้บริการ

ประชาชนต้องมีความรวดเร็วเข้าถึงง่าย เสมอภาค และ 

เป็นธรรมโดยยดึแนวภารกจิหลกัของต�ารวจภธูร คือ ธ�ารงไว้ 

ซึ่งความมั่นคงของ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

รักษาความปลอดภัยใน ชีวิติและทรัพย์สิน รักษาความสงบ 

เรียบร้อยของสังคม และสนองนโยบายของรัฐในด้านต่างๆ 

งานโครงการพระราชด�าร ิทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบ เพือ่บรรลุ 

เป้าหมาย ในการลดอาชญากรรม และสร้างความ เช่ือมั่น

ของประชาชน ที่มีต่อต�ารวจ

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

การศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ในการน�านโยบาย

ไปปฏิบัติของสถานีต�ารวจภูธรภาค 2 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. ศึกษา ระดับผลสัมฤทธิ์ในการน�านโยบาย 

ไปปฏิบัติของสถานีต�ารวจภูธรภาค 2 

2. เปรียบเทียบระดับผลสัมฤทธิ์ในการน�านโยบาย

ไปปฏิบัติของสถานีต�ารวจภูธรภาค 2 จ�าแนกตามปัจจัย

ภูมิหลัง 

3. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับผลสัมฤทธิ์ในการน�า

นโยบายไปปฏิบัติของสถานีต�ารวจภูธรภาค 2

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

การศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ในการน�านโยบาย

ไปปฏิบัติ ของสถานีต�ารวจภูธรภาค 2 มีกรอบแนวคิด

การวิจัย ดังน้ี 

ตัวแปรอิสระ (IV)

ปัจจัยด้ำนภูมิหลัง

1. อายุราชการ

2. ระยะเวลาในการด�ารง

   ต�าแหน่ง

3. สายงาน 

4. การศึกษา 

5. รายได้ต่อเดือน 

6. รายได้ต่อเดือนคู่สมรส 

7. สถานภาพสมรส

8. จ�านวนบุตร

9. สมาชิกในครอบครัว

10. จ�านวนข้าราชการ

     ต�ารวจในสถานีต�ารวจ

ตัวแปรอิสระ (IV)

ปัจจัยในกำรน�ำนโยบำย

ไปปฏิบัติ

1. วัตถุประสงค์ของ

   นโยบาย

2. ความเป็นไปได้ทาง

   การเมือง

3. ลักษณะของ 

   หน่วยงานปฏิบัติ

4. ด้านสมรรถนะ

5. ตัวผู้น�านโยบาย

   ไปปฏิบัติ

6. ด้านสภาพแวดล้อม

ด้านงาน

อ�านวยการ

ตัวแปรตำม

( DV)

ผลสัมฤทธิ์ในการ

น�านโยบายไป

ปฏิบัติของสถานี

ต�ารวจภูธรภาค 2 

นโยบาย 5 ด้าน

ด้านงานป้องกัน

ปราบปราม

ด้านงานสอบสวน

ด้านงานสืบสวน

ด้านงานจราจร

ตัวแปรท่ีใช้ในกำรศึกษำวิจัย

การศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ในการน�านโยบาย 

ไปปฏิบัติ ของสถานีต�ารวจภูธรภาค 2 ตัวแปรอิสระ 

ปัจจัยภูมิหลังได้แก่ อายุราชการระยะเวลาในการต�าแหน่ง  

สายงาน ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน รายได้ต่อเดือน

คู่สมรส จ�านวนบุตร สถานภาพสมรส จ�านวนสมาชิก 

ในครอบครวั จ�านวนข้าราชการต�ารวจในสถานตี�ารวจ ปัจจยั

ทีส่่งผลกระทบ ได้แก่ วตัถปุระสงค์ของนโยบาย ลกัษณะของ

หน่วยงานปฏิบัติ ตัวผู้น�านโยบายไปปฏิบัติความเป็นไปได้ 

ทางการเมือง ปัจจัยทางด้านสมรรถนะ ปัจจัยทางด้าน

สภาพแวดล้อม ตัวแปรตามนโยบาย 5 ด้านได้แก่ ด้าน
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งานอ�านวยการ ด้านป้องกัปราบปราม ด้านงานสอบสวน, 

ด้านงานสืบสวน, ด้านงานจราจร

กลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัย

ประชากรที่ใช ้ใน การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได ้แก่  

เจ้าหน้าท่ีต�ารวจในสังกัดสถานีต�ารวจภูธรภาค 2 มีจ�านวน

ทั้งหมด 10,900 คน (ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2551) จ�านวน 

8 จังหวัดมีดังนี้ จังหวัดชลบุรี 12 สถานี ระยอง 11 สถานี 

จันทบุรี 12 สถานี ตราด 11 สถานี ฉะเชิงเทรา 12 สถานี 

นครนายก 6 สถานี ปราจีนบุรี 11 สถานี และสระแก้ว 

11 สถานี รวมทั้งหมด 86 สถานี

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

การวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ วิเคราะห์

ข้อมูลพรรณนา (descriptive statistics) บรรยายลักษณะ

ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง โดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ  

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต�่าสุด  

ใช้สถิติ t-Test วิเคราะห์ข้อมูลที่มีระดับการวัดเป็น 

Nominal Scale หรือ Ordinal Scaleในการทดสอบ 

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่ม ใช้สถิติ  

One-Way Anova (F-Test) วิเคราะห์ข้อมูลที่มีระดับ 

การวัดเป็น Nominal Scale หรือ Ordinal Scale (ตัวแปร

อิสระ) ในการทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากร 

หลายกลุ่มเป็นการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

อสิระ 1 ตัวท่ีสามารถแบ่งได้มากกว่า 2 กลุม่ใช้สถติ ิSimple 

Regression Analysis วิเคราะห์การถดถอยปกติ เพื่อ

ทดสอบสมมติฐาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

อิสระ 1 ตัวกับตัวแปรตาม 

ผลกำรวิจัย

จากการวิจัยผลสัมฤทธิ์ ในการน�านโยบายไป

ปฏิบัติของสถานีต�ารวจภูธรภาค 2 ผลการวิจัยสรุปตาม

วัตถุประสงค์ พบว่า ระดับผลสัมฤทธิ์ในการน�านโยบาย

ไปปฏิบัติของสถานีต�ารวจภูธรภาค 2 ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง และพบว่าองค์ประกอบของ ผลสัมฤทธิ์

ในการน�านโยบายไปปฏิบัติของสถานีต�ารวจภูธร ภาค 2 

ตามนโยบายทั้ง 5 ด้านมีระดับผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ คือ

1. ด้านงานอ�านวยการระดับผลสัมฤทธิ์ในการน�า

นโยบายไปปฏิบัติของสถานีต�ารวจภูธรภาค 2 มีผลสัมฤทธิ์

ปานกลาง

2. ด้านงานป้องกันปราบปราม ระดับผลสัมฤทธิ์

ในการน�านโยบายไปปฏิบัติของสถานีต�ารวจภูธรภาค 2  

มีระดับผลสัมฤทธิ์ปานกลาง

3. ด้านงานสอบสวน ระดับผลสัมฤทธิ์ใน การน�า

นโยบายไปปฏิบัติของสถานีต�ารวจภูธรภาค 2 มีระดับ 

ผลสัมฤทธิ์ปานกลาง

4. ด้านงานสืบสวนระดับผลสัมฤทธิ์ในการน�า

นโยบายไปปฏิบัติของสถานีต�ารวจภูธรภาค 2 มีระดับ 

ผลสัมฤทธิ์ปานกลาง

5. ด้านงานจราจร ระดับผลสัมฤทธิ์ใน การน�า

นโยบายไปปฏิบัติของสถานีต�ารวจภูธรภาค 2 มีระดับ 

ผลสัมฤทธิ์ปานกลาง ปัจจัยทางด้านภูมิหลังที่มีความ

สัมพนัธ์กบัตัวแปรตามผลสัมฤทธิใ์นการนนโยบายไปปฏบิตัิ

ของสถานตี�ารวจภธูรภาค 2 พบ ม ี9 ตัวแปรได้แก่ (1) ปัจจยั 

ทางด้านอายุราชการพบว่าล�าดับของอายุราชการที่ส่งผลต่อ

ผลสัมฤทธิใ์นการน�านโยบายปฏบิติังานของสถานตี�ารวจภธูร

ภาค 2 มากที่สุด คือ อายุราชการต�่ากว่า 10 ปี (2) ปัจจัย 

ทางด้านระยะเวลาในการด�ารงต�าแหน่งพบว่าล�าดับของ

ระยะเวลาในการด�ารงต�าแหน่งที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการ 

น�านโยบายปฏิบัติงานของสถานีต�ารวจภูธรภาค 2 มากที่สุด  

คือ ระยะเวลาในการด�ารงต�าแหน่ง ต�่ากว่า 5 ปี (3) ปัจจัย

ทางด้านสายงานพบว่าล�าดับของสายงานที่ส่งผลต่อผล

สัมฤทธิ์ในการน�านโยบายปฏิบัติงานของสถานีต�ารวจภูธร

ภาค 2 มากที่สุด คือ สายงานจราจร (4) ปัจจัยทางด้าน

การศึกษาพบว่าล�าดับของการศึกษาที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ 

ในการน�านโยบายปฏิบัติงานของสถานีต�ารวจภูธรภาค 2 

มากที่สุด คือ การศึกษาปริญญาตรี (5) ปัจจัยทางด้าน

รายได้ต่อเดือนพบว่าล�าดับของรายได้ต่อเดือนที่ส่งผลต่อ

ผลสัมฤทธิ์ในการน�านโยบายปฏิบัติงานของสถานีต�ารวจ 

ภธูรภาค 2 มากทีสุ่ด คือ รายได้ต่อเดือนต�า่กว่า 10,000 บาท  

(6) ปัจจัยทางด้านรายได้ต่อเดือนของคู ่สมรส พบว่า
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ล�าดับของรายได้ต่อเดือนคู ่สมรสที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ 

ในการน�านโยบายปฏิบัติงานของสถานีต�ารวจภูธรภาค 2 

มากที่สุด คือ รายได้ต่อเดือนของคู่สมรส 30,001 บาท 

ข้ึนไป (7) ปัจจยัทางด้านจ�านวนบตุรพบว่าล�าดบัของจ�านวน

บุตรที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการน�านโยบายปฏิบัติงาน 

ของสถานีต�ารวจภธูรภาค 2 มากทีส่ดุ คอื จ�านวนบตุร 2 คน  

(8) ปัจจัยทางด้านจ�านวนสมาชิกในครอบครัวพบว่าล�าดับ

ของจ�านวนสมาชิกในครอบครัวที่ส ่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ 

ในการน�านโยบายปฏิบัติงานของสถานีต�ารวจภูธรภาค 2 

มากท่ีสดุ คอื จ�านวนสมาชกิในครอบครวั 10 คน (9) ปัจจยั 

ทางด้านจ�านวนข้าราชการต�ารวจในสถานีต�ารวจพบว่าล�าดับ

ของจ�านวนข้าราชการต�ารวจในสถานีต�ารวจที่ส่งผลต่อ 

ผลสัมฤทธิ์ในการน�านโยบายปฏิบัติงานของสถานีต�ารวจ

ภูธรภาค 2 มากที่สุด คือ จ�านวนข้าราชการต�ารวจในสถานี

ต�ารวจ 91 คนขึ้นไป

จากการวิจัยพบว ่าป ัจจัยที่ส ่งผลกระทบต่อ 

ผลสัมฤทธิ์ในการน�านโยบายไปปฏิบัติของสถานีต�ารวจ 

ภูธรภาค 2 มากที่สุดจนถึงน้อยที่สุด พบมี 6 ตัวแปร  

ได้แก่

1. ปัจจัยทางด้านวัตถุประสงค์ของนโยบาย  

เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลมากที่สุด มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย 

เท่ากับ .864 และพบว่า นโยบายต้องสอดคล้องกับ 

ความต้องการของสถานีต�ารวจ 

2. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ในการ 

น�านโยบายไปปฏิบัติของสถานีต�ารวจภูธรภาค 2 ล�าดับที่ 2 

รองลงมาได้แก่ ตัวผู้น�านโยบายไปปฏิบัติ มีค่าสัมประสิทธิ์

ถดถอย เท่ากับ .528 และพบว่า เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ 

3. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ในการน�า

นโยบายไปปฏิบัติของสถานีต�ารวจ ภูธรภาค 2 ล�าดับที่ 3  

ได้แก่ ลักษณะของหน่วยงานปฏิบัติ มีค่าสัมประสิทธิ์

ถดถอยเท่ากบั .170 และพบว่า การสือ่สารภายในหน่วยงาน 

เป็นการสื่อสารแบบปิด 

4. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ในการน�า

นโยบายไปปฏิบัติของสถานีต�ารวจภูธรภาค 2 ล�าดับที่ 4 

ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย เท่ากับ 

-.152 และพบว่า การวางแผนจากส่วนกลางท�าให้ไม่สามารถ 

พฒันาทกัษะ อดุมการณ์ ค่านยิม และตอบสนองความต้องการ 

ของผู้ปฏิบัติงาน 

5. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ในการน�า

นโยบายไปปฏิบัติของสถานีต�ารวจภูธรภาค 2 ล�าดับท่ี 5 

ได้แก่ ด้านสมรรถนะ มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย เท่ากับ 

-.139 และพบว่า เจ้าหน้าที่ระดับลาสงไม่ต้ังใจปฏิบัติงาน 

6. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ในการน�า

นโยบายไปปฏิบัติของสถานีต�ารวจภูธรภาค 2 ล�าดับท่ี 6 

ได้แก่ ความเป็นไปได้ทางการเมอืง มค่ีาสมัประสทิธิถ์ดถอย 

เท่ากับ -.114 และพบว่า โครงการของสถานีต�ารวจภูธร

ขาดการสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่ส่งผลให้โครงการ

ไม่ประสบความส�าเร็จเท่าที่ควร

อภิปรำยผล

จากผลการวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ในการน�านโยบาย

ไปปฏิบัติของ สถานีต�ารวจภูธรภาค 2 มี 3 ประเด็น คือ 

1. ระดับปัจจัยในกำรน�ำนโยบำยไปปฏิบัติ 

จากการศึกษาปัจจัยในการน�านโยบายไปปฏิบัติของสถานี

ต�ารวจภูธรภาค 2 ซึ่งประกอบด้วย ศึกษา 6 ด้าน คือ 

วัตถุประสงค์ของนโยบาย ลักษณะของหน่วยงานปฏิบัติ 

ตัวผู้น�านโยบายไปปฏิบัติ ความเป็นไปได้ทางการเมือง  

ด้านสมรรถนะ ด้านสภาพแวดล้อม ผลจากการศึกษาวิจัย

พบว่า โดยภาพรวม ปัจจัยในการน�านโยบายไปปฏิบัต ิ

ของสถานีต�ารวจภูธรภาค 2 ใน 6 ด้าน (ภาพรวม) พบว่า  

ปัจจัยในการน�านโยบายไปปฏิบัติของสถานีต�ารวจภูธร 

ภาค 2 อยู่ในระดับผลสัมฤทธิ์ปานกลาง หรือ ร้อยละ  

57.6 สอดคล้องกับผลการวิจัยของอาคม ใจแก้ว (2533)  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการมุ ่งศึกษาปัจจัย ท่ีส ่ง 

ผลกระทบต่อความส�าเร็จของการน�านโยบายไปปฏิบัติ 

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะนโยบายส่งเสริม 

การศึกษาชาวไทยมุสลิม

2. ระดบัผลสมัฤทธิใ์นกำรน�ำนโยบำยไปปฏบิตัิ 

จำก การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการน�านโยบายไปปฏิบัติของ
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สถานี ต�ารวจภูธรภาค 2 มีระดับการให้ความส�าคัญของ

ผลสัมฤทธิ์ ใน 5 ด้าน(ภาพรวม) พบว่า ปัจจัยในการน�า

นโยบายไปปฏิบัติของสถานีต�ารวจภูธรภาค 2 อยู่ ในระดับ

ผลสัมฤทธิ์ปานกลาง

3. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับผลสัมฤทธิ์ในกำร 

น�ำนโยบำยไปปฏิบัติของสถำนีต�ำรวจภูธรภำค 2  

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานพบว่า 

ปัจจัยทางด้านวัตถุประสงค์ของนโยบายส่งผลกระทบต่อ 

ผลสัมฤทธิ์ในการน�านโยบายไปปฏิบัติของสถานีต�ารวจภูธร 

ภาค 2 ตามนโยบายทั้ง 5 ด้าน พบว่า ถ้ามีวัตถุประสงค์

ของนโยบายกันสูง มีความชัดเจนสอดคล้องความต้องการ 

โครงการ/แผนงานตรงกับความเป็นจริง ผลสัมฤทธิ์ในการ 

น�านโยบายไปปฏิบัติของสถานีต�ารวจภูธรภาค 2 ก็จะสูง 

ไปด้วยนโยบายจะประสบความส�าเร็จแต่ถ้ามีวัตถุประสงค์

ของนโยบายกนัน้อย กจ็ะท�าให้ผลสมัฤทธิใ์นการน�านโยบาย

ไปปฏิบัติของสถานีต�ารวจภูธรภาค 2 น้อยลง นโยบายจะ

ประสบความล้มเหลว สอดคล้องงานวิจัยของแมซมาเนียน 

และซาบาเทยีร์ (1980) ให้ความเหน็ว่า การทีน่โยบายจะได้รบั 

การปฏิบัติให ้บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดนั้น  

ขึ้นอยู ่กับความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของนโยบาย 

นั้นๆ ด้วย โวลแมน (1982) กล่าวว่า โอกาสการที่ความผิด 

อันเป็นสาเหตุที่จะน�าไปสู่ความล้มเหลวของนโยบายนั้น

จะเกิดขึ้นได้ง่ายมากหากว่านโยบายนั้นมีวัตถุประสงค ์

ที่ไม่กระจ่าง และผู้ก�าหนดนโยบายเองก็ไม่ได้ให้ความ

กระจ่างเกี่ยวกับวัตถุประสงค์นั้นๆ เอดเวอร์ดส์ (1980) 

(แวนมเิตอร์และแวนฮอร์น กใ็ห้ความเหน็ท�านองเดยีวกนันี้  

ปัจจัยทางด้านลักษณะของหน่วยงานปฏิบัติส่งผล กระทบ

ต่อผลสัมฤทธิ์ในการน�านโยบายไปปฏิบัติของสถานีต�ารวจ

ภูธรภาค 2 ตามนโยบายทั้ง 5 ด้าน พบว่าถ้ามีลักษณะของ

หน่วยงานปฏิบัติกันสูง มีจ�านวนเจ้าหน้าที่ต�ารวจเพียงพอ

ในการปฏิบัติหน้าท่ี มีการบริหารที่ดี มีโครงสร้างการบังคับ

บญัชาไม่สลบัซบัซ้อนผลสมัฤทธ์ิในการน�านโยบายไปปฏบิติั

ของสถานีต�ารวจภธูรภาค 2 กจ็ะสงู การน�านโยบายไปปฏบิติั

ก็ประสบความส�าเร็จ แต่ถ้าลักษณะของหน่วยงานปฏิบัติ 

กันน้อย ก็จะท�าให้ผลสัมฤทธิ์ในการน�านโยบายไปปฏิบัติ

ของสถานีต�ารวจภูธรภาค 2 น้อยลงสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ ซาบาร์เทียร์ และแมซมาเนียน (1981) กล่าวว่า  

นโยบายที่ประสบความส�าเร็จนั้นมักจะเป็นนโยบายท่ี 

มอบหมายให้แก่ หน่วยงานที่มีอยู ่แล้วและสนับสนุน

นโยบายนัน้ และกเ็ป็นหน่วยงานทีม่กี�าลงัคนและทรพัยากร

อืน่ๆ พร้อมอยูแ่ล้ว หรอืไม่กต้็องเป็นหน่วยงานทีต่ัง้ขึน้ใหม่  

โดยแรงผลักดันของกลุ ่มการเมืองที่มีอ�านาจขณะนั้น  

(Sabatier and Mazmanian, op.cit., 1980) เวทเธอร์ล ี

และลิปสกี ้(1977) ให้ความเหน็ท�านองเดียวกนัโดยกล่าวว่า 

ถ้าต้องการหลีกเล่ียงปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของคน

ที่เหนื่อยหน่ายจากการท�างาน และถ้าต้องการให้งาน 

นอกเหนือจากงานที่เป็น กิจวัตรประจ�าวันทั้งหลายส�าเร็จ

ลลุ่วงไปได้ หน่วยงานทีร่บันโยบายไปปฏบิติัควรเป็น หน่วยงาน 

ที่มีก�าลังคนและทรัพยากรอ่ืนพร้อมอยู่แล้ว (Weatherly 

and Lipsky, op.cit.) ทรพัยากรอืน่พร้อมอยูแ่ล้ว โวลแมน  

(1982) ยังเสนออีกว่า หน่วยงานเล็กและใหม่จะประสบ

ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานต่างๆ น้อยกว่าหน่วยงาน

ที่ใหญ่มากๆ โอกาสที่จะ น�านโยบายไปปฏิบัติให้ประสบ

ความส�าเร็จจะมีมากกว่า ปัจจัยทางด้านตัวผู้น�านโยบาย

ไปปฏิบัติส่งผล กระทบต่อผลสัมฤทธิ์ในการน�านโยบาย 

ไปปฏบิติัของสถานตี�ารวจภธูรภาค 2 ตามนโยบายทัง้ 5 ด้าน  

พบว่า ถ้ามีตัวผู้น�านโยบายไปปฏิบัติ ยึดหลักนโยบายกันสูง  

มีความรู ้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีความถนัด 

กับงานที่ได้รับมอบหมาย มีทักษะไม่มีการแย่งชิงกัน

ท�างาน มีขวัญก�าลังใจ มีอิสระในการตัดสินใจ มีความ

ยุติธรรม และเป็นผู้ประสานงานที่ ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส

ผลสัมฤทธิ์ ในการน�านโยบายไปปฏิบัติของสถานีต�ารวจ

ภูธรภาค 2 ก็จะสูง นโยบายประสบความส�าเร็จ แต่ถ้ามีตัว 

ผู้น�านโยบายไปปฏิบัติยึดหลักนโยบายกันน้อย ก็จะท�าให้

ผลสัมฤทธ์ิในการน�านโยบายไปปฏิบัติของสถานีต�ารวจ 

ภูธรภาค 2 น้อยลงสอดคล้องงานวิจัยของนากามูระและ 

สมอลวู๊ด (1980) กล่าวว่า สิ่งแวดล้อมของการน�านโยบาย 

ไปปฏบิตันิัน้ ประกอบไปด้วยหน่วยปฏบิตั ิต่างๆ หลากหลาย 

หน้าที่ของผู ้น�านโยบายไปปฏิบัติก็ คือ การประสาน

กิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีหน่วยปฏิบัติรับผิดชอบอยู่ ทั้งนี้เพื่อให้ 
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การด�าเนินการตามนโยบายบรรลุผลส�าเร็จ ปัจจัยทางด้าน 

ความเป็นไปได้ทางการเมือง ส่งผล กระทบต่อผลสัมฤทธิ์

ในการน�านโยบายไปปฏิบัติของสถานีต�ารวจภูธรภาค 

2 ตามนโยบายทั้ง 5 ด้าน พบว่า ถ้ามีความเป็นไปได้ 

ทางการเมืองกันสูง กล่าวคือ สิ่งแวดล้อมทางการเมือง 

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย อาจจะก่อ

ให้เกิดปัญหาต่างๆ การเจรจากันระหว่างรัฐบาลกับเอกชน 

ความสนับสนับสนุนจากทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบ

ของนโยบายท่ีมีต่อกลุ่มอาชีพที่มีอิทธิพล ความสนับสนุน

จากชนชั้นน�า การสนับสนุนจากสื่อมวลชน ตัวแปรเหล่านี้  

ท�าให้ผลสมัฤทธิใ์นการน�านโยบายไปปฏบิตัขิองสถานตี�ารวจ

ภูธรภาค 2 ประสบความส�าเร็จต�่า แต่ถ้ามีความเป็นไปได้

ทางการเมืองกันน้อย กล่าวคือ สิ่งแวดล้อมทางการเมือง 

ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏบิตัใิห้เป็นไปตามนโยบาย ตามตวัแปร

ดังกล่าว ไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ก็จะท�าให้ผลสัมฤทธิ์ 

ในการน�านโยบายไปปฏิบัติของสถานีต�ารวจภูธรภาค 2  

ประสบความส�าเร็จมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภชัย  

ยาวะประภาษ, หน้า 106 ตัวแปร ส่งผลกระทบถึง 

ความเป็นไปได้ทางการเมืองของนโยบายนั้น (ศุภชัย  

ยาวะประภาษ, หน้า 106) ปัจจัยทางด้านสมรรถนะ  

ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ในการน�านโยบายไปปฏิบัติ 

ของสถานีต�ารวจภูธรภาค 2 ตามนโยบายทั้ง 5 ด้าน  

พบว่า ถ้ามีปัจจัยทางด้านสมรรถนะกันสูง กล่าวคือ  

ปัญหาทางด้านสมรรถนะ ปัญหาในลักษณะดังกล่าวจะมี

มากน้อยเพยีงใดยงัขึน้อยูก่บัปัจจยัย่อมอกีหลายๆ ประการ 

นับตั้งแต่ (1) ปัจจัยทางด้านบุคลากร (2) ปัจจัยทางด้าน

เงินทุน (3) ปัจจัยทางด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ 

ตลอดจนปัจจัยทางด้านวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

กับนโยบายนั้น ปัจจัยเหล่าน้ีหากมีปัญหามาก จะท�าให้

ผลสัมฤทธิ์ในการน�านโยบายไปปฏิบัติของสถานีต�ารวจ

ภูธรภาค 2 ประสบความส�าเร็จต�่า แต่ถ้ามีปัจจัยทางด้าน

สมรรถนะกันน้อย กล่าวคือ ปัจจัยดังกล่าวมีปัญหาน้อย 

ก็จะท�าให้ผลสัมฤทธิ์ในการน�านโยบายไปปฏิบัติของสถานี

ต�ารวจภูธรภาค 2 ประสบความส�าเร็จมาก สอดคล้อง 

งานวิจัยของเอดเวอร์ดส (1980) กล่าวว่า นโยบายที่จะ

ประสบความส�าเรจ็นัน้ต้องได้รบัการสนบัสนนุทางทรพัยากร

ทั้งด้านการเงิน และก�าลังคนอย่างเต็มที่ มิฉะนั้น นโยบาย

นั้นจะปรากฏอยู่บนหน้ากระดาษเท่านั้นเองปัจจัยทางด้าน

ทรัพยากรต่อไปนี้เป็นปัจจัยที่ต้อง ค�านึงถึงอย่างมาก

ความส�าเร็จของการน�านโยบายไปปฏิบัติ ไม่ว่านโยบายน้ัน 

จะเป็นประเภทใดก็ตาม อาจกล่าวได้ว่า โดยส่วนหน่ึง

ย่อมข้ึนอยู่กับว่าหน่วยงาน ที่รับผิดชอบในการน�านโยบาย

ไปปฏิบัติมีความสามารถในการด�าเนินการให้เป็นไปตาม 

วัตถุประสงค์ของนโยบายนั้นได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใด  

ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์

ในการน�านโยบายไปปฏิบัติของสถานีต�ารวจภูธร ภาค 2  

ตามนโยบายทั้ง 5 ด้าน พบว่า ถ้ามีปัจจัยทางด้าน 

สภาพแวดล้อมกันสูง กล่าวคือปัญหาที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม

ของการน�านโยบายไปปฏิบัติ ประกอบด้วยการแยกแยะ

กลุ่มเป้าหมาย ปัญหาการมีส่วนร่วมปัญหาการก�าหนด/

ออกแบบ/นโยบาย ไม่มีประสิทธิภาพ ปัญหาการแทรกแซง

ทางการเมือง/วัฒนธรรมในการตัดสิน นโยบาย ปัญหา 

การแสวงหาแรงงานในท้องถิ่น ปัญหาสิ่งแวดล้อมทาง

กายภาพ ปัญหาสภาพแวดล้อมดังกล่าวเหล่านี้หากประสบ

อุปสรรคมาก ท�าให้ผลสัมฤทธิ์ในการน�านโยบายไปปฏิบัติ

ของสถานีต�ารวจภูธรภาค 2 ประสบความส�าเร็จต�่า แต่ถ้า 

มีปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมน้อย กล่าวคือ ปัญหา

สภาพแวดล้อมดังกล่าวประสบอุปสรรคน้อย ก็จะท�าให้ 

ผลสัมฤทธิ์ในการ น�านโยบายไปปฏิบัติของสถานีต�ารวจ

ภูธรภาค 2 ประสบความส�าเร็จมาก สอดคล้องกับงานวิจัย 

ของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม จะมคีวามแตกต่างหลากหลาย  

การละเลยที่จะวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย และข้อจ�ากัดของ

แต่ละกลุ่มจะส่งผลให้เกิด ความผิดพลาดในการจัดสรร 

งบประมาณอนั จะส่งผลกระทบต่อผลสมัฤทธิข์องโครงการ

ข้อเสนอแนะกำรวิจัย

1. ควรปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการบริหาร  

โดยการก�าหนดนโยบายให้มีความสอดคล้องกับความ

ต้องการ ของสถานีต�ารวจภาค 2 การจัดท�าโครงการควรให้ 

ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม การด�าเนินการทั้งทางด้านบุคคลการ 
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ด้านงบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ้าง การเบิกจ่าย-ใช้จ่าย

ต้องตรงกับความเป็นจริง สามารถตรวจสอบได้

2. ควรปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการบริหาร 

ในเร่ือง การน�ากฎระเบียบ หรือกฎหมาย ที่เคร่งครัดมาก

เกินไปมาใช้ในการด�าเนินงานนั้น ท�าให้การน�านโยบายไป

ปฏิบัติ ไม่ประสบความส�าเร็จ ดังนั้นสถานีต�ารวจภูภาค 2  

จะต้องก�าหนดโครงสร้างสายการบังคับบัญชาให้เหมาะสม 

กับหน่วยงานของ ตนเอง พิจารณาจาก ตามจ�านวน

ข้าราชการต�ารวจในสถานตี�ารวจ มจี�านวนมาก-น้อย หวัหน้า 

สถานีต�ารวจต้องใช้หลักรัฐศาสตร์ในการบริหารด้วยการ

สื่อสารภายในสถานีต�ารวจภูธรภาค 2 เป็นควรมีการก�าหนด

ชั้นความลับ ของสถานีต�ารวจไว้อย่างชัดเจน ใช้เทคโนโลยี

ต่างๆ ให้สอดคล้องกับโครงการที่จัดท�าขึ้นมา

3. เรื่องมอบหมายหน้าที่น้ันต้องให้ตรงกับความรู้ 

ความสามารถของผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้มากที่สุด ต้องก�าหนด

มาตรการเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจน 

ตรวจสอบได้ และมีผลดี ผลเสีย ความดีความชอบ ต้องให้

ต�ารวจระดับ ผู้ก�ากับการถึงสารวัตร ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่

อย่างน้อยเป็นเวลา 2 ปี เพื่อให้งานต่อเนื่องไม่ท�าให้เกิด

ความเสียหายที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่และหน่วยงาน

4. เรื่องการจัดท�าโครงการของสถานีต�ารวจภูธร

ภาค 2 จะต้องได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในพื้นท่ี

จึงจะท�าให้การด�าเนินการประสบความส�าเร็จ รวมทั้ง

โครงการต่างๆ ของสถานีต�ารวจจะต้องได้รับการสนับสนุน

จากหัวหน้าส่วนราชการอื่นๆ และรับการสนับสนุนจาก

ส่ือมวลชนระดับท้องถิ่นจึงจะท�าท�าให้การด�าเนินงานตาม

โครงการประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้ 

5. นโยบายของสถานีต�ารวจภูธรภาค 2 ที่จะ 

จัดท�าขึ้นครั้งต่อไปต้องมีสอดคลองกับความต้องการของ

เจ้าหน้าที่ต�ารวจผู ้ปฏิบัติงาน สถานีต�ารวจภูธรภาค 2 

ต้องได้รับการสนับสนุนทางทรัพยากรทั้งด้านการเงินและ

ก�าลังคนอย่างเต็มที่ ต้องมีการฝึกอบรม ทบทวน ความรู้ 

ความเข้าใจ วิธีการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ ต่างๆ เป็นระยะ

อย่างต่อเนื่อง 

6. เรื่องการวางแผนจากส่วนกลางต้องตอบสนอง

ความต้องการของผู้ปฏิบัติหน้าที่ สถานีต�ารวจภูธรภาค 2  

สร้างความสามัคคี การป้องกันปัญหาความแตกแยก และ

การมส่ีวนร่วมภายในหน่วยการใช้เครือ่ง/อปุกรณ์ต่างๆ เช่น 

พัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ไม่ถูกจ�ากัดเพราะเจ้าหน้าที่ต�ารวจ

เฉพาะบางคนที่มีสิทธิพิเศษ สามารถใช้ได้แต่เพียงผู้เดียว

หรือกลุ่มเดียว แต่บุคคลอ่ืนๆ ไม่สามารถใช้งานได้เลย
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บทคัดย่อ

บทความนี้รายงานสภาพการศึกษา สภาพปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของชนกลุ่มน้อย 

ในภาคตะวันออก แล้วน�าเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เน้นการบูรณาการความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับชนต่างวัฒนธรรม อันได้แก่ ชาวชอง พื้นที่ศึกษาโรงเรียนบ้านตะเคียนทอง ต�าบลตะเคียนทอง  

อ�าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ชาวเขมรถิ่นไทย พื้นที่ศึกษาโรงเรียนบ้านเนินดินแดง ต�าบลเทพนิมิตร อ�าเภอ

โป่งน�้าร้อน จังหวัดจันทบุรี ชาวกะซอง พื้นที่ศึกษา ต�าบลด่านชุมพล และซัมเร พื้นที่ศึกษาต�าบลนนทรีย์อ�าเภอบ่อไร่ 

จังหวัดตราด ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการจัดการศึกษาชนต่างวัฒนธรรม ที่สภาพแวดล้อมทางการศึกษาประกอบไปด้วย 

นักเรียนที่มาจากกลุ่มวัฒนธรรมที่ต่างกัน คือ แนวทางในการจัดศึกษาในระบบโรงเรียนต้องด�าเนินการสอนตามนโยบาย

ของชาติในการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวและเป็นเอกภาพของชาติ วัฒนธรรมที่ถ่ายทอดในระบบโรงเรียนจึงควรเป็น

วัฒนธรรมไทย นักเรียนต้องเรียนตามหลักสูตร แบบเรียน วิธีการสอน และกระบวนการทางการศึกษาตามระเบียบ 

ที่กระทรวงศึกษาธิการก�าหนด

ค�ำส�ำคัญ: การศึกษาขั้นพื้นฐาน, ชนกลุ่มน้อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย

Abstract

This paper reports on the challenges to harmonious living among minority groups in the eastern 

part of Thailand. A model of basic education with emphasis in restoration of diversified cultures and 

abilities for these minorities to live together in harmony is proposed. People there consist mainly of 

Chong, Sumre and Thai-Cambodians. 
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ควำมน�ำ

ประเทศไทยเป็นประเทศทีมี่กลุม่ชาตพัินธ์ุ (ethnic 

group) หลายกลุ่มอาศัยอยู่ เช่น ไทย จีน อินเดีย มอญ 

ลาว เขมร มุสลิมรวมทั้งชาวเขาเผ่าต่างๆ citation เป็นต้น 

พบว่าประชากรไทยกว่า 60 ล้านคนนั้นมีภาษาพูดต่างๆกัน 

กว่า 60 กลุ่มจัดอยู่ใน 5 กลุ่มชาติพันธ์ ที่พบในเอเชีย

อาคเนย์ ได้แก่ ไท ออสโตร-เอเชียติก (austro-asiatic) 

ตระกูล มอญ-เขมร (Mon-Khmer) จีน-ธิเบต ตระกูล 

(ธิเบต-พม่า) ออสโตร-เนเชียนตะกูลมาลาโยโพลีเนเซียน 

และมัง-เมี่ยนตระกูล (แม้ว-เย้า) ส�าหรับในภาคตะวันออก 

มีชนกลุ ่มน้อยพื้นเมืองที่รวมตัวกันเป็นสังคมด้วยกัน 

หลายกลุ่ม กลุ่มด้ังเดิมของกลุ่มนี้ ได้แก่กลุ่มภาษาเขมร 

ซ่ึงพบในอ�าเภอโป่งน�้าร้อน จังหวัดจันทบุรี เขตอ�าเภอ

ตาพระยาและอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และกิ่งอ�าเภอ 

ราชสาสน์ จังหวัดฉะเชิงเทราอีก ไม่น้อยกว่า 1 แสนคน 

และกลุ่มชอง กะซอง และซัมเร ทั้งสามกลุ่มนี้มีลักษณะ

ทางภาษาและวฒันธรรมทีเ่กีย่วข้องกนั เช่ือว่ากลุม่ชาติพนัธุ์

เหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของคนทีส่บืเนือ่งมาจากอาณาจกัรเขมร

A model of education management is presented for various minority cultures such as the Chong 

minority at Banntdakeanthong school Tdakeanthong sub-District Koukitchakuod District Janthaburi 

Province, Thai-Cambodia minority at Bannnerndindang school Thepnimit sub-District Pongnamron 

District Janthaburi Province, Kasong minority at Banndanchumpon and Sumre and Nonsee sub-District 

Borrai District Trad Province where all minorities have their own local cultures. The findings show that 

the proper model of basic education for this area follows Thai culture and the Thai policy in support 

of unity while recognizing the uniqueness of the minority groups. The research results in a concept of 

cultural education in an environment consisting of students who come from different minority cultures, 

like Chong, Shong, Sumre and Thai-Cambodia. The way to manage the education system in a school 

with minority populations is to follow a national policy emphasizing unity while recognizing the unique 

cultures present. The school system should focus on Thai culture by courses, text books and teaching 

methods approved by the ministry of education.

Keywords: basic education, the minorities in Eastern Thailand

มาแต่โบราณ กลุ่มชอง ตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตจังหวัดจันทบุรี 

โดยเฉพาะเขตอ�าเภอเขาคิชฌกูฎและโป่งน�้าร้อน กลุ่มชนนี้ 

มีประวัติศาสตร์ในการปลูกกระวาน ส่วนกลุ่มกะซองและ 

ซมัเร พบในเขตอ�าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด ปัจจบุนัมผีูพ้ดูน้อย  

ไม่เกินกลุ ่มละห้าสิบคน แต่ละกลุ ่มมีสมาชิกจ�านวน 

ไม่มากนัก มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ทั้งกลุ่มชอง กลุ่ม

กะซองและซัมเรซึ่งถือเป็นชนเผ่าโบราณในกลุ่มชาติพันธุ์

ออสโตร-เอเชียติก (Austro-asiatic) ตระกูล มอญ-เขมร 

(Mon-Khmer) มีภาษาพูดของตนเอง citation แต่ไม่มี

ภาษาเขียน (ทางวิชาการเรียกว่า กลุ่มเปียริก) นับถือผี

บรรพบรุษุ มวีฒันธรรมความเช่ือ มเีอกลักษณ์ทางเศรษฐกจิ 

สงัคมและวฒันธรรม เป็นของตนเอง อาศัยอยูบ่รเิวณทีร่าบ

เชิงเขา กลุ่มชองอาศัยบริเวณ บ้านคลองพลู บ้านกระทิง 

บ้านตะเคียนทอง บ้านคลองน�้าเย็น อ�าเภอเขาคิชฌกูฏ  

บ้านวงัแซ้ม บ้านปิด ต�าบลปัถว ีอ�าเภอมะขาม ต�าบลทบัไทร  

อ�าเภอโป่งน�้าร้อน จังหวัดจันทบุรี บ้านกร�่า ต�าบลเนินฆ้อ  

อ�าเภอแกลง จังหวัดระยอง กลุ่มกะซองและซัมเรอาศัยอยู่ 

บรเิวณ บ้านคลองแสง บ้านด่านชมุพล บ้านปะดา อ�าเภอบ่อไร่  
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รวมทั้งแถบบริเวณเทือกเขาบรรทัดจังหวัดตราด และเลย

เข้าไปทีจ่งัหวดัไพลนิ เสาธง พระตะบอง และจงัหวดัก�าปอด  

ของประเทศกัมพูชา และส่วนชาวเขมร เป็นชนกลุ่มน้อย

ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดจันทบุรีเป็นจ�านวนมาก ทั้งนี้เนื่องจาก

จันทบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชา โดยเฉพาะ

อ�าเภอโป่งน�า้ร้อน และอ�าเภอสอยดาว จงึมีหมู่บ้านชาวเขมร 

อยู่ตามแนวชายแดนหลายแห่งตั้งแต่อดีตมา มีการผสม

กลมกลืนกันมาอย่างต่อเนื่อง และรักษาวัฒนธรรมเดิมอยู่

ทั้งในด้านภาษา ความเป็นอยู่ และการเล่นตามประเพณี

ของตน พื้นที่ที่ยังมีชาวเขมรอยู่มาก ได้แก่ หมู่บ้านตาม

แนวชายแดน เช่น บ้านแหลม บ้านโอล�าเจียก บ้านผักกาด  

เป็นต้น จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นท�าให้เราทราบถึงปัญหา

ต่างๆ ดังนี้

ป ัญหาประการแรกด้านการศึกษาส�าหรับการ

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชนกลุ ่มน้อย คือ โรงเรียน

สอนไม่ทันตามหลักสูตร นักเรียนมีปัญหาด้านภาษาท�าให้

เรียนช้าต้องใช้เวลาเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากพูดภาษาชาติพันธุ ์

ท่ีบ ้านและพูดภาษาไทยที่ โรงเรียนสถาบันการศึกษา 

ไม่สนองตอบความคาดหวัง ความต้องการของนักเรียน 

ได้ดีพอ ขาดแคลนอุปกรณ์การสอน ขาดแหล่งค้นคว้า 

เพิม่เติม เน้ือหาในหลกัสตูรไม่สอดคล้องกบัสภาพและความ

ต้องการของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ได้รับการใจใส่

ปัญหาประการที่สองด้านความม่ันคง ขาดการ

วางแผนและการจัดการในระดับท้องถิ่น ท�าให้น�าไปสู่

ความขัดแย้งในพ้ืนที่เกิดความในบางพื้นที่ โดยเฉพาะ

บริเวณชายแดน ชนกลุ่มน้อยมีความแตกต่างหลากหลาย 

ซึ่งเป็นผลมาจากการอพยพโยกย้ายของประชาชนเพราะ

ปัญหาการเมืองภายในประเทศเพื่อนบ้าน และจัดการ

ไม่ได ้ ส ่งผลต่อสถานภาพด้อยโอกาสของประชาชน 

ในบริเวณน้ี ท้ังในแง่โอกาสทางการศึกษา การเมือง สังคม

และสาธารณสุขความหลากหลายของชนกลุ่มน้อย หาก

ไม่มีนโยบายที่เหมาะสม ในบางกรณีน�าไปสู่ความขัดแย้ง  

เอารัดเอาเปรียบ ความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจและสังคม 

และด้อยโอกาส เป็นปัญหาที่แก้ไม่ตก การเป็นปัญหาความ

มัน่คงต่อไปปัจจบุนั ปัญหากลุม่ชาตพินัธุช์นกลุม่น้อยก�าลงั

เป็นปัญหาของสังคมโลก โดยเฉพาะกระแสการเรียกร้อง

ปกครองตนเองมากขึ้น

ปัญหาประการทีส่ามด้านวฒันธรรมและภมูปัิญญา

ท้องถิ่น ปัจจุบันชนกลุ่มน้อยต้องมีการปรับตัวเพื่อให้อยู่ได้ 

ในสังคมปัจจุบัน โดยทั่วไปชนกลุ่มน้อยพูดได้หลายภาษา 

เพราะนอกเหนือจากภาษาแม่ ซึ่งใช้ในครัวเรือน ในชุมชน

แล้วยงัพดูภาษากลางของท้องถิน่ปัจจบุนัชนกลุม่น้อยก�าลงั

สูญเสียทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาติพันธุ์ 

ในปัจจุบันจึงมีความพยายามและการรณรงค์ในระดับโลก 

ที่จะรักษาความหลากหลายทางวัฒนธรรมธรรมอันเป็น

มรดกของมนุษย์ชาติไว้ 

ปัญหาประการที่สี่ด้านความหลายหลายทางภาษา

และชาติพันธุ์ มีความส�าคัญ เนื่องจากการสูญเสียภาษา 

บางภาษาและกลุ่มชนกลุ่มน้อยบางกลุ่ม จะท�าให้เราขาด

ความรู้ความเข้าใจในภูมิปัญญา ระบบความคิด และความ 

เข้าใจที่เกี่ยวกับมนุษย์ที่ส�าคัญ ซึ่งน�ามาใช้ในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของชนกลุ ่มน ้อยและสังคมได ้อย ่ างมี

ประสิทธิภาพ

การศึกษาแนวคิดด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

พืน้บ้านของชนกลุม่น้อย เพือ่น�ามาเป็นข้อเสนอแนะในการ 

จดัการศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัลกัษณะพืน้ฐาน

ทางสังคม วัฒนธรรม ตลอดจน ประวัติศาสตร์ ปรัชญา 

และการด�าเนินชีวิตตามประเพณีท้องถิ่น และยังแก้ปัญหา

ความไม่เท่าเทียมกัน การขาดโอกาสทางการศึกษา เพื่อ

คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ตามนโยบายหลักการสิทธิมนุษย์ชน

ในปฏิญญาสากลขององค์การสหประชาชาติเพื่อแสวงหา

ลู่ทางแห่งความประนีประนอม ลดความตึงเครียดและขจัด 

ความขัดแย้งในเรื่องชาติพันธุ ์นิยม (Ethnocentrism)  

ให้เหลอืน้อยลงหรอืหมดไป เป็นสงัคมทีม่คีวามหลากหลาย 

แต่ไม่ก่อให้เกดิความแตกแยก ป้องกนัการแบ่งแยกดนิแดน  

โดยมีตัวการศึกษา (Education) เป็นเครื่องมือสร้างความ

เป็นเอกภาพของชาต ิ(Unity of State) และเพือ่อยูร่่วมกนั 

อย่างสันติสุข



66

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพการศึกษาของชนกลุ่มน้อย

ในภาคตะวันออก 

2. เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อ

การอยู่ร่วมกันอย่างสันติของชนกลุ่มน้อยในภาคตะวันออก

3. เพือ่น�าเสนอรปูแบบการจดัการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 

ที่เน้นการบูรณาการความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ของชนกลุ่มน้อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย 

4. เพื่อประเมินรูปแบบการจัดการศึกษาที่สร้าง

ขึ้นมา

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ประกอบด้วยประเด็นต่างๆ ได้แก่ แนวคิดด้านวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่น การธ�ารงชาติพันธุ์ ความหลากหลาย 

ทางชาติพันธุ์และชนกลุ่มน้อย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยครั้งน้ีเป ็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีทั้ง 

การวิจัยจากเอกสารและการวิจัยภาคสนาม มีขั้นตอนและ

รายละเอียดในการด�าเนินการดังนี้ 

1. ศึกษาและสังเคราะห์งานวิจัย เอกสาร หนังสือ 

บทความที่เกี่ยวข้องกับชนกลุ ่มน้อยในภาคตะวันออก  

ในด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

2. ศึกษาสภาพการศึกษาและปัญหาทางการศึกษา

ของชนกลุ่มน้อยโดย การวิจัยภาคสนาม ประกอบด้วย 

การส�ารวจ การสังเกต การมีส่วนร่วมในกิจกรรม การ

สมัภาษณ์เชงิลกึ และการสมัภาษณ์ไม่เป็นทางการ พร้อมทัง้ 

สังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูล

3. การออกแบบรปูแบบการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ที่เน้นการบูรณาการความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ของชนกลุ่มน้อยในภาคตะวัน

พื้นที่ที่จะศึกษำ คือ 

1.ชาวชอง อ�าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 

2. ชาวกะซองและซมัเร อ�าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด

3.ชาวเขมรถื่นไทย อ�าเภอโป่งน�้าร้อน จังหวัด

จันทบุรี

ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ

ครู ผู้บริหาร นักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนในพื้นที่ 

ผู้น�าชุมชนกลุ่มน้อยและผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าท่ี

ของรัฐในพื้นที่ 

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือที่ใช ้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบ

สัมภาษณ์สภาพชุมชน การสัมภาษณ์เชิงลึก และการ

สนทนากลุ่ม

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

การศึกษาในครั้งนี้ผู ้ศึกษาได้แบ่งวิธีการเข้าถึง

ข้อมูลและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร ผู้ศึกษา

ได้ท�าการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสารจาก

แหล่งข้อมูลทั้งที่เป็นตัวบุคคล และสิ่งพิมพ์ต่างๆ อาทิเช่น  

เอกสาร วารสาร สิ่งพิมพ์ ต�าราที่เกี่ยวข้องกับชนกลุ่มน้อย 

ทัง้ทีม่อียูใ่นประเทศไทยและต่างประเทศ ตลอดจนงานวจิยั 

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับของชนกลุ่มน้อย และเกี่ยวกับการ

เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น และการศึกษาข้ันพื้นฐานของชนกลุ่มน้อยใน

ภาคตะวันออก

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 

การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามในการศึกษา 

ในครัง้นี ้ในระยะแรกของการเข้าพืน้ที ่ผูศึ้กษาใช้วธิกีารเกบ็

รวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (participant 

observation) ควบคู่ไปกบัการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ  

(informal interview) ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นในขณะร่วม

ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมต�าบล ในพื้นท่ี

ศึกษา และการเข้าร่วมกิจกรรมพบปะแลกเปล่ียนเรียนรู้  
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ณ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีการจดจ�า และ

จดบันทึกโดยผู้ศึกษา ส่วนการเยี่ยมบ้านกลุ่มตัวอย่าง (ผู้ให้ 

ข้อมูลส�าคัญ) ผู ้ศึกษาได้มีการจัดเก็บข้อมูลโดยเครื่อง 

บันทึกเสยีงและสมดุบนัทกึ และกล้องบนัทกึภาพ ในส่วนของ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาได้อาศัยวิธีการดังนี้

2.1 สังเกต (observation) ระยะแรกของการ

ศึกษาในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุมคณะกรรมการ

บริหารสภาวัฒนธรรมต�าบลในพื้นที่ศึกษา และเข้าไปมี 

ส่วนร่วมในการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ภาษา

ของชนกลุ่มน้อย โดยใช้วิธีการสังเกตโดยตรง (direct  

observation) ถงึกลุม่ผูท้ีเ่ข้าร่วมในด้าน ทศันคต ิพฤตกิรรม  

เมื่อได้กลุ่มตัวอย่างและท�าความรู้จักคุ้นเคยกันเป็นการ

ส่วนตัวแล้วใช้การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม (participation  

observation) โดยผูศ้กึษาเข้าไปน่ังพูดคยุและร่วมกจิกรรม 

กับชนกลุ่มน้อยในพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคย 

และเก็บข้อมูลด้านพิธีกรรม ความเชื่อ ประเพณีต่างๆ และ

ทราบถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ ของคน 

ในชุมชน

2.2 การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (focus group) 

เป็นการพูดคุยกับกลุ่มผู้อาวุโส ที่แวะเวียนมาที่ศูนย์ภาษา

และวัฒนธรรมท้องถิน่ชนกลุม่น้อยในช่วงวนัเสาร์ - อาทติย์ 

เนื่องจากผู้อาวุโสเหล่านี้มักเป็นผู้ร่วมคิด ร่วมสร้าง ให้เกิด 

กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย 

และเป็นผู้ท่ีรู้เรื่องราวของชนกลุ่มน้อยเป็นอย่างดี พร้อมที่

จะให้ข้อมูลที่ผู้ศึกษาต้องการทราบในรายละเอียดเพื่อให้ได้ 

รายละเอียดข้อมูลตามแนวค�าถาม และเป็นการตรวจสอบ

ข้อมูลที่ได้รับไปในตัว

2.3 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth 

interview) เป็นการพูดคุยกับกลุ่มตัวอย่างเป็นรายบุคคล  

แบบเจาะลึกเพื่อให้ได้รายละเอียดของข้อมูลตามแนว

ค�าถาม โดยพยายามถามให้ได้ครบประเด็นค�าถามที่

ก�าหนดไว้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นส่วนตัว ในบรรยากาศ

ที่เป็นกันเอง ไม่มีพิธีรีตอง ไม่เร่งรัด เพื่อให้ได้ข้อมูล

ที่ถูกต้องมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด ในการศึกษาครั้งนี้

เป็นการสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลส�าคัญด้านการศึกษา ด้าน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และด้านวัฒนธรรม ตามแนวค�าถาม

ที่ผู้ศึกษาได้ก�าหนดไว้ก่อนล่วงหน้า มีการจดบันทึกไว้ใน

แบบสมัภาษณ์ และมกีารบนัทกึเสยีงด้วยเครือ่งบนัทกึเสยีง 

พร้อมมีการบันทึกภาพ โดยผู้ศึกษาได้ท�าการขออนุญาต

จากผู ้ถูกสัมภาษณ์และต้องได้รับอนุญาตก่อนทุกครั้ง

ในการสัมภาษณ์เก็บข้อมูล ผู้ศึกษาเดินทางไปพบกลุ่ม

ตัวอย่างที่บ้านและหาโอกาส สถานที่ที่มีความเหมาะสม

และสะดวกต่อการพูดคุยในเรื่องที่เป็นส่วนตัว ก่อนที่

เริ่มท�าการสัมภาษณ์ผู้ศึกษาได้ย�้าถึงวัตถุประสงค์ของการ

พูดคุยครั้งนี้ก่อนเสมอ ตลอดจนขออนุญาตสมาชิกกลุ่ม

ตัวอย่างในการท�าการบันทึกค�าพูดและบันทึกเสียงระหว่าง

มีการสัมภาษณ์ และเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศของ 

การสัมภาษณ์ให้เป็นกันเอง ผู้ศึกษาได้พูดคุยถึงเรื่องต่างๆ 

เป็นค�าถามในลักษณะของเรื่องทั่วๆ ไป ถามความคิดเห็น 

สภาพความเป็นอยู่ เป็นค�าถามที่เปิดกว้างไม่จ�ากัดค�าตอบ 

เปิดโอกาสให้กลุม่ตวัอย่างมอีสิระในการตอบ มอีสิระในการ 

แสดงความคิดเห็นของตนเอง และเมื่อได้ค�าตอบที่เป็น

แนวคิดและเกดิความชดัเจนในเรือ่งทีผู่ศึ้กษาต้องการทราบ

จึงเข้าสู่ประเด็นสัมภาษณ์แบบเจาะลึกตามแนวค�าถามที่ได ้

จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า พร้อมทั้งมีการตรวจสอบข้อมูล

2.4 การสัมภาษณ์อย ่างไม ่ เป ็นทางการ  

(informal interview) เป็นการพูดคุยกับสมาชิกกลุ่ม

ตัวอย่างในระหว่างก่อน-หลังประชุมสภาวัฒนธรรมต�าบล

ในพื้นที่ พูดคุยกับสมาชิกกลุ่มตัวอย่างในศูนย์ภาษาและ

วัฒนธรรมท้องถิ่นหรือพูดคุยกับสมาชิกกลุ ่มตัวอย่าง 

ในขณะที่ก�าลังมีกิจกรรมต่างๆ ด�าเนินอยู่ เช่น ก�าลัง 

ปลูกต้นไม้ ก�าลังให้น�า้ผลไม้ ก�าลังสานเส่ือคลุ้ม ขณะท�างาน 

ในครัว ลักษณะของการพูดคุยเป็นลักษณะพูดคุยไปด้วย

ขณะที่ท�างานไปด้วย การตั้งค�าถามในการพูดคุยแบบน้ีเป็น

ค�าถามที่เปิดกว้างไม่จ�ากัดค�าตอบ ในบางครั้งมีลักษณะ

ค�าถามแบบตะล่อมกล่อมเกลา เป็นการพดูคยุในเรือ่งทัว่ไป 

ด้านความเป็นอยู ่ชุมชน ด้านเศรษฐกิจและการท�างาน 

พร้อมกับมีการซักถามพฤติกรรม เหตุผลและเรื่องราวท่ี
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สงสัยไม่เข้าใจ ทามกลางบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ เมื่อมี

เวลาว่างผู้ศึกษาได้ท�าการจดบันทึกเรื่องราวและเหตุการณ์

ที่สังเกตและสนทนาได้ในสมุดบันทึก

ผลกำรวิจัย

ขั้นตอนท่ี 1 ผลการศึกษาสภาพการศึกษาของ

ชนกลุ่มน้อยในภาคตะวันออก 

ชนกลุ่มน้อยชำวชอง

โรงเรยีนวดัตะเคยีนทอง (เพชโรปถมัภ์) เป็นสถาน

ศึกษาประถมศึกษาขนาดกลาง และถือเป็นสถานศึกษา 

แห่งเดียวของต�าบลตะเคยีนทอง อ�าเภอเขาคชิฌกฏู จงัหวดั

จันทบุรี อยู่ห่างจากตัวเมืองจันทบุรีไปทางเหนือประมาณ 

40.6 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากที่ว่าการอ�าเภอเขาคิชฌกูฏ 

ประมาณ 15.2 กิโลเมตร จัดเป็นสถานศึกษาในเขตกันดาร 

ตามประกาศของกระทรวงการมหาดไทย สภาพภมูปิระเทศ

เป็นที่ราบสูงเชิงเขา พ้ืนดินตื้น ดินเป็นดินลูกรัง ไม่เหมาะ 

ต่อการเพาะปลกูและการท�าเกษตรกรรม สถานทีต่ัง้โรงเรยีน 

อยู่บนเนินเขาเล็กๆ บรรยากาศเงียบสงบ เหมาะสมกับ 

การเรยีนเพราะไม่มเีสยีงรบกวน อกีทัง้เส้นทางเข้าโรงเรยีน

ไม่เป็นเส้นทางที่ผู้คนต้องใช้สัญจรไปมา สภาพโดยรอบ

โรงเรียน เป็นสวนของชาวบ้าน 

โรงเรียนได้มีการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน

ให้เหมาะสมกับการเรียนรู ้ของเด็ก รักษาความสะอาด

เรียบเรียบร้อยบริเวณโรงเรียนได้ดี มีไม้ดอก ไม้ประดับ 

และต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ เพื่อความร ่มรื่นและสวยงาม  

เป็นระเบียบ ข้างฝาอาคารเรียนมีบอร์ดแสดงข้อมูลด้าน

การศึกษา และสถิติต่างๆ รวมทั้งมีแผ่นป้ายให้ความรู้อยู่

โดยทั่วไป นอกจากนี้ยังมีการจัดสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิด 

การเรียนรู ้แก่เด็กในบริเวณโรงเรียนอีกหลายจุด เช่น 

ตามทางเดินมีติดป้ายค�าขวัญ หลักธรรม สุภาษิตของไทย 

ระหว่างทางเดินระหว่างตึกเรียน และโรงอาหาร มีทางเดิน 

ราดซีเมนต์ ท�าให้เดินไปมาระหว่างกันสะดวก และ 

ไม่เปื้อนดินในเวลาฝนตก 

ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ของโรงเรียนวัดตะเคียนทอง 

(เพชโรปถัมภ์) คือ ขาดแคลนวัสดุ การเรียนการสอน  

สื่อการสอนที่ทันสมัย หนังสือในห้องสมุดก็มีสภาพเก่า 

บางส่วนได้รับบริจาคจากบุคคลภายนอก หรือจากคน 

ในชมุชนด้วยกนัเอง ซึง่หนงัสอืทีไ่ด้รบับรจิาคส่วนใหญ่เป็น

หนังสือด้านสาระความบันเทิงมากกว่าให้สาระความรู้แก่ผู้

อ่านท�าให้เด็กไม่ให้ความสนใจในการเข้าศึกษาหาความรู ้

จากห้องสมุด รวมทั้งขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรยีนวดัตะเคียนทอง (เพชโรปถมัภ์) ได้มกีารน�า 

การเรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาใช้ในสถานศึกษา 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านภาษาชอง” 

เนื่องจากในต�าบลตะเคียนทอง ได้ผ่านกระบวนการสร้าง 

อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ และกระบวนการสร้างส�านึกความ

เป็นชาติพันธุ์ ท�าให้ชาวชองเกิดความมั่นใจทางวัฒนธรรม 

เกดิความรูส้กึว่าตนเองมศีกัดิศ์ร ีมคีวามภาคภมูใิจ จากเดมิ 

ที่อับอายไม่กล้าพูดภาษาชองซึ่งเป็นภาษาแม่ที่ใช้กันมา

ต้ังแต่บรรพบรุษุ กลับหนัมาภาคภมูใิจในความเป็นชอง และ

พยายามอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมของตนเอง ด้วยการ 

พฒันาระบบตวัเขยีนภาษาชอง จดัท�าพจนานกุรมภาษาชอง  

ส�าหรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน จัดท�าหนังสือแบบเรียน “ภาษา

ชอง” จดัท�าปฏทินิวฒันธรรมชอง และสร้างหลกัสตูรท้องถิน่ 

ภาษาชองขึ้นใช้ในโรงเรียน โดยทั้งหมดนี้เกิดจากการ

ท�างานของคนในชุมชนทั้งสิ้น และได้รับการสนับสนุนจาก 

หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง มใิช่เกดิจากครหูรอื

บุคลากรทางการศึกษาใดๆ หรือหน่วยงานใดๆ โรงเรียน

วัดตะเคียนทอง (เพชโรปถัมภ์) ได้น�าหลักสูตรการเรียน

การสอนภาษาชองเข้ามาสอนในโรงเรียนให้แก่นักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 โดยใช้ครูภูมิปัญญาใน 

ท้องถิ่นเป็นผู้ท�าการสอน ซึ่งมีวิธีการสอนที่หลากหลาย 

อาทิเช่น เปลี่ยนบรรยากาศในห้องเรียนให้เป็นแบบไม่เป็น 

ทางการ มีการเล่นเกม ร้องเพลง แสดงท่าทาง มีนิทาน

พื้นบ้านที่ท�าจากภูมิปัญญาของชาวชองที่ต้องการสื่อให ้

ผู้อ่านได้รับรู้ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ วิถีชีวิต

ของชาวชองในสมัยก่อน นอกจากนี้ยังมีการพานักเรียน 
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ไปศึกษานอกสถานที่ ได้เรียนรู้ค�าศัพท์ชองจากชีวิตจริง 

เช่น การท�าอาหาร ขนมพื้นบ้าน เข้าป่าศึกษาเรื่องพืช

สมุนไพร ท�าให้เด็กนักเรียนสามารถเรียกชื่อวัสดุ อุปกรณ์ 

ส่วนผสม ส่วนประกอบในการท�า พืชผักสวนครัว พืช

สมนุไพร สามารถเรยีกช่ือเครือ่งมือเครือ่งใช้ในการประกอบ

อาหาร/ขนม ซึ่งครูภูมิปัญญาที่เป็นวิทยากรจะใช้ภาษาชอง 

ในการสือ่สาร และสอนเดก็ๆ เหล่าน้ัน เดก็ๆ จะได้รบัความ

สนุกสนานในการได้เรียนรู้ จดจ�าค�าศัพท์ที่มีอยู่มากมาย 

ได้อย่างรวดเร็ว และฝังลึก และน�ากลับไปใช้พูดคุยกับ 

ผู้ปกครอง จนปัจจุบันภาษาชองที่เริ่มเลือนหายไปต้ังแต่

ปี 2500 ถูกน�ากลับมาใช้ในชีวิตประจ�าวันอีกครั้งหนึ่ง 

หลักสูตร ท้องถิ่น “ภาษาชอง” นี้ถือว่าเป็น

หลักสูตรท่ีสอนภาษากลุ่มชาติพันธุ์ย่อยเป็นแห่งแรกและ

แห่งเดียวของประเทศไทยในปัจจุบัน ท�าให้เกิดความ 

ภาคภูมิใจให้กับชาวชองในต�าบลตะเคียนทอง อ�าเภอ 

เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรีเป็นอย่างมาก ซ่ึงกระบวนการ

สร้างเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยท�าการสร้างอัตลักษณ์ทาง

ชาติพันธุ์ และกระบวนการสร้างส�านึกความเป็นชาติพันธุ์ 

จนได้มาซึง่หลกัสตูรท้องถิน่ “ภาษาชอง” โดยชมุชนชาวชอง 

ที่เกิดข้ึนน้ี น่าจะน�าไปเป็นต้นแบบเพื่อปรับใช้ตามความ

เหมาะสมกับการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ย่อยอื่นๆ ที่อยู่ใน

สถานภาพเดียวกัน

ชนกลุ่มน้อยเขมรถิ่นไทย

โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ต�าบลเทพนิมิต อ�าเภอ

โป่งน�้าร้อน จังหวัดจันทบุรี ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2504 อยู่ห่าง 

จากตวัเมอืงจนัทบุรไีปทางทศิตะวันตกประมาณ 68 กโิลเมตร  

และอยู่ห่างจากที่ว่าการอ�าเภอโป่งน�้าร้อนประมาณ 27 

กิโลเมตร เป็นโรงเรียนที่ตั้งใกล้พรมแดนไทยกัมพูชา 

สถานที่ตั้งโรงเรียนมีลักษณะเป็นที่ราบสูงเชิงเขา 

พื้นดินเป็นดินแดง ให้บริการด้านการศึกษาแก่ประชาชน

ในพื้นที่ 8 หมู่บ้าน คือ บ้านเนินดินแดง บ้านเทพนิมิต 

บ้านบึงชนังกลาง บ้านแหลม บ้านบึงชนังล่าง บ้านบึง

ชนังบน บ้านหนองกก บ้านแหลมใหญ่ ตั้งอยู่ในชุมชน

เขมรถิ่นไทยที่ยังคงมีสภาพวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม โรงเรียน

บ้านเนินดินแดงนอกจากมีปัญหาในด้านการเส่ียงจาก

เหตุก่อการร้าย เหตุการณ์ไม่สงบจากฝั่งประเทศกัมพูชา 

แล้วยังต้องเผชิญปัญหาจากสภาพภูมิประเทศ และพื้นดิน  

คือ เวลาฝนตกจะมีน�้าท ่วมขังบริเวณชั้นล่างของตัว 

อาคารเรียน และพื้นที่ต่างๆ ของโรงเรียน และท�าให้พื้นตัว

อาคารเรียนสกปรก เนื่องจากน�้าที่ถูกชะจากผิวดินจะเป็น 

สีแดง การเดินทางไปยงัตัวอาคารเรยีน อาคารประกอบต่างๆ  

ไม่มีทางเดินที่ลาดยางหรือเทซีเมนต์ แต่เป็นทางดิน  

เมื่อมีฝนตกท�าให้เฉอะแฉะมาก และสกปรกมาก หากมี 

ฝนตกหนักจะเกิดเหตุน�้าไหลไม่ทัน และท่วมบริเวณ 

อาคารเรียน การเดินทางไปมาหากันจึงเป็นไปด้วยความ

ล�าบากมาก ซึง่โรงเรยีนได้พยายามแก้ปัญหาโดยท�าทางลาด

ซเีมนต์ระหว่างอาคาร และโรงอาหาร และน�าหนิกรวดมาปรับ 

สภาพพื้นที่ที่มีปัญหา นอกจากนี้ยังมีปัญหาขาดแคลนวัสดุ

การเรียนการสอน และส่ือการสอนที่ทันสมัย ไม่มีเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ใช้ในโรงเรียนแม้สักเครื่องหนึ่ง ท�าให้เด็กขาด

โอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สังคมภายนอก ขาดทักษะการใช้

คอมพิวเตอร์ซึ่งจ�าเป็นส�าหรับนักเรียนสมัยนี้ ห้องสมุดของ

โรงเรียนหนังสือที่มีส่วนใหญ่เป็นหนังสือสภาพเก่า และ 

การจัดห้องสมุดยังไม่สามารถดึงดูดความสนใจของเด็กให้

หนัมาเข้าห้องสมดุได้ เนือ่งจากโรงเรยีนขาดแคลนบคุลากร

ทางการศึกษาเป็นอย่างมาก ครูที่ท�าการสอนอยู่ในปัจจุบัน

เป็นครูที่เพิ่งบรรจุใหม่อายุราชการไม่เกิน 3 ปี อายุเฉลี่ย 

ไม่เกนิ 25 ปี และเป็นบคุคลนอกพืน้ทีจ่งัหวดัจนัทบรุท้ัีงสิน้  

จึงขาดประสบการณ์ในการสอน ขาดความเข้าใจในวิถีชีวิต 

และวัฒนธรรมของชาวบ้าน การส่ือสารระหว่างครูกับ

นกัเรยีน และผูป้กครองกม็ปัีญหาตดิขดั ในส่วนของผูบ้ริหาร 

ก็เพิ่งได้รับแต่งตั้งให้มาด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารเป็นคร้ังแรก  

และมาประจ�าการในโรงเรียนบ้านเนินดินแดงเมื่อ 3 เดือน

ที่ผ่านมา จึงยังคงต้องท�าความเข้าใจกับชุมชน หมู่บ้าน 

และนักเรียนอีกเป็นระยะเวลาพอสมควรในการปรับตัว 

รับทราบปัญหา และพัฒนาโรงเรียนให้เป็นไปตามความ

ต้องการของชุมชน

โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ไม่มีการจัดท�าหลักสูตร

ท้องถ่ินในเรื่องของการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่ได้น�า 

ภูมิป ัญญาของท ้องถิ่นเข ้ามาให ้ความรู ้แก ่นักเ รียน 
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โดยเฉพาะการแสดงร�าอาไย (อายัย) และการละเล่นมด 

ซ่ึงเป็นการละเล่นของชาวเขมรถิน่ไทยในพ้ืนทีท่ีย่งัคงเหลอื 

ให้เห็นเพียง 2 ชนิดนี้เท่านั้น นอกจากนี้โรงเรียนบ้านเนิน

ดนิแดงยงัมีจดุเด่นทีแ่ตกต่างจากสถานศกึษาอืน่ๆ ในพืน้ที่ 

คือมีการน�าครูชาวกัมพูชาเข้ามาสอนภาษาเขมรให้แก่เด็ก

นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ในวันจันทร์ 

และวนัพธุ วนัละ 1 ชัว่โมง ท�าให้เดก็เรยีนได้ฝึกการพดู ฟัง  

และเขียนภาษาเขมร ซึ่งส่งผลต่อชีวิตและอนาคตของเด็ก

นักเรียนเป็นอย่างมาก เนื่องจากเด็กได้น�าความรู้ในเรื่อง

การอ่านออกเขียนได้ของภาษาเขมร ในการติดต่อส่ือสาร 

ค้าขาย และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน

ชนกลุ่มน้อยกะซองและซัมเร

โรงเรยีนบ้านปะเดา ต�าบลด่านชุมพล และโรงเรยีน

บ้านมะม่วง ต�าบลนนทรีย์ อ�าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด  

เป็นสถานศึกษาที่มีชนกลุ่มน้อยของภาคตะวันออก คือ  

“กะซอง” และ “ซัมเร” อาศยัอยู ่ซึง่ปัจจบุนัคนกลุม่น้อยนี้ 

ถูกกระบวนการกลืนกลายทางวัฒนธรรมจนท�าให้ปัจจุบัน

เหลือผู้ท่ีสามารถพดูภาษา กะซอง และภาษาซมัเร ได้ไม่เกนิ 

กลุ่มละ 50 คน 

ส�าหรับสภาพของโรงเรียนบ้านปะเดา ตั้งอยู่บน

ที่ราบเชิงเขา รอบล้อมไปด้วยสวนยางพารา ไร่สัปปะรด 

ไร่มันส�าปะหลัง ห่างจากถนนใหญ่เนื่องจากมี มีสนามกีฬา

ขนาดใหญ่ และสนามเด็กเล่น ร่วมทั้งบ่อเลี้ยงปลาดุกอยู่

ด้านหน้าโรงเรียน บริเวณโรงเรียนจึงเงียบสงบเหมาะต่อ

การท�าการเรียนการสอน

ปัญหาของโรงเรยีนบ้านปะเดา ทีพ่บคอืปัญหาด้าน 

การขาดบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากมีครูประจ�าการไม่

เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งทางโรงเรียนได้ปัญหาโดยการ

จัดหาครูอัตราจ้างมาช่วยท�าการสอนให้แก่นักเรียน และ

ปัญหาใหญ่ที่พบก็คือ โรงเรียนมีนักเรียนที่มีความบกพร่อง 

จ�านวนหนึ่ง ซึ่งต้องใช้บุคลากรที่มีความรู ้เฉพาะด้าน 

ในการดูแลนักเรียนเหล่านี้เป็นพิเศษซึ่งทางโรงเรียน 

ไม่สามารถจัดหาได้ จึงได้ใช้วิธีจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 

ในพื้นที่เข้ามาช่วยดูแลเด็กที่มีความบกพร่องเหล่านี้ ซึ่ง

ครูพี่เลี้ยงขาดทักษะ ความรู้ในการดูแลตามวิธีที่ถูกต้อง  

อีกทั้งโรงเรียนยังมีปัญหาเรื่องขาดแคลนวัสดุ การเรียน 

การสอน ซึง่ส่วนใหญ่มสีภาพปานกลาง ยงัสามารถใช้การได้ดี  

เนื่องจากโรงเรียนบ้านปะเดาเป็นโรงเรียนแนวชายแดน 

หน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานด้านความมั่นคง

มุ่งทุ่มงบประมาณเพื่อพัฒนาให้โรงเรียนสามารถจัดเรียน

การสอนให้แก่นักเรียนได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

โรงเรยีนบ้านปะเดา ไม่มกีารจดัท�าหลักสูตรท้องถิน่ 

ในเรื่องของการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีเพียงน�าปราชญ์

ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ มาให้ความรู้

แก่นักเรียน

โรงเรียนบ้านมะม่วง ต�าบลนนทรีย์ อ�าเภอบ่อไร่ 

จังหวัดตราด สร้างเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2489 อยู่ห่างจาก

ตัวเมอืงตราดไปทางเหนอืประมาณ 45 กโิลเมตร และอยูห่่าง 

จากที่ว่าการอ�าเภอบ่อไร่ 7 กิโลเมตร สภาพภูมิศาสตร์ของ

โรงเรียนโดยรอบจะเป็นชุมชน มีบ้านเรือนประชาชนอยู่

หนาแน่น ต้ังอยู่บนที่ราบเนินเขา อากาศดี ก่อนจะถึงตัว

โรงเรียนต้องผ่านบ้านชาวซัมเร/ชาวบ้าน 2-3 หลัง ด้าน

ข้างขวาของโรงเรียน มีห้องแถวติดกับอาคารเรียน ท�าให้

มีอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนบ้าง และโรงเรียน

มีการส่งเสริมการเรียนรู ้ของเด็กโดยมีการจัดท�าติดป้าย

ค�าขวัญ สุภาษิต หลักธรรมต่างๆ อยู่บริเวณข้างทางเดิน 

และบริเวณฝาผนังอาคารเรียนมีการจัดบอร์ดนิทรรศการ

ให้ความรู้ด้านวันส�าคัญทางศาสนา ราชวงศ์จักรี ค่าสถิติ

ต่างๆ ผู้บริหารในระดับจังหวัด เป็นต้น 

ปัญหาการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านมะม่วง

ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการขาดงบประมาณขาดบุคลากร

ทางการศึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการดูแลเด็ก 

ที่มีความบกพร่องเป็นพิเศษ ซึ่งโรงเรียนบ้านมะม่วงมี

นักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วมอยู่ถึง 27 คน ซึ่ง

นักเรียนเหล่านี้ทางโรงเรียนต้องจัดหาบุคลากรมาดูแล 

ให้ความรูเ้ป็นพเิศษ ซึง่ทางโรงเรยีนไม่สามารถมงีบประมาณ 

เพื่อจัดจ้างบุคลากรมาเพื่อดูแลเด็กเหล่านี้เป็นพิเศษ 

โรงเรยีนบ้านมะม่วง ไม่มกีารจดัท�าหลกัสตูรท้องถิน่

ในเรื่องของการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่มีการน�าภูมิปัญญา

ท้องถิ่นจากการที่นักภาษาศาสตร์คาดว่ากลุ่มชาติพันธุ ์
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ภาษากะซอง และซัมเร อยู่ในภาวะถดถอยอย่างรุนแรง

และเสี่ยงต่อการสูญหาย และถูกกลืนกลายเป็นคนไทย 

จนหมด เนื่องจากเหลือผู้พูดภาษากะซองและภาษาซัมเร 

อยู่ไม่เกินกลุ่มละ 50 คนนั้น และปัจจุบันชาวกะซอง

และซัมเร เลิกใช้ภาษาถิ่นของตนหันมาพูดภาษาไทยกัน 

จนเกือบหมด ยกเว้นเพียงผู้เฒ่าผู ้แก่อีกเพียงไม่กี่คน

เท่านั้นที่สามารถพูดและฟังภาษาถิ่นของตนได้ 

ขั้นตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เป็น

อุปสรรคต่อการอยู ่ร ่วมกันอย่างสันติของชนกลุ ่มน้อย 

ในภาคตะวันออก ในพื้นที่ศึกษา

1. โรงเรียนบางโรงเรียนของชนกลุ่มน้อย ไม่ให้

ความส�าคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่น บางส่วนท�าให้โรงเรียน

แยกเด็กออกจากชีวิตจริงและวิถีชุมขน เน้น สิทธิบริโภค

นิยม และวัตถูนิยม เม่ือคนในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงวิถี

เน้นรายได้ หรอื เงนิเป็นใหญ่ ผลลพัธ์ทีต่ามอกีประการหนึง่ 

ก็คือลัทธิบริโภคและวัตถุนิยมที่เข้ามาเป็นค่านิยมหลักของ

คนในชุมชน ท�าให้ละทิ้งประเพณีของชุมชน การละเล่น 

ท้องถิ่น ผลท�าให้ท�าชุมชนขาดความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน 

ในกลุ่มของเขา เพราะประเพณีและการละเล่นท้องถิ่น 

เป็นผลึกความคิดของชุมชนให้เป็นทั้งความบันเทิงใจและ

ท�าให้ชุมชนเกิดหนึ่งใจเดียวกัน

2. นับตั้งแต่มีการประกาศใช้หลักสูตรใหม่เป็นต้น

มาได้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติมาโดยตลอด นับตั้งแต่ปัญหา

ในการจัดหลักสูตรในลักษณะที่เป็นหลักสูตรแกนกลาง 

ให้เชื่อมไปสู่การท�าหลักสูตรท้องถิ่น เพราะกรอบหลักสูตร

ที่วางไว้ค่อนข้างกว้าง แม้จะครอบคลุมสาระค่อนข้างมาก

แต่ก็ยังมีจุดอ่อนในทางปฏิบัติที่ขึ้นอยู่กับสถานศึกษาว่าจะ

เข้าใจหลักคิดของหลักสูตรท้องถิ่นและสามารถน�าไปใช้ 

ปรับให้เหมาะสมและมีความเป็นท้องถิ่น

3. สถานศึกษาขาดการผลักดันจากเขตพื้นที่ 

การศึกษา ในการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับชนต่าง

วัฒนธรรม ซึ่งเป็นกลไกส�าคัญในการจัดการศึกษา

4. โรงเรียนในชนต่างวัฒนธรรม ทุกโรงเรียน 

ขาดแคลนแหล่งเรียนรู้ และไม่มีทรัพยากรการเรียนรู้ที่มี

คุณภาพ ทั้งคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ห้องสมุด แหล่ง

เรียนรู้ในท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เป็นต้น

5. ครูผู้สอนเป็นผู้ที่ไม่มีประสบการณ์การสอน

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชนกลุ่มน้อย ท�าให้

ไม่สามารถมองเห็นภาพการจัดการเรียนการสอนในชุมชน

ต่างวัฒนธรรมได้อย่างครบวงจร เนื่องส่วนมากเป็นครู 

บรรจุใหม่ ครูที่มีประสบการณ์มานานในชุมชนส่วนมาก

ท�างานได้สักระยะก็ขอย้ายกลับบ้านหรือเพื่อสะดวกในการ 

เดินทาง

6. ครู ในโรงเรียนส่วนมากเป็นคนนอกพื้นที่  

การรู ้จักชุมชนต่างวัฒนธรรมในชุมชนแคบและผิวเผิน 

ท�าให้การสร้างความสัมพันธ์และการประสานกับชุมชน

ชาวบ้านท�าได้ยาก

7. ปัญหาด้านหลักสูตรและเนื้อหา ควรมีการปรับ

และเพิ่มเติมเนื้อหาบางส่วนให้ เหมาะสมและสอดคล้อง

กับสภาพสังคม และควรเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่น

8. ปัญหาด้านเนื้อหาบางวิชาขัดกับความเชื่อเดิม

ของคนชนกล่มน้อย ซ่ึงยังยึดถืออยู่ เช่น ความเช่ือเร่ืองผี  

การเล้ียงผีและนับถือผี ความเชื่อเกี่ยวกับโชคลาง และ

การรับประทานอาหาร

9. ปัญหาการศึกษานอกโรงเรียนหน่วยงานของรัฐ 

ที่ให้ความรู้เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่น้อย นานๆ ไปท�าให้

ราษฎรได้รับความรู้ไม่เพียงพอและไม่ต่อเนื่อง

10. ปัญหาด้านการเรียนรู้ในสถาบันครอบครัว 

ผู ้ปกครองต้องท�างานจึงไม่มีเวลาถ่ายทอดความรู ้ให ้

ลูกหลานอย่างเต็มที่ เด็กรุ่นใหม่มีความเป็นอยู่แบบไทย 

ไม่นิยมใช้ชีวิตแบบชาติพันธุ์ของตนเอง เพราะถูกอบรม

สั่งสอนจากโรงเรียนให้เป็นแบบไทย ท�าให้มีการปรับตัว

เมื่ออยู่บ้าน 

11. ปัญหาด้านแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมในชุมชน

ไม่มีเพียงพอ จึงท�าให ้เด็กมีความรู ้ ไม ่เพียงพอจาก 

การเรียนด้วยทักษะกระบวนการต่างๆ หาข้อมูลเพิ่มเติม

จากรายวิชาต่างๆ ที่เรียนมาจากในโรงเรียนได้ยากและ 

ไม่ค่อยได้รับข้อมูลข่างสารที่ทันสมัยเท่าที่ควร

12. ปัญหาด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนมิได้

มีเนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่นบรรจุอยู่ในหลักสูตร ท�าให้เด็ก
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เรียนรู้เร่ืองของชนกลุ่มน้อยอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งอาจ

ไม่ถูกต้องตามหลักวิชา 

กำรอภิปรำยผล

จากงานวิจัย การจัดการศึกษาให้เหมาะสมเพื่อให้

ผู้เรียนเข้าใจ วัฒนธรรมของตนเอง พร้อมทั้งยอมรับและ

เข้าใจวัฒนธรรมของผู้อื่นนั้นวัตถุประสงค์หลักเป็นการ

จัดการศึกษาแบบพหุวัฒนธรรมเพ่ือเป็นการส่งเสริมการ

อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของทุกคน ควรมีแนวทางในการ

ปฏิบัติดังนี้

1. การสร้างโอกาสที่เท่าเทียม ให้ความยุติธรรม 

ความเสมอภาคในการได้รับการศึกษาของผู้เรียนที่มาจาก

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา เพศ 

ฐานะทางสังคม สภาพร่างกาย

2. การปรับวิธีการจัดการเรียนการสอน เพื่อ

ให้เหมาะกับรูปแบบการเรียนรู ้ของผู ้เรียนที่มาจากต่าง

วัฒนธรรม

3. การปรับเนื้อหาในบทเรียนเพื่อให้ความส�าคัญ

กับวัฒนธรรมต่างๆ

4. การปรับทัศนคติในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

ของผู้เรียนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

แนวทำงในกำรปฏิบัติของกำรจัดกำรศึกษำ

แนวทางที่ 1 การสร้างโอกาสที่เท่าเทียม ให้ความ

ยุติธรรม ความเสมอภาคในการได้รับการศึกษาของผู้เรียน

ที่มาจากความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา 

เพศ ฐานะทางสังคม สภาพร่างกาย ความเท่าเทียมในที่นี ้

หมายถึงความเท่าเทียมทั้งโอกาสของการได้รับการศึกษา 

และความเท่าเทียมของโอกาสในการประสบความส�าเร็จ

ทางการศึกษา ดังนั้น จึงต้องมีการปรับวิธีการสอน และ

นโยบายการจดัการศกึษาให้เอือ้ต่อผูเ้รยีนทกุกลุม่วฒันธรรม 

เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียมกับผู้เรียนทุกกลุ่ม 

(Banks,James A, 1981) ซึง่หากน�าไปใช้ในโรงเรยีนจะช่วย 

แก้ปัญหาความไม่เสมอภาคอย่างที่ชนกลุ่มน้อยบางกลุ่ม

ประสบอยู ่ ความเท่าเทียมกันในโอกาสของการได้รับ 

การศึกษา โดยมากแล้วครูมีบทบาทส�าคัญ

แนวทางที่ 2 การปรับวิธีการจัดการเรียนการสอน 

เพื่อให้เหมาะกับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มาจากต่าง

วัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษาให้เกิดความ 

เท่าเทียมและการยอมรับของผู้เรียนในทุกกลุ่มวัฒนธรรม 

วธิกีารปรบัการจดัการเรยีนการสอนม ีโรงเรยีนควรมนีโยบาย 

ทีช่ดัเจนเกีย่วกบัชนต่างวฒันธรรมศึกษาคือ แนวทางในการ 

จัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และแนวปฏิบัติ 

ในโรงเรียน (Lynch James ,1981)รวมถึงการสื่อสารไปถึง 

พ่อแม่และประชาชนว่าโรงเรียนให้ความส�าคัญกับพหุ

วัฒนธรรมศึกษากับผู้เรียนปรับทัศนคติ ความเชื่อ และ

การปฏิบัติของบุคลากรสิ่งส�าคัญที่สุด (Brembeck,1977)

คือ ทัศนคติของบุคลากรซึ่งหมายรวมถึง ครู ผู้บริหาร 

เจ้าหน้าที่ ธุรการ แม่บ้าน ภารโรงและเจ้าหน้าที่ทุกคน 

ในโรงเรียน บุคลากรโดยเฉพาะครูจะต้องเชื่อว่าผู้เรียน

ทุกคนไม่ว่าจะมาจากเชื้อชาติใด เพศใด มีความผิดปกติ

ทางร่างกายหรือไม่ ล้วนแล้วแต่มีโอกาสที่จะประสบ 

ความส�าเร็จในการเรียนด้วยกันทั้งนั้น ความเชื่อเช่นนี้ 

จะช่วยให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง และเพิ่มความ

มั่นใจใน การเรียนให้แก่ผู้เรียนอีกด้วย (Seidenfaden, 

1967)

การจ้างบุคลากรในโรงเรียนให้มีความหลากหลาย  

บุคลากรในโรงเรียน เช่นผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ บุคลากร

สนบัสนนุอืน่ๆ ควรมคีวามหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเชือ้ชาติ  

เพศ ศาสนา และสภาพร่างกาย ความหลากหลายของ

บุคลากรเช่นนี้ จะเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงนโยบาย

ของโรงเรียนเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมศึกษาของโรงเรียน

เป็นอย่างดี

หลักสูตรของโรงเรยีนควรมกีารปรบัเพือ่ให้สะท้อน

มุมมองของชนกลุ่มน้อยมากขึ้นเป็นการน�าเสนอเนื้อหา

หลกัสตูรผ่านมมุมองของชนกลุม่น้อยเองด้วยไม่ใช่เพยีงแค่ 

เพิ่มเรื่องราวของชนกลุ่มน้อยเข้าไปในหลักสูตรเท่านั้น 

การปรับหลักสูตรเช่นนี้จะช่วยให้ผู้เรียนมองปัญหา และ

ประเด็นต่างๆ จากมมุมองของคนหลากวฒันธรรม (Le Bar,  

Frank M, 1964)
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เทคนิคการสอน ส�าคัญที่สุดคือ ผู้สอนจะต้องใช้

วิธีการสอนท่ีเน้นกรมีส่วนร่วม และ การจัดกิจกรรมกลุ่ม

เทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่มีความเป็นพหุ

วัฒนธรรมศึกษา คือ การเรียนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และ

การเรียนที่ครูฟังเสียงและความคิดเห็นของผู้เรียนที่มาจาก

หลากหลายวฒันธรรม โดยโรงเรยีน และเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ต้องมีการจัดการอบรมวิธีการสอนส�าหรับผู้เรียนที่มีความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมให้แก่ครู (Maneevon, 1974)

รูปแบบการจัดการศึกษาประกอบด้วย 7 มิติ  

(1) การบรูณาการในเนื้อหาวิชา (2) กระบวนการสร้าง 

องค์ความรู้ (3) การลดอคต ิ(4) การจดัหลกัสตูรให้เหมาะสม  

(5) การสอนยดึหลกัความเท่าเทยีม (6) การปรบัวฒันธรรม

ในโรงเรยีนและ (7) การสร้างบรรยากาศความร่วมมอืชมุชน 

ส่วนการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ก็มีส่วนส�าคัญ 

ประกอบด้วย (1) การปลกูฝังความเป็นไทย (2) บรรยากาศ

การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียนไทยและนักเรียนต่าง

วัฒนธรรม (3) การปฏิบัติตัวและการด�าเนินชีวิตของครู 

ผู้บริหาร (4) ด้านกิจกรรมประจ�าปี (5) บรรยากาศภายใน

โรงเรียน ร่วมทั้งการสร้างหลักสูตรท้องถิ่นโดยความร่วมมือ 

จากชุมชน 

ส ่วนรูปแบบการจัดการศึกษานอกโรงเรียน 

ประกอบด้วย (1) แหล่งความรู้ให้การศึกษา (2) วิธีการ

ถ่ายทอดความรู้ (3) ความรู้ที่ถ่ายทอดกัน

ผลการประเมินรูปแบบโดยแบ่งการประเมินเป็น 

2 ส่วน

1. การประเมินร่างโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ผลการ

ประเมินมีความเหมาะสม และเป็นไปได้ตามวัตถุประสงค์ 

2. การประเมนิรปูแบบการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ที่ เน ้นบูรณาการความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ของชนกลุ่มน้อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยใช้

เทคนิคการสนทนากลุม่ โดยมเีงือ่นไขผูเ้ข้าร่วมสนทนาดงันี้

1) กลุ ่มผู ้บริหารและครู โรงเรียนในพื้นที ่

ชนกลุ่มน้อย 4 โรงเรียน 

2) กลุ่มผู้บริหารการศึกษาส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาจังหวัดจันทบุรีเขต 2 

3) กลุ่มผู้บริหารการศึกษาส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาจังหวัดตราด 

4) กลุ ่มนักวิชาการด้านวัฒนธรรม และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5) กลุ่มศูนย์การศึกษานอกระบบและการ

ศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอ

6) กลุ่มองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 

วิธีการจัดแบ่งการสนทนาเป็น 3 กลุ่มตามพื้นท่ี

ศึกษา

1. ชนกลุ่มน้อย ชาวชอง

2. ชนกลุ่มน้อย ชาวเขมรถิ่นไทย

3. ชนกลุ่มน้อย ชาวกะซองและซัมเร

ผลการประเมิน พบว่า มีความเหมาะสมและ

เป็นไปได้ และมีประโยชน์ในการจัดการศึกษาอยู่ในระดับ

มากที่สุด

ข้อเสนอแนะ

1. การศึกษาในชุมชนต่างวัฒนธรรมนักเรียน

ควรได้รับการเรียนรู้แบบปรับเหมาะสมตามความต้องการ

จ�าเป็นของแต่ละบุคคลและชุมชน ด้วยการที่มีแหล่ง 

เรยีนรูท้ีห่ลากหลายและเข้าถงึได้ง่ายยิง่ขึน้ในแต่ละท้องถิน่

2. โรงเรียนกับชุมชนต่างวัฒนธรรม จะต้องมี 

เครือข่ายการเรียนรู้ตนเองมากขึ้นเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน

อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากร

การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ระหว่างชุมชนมากขึ้น

3. นอกจากจดัการศกึษาตามวฒันธรรมท้องถิน่แล้ว 

โรงเรียนยังต้องมีมาตรฐานการเรียนรู้รวมถึงการด�าเนินการ

เรื่องการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ

4. จากผลการศึกษาพบว่า การสร้างความรู้สึก

ภูมิใจในความเป็นชอง เป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ชาวชอง 

ใน อ�าเภอเขาคิชฌกฏู จงัหวดัจนัทบรุ ียงัคงรกัษาเอกลกัษณ์ 

และวัฒนธรรมให้คงอยู ่จนถึงปัจจุบัน ดังนั้นชุมชนกับ

สถานศึกษาจึงควรร่วมจัดท�าหลักสูตรท้องถิ่นในเรื่อง

ประวัติศาสตร์ชาวชอง เพื่อให้ชาวชองรุ่นใหม่เกิดความรู้สึก 
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รัก ภาคภูมิใจ และร่วมกันอนุรักษ์ภาษา ประเพณีของตน 

ต่อไป และยังต้องน�าไปใช้กับสถานศึกษาชนกลุ่มน้อย  

ชาวกะซองและซัมเร ร่วมทัง้เขมรถิน่ไทยด้วย จะก่อให้เกดิ 

ประโยชน์อย่างมาก

5. จากการศึกษาพบว่าหลักสูตรท้องถิ่นภาษาชอง

ที่สอนโดยครูภูมิปัญญาชาวชองประสบผลส�าเร็จอย่างมาก 

ท�าให้เด็กนักเรียนเชื้อสายชองเกิดความรักและภาคภูมิใจ

ในภาษา และชาติพันธุ์ชองของตนว่ามีวัฒนธรรมและภาษา

เป็นของตนเอง แสดงถึงการเป็นชาติพันธุ์ที่ความเจริญ 

เก่าแก่ในอดีต จึงเริ่มหันมาใช้ภาษาชองในการติดต่อสื่อสาร

กับเพื่อน พ่อแม่พี่น้อง และบุคคลภายนอก มิได้เกิด

ความรู้สึกอับอายในการใช้ภาษาชองเช่น ในอดีต จึงควร 

สนับสนุนให้สถานศึกษาในพื้นที่ที่มีชนต่างวัฒนธรรม 

อาศัยอยู ่ควรอนุรักษ์ฟื ้นฟูภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

และร่วมกันพัฒนาหลักสูตรให้สอนนักเรียนในระดับที่สูง

ขึ้นต่อไป

6. จากผลการศึกษาพบว่านโยบายของสถานศึกษา 

มผีลต่อการคงอยูข่องภาษาถิน่ ดงันัน้ สถานศกึษาควรให้การ 

สนับสนุนให้นักเรียนที่มีเชื้อสายชาติพันธุ ์ใช ้ภาษาถิ่น 

ในการตดิต่อสือ่สารภายในโรงเรยีน และด�าเนนิการปรบัปรงุ

หลักสูตรท้องถิ่นด้านภาษาให้ทันสมัย และเป็นที่น่าสนใจ 

โดยใช้วิทยากร ครูผู้สอนที่เป็นชนต่างวัฒนธรรม 

ภำพ 2 รูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เน้นบูรณาการความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ

ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของชนกลุ่มน้อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย
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บทคัดย่อ

บทความนี้รายงานการศึกษาการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยจราจรทางบกประเภทรถโดยสารสาธารณะ 

ท่องเที่ยว ในด้านสภาพปัญหาและลักษณะการบริหารจัดการ ด้านยุทธศาสตร์ความปลอดภัยที่ส่งผลทางตรงและทางอ้อม 

ต่อการบริหารจัดการ เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์จาก 

ผูป้ระกอบการ การวเิคราะห์ข้อมลู ด้วยค่าเฉลีย่ ร้อยละ การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว สถติกิารวเิคราะห์สหสมัพนัธ์  

และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณปกติ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบกิจการมีการวางแผนเพื่อเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดี 

ที่สุดให้บริการเพื่อความปลอดภัยจราจรของรถโดยสารสาธารณะ องค์กรมีการมอบหมาย ความรับผิดชอบ และให้อ�านาจ 

หน้าที่ จัดคนให้บริการ โดยคัดเลือกพนักงานขับรถที่มีประสบการณ์ในการขับขี่รถยนต์ มีการควบคุมอายุการใช้งาน 

รถโดยสารสาธารณะไม่ให้เกินตามที่กฎหมายก�าหนด ยุทธศาสตร์ความปลอดภัยจราจรทางบกประเภทรถโดยสารสาธารณะ

ท่องเท่ียวในประเทศไทย ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ยทุธศาสตร์การท่องเทีย่ว ยทุธศาสตร์การเสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจ 

การประชาสัมพันธ์เรื่องอุบัติเหตุ ยุทธศาสตร์การวิศวกรรมการจราจร ยุทธศาสตร์การบังคับใช้กฎหมาย และยุทธศาสตร์

การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ลักษณะการบริหารจัดการที่ส่งผลทางตรงและทางอ้อมต่อยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัย

จราจรทางบกประเภทรถโดยสารสาธารณะท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านพาหนะ ด้านความมั่นคงต่อการให้บริการ และ

ด้านการปฏิบัติตามกฎจราจร
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ควำมน�ำ

จากรายงานสรุปสถิตินักท่องเที่ยวของกรมการ

ท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวท�ารายได้ให ้กับ

ประเทศไทยเป็นจ�านวนมาก จากในปี 2552 สามารถ 

ท�ารายได้เข้าประเทศ จ�านวน 510,255.05 ล้านบาท 

และในปี 2553 จ�านวน 592,794 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่า

ที่เพิ่มมากข้ึนถึง 82,538.95 ล้านบาท รายได้ต่างมาจาก

นักท่องเที่ยวชาติต่างๆ ที่เข้ามาในประเทศไทย จ�านวน 

15,936,400 คน เช่นชาวเอเชีย 8,167,164 คน ชาวยุโรป  

4,442,375 คน และ ชาวอเมริกาใต้ 844,644 คน ส่วน 

(กรมการท่องเที่ยว, 2554) 

จากการที่นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเป็นจ�านวนมาก

และแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปี ประเทศไทยจึงได้ 

เริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อการ

ก�าหนดแนวทางพัฒนาประเทศ ตั้งแต่ พ.ศ. 2504 เพื่อให้ 

ประเทศไทยสามารถปรับตัวกับสถานการณ์การเติบโตอย่าง

Abstract

This paper reports on problems with the management of land transportation safety for public 

tourist buses in Thailand. Problems relating to the safety strategy and management style that affect, 

either directly or indirectly, the land transportation safety management for public tourist bus is discussed. 

The study uses mixed-method research. Questionnaires and interviews are used to collect data. Analysis 

has been done using the average, percentage, one-way ANOVA, correlation analysis, and multiple 

regression analysis. Findings show that public tourist bus operators have developed best practices to 

comply with public vehicle safety rules, delegated responsibilities and authorities, recruited highly 

experienced drivers and complied with governing regulations concerning vehicle life-time usage. The 

overall strategy for land transportation safety for public tourist buses in Thailand is exceptionally good, 

especially in the areas of traffic engineering strategy, the law enforcement strategy, and emergency 

medical strategy. The management strategy that affects public tourist bus traffic safety in Thailand, 

both directly and indirectly, is comprised of vehicles, followed by service accountability and traffic 

law compliance.

Keywords: safety administration, tourist buses, safety management.

มีคุณภาพและยั่งยืนแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 เมษายน 

2552 ให้การท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาติ (national 

agenda) มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จัดท�ายุทธศาสตร์แผนงานฟื้นฟูการท่องเที่ยวระยะส้ันและ

ระยะยาว โดยการจัดท�าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ  

พ.ศ. 2555-2559 (กระทรวงการท่องเทีย่ว และกฬีา, 2554)  

ดังนี้ (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ 

ส่ิงอ�านวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว (2) ยุทธศาสตร์

การพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน  

(3) ยทุธศาสตร์การพฒันาสินค้า บรกิารและปัจจยัสนบัสนนุ

การท่องเที่ยว และ (4) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น

และส่งเสริมการท่องเที่ยว

จากการพัฒนาการขนส ่ งทางรถยนต ์ของ

ประเทศไทยด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยประกอบกับ

ปริมาณรถที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้จ�านวนการเกิดอุบัติเหตุ
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ทางถนน หรืออุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน สูงขึ้น 

ตามไปด้วย ซึ่งอุบัติเหตุทางถนนก่อให้เกิดความสูญเสีย

ทางตรง คือชีวิตของคนไทยปีละหลายหมื่นคน รวมทั้ง

ท�าลายทรัพย์สินและเศรษฐกิจของประเทศปีละหลายหมื่น

ล้านบาท (กรมการขนส่งทางบก, 2543, หน้า 33) 

นอกจากนี ้ศนูย์อ�านวยการความปลอดภยัทางถนน  

โดยกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัได้แสดงจ�านวนสถติิ

สาเหตุส�าคัญที่ท�าให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน (กรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย, 2553) ดังนี้  

ขับรถเร็วเกินอัตราก�าหนด จ�านวน 9,764 ครั้ง, ขับรถโดย

ประมาท (ตัดหน้ากระชั้นชิด) จ�านวน 9,046 ครั้ง, ขับรถ 

ชนท้าย จ�านวน 5,006 และการ แซงรถผิดกฎหมาย

จ�านวน 3,242 ครั้ง

ดังน้ันจึงสรุปได้ว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ

ประกอบไปด้วยสาเหตุจากสภาพรถ และอุปกรณ์ในตัวรถ

ไม่ได้อ�านวยในเรื่องความปลอดภัยเป็นส�าคัญ พฤติกรรม

ของผูข้บัข่ีทีไ่ม่มีความพร้อมในการขบัรถ ไม่ช�านาญเส้นทาง  

รีบเร่งท�าเวลา หรือขับรถเป็นเวลานาน รวมทั้งการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากนั้น ยังมีปัจจัยทางถนน

และสภาพแวดล้อมอื่นๆ ร่วมอีกมาก เช่น สภาพเส้นทาง

เป็นโค้งลาดชันวกไปวนมา เครื่องกั้นไม่ได้ออกแบบสาหรับ 

ป้องกันรถขนาดใหญ่ และพฤติกกรมของผู ้โดยสารที ่

ไม่ค�านึงถึงความปลอดภัย เมื่อเกิดอุบัติเหตุกับรถโดยสาร

สาธารณะ แต่ละครั้ง ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิต

เป็นจ�านวนมาก

จากสาเหตุต่างๆ ของการเกิดอุบัติเหตุจราจร

ทางบกท�าให้เกิดความความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งชีวิตและ

ทรัพย์สินน้ัน ปัญหาอาจมาจากการบริหารจัดการขาด

ประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงเกิดแรงจูงใจในการหาแนวทาง

แก้ไขทีเ่หมาะสมและน�าเสนอรปูแบบการบรหิารจดัการด้าน

ความปลอดภัยจราจรทางบกประเภทรถโดยสารสาธารณะ

ท่องเท่ียวให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้พิจารณาน�ามาปรบัปรงุ

ให้มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและลักษณะการบริหาร

จัดการด้านความปลอดภัยจราจรทางบกประเภทรถโดยสาร

สาธารณะท่องเที่ยว ในประเทศไทย

2. เพื่อศึกษายุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัย

จราจรทางบกประเภทรถโดยสารสาธารณะท่องเที่ยว  

ในประเทศไทย

3. เพื่อศึกษาลักษณะการบริหารจัดการด้าน 

ความปลอดภัยที่ส่งผลทางตรงทางอ้อมต่อยุทธศาสตร์ด้าน

ความปลอดภัยจราจรทางบกประเภทรถโดยสารสาธารณะ

ท่องเที่ยว ในประเทศไทย

4. เพื่อน�าเสนอรูปแบบการบริหารจัดการด้าน

ความปลอดภัยจราจรทางบกประเภทรถโดยสารสาธารณะ

ท่องเที่ยวในประเทศไทย

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

จากการวเิคราะห์และการสังเคราะห์ความปลอดภยั

จราจรทางบกประเภทรถโดยสารสาธารณะท่องเที่ยวจาก

เอกสารและความรู ้จากทฤษฏีและแนวคิดและงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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ยุทธศำสตร์ควำม

ปลอดภัยจรำจรทำงบก

รูปแบบกำรบริหำร

จัดกำรด้ำนควำม

ปลอดภัยจรำจรทำงบก

ประเภทรถโดยสำร

สำธำรณะท่องเที่ยว

- ยุทธศำสตร์

  กำรท่องเที่ยว

- ยุทธศำสตร์กำร

  สริมสร้ำงควำมรู้

  กำรประชำสัมพันธ์

  อุบัติเหตุ

- ยุทธศำสตร์กำร

  วิศวกรรกำรจรำจร

- ยุทธศำสตร์กำร

  บังคับใช้กฎหมำย

- ยุทธศำสตร์กำรบริกำร

  กำรแพทย์ฉุกเฉิน

กำรบริหำร

จัดกำรด้ำนควำม

ปลอดภัยจรำจร

ด้ำนควำมมั่นคง

ต่อกำรใช้บริกำร

ด้ำนพนักงำน

ขับรถ

ด้ำนกำรปฏิบัติ

ตำมกฎหมำย

จรำจร

ด้ำนพำหนะ

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ยุทธศาสตร ์ความปลอดภัยจราจรทางบกฯ  

คือ วิธีการด�าเนินงานที่ม่ันใจได้ว่าจะน�าไปสู่ความส�าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ขององค์การที่ เหมาะสมที่ เกี่ยวกับ 

จราจรทางบก ประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว  

(2) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจการ

ประชาสัมพันธ์เรื่องอุบัติเหตุ (3) ยุทธศาสตร์การวิศวกรรม

การจราจร (4) ยุทธศาสตร์การบังคับใช้กฎหมาย และ  

(5) ยุทธศาสตร์การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว เป็นการวางแผน 

การเดินทางในการศึกษาเส้นทางเพื่อความสะดวกและ

ปลอดภัยในการเดินทาง

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจ

การประชาสัมพันธ์เรื่องอุบัติเหตุ เป็นการวางแผนงาน 

เร่ืองของส่ือต่างๆ ให้ผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะรู้ถึงกฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับในการขับขี่ เพื่อความปลอดภัยที่จะ

เกิดขึ้นจากการขับรถโดยสาร

ยุทธศาสตร์การวิศวกรรมการจราจร เป็นงานท่ี

เกี่ยวข้องกับ การวางแผนแก้ไขปัญหาจราจรและด้าน 

ความปลอดภัยในการสัญจรของผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนน

ยุทธศาสตร์การบังคับใช้กฎหมาย คือการวางแผน

ในการใช้กฎ ระเบียบข้อบังคับในการจราจรให้ผู ้ขับรถ

โดยสารปฏิบัติตาม

ยุทธศาสตร์การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นการ

วางแผนการช่วยเหลือผู ้โดยสารที่โดยสารรถสาธารณะ 

ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง

วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน ส�าหรับ 

การวิจัยเชิงคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์จากผู้ที่เก่ียวข้องกับ

การบรหิารจดัการด้านความปลอดภยัจราจรทางบกประเภท

รถโดยสารสาธารณะท่องเที่ยว และการวิจัยเชิงปริมาณใช้

แบบสอบถามจากสถานประกอบการรถโดยสารสาธารณะ

ในประเทศไทย

ผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภำพ

ผู ้ที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านความ

ปลอดภัยจราจรทางบกประเภทรถโดยสารสาธารณะ 

ท่องเที่ยวในประเทศไทย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

ผู้ให้ข้อมูลเชิงปริมำณ

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเชิงปริมาณครั้งนี้ คือ 

สถานประกอบการรถโดยสารสาธารณะในประเทศไทย  

5 ภาค ประกอบด้วย ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้  

ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือที่ใช ้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบ

สัมภาษณ์และแบบสอบถาม 

เนื้อหาของแบบสอบถามมีองค์ประกอบใหญ่ๆ  

3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ได้แก่ ส่วนน�า ส่วนที่ 2 ได้แก่ 

ตัวแปรอิสระ ส่วนที่ 3 ได้แก่ ตัวแปรตาม ซึ่งแต่ละส่วน 

มีรายละเอียดดังนี้
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องค์ประกอบส่วนที ่1 เป็นส่วนน�า ได้แก่ ชือ่ของ 

แบบสอบถาม ค�าช้ีแจงเกี่ยวกับการตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

องค์ประกอบส่วนที่ 2 เป็นค�าถามเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการด้านความปลอดภัยจราจรทางบกประเภท 

รถโดยสารสาธารณะท่องเที่ยวเป็นปัจจัยหลักๆ ได้ 4 ด้าน 

(1) ด้านความมัน่คงต่อการใช้บรกิาร (2) ด้านพนกังานขับรถ  

(3) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายจราจร (4) ด้านพาหนะ

องค์ประกอบส่วนที่ 3 เป็นค�าถามเกี่ยวกับ

ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยจราจรทางบกประเภท 

รถโดยสารสาธารณะท่องเทีย่ว 5 ยทุธศาสตร์ (1) ยทุธศาสตร์

การท่องเที่ยว (2) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความรู้ความ

เข้าใจการประชาสัมพันธ์เรื่องอุบัติเหตุ (3) ยุทธศาสตร์การ

วิศวกรรมการจราจร (4) ยุทธศาสตร์การบังคับใช้กฎหมาย 

(5) ยุทธศาสตร์การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

กำรทดสอบคุณภำพเครื่องมือวัด

แบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดสอบความแม่นตรง

หรอืเทีย่งตรง (validity) ได้คะแนนวัดความแม่นตรงทกุข้อ 

ไม่น้อยกว่า 0.8 และความเชื่อมั่น (reliability) ผลของ

การทดสอบความเชื่อมั่น (Cronbach s Alpha) เท่ากับ 

.9791 และค่า Cronbach s Alpha if Item Deleted 

ของข้อค�าถามมีค่าเท่ากับ .9785

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

รอบที่ 1 

การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ขอความอนุเคราะห์

เข ้าสัมภาษณ์ผู ้ที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้าน 

ความปลอดภัยจราจรทางบกประเภทรถโดยสารสาธารณะ

ท่องเที่ยว และรวมทั้งผู้ประสบภัยจากรถ 

รอบที่ 2 

การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถาม

เพื่อสอบถามข้อมูลจากกลุ ่มตัวอย่างโดยท�าการแจก

แบบสอบถาม

รอบที่ 3

ประชุมสัมมนา (Focus group) เพื่อมาปรับปรุง

รูปแบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยจราจรทางบก

ประเภทรถโดยสารสาธารณะท่องเที่ยว

กำรวิ เครำะห ์ข ้อมูลและสถิติที่ ใช ้ ในกำร

วิเครำะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา บรรยายลักษณะ

ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ระยะเวลาในการด�าเนินธุรกิจรถโดยสารสาธารณะ เส้นทาง 

การเดินทางรถโดยสารสาธารณะของกิจการ และปัญหา

อุบัติเหตุทางถนนที่พบจากการด�าเนินธุรกิจรถโดยสาร

สาธารณะ โดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน ใช้สถิติ t-test วิเคราะห์ข้อมูลในการทดสอบ

ความแตกต่างของค่าเฉล่ียของประชากร 2 กลุ่ม ใช้สถิติ 

One-way Anova (f-test) วิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบ

เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของประชากร หลายกลุ่ม วิเคราะห์

ค่าสหสัมพันธ์ใช้สถิติการวิเคราะห์ Pearson การหาค่า

สัมประสิทธิ์ใช้สถิติการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบ

เป็นขัน้ตอน (Multiple Regression Analysis Stepwise)  

วิเคราะห์ตัวแปรต้น คือ ลักษณะการบริหารจัดการ 

ผลกำรวิจัย

เชิงคุณภำพ

พบว่า ในด้านของความมั่นคงต่อการใช้บริการ 

องค์กรได้การวางแผนการขบัรถในช่วงเวลาปกตแิละในช่วง 

เทศกาล ก�าหนดให้ผูข้บัขีร่ถโดยสารสาธารณะทางไกล ในการ 

ขับรถต้องไม่เกิน 4 ชั่วโมง และมีการจัดสวัสดิการที่จ�าเป็น 

ในด้านของพนกังานขบัรถ มกีารตรวจสอบร่างกาย

อบรมมารยาทด้านการบริการแก่นักท่องเที่ยว พร้อมทั้ง 

ตักเตือนพนักงานขับรถ เมื่อมีข้อแนะน�าต่างๆ จาก 

นักท่องเที่ยว นอกจากนี้องค์กรภาครัฐมีการจัดอบรมเพื่อ

ให้ความรูค้วามเข้าใจกบัภาคกฎการขบัขีเ่พือ่ความปลอดภยั 

ด้านของการปฏบิติัตามกฎจราจรมเีรือ่งการรบัรูค้วามรนุแรง

ของการเกิดอุบัติเหตุอย่างจริงจัง อีกทั้งสนับสนุนให้มีการ

จับกุมผู ้ขับขี่ที่ฝ่าฝืนกฎจราจรอย่างต่อเนื่องนอกจากน้ี 

มีการทดสอบที่ได้รับใบอนุญาตขับขี่ จะต้องมีความรู ้ 
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ความเข้าใจอย่างดี ก่อนที่จะได้รับใบอนุญาต ด้านของ

ยานพาหนะ มีการตรวจสอบตามก�าหนดเวลา เพื่อด ู

ความพร้อมระบบเครื่องยนต์ โดยพนักงานขับรถและ 

เจ้าหน้าท่ีช่วยกนัตรวจสอบ ก่อนทีจ่ะออกให้บรกิาร หากพบ 

ปัญหาต้องรีบแก้ไขให้เรียบร้อย หาก มีปัญหานี้เกิดขึ้น

ระหว่างการเดินทาง ต้องมีการจัดรถโดยสารทดแทน

เพื่อไม่ให้ผู ้โดยสารที่ต้องเสียเวลา เช่น การน�ารถที่มี 

ประสิทธิภาพกว่ามาจัดบริการเปลี่ยนนอกจากนี้ภาครัฐควร

มีส่วนในเรื่องของการควบคุม ตรวจสภาพรถยนต์ทุกปี 

และควรมีข้อแนะน�าให้ผูป้ระกอบการน�าไปปรบัปรงุให้ดขีึน้  

ด้านของยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว มีส่วนช่วยให้มีการ

ปรับปรุงเส้นทางด้านการคมนาคม เพื่อลดอุบัติเหตุ และ

มีการก�าหนดมาตรฐานของรถโดยสารสาธารณะให้มีความ

ปลอดภัยมากยิ่งข้ึน ทั้งในเรื่องโครงสร้างของรถยนต์  

การก�าจัดความเร็ว และการออกกฎจราจรเกี่ยวกับอุปกรณ์

เสรมิความปลอดภยัในรถยนต์ทีใ่ช้ในการรบัส่งนักท่องเทีย่ว  

นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์เพื่อลดอุบัติเหตุ ต่าง

ช่วยกันประชาสัมพันธ์กันอย่างจริงจัง ผ่านสื่อต่างๆ อย่าง

ต่อเน่ือง 

เชิงปริมำณ

พบว่า ลักษณะการบริหารด้านความปลอดภัย

จราจรทางบกในภาพรวม อยู่ในระดับ มาก ส่วนในรายด้าน  

พบว่า ด้านการปฏิบัติตามกฎจราจร อยู่ในระดับมากที่สุด 

รองลงมา ได้แก่ ด้านพนักงานขับรถ อยู่ในระดับมาก  

ด้านความมัน่คงต่อการให้บรกิาร อยูใ่นระดบัมาก และอันดับ 

สุดท้าย คือ ด้านพาหนะ อยู่ในระดับมาก

ยุทธศาสตร์ความปลอดภัยจราจรทางบกประเภท

รถโดยสารสาธารณะท่องเที่ยว ในประเทศไทย ในภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายด้าน ยุทธศาสตร์การ 

ท่องเทีย่ว อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ รองลงมา ได้แก่ ยทุธศาสตร์

การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประชาสัมพันธ์เรื่อง

อุบัติเหตุอยู่ในระดับมาก ยุทธศาสตร์การวิศวกรรมการ

จราจร อยู่ในระดับมาก ยุทธศาสตร์การบังคับใช้กฎหมาย

อยู ่ในระดับมาก และอันดับสุดท้าย คือ ยุทธศาสตร์ 

การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อยู่ในระดับมาก 

กำรทดสอบสมมติฐำน

การทดสอบสมมติฐานที่ ต้ังไว้ในการวิจัยครั้งนี้  

มีจ�านวน 4 สมมติฐาน ซึ่งปรากฏผลการตั้งสมมติฐาน 

ดังต่อไปนี้ 

สมมติฐานที่ 1 ด้านความมั่นคงต่อการใช้บริการ 

ส่งผลต่อยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยจราจร

สมมติฐานที่ 2 ด้านพนักงานขับรถไม่ส่งผลต่อ

ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยจราจรทางบก

สมมติฐานที่ 3 ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 

จราจรส่งผลต่อยทุธศาสตร์ด้านความปลอดภยัจราจรทางบก

สมมติฐานที่ 4 ด ้านยานพาหนะ ส่งผลต่อ

ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยจราจรทางบกประเภท 

รถโดยสารสาธารณะ

ตัวแปรที่ส่งผลต่อยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัย

จราจรทางบกประเภทรถโดยสารโดยสารสาธารณะ 

ท่องเที่ยวโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ปัจจัย

ทางด้านพาหนะเป็นตัวแปรล�าดับที่ 1 ตัวแปรที่รองลงมา 

ก็คือ ความมั่นคง (SE) เป็นตัวแปรและตัวแปรท่ี 3  

หรือตัวแปรสุดท้าย คือ ด้านกฎหมายจราจร (Law) ซึ่ง

ทั้งสามตัวแปรหรือสามปัจจัยเข้ามาส่งผลยุทธศาสตร์ด้าน 

ความปลอดภัยจราจรทางบกประเภทรถโดยสารสาธารณะ

ท่องเที่ยว ท�าให้ค่าสหสัมพันธ์เพิ่มขึ้นเป็น .784 (multiple 

R.=.784) และสามารถอธิบายถึงระดับผลกระทบต่อ

ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยจราจรทางบกประเภทรถ

โดยสารสาธารณะท่องเที่ยวร้อยละ .614 (R Squre = .614) 

SumST = constant (.004) + Car (.594)

+ SE (.526) + Law (-.158)

(R. 784, R Squre .614, Adjusted R Squre 

.610, F 136.323 *,P . 000)

เมื่อ ST = ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยจราจร

ทางบก

Car = ปัจจัยที่ 1 คือ พาหนะ

SE = ปัจจัยที่ 2 คือ ความมั่นคง

Law = ปัจจัยที่ 3 คือ กฎ

ปัจจัยทางด้านพาหนะ (Car) เป็นตัวแปร ท่ีมีค่า
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มากสุดจาก 3 ตัวแปรที่ส่งผลทางตรง ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์

ถดถอยปรับมาตรฐาน (beta) ในเชิงบวกเท่ากับ .535

ปัจจัยที่ 2 ก็คือ ความมั่นคง (SE) เป็นตัวแปร 

ที่ส่งผลทางตรง ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยปรับมาตรฐาน 

(beta) ในเชิงบวกเท่ากับ .405

ปัจจัยที่ 3 หรือปัจจัยสุดท้ายที่ส่งผลทางตรง

ต่อยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยจราจรทางบกประเภท

รถโดยสารสาธารณะท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย คือ 

ด้านกฎหมายจราจรมาตรฐาน (beta) ในเชิงลบเท่ากับ 

-.143 ส่งผลต่อยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยจราจร 

ทางบกประเภทรถโดยสารสาธารณะท่องเที่ยว ในเชิงลบ 

ดังแสดงภาพ 2 ดังนี้

.405

.535

-.143. .692

.762

ความมั่นคง

ยำนพำหนะ

กฎหมาย

ยุทธศำสตร์

ด้ำนควำม

ปลอดภัย

จรำจรทำงบก

ประเภท

รถโดยสำร

สำธำรณะ

ท่องเที่ยว

ภำพ 2 ตัวแบบความสัมพันธ์และค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง

จากตัวแบบน�ามาจัดท�าเป็นรูปแบบการบริหาร

จัดการด้านความปลอดภัยจราจรทางบกประเภทรถโดยสาร 

สาธารณะท่องเท่ียว ในประเทศไทย คือ CSELem 

(CSELem Model)

กำรอภิปรำยผล

ปัจจุบันยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวมีการด�าเนินการ

เพื่อความปลอดภัยจราจรทางบกดังนี้ ยุทธศาสตร์มีส่วน

ช่วยให้มีการปรับปรุงเส้นทางด้านการคมนาคม เพื่อลด

อุบัติเหตุ สอดคล้องกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จัดท�ายุทธศาสตร์แผนงานฟื้นฟูการท่องเที่ยวระยะสั้นและ

ระยะยาวมีการจัดท�าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ  

พ.ศ. 2555-2559 และนอกจากน้ีวิทยา ชาติบัญชาชัย 

(2534, หน้า 25-52) ได้สรุปการเกิดอุบัติเหตุไว้ ดังนี้ 

ปัจจัยเส่ียงการเกิดอุบัติเหตประกอบด้วย ปัจจัยด้าน 

ส่ิงแวดล้อม ได้แก่ ถนนล่ืน ขึ้นเขา ลงเขา ทางขรุขระ  

เป็นหลุมเป็นบ่อ ซ่ึงอ�าพล ซ่ือตรง (2545, หน้า 95-105)  

เห็นพ้องต้องกันว่าสาเหตุที่ท�าให้เกิดอุบัติเหตุ ขับรถมีดังนี้  

สภาพถนนที่ไม่ปลอดภัย ได้แก่ ผิวถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ 

เปียกชื้นและเป็นโคลน ทางโค้งที่เป็นมุมแหลมยากแก่

การควบคุมรถ การหยุดรถ ดังนั้นผู้ขับรถต้องเพิ่มความ

ระมัดระวังมาก

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจ 

การประชาสัมพันธ์มีการด�าเนินการเพื่อความปลอดภัย

จราจรทางบกดังนี้ การประชาสัมพันธ์เพื่อลดอุบัติเหตุ  

มีทั้งในส่วนของภาครัฐจากส่วนกลางและท้องถิ่นรวมทั้ง  

เอกชน ต่างช่วยกนัประชาสัมพนัธ์กนัอย่างจรงิจงั สอดคล้อง 

กับงานวิจัยส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา (2547,  

หน้า 3-4) อุบัติเหตุจากพนักงานขับรถโดยสาร สามารถ

ป้องกันหรือลดความรุนแรง ลงได้ หากมีการเตรียมการ

อย่างดี 

ยุทธศาสตร ์การวิศวกรรมการจราจรมีการ 

ด�าเนินการเพื่อความปลอดภัยจราจรทางบกดังนี้ มีการ

ก่อสร้างมีการปรับปรุงเส้นทางจ�าเป็นต้องรองรับด้าน 

การท่องเที่ยวเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร เช่น ความ

ลาดเอียงไม่รับกับทางโค้ง หรือทางร่วมทางแยก สอดคล้อง

กับข้อเสนอแนะแนวทางในการขับเคลื่อนแผนแม่บท 

ด้านความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. (2552-2555) ไปสู่ 

การปฏิบัติด้านถนน ขาดระบบการจัดเก็บข้อมูลต�าแหน่ง

ที่เกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก ขาดการวิเคราะห์ ซึ่งจุด

อันตรายที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ขาดการบังคับใช้กฎหมาย

ว่าด้วยการก่อสร้างบนพื้นผิว ขาดระบบการตรวจสอบ 

ความปลอดภัยในการวางแผน การออกแบบ การก่อสร้าง

และการใช้งานของพื้นผิวจราจร

ยุทธศาสตร์การบริการการแพทย์ฉุกเฉินมีการ

ด�าเนินการเพื่อความปลอดภัยจราจรทางบกดังนี้ ปัจจุบัน

เครือข่ายหน่วยงานอาสากู้ภัย สมาคมมูลนิธิต่างๆ ให้ความ

ช่วยเหลอืสงัคม ในส่วนของภาครฐัยงัคงขาดก�าลงัเจ้าหน้าที ่

ในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับข้อเสนอแนะแนวทาง 
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ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทด้านความปลอดภัยทางถนน 

พ.ศ. (2552-2555) ไปสู ่การปฏิบัติยุทธศาสตร์ด้าน 

Emergency Services ด้านความปลอดภัยทางถนน 

ในเชิงรับที่ส�าคัญ ที่ช่วยบรรเทาความรุนแรงจากผลพวง

ของอุบัติเหตุ ซึ่งประเทศไทยยังไม่มีระบบการให้ความ

ช่วยเหลือแบบเป็นศูนย์รวม ท�าให้การด�าเนินงานบางครั้ง

ซ�้าซ้อน ในบางกรณีล่าช้า

การบริหารจดัการด้านความปลอดภยัจราจรทางบก 

ด้านความม่ันคงต่อการใช้บริการ ปัจจุบันมีการด�าเนินการ 

เพือ่ความปลอดภยัจราจรทางบกดงันี ้องค์กรได้การวางแผน 

การขับรถในช่วงเวลาปกติและในช่วงเทศกาล สอดคล้อง

กับ Schermerhorn (1999, หน้า7) ที่กล่าวว่า การจัด

องค์การประกอบด้วย การระบุและอธิบายงานที่ถูกน�าไป

ด�าเนินการ, การกระจายงานออกเป็นหน้าที่ การอธิบาย 

สิ่งที่จ�าเป็นหรือความต้องการของต�าแหน่งงานและการ

มอบหมายงาน ความรับผิดชอบ และอ�านาจหน้าที่ 

การบริหารจดัการด้านความปลอดภยัจราจรทางบก 

ด้านพนักงานขับรถ ปัจจุบันมีการด�าเนินการเพื่อความ

ปลอดภัยจราจรทางบกดงันี ้(1) ตรวจสอบร่างกายพนกังาน

ขับรถ (2) อบรมมารยาทด้านการบริการแก่นักท่องเที่ยว 

และ (3) ตักเตือนพนักงานขับรถ เมื่อมีข้อแนะน�าต่างๆ 

จากนักท่องเท่ียว (4) ให้องค์กรภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วม 

โดยจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับภาคกฎการขับขี่

เพื่อความปลอดภัย สอดคล้องกับงานวิจัยของภัควิภา 

ศกัด์ิศร ี(2547) ศกึษาปัจจยัทีพ่ยากรณ์พฤตกิรรมการขบัรถ 

อย่างปลอดภยัของพนักงานขับรถโดยสารประจ�าทาง บรษิทั 

ขนส่ง จ�ากดั โดยมผีลการศกึษาว่า คณุภาพชวีติในการท�างาน  

การตระหนักในความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจร มีความ

สัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤตกิรรมการขบัรถอย่างปลอดภยัของ

พนักงานขับรถโดยสารประจ�าทาง และยังสอดคล้องกับ 

แนวคิดของ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2543, หน้า 63-65)  

ที่กล่าวว่า การจัดบุคลากร เป็นการจัดอัตราก�าลังจัดคน

หรือบุคลากรเข้าไปในหน่วยงานหรือการจัดบุคคลให้เข้า

กับงานโดยค�านึงถึงคุณสมบัติของบุคคลและปริมาณที่

เพียงพอกับปริมาณของงาน

การบรหิารจดัการด้านความปลอดภยัจราจรทางบก 

ด้านการปฏบิติัตามกฎหมายจราจร ปัจจบุนัมกีารด�าเนนิการ 

เพือ่ความปลอดภยัจราจรทางบกดังนี ้(1) มกีารให้การอบรม 

เรื่องการรับรู ้ความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุต่อความ

ปลอดภัยจราจรของรถโดยสารสาธารณะแก่พนักงานขับ 

อย่างจริงจัง (2) สนับสนุนให้มีการจับกุมผู้ขับขี่ที่ฝ่าฝืน

กฎหมายจราจรเป็นประจ�าอย่างต่อเนื่อง (3) ก�าหนดการ

อบรมให้ความรู ้และรับรู ้ผลของการเกิดอุบัติเหตุแก่

พนักงานขับรถเป็นไปตาม พระราชบัญญัติจราจรทางบก 

พ.ศ.2522 ที่ก�าหนดไว้ใน มาตรา 21 ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติ

ให้ถูกต้องตามสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจรท่ี ได้ 

ติดตั้งไว้ หรือท�าให้ปรากฏในทาง หรือที่พนักงานเจ้าหน้าท่ี

แสดงให้ทราบ

ผลกำรทดสอบสมมติฐำน

พบว่า ด้านยานพาหนะ ส่งผลต่อยุทธศาสตร์ด้าน

ความปลอดภัยจราจรทางบกประเภทรถโดยสารสาธารณะ

ท่องเที่ยวอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเป็นไป

ตามสมติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจาก การเตรียม

ความพร้อมเรื่องระบบการสื่อสารและระบบเครื่องยนต์ของ

รถโดยสารก่อนที่ให้บริการเพื่อความปลอดภัยจราจรของ

รถโดยสารสาธารณะมีการเน้นข้อก�าหนดที่พนักงานขับรถ 

ซึ่งสอดคล้องกับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่าง  

ด้านยานพาหนะ กับดัชนีชี้วัดที่พบว่า รถโดยสารมีการ 

เชื่อมต่อกับระบบวงจรปิดทางหลวงสายส�าคัญ รถโดยสาร

มีการตรวจสอบระบบไฟเตือนต่างๆ ของรถ เพื่อป้องกัน

ไฟไหม้ ก่อนออกรถ รถโดยสารสาธารณะของกิจการมีการ 

ปรบัปรงุสภาพตัวถงัให้มคีวามพร้อมในการเดนิทางอยูเ่สมอ 

จากการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ของดัชนีตัวชี้วัดแสดง 

ให้เห็นว่าด้านยานพาหนะ มีค่ามากก็ส่งผลท�าให้การบริหาร

จดัการด้านความปลอดภยัจราจรทางบก ประเภทรถโดยสาร

สาธารณะสาธารณะท่องเที่ยวมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น 

อีกทั้งยังสอดคล้องกับศูนย์อ�านวยการความปลอดภัย 

ทางถนน (2549, หน้า 5) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่เกี่ยวกับความ

ปลอดภัยทางถนน ไว้ดังนี้ ปัจจัยด้านพาหนะ ควรมีการ 
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ตรวจสอบส่วนต่างๆ ของรถ ดังนี้ น�้ามันเครื่องยนต์ 

น�้ามันเชื้อเพลิง ยาง เครื่องยนต์ เบรก คลัทซ์ ระบบไฟ 

และแบตเตอร่ี

ด ้านความมั่นคงต่อการใช ้บริการ ส ่งผลต่อ

ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยจราจรทางบกประเภทรถ

โดยสารสาธารณะท่องเที่ยวอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุ

มาจาก องค์กรมีการวางแผนเพื่อเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดี 

ที่สุดให้บริการต่อความปลอดภัยจราจรของรถโดยสาร

สาธารณะซึ่งสอดคล้องกับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) 

ระหว่าง ด้านยานพาหนะ กับดัชนีช้ีวัดที่พบว่า กิจการ 

มีการวางแผนจัดเส้นทางเดินรถโดยค�านึงถึงความสะดวก

ปลอดภัยของผู้โดยสารและความเหมาะสม กิจการมีการ 

กระจายงานออกเป็นหน้าที่ มีการจัดการอบรมเกี่ยวกับ 

ข้อปฏิบัติตามกฎจราจรที่ควรทราบให้กับพนักงานขับรถ 

อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ภัควิภา ศักดิ์ศรี (2547) 

ศึกษาปัจจัยที่พยากรณ์พฤติกรรมการขับรถอย่างปลอดภัย

ของพนักงานขับรถโดยสารประจ�าทาง บริษัทขนส่ง จ�ากัด 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคลิกภาพ การปรับตัวเพื่อสู่ความเป็นเลิศ การสนับสนุน

ทางสังคม คุณภาพชีวิตในการท�างาน การตระหนักในความ

ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจร กับพฤติกรรมการขับรถ 

อย่างปลอดภัย ของพนักงานขับรถโดยสารประจ�าทาง

ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรส่งผลต่อ

ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยจราจรทางบกประเภทรถ

โดยสารสาธารณะท่องเที่ยวอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุ 

มาจาก การให้นโยบายเรือ่งการรบัรูค้วามรนุแรงของการเกดิ

อุบัติเหตุต่อความปลอดภัยจราจรของรถโดยสารสาธารณะ

แก่พนักงานขับรถมีการให้การอบรมเรื่องการรับรู ้ความ

รนุแรงของการเกิดอบุตัเิหตตุ่อความปลอดภยัจราจรของรถ

โดยสารสาธารณะแก่พนกังานขบัอย่างจรงิจงัและชีแ้จงเหตุ

อันก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆซึ่งสอดคล้องกับค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ (r) ระหว่าง ด้านยานพาหนะ กับดัชนีชี้วัดท่ี

พบว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากขับขี่อาจส่งผลต่อการบาดเจ็บ

เล็กน้อยจนถึงบาดเจ็บสาหัส อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการ 

ขับรถเร็วสูงอาจส่งผลต่อการเสียชีวิตของผู้โดยสาร การ

ไม่ปฏิบัติต่อกฎจราจรอาจส่งผลเสียต่อตนเองและผู้อื่น 

กิจการมีข้อบังคับไม่ให้พนักงานขับรถดูโทรทัศน์ในระหว่าง

ขับรถโดยสารสอดคล้องกับงานวิจัยส�านักงานสาธารณสุข

จังหวัดพะเยา (2547, หน้า 3-4) ได้สรุปผลการวิเคราะห์

ข้อมูล อุบัติเหตุจราจร พบว่า การเกิดอุบัติเหตุจราจร 

พบมากในเดือนที่ก�าหนดให้เป็นช่วงเทศกาล ประจ�าปี เช่น  

เดือนเมษายน ดังนั้น ฝ่ายข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขจึงได้

วิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลซึ่งประกอบด้วย

ข้อมูลการเฝ้าระวังทางอุบัติเหตุจากทุกโรงพยาบาลทุกแห่ง 

พบว่า การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมีสาเหตุมาจากการที่

คนขับรถขาดความรับผิดชอบต่อสังคม

ผลการทดสอบสมมตฐิาน ด้านพนกังานขบัรถ พบว่า 

ไม่ส่งผลต่อยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยจราจรทางบก

ประเภทรถโดยสารสาธารณะท่องเที่ยวอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถติิทีร่ะดับ .05 ซึง่ไม่เป็นไปตามสมติฐานทีต้ั่งไว้ทัง้นีอ้าจม ี

สาเหตุมาจากผู้ประกอบการได้มีการก�าหนดให้พนักงาน

ขับรถมีความพร้อมทางด้านร่างกายและมีตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของพนักงานขับรถโดยตลอด มีการตรวจสอบ

พนกังานก่อนขึน้ขบัขี ่ต้องไม่มสีารมนึเมาในร่างกาย อกีทัง้ 

มกีารสวสัดกิารทีจ่�าเป็น เช่น ประกนัสงัคม และมสีิง่ตอบแทน 

ในโอกาสอันสมควร ตามแต่อายงุานของผูขั้บรถโดยสาร เพือ่

สร้างก�าลังใจ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืน สอดคล้องกับ 

ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2543, หน้า 63-65) กล่าวว่าการจัด 

บุคลากร (Staffing: S) เป็นการจัดอัตราก�าลังจัดคนหรือ 

บุคลากรเข้าไปในหน่วยงานหรือการจัดบุคคลให้เข้ากับงาน 

โดยค�านึงถึงคุณสมบัติของบุคคลที่เพียงพอกับปริมาณ 

ของงานและบริหารด้วยระบบคุณธรรม (Merit System) 

เพือ่เป็นการส่งเสรมิขวญั ก�าลงัใจและเสรมิสร้างบรรยากาศ

ในการปฏิบัติงาน
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ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

1. การจดัการใช้ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะให้ท�างาน

ให้ได้ผลที่ดีที่สุดในระยะเวลาอันสั้นบางครั้งจ�าเป็นต้อง 

มีการจัดสวัสดิการที่จ�าเป็นให้กับพนักงานขับรถ เช่น  

มีสิ่งตอบแทนในโอกาสอันสมควร ตามแต่อายุงานของ 

ผู้ขับรถโดยสาร เพ่ือสร้างก�าลังใจ และเป็นตัวอย่างที่ดี

แก่ผู้อื่น

2. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศไทย 

มีส่วนช่วยในเรื่องของความปลอดภัยจราจรของรถโดยสาร

สาธารณะดงัน้ันต้องมกีารปรบัปรงุเส้นทางด้านการคมนาคม

มีการพัฒนาอย่างสมบูรณ์ท�าให้ปัญหาเรื่องการลดอุบัติเหตุ

ลดลงได้เนื่องจากปัจจัยแรกๆ ของการเกิดอุบัติเหต ุ

มักเกิดจากระบบของเส้นทางที่ไม่ได้มาตรฐาน

3. การวิศวกรการจราจรที่ช่วยในเรื่องของความ

ปลอดภัยจราจรของรถโดยสารสาธารณะ มีการเก็บข้อมูล

การเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการสอบสวนสาเหตุการเกิด

อุบัติเหตุเพื่อน�าข้อมูลมาประกอบการปรับปรุงสภาพถนน

ในจุดที่เกิดอุบัติบ่อยๆ

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังต่อไป

1. ควรศึกษาถึงทัศนคติการบริการของผู้มาใช้

บริการต่อความปลอดภัยที่ใช้รถโดยสารสาธารณะว่ามีความ

ปลอดภัยมากน้อยเพียงใด 

2. ควรศึกษากระบวนการดูแลและปกป้อง 

ผู ้มาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในกรณีเหตุฉุกเฉิน 

ว่ามีกระบวนการอย่างไร

3. ควรศึกษาเหตุจูงใจที่มีต่อในการขับรถโดยสาร

สาธารณะให้มีความปลอดภัยว่าเหตุจูงใจใดส่งผลให้เกิด

ความปลอดภัยมากที่สุด
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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�าหรับบริหารงานสถานศึกษา 

พื้นฐานในสังคมฐานความรู้ ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารและครูจ�านวน 485 คน ผลของ 

การศึกษาพบว่า มีความต้องการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 9 ระบบย่อย คือ ระบบข้อมูลหลัก 

ระบบบริหารวิชาการ ระบบบริหารงานบุคคล ระบบบริหารงานทั่วไป ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบห้องเรียน

อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจัดการเรียนการสอน ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และระบบการส่ือสารและประชาสัมพันธ์ ในการ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยด�าเนินการ 7 ขั้นตอน คือ (1) สังเคราะห์ข้อมูล (2) สร้างระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (3) สนทนากลุ่มโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 19 คน (4) ปรับปรุงระบบ (5) ทดลองใช้ใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 โรงเรียน เวลา 1 ภาคเรียน (6) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ กลุ่มตัวอย่างคือผู้บริหาร

และครูจ�านวน 92 คน พบว่า มีความพึงพอใจมากที่สุดในทุกด้าน และ (7) ปรับปรุงระบบครั้งที่ 2 เป็น 5 กลุ่มระบบ 

ดังนี้ (1) กลุ่มระบบสารสนเทศนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e- Student) (2) กลุ่มระบบการจัดการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์  

(e-Learning) (3) กลุ่มระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) (4) กลุ่มระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) และ  

(5) กลุ่มระบบส�านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ด้วย ตรวจสอบคุณลักษณะของระบบ กลุ่มตัวอย่างคือผู้บริหาร และครู  

จ�านวน 200 คน ผลการตรวจสอบ พบว่า ความเป็นประโยชน์และความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ความเป็นไปได้  

และมีความถูกต้องอยู่ในระดับมาก

ค�ำส�ำคัญ: ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, การบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, สังคมฐานความรู้
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ควำมน�ำ

กระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

ระดับนานาประเทศที่ มุ ่งเน้นการพัฒนาประเทศไปสู ่

เศรษฐกจิและสงัคมภมูปัิญญาและการเรยีนรู ้(knowledge 

-based economy, and knowledge-based society) 

สะท้อนให้เห็นความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีส่วน

ส�าคัญอย่างยิ่ง ในการผลิต การเข้าถึง การจัดเก็บ และ

การแพร่กระจาย “ความรู้” อันเป็นปัจจัยการผลิตภายใต้

ระบบเศรษฐกิจและสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 

ในช่วงเวลาท่ีความรู้กลายเป็นสิ่งที่มีอ�านาจ และมีอิทธิพล

อย่างมาก ต่อการพัฒนาทั้งในระดับบุคคล ระดับประเทศ 

ระดับภูมิภาค และระดับโลก ประเทศที่สามารถสร้างสังคม

แห่งความรู้หรือขับเคลื่อนด้วยสังคมฐานความรู้จะสามารถ

พัฒนาคนหรือประชากรให้มีคุณภาพและศักยภาพสูง  

ได้เปรยีบการแข่งขนั และน�าไปสูก่ารพฒันาประเทศให้เจรญิ 

Abstract

The purpose of this study is to develop and examine the qualification of the Information and 

Communication Technology (ICT) System for Basic Education Institution Management. Questionnaires 

were used to collect data from 485 respondents of administrators and teachers. The study found there 

were nine components of the ICT System: the main data system; academic management system; personnel 

management system; general management system, etc. Development the ICT System consisted of seven 

procedures as follows: (1) Synthesizing data and information, (2) Defining the system components,(3) 

Building the ICT System, (4) Focus group discussion from nineteen professionals, (5) Testing at the 

secondary school for one semester, (6) Measuring satisfaction of the users from 92 respondents of 

the administrators and teachers found the highest satisfaction in all aspects, and (7) Readjusting the 

ICT System to five system groups as follows: e-Student; e-Learning; e-Library; e-Service; e-Office. 

Examining the qualification of the ICT System, according to 485 respondents of administrators and 

teachers, shows the utility and propriety are at the highest rank and feasibility and accuracy were 

ranked at high level.

Keywords: information and communication technology system, basic education institutions management,  

     knowledge-based society, ICT system

ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว (ส�านักงานเลขานุการคณะกรรมการ

เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ, 2545, หน้า 3) 

การศึกษาเป็นกระบวนการส�าคัญในการพัฒนาคน  

และการพัฒนาประเทศ ในยุคสังคมฐานความรู้ โดยเฉพาะ

อย่างยิง่การจดัการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ซึง่เป็นการจดัการศึกษา 

ที่เข้าถึงประชาชนมากที่สุด หากการจัดการศึกษาในระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพ ย่อมส่งผลให้สังคม และ

ประเทศชาติมีการพัฒนาสูงขึ้น ในช่วงเวลาที่ผ่านมาการจัด 

การศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้ความส�าคัญต่อ

การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) มาใช้ 

ในการพัฒนาคุณภาพเพื่อก้าวสู ่สังคมฐานความรู ้อย่าง 

ต่อเนื่อง โดยส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารในแผนแม่บทการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการศึกษา และก�าหนดขอบเขตในการ
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ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในสถาน

ศึกษาในด้านการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ 

(ส�านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2547, หน้า 

5-9) ตั้งแต่ช่วงปี 2547 เป็นต้นมา พบว่า สถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาข้อมูล

สารสนเทศครอบคลุมการบริหารทุกด้าน แต่จากการศึกษา

ผลการวิจัยการใช้ ICT ในสถานศึกษา พบว่าไม่บรรล ุ

วัตถุประสงค์เท่าที่ควร ดังเช่นผลการวิจัยสถานภาพการ

ใช้ ICT เพื่อการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รองรับ 

การปฏริปูการศกึษาในทศวรรษทีส่อง (กระทรวงศกึษาธกิาร, 

2554) พบว่า สถานศึกษามีการน�าระบบ ICT ไปใช้ 

ในการค้นคว้าข้อมูลข่าวสารมากกว่าการน�ามาใช้เพื่อให้ได้

สารสนเทศในการตัดสินใจ ส่วนทางด้านการเรียนการสอน 

พบว่า นกัเรยีนใช้ ICT ในเรือ่งทีเ่ป็นสาระน้อยกว่าเรือ่งของ 

ความบันเทิงและการสื่อสาร ในขณะที่ครู อาจารย์ใช้ ICT 

เพื่อสร้างการบันเทิงในการสอนน้อย ช้ีให้เห็นช่องว่าง 

ในการเรียนการสอนโดยใช้ ICT อย่างชัดเจน ทางด้าน

โปรแกรมการบริหารจัดการ พบว่า สถานศึกษาขาดแคลน

โปรแกรมเพื่อการบริหารสถานศึกษาที่เหมาะสม โดย

โปรแกรมท่ีมอียูไ่ม่สามารถน�ามาใช้ได้ตรงตามความต้องการ

จากประเด็นป ัญหาดังกล ่าวข ้างต ้น ผู ้วิจัย  

จึงวิเคราะห์ระบบ ICT ที่ใช้ในการจัดการสถานศึกษา  

พบว่า ระบบโดยทัว่ไปยงัเป็นระบบทีไ่ม่ครบวงจร โปรแกรม

ระบบงานไม่บูรณาการท�าให้มีความซ�้าซ ้อน ผลของ

สารสนเทศ จึงไม่ตรงความต้องการของผู้บริหาร และครู  

จงึมแีนวคดิว่าสถานศกึษาควรมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

และส่ือสารส�าหรับการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่

สอดคล้องกับการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ ทั้งนี้ระบบ

ดังกล่าวควรมขีัน้ตอนของการสร้าง การพฒันา อย่างมรีะบบ 

และถูกต้องตามหลักทฤษฎี เพ่ือให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ได้น�าไปใช้ในการบริหารจัดการและการพัฒนาเยาวชน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และสามารถ

ก้าวเข้าสู่สังคมฐานความรู้ ได้อย่างมีคุณภาพต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาความต้องการระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการส่ือสารส�าหรับการบริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ในสังคมฐานความรู้

2. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารส�าหรับการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ในสังคมฐานความรู้

3. เพื่อตรวจสอบคุณลักษณะของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารส�าหรับการบริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ในสังคมฐานความรู้

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ผู ้วิจัยใช ้กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบวงจร 

การพัฒนาระบบ (system development life cycle) ของ 

เชลลี แคชแมน และโรเซนแบลทท์ (Shelly, Cashman 

& Rosenblatt, 2001, pp. 20-21) แนวคิดการพัฒนา

ระบบสารสนเทศของณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์ (2551, หน้า 

80-81) การศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบ ของ ปทีป 

เมธาคุณวุฒิ (2544, หน้า 117) และมาตรฐานการประเมิน 

ของคณะกรรมการด้านมาตรฐานส�าหรับการประเมินผล

ทางการศึกษา (McMillan & Schumacher, 2001 citing 

Owen, 1993, pp. 41-45) เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษาขั้น 

พื้นฐาน ในสังคมฐานความรู้ โดยอยู่บนพื้นฐานของหลัก

การบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ในแผน

แม่บทการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของ

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สภาพของ

สังคมฐานความรู้ในปัจจุบัน รวมทั้งผลการวิจัยทางด้าน

การใช้ระบบ ICT ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสรุปเป็นกรอบ 

แนวคิดการวิจัย 5 ขั้นตอน ดังภาพ 1
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กำรศึกษำควำมต้องกำรระบบ

1. ศึกษา วิเคราะห์แนวคิดจากเอกสาร

2. ศึกษาความต้องการระบบ ICT ของผู้บริหาร และครู

   ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

กำรพัฒนำระบบ

1. สร้างระบบ ICT

2. ศึกษาแนวคิดของผู้ทรงคุณวุฒิต่อระบบ ICT

3. ปรับปรุงระบบ (ครั้งที่ 1)

กำรทดลองใช้ระบบ

1. น�าระบบไปทดลองใช้ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ และครูใน

   สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. ปรับปรุงระบบ (ครั้งท่ี 2)

กำรตรวจสอบคุณลักษณะของระบบ

ประเมิน 4 ด้าน คือ ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ 

ความเหมาะสม และความถูกต้อง

กำรออกแบบระบบ

ภำพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยเชิงพัฒนาน้ีศึกษาข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ 

เชิงคุณภาพ และการทดลองใช้ โดยมีการด�าเนินการ 5  

ขั้นตอน ดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาความต้องการการใช้ระบบ 

ด�าเนินการ 2 ขั้น คือ (1) การศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2) ศึกษาความต้องการ 

การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ 

ผู้บรหิารและคร ูจากกลุม่ตวัอย่างได้แก่ ผูบ้รหิารสถานศึกษา  

48 คน และครู 437 คน รวมจ�านวน 485 คน เครื่องมือ 

ที่ใช้ คือ แบบสอบถาม ความต้องการแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ จ�านวน 68 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช ้

สถิติ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน-มาตรฐาน ผลที่ได้รับ 

น�ามาใช้เป็นแนวคิดในการออกแบบระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารส�าหรับการบริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ในสังคมฐานความรู้ 

ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบระบบ น�าผลจาก 

ขั้นตอนที่ 1 มาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบระบบสร้าง

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส�าหรับการ

บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังคมฐานความรู้ด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ 

ผลที่ได้รับคือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารส�าหรับการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ที่ประกอบด้วย 9 กลุ่มระบบงาน 20 ระบบงานย่อย 

ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาระบบ ด�าเนินการ 2 ขั้น 

ดังนี้ (1) การสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน จ�านวน 19 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  

คู ่มือการใช้โปรแกรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสือ่สารส�าหรบัการบรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในสงัคม 

ฐานความรู้ และประเด็นการสนทนา (2) ปรับปรุงระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส�าหรับการบริหาร

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในสงัคมฐานความรู ้ตามความคดิเหน็ 

ของผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ 

ขั้นตอนที่ 4 การทดลองใช้ระบบ โดยการน�าระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ที่ได้พัฒนาปรับปรุง

จากขั้นตอนที่ 3 พร้อมคู่มือการใช้ระบบ ไปทดลองใช้ใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา 

และมีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี คือ โรงเรียนเทพลีลา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  

โดยผู้วิจัยอบรมให้ความรู้ผู้ใช้ระบบก่อนด�าเนินการทดลอง 

ในระหว่างด�าเนินการทดลอง ผู้วิจัยติดตาม สังเกต ปัญหา 

อุปสรรคในการใช้โปรแกรม พร้อมแก้ไข ปรับปรุง โดยใช้

ระยะเวลาในการทดลอง 1 ภาคเรียน 

ผลการทดลองสรุปผลการสังเกตและ สอบถาม 

โดยใช้เครื่องมือวัดความพึงพอใจของผู ้บริหารและครู

ในสถานศึกษาที่มีต ่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสือ่สาร 4 ด้านคอื ด้านการรวบรวมข้อมลู การประมวลผล 

ข้อมูล ความถูกต้องและความแม่นย�าของข้อมูล และ
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ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 92 คน 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน-

มาตรฐาน 

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบคุณลักษณะของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยการน�าระบบ 

ไปให้ผู้บริหารและครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ�านวน 10 

โรงเรียน จ�านวนกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหาร 20 คน ครู 

180 คน รวมจ�านวนกลุม่ตวัอย่างทัง้สิน้ 200 คน ด�าเนนิการ 

ให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้ระบบ และศึกษาความคิดเห็น

คณุลกัษณะของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารฯ  

4 ด้าน คือ ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความ

เหมาะสม และความถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ 

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลกำรวิจัย

ผลการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ผลการศึกษาความต้องการระบบ ICT ส�าหรับ

การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังคมฐานความรู้

1.1 ระบบ ICT ส�าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ในสังคมฐานความรู้ มีลักษณะเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ที่มีการท�างานเชิงระบบ กล่าวคือ มีการน�าเข้าข้อมูล 

กระบวนการปฏิบัติงานและการแสดงผลข้อมูล

1.2 องค์ประกอบของระบบ ICT มี 20 ระบบ

งานย่อยสรุปได้เป็น 9 กลุ่มระบบงาน ดังน้ี (1) กลุ่ม

ระบบข้อมูลหลักอิเล็กทรอนิกส์ (2) กลุ่มระบบวิชาการ

อิเล็กทรอนิกส์ (3) กลุ่มระบบบริหารบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ 

(4) กลุ ่มระบบบริหารทั่วไปอิเล็กทรอนิกส์ (5) กลุ่ม

ระบบแผนงานและงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (6) กลุ่ม

ระบบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (7) กลุ่มระบบการเรียน 

อิเล็กทรอนิกส์ (8) กลุ่มระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 

และ (9) กลุ่มระบบส่ือสาร/ประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์

2. ผลการพัฒนาระบบ ICT ส�าหรับการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังคมฐานความรู้

2.1 การพัฒนาระบบ ICT ส�าหรับสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ในสังคมฐานความรู้ ด�าเนินการ 4 ขั้น คือ  

(1) ออกแบบระบบ (2) สร้างระบบ (3) ศึกษาแนวคิด

ผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและ ICT 

โดยการสนทนากลุ่ม (4) ปรับปรุงระบบ ผลที่ได้รับคือ 

องค์ประกอบของระบบ ICT และ 25 ระบบงานย่อย คือ 

กลุ่มระบบ รวมเป็น 6 กลุ่มระบบงาน สารสนเทศนักเรียน

อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มระบบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม

ระบบการจัดการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มระบบห้องสมุด

อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์และกลุ่ม

ระบบส�านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 

2.2 การทดลองใช้ระบบ การสังเกตและการ

ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ ICT พบว่าผู้ใช้ระบบ

มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี 

ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงบางระบบ

2.3 ปรบัปรงุระบบ ผลทีไ่ด้รบัคอืองค์ประกอบ

ของระบบ ICT มี 5 กลุ่มระบบงาน และ 25 ระบบงานย่อย  

ดังภาพ 2

3. ผลการตรวจสอบคุณลักษณะของระบบ ICT 

ส�าหรบัการบรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในสงัคมฐานความรู้  

พบว่า ระบบ ICT ส�าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังคม 

ฐานความรู ้ มีคุณลักษณะในภาพรวมอยู ่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า คุณลักษณะ ด้านความมี

ประโยชน์ และด้านความเหมาะสม อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ส่วนด้านคุณลักษณะด้านความถูกต้อง และความเป็นไปได้  

อยู่ในระดับมาก
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สรุปผลกำรวิจัย ดังภำพ 2

ภำพ 2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส�าหรับการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังคมฐานความรู้  

ที่ได้จากการวิจัย

กำรอภิปรำยผล

1. การศึกษาความต้องการการใช้ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ส�าหรับการบริหารสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน จากการศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง พบว่า ระบบ ICT ส�าหรับการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย ระบบงานอิเล็ค- 

ทรอนิคส์ หลัก 9 ระบบ ได้แก่ ระบบข้อมูลหลัก ระบบ

บริหารวิชาการ ระบบบริหารงานบุคคล ระบบบริหารงาน

ทั่วไป ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบห้องเรียน 

ระบบการจัดการเรียนการสอน ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

และระบบการส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ ทัง้นีจ้ากการศึกษา 

บทบาทหน้าทีข่องสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน พบว่าสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานส่วนใหญ่แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 4 กลุ่ม  

คือ กลุ่มบรหิารวชิาการ กลุ่มบรหิารงบประมาณ กลุ่มบรหิาร  

งานบุคคล และกลุ่มบริหารทั่วไป เมื่อศึกษาความต้องการ

ของผู้บริหารและครู พบว่า ทั้งผู ้บริหารและครูมีความ

ต้องการให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ในสถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีความต้องการ
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น�ามาใช้ในระบบงานข้อมูลหลัก ระบบงานวิชาการ ระบบ

บริหารงานบุคคล ระบบบริหารทั่วไป ระบบแผนงานและ

งบประมาณ ระบบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการเรียน 

การสอน ระบบห้องสมดุ และระบบการสือ่สาร/ประชาสมัพนัธ์  

ผู้บริหารและครูมีความตระหนักในความส�าคัญของระบบ

อินเทอร์เน็ตที่ทันสมัย รวมทั้งอุปกรณ์ทางด้านการส่ือสาร 

เช่นโทรศัพท์ เคลื่อนที่ หรือคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ซึ่งเป็น 

อุปกรณ์ท่ีสามารถน�ามาใช้ร่วมกับโปรแกรมต่างๆ โดยมี 

จุดประสงค์หลักเพื่อการติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่าง 

สถานศึกษากับผู้ปกครอง ชุมชน การเผยแพร่องค์ความรู ้

ในสถานศึกษาออกสู่ชุมชน ก่อให้เกิดความร่วมมือกัน 

ในการสร้างฐานแห่งความรู้ แนวคิดดังกล่าวนี้นอกจากจะ

ท�าให้เกิดการบริหารแบบมีส่วนร่วมตามแนวทางทางด้าน 

การบริหารการศึกษาแล้ว การสื่อสารข้อมูลในลักษณะ

ดังกล่าวยังเป็นการเช่ือมโยง แลกเปลี่ยนองค์ความรู ้

ระหว่างบุคคล ระหว่างหน่วยงาน เป็นการสร้างพลังในการ 

กระจายความรู้ ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญในการเช่ือมต่อช่องว่าง

ทางวิทยาการในสังคม สอดคล้องกับแนวคิดของสังคม

ในสังคมฐานความรู้ ของ องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์

และวัฒนธรรม (UNESCO report, 2005 อ้างถึงใน 

ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2549 หน้า 1-2) 

กล่าวไว้ว่า สังคมแห่งความรู้ คือ สังคมที่เต็มไปด้วยความ 

หลากหลายและความมีศักยภาพ เป็นบ่อเกิดของการ

พัฒนามนุษย์และการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมแห่งความรู ้

ต้องมีการส่งเสริมความร่วมมือด้านความรู้ การเผยแพร่

เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ หรือ ICT เพื่อช่วย

สร้างโอกาสการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ทุกคนต้องสามารถเข้าถึง

ข้อมูลข่าวสารได้อย่างง่ายดาย และสามารถพัฒนาปัญญา

และทักษะการคดิวเิคราะห์เพ่ือแยกแยะข้อมลูทีม่ปีระโยชน์

และไม่มปีระโยชน์ ผลการวจิยัมคีวามสอดคล้องกบัแนวคดิ

ของ ศุภรา สุขเกษม (2552) ที่กล่าวถึง ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่น�ามาใช้ในสถานศึกษาในปัจจุบัน ว่าควรน�า

มาใช้เพื่อ คุณประโยชน์ 3 ประการคือ (1) เป็นแหล่ง

การเรียนรู้ (2) เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

และเป็นสื่อในการเรียนรู้ สื่อสาร และ (3) เป็นเครื่องมือ 

เทคโนโลยสีารสนเทศทีช่่วยในการบรหิารจดัการ ทัง้ทางด้าน 

การเรียนการสอน ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุ 

ครุภัณฑ์ เป็นต้น การใช้มีทั้งในระดับการจัดการท่ัวไป 

จนถึงระดับการตัดสินใจ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 

สถาพร แสงสุโพธิ์ (2552) ที่ได้ศึกษาเพื่อพัฒนาระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การจดัการความรูใ้นระดบับณัฑติ 

ศึกษา มหาวทิยาลัยแม่โจ้ ผลการวจิยัพบว่า ระบบเทคโนโลย ี

สารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 12 ระบบ 

ได้แก่ ระบบสมาชิก ระบบข่าวสารสัมพันธ์ ระบบบทความ 

ระบบเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ เป็นต้น

2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสือ่สารส�าหรบัการบรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในสงัคม 

ฐานความรู้ จากผลของการศึกษาครั้งนี้ พบว่าผู้บริหารและ

ครทูีไ่ด้ทดลองใช้ระบบเป็นเวลา 1 ภาคเรยีน มคีวามพงึพอใจ 

ต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ทั้งในด้าน

การรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล ความถูกต้อง/

ความแม่นย�าของข้อมูล และประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

อยู่ในระดับมากและมากที่สุด จึงสามารถกล่าวได้ว่าระบบ 

ICT ที่พัฒนาข้ึน สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา 

ข้ันพื้นฐานได้ อันจะน�ามาซึ่งระบบงานที่สะดวก คล่องตัว 

รวดเรว็ มคีวามถกูต้องในข้อมลูสารสนเทศทีไ่ด้รบั ผลส�าเร็จ 

ของการพัฒนาระบบในครั้งนี้ เกิดมาจากการศึกษาค้นคว้า

อย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอนอย่างเหมาะสม มีการประเมิน 

ทดสอบผลของการด�าเนินงานอย่างเป็นระยะ น�าผลที่ได้รับ 

มาปรบัปรงุ เปลีย่นแปลง และพฒันาอย่างมขีัน้ตอน โดยการ 

ศกึษาเอกสาร ศกึษาความต้องการของผูใ้ช้ระบบ แนวคดิของ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ การทดลองใช้ การประเมินผล และปรับปรุง

ระบบอย่างต่อเนื่อง จนมีข้อสรุปว่า ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร ส�าหรับการบริหารสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ในสังคมฐานความรู้ ประกอบด้วย 5 กลุ่มระบบ 

งานอิเล็กทรอนิกส์ คือ กลุ่มระบบสารสนเทศนักเรียน  

กลุ่มระบบการจดัการเรยีนรู ้กลุ่มระบบห้องสมดุ กลุ่มระบบ 

บรกิาร และ กลุม่ระบบส�านกังาน แต่ละกลุม่ระบบแบ่งเป็น 

ระบบงานย่อย และงานต่างๆ รวมทั้งสิ้น 25 ระบบงานย่อย  

เมือ่พจิารณาระบบงานต่างๆ ของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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และการสื่อสาร ที่ค้นพบจากงานวิจัย สามารถกล่าวได้ว่า

เป็นระบบท่ีพัฒนาขึ้นมีความสอดรับกับการบริหารของ

สถานศึกษา ทั้งด้านการบริหารงานวิชาการ การบริหาร

งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป  

ซึ่งครอบคลุมการบริหารทั่วทั้งองค์การของสถานศึกษา 

สอดคล้องกับแนวคิดของยืน ภู ่วรวรรณ และสมชาย  

น�าประเสรฐิชยั (2546, หน้า 34-38) แสดงแนวคดิว่า โรงเรยีน 

ต้องให้ความส�าคัญในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เพื่อพัฒนาการศึกษาการเรียนรู ้ การเรียนการสอนและ 

การประกันคุณภาพการศึกษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาและการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศด้านต่างๆ ได้แก่การพฒันาเครอืข่ายของโรงเรยีน 

เพือ่การเรียนการสอน การสร้างโฮมเพจรายวชิา การออนไลน์ 

ระบบห้องสมุด เพื่อให้ติดต่อค้นหาข้อมูล ดูรายช่ือรายการ

ตลอดจนค้นหาเอกสารและหนังสือของห้องสมุด การสร้าง

โมเดลการเรียนรู้แบบอะซิงโครนัส(asynchronous) การ

เรียนการสอนทางไกลโครงการดิจิตอลไลบรารี่ เป็นการใช้

ระบบห้องสมุดและการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้

ประโยชน์ในเร่ืองการเป็นห้องสมุดอนาคตที่จะมีข้อมูล

และหนังสือดิจิตอลเพ่ือประโยชน์ทางด้านการศึกษาเป็น 

จ�านวนมาก ตลอดจนการสร้างวารสารบนเครอืข่าย การสร้าง 

ระบบเกบ็ข้อมลูเพือ่เป็นฐานบรกิารข้อมลู การขยายขอบเขต 

การค�านวณและงานวิจัยระบบการค้นหาทรัพยากรบน 

เครือข่าย และ การใช้ระบบเสริช์เอนจิน (search engine) 

เพื่อค้นหาข่าวสารข้อมูลที่ต้องการได้ สอดคล้องกับแนวคิด

ของ ณรงค์ สมพงษ์ (2552, พฤษภาคม 27) ที่กล่าวว่า 

การใช้ ICT ในสถานศึกษา มี 6 ประเภท คือ (1) บทเรียน 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (2) การศึกษาทางไกล (3) เครือข่าย 

การศึกษา (4) การใช้งานในห้องสมุด (5) การใช้งานในห้อง 

ปฏิบัติการ และ (6) การใช้งานประจ�าและการบริหาร

3. การตรวจสอบคุณลักษณะของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ส�าหรับการบริหารสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ในสังคมฐานความรู ้ จากผลการวิจัยครั้งนี้ 

พบว่า คุณลักษณะของระบบ ICT ส�าหรับการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังคมฐานความรู ้ที่พัฒนาขึ้น 

มคุีณลักษณะด้านความมปีระโยชน์ และด้านความเหมาะสม  

อยู่ในระดับมากที่สุด และ ด้านความถูกต้อง และความ

เป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นไปได้ว่าระบบที่พัฒนา

ขึ้นนั้น เป็นการพัฒนามาจากความต้องการที่แท้จริงของ

ผู้ใช้ระบบ และมีขั้นตอนการพัฒนาอย่างเหมาะสมเพื่อให้

ได้ระบบที่มีคุณประโยชน์ ต่อผู้บริหาร ครู และนักเรียน 

ในสถานศึกษา จึงมีผลท�าให้ผู้บริหารและครูที่ได้ทดสอบ 

การใช้งาน มคีวามคิดเหน็ตรงกนัว่า ระบบ ICT มปีระโยชน์

และความเหมาะสมในระดับมากที่สุด อย่างไรก็ตาม 

การใช้งานระบบ ICT ทุกระบบสถานศึกษาต้องมีสภาพ

แวดล้อมที่สามารถรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

เช่น สัญญาณโทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต ความพร้อม

ของบุคลากร ทั้งนี้อาจมีสถานที่บางแห่งที่ไม่สามารถใช้งาน

ระบบได้อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยปัญหาทางสภาพแวดล้อม 

จึงมองเห็นว่าความเป็นไปได้ยังอยู่ในระดับมาก กล่าวคือ  

เป็นระบบมีความเป็นไปได้สูงส�าหรับสถานศึกษาที่มี 

ความพร้อม ส่วนสถานศึกษาที่ไม่พร้อมมากนักจะมีความ

เป็นไปได้น้อย การตรวจสอบคุณลักษณะในครั้งนี้ เป็นไป

ตามแนวคิดของอุทุมพร จามรมาน (2531) ที่กล่าวถึง 

การตรวจสอบรูปแบบมีหลายวิธีซึ่งอาจใช้การวิเคราะห์จาก

หลักฐานเชงิคุณลักษณะและเชงิปรมิาณโดยทีก่ารตรวจสอบ 

รูปแบบจากหลักฐานเชิงคุณลักษณะอาจใช้ผู ้เช่ียวชาญ 

เป็นผู้ตรวจสอบ ส่วนการตรวจสอบโมเดลจากหลักฐาน 

เชงิปรมิาณใช้เทคนคิทางสถติ ิการวจิยัครัง้นีใ้ช้การประเมนิ

ตามรูปแบบของคณะกรรมการด้านมาตรฐานส�าหรับ 

การประเมนิผลทางการศกึษา ประกอบด้วย มาตรฐาน 4 ด้าน  

คือ ด้านความมปีระโยชน์ ด้านเป็นไปได้ ด้านความเหมาะสม  

และด้านความถกูต้อง (McMillan & Schumacher, 2001 

citing Owen, 1993, pp. 41-45) ด้วยแนวทางการประเมนิ

ตามข้ันตอนดังกล่าว จึงได้ผลสรุปว่าระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสารที่ได ้พัฒนาขึ้น มีคุณภาพ 

เพียงพอต่อการน�าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานได้ 
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ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหน่วยงานระดบักระทรวง

ศึกษาธิการ

1. กระทรวงศึกษาธิการควรน�าผลงานวิจัยมา

ก�าหนดเป็นนโยบายโดยวางรากฐาน และมาตรฐานระบบ 

ICT เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ

หน่วยงานใช้ระบบร่วมกันได้

2. ก�าหนดยุทธศาสตร์ เพื่อการส่งเสริมต่อยอด 

การพัฒนาระบบ ICT พัฒนาตัวชี้วัดในระดับสากล เพื่อให้ 

มีความสมบูรณ์ครอบคลุม การบริหารจัดการและการจัด 

การเรียนการสอน

3. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตอย่างพอเพียงและเหมาะสมต่อการเข้าถึง

คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้

4. ก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของ

กระทรวงให้มีความสามารถด้านการใช ้ และพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

กำรน�ำผลกำรวิจยัไปประยกุต์ใช้ในสถำนศกึษำ

สถานศึกษาควรน�าผลการวจิยัระบบ ICT ทีพ่ฒันา

ไปประยกุต์ใช้ให้เหมาะสมกบัสภาพและบรบิทของโรงเรยีน 

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และก�าหนดยุทธศาสตร์

พัฒนาครู นักเรียนให้มีศักยภาพในการใช้และพัฒนา ICT 

อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัยคร้ังต่อไป

ควรน�าผลการวจิยัครัง้นีไ้ปทดลองใช้ในสถานศกึษา 

ที่มีสภาพแวดล้อมและศักยภาพที่แตกต่างกันเพื่อศึกษา 

ถึงระบบที่เหมาะสมและเป็นไปได้ของแต่ละสถานศึกษา
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บทคัดย่อ

บทความน้ีรายงานการวิจัยแบบผสมเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นสถาบัน 

ทางวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การเทียบเคียงสมรรถนะองค์กร และเพื่อ

ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จากผู้บริหารสถานศึกษาจ�านวน 253 โรงเรียน

และแบบสัมภาษณ์จากผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อใช้ในการเทียบเคียงสมรรถนะจ�านวน 3 โรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า  

(1) ความเป็นสถาบันทางวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การเทียบเคียง

สมรรถนะองค์กร ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรได้ประเด็นส�าคัญคือ การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและ

ยึดผลการพัฒนาผู้เรียนเป็นที่ตั้ง ด้านการจัดการเรียนการสอนได้ประเด็นส�าคัญคือ งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ ทีมงาน 

บริหารเพื่อความเป็นสถาบันทางวิชาการ และการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ ในทางวิชาการ ด้านการนิเทศภายในได้

ประเด็นส�าคัญ คือ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ด้านการวัด  

และการประเมินผลได้ประเด็นส�าคัญคือ พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ได้ตามเป้าประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษา 

ในทศวรรษที่สอง การแสวงหาข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์สูงสุด (2)ได้รูปแบบการบริหารสถาบันทางวิชาการของ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แบบ PRAGMATIC 4 ด้าน คือ หลักสูตรและการบริหาร

หลักสูตร การนิเทศภายในการจัดการเรียนการสอน และการวัดและการประเมินผล (3)รูปแบบการบริหารสถาบันทาง

วิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แบบ PRAGMATIC และคู่มือการใช้รูปแบบ มีความ 

เหมาะสมในการน�าไปใช้ในภาพรวมอยู่ในระดับดี
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ควำมน�ำ

การบริหารสถาบันทางวิชาการในโรงเรียนเป็น 

งานหลักงานหนึ่งของผู ้บริหารสถานศึกษา ผู ้บริหาร 

สถานศึกษาจะต้องมีทักษะการบริหารสถาบันทางวิชาการ 

มีความรอบรู้ มีความเข้าใจ รู้จักใช้จิตวิทยา ใช้เทคนิค 

ในการปกครองบังคับบัญชา และใช้คุณธรรมประกอบการ

บริหารสถานศึกษา เพราะโรงเรียนเป็นสถาบันการศึกษา 

ที่ส�าคัญที่สุด ที่ได้น�านโยบายทางการศึกษาไปปฏิบัติ ความ

ส�าเรจ็หรือล้มเหลวในการจดัการศกึษาในโรงเรยีน ความหวงั 

อนาคตของผู้เรียนหรือเยาวชนจึงฝากไว้ที่ครูและผู้บริหาร

Abstract

The research objectives are: to study the academic institutionalization for the private basic 

education school in Bangkok Metropolis by benchmarking utilization; develop the academic 

institutionalization model for the private basic education school in Bangkok Metropolis; Improve the 

academic institutionalization model for the private basic education school in Bangkok Metropolis. The 

research is divided into three stages based on the stated objectives. The findings indicate the following: 

(1) The results of the academic institutionalization for the private basic education school in Bangkok 

Metropolis by benchmarking utilization are as follows: curriculum and curriculum management are 

determined based on the fundamental factors of the participation of all parties involved and focused 

on learner-centered ability. Teaching and learning management are determined based on funding and 

materials, the administrative team fulfilling its role as an academic institution and the development 

of new academic knowledge. Internal orientation is determined based on having a positive attitude 

towards the profession and the responsibility for education management in order to develop the learners’ 

potential. Assessment and evaluation are determined based on developing the learners’ potential to 

achieve the target goal of Educational Reform in the Second Decade and searching for the most beneficial 

information. (2) The administrative style of the academic institutions is PRAGMATIC, covering the four 

aspects of the role of academic institutions, namely, curriculum and curriculum management, internal 

orientation, teaching and learning management, and assessment and evaluation. (3) The PRAGMATIC 

style of administration for the private basic education in Bangkok Metropolis and the manual for its 

implementation are appropriate and good as a whole.

Keywords: benchmarking utilization, Bangkok metropolitan area

สถานศึกษา จะเห็นว่าการบริหารสถาบันทางวิชาการเป็น

หัวใจส�าคัญในการพัฒนา ทุกๆ ด้าน แม้การศึกษาจะมี 

หลักสูตรดีเพียงใด หากขาดผู้บริหารสถานศึกษาที่มีทักษะ

การบริหารสถาบันทางวิชาการ หลักสูตรเหล่านั้นก็ย่อม 

ไม่เกิดผล การพัฒนาการศึกษาจะบรรลุเป้าหมายไม่ได้  

ถ้าขาดการพัฒนาทักษะการบริหารสถาบันทางวิชาการ 

ดังนัน้ ผูบ้รหิารสถานศึกษา จงึเป็นหวัใจส�าคัญในการพฒันา 

การศึกษาพัฒนาคน เป็นตัวจักรส�าคัญในการสร้างสรรค์

สังคมให้เจริญ ก้าวหน้า เป็นผู้ให้ทั้งด้านวิชาการ ด้าน

ความประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองดี เป็นแบบอย่าง

ที่ดีแก่สังคม 
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การพัฒนาการบริหารสถาบันทางวิชาการเป็น 

กระบวนการหนึง่ในการบรหิารงานวชิาการ ซึง่นกัการศึกษา 

มักจะมองคุณภาพการศึกษาใน 3 มิติ คือ (1) มิติคุณภาพ

ด้านทรัพยากรที่ใช้ในการจัด การเรียนการสอนรวมถึง

คณุภาพของคร ู(2) มติคิณุภาพด้านการจดัการเรยีนการสอน  

(3) มิติคุณภาพด้านผลผลิต (คู่มือการประเมินสถานศึกษา 

เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและมัธยม 

ศกึษา, 2550 ,หน้า 1) เพือ่ส่งเสรมิสนบัสนนุการเรยีนการสอน 

ให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยมีขอบเขตของการบริหาร ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้ การวัดผล 

ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนา 

คณุภาพการศกึษา การพัฒนาสือ่ นวตักรรม และเทคโนโลยี

ทางการศึกษาการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา 

การแนะแนวการศกึษา การพฒันาระบบ การประกนัคณุภาพ 

ภายในสถานศึกษา การส่งเสริมความรู ้ด้านวิชาการแก่

ชุมชน การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ 

สถานศึกษาอื่น และการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ

แก่บุคคลครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่

จัดการศึกษา โดยทั้งหมดเป็นไปเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง  

ด ีและมคีวามสขุในการเรยีนรูแ้ละการใช้ชีวติ ดงัน้ัน ผูบ้รหิาร 

สถานศึกษา จึงจ�าเป็นต้องมีทักษะการบริหารสถาบันทาง

วิชาการให้ได้สัมฤทธิ์ผลตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ส่งผลให้เกิด

การปฏริปูผูเ้รยีน หลกัสตูร ครผููส้อน กระบวนการจดัการเรยีน 

การสอน การวิจัย และการวัดผลประเมินผล ได้ตามมา 

(กระทรวงศึกษาธิการ,2546 หน้า 33-34)

สถานศึกษาเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ควบคู่กับภาครัฐมาโดยตลอด เกือบทุกประเภท ทุกระดับ 

ต้ังแต่ปี พ.ศ 2461 เป็นต้นมา โดยการบริหารจัดการด้าน

การเรียนการสอนและ การพัฒนาครูนั้นได้ท�าการพัฒนา

อยู่เสมอ ปัจจุบันเอกชนมีแนวโน้มในการจัดการศึกษา

มากยิ่งขึ้น โดยศึกษาได้จากจ�านวนนักเรียนในสถานศึกษา

เอกชนในระบบโรงเรียนที่เพ่ิมมากข้ึนทุกปี จากรายงาน

ของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

ในปีการศึกษา 2548-2552 มีจ�านวนร้อยละ ของนักเรียน

ในระบบของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญเพิ่มขึ้นดังนี้ 

14.5, 17.1, 17.7, 18.4 และ 17.3 หากจ�าแนกตาม

ระดับชั้นพบว่า จ�านวนร้อยละของนักเรียนระดับก่อน

ประถมศึกษาคือ 28.4, 29.3, 30.0, 34.8 และ 30.90 

ตามล�าดับ, จ�านวนร้อยละของนักเรียนระดับประถมศึกษา

คือ 16.2, 17.4, 18.0, 20.4 และ 18.2, จ�านวนร้อยละ 

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาต้นต้นคือ 9.3, 11.5, 12.4, 

10.2 และ 12.6 ตามล�าดับ, จ�านวนร้อยละของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคือ 5.4, 10.5, 11.0, 12.33 

และ 7.9 ตามล�าดับ ประกอบกับบทบัญญัติของกฎหมาย

ได้เอื้อต่อการให้เอกชนมาลงทุนด้านการศึกษา โดยให้มี

ความเป็นอิสระด้านการบริหารจัดการ และรัฐต้องให้การ

สนับสนุนด้านเงินอุดหนุน การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษี  

และสิทธิประโยชน์อย่างอ่ืนที่เป็นประโยชน์ทางการศึกษา

แก่สถานศึกษาเอกชนตามความเหมาะสมรวมทั้งส่งเสริม

และสนับสนุนความเป็นสถาบันด้านวิชาการให้สถานศึกษา 

เอกชนมมีาตรฐานและสามารถพึง่ตนเองได้ (ส�านกัเลขาธกิาร 

สภาการศึกษา, 2548, หน้า ฏ)

จากความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา 

ดงักล่าวข้างต้น ในปัจจบุนัมเีครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเทยีบเคยีง 

สมรรถนะองค์กร ซึ่งที่รู ้จักกันอย่างแพร่หลายหลังจาก

บริษัท Xerox ใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงคุณภาพ

ของสินค้า จนประสบความส�าเร็จ สอดคล้องกับผลการ

ศึกษาวิจัย ในแวดวงการศึกษาเริ่มมีการด�าเนินการบ้าง

แต่ยังไม่แพร่หลาย ได้แก่ โครงการศึกษาวิธีการปฏิบัติ

ที่เป็นเลิศ ด้วยวิธีเทียบเคียงสมรรถนะ ของสถานศึกษา

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดท�าโดยสถาบันพัฒนาครู  

คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับสถาบันเพิ่ม

ผลผลิตแห่งชาติ และมสีถานศึกษาต่างๆ ทัว่ประเทศเข้าร่วม 

โครงการจ�านวน 31 แห่ง ซึ่งเป็นการกระท�าอย่างเปิดเผย 

และเป็นระบบโดยเริ่มจากให้แต่ละสถานศึกษาส�ารวจ 

ความพร้อมในด้านต่างๆ ได้แก่ ความมุ่งมั่นจริงจังของ 

ผูบ้รหิารระดับสูง การให้การสนบัสนนุในการให้การฝึกอบรม 

จากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การสร้างความพร้อมของทีมงาน  
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การสร้างความเข้าใจและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  

ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรสร้างความรู้สึก

ของการมีส่วนร่วม และเน้นถึงประโยชน์ที่โรงเรียน ครู

และนักเรียนจะได้รับ แล้วจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการให้

ความรู้แก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจ�านวน 7 ครั้ง 

ครั้งที่ 5 และครั้งที่ 6 เป็นการศึกษาดูงาน จ�านวน 3 

โรงเรยีน คอื โรงเรยีนราชวินิตบางแก้วจงัหวัดสมุทรปราการ 

โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพฯ และโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ 

กรุงเทพฯ หลังจากนั้นแต่ละโรงเรียนจัดท�ารายงานสรุป 

Best Practices ที่ได้จากการ Site visit น�าแนวทางการ

เทียบเคียงสมรรถนะมาปรับใช้ พร้อมทั้งจัดท�าแผนพัฒนา 

สถานศกึษาของตนเพ่ือยกระดบัสถานศกึษาสูค่วามเป็นเลศิ  

ครัง้ท่ี 7 เป็นการน�าเสนอต่อทีป่ระชุมปฏบิตักิาร ผลการศกึษา 

พบว่า สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาศักยภาพ/

ขีดความสามารถที่แท้จริงของตนในการบริหารจัดการตาม

เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ Public 

Sector Management Quality Award (PMQA) มคีวามรู้ 

ความเข้าใจในวิธีการท�า Benchmarking ไปใช้ขยายผล

เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของสถานศึกษาให้สูงขึ้นตลอดจน  

สามารถสร้างเครอืข่ายในการแลกเปลีย่นวิธีปฏบัิตทิีเ่ป็นเลิศ  

ของกระบวนการกับโรงเรียนอื่นๆ

นอกจากนัน้ จากการศกึษาการบรหิารงานในสถาน

ศึกษาเอกชนพบว่า การพัฒนาสถานศึกษาให้มีความเจริญ

ก้าวหน้าน้ัน มีหลายวิธี และหากจะมองในแง่การพัฒนา

อย่างยั่งยืนแล้ว รูปแบบการบริหารความเป็นสถาบันด้าน

วิชาการยุคใหม่ โดยใช้การเทียบเคียงสมรรถนะองค์กร 

น่าจะเป็นอีกทางเลอืกหนึง่ทีจ่ะสามารถช่วยพัฒนาผูบ้รหิาร

สถานศึกษาได้อย่างก้าวกระโดด และเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ  

ทางด้านการบริหารจัดการได้อย่างต่อเนื่อง เพราะการ 

เทียบเคียงสมรรถนะองค์กรเป็นวิธีการหนึ่งที่ท�าให้สถาน

ศึกษาเอกชนมีความเป็นสถาบันที่มีประสิทธิภาพ มากข้ึน 

การเทียบเคียงองค์กร เป็นวิธีการค้นหาการปฏิบัติงาน

ที่ดีท่ีสุดโดยการเปรียบเทียบ วัดผลและประเมินผลการ 

ปฏิบัติงานหน่วยงานของตนกับหน่วยงานอื่นที่ได้รับการ

ยอมรับกันว่า มีความเป็นเลิศ แล้วน�ามาปรับปรุงพัฒนา

ให้ดียิ่งขึ้น สามารถเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กร และยกระดับ

โรงเรียนสู่มาตรฐาน สากลได้ ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะผู้ช่วย 

ผูบ้รหิารสถานศึกษาเอกชนจงึมคีวามสนใจทีจ่ะท�าการศึกษา

วิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารสถาบันทางวิชาการของ

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานเอกชนในเขตกรงุเทพมหานคร โดยใช้ 

การเทียบเคียงสมรรถนะองค์กร เพื่อช่วยให้ผู้บริหาร และ 

คณะกรรมการสถานศึกษารวมถงึผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย มคีวาม 

เข้าใจตรงกันอย่างชัดเจนในการปฏิบัติงาน ทั้งยังเป็นการ

ร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษาของตน เพื่อเปรียบเทียบ

กับโรงเรียนอ่ืนๆ อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียน

มัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นตัวอย่างและเป็น

แนวทางในการพัฒนาการบริหารสถาบันทางวิชาการของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ม ี

ประสิทธิภาพ เพื่อน�าไปสู่ความเป็นสถาบันที่สมบูรณ์แบบ

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน

ค�ำถำมกำรวิจัย

1. ความเป็นสถาบันทางวิชาการของสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การ 

เทียบเคียงสมรรถนะองค์กร มีลักษณะเป็นอย่างไร

2. รูปแบบการบริหารสถาบันทางวิชาการของ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  

โดยใช้การเทียบเคียงสมรรถนะองค์กร มีลักษณะเป็น

อย่างไร

3. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ

การบริหารสถาบันทางวิชาการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีลักษณะเป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาความเป็นสถาบันทางวิชาการของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  

โดยใช้การเทียบเคียงสมรรถนะองค์กร 

2 .  เพื่ อพัฒนารูปแบบการบริหารสถาบัน

ทางวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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3. เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ

การบริหารสถาบันทางวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

รูปแบบการบริหารสถาบันทางวิชาการของ 

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  

โดยใช้การเทียบเคียงสมรรถนะองค์กรโดยประยุกต์ใช้ 

การเทียบเคียงสมรรถนะองค์กรของ Tucker (1996)  

ใน 5 ข้ันตอน ได้แก่ (1) กระบวนการวิจัยเชิงเอกสาร 

ความเป็นสถาบันทางวิชาการ (2) กระบวนการวิจัยเชิง

ปริมาณความเป็นสถาบันทางวิชาการ ได้แก่ ส�ารวจ

ความเป็นสถาบันทางวิชาการ การจัดกลุ่มปัจจัย (factor  

analysis) ของความเป็นสถาบนัทางวชิาการ (3) เทยีบเคียง 

ความเป็นสถาบันทางวิชาการ (4) ท�ากรณีศึกษาตัวอย่าง 

ที่ดีที่สุด ได้แก่ การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกต 

5) สรุปผลการเทียบเคียงสมรรถนะองค์กร ประกอบด้วย 

(1) หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร (2) การจัดการ

เรียนการสอน (3) การนิเทศภายใน (4) การวัดและการ

ประเมินผล มีรายละเอียดดังภาพ

ควำมเป็นสถำบัน

ทำงวิชำกำร

ของสถำนศึกษำ

ขั้นพื้นฐำน

เอกชน ในเขต

กรุงเทพมหำนคร

1. หลักสูตรและการ

   บริหารหลักสูตร 

2. การจัดการเรียน

   การสอน

3. การนิเทศภายใน  

4. การวัดและการ

   ประเมินผล

รูปแบบกำรบริหำรสถำบันทำงวิชำกำรของสถำน

ศึกษำขั้นพื้นฐำนเอกชนในเขต กรุงเทพมหำนคร

1. หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร 

2. การจัดการเรียนการสอน

3. การนิเทศภายใน

4. การวัดและการประเมินผล

กำรเทียบเคียงสมรรถนะ

องค์กรกับสถำนศึกษำ

ประเภทเดียวกันที่มี

กำรปฏิบัติงำนที่ดีกว่ำ 

และเป็นที่ยอมรับกัน

อย่ำงกว้ำงขวำง

1. กระบวนการวิจัยเชิง

   เอกสาร

2. กระบวนการวิจัยเชิง

   ปริมาณ

   2.1 ส�ารวจความเป็น

       สถาบันทางวิชาการ

   2.2 การจัดกลุ่มปัจจัย 

       (factor analysis) 

       ของความเป็น

       สถาบันทางวิชาการ

3. เทียบเคียงความเป็น

   สถาบันทางวิชาการ

4. ท�ากรณีศึกษาตัวอย่างที่

   ดีที่สุด

   4.1 การศึกษาเอกสาร 

   4.2 การสัมภาษณ์ 

   4.3 การสังเกต

5. สรุปผลการเทียบเคียง

   สมรรถนะองค์กร

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย

การวิ จั ย เ รื่ อ ง  รูปแบบการบริหารสถาบัน

ทางวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใช ้การเทียบเคียงสมรรถนะ

องค์กร ครั้งนี้ ยึดโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจ  

การมีส่วนร่วม การกระจายอ�านาจ และความรับผิดชอบ
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ตรวจสอบได้ ซึง่ในการบรหิารงานให้ประสบความส�าเรจ็นัน้  

ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นผู้น�าและเป็นผู้ประสานความ

ร่วมมอืจากทกุฝ่ายในการปฏบิตังิาน ทัง้ภายในและภายนอก

สถานศึกษาให้บรรลุผลส�าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล เพื่อสร้างให้เกิดความเป็นสถาบันด้านวิชาการ 

ดังเช่นแนวคิดของส�านักงานคณะกรรมการการประถม

ศึกษาแห่งชาติ (2545, หน้า 111) อุทัย บุญประเสริฐ 

(2546, หน้า 35) ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546, หน้า 

2) ที่กล่าวถึง ขอบข่ายของเนื้อหาและหลักการที่สร้าง

ให้เกิดความเป็นสถาบันด้านวิชาการให้มีคุณภาพและ 

มีประสิทธิภาพ ซึ่งขอบข่ายความเป็นสถาบันด้านวิชาการ 

ดงักล่าวประกอบด้วย (1) หลกัสตูรและการบรหิารหลกัสตูร 

(2) การจดัการเรยีนการสอน (3) การนิเทศภายใน (4) การวดั 

และการประเมินผล มีขั้นตอนการวิจัยดังนี้

1. ขัน้ตอนที ่1 ศกึษาความเป็นสถาบนัทางวชิาการ

ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยใช้การเทียบเคียงสมรรถนะองค์กร 

2. ข้ันตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบการบริหารสถาบัน

ทางวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใช้การเทียบเคียงสมรรถนะองค์กร 

3. ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความเหมาะสมของ 

รูปแบบการบริหารสถาบันทางวิชาการของสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

กิจกรรมกำรวิจัย

1. ขัน้ตอนที ่1 ศกึษาความเป็นสถาบนัทางวชิาการ

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยใช้การเทียบเคียงสมรรถนะองค์กร (ตอบวัตถุประสงค์

ข้อ 1) มีกิจกรรมการวิจัยดังนี้

1.1 กิจกรรมการวิจัยเชิงเอกสาร โดยการ

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับความเป็น

สถาบันทางวิชาการ

1.2 กิจกรรมการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการ 

สร้างแบบสอบถามและส�ารวจความเป็นสถาบนัทางวชิาการ

ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.3 กิจกรรมการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการ 

จัดกลุ่มปัจจัย (factor analysis) ความเป็นสถาบันทาง

วิชาการ จากข้อมูลความเป็นสถาบันทางวิชาการของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ในกิจกรรมที่ 1.2 เพื่อน�าไปเทียบเคียงสมรรถนะองค์กร

1.4 กิจกรรมการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการ

ศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ และการสังเกตความเป็น

สถาบันทางวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร

1.5 ผู้วิจัยสรุป และน�าเสนอผลการศึกษา 

2. ขั้นตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบการบริหารสถาบัน

ทางวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร (ตอบวัตถุประสงค์ข้อ 2) มีกิจกรรม

การวิจัย ดังนี้

2.1 จัดท�าร ่างรูปแบบการบริหารสถาบัน

ทางวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร

2.2 น� าร ่ า งรูปแบบการบริหารสถาบัน

ทางวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่จัดท�าขึ้นไปประชุมสนทนากลุ ่ม  

(Focus Group Discussion) เพื่อหาฉันทามติของ 

รูปแบบฯ

2.3 ผู ้วิจัยสรุปและน�าเสนอผลการพัฒนา 

รูปแบบการบริหารสถาบันทางวิชาการของสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.4 จัดท�าคู ่มือการใช้รูปแบบการบริหาร

สถาบันทางวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความเหมาะสมของ 

รูปแบบการบริหารสถาบันทางวิชาการของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร (ตอบวัตถุประสงค์

ข้อ 3) มีกิจกรรมการวิจัย ดังนี้

3.1 น�ารูปแบบการบริหารสถาบันทางวิชาการ

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

และคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารสถาบันทางวิชาการของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  
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ที่จัดท�าขึ้นไปประชุมสนทนากลุ ่ม (Focus Group  

Discussion) กับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน

ในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อหาฉันทามติของรูปแบบฯ

3.2 ผู้วิจัยสรุป และน�าเสนอผลการศึกษา

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

1. ประชากร ได้แก่ ผู ้บริหารสถานศึกษาขั้น 

พื้นฐานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ�านวน 745 คน

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานในเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ�านวน  

253 คน ซึ่งได้มาจากการก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

โดยใช้ตารางส�าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970, 

p. 608) และสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย

3. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเทียบเคียงสมรรถนะ

องค์กร ได้แก่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน จ�านวน 

3 โรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวิธีเลือกแบบ

เจาะจงกับโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ที่มีภารกิจ 

ในการบริหารการศึกษาจ�านวนมากในระดับเดียวกัน และ

เป็นโรงเรียนที่ผ ่านการประเมินของส�านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบที่ 2 

ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

และโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเครื่องมือที่

ผู ้วิจัยสร้างขึ้นและผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง

เนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย (1) 

แบบสอบถาม เพือ่ศกึษาสภาพความเป็นสถาบนัทางวชิาการ

ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

จ�านวน 1 ฉบับใช้สอบถามผู้บริหารโรงเรียนจ�านวน 253 

โรงเรียน (2) แบบตรวจสอบรายการสมรรถนะองค์กรและ 

แบบสมัภาษณ์เชิงลกึ ส�าหรบัการสมัภาษณ์ผู้บรหิารโรงเรยีน

ทีเ่ลอืกแบบเจาะจงจ�านวน 3 โรงเรยีน (3) แนวทางเพือ่การ 

สนทนากลุ่ม ใช้ในข้ันตอนการพัฒนารูปแบบการบริหาร

ความเป็นสถาบันด้านวิชาการ กับผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ

ศึกษาจ�านวน 10 ท่าน (4) แบบสอบถามความคิดเห็น

ของผู้บริหาร ส�าหรับตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิจัยครั้งนี้ผู ้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยขอ 

หนงัสือจากบณัฑติวทิยาลัยเพือ่ขอความร่วมมอืจากผูบ้ริหาร 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อ

ตอบแบบสอบถามและส่งกลับทางไปรษณีย์ การสัมภาษณ์

ผู้บริหารสถานศึกษา การสนทนากลุ่มกับผู้ทรงคุณวุฒิ

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

การวิจัยนี้ผู ้วิจัยวิเคราะห์ข ้อมูลเชิงพรรณนา  

ด้วยสถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การวิเคราะห์องประกอบด้วยวิธี Principal-

Component Analysis (PC)

ผลกำรวิจัย

1. ความเป็นสถาบันทางวิชาการของสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การ

เทียบเคียงสมรรถนะองค์กร ด้านหลักสูตรและการบริหาร

หลักสูตรสามารถก�าหนดประเด็นส�าคัญได้ คือ การมี 

ส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (participation) และ 

ยึดผลการพัฒนาผู้เรียนเป็นที่ต้ัง (ability) ด้านการจัด 

การเรียนการสอนสามารถก�าหนดประเด็นส�าคัญได้ คือ  

งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ (money and material) 

ทีมงานบริหารเพื่อความเป็นสถาบันทางวิชาการ (team) 

และการสร้างสรรค์องค์ความรู ้ใหม่ๆ ในทางวิชาการ  

(creativity) ด้านการนิเทศภายในสามารถก�าหนดประเด็น

ส�าคัญได้ คือ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ (attitude) มีความ

รับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของ 

ผู้เรียน (responsibility) ด้านการวัด และการประเมินผล 

สามารถก�าหนดประเด็นส�าคัญได้ คือ พัฒนาศักยภาพ

ของผู้เรียนให้ได้ตามเป้าประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษา

ในทศวรรษที่สอง (goal) การแสวงหาข้อมูลสารสนเทศ 

ที่เป็นประโยชน์สูงสุด (information)

2. ได้รูปแบบการบริหารสถาบันทางวิชาการของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
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แบบ PRAGMATIC ซึ่งครอบคลุมความเป็นสถาบัน

ด้านวิชาการทั้ง 4 ด้าน คือ (1) หลักสูตรและการบริหาร

หลกัสตูร (2) การนิเทศภายใน (3) การจดัการเรยีนการสอน  

(4) การวัดและการประเมินผล

3. รูปแบบการบริหารสถาบันทางวิชาการของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

แบบ PRAGMATIC และคู่มือการใช้รูปแบบการบริหาร

สถาบันทางวชิาการของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานเอกชนในเขต

กรงุเทพมหานคร มคีวามเหมาะสมในการน�าไปใช้ในภาพรวม 

อยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความ 

เหมาะสมในการน�าไปใช้อยูใ่นระดบัด ี3 ด้าน โดยด้านเกดิผล 

ส�าเร็จตามเป้าหมายเป็นอันดับที่หนึ่ง รองลงมาด้านสร้าง

การมีส่วนร่วม และด้านถูกต้องตามระเบียบ ส่วนด้าน

มีประสิทธิภาพเชิงกระบวนการ อยู ่ในระดับค่อนข้างดี 

ตามล�าดับ

กำรอภิปรำยผล

ผลการวิจัยที่ได้จากการพัฒนารูปแบบการบริหาร

สถาบันทางวชิาการของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใช้การเทียบเคียงสมรรถนะองค์กร 

ครั้งนี้ มีประเด็นที่น่าสนใจที่จะหยิบยกมาอภิปรายผล คือ 

ระดับความส�าคัญของความเป็นสถาบันทางวิชาการของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า มีระดับความส�าคญัอยูใ่นระดบัมาก ทกุด้าน โดยด้าน

หลกัสตูรและการบริหารหลกัสตูร เป็นอนัดบัทีห่น่ึง รองลงมา 

ด้านการนิเทศภายใน ด้านการจัดการเรียนการสอน และ

ด้านการวัดและการประเมินผล ตามล�าดับ แต่ระดับของ

ความเป็นสถาบันทางวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับ 

ปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับ

ความเป็นสถาบันทางวิชาการตามความเป็นจริงอยู่ในระดับ

มาก 1 ด้าน คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน นอกจากนั้น

อยู่ในระดับปานกลาง โดยสามารถเรียงล�าดับของความเป็น

สถาบันทางวิชาการได้ คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน 

ด้านการวัดและการประเมินผล ด้านการนิเทศภายใน และ

ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ตามล�าดับ ซึ่งพบ

ประเด็นที่น่าสนใจคือ จากปกติในการบริหารสถาบันทาง

วิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น จะมีล�าดับขั้นตอน 

ในการบริหารสถาบันทางวิชาการเรียงตามล�าดับขั้นตอนคือ 

(1) หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร (2) การจัดการเรียน 

การสอน (3) การนเิทศภายใน (4) การวดัและการประเมนิผล 

ตามล�าดับ แต่ในทางปฏิบัติจริงนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครกลับให้ล�าดับความ

ส�าคัญของการนิเทศภายใน การจัดการเรียนการสอน และ

การวดัและการประเมนิผล ผลการวจิยัอาจสะท้อนให้เหน็ถงึ 

ข้อแตกต่างในทางหลักการของการบริหารสถาบันทาง

วิชาการกับการปฏิบัติจริง ซึ่งเมื่อตรวจสอบผลการวิจัย

ที่กล่าวถึงระดับความเป็นสถาบันทางวิชาการตามความ

เป็นจริงของการบริหารความเป็นสถาบันทางวิชาการ 

ในภาพรวมอยู ่ในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาเป็น 

รายด้าน พบว่า มีระดับความเป็นสถาบันทางวิชาการตาม

ความเป็นจริงอยู่ในระดับมาก 1 ด้าน คือ ด้านการจัด 

การเรียนการสอน นอกจากนั้น อยู่ในระดับปานกลาง โดย

สามารถเรียงล�าดับของความเป็นสถาบันทางวิชาการได้  

คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวัดและการ

ประเมินผล ด้านการนิเทศภายใน และด้านหลักสูตรและ

การบริหารหลักสูตร ตามล�าดับ โดยผลการวิจัยที่แสดง 

ความเป็นสถาบันทางวิชาการของการปฏิบัติจริงจะเป็นการ

ย�้าให้เห็นถึงแนวทางที่ผู ้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้ในการบริหารสถาบัน

ทางวิชาการ กล่าวคือ ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกชนในเขตกรงุเทพมหานคร จะใช้แนวทางในการจดัการ 

ศึกษาที่เริ่มต้นจากการตั้งเป้าหมายปลายทางที่ต้องการ

บรรลผุลในการจดัการเรยีนการสอน (goal setting) ผ่านทาง 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ใช้แผนการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบย้อนกลับ (backward design) ซึ่งมีตัวชี้วัด 

ความส�าเร็จของการด�าเนินการ หรือที่เรียกว่าตัวควบคุม 

การด�าเนนิงานทีช่ดัเจน ได้แก่ การวางแผน หรอืการวางระบบ 

ในการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนของบุคลากรทาง 
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การศึกษา เพื่อตรวจสอบผลสะท้อนกลับแบบครบวงรอบ 

(feedback 360 องศา) ว่าการจัดการเรียนการสอนที่

ก�าลังด�าเนินอยู่ในปัจจุบัน สอดคล้องกับแนวทางในการ

บริหารสถาบันทางวิชาการหรือไม่ ซึ่งถ้าการด�าเนินการ 

ดังกล่าวถูกต้อง และไม่ผิดเพี้ยน ผู้เรียนในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จะได้รับการ

พัฒนาสูงสุดอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับสมยศ 

นาวีการ (2551, หน้า294) ที่กล่าวถึงคือ การบริหารโดย

มุ่งผลงาน (management by results) ว่าเป็นการบริหารที่

ช่วยให้ทุกคนเข้าใจขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบได้ดีขึ้น  

ช่วยให้มีการติดต่อระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับ

บัญชามากขึ้น เพราะได้มีการปรึกษาหารือร่วมกันเกี่ยวกับ 

การก�าหนดวตัถปุระสงค์ แผนปฏบิตังิานรวมตลอดถงึความ 

ก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ผลงานถูกควบคุมด้วยมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน การประเมินผล การปฏิบัติงานมีหลักเกณฑ์

เชื่อถือได้ ช่วยพัฒนาให้ทุกคนสามารถท�างานเต็มความ

สามารถยิ่งข้ึน ช่วยให้เป้าหมายหลักขององค์กร และ

วัตถุประสงค์ของหน่วยงานย่อยเช่ือมโยงประสานกันดีขึ้น 

และช่วยให้หัวหน้ารู้ข่าวความเคลื่อนไหวของการท�างาน 

ในระดับล่างได้เป็นอย่างดี และสอดคล้องกับความเป็น

สถาบันทางวิชาการที่ประกอบไปด้วยการมีลักษณะเป็น

หน่วยทางสังคม (social entities) การมเีป้าหมาย ทีช่ดัเจน 

(goal directed) การมีระบบโครงสร้างของกิจกรรมที่ 

แบ่งแยกอย่างรอบคอบและชัดเจน (deliberately  

structured activity system) การมีลักษณะของขอบเขต

ที่สามารถถูกดูดซึม และเช่ือมโยงกันได้ (permeable 

boundary) และการมีความผูกพันที่ต่อเนื่อง (continuing  

bond)

นอกจากนั้น ผลการวิจัยครั้งนี้ ยังเป็นการฉีก

แนวทางของการจัดการศึกษาสมัยเก่าที่มุ่งให้ความส�าคัญ

กับระบบของการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

มากเกินไป ซึ่งจัดว่าเป็นการประเมินในมิติเดียว แต่ในทาง 

ปฏิบัติ การประเมินผลทางการศึกษาควรมุ ่งเน้นที่การ

ประเมนิในเชงิกระบวนการจดัการเรยีนการสอน หรอืในเชงิ 

ของกระบวนการบริหารสถาบันทางวิชาการ ด้วยเครื่อง

มือที่เรียกว่าการนิเทศภายใน เพื่อควบคุมการปฏิบัติการ

จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล 

(ประเทอืง สงัข์นาค, 2549, หน้า 11) ด้วยเครือ่งมอืทีเ่รยีกว่า 

การวัดและการประเมินผล สอดคล้องกับผลการวิจัยเชิง

ความสัมพันธ์ในครั้งนี้ ที่พบความสัมพันธ์กันระหว่าง

ระดับความส�าคัญของความเป็นสถาบันทางวิชาการของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  

ในภาพรวมกับ ระดับความเป็นสถาบันทางวิชาการตาม

ความเป็นจริง ในภาพรวม และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ระดับความส�าคัญของความเป็นสถาบันทางวิชาการ

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ด้านการจัดการเรียน 

การสอน และด้านการนิเทศภายในมีความสัมพันธ์กับ

ระดับความเป็นสถาบันทางวิชาการตามความเป็นจริง  

ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ด้านการจัดการเรียน

การสอน และด้านการนิเทศภายใน ตามล�าดับ แต่ไม่พบ

ความสัมพันธ์กันระหว่างระดับความส�าคัญของความเป็น

สถาบนัทางวชิาการของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานเอกชนในเขต

กรงุเทพมหานคร ในปัจจบุนั ด้านการวดัและการประเมนิผล  

กับระดับความเป็นสถาบันทางวิชาการตามความเป็นจริง 

ด้านการวัดและการประเมินผล เนื่องจากทางผู้บริหาร 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  

ได้ให ้ความส�าคัญกับด้านการวัดและการประเมินผล 

เป็นเพียงเครื่องมือในการประเมินผลปลายทางเท่านั้น 

ซึ่งสอดคล้องกับ กมล ภู่ประเสริฐ (2548, หน้า 6) ท่ีว่า 

การบริหารงานวิชาการ ในสถานศึกษาเป็นการบริหารงาน

ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อันเป็นเป้าหมาย

สูงสุดของภารกิจของสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้มี

คุณภาพการศึกษา อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของภารกิจของ 

สถานศึกษา ในการพฒันาผูเ้รยีนให้มคุีณภาพตามทีค่าดหวงั 

นั้นประกอบด้วยงานหลายๆ ด้าน ซึ่งได้แก่ งานเกี่ยวกับ 

หลักสูตรซึ่งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 ประกอบ

กับแนวคิดในการปฏิรูปการศึกษา สถานศึกษาจะต้องน�า

หลักสูตรแกนกลางมาจัดท�าเป็นหลักสูตรสถานศึกษาให้
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สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและพัฒนาในส่วนของ 

ความเป็นท้องถิ่นให้ปรากฏอยู่ในหลักสูตรของสถานศึกษา

ด้วย นอกจากน้ีงานที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนซึ่งมีการ

เปลีย่นแปลงทางกระบวนการจดัการเรยีนรู ้โดยเน้นผูเ้รยีน 

เป็นผูท้ีม่คีวามส�าคญั ผู้เรยีนเรยีนรูด้้วยการลงมือปฏบิติัจรงิ  

เพื่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองในขณะเดียวกัน 

กระบวนการวัดประเมินผลการเรียนรู ้ของผู้เรียนสถาน

ศึกษาจะต้องใช้วิธีการวัดประเมินผลที่หลากหลายตาม

สภาพจริงมากยิ่งขึ้น โดยจะเห็นได้ว่าการวัดผลและการ

ประเมินผลเป็นเพียงกระบวนการในการตรวจสอบผลที่

เกิดขึ้นกับผู้เรียนเท่านั้นและยังสอดคล้องกับผลการศึกษา 

วิจัยของ วิชิต บุญเลิศ (2546) ที่พบแนวทางการพัฒนา 

การบรหิารงานวชิาการโรงเรยีนทีมี่ความส�าคญั 5 อนัดบัแรก  

คือ (1) การจัดท�าแผน/ โครงการด้านวิชาการประจ�าปี  

(2) การร่วมกันวางแผนการใช้หลักสูตรภายในโรงเรียน  

(3) การสนับสนุนครูศึกษาหาความรู้ อบรมและศึกษาดูงาน  

(4) การสนับสนุนงบประมาณด้านวัสดุอย่างเพียงพอ  

(5) การร่วมมือกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนภายใน 

โรงเรียน

ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัยครั้งนี้

1. ควรน�ารูปแบบการบริหารสถาบันทางวิชาการ

ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

แบบ PRAGMATIC ไปทดลองใช้จริง เพื่อให้ทราบผล

การบริหารสถาบันทางวิชาการ ว่าสามารถเป็นไปได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลหรือไม่

2. ควรน�ารูปแบบการบริหารสถาบันทางวิชาการ

ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

แบบ PRAGMATIC ไปก�าหนดนโยบายการบริหาร

สถาบันทางวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสูงสุด

3. ควรมีการน�ารูปแบบการบริหารสถาบันทาง 

วิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเอกชนในเขตกรุงเทพ- 

มหานคร แบบ PRAGMATIC ไปใช้ประกอบการพิจารณา

รูปแบบการบริหารสถาบันทางวิชาการในแต่ละสถานศึกษา 

เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนได้ต่อไป

4. ควรน�ารูปแบบการบริหารสถาบันทางวิชาการ

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

แบบ PRAGMATIC เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา เพือ่น�าผลการวจิยัไปประยกุต์

ใช้ในการวางกรอบนโยบาย และการจัดท�านโยบายทาง 

การจัดการศึกษาในภาพรวมต่อไป

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยในคร้ังต่อไป

1. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการจัดหา หรือ 

จัดท�าตัวชี้วัดคุณภาพของผู้เรียนที่เป็นมาตรฐานที่เกิดจาก

การใช้รูปแบบการบริหารสถาบันทางวิชาการของสถาน

ศึกษาข้ันพื้นฐานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แบบ 

PRAGMATIC ที่สามารถใช้ได้กับทุกสถานศึกษา เพื่อให้

สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของการบริหารสถาบัน

ทางวิชาการแบบเก่ากับ การบริหารสถาบันทางวิชาการ

แบบ PRAGMATIC ได้ต่อไป

2. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาทักษะ 

ในการท�างาน ความรู ้และเจตคติต่อการท�างานของบคุลากร

ทางการศึกษา ระหว่าง และหลังการใช้รูปแบบการบริหาร

สถาบันทางวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร แบบ PRAGMATIC

3. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม 

ว่ารูปแบบการบริหารสถาบันทางวิชาการของสถานศึกษา 

ขั้ นพื้ นฐานเอกชนในเขตกรุ ง เทพมหานคร แบบ 

PRAGMATIC ส่งผลต่อการก�าหนดมาตรฐานในการ

จัดการศึกษาด้านอ่ืนๆ ได้หรือไม่ เช่น ด้านผู้เรียน และ

ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการจัดการศึกษาของสถาบัน

การศึกษา 

4. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรน�าการเทียบเคียง

สมรรถนะองค์กร ไปประยุกต์ใช้ในการก�าหนดนโยบาย

การบริหารสถานศึกษา เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด 

ในการจัดการศึกษาของประเทศได้ต่อไป
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ศึกษาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลในประเทศไทย ในด้านระดับการมีส่วนร่วม 

ของประชาชน ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน และน�าเสนอแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วม 

ของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลในประเทศไทยให้ประสบความส�าเร็จและ

ยั่งยืน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 15 คนและ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ี

ขององค์การบริหารส่วนต�าบล จ�านวน 1,600 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม ค่าสถิติ

ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ สมการความถดถอยเชิงพหุ 

สัมประสิทธิ์การตัดสินใจเชิงพหุ การวิเคราะห์อิทธิพล และสถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า (1) ประชาชนมีการ

เปิดรับข่าวสารการด�าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลอยู่ในระดับน้อย ขาดการรับรู ้ในสิทธิหน้าที่ของตนเอง  

ความหวาดกลัวอิทธิพลของนักการเมืองท้องถิ่น เบ่ือหน่ายต่อระบบอุปถัมภ์ และการขาดแรงจูงใจในการเข้าไปมีส่วนร่วม  

(2) ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับน้อย (3) ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ 

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบล คือ การรับรู้สิทธิหน้าที่ ความพึงพอใจในการให้บริการ ความคาดหวังต่อ

องค์การบริหารส่วนต�าบล และการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการมีส่วนร่วม คือ การเปิดรับ 

ข้อมูลข่าวสารการด�าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลที่ผ่านแรงจูงใจในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  

(4) การจะพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบองค์การบริหารส่วนต�าบลให้ประสบความส�าเร็จและยั่งยืน

จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน NGO ส่ือมวลชน และภาคประชาชนในการสร้างเครือข่าย

ในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบล

ค�ำส�ำคัญ: การมีส่วนร่วมของประชาชน, การตรวจสอบ, องค์การบริหารส่วนต�าบล

1นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

 E-mail: lover_2199@hotmail.com
*เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

 ปีการศึกษา 2553

 อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร. จรัสพงศ์ คลังกรณ์
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ควำมน�ำ

ในปี พ.ศ.2540 ประเทศไทยประสบกับภาวะ

วิกฤตเศรษฐกิจและการเงินที่ร ้ายแรงและยุ ่งยากกว่า 

ที่ผ่านมา สาเหตุจากการด�าเนินนโยบายเปิดเสรีทางการเงิน  

การเร ่งขยายการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างไม่ระมัดระวัง 

ของทั้งภาครัฐและเอกชน การขาดกลไกในการควบคุม

และตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพของภาครัฐเป็นสาเหตุ 

ให้เกดิภาวะเศรษฐกจิแบบฟองสบูล่กุลามไปสูค่วามเสยีหาย 

ทางเศรษฐกจิทัง้ประเทศ รฐับาลไทยต้องตดัสนิใจแก้ปัญหา 

ด้วยการเจรจาขอความช่วยเหลือทางการเงินจากกองทุน

การเงินระหว่างประเทศหรือ IMF (International  

Monetary Fund) โดยทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

Abstract

The objectives of this research are to study people’s participation in examining the management 

of local administrative organizations in Thailand in terms of related problems, the levels of participation, 

and the variables related to the levels of participation to be able to propose guidelines for the successful 

and sustainable development of people’s participation. The samples include 15 chosen experts and 1,600 

people living in administrative organization areas. The research instruments used for data collection 

were questionnaires and interviews. The statistics used for analysis are average, standard deviation, 

correlation coefficient, multiple regression equation, multiple regression coefficient, path analysis, 

and descriptive statistics. Findings show that: the problems of people’s participation included limited 

access to information on the management of local administrative organizations, lack of knowledge of 

their rights and duties, fear of the local politicians’ indifference, satisfaction with the services of local 

administrative organizations and the lack of motives for participation. People’s participation was found at 

a low level. The variables which correlated with the levels of people’s participation consisted of motives 

for participation, recognition of their rights and duties, satisfaction with the services, expectations of 

local administrative organizations and access to information. The successful and sustainable development 

of people’s participation will depend on the cooperation of the government, the NGOs and the private 

and public sectors in creating a network.

Keywords: people’s participation, local government organizations, participation in examining, distract  

     administration

ได้ตกลงให้ความช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และมีการ

ก�าหนดเงื่อนไขการปฏิรูประบบราชการอันเป็นกลไกส�าคัญ

ในการสร้าง ธรรมาภิบาล ซึ่งรัฐบาลได้พยายามที่จะปรับตัว 

เข้าสู ่ระบบธรรมาภิบาลอย่างเห็นได้ชัดจากการปฏิรูป

ระบบราชการ เช่น การก่อต้ังองค์การบริหารส่วนต�าบล

เพื่อเป็นการกระจายอ�านาจจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่น  

การปรับลดขนาดและบทบาทของภาครัฐให้เหลือน้อยที่สุด 

การลดขัน้ตอนการปฏบิตังิานของหน่วยงานภาครฐั แต่ปัญหา 

ที่พบในช่วงหลายปีที่ผ ่านมานับตั้งแต่พระราชบัญญัต ิ

สภาต�าบลและองค์การบรหิารส่วนต�าบล พ.ศ. 2537 บงัคบัใช้

ไปแล้ว พบว่า การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ ่ งหวังให ้องค ์การบริหาร 
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ส่วนต�าบลเป็นองค์กรทีด่�าเนนิงานในด้านพัฒนาท้องถิน่นัน้ 

มผีลการด�าเนินงานทีแ่ตกต่างกนัออกไป มทีัง้องค์การบรหิาร 

ส่วนต�าบลที่ประสบความส�าเร็จและไม่ประสบความส�าเร็จ 

ในด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาท้องถิ่น บางแห่ง

นอกจากจะไม่ประสบผลส�าเร็จในการบริหารงานด้าน 

ต่างๆ แล้ว ยังถูกตรวจสอบพบปัญหาในการบริหารงาน

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลมากมายหลากหลายรูปแบบ 

อาทิเช่น ปัญหาเกี่ยวกับความรู ้ความเข้าใจในบทบาท 

หน้าที่ของผู ้น�าท้องถิ่นเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  

การควบคุมงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานตาม 

พระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล  

การจัดท�าแผนโครงการและการประสานงาน (สุนทร  

พูนเอียด, 2543, หน้า 163) ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น 

เพราะองค์การบริหารส่วนต�าบลได้รับอิทธิพลทางการเมือง

ระดบัชาตมิากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการขดัแย้งกนัเอง

ของผู้บริหารหรือเกี่ยวกับการประมูลงาน ด้านการก่อสร้าง

เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรตามโครงการต่างๆ อาจ

กล่าวได้ว่าสาเหตุมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจในการ 

ด�าเนนิการทางการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย 

อย่างถูกต้องที่มุ ่งเน้นการกระท�าเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

เป็นหลกั (พระมหาสนธยา ซาเสน, 2547, หน้า 6-7) ปัญหา

ระบบอุปถัมภ์ซึ่งบทบาทขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

มีความสัมพันธ์กับระบบอุปถัมภ์ในรูปแบบของต�าแหน่ง

บริหารในองค์การบริหารส่วนต�าบลและยังสัมพันธ์กับ 

ผู้มอี�านาจหรอือทิธพิลทางเศรษฐกจิ การเมอืงในระดบัต�าบล  

อ�าเภอ และการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาต�าบลมีความ

สัมพันธ์กับระบบอุปถัมภ์ในรูปแบบของความเป็นญาติ  

พี่น้อง เพื่อน ผู้อาวุโส ผู้มีพระคุณ ตลอดจนผู้มีอ�านาจหรือ

อิทธพิลทางเศรษฐกจิ การเมอืง (ส.ต.ท.วทิยา เกษตรพรหม,  

2543, หน้า 78) จากปัญหาต่างๆ ทีก่ล่าวมาล้วนเป็นปัญหา 

ส�าคญัทีอ่งค์การบริหารส่วนต�าบลจะต้องรบีด�าเนนิการแก้ไข  

ส่ิงที่ท้าทายองค์การบริหารส่วนต�าบลอยู ่ในขณะนี้ คือ  

การปรับกลยุทธ์ ทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท�างานของ

บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต�าบลให้ไปสู ่การเป็น

ข้าราชการยุคใหม่ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลและ

สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลควรตระหนักถึงการดูแล  

บ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขแก่พี่น้องประชาชนในท้องถิ่นอย่างดียิ่ง 

ปกปักรักษา เป็นที่พึ่งยามทุกข์สร้างความสุขให้แก่ราษฎร

อย่างทั่วถึงรอบด้าน มุ ่งปฏิบัติงานเพื่อเป้าหมายคือ 

การพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 

มุง่การกระจายอ�านาจปราศจากการทจุรติคอร์รปัชัน่ เพือ่ให้ 

ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี 

จากหลักการและเหตุผลที่กล่าวมาท�าให้ผู ้วิจัย 

มีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วม 

ของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลในประเทศไทยให้ประสบความส�าเร็จ

และยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการตรวจสอบการบริหารงานขององค ์การบริหาร 

ส่วนต�าบลในประเทศไทย

2. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการตรวจสอบการบริหารงานขององค ์การบริหาร 

ส่วนต�าบลในประเทศไทย

3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับ 

การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการบรหิารงาน 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลในประเทศไทย

4. เพื่อน�าเสนอแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลในประเทศไทยให้ประสบความส�าเร็จ

และยั่งยืน 

ขอบเขตของกำรวิจัย

1. ขอบเขตด้านประชากร แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 

ประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญและ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขต

พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต�าบลในประเทศไทย 

2. ขอบเขตด้านเวลา งานวิจัยได้ก�าหนดศึกษา 

ช่วงระยะเวลาระหว่างเดอืนเมษายน พ.ศ. 2551-เดอืนมนีาคม  

พ.ศ. 2552 รวมเป็นระยะเวลา 1 ปี
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3. ขอบเขตด้านเนื้อหา แนวทางการพัฒนา  

การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการบรหิารงาน 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบล

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

ผลการวิจัยที่ได้ท�าให้ได้แนวทางพัฒนาการม ี

ส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงาน

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลในประเทศไทยให้ประสบ

ความส�าเร็จและยั่งยืน

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวจิยันีแ้บ่งการวจิยั ออกเป็น 3 ระยะต่อเนือ่งกนั  

ดังนี้

กำรวิจัยระยะที่ 1

ผู ้ วิ จัยเก็บรวบรวมข ้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

ผู้เชี่ยวชาญ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ นักวิชาการ  

ผู ้น�าชุมชน และผู ้ที่มีความรู ้และประสบการณ์ในการ

ท�างานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด

จ�านวน 15 ท่าน เพื่อน�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ถึงปัญหา

และแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ 

ตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

ในประเทศไทยให้ประสบความส�าเร็จและยั่งยืน

กำรวิจัยระยะที่ 2

ผู ้วิจัยน�าผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู ้เช่ียวชาญ 

ในการวิจัยระยะที่ 1 มาสร้างแบบสอบถาม โดยเก็บ 

รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามประชาชนที่อาศัยอยู ่

ในเขตพื้นท่ีด�าเนินการขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

ในประเทศไทย 

กำรวิจัยระยะที่ 3

 ผู้วิจัยน�าผลการวิจัยที่ได้จากการวิจัยระยะที่ 1 

และระยะที่ 2 มาท�าการวิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนา 

การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการบรหิารงาน 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลในประเทศไทยให้ประสบ

ความส�าเร็จและยัง่ยนืแก่ผูท้รงคณุวฒุไิด้พจิารณาตรวจสอบ 

ความถกูต้อง ความตรง ความสอดคล้อง และความเหมาะสม  

เพื่อน�าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส�าหรับ

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและ

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ สมการ

ความถดถอยเชิงพหุ สัมประสิทธิ์การตัดสินใจเชิงพหุ  

การวิเคราะห์อิทธิพล และสถิติเชิงพรรณนา

สรุปผลกำรวิจัย

ผลกำรวิจัยระยะที่ 1

ปัญหาในการเข้าไปมีส ่วนร่วมของประชาชน 

ในการตรวจสอบการบริหารงานขององค ์การบริหาร 

ส่วนต�าบล ได้แก่ การเปิดรบัข่าวสารการด�าเนนิงาน การรับรู้ 

ในสิทธิหน้าที่ ความหวาดกลัวอิทธิพลของนักการเมือง 

ท้องถิ่น ความเบื่อหน่ายต่อระบบอุปถัมภ์ ความคาดหวังต่อ

องค์การบริหารส่วนต�าบล ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลการขาดแรงจูงใจในการ

เข้าไปมีส่วนร่วม

สมมติฐำนกำรวิจัย

จากผลการวิจัยในระยะที่ 1 ผู้วิจัยได้ต้ังสมติฐาน

ในการวิจัยในการวิจัยระยะที่ 2 ดังต่อไปนี้

1. การเปิดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์ในรูปแบบ 

ที่เป็นสาเหตุโดยตรงต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ตรวจสอบการบรหิารงานของ องค์การบรหิารส่วนต�าบลและ 

มีความสัมพันธ์ในรูปที่เป็นสาเหตุทางอ้อมผ่านแรงจูงใจ

ในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

2. การรับรู้สิทธิหน้าที่มีความสัมพันธ์ในรูปแบบ 

ที่เป็นสาเหตุโดยตรงต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ตรวจสอบการบรหิารงานของ องค์การบรหิารส่วนต�าบลและ 
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มีความสัมพันธ์ในรูปที่เป็นสาเหตุทางอ้อมผ่านแรงจูงใจ

ในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

3. ความหวาดกลัวต่ออิทธิพลของนักการเมือง 

ท้องถิ่นมีความสัมพันธ์ในรูปแบบที่เป็นสาเหตุโดยตรงต่อ

การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการบรหิารงาน 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลและมีความสัมพันธ์ในรูปที่

เป็นสาเหตุทางอ้อมผ่านแรงจูงใจในการเข้าไปมีส่วนร่วม

ในการตรวจสอบ

4. ความเบื่อหน่ายต่อระบบอุปถัมภ์มีความ

สัมพันธ์ในรูปแบบที่เป็นสาเหตุโดยตรงต่อการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลและมีความสัมพันธ์ในรูปที่เป็นสาเหต ุ

ทางอ้อมผ่านแรงจูงใจในการเข้าไปมีส ่วนร่วมในการ 

ตรวจสอบ

5. ความคาดหวังต่อองค์การบริหารส่วนต�าบล

มีความสัมพันธ์ในรูปแบบที่เป็นสาเหตุโดยตรงต่อการ 

มีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงาน

ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลและมีความสมัพันธ์ในรปูแบบ 

ที่เป็นสาเหตุทางอ้อมผ่านแรงจูงใจในการเข้าไปมีส่วนร่วม

ในการตรวจสอบ

6. ความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลมีความสัมพันธ์ในรูปแบบที่เป็นสาเหตุ 

โดยตรงต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลและมีความ

สัมพันธ์ในรูปท่ีเป็นสาเหตุทางอ้อมผ่านแรงจูงใจในการ

เข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

7. แรงจูงใจในการเข ้าไปมีส ่วนร ่วมในการ 

ตรวจสอบมีความสัมพันธ ์ ในรูปแบบที่ เป ็นสาเหตุ

โดยตรงต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ 

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบล

ผลกำรวิจัยระยะที่ 2

ประชาชนมีส ่ วนร ่ วมในการตรวจสอบการ 

บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบล โดย 3 ล�าดับแรก  

คือ การเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงาน

ตามหลักความโปร่งใส รองลงมาคือ การเข้าไปมีส่วนร่วม 

ในการตรวจสอบการบริหารงานตามหลักความรับผิดชอบ 

และการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงาน

ตามหลักคุณธรรมตามล�าดับ ซึ่งทั้ง 3 ด้านนี้ยังอยู ่ใน

ระดับน้อยและเมื่อพิจารณาโดยรวมจากทุกด้านก็อยู ่ใน

ระดับน้อยเช่นกัน

ผลกำรทดสอบสมมติฐำน

1. การเปิดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์ต่อการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลและมีความสัมพันธ์ในรูปแบบ 

ที่เป็นสาเหตุทางอ้อมผ่านแรงจูงใจในการเข้าไปมีส่วนร่วม

ในการตรวจสอบ ซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ต้ังไว้

2. การรับรู ้สิทธิหน้าที่มีความสัมพันธ์ต่อการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลและมีความสัมพันธ์ในรูปแบบ 

ที่เป็นสาเหตุทางอ้อมผ่านแรงจูงใจในการเข้าไปมีส่วนร่วม

ในการตรวจสอบ ซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ต้ังไว้

3. ความหวาดกลัวต่ออิทธิพลของนักการเมือง 

ท้องถิ่นไม่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการตรวจสอบการบริหารงานของ องค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลและไม่มคีวามสมัพนัธ์ในรปูทีเ่ป็นสาเหตทุางอ้อม 

ผ่านแรงจูงใจในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  

ซึ่งไม่ตรงตามสมมติฐานที่ต้ังไว้

4. ความเบื่อหน่ายต่อระบบอุปถัมภ์ไม่มีความ

สัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลแต่มีความ

สัมพันธ์ในรูปที่เป็นสาเหตุทางอ้อมผ่านแรงจูงใจในการ

เข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ซึ่งไม่ตรงตามสมมติฐาน

ที่ต้ังไว้

5. ความคาดหวังต่อองค์การบริหารส่วนต�าบล 

มีความสัมพันธ์ในรูปแบบที่เป็นสาเหตุโดยตรงต่อการ 

มีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงาน

ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลและมคีวามสัมพนัธ์ในรปูแบบ 

ที่เป็นสาเหตุทางอ้อมผ่านแรงจูงใจในการเข้าไปมีส่วนร่วม

ในการตรวจสอบ ซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ต้ังไว้
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6. ความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลมีความสัมพันธ์ในรูปแบบที่เป็นสาเหตุ

โดยตรงต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลและมีความ

สัมพันธ์ในรูปที่เป็นสาเหตุทางอ้อมผ่านแรงจูงใจในการ

เข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ซึ่งตรงตามสมมติฐาน

ที่ตั้งไว้

7. แรงจงูใจในการเข้าไปมส่ีวนร่วมในการตรวจสอบ 

มีความสัมพันธ์ในรูปแบบที่เป็นสาเหตุโดยตรงต่อการ 

มีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงาน

ขององค์การบริหารส่วนต�าบล ซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

ผลกำรวิจัยระยะที่ 3

ในการจะพัฒนาการมีส ่วนร่วมของประชาชน 

ในการตรวจสอบองค์การบริหารส่วนต�าบลในประเทศไทย

ให้ประสบความส�าเร็จและยั่งยืนจะต้องอาศัยความร่วมมือ 

จากภาครฐั ภาคเอกชน/NGO สือ่มวลชน และภาคประชาชน 

ในการสร้างเครือข่ายในการตรวจสอบองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบล

อภิปรำยผลกำรวิจัย

ผู้วิจัยได้อภิปรายผลจากสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้  

จ�านวน 7 ข้อดังต่อไปนี้

1. การเปิดรับข้อมูลข่าวสารการด�าเนินงานของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม 

ในการตรวจสอบการบรหิารงานขององค์การบรหิารส่วนต�าบล 

และมีความสัมพนัธ์ในรปูทีเ่ป็นสาเหตทุางอ้อมผ่านแรงจงูใจ 

ในการเข้าไปมส่ีวนร่วมในการตรวจสอบ ทัง้น้ีเพราะประชาชน 

ที่มีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารการด�าเนินงานขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลมักจะมีความตระหนักและค�านึงถึง 

สิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนต่อส่วนรวม  

จึงท�าให้ประชาชนที่มีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยให้ความ 

สนใจและมีแรงจูงใจเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) 

เนื่องจากประชาชนที่ มีความรู ้ เกี่ยวกับประชาธิปไตย 

ส่วนใหญ่ต้องการรักษาสิทธิของตนเองและตระหนักถึง

การมีส่วนร่วมทางการเมือง และสนใจข้อมูลข่าวสาร 

ผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

นักวิชาการหลายท่าน อาทิเช่น เบญจมาศ เมืองเกษม 

(2548), กนกวดี ธรรมวินัย (2549) เป็นต้น

2. การรับรู ้สิทธิหน้าที่มีความสัมพันธ์กับระดับ

การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์การ

บริหารส่วนต�าบล และมีความสัมพันธ์ในรูปที่เป็นสาเหตุ 

ทางอ้อมผ่านแรงจูงใจในการเข้าไปมีส ่วนร่วมในการ 

ตรวจสอบ ทั้งนี้เพราะประชาชนที่มีการรับรู ้สิทธิหน้าที่

ในการตรวจสอบองค์การบริหารส่วนต�าบลจะมีระดับ 

การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลสูงกว่าประชาชนที่ไม่มีการรับรู้เกี่ยวกับ

การรับรู้สิทธิหน้าที่ของประชาชน รวมทั้งมีแรงจูงใจในการ 

เข้ามามีส ่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานของ

องค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.)เพื่อเป็นการปกป้อง

สิทธิของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของนักวิชาการ

หลายท่านอาทิเช่น ชูชาติ ผิวสว่าง (2548), บุญยงค์  

วงศ์เทพ (2548) เป็นต้น

3. ความหวาดกลัวต่ออิทธิพลของนักการเมือง 

ท้องถิ่นไม่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการตรวจสอบการบริหารงานขององค ์การบริหาร 

ส่วนต�าบลและไม่มคีวามสมัพนัธ์ในรปูทีเ่ป็นสาเหตทุางอ้อม 

ผ่านแรงจูงใจในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ท้ังน้ี

เป็นเพราะจากการน�าเสนอข่าวสารของสื่อต่างๆ ท�าให้ 

ประชาชนมีการปรับทัศนะคติในทางที่ดีขึ้นต่อนักการเมือง

ท้องถิ่น เช่น การรับรู้สิทธิหน้าที่ของตนเอง การออกไป 

ใช้สิทธิเลือกตั้ง โทษของการซื้อสิทธิขายเสียง ท�าให้

ประชาชนมีความหวาดกลัวต่อนักการเมืองท้องถิ่นน้อยลง 

แต่ก็ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน

ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงาน

ขององค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) และไม่มีผลต่อ 

แรงจูงใจในการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการ 

ตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

(อบต.) ของประชาชน อาจเป็นเพราะประชาชนส่วนใหญ่
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มองว่าไม่ใช่เรื่องของตนเองและไม่เห็นความส�าคัญเท่าใด

นักจนกว่าจะได้รับความเดือดร้อนจากการบริหารงานต่างๆ 

ของผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต�าบล

เสียก่อนจึงออกมาเรียกร้องสิทธิของตน

4. ความเบื่อหน่ายต่อระบบอุปถัมภ์ไม่มีความ

สัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลและมีความ

สัมพันธ์ในรูปท่ีเป็นสาเหตุทางอ้อมผ่านแรงจูงใจในการ

เข้าไปมส่ีวนร่วมในการตรวจสอบ ทัง้นีเ้ป็นเพราะประชาชน

ในชุมชนมีความเบื่อหน่ายต่อระบบอุปถัมภ์จากการเห็น 

ผู้บริหารหรือบคุลากรขององค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) 

ใช้ต�าแหน่งหน้าที่การงานของผู ้บริหารและบุคลากรใน

องค์การบริหารส่วนต�าบลเพื่อช่วยเหลือญาติ พี่น้อง หรือ

พรรคพวกของตนในการเข้ามาหาผลประโยชน์จากการ

ด�าเนินงานโครงการ กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบล เช่น การให้บริการและการอ�านวยความสะดวก 

การรบัเข้าท�างานการยืน่ซองประมูล การรบัเหมาด�าเนนิงาน 

โครงการ การน�าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว  

การไปมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาต�าบล การจัด 

ไปทัศนะศึกษาดูงานนอกสถานที่ เป็นต้น จึงเป็นแรงจูงใจ 

ทางอ้อมให้ประชาชนในชุมชนตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการตรวจสอการบรหิารงานขององค์การบรหิารส่วนต�าบล  

(อบต.)

5. ความคาดหวังต่อองค์การบริหารส่วนต�าบล 

มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ 

ตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลและ

มีความสัมพันธ์ในรูปที่เป็นสาเหตุทางอ้อมผ่านแรงจูงใจ 

ในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ทั้งนี้มีสาเหตุ

มาจากในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของภาครัฐไม่เคย

ส�ารวจปัญหาและความต้องการของประชาชนเลยเป็น

ลักษณะเจ้านายของประชาชน ประชาชนที่มีความคาดหวัง 

ต่อองค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) มองว่าองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล (อบต.) เป็นหน่วยงานภาครฐัทีมี่ความใกล้ชดิกบั

ประชาชนมากทีส่ดุน่าจะสามารถช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ภายใน

ชุมชนได้ ท�าให้เกิดแรงจูงใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบล  

(อบต.) เพื่อต้องการให้องค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) 

บริหารงานและแก้ปัญหาตามความต้องการของประชาชน

ในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

6. ความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลมีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์การ

บริหารส่วนต�าบล สาเหตุอาจเกิดจากการที่ประชาชน 

เมื่อเข้าไปรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต�าบลแล้วเกิด

ความรู้สึกว่าได้รับการบริการหรือการปฏิบัติจากผู้บริหาร

หรือบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) ไม่เป็น 

ที่น่าพอใจ จึงเกิดแรงจูงใจในการเข้ามาตรวจสอบการ

บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) เพื่อให้

องค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) บริการประชาชนที่เข้ามา 

รับการบริการอย่างเต็มที่ บริการด้วยความเป็นมิตรเป็นที่ 

ประทับใจของผู ้เข ้ารับการบริการจากองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบล (อบต.) 

7. แรงจูงใจในการเข ้าไปมีส ่วนร ่วมในการ 

ตรวจสอบมีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการตรวจสอบการบริหารงานขององค ์การบริหาร 

ส่วนต�าบล ทั้งนี้เพราะประชาชนทั่วไปยังขาดแรงจูงใจ 

ในการเข้าไปมีส่วนร่วม ประชาชนส่วนใหญ่มองว่าเป็นการ

เสียเวลาท�ามาหากิน โดยมุ ่งที่จะแก้ป ัญหาปากท้อง 

ของตนเองมากกว่าจะมาสนใจในเรื่องของทางราชการ 

การขาดความเชื่อมั่นในกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

เพราะข้าราชการประจ�ามักจะประพฤติตนนอกเหนือจาก

อ�านาจหน้าทีข่องทางราชการมกีารใช้ต�าแหน่งหน้าทีก่ารงาน 

ในทางมิชอบ เอาทรัพย์สินทางราชการไปใช้ประโยชน์ 

ส่วนตัว และเอ้ือประโยชน์แก่พวกพ้องของตนเอง เพื่อ

เป็นการรักษาสิทธิหน้าที่ของตนเองและประชาชนใน 

ท้องถิ่นจึงเกิดแรงจูงใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในการ 

ตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

(อบต.)
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ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งนี้

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย

1.1 การก�าหนดนโยบายและระเบยีบการปฏบิติังาน 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) ให้สอดคล้อง

กับระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบ 

การบริหารจัดการที่ดี พ.ศ. 2546

1.2 การสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการ 

น�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้บริหารงานขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบล (อบต.) ข้าราชการทุกฝ่ายทั้งในระดับบริหาร

และระดับปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) 

และประชาชน

1.3 การสร้างความรู ้ความเข้าใจและส่งเสริม

กระบวนการมีส ่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้เกิดการ

พัฒนาและการตรวจสอบการบริหรงานขององค์การบริหาร 

ส่วนต�าบล (อบต.) โดยภาคประชาชน

1.4 การปรับทัศนคติของข้าราชการทุกฝ่าย 

ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบล (อบต.) ให้เหน็ความส�าคญัของหลกัธรรมาภบิาล 

และพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง

1.5 การสร้างระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตามหลักธรรมาภิบาลในระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล 

มีการมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงาน 

ตามหลักของ Best Practice โดยเชิดชูข้าราชการที่มีผล

การปฏบิตังิานดยีดึหลกัธรรมาภบิาลเป็นกรอบในการท�างาน

เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก�าลังใจให้กับผู้ประพฤติดีและ

เป็นตัวอย่างกับบุคคลอ่ืน 

2. ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ

2.1 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับ

การมีส่วนร่วมของประชาชนและสิทธิหน้าที่ของประชาชน 

เพื่อสร้างความตื่นตัวและตระหนักในความส�าคัญของ 

หลักธรรมาภิบาล

2.2 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์ข ้อมูลของ 

องค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) ให้ประชาชนได้รับทราบ 

โดยใช้สื่อที่หลากหลายเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าว

ได้หลายช่องทางอย่างสะดวก

2.3 การจัดท�าคู่มือการบริหารงานให้บุคลากร 

ในองค์กาบริหารส่วนต�าบล (อบต.) ได้รับทราบและ

สนับสนุนการให้เกิดการน�าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง

2.4 การเปิดโอกาสและเชิญชวนให้ประชาชน

ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานของ

องค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) อย่างจริงจังเพื่อสร้าง

ความโปร่งใสอันเป็นคุณสมบัติของหลักธรรมาภิบาล

2.5 การยกย่องเชดิชบูคุลากรทีย่ดึหลกัธรรมาภบิาล 

ในการบริหารงาน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก�าลังใจให้แก ่

ผู ้ประพฤติดีและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรอื่น 

ในองค์กรได้ยึดถือและปฏิบัติตาม

2.6 การยกย่องเชิดชูประชาชนผู้ที่เสียสละเข้ามา 

ตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารสวนต�าบล 

เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้ยึดถือ

และปฏิบัติตาม
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ภำคเอกชน/NGO

1. สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มองค์กร

   ภาคประชาชน 

2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม 

   การเรียนรู้ของภาคประชาชน

   ให้เป็นรูปธรรม

3. ร่วมตรวจสอบการบริหารงาน

   ของหน่วยงานของรัฐ

4. สร้างเครือข่ายภาคีระหว่าง

   หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน/

   NGO และสื่อมวลชนในการ

   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

   ประชาชน 

5. สร้างเครือข่ายระหว่างองค์กร

   ภาคประชาชน

สื่อมวลชน

1. น�าเสนอข่าวสาร สร้างสื่อ

   ทางเลือก เคลื่อนไหวประเด็น

   สาธารณะอย่างต่อเนื่อง

2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์อ�านาจ

   และสิทธิหน้าที่ของประชาชน

3. รณรงค์ให้ประชาชนเข้ามา

   มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

   การบริหารงานของหน่วยงาน

   ภาครัฐ

4. รณรงค์ต่อต้านการทุจริต

   คอรัปชั่นทุกรูปแบบของ

   หน่วยงานภาครัฐ

5. มีความเป็นกลางและไม่บิดเบือน

   ข้อเท็จจริงในการน�าเสนอข่าว

1. สนับสนุนงบประมาณและ

   ส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วม

   ของประชาชน

2. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ

   หน้าที่ของประชาชน

3. ออกกฎหมายคุ้มครอง

   ประชาชนที่เข้าไปตรวจสอบ

4. สร้างจิตส�านึกสาธารณะให้กับ

   ประชาชน

5. มีบทลงโทษกับหน่วยงานที่มี

   ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น

   ท่ีรุนแรง

ภำคประชำชน

1. ความพึงพอใจ

2. การเปิดรับข้อมูล

ข่าวสารการด�าเนินงาน

3. ความคาดหวัง

4. แรงจูงใจ

5. การรับรู้สิทธิหน้าที่

องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล

1. ผู้บริหารปรับวิสัยทัศน์ในการ

   บริหารงานและปลูกฝังทัศนคติ

   ที่ดีให้กับข้าราชการและ

   บุคคลากรในการสร้าง

   ธรรมาภิบาลในองค์กร

2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

   การด�าเนินงาน โดยใช้สื่อที่

   หลากหลาย

3. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา

   ตรวจสอบการบริหารงาน

ภำพ 1 แบบจ�าลองแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลในประเทศไทยให้ประสบความส�าเร็จและยั่งยืน
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ของ CDM แสดงให้เห็นว่า รูปแบบนี้มีข้อมูลอย่างเหมาะสม อนาคตของโพสต์-2012 นโยบาย CDM ในประเทศไทย 
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Abstract

The purpose of this study was to explore and examine a model for Clean Development 

Mechanism (CDM) policy in Thailand with mixed methodology research. According to unit of 

analysis, the questionnaires were sent to CDM project developers who submitted Letter of Agreement 

(LoA), totally 125 participants. The data was analyzed using Statistical packages (Moment 

Structures). They presented the path diagram for correlations between the critically causal factors 

(predictors) and the CDM policy performance. CDM policy process model in Thailand aimed to 

identify attractive factors and elements which were positive force necessary to implement CDM  
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Introduction

According to the Kyoto Protocol obligation, 

Clean Development Mechanism (CDM) was 

a flexible mechanism had been interested for 

developing countries by hopefully gained in global 

carbon credit market. Thailand had recognized and 

encouraged the reduction of GHG emission projects 

by issuing policy and implementing into national 

development programs. The main objectives of this 

study were from doubtful problem of public policy 

which Thai government afforded to implement 

CDM projects to private sector, forestry sector  

and energy sector. Furthermore, there were 

problems for incentives and barriers for CDM 

project developers including CDM information 

should be available to access. The issue remaining 

as far as institutional framework was concerned  

related to the establishment of sustainable 

project, meanwhile naming barrier factors which were negative force to suppress growth rate of CDM 

project in Thailand. Both types of factors were through investigated and sorted by statistical ranking. 

Causal factors in this study on the basis of relevant literatures, they were summed up into 5 main 

categories as follows: (1) Economic and social condition, (2) Policy condition, (3) Policy Resources, (4) 

Communication, and (5) Policy disposition respectively. On the other hand, CDM policy performance 

as policy output, was examined with exploratory factor analysis. It was measured in terms of following 

issues: (1) Outcome of taxation policy, (2) Outcome of financial provision, (3) Outcome of technological 

support, and (4) Policy Impact, respectively. As a result of R2, the five causal factors as could explain 

the CDM policy performance of 70.1 %. In consequence of AMOS outputs, they totally showed that 

the model in the figure fitted data appropriately. The future of post-2012 CDM policy in Thailand, 

the study revealed that CDM would be ongoing. However, it might transform to be voluntary, and not 

legally binding. 

Keywords: public policy, clean development mechanism, CDM

development criteria that were essential for 

approving further CDM projects in Thailand.  

Finally, a model for CDM policy implementation 

in Thailand should be developed in term of 

relationship between policy success and causal 

factors. In case of the CDM policy performance, 

what were compositions affected to policy 

performance? Eventually, Thomson Reuters Point 

Carbon (2011) notified that at the end of 2012, 

it was a major deadline for the CDM market, the 

EU would not accept credits from CDM projects 

registered after that date, unless they came from 

least developed countries (LDCs). CDM Policy 

of post-2012 might be reviewed and determined 

for new step forward in Thailand. 

Research objectives

The study was carefully examined in 

compliance with research questions to achieve 
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the following research objectives: 

1. To explore the main rationales, attractive 

factors and barrier factors for CDM project 

developers,

2. To examine the relationships between 

CDM project developer’s attributes and rationales 

of CDM project implementation, 

3. To explore causal factors impact on 

CDM policy implementation, 

4. To study the CDM policy performance, 

5. To determine a model of CDM policy 

in Thailand, and

6. To study future of post-2012 CDM 

policy in Thailand.

Literature Review and Theoretical Framework 

Clean Development Mechanism (CDM) 

is one of three mechanism under Kyoto Protocol 

which allows emission reduction projects that 

assist developing countries in achieving sustainable 

development with ‘certified emission reductions 

(CER)’ that has been benefit for both of Annex I 

parties and non-Annex I parties. Yamin (2005, p. 

265) stated that the CDM’s potential contribution 

to sustainable development in host countries had 

generally centered on main objectives of CDM 

project activities.

Literature review and theoretical framework 

in this study concerned about public policy process: 

policy making, policy implementation, policy 

evaluation, and policy feedback by focusing on 

CDM policy delivered to participants in Thailand.

Van Meter and Van Horn (1975, p. 474)  

introduced their process model, it comprised  

of s ix var iables as fol lows; (1) Pol icy 

standards and objectives, (2) Policy resources, 

(3) Interorganizational communication and 

enforcement activities, (4) The characteristics of 

the implementing agencies, (5) Economic, social 

and political conditions, and (6) The disposition 

of implementers. Edwards (1980, p. 9) proposed 

four critical factors in implementing public policy: 

communication, resources, disposition or attitudes, 

and bureaucratic structure. The four factors were 

operating simultaneously and interacting with 

each other to aid or hinder policy implementation. 

Thomas and Grindle (1990, p. 1164) found the 

model, that pointed policy to reform in three 

phases as follows: Agenda phase, Decision phase 

and Implementation phase. Implementation was 

seen as what happened after the decision phase, 

and successful implementation was viewed as a 

question of whether or not the implementation 

institution was strong enough for the task.

Conceptual Framework

Theoretical framework in this study 

concerned about public policy process, Thailand 

Greenhouse Gas Management Organization 

(Public Organization)-TGO who had provided 

policy making and delivered CDM policy, policy 

implementation, policy evaluation and policy 

feedback respectively. Hereby, the researcher 

would like to express CDM policy process by the 

model as follows: 
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Figure 1 CDM Policy Process Model in Thailand

Based on Van Meter and Van Horn Process 

Model, Edwards Model, and Thomas and Grindle 

Model, those above mentioned models presented 

the relationship among some causal factors to 

policy performance. Obviously, communications, 

policy resources, dispositions, organization 

structure, policy condition and economic, social 

and political conditions which influenced policy 

implementation.

Consequently, the researcher proposed 

a model for development of CDM policy with 

exploring correlation among causal factors and 

CDM implementation success as follows:

Independent 

Variables

Causal Factors

(1) Economic and social 

    condition

(2) Policy condition

(3) Policy Resources

(4) Communication 

(5) Policy disposition.

Dependent 

Variable

CDM policy 

performance

Figure 2 Proposed CDM Policy Implementation 

Model

Thus, multi-variables statistic was taken 

into analyzing correlation and testing hypotheses. 

Especially, structural equation modeling (SEM) , 

and factor analysis would be analyzed carefully in 

order to identify the underlying factors that could 

explain the CDM policy implementation model.

Hypotheses of the Study

Null hypotheses were defined as follows; 

there was no association between CDM project 

developer’s attributes and rationales of CDM 

implementation 
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Research Methodology

The research design employed in this 

study was mixed methodology that had been 

a combination of qualitative and quantitative 

research. The researcher gathered primary data by 

sending questionnaires to all CDM participants in 

Thailand who submitted Letter of Agreement (LoA) 

and approved by TGO, totally 125 participants. It 

carried out twice in 4 months, the first round was 

conducted during the beginning of February, 2011 

to the end of March 2011 and the second round 

was conducted at the beginning of April 2011 and 

waiting till the end of May 2011. 

The questionnaire was divided into 3 parts 

as follows: Part 1 was respondent’s attributes and 

perception of rationales, attractive factors , barrier 

factors and CDM information accessibility (20 

questions), Part 2 was the perception of CDM 

project developers for causal factors influenced 

CDM policy performance (34 questions) , and Part 

3 was the perception of CDM project developers for 

CDM policy performance measure (15 questions). 

Research Finding and Discussion

CDM project developer’s attributes in this 

study were determined in terms of size of CDM 

projects, CDM project types, CDM project groups, 

energy power technologies, crediting period of 

CDM projects, and CDM project investment 

respectively. As a result of research finding, it 

could be summarized as follows;

Respondents presented the reasons for CDM 

project developers to implement their projects 

with ranking from the most to least preferences 

in below table 1:

Table 1

Rationales of CDM implementation

Rank Description %

1 Due to carbon market price 25.7

2 By voluntary from organization 

executives

21.7

3 Mitigation of global warming 21.7

4 Utilizing excess energy or resources 19.1

5 Contributing community resources  7.2

6 Compliance with head quarter policy  2.0

7 Subsidizing from CERs investor 1.3

8 Other reasons 1.3

Total 100

Note: Standard deviation = 15.991

Certainly, in the point of view of CDM 

project developers as business investment, they also 

intended to make profit of business from carbon 

market price (25.7 %) and utilize excess energy or 

resources (19.1 %) respectively. Praiseworthily, 

some CDM project developers who had been 

implementing CDM projects in Thailand awared 

of mitigation of global warming and voluntary 

from organization executives equally (21.7 %) of 

each. The Chief Operating Officer of TBEC (Pajon 

Sriboonruang, personal communication, May 19, 

2011) further affirmed that CDM project depended 

upon energy sources, operating cost, uncertainty 

of CDM project, and return on investment. The 

higher investment in CDM project, the longer 

rate of return would take time. In fact, the aim 

of CDM project implementation closely involved 

business benefit.

As a result of significant p-value which 

was greater than .05, that meant null hypothesis 

(H0) was acceptable. Therefore, the CDM project 
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attributes as follows: Size of CDM projects , CDM  

project types, CDM project groups, and Energy 

power technologies were not statistically significant 

difference within their groups for rationales of 

CDM project implementation. Only the CDM 

project attributes as follows: Crediting period 

of CDM projects and CDM project investment 

were statistically significant difference within 

their groups for rationales of CDM project 

implementation.

In conclusion, the results of hypothesis 

test for association between above-mentioned 

CDM project attributes and rationales of CDM 

implementation were summarized in Table 2

Table 2

Summary of association between CDM project 

attributes and rationales of CDM implementation

No CDM Project Attributes p-

value

Hypothesis 

test

H
0

H
1

1 Crediting period of CDM 

projects

.021*

ü

2 Size of CDM projects .090 ü
3 CDM project investment .008 ü
4 CDM project types .068 ü
5 CDM project groups .121 ü
6 Energy power technologies .137 ü

Note. * The Chi-square statistic was significant 

at the 0.05 level.

The table 3 presented the most to least 

important attractive factors influenced the CDM 

project implementation were prioritized as follows; 

(1) CERs and/or VERs price , (2) Utilizing residue 

resources to value added, (3) CERs demand in 

carbon market increasing, (4) CDM promotion 

policy , and (5) Technological transfer dependency 

respectively.

Table 3

Attractive ranks of CDM project implementation

Attractive Factors Rank Mean 

Rank

CDM promotion policy 4 2.71

CERs demand in carbon market 

increasing

3 3.38

CERs and/or VERs price 1 3.76

Utilizing residue resources to 

value added

2 3.56

Technological transfer dependency 5 1.63

As a result, the most important attractive 

factors influenced the CDM project implementation 

was CERs and/or VERs price (3.76 of mean rank), 

it could be explained by TBEC executive interview. 

He also addressed that CDM project developers had 

concerned about return on investment and profits 

(Pajon Sriboonruang, personal communication, 

May 19, 2011).

Pablo (2007, pp.1367-1368) claimed the 

barrier factors for CDM projects, in general, 

faced three major groups: (1) Transaction costs, 

(2) Additional risks for investors, and (3) Other 

barriers such as financing of projects, institutional/

organizational barriers, low CER prices, and size 

matters.
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Table 4

Barrier ranks of CDM project implementation
Barrier Factors Rank Mean 

Rank

Uncertain CDM promotion policy 2 7.05

No facilitation of tariff policy to 

CDM project

3 6.57

Lack of technical support from 

government agency

4 6.45

Scarcity of financial sources or 

difficulty to access financial support

7 5.05

Fluctuated CERs and/or VERs price 

in carbon market

5 6.38

Legal obstacles 1 7.26

Technology transfer dependency 6 5.19

Lack of resources to implement 

CDM project

8 4.44

Location influences CDM project 10 3.37

Environmental, health and safety 

influence community

9 3.60

As a result, the most to least important barrier 

factors influenced the CDM project implementation 

were prioritized as above-mentioned. Focusing on 

the top rank, Legal obstacles (7.26 of mean rank), 

TBEC executives explained that local governments 

determined regulation focusing on environmental 

impact protection because of pollution prevention 

(Pajon Sriboonruang and Ratchar Pathamapongsar, 

personal communication, May 19, 2011). None 

of them had pointed that investment promotion 

regulation such as BOI privilege regulation would 

be the legal barrier. An executive board of TGO 

(Panat Tasneeyanond, person communication, 

February 7, 2012) also addressed that CDM 

projects in Thailand had to perform strictly under 

enforcement of Factory Act B.E.2535 (A.D.1992) 

and Environment Protection and Conservation Act 

B.E.2535 (A.D.1992).

On the bases of relevant models from 

literatures as above-mentioned, causal factors 

affected to CDM policy implementation were 

categorized into 5 main factors that covered 

their initial stages of the policy execution as 

follows; (1) Economic and social condition, 

(2) Policy condition, (3) Policy Resources, (4) 

Communication, and (5) Policy disposition 

respectively. CDM project developers agreed to 

3 causal factors led to CDM policy performance 

as follows; Policy Resources (3.7080 of mean), 

Economic and social condition (3.6611 of mean), 

and Communication (3.6628 of mean). On the 

other hand, both of Policy disposition (3.3555 

of mean) and Policy condition (3.4031 of mean) 

were uncertain to the CDM policy performance.

Theodoulou and Kofinis (2004, pp. 193-

194) identified four generic types of the most 

commonly used policy evaluation typologies and 

they were: process evaluation, outcome evaluation, 

impact evaluation, and cost-benefit analysis. 

Process evaluation of CDM policy accounted for 

the number of CDM projects registered to CDM EB 

(37 projects) and the number of CDM projects with 

CERs issued (5 projects). However, documented 

research presented the number of CDM projects 

in Thailand came after China, India and Vietnam 

respectively.

Consequently, the result of CDM policy 

implementation could be assessed in term of 

outcome and impact. OECD (2002) defined 

“outcome” as the likely or achieved short-term 
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and medium-term effects of an intervention’s 

outputs (a result from intervention). Impact was 

defined as follows: Positive and negative, primary 

and secondary long-term effects produced by a 

development intervention, directly or indirectly, 

intended or unintended.

The researcher defined some questions 

were categorized as “policy impact” because their 

results from CDM policy implementation affected 

to community surrounding CDM project location. 

Other questions of CDM policy performance were 

factorized in order to classify their outcomes 

influenced CDM project developer’s perception to 

implement their further projects. Factor analysis 

was used to summarize the interrelationships among 

the variables in a concise but accurate manner as 

an aid in conceptualization (Gorsuch, 1998, p. 2).

As a result of the KMO value was .636, and 

the p-value of Bartlett’s test of sphericity was .000, 

it also implied there was significant correlations 

between variables. Both of diagnostic results as 

above mentioned, it concluded the datasets were 

further appropriate to factor analysis

Due to result of factor analysis, it was 

concluded that three factors of outcome, which could 

explain 69.106 % of variance cumulatively were 

further obtained to the CDM policy performance. 

In conclusion, CDM policy performance comprised 

of outcomes and impact as follows; (1) Outcome 

of taxation policy, (2) Outcome of financial 

provision, (3) Outcome of technological support, 

and (4) Policy impact respectively.

In order to construct a model for confirmation 

of variables, confirmatory factor analysis (CFA) 

was an instrument to describe that particular 

relationship for variables. The researcher decided to 

adopt AMOS for confirmatory factor analysis. The 

result of AMOS graphic was shown path diagram 

for correlations between the critically causal factors 

(predictors) and the CDM policy performance 

include covariation between the predictors, which 

was also modeled. It was presented schematically 

in Figure 3

Figure 3 Path Diagram for Value Model

As a result of R2, the five causal factors 

could explain the CDM policy performance 70.1 %.  

Furthermore, standardized coefficients were 

calculated, the relationship between causal 

factors (independent variables) and CDM policy 

performance (dependent variables) could be shown;

Z = .475 (X
1
) + .204 (X

2
) + .168 (X

3
) + 

.055 (X
4
)

Where Z : CDM policy performance

  X1 : CDM policy disposition

  X2 : Economic and social condition

  X3 : Policy resources

  X4 : Communication

AMOS reported all details of correlations, 

covariance, and many fit indices of model. Indices 
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of model such as p-value of Chi-square, χ2 / df, 

Normed-fit index (NFI), Incremental fit index 

(IFI), Comparative fit index (CFI), and Root mean 

square error of approximation (RMSEA) fitted to 

the data appropriately (see table 5).

Table 5 

Indices and Criteria of Model Fit

Indices Criteria Result

Chi-square , p-value ≥ 0.05  .717

c2 / df 0-2  .332

Normed-fit index (NFI) ≥ 0.95  .994

Incremental fit index (IFI) ≥ 0.95 1.012

Comparative fit index (CFI) ≥ 0.95 1.000

Root mean square error of 

approximation (RMSEA)

< 0.05 0.000

As a result of above outputs, they totally 

presented the model in figure closely fitted data. 

Anyways, the reason affected to fit model might 

be from many factors such as number of variables, 

small sample size, normality of distribution, 

or model complexity. Byrne (2001, p. 88) also 

indicated that fit indexes did not reflect the 

plausibility of a model and the judgment rested 

squarely on the shoulders of the researcher. Finally, 

Reise et al. (1993, p. 554) concluded that “ no CFA 

model should be accepted on statistical grounds 

alone; theory, judgment, and persuasive argument 

should play a key role in defending the adequacy 

of any estimated CFA model”.

According to proposed Policy Process 

Model, the result of research finding by linkage 

of each variables as mentioned above could be 

revised in further figure 4 below;

Figure 4 Result of CDM Policy Process Model 

in Thailand

With regards to AMOS reports, the model 

was necessary to be revised because of model fit 

and estimates result as shown in Figure 5.

Figure 5 Result of Proposed CDM Policy 

Implementation Model

After COP15, Copenhagen Accord, CDM 

post 2012 might be driven to following issues; (1) 
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Registry process for emissions reductions targets 

and actions was yet voluntary and not legally 

binding; an internationally accepted compliance 

mechanism like the Kyoto Protocol should be 

needed, (2) Little clarity was provided in respect of 

new market mechanisms for Post-2012, (3) There 

was nothing that met the call from business, the 

financial sector and investors for long-term policy 

and regulatory frameworks to provide clarity on 

which to base investment decisions, and (4) No 

deadline to reach a legally binding agreement. 

TGO’s executives also agreed that CDM should 

be ongoing, but it might reformed to fit. The CDM 

policy in Thailand should be Programmatic CDM 

or Programme of Activities (PoA) increasingly 

because that way would allow small firms together 

implementing one CDM project in order to save 

operating cost. At the point of view from TBEC’s 

executives, they had same comment which CDM 

would be continued with voluntary and not legally 

binding.

Recommendations

One of the objectives of this research study 

is to make recommendations, which contribute to 

the improvement of CDM policy implementation 

in Thailand. According to the research’s point of 

view and results of the data gathering, the following 

recommendations are proposed as follows:

1. With limitation of population size, it 

is strongly recommend another research expand 

population size by replace CDM project developers 

who LoA approval with CDM participants who 

submit LoI (Letter of Intent) that they are more 

numbers than LoA participants.

2. It is strongly recommend to study TGO 

officer perception for disposition of CDM policy.

3. As a result of Table 1, it seems to 

be praiseworthy for industrialized sectors who 

intend to mitigate global warming and energy 

saving in next decade. Thus, another research 

may extend scope of climate change mitigation 

for industrialized sectors.

4. Royal Thai government intensively 

provides appropriate technology resources to CDM 

project developers. It is not only environmental 

concerned but safety awareness must not be ignored.

5. In case of barrier factors, legal obstacles 

are the most important barrier for CDM project 

developers totally. Hence, concerned government 

agencies include local governments should 

review their legal list to contribute CDM project 

implementation.

Further Recommendation

1. Further research should be investigated in 

covering to DOE (Designated Operational Entity) 

who provides validation and/or verification for 

CDM projects. 

2. Further research should be applied to 

another greenhouse gas (GHG) reduction projects 

such as carbon footprint, carbon label , that have 

been potential projects in Thailand.

3. Further research should strongly be 

focused on CDM and/or GHG mitigation of other 

interested parties such as community perception, 

local government contribution, related government 

agencies with qualitative study in term of field 

research or focus group interview.
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ในด้านสภาพแนวคิดและหลักการของการจัดการศึกษากระบวนทัศน์ใหม่ของสถาบัน

กวดวิชาในประเทศไทย และตรวจสอบรับรองรูปแบบการจัดการศึกษา กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ประกอบด้วย  

กลุ่มนักวิชาการ ผู้บริหารการศึกษา และกลุ่มผู้บริหารสถาบันกวดวิชาในประเทศไทย การเก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์

เชิงลึก และแบบสอบถามส�าหรับผู้เช่ียวชาญแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ในเชิงปฏิบัติ

ของรูปแบบการจัดการศึกษาตามกระบวนทัศน์ใหม่ของสถาบันกวดวิชาในประเทศไทย ผลการวิจัยคือ การน�าเสนอ  

รูปแบบการจัดการศึกษาตามกระบวนทัศน์ใหม่ของสถาบันกวดวิชาในประเทศไทยครอบคลุม 5 องค์ประกอบหลัก คือ  

(1) ปรัชญาในการบริหารจัดการตามกระบวนทัศน์ใหม่ของสถาบันกวดวิชาต้องค�านึงถึงการประสบความส�าเร็จใน

ทางธุรกิจความพึงพอใจของบุคลากร ผู้เรียน และผู้ปกครอง โดยเน้นให้นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม และจริยธรรม  

(2) ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางวิชาการ ควบคู่กับการมีพฤติกรรมที่สังคมพึงประสงค์ (3) ตระหนักถึง 

อิทธิพลของส่ิงแวดล้อมที่มีผลกับองค์การ และใช้ภาวะผู้น�าในการน�าและการควบคุมองค์การให้ด�าเนินงานไปสู่เป้าหมาย 

และมีการประเมินผลกิจกรรมต่างๆ เพื่อการปรับปรุง พัฒนาองค์การ (4) พิจารณาการรับสมัครผู้เรียน การเลือกสรร

บุคลากร สถานที่ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดการทางด้านการเงินและงบประมาณ และกิจกรรมการเรียน

การสอน และ (5) กระบวนการจัดการตามกระบวนทัศน์ใหม่ของสถาบันกวดวิชา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับเหมาะสมมาก

ถึงระดับเหมาะสมมากที่สุด และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก

ค�ำส�ำคัญ: การจัดการศึกษา, สถาบันกวดวิชา, กระบวนทัศน์

1นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 E-mail: passakornv@hotmail.com
*เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผู้น�าการเปล่ียนแปลง 

 มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2554

 อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตรจารย์ ดร.วีระวัฒน์ อุทัยรัตน์
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ควำมน�ำ

การสร ้างประชาชนในประเทศให ้มีคุณภาพ  

และศักยภาพสูง เพื่อสามารถไปแข่งขันกับนานาประเทศ  

ต ้องอาศัยกระบวนการจัดการศึกษาให ้เข ้มแข็งและ 

มีคุณภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) และปัจจุบัน

ประเทศไทยมีการแข่งขันกันทางการศึกษาค่อนข้างสูง  

ผู้ปกครองต้องการให้บุตรธิดา ได้เรียนในโรงเรียนอนุบาล 

ประถม และมัธยมที่มีมาตรฐาน เป็นที่เชื่อถือยอมรับ 

ในสังคม จึงพยายามทุกวิถีทางให้บุตรธิดาสามารถสอบเข้า 

ศึกษาต่อในสถาบันเหล่านั้นได้ แต่การเรียนการสอน 

ในโรงเรียนยังคงไม่เพียงพอ นักเรียนนิยมเรียนพิเศษ 

ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเรียนพิเศษตามบ้านอาจารย์  

การจ้างครูมาสอนพิเศษที่บ้านเฉพาะบางวิชา หรือการเรียน 

กวดวิชาตามสถาบันที่มีชื่อเสียง เป็นต้น ท�าให้ในปัจจุบัน

สถาบันกวดวิชามีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือตอบสนอง 

Abstract

The objectives of this research are: to study the current situation of the management of tutorial 

schools in Thailand, to develop a new paradigm of the management model, and to examine and 

certify the proposed paradigm. The sample group was selected purposively from education experts, 

administrators and managers of tutorial schools in Thailand. Data were collected through questionnaires 

and interviews. Findings reveal that a new paradigm of the education management model of the tutorial 

schools in Thailand covers five main elements: (1) The philosophy of tutorial school management 

considers success in business focusing on student knowledge, morality and ethics. (2) The success of 

the tutorial schools applies to the success both of the business and the students. They would pass the 

entrance examination getting admission to renowned schools or universities assuring steady growth for 

the business. (3) Tutorial school managers should have knowledge and skills in management processes 

and environmental awareness of influencing changes. (4) Efficient management relates to student 

and employee recruitment and selection, financial and budget management and activities supporting 

education. (5) The proposal for a new paradigm model of the tutorial schools was analyzed showing 

its applicability in the current situation at a high level. 

Keywords: paradigm, educational management, tutorial schools

ความต้องการของผู ้ปกครองและนักเรียน โดยแต่ละ

หลักสูตรกวดวิชาจะมีการตั้งชื่อของหลักสูตรที่แตกต่าง 

กนัไป ตามความเหมาะสมในการประชาสมัพนัธ์ (พรสวรรค์ 

จงสุมาลย์, 2546)

ปัญหาทีเ่กดิขึน้ตามมาคือ การเรยีนกวดวชิาจะต้อง 

ใช้เงินในปริมาณมาก ส่งผลให้ถูกวิจารณ์ว่าเป็นการเพิ่ม

ความเสียเปรียบทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นของผู ้ท่ี 

มาจากครอบครัวยากจน ตลอดจนการกวดวิชาท�าให้

นักเรียนเสียโอกาสที่จะได้ท�ากิจกรรมอื่นๆ ที่จะก่อให้เกิด 

ความคิดสร้างสรรค์ และพฒันาจรยิธรรม เพราะต้องใช้เวลา 

ส่วนใหญ่ไปกบัการเร่งรดั แข่งขนั ด้านการเรยีน แต่กไ็ม่อาจ 

ปฏิเสธได้ว่าการกวดวิชาก็เป็นระบบเสริมท�าให้นักเรียน

สามารถพัฒนาสติปัญญาของตนให้เต็มที่ ตามศักยภาพ 

ที่มีอยู่ได้ ดังข้อเท็จจริงที่ปรากฏว่านักเรียนที่เรียนกวดวิชา 

ด้วยความต้ังใจ และประสบความส�าเร็จมีเป็นจ�านวนมาก 

เพราะสถาบันกวดวิชามีเทคนิคในการสอนที่จะช่วยให้ 
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นักเรียนสนใจการเรียน มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน  

ท�าให้ผลการสอนหรือคะแนนของนักเรียนในชั้นเรียน 

ได้คะแนนสงูขึน้ และช่วยในการเตรยีมการสอบเข้าในระดับ

ต่างๆ ได้ตรงตามเป้าหมาย (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2545)

การประสบความส�าเร็จของนักเรียนที่ เรียน 

กวดวิชา ท�าให้มีความต้องการกวดวิชามากขึ้น ส่งผลให้ 

การเติบโตของธุรกิจกวดวิชาด�าเนินไปอย่างต่อเนื่อง  

เปิดโอกาสให้มีการก่อตั้งสถาบันกวดวิชาเพิ่มมากขึ้น  

จากข ้อมูลสถิติสถาบันกวดวิชาในกรุงเทพมหานคร 

จากปีการศึกษา 2547 ถึงปีการศึกษา 2550 จ�านวนจ�านวน

สถาบันกวดวิชามีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ และกลับลดลง 

ในปีการศึกษา 2551 ปรากฏการณ์ดังกล่าว ตรงข้ามกับ 

จ�านวนนักเรียนและครูที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นมา แสดงไห้เห็นว่า

โรงเรียนกวดวิชาที่สามารถด�าเนินกิจการอยู่ได้ มีการขยาย

ขนาดใหญ่ข้ึน ส่วนโรงเรียนที่ไม่สามารถด�าเนินกิจการ

อยู่ได้ และต้องปิดตัวลงมีถึงร้อยละ 26.35 ของจ�านวน

โรงเรียนกวดวิชาทั้งหมด (ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน, 2552)

ในมุมมองของผู ้ประกอบการโดยทั่วไปสถาบัน

กวดวิชาควรมีภาพลักษณ์ที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ 

เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือแก่นักเรียนที่ต้องการความรู ้

จากโรงเรียนกวดวิชา และส่งผลต่อนักเรียนที่ต้องการสอบ

เพื่อเพิ่มเกรดของตนเอง นอกจากนี้ยังสามารถน�าไปใช้ 

ในการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

จากสถาบนัต่างๆ ต่อไปในอนาคต (ปองพล ปัญญาวสิทุธกิลุ,  

2552) การประสบความส�าเร็จของสถาบันกวดวิชาไม่ได้ 

มาจากการประชาสมัพนัธ์ หรอืความสามารถทางวชิาการของ

นักเรียนแต่เพียงอย่างเดียว เพราะการที่นักเรียนสามารถ 

ที่จะน�าความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นประโยชน์ในการเรียนและ

ประสบความส�าเร็จในการสอบเข้าในสถาบันที่ต้องการนั้น 

ข้ึนอยู่กับความสามารถของนักเรียนแต่ละคนในการเรียนรู้  

และความสามารถในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

ท่ีจัดหลักสูตรการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับ

นักเรียน ประกอบกับเทคนิคการสอนที่สามารถถ่ายทอด

ให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนได้ง่าย มีความ 

ต่ืนตัวในการติดตามข้อสอบเข้าในสถาบันต่างๆ และสรุป

เก็งข้อสอบได้ตรงตามเนื้อหา ท�าให้มีนักเรียนตัดสินใจ

สมัครเรียน และการบอกต่อกันไปก็ท�าให้การด�าเนินธุรกิจ

การศึกษาของโรงเรียนมีความมั่นคงในระยะยาว (มยุเรศร์  

ศรียางนอก, 2547)

ผู ้วิจัยในฐานะเป ็นผู ้ประกอบธุรกิจกวดวิชา 

ได้ติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการของนักเรียน 

มาเป็นระยะเวลานาน ได้ประจักษ์ว่าส่ิงส�าคัญที่ระบบ

การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบจะต้องปลูกฝ ัง 

ให้กับนักเรียนคือ การอบรมขัดเกลาให้นักเรียนมีทักษะ 

ความสามารถในเชิงวิชาการ มีความรอบรู้เท่าทันทางสังคม 

และมีพัฒนาการในการเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถ

ด�ารงตนเอาตัวรอดได้ในสังคมที่เต็มไปด้วยภาวะตึงเครียด 

ประกอบกับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามีทั้งผู ้ที่มองเห็น 

ทั้งข้อดีและข้อเสียของสถาบันกวดวิชา ซึ่งตามทัศนะ

ของผู้วิจัยมีความเห็นว่ากวดวิชามีความจ�าเป็นที่จะต้อง

มีการปรับกระบวนทัศน์ในการจัดการศึกษา ที่มุ ่งเน้น 

ผลก�าไรทางธุรกิจแต่เพียงอย่างเดียวมามุ่งเน้นการส่งเสริม  

และพฒันาทัง้ทางด้านวชิาการ คณุธรรมจรยิธรรมควบคูก่นั  

สถาบันกวดวิชาจึงจะประสบความส�าเร็จในระยะยาว

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ท�าการวิจัยเรื่องรูปแบบการจัด 

การศึกษาตามกระบวนทัศน์ใหม่ของสถาบันกวดวิชา 

ในประเทศไทย โดยศกึษาทัง้ระบบ กล่าวคอื ศึกษาผูบ้รหิาร  

วธิกีารบรหิาร บคุลากรในองค์การ โครงสร้าง และวฒันธรรม

องค์การ รวมถึงนักเรียน และผู้ปกครอง เพื่อน�าเสนอ

กระบวนทศัน์ใหม่ของการกวดวชิาให้ เป็นการพฒันาผูเ้รียน 

อย่างยั่งยืน ในด้านวิชาการ และจริยธรรมควบคู่กัน และ

เกิดประโยชน์กับผู้เรียนในระยะยาวมากที่สุด

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพ แนวคิด และหลักการของ 

การจัดการศึกษาของสถาบันกวดวิชาในประเทศไทย

2. เพือ่ศึกษากระบวนทศัน์ใหม่ในการจดัการศกึษา

ของสถาบันกวดวิชาในประเทศไทย
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3. เพื่ อสร ้ างรูปแบบการจัดการศึกษาตาม 

กระบวนทัศน์ใหม่ของสถาบันกวดวิชาในประเทศไทย

4. เพื่อตรวจสอบรับรองรูปแบบการจัดการศึกษา

ตามกระบวนทัศน์ใหม่ของสถาบันกวดวิชาในประเทศไทย

กระบวนทัศน ์ ใหม ่

ในการจัดการศึกษา

ของสถาบันกวดวิชา

ในประเทศไทย

รูปแบบกำรจัดกำรศึกษำตำมกระบวนทัศน์ใหม่

ในกำรจัดกำรศึกษำของสถำบันกวดวิชำ

ในประเทศไทย

แนวปฏิบัติในกำรพัฒนำ

ผู้เรียนตำมกระบวนทัศน์

ใหม่

1. ปรัชญาในการบริหาร

   จัดการ

2. วัตถุประสงค์ของการ

   จัดการศึกษา

3. พื้นฐานแนวคิดการ

   บริหารจัดการ

4. ลักษณะการด�าเนินงาน

   ในการจัดการศึกษา

5. การจัดหลักสูตรเพื่อ

   การพัฒนาผู้เรียน

ภำพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย

ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของสถาบัน

กวดวิชาในประเทศไทย และสังเคราะห์องค์ประกอบของ

กระบวนทัศน์ใหม่ในการจัดการศึกษาของสถาบันกวดวิชา

ในประเทศไทย

ขัน้ตอนที ่2 สร้างเครือ่งมือเกบ็รวบรวมข้อมลูแบบ

สัมภาษณ์รูปแบบการจัดการศึกษาตามกระบวนทัศน์ใหม ่

ของสถาบันกวดวิชาในประเทศไทย

ข้ันตอนที่ 3 เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ

โดยวิธีการสัมภาษณ์

ข้ันตอนที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์

เชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 

วิเคราะห์เอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง และ

สังเคราะห์เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาตามกระบวนทัศน์

ใหม่ของสถาบันกวดวิชาในประเทศไทย 

ข้ันตอนที่ 5 ตรวจสอบความเหมาะสมและ

ความเป็นไปได้ในการน�าไปปฏิบัติของรูปแบบการจัดการ

ศึกษาตามกระบวนทัศน์ใหม่ของสถาบันกวดวิชา โดยใช้

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและ

ความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติของรูปแบบการจัดการศึกษา

ตามกระบวนทัศน์ใหม่ของสถาบันกวดวิชาในประเทศไทย 

ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้านความเหมาะสม  

เท่ากับ .889 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้าน 

ความเป็นไปได้ในการน�าไปปฏบิติั เท่ากบั .897 หลังจากนัน้ 

น�ามาสรุปเป็นรูปแบบการจัดการศึกษาตามกระบวนทัศน์

ใหม่ของสถาบันกวดวิชาในประเทศไทย

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ ่ม

ตัวอย่างในการสัมภาษณ์ ผู ้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง

แบบเจาะจง (purposive sampling) เป็นกลุ่มตัวอย่าง

ในการสัมภาษณ์เชิงลึกรวม 9 คนประกอบด้วย กลุ ่ม 

นักวิชาการและผู้บริหารการศึกษา จ�านวน 4 คน และกลุ่ม

ผู ้บริหารสถาบันกวดวิชาในประเทศไทยที่มีความเข้าใจ

ระบบการจัดการศึกษาของสถาบันกวดวิชาในประเทศไทย

เป็นอย่างดี กลุ่มตัวอย่างในการตรวจสอบรับรอง ผู้วิจัย 

ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Simple random sampling 

กับกลุ่มผู้บริหารสถาบันกวดวิชาในประเทศไทยและผู้ท่ี

ก�าลังปฏิบัติงานในสถาบันกวดวิชาในระเทศไทย ที่ต้ังอยู่

ในเขตกรุงเทพมหานคร จ�านวน 100 คน

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ใช ้วิ ธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู ้เ ช่ียวชาญ  

โดยวิธีการสัมภาษณ์

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

เป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์

เนื้อหา (content analysis) วิเคราะห์เอกสาร หลักการ 

แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง และสังเคราะห์เป็นรูปแบบ
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การจัดการศึกษาตามกระบวนทัศน์ใหม่ของสถาบันกวด

วิชาในประเทศไทย

ผลกำรวิจัย

สภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำบันกวดวิชำ 

ในประเทศไทย

สภาพการจัดการศึกษาของสถาบันกวดวิชา 

ในประเทศไทยตามสภาพทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจบุนั ประกอบด้วย

1. การรบัสมคัรผูเ้รยีน ทีต้่องพจิารณาถงึคุณสมบติั

ของผู้เรียนท่ีต้องการ วิธีการรับสมัครผู้เรียน ระบบการรับ

ช�าระค่าเล่าเรียน การสร้างความแตกต่าง

2. การเลือกสรรบุคลากร ต้องพิจารณา ผู้สอน 

และผู้สนับสนุนการด�าเนินงานของสถาบัน

3. สถานที่ที่ ใช ้ ในการจัดการเรียนการสอน 

พิจารณาถึง อาคารสถานที่ และห้องเรียน

4. การจัดการทางด้านการเงินและงบประมาณ

พิจารณาถึงรายรับ และรายจ่าย

5. กิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการ

เรียนรู้ พิจารณาถึง กิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ 

และกิจกรรมเสริมนอกเหนือจากหลักสูตร

กระบวนกำรบรหิำรจดักำรของสถำบนักวดวิชำ

ในประเทศไทยในปัจจุบัน ประกอบด้วย

1. การวางแผน ที่เริ่มจากการตระหนักในโอกาส

ของผู้บริหาร จากน้ันจึงท�าการก�าหนดเป้าหมาย จัดท�าร่าง

แผนการปฏิบัติงาน และมีการชี้แจงแผนการปฏิบัติงาน 

ให้บุคลากรได้รับทราบ เพื่อด�าเนินการปรับแผนการ 

ปฏิบัติงานก่อนการน�าแผนการปฏิบัติงานไปปฏิบัติ โดยที่ 

ผูบ้รหิารมีการก�ากบัตดิตามและประเมนิผล อย่างสม�า่เสมอ

เพื่อให้แผนประสบความส�าเร็จตามเป้าหมาย และน�า 

ข้อบกพร่องต่างๆ ไปแก้ไขในการวางแผนครั้งต่อไป

2. การจัดองค์การที่เหมาะสม สถาบันกวดวิชา

ต้องค�านึงถึงการออกแบบงาน การก�าหนดโครงสร้าง และ

การประสานงาน

3. การน�าองค์การ ผู้ที่มีส่วนส�าคัญคือผู้บริหาร

สถาบันกวดวิชาจะต้องมอบหมายให้พนักงานปฏิบัติงาน

อย่างเหมาะสม และต้องตัดสินใจเลือกทางปฏิบัติที่มุ่งไปสู่

เป้าหมายขององค์การที่วางไว้อย่างดีที่สุด การน�าองค์การ 

ประกอบด้วย ประเด็นการน�าองค์การของผู้บริหาร และ

ประเด็นการตัดสินใจของผู้บริหาร

4. การควบคุมองค ์การ ต ้องมีการก�าหนด 

ขอบเขตของสิ่งที่ต้องการควบคุม พิจารณาปัจจัยน�าเข้า 

กระบวนการเปล่ียนแปลง และปัจจัยน�าออก

5. การประเมิน จะต ้องมีการท�าการศึกษา 

รายละเอียดของส่ิงที่ถูกประเมิน ศึกษาความต้องการของ

ผู้ใช้ผลการประเมิน เพื่อก�าหนดประเด็นการประเมิน และ

ตัวชี้วัด กระบวนการประเมินจะต้องมีการก�าหนดวิธีการ

ประเมิน ก�าหนดผู้ประเมิน ก�าหนดวิธีการเก็บรวบรวม

ข้อมูล และก�าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินอย่าง

ชัดเจน เพื่อความถูกต้องแม่นย�าของการประเมิน จากน้ัน

จึงท�าการวิเคราะห์ข้อมูล แปลผลส่ิงที่ประเมินได้ สรุปผล 

และเขียนรายงานโดยละเอียด และรายงานสรุปย่อส�าหรับ

ผู ้บริหาร และผู ้วิจัยน�าปัจจัยด้านผู ้น�าและบรรยากาศ

องค์การที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสถาบันกวดวิชา 

ในประเทศไทยในปัจจบุนัไปใช้ประกอบการอธบิายเพิม่เตมิ 

ในรูปแบบการจัดการศึกษาตามกระบวนทัศน์ใหม่ของ

สถาบันกวดวิชาในประเทศไทย 

กระบวนทัศน์ใหม่ในกำรจัดกำรศึกษำของ

สถำบันกวดวิชำในประเทศไทย

ผลการวิจัยน�าเสนอ รูปแบบการจัดการศึกษา

ตามกระบวนทัศน์ใหม่ของสถาบันกวดวิชาในประเทศไทย

ครอบคลุม 5 องค์ประกอบหลัก คือ 

1. ปรัชญาในการบริหารจัดการตามกระบวนทัศน ์

ใหม่ของสถาบนักวดวชิา ต้องค�านงึถงึการประสบความส�าเร็จ 

ในทางธุรกิจการศึกษา ค�านึงถึงความพึงพอใจของบุคลากร

ในองค์การ ผู้เรียน และผู้ปกครอง ในขณะเดียวกันจะต้อง 

มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม และจริยธรรม 
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2. วตัถปุระสงค์ของการจดัการศกึษาตามกระบวน

ทัศน์ใหม่ของสถาบันกวดวิชา ต้องมีความสอดคล้องกับ 

ปรชัญาในการบริหารจดัการทีต้่องค�านงึถงึปัจจยั 2 ประการ  

คือ วัตถุประสงค์ที่มีต่อผู้เรียนที่ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความ

สามารถ และทักษะทางวิชาการ ควบคู่กับการมีพฤติกรรม

ที่สังคมพึงประสงค์ ส่วนวัตถุประสงค์ทางธุรกิจการศึกษา

คือองค์การจะต้องมีการเติบโตที่ ม่ันคงของรายได้และ 

ผลก�าไร ความส�าเร็จทางธุรกิจการศึกษาต้องมาพร้อมกับ

ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา และความพึงพอใจ

ของทุกฝ่าย

3. พื้นฐานแนวคิดการบริหารจัดการตามกระบวน

ทัศน์ใหม่ของสถาบันกวดวิชา จะต้องใช้หลักกระบวนการ

บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องตระหนักถึงอิทธิพล

ของสิ่งแวดล้อมที่มีผลกับองค์การ เพื่อน�ามาพิจารณา 

วางแผนการด�าเนินงานที่จะน�าไปสู ่การจัดองค์การที่ 

เหมาะสม ใช้ภาวะผู้น�าในการน�าและการควบคุมองค์การ

ให้ด�าเนินงานไปสู่เป้าหมาย สุดท้ายต้องมีการประเมินผล

กิจกรรมต่างๆ เพื่อน�าไปสู่การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ

พัฒนาองค์การของสถาบันกวดวิชาต่อไป 

4. ลักษณะการด�าเนินงานจัดการศึกษาตาม

กระบวนทัศน์ใหม่ ตามกระบวนทัศน์ใหม่ของสถาบัน 

กวดวิชา พิจารณาให้ความส�าคัญในทุกขั้นตอนตั้งแต่  

(1) การรับสมัครผู้เรียน ต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติของ 

ผู้เรียนที่ต้องการ วิธีการรับสมัครผู้เรียน ระบบการรับช�าระ

ค่าเล่าเรียน การสร้างความแตกต่างให้สถาบันเกิดความ 

โดดเด่น มีความน่าสนใจส�าหรับนักเรียนที่จะเข้ามา 

สมัครเรียน (2) การเลือกสรรบุคลากร ต้องพิจารณาถึง 

ทั้งตัวผู้สอน และผู้สนับสนุนการด�าเนินงานของสถาบัน

ที่จะต้องมีความสามารถเป็นอย่างดีในสายงานที่จะต้อง

ปฏิบัติ นอกจากนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีความรัก ความเมตตา 

ให้กับผู้เรียนอย่างจริงใจ เพ่ือให้สิ่งเหล่าน้ันได้ถ่ายทอด 

ไปยังผู ้เรียนให้ผู ้เรียนเป็นผู ้ที่มีความสมดุลในความรู ้  

ความสามารถทางด้านวิชาการ และมีคณุธรรมและจรยิธรรม

ซ่ึงเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคมไทย (3) สถานที่ 

ในการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียน อาคารเรียน  

มุมพักผ่อนต้องมีความเหมาะสม ปลอดภัย ไม่แออัด 

ประกอบกับจัดให้มีการนิเทศภายในและสร้างส่ิงแวดล้อม 

ที่เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู ้ของทั้งผู ้เรียน  

และผู้สอน (4) การจัดการทางด้านการเงินและงบประมาณ 

พิจารณาถึงการจัดระบบทางการเงินเกี่ยวกับรายรับ และ

รายจ่าย อย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ (5) กิจกรรม

การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ นอกจากจะต้อง

พจิารณาถงึกจิกรรมการเรยีนการสอนตามปกตทิีเ่น้นทกัษะ

ความเป็นเลิศทางวิชาการ แล้วจะต้องมีกิจกรรมเสริม 

นอกเหนือจากหลักสูตรที่มุ ่งส่งเสริมทั้งความสามารถ

ทางวิชาการ พฤติกรรมเชิงจริยธรรม รวมไปถึงกิจกรรม

ของสถาบันที่เป็นการคืนก�าไรให้สังคม เช่น การให้ทุน

การศึกษา การบริจาคส่ิงของกับเด็กด้อยโอกาส เป็นต้น 

ประกอบกับเปิดโอกาสให้ผู ้เรียนและผู้ปกครองเข้าร่วม

ในการบริจาคหนังสือเก่าไม่ใช้แล้วให้กับเด็กนักเรียน 

ด้อยโอกาสในชุมชนที่ห่างไกล เพื่อส่งเสริมพฤติกรรม 

การรู้จักแบ่งปัน เป็นต้น

5. การจัดหลักสูตรเพื่อการพัฒนาผู ้เรียนตาม

กระบวนทัศน์ใหม่ของสถาบันกวดวิชา ต้องมีการจัด

หลักสูตรให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงบูรณาการเนื้อหาสาระเชิง

วชิาการทีท่นัสมยั และสอดแทรกเนือ้หาความเป็นพลเมอืงดี  

สร้างส่ิงแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ฝึกนิสัยรักการอ่าน

ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และเพื่อ 

ให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นของผู้เรียน มีการ 

ประเมินผลผู ้เรียนเพื่อน�าไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุง 

การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

ผลจากการวิเคราะห์ความเหมาะสมและความ 

เป็นไปได้ พบว่า ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการ

ศึกษาตามกระบวนทัศน ์ใหม ่ของสถาบันกวดวิชาใน

ประเทศไทยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับเหมาะสมมากถึงระดับ

เหมาะสมมากทีส่ดุ และในด้านความเป็นไปได้ในการปฏบิตัิ 

พบว่า อยู่ในระดับเป็นไปได้ในการปฏิบัติมาก
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รูปแบบการจัดการศึกษาตามกระบวนทัศน์ใหม่

ของสถาบันกวดวิชาในประเทศไทย จากการวิจัยครั้งนี้ 

มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมรูปแบบการจัดการศึกษาของ

สถาบันกวดวิชาในประเทศไทยที่มีอยู่เดิม แต่ไม่ได้เปลี่ยน

ทั้งหมด เพราะสิ่งที่ดีในแบบเดิมที่ได้จากการสัมภาษณ์ 

ผู ้บริหารสถาบันกวดวิชาที่ประสบความส�าเร็จก็ยังคงใช้ 

ได้ดีในสถานการณ์ปัจจุบัน สอดคล้องกับที่ Barr and 

Tagg (1995) ได้กล่าวไว้ว่า การเปลีย่นแปลงกระบวนทศัน์ 

ในการเรียนการสอน (learning paradigm) ในสถาน

ศึกษาไม่ได้หมายถึงการปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทั้งหมด 

ของกระบวนทศัน์เดมิ แต่จะเป็นการเปลีย่นแปลง ปรบัปรงุ 

องค์ประกอบเดิมโดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความสามารถ 

ในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมของกระบวนทัศน์ใหม่

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญาในการบริหารจัดการ

ตามกระบวนทัศน์ใหม่ สถาบันกวดวิชาต้องมีการก�าหนด

ปรัชญาในการบริหารจัดการเป็นแกนกลางในการจัดการ

ศกึษา มสีาระส�าคญัทีส่อดคล้องกบัปรชัญาการจดัการศึกษา

ของชาติให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรในการปฏิบัติตาม

ปรัชญา เพื่อให้เข้าใจปรัชญาและเป้าหมายของสถาบัน

กวดวิชาตรงกัน และใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงาน  

สอดคล้องกับงานวิจัยของ Cheng (2000) ที่กล่าวถึง

กุญแจของการเปลี่ยนแปลงว่า สถานศึกษาต้องท�าในส่ิงที่

ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมและในทิศทางที่ถูกต้อง แสดง

จุดมุ่งหมายของการศึกษาชัดเจนและเนื้อหาของการศึกษา

ควรตอบสนองความต้องการในอนาคตของนักเรียนและ

สังคม เพื่อตอบสนองความต้องการในอนาคตในวงกว้าง

ค�านึงถึงอนาคตว่าการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา

สามารถมั่นใจได้ว่าจะสามารถพัฒนาผู้เรียนและพัฒนา

สังคมได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืน 

องค์ประกอบที่ 2 วัตถุประสงค์ของการจัดการ

ศึกษาตามกระบวนทัศน์ใหม่ คือ ความส�าเร็จของผู้เรียน

ท้ังทางพฤติกรรมและทักษะ ความสามารถในเชิงวิชาการ 

และผลส�าเร็จทางธุรกิจการศึกษาที่ท�าให้สถาบันสามารถ

ด�าเนินธุรกิจการศึกษาอยู่ได้ สอดคล้องกับการวิจัยของ 

Barr and Tagg (1995) ที่กล่าวถึงหลักเกณฑ์ของความ

ส�าเร็จตามกระบวนทัศน์ใหม่ ที่เรียกว่า กระบวนทัศน์ 

การเรียนรู ้ที่ให้ความส�าคัญกับการเกิดการเรียนรู ้ของ 

ผู้เรียน เน้นผลความส�าเร็จและคุณภาพของนักเรียนที่

ปรากฏ และมีการพัฒนาการเรียนรู้ในด้านการใช้เทคโนโลยี 

และความส�าเร็จวัดจากปริมาณและคุณภาพของผลรวม

ของการเรียนรู ้ที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมี

ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Carlton 

and Winsler (1999) ที่พบว่าความพร้อมของนักเรียน

ในการเรียนรู ้ทางสังคมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อได้รับความ 

ร่วมมือจาก พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และครู 

องค์ประกอบที่ 3 พื้นฐานแนวคิดการบริหาร

จัดการตามกระบวนทัศน์ใหม่ สถาบันกวดวิชาจะต้อง

มีการจัดการที่เป็นระบบ เริ่มจากการวางแผน การจัด

องค์การ การควบคุม การน�า และการประเมิน เพื่อน�าไปสู ่

การวางแผนในครั้งต่อไป สอดคล้องกับที่ สาโรจน์ แก้อรุณ  

(2552) ได้กล่าวถึง กระบวนการการบริหารจัดการสถาน

ศึกษา ได้แก่ การวางแผน การก�าหนดนโยบาย เป้าหมาย 

และวิธีด�าเนินการเพื่อให้บรรลุผลตาม เป้าหมาขของ

องค์การ การจัดองค์การ ต้องก�าหนดภาระงาน แบ่งงาน 

มอบหมายงานหรือการจัดคนเข้าท�างาน รวมทั้งการจัด

โครงสร้างการบรหิารจดัการองค์การทีเ่ป็นระบบและชดัเจน 

ผู้บริหารหรือหัวหน้างานจะต้องมีภาวะผู้น�า ส่ือสาร และ

ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์การ ประเมินผล

การด�าเนินการทั้งภายใน และภายนอกจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 

สรุปผลของการด�าเนินการ และรายงานผลการด�าเนินการ

ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบ 

องค์ประกอบที่ 4 ลักษณะการด�าเนินงานจัดการ

ศึกษาตามกระบวนทัศน์ใหม่ ประกอบด้วย การรับสมัครผู้

เรียน การเลือกสรรบุคลากรเข้ามาท�างานในต�าแหน่งต่างๆ 

ลักษณะของสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน การจัดการ

ทางด้านการเงิน และงบประมาณ และกิจกรรมการเรียน

การสอนตามปกติและกิจกรรมพิเศษที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 

องค์ประกอบที่ 5 การจัดหลักสูตรเพื่อการพัฒนา

ผู้เรียน ให้ความส�าคัญในการเรียนซ่อมส�าหรับเนื้อหาวิชา
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ตามปกติในโรงเรียนในกรณีที่ผู้เรียนยังไม่เข้าใจและเรียน

ไม่ทันผู้อื่น มีเนื้อหาในการเรียนเสริมการเรียนเนื้อหาวิชา

ตามปกติในโรงเรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้เก่ง และ

มีคะแนนมากกว่าผู้อื่น มีเนื้อหาในการเรียนเพื่อปรับสภาพ

พื้นความรู้ทางวิชาการของผู้เรียนให้มีความพร้อมเพียงพอ 

ที่จะไปเรียนรวมกับผู ้อื่นได้ในระดับสูงข้ึนไปหรือให้มี 

ความพร้อมก่อนเปิดเรียนในระดับที่สูงขึ้น และมีเนื้อหา

ในการเรียนเพื่อมุ ่งแก้ไขความรู ้ความเข้าใจของผู้เรียน 

บางอย่างให้ถกูต้องมากขึน้ เมือ่สิง่ทีผู่เ้รยีนรูน้ัน้คลาดเคล่ือน 

หรือไม่ถกูต้องตามข้อเทจ็จรงิ นัน้สอดคล้องกบังานวจิยัของ  

จิติมา อัจฉริยกุล (2544) ที่สรุปว่าปัจจุบันการกวดวิชา 

มีวัตถุประสงค์ คือ การเรียนซ่อม การเรียนเสริม การเรียน 

ปรับสภาพ การเรียนแก้ไข การเรียนเร่ง หรือการเรียน

เร่งรัด การเรียนเฉพาะ การเรียนพิเศษ และการเรียนติว  

องค์ประกอบในเรื่องของกิจกรรมการเรียนการสอน 

ตามปกติและกิจกรรมพิเศษที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น

มาตามกระบวนทัศน์ใหม่ คือ กิจกรรมการสอนมุ่งพัฒนา

บุคลกิภาพทีพ่งึประสงค์ของนักเรยีน และกจิกรรมการสอน 

พัฒนาทักษะความสามารถในการเรียนของนักเรียนโดย

สมัครใจ ซึ่งก็เป็นไปตามปรัชญาของสถาบันกวดวิชา

องค์ประกอบของการจัดการศึกษาของสถาบัน

กวดวิชาต่างๆ มีผลซึ่งกันและกันกับพื้นฐานแนวคิด 

การบริหารจัดการและกระบวนการจัดการศึกษา โดยบูรณา 

เนื้อหาสาระเชิงวิชาการ และสอดแทรกเนื้อหาความเป็น

คนดี ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ 

ทีพ่งึประสงค์ น�าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาปรับปรงุ

การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

Barr and Tagg (1995) ที่ได้น�าเสนอการเปรียบเทียบ 

กระบวนทัศน์การศึกษา ระหว่างกระบวนทัศน์แบบเก่า 

ซ่ึงเรยีกว่า กระบวนทศัน์การเรยีนการสอน ทีมุ่่งเน้นการเรยีน 

การสอนและผลส�าเร็จเป็นหลัก กับกระบวนทัศน์ใหม่  

ที่เรียกว่า กระบวนทัศน์การเรียนรู้ ว่าการเรียนการสอน

หรือการเรียนรู้ตามกระบวนทัศน์ใหม่จะต้อง มุ่งเน้นให้เกิด 

การเรียนรู ้อยู ่ตลอดเวลาในทุกสถานที่ ผลการเรียนรู ้

ประเมินทั้งผลการเรียนตามหลักสูตร และความสามารถ

ในการประยุกต์ ปฏิสัมพันธ์กับสังคม รวมถึงมีความ 

สมดุลย์ระหว่างความรู้และทักษะความสามารถ 

ภำพ 2 รูปแบบการจัดการศึกษาตามกระบวนทัศน์ใหม่

ของสถาบันกวดวิชาในประเทศไทย

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยคร้ังน้ี

ปรัชญำในกำรบริหำรจัดกำร

ก�าหนดปรัชญาในการบริหารให้มีสาระส�าคัญ 

ที่สอดคล้องกับปรัชญาการจัดการศึกษาของชาติ สอนให้

นักเรียนมีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย มีความรู้ คู่คุณธรรม

และจริยธรรมประชาสัมพันธ์ปรัชญาในการบริหารเป็นป้าย

ข้อความ หรือพิมพ์ติดบนหนังสือ ทั้งนี้เพื่อทุกคนจะได ้

รับทราบ จ�าได้ และปฏิบัติตาม

วัตถุประสงค์ของกำรจัดกำรศึกษำ

ก�าหนดเป้าหมายของผู้เรียนไว้อย่างชัดเจนในการ

วางแผน เช่น จะต้องมีคะแนนเฉล่ียจากการเรียนเพิ่มขึ้น  

ร้อยละ 20 และก�าหนดเป้าหมายทางธุรกิจการศึกษา 

ว่าจะต้องมีจ�านวนนักเรียนเพิ่มข้ึน 10% เป็นประจ�าทุกปี 
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พื้นฐำนแนวคิดกำรบริหำรจัดกำร

1. สถาบนักวดวชิาต้องมกีารวางแผนการปฏบิตังิาน 

ก่อนการเปิดรบัสมคัรหลกัสตูรใหม่ วางแผนจ�านวนนกัเรยีน 

ให้เหมาะสมกับการขยายตัวของโรงเรียน และปิดรับสมัคร

เมื่อเต็ม

2. ก�าหนดรายละเอียดของงาน ขอบเขตภาระงาน 

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน จัดตั้ง 

ผู้ประสานงาน เชื่อมโครงสร้างต่างๆ เข้าด้วยกัน

3. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในสถาบัน

กวดวิชา ผู้บริหาร และผู้สอน ปรึกษา แลกเปลี่ยนความรู้

เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และเพื่อแก้ไขปัญหา

ที่เกิดข้ึนได้ทันท่วงที

กำรด�ำเนินงำนจัดกำรศึกษำ

1. ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการวางแผนการ

จัดการศึกษา ประชาสัมพันธ์ มีการทดลองงานผู้สอนและ

บุคลากรเป็นเวลา 3-6 เดือนเพื่อที่จะสังเกตุและประเมิน

ผลงาน สร้างทีมงาน ให้สามารถท�างานร่วมกันเป็นทีม

2. สนับสนุนการสื่อสารสัมพันธ ์กันระหว ่าง 

สถานศึกษาและผู้ปกครอง ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ 

พัฒนาเด็ก

กำรจัดหลักสูตรเพื่อพัฒนำผู้เรียน

1. จัดหลักสูตรให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับหลักสูตร

ของกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

2. ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนเพื่อให้เกิดการ

เรียนรู้และรอบรู้มุ ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้อยู ่ตลอดเวลา

ฝึกนิสัยรักการอ่าน จัดท�าบอร์ดประชาสัมพันธ์ ความรู้

รอบตัวต่างๆ โดยเปล่ียนเนื้อหาทุกๆ อาทิตย์

3. ประเมินผลการเรียนรู้ผู ้เรียนตามสภาพจริง 

โดยใช้ข้อสอบที่มีมาตรฐานตามหลักสูตรของกระทรวง

ศึกษาธิการ ใช้ข้อสอบการแข่งขันต่างๆ มาปรับ ประยุกต์ 

ให้นักเรียนฝึกทักษะ

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยคร้ังต่อไป

1. ควรมีการศึกษาวิจัย การจัดการศึกษาตาม

กระบวนทัศน์ใหม่ของโรงเรียนปกติในประเทศไทย เพราะ

ปัจจุบันความสามารถทางวิชาการของนักเรียนในแต่ละ

โรงเรียนมีความแตกต่างกันมาก

2. ควรมีการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาการสอน 

ของครูในโรงเรียนสถาบันกวดวิชา ในการเพิ่มการสอน

ทักษะทางสังคมให้มากขึ้น ไม่มุ ่งเน้นเพียงทักษะเชิง

วิชาการเพียงอย่างเดียว เน้นการบูรณาการความรู้
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บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (2) เพื่อศึกษาปัจจัย

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (3) เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนา 

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง ที่มีประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ (4) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม

และความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาผู้น�าการเปล่ียนแปลง ที่มีประสิทธิผล ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ผลการวิจัย พบว่า (1) ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคือการบรรลุเป้าหมายของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก  

และความพึงพอใจของครูอยู่ในระดับมาก ตามล�าดับ (2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้แก่ ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้บริหาร ปัจจัยด้านพฤติกรรม และปัจจัยด้านสถานการณ์  

(3) รูปแบบกระบวนการพัฒนาผู้น�าการเปลี่ยนแปลง ที่มีประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน แบ่งออกเป็น 

4 ข้ันตอน คือ การประเมินตนเอง การวางแผน พัฒนาตนเอง การด�าเนินการพัฒนา และการประเมินผลความส�าเร็จ 

ซึ่งการด�าเนินการพัฒนาแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ โปรแกรมการฝึกอบรม กิจกรรมการพัฒนา และกิจกรรมพัฒนา

ตนเอง (4) การตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาผู้น�าการเปลี่ยนแปลง ที่มีประสิทธิผล

ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า จากการจัดสนทนากลุ่มย่อย ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 18 ท่าน มีความเห็นตรงกันว่า  

รูปแบบมีความเหมาะสม หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ปัจจัย และกระบวนการพัฒนา มีความสอดคล้องกันและ

เป็นไปได้ในการน�าไปใช้เพื่อพัฒนาผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

ค�ำส�ำคัญ: รูปแบบการพัฒนา, ภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลง, ประสิทธิผล, การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

 www.skr.ac.th
*เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 2554

 อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร. สุวัฒน์ เงินฉ�่า
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ควำมน�ำ

การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ 

การเมืองในปัจจุบันท�าให้การจัดการศึกษาจ�าเป็นต้อง

เปลี่ยนแปลงไป เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถเรียนรู ้ 

พร้อมรับการเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ ในอนาคตได้อย่าง

เท่าทัน พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก�าหนดทิศทาง

การบริหารไว้ในมาตรา 39 ให้กระทรวงศึกษาธิการกระจาย

อ�านาจการบริหาร และการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ  

งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป 

ไปยงัคณะกรรมการ ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และสถาน

ศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง และพระราชบัญญัติ 

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

มาตรา 44 ได้ก�าหนดให้ปลัดกระทรวงและเลขาธิการ 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระจายอ�านาจการ

บริหารและการจัดการศึกษาไปยังคณะกรรมการส�านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา จากข้อก�าหนด 

Abstract

This paper on the management of basic education institutions studies: the effectiveness of 

management in basic education institutions; the factors influencing transformational leadership of 

administrators; creating an effective model to develop transformational leadership and determining the 

feasibility of developing the type of transformational leadership desired. The findings were as follows: 

the management of basic education institutions effectively met school goals and teacher satisfaction at 

the highest level; the influencing factors towards leadership change included administrative, behavioral 

and situational factors; the process of development of leadership change was composed of four stages, 

namely self-evaluation, development planning, execution and evaluation with the execution stage 

developed through training programs, development and self-development activities. The 18 experts 

agreed on the feasibility study to determine the development model suitable to the rationale, objectives 

and factors of the development process applicable to the development of school leaders.

Keywords: model of development, transformational leadership, effectiveness, basic education leadership

ดังกล่าวท�าให้สถานศึกษามีความเป็นนิติบุคคล อิสระ  

คล่องตัว สามารถบรหิารจดัการภายในสถานศึกษาได้สะดวก 

รวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการบริหาร 

การศึกษาจึงมีลักษณะแตกต่างไปจากเดิม ผู ้บริหาร 

สถานศึกษาจึงต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดหลักการในการ

บริหาร ด้วยวิธีการบริหารแบบมีส่วนร่วม (participation) 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการก�าหนดนโยบายและแผน 

การตัดสินใจ การก�าหนดหลักสูตรสถานศึกษา การร่วมคิด 

ร่วมท�า การก�ากับติดตามประเมินผล ตลอดจนการรายงาน 

ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเน้นการสนับสนุนและการอ�านวย

ความสะดวกเพือ่ให้การบรหิาร และการจดัการศึกษาเป็นไป 

ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2550)

เพือ่เป็นการพฒันาผูบ้รหิารสถานศึกษาให้สามารถ

บรหิารจดัการโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน รองรบัการกระจาย 

อ�านาจ สามารถวางแผนและปฏิบั ติงานตามภารกิจ  

ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาได้อย่างเป็นผล กระทรวง
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ศกึษาธกิารโดยส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ร่วมกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทาง 

การศึกษาจึงได้ด�าเนินการพัฒนาผู ้บริหารสถานศึกษา 

ตามโครงการอบรมการพัฒนาผู้น�าการเปลี่ยนแปลงเพื่อ

รองรับการกระจายอ�านาจ รุ ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2550 

จ�านวน 610 แห่ง โดยใช้หลักการสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย

ตนเอง (constructivism) ซึ่งเป็นการเรียนรู้ด้วยวิธีสร้าง

ความรู้จากความคิด ความกระตือรือร้น ความมุ่งมั่น และ

ความรับผิดชอบของตนเอง โดยอาศัยความรู้เดิมเป็นฐาน

ในการท�าความเข้าใจ นอกจากนั้นยังสัมพันธ์กับทฤษฎี 

การเรียนรู ้ผู ้ใหญ่ที่เน้นให้ผู ้เรียนมีมโนภาพต่อตนเอง  

สร้างประสบการณ์ที่กว้างขวาง มีความพร้อมในการเรียนรู้ 

และมีการเรียนรู้ที่ยึดปัญหาเป็นศูนย์กลาง โครงการอบรม

การพัฒนาผู้น�าการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจาย 

อ�านาจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ 

ความเข้าใจและสามารถขับเคลื่อนกลไกการบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน ในฐานะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับ

การกระจายอ�านาจ เน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายของกระทรวง

ศึกษาธิการและเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษา  

(กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2549)

สถานศึกษาเป ็นองค ์กรทางการศึกษาที่ เป ็น 

หน่วยปฏิบัติมีภาระหน้าที่ในการน�านโยบายของหน่วยงาน 

ทุกระดับไปปฏิบัติให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นระบบ

บริหารการศึกษาทั้งหมดจะมีประสิทธิผลเพียงใดขึ้นอยู่กับ 

ระบบบริหารของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา จึงมี

ความส�าคญัเป็นอย่างยิง่ (กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธกิาร, 

2546) จากงานวจิยัเรือ่ง รปูแบบการบรหิาร และการจดัการ

ศึกษาแบบกระจายอ�านาจของกมล สุดประเสริฐ (2544) 

งานวิจัยเร่ือง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

(ส�านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร, 2544) พบว่า ผูบ้รหิาร 

สถานศกึษามบีทบาทและหน้าทีส่�าคญัในด้านการบรหิารงาน 

วิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล  

การบริหารทั่วไป และต้องเน้นการเปิดโอกาสให้ชุมชน 

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ส่งเสริมความเข้มแข็ง 

ของชุมชน ส�าหรับการบริหารจัดการศึกษาที่มุ ่งเน้นการ 

กระจายอ�านาจ ส�านกังานเลขาธกิารสภาการศึกษา กระทรวง 

ศึกษาธกิาร ได้ก�าหนดลักษณะผูบ้รหิารสถานศึกษามอือาชพี 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน ด้านบทบาทในการบริหารและการจัด 

การศึกษา และมาตรฐานด้านคุณลักษณะของผู ้บริหาร 

ทั้งคุณลักษณะทางวิชาชีพ และคุณลักษณะส่วนบุคคล  

(กรมวชิาการ กระทรวงศกึษาธกิาร, 2549) แต่จากรายงานผล 

การติดตามประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาของส�านักงาน 

เลขาธิการสภาการศึกษา (2548) พบว่า การบริหาร 

สถานศึกษายังมีปัญหาที่ต้องปรับปรุงแก้ไขในอีกหลาย

ประเด็น เช่น คุณภาพผู้เรียนซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ในสาขา 

วิชาหลักต�่า คุณภาพครู ยังมีความขาดแคลนทั้งปริมาณ 

และคุณภาพ ครูสอนไม่ตรงวุฒิ และการเพิ่มโอกาสทาง 

การเรียน ซึ่งเป็นประเด็นที่เป็นปัญหากับประสิทธิผล 

ในการบริหารสถานศึกษา อันอาจพิจารณาได้ว่า ผู้บริหาร 

ยงัขาดคุณลักษณะ ขาดพฤติกรรมทางการบรหิารทีดี่ นัน่คอื 

การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษายังมีรูปแบบที่ไม่เหมาะสม

สอดคล้องกับแนวคิดของสุรศักด์ิ หลาบมาลา 

(2543), กมล สุดประเสริฐ (2544) และธีระ รุญเจริญ 

(2550) ซึง่ก�าหนดให้ผูบ้รหิารสถานศึกษาจะต้องมภีาวะผูน้�า 

ทางการศึกษาที่เป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงจึงจะสามารถ

จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพท่ามกลางสถานการณ์ 

ทีเ่ปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ในปัจจบุนั ดังนัน้ ผูว้จิยัในฐานะ 

ที่เป็นผู ้บริหารสถานศึกษา เป็นผู ้น�าการเปล่ียนแปลง 

ผ ่ านการพัฒนาตามโครงการอบรมการพัฒนาผู ้น� า 

การเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอ�านาจ รุ่นที่ 1  

ปีการศึกษา 2550 จงึมคีวามสนใจศึกษา รปูแบบการพฒันา 

ผู ้น� าการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในการบริหาร 

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ทีจ่ะส่งผลให้การบรหิารสถานศกึษา

ข้ันพื้นฐานประสบความส�าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ

การปฏิรูปการศึกษาต่อไป
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการบริหารสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. เพื่อศึกษาปัจจัยภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน

3 .  เพื่ อ ส ร ้ า ง รู ปแบบการพัฒนาผู ้ น� า ก า ร

เปลี่ยนแปลง ที่มีประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

4. เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความ 

เป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาผู ้น�าการเปลี่ยนแปลง  

ที่มีประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ในการวิจัยครั้งนี้ได้ประมวลความคิดเกี่ยวกับ 

รูปแบบการพัฒนาผู้น�าการเปลี่ยนแปลง ที่มีประสิทธิผล

ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ ่งศึกษาโดยใช้

องค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด

ทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น�า ผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลง แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนา

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งกฎหมายและงานวิจัย 

ทีเ่ก่ียวข้อง ตลอดจนความคดิเหน็ของผูเ้ช่ียวชาญ ผูบ้รหิาร 

และผู ้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ให้เกดิประสิทธผิล ประกอบด้วย (1) แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบั 

ประสทิธผิลในการบรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2) แนวคิด 

ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู ้น�า ผู ้น�าการเปลี่ยนแปลง และ 

(3) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลง 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

แนวคิด 

ทฤษฎี และ

ศึกษำ

ประสิทธิผล

ในกำรบริหำร

สถำนศึกษำ

ขั้นพื้นฐำน

แนวคิด 

ทฤษฎีรูปแบบ

กำรพัฒนำ 

ภำวะผู้น�ำกำร

เปลี่ยนแปลง

แนวคิด 

ทฤษฎี ภำวะ

ผู้น�ำกำร

เปลี่ยนแปลง 

ปัจจัยและ

ภำวะผู้น�ำกำร

เปลี่ยนแปลง

รูปแบบกำรพัฒนำภำวะ

ผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลง

ที่มีประสิทธิผลในกำร

บริหำรสถำนศึกษำ

ขั้นพื้นฐำน

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การสร้างรูปแบบการพัฒนาผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 

ที่มีประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

กล่าวโดยสรุปการวิจัยนี้มี 6 ขั้นตอน คือ

ขั้นตอนที่ 1 การก�าหนดกรอบการด�าเนินงานวิจัย

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาประสิทธิผลในการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้ันตอนที่ 3 การศึกษาปัจจัยภาวะผู ้น�าการ

เปลี่ยนแปลง ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับ 

ประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขั้นตอนที่ 5 การสร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะ

ผู ้น�าการเปลี่ยนแปลง ที่มีประสิทธิผลในการบริหาร 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขั้นตอนที่ 6 การตรวจสอบความเหมาะสมและ

ความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู ้น�าการ
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เปลี่ยนแปลง ที่มีประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 

2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มที่ 2 

กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิทางการบริหารสถานศึกษา

2. กลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

2.1 กลุม่ผูบ้รหิารสถานศกึษาเพือ่การสัมภาษณ์ 

จ�านวน 10 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (purposive 

sampling)

2.2 กลุม่ผูบ้รหิารสถานศกึษา จ�านวน 286 คน  

Taro Yamane และท�าการสุ ่มแบบหลายขั้นตอน  

(statisticfied random sampling) โดยจ�าแนกตาม

ภูมิภาคของประเทศไทย

2.3 กลุ ่มผู ้ทรงคุณวุฒิ จ� านวน 14 คน  

แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้มีหน้าที่พัฒนาผู้บริหาร 

กลุม่นักวชิาการทางการศกึษา และกลุม่ผูบ้รหิารสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐาน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้ได้แก่ แบบสมัภาษณ์  

และแบบสอบถาม

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส�าหรับ 

งานวิจัยครั้งน้ี คือ

1. เก็บรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องจากห้องสมุด

สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต สภาวิจัย

แห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. เกบ็รวบรวมข้อมูลจากการสมัภาษณ์ โดยท�าการ

สัมภาษณ์ด้วยตนเอง

3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดย

เดินทางด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ และส่งไปรษณีย์ ได้รับ

แบบสอบถามกลบัคนืจากกลุม่ตวัอย่าง รวมทัง้สิน้ 268 ฉบบั  

คิดเป็นร้อยละ 93.71

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรใช้สถิติวิเครำะห์

ข้อมูล

ผู้วิจัยท�าการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ใช้การ

วิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)

2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ใช้สถิติ 

เชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อภาวะผู้น�า

การเปล่ียนแปลง ใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

(multiple regression analysis) เพื่อหาตัวพยากรณ์ 

และสร้างสมการใช้วิธี Stepwise 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการจัดสนทนากลุ่ม 

(focus group) ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา และเปรียบเทียบ

ความคิดเห็นด้วยสถิติไคสแควร์ (Chi-square)

ผลกำรวิจัย

ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยตามค�าถามน�าในการวิจัย 

ดังนี้

1. ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน จากข้อมูลเชิงประจักษ์การสัมภาษณ์ผู ้บริหาร

สถานศึกษาที่ประสบความส�าเร็จในการบริหารสถานศึกษา 

เกี่ยวกับประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พบว่า ประสิทธิผลประกอบด้วยการบรรลุเป้าหมายของ

สถานศึกษา ซึ่งหมายถึงการบรรลุด้านคุณภาพผู ้เรียน 

ด้านมาตรฐานการเรียนการสอน ด้านมาตรฐานการบริหาร

จัดการและด้านมาตรฐานการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้  

และความพึงพอใจของครู ซ่ึงได้แก่ ความพึงพอใจที่มีต่อ

นโยบายของโรงเรียน โครงสร้างการบริหาร เทคโนโลยีของ

สถานศึกษา สภาพแวดล้อม และความก้าวหน้าของครู  

พบว่า ประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทั้ง 2 ประการ ในภาพรวมประสิทธิผลมีสภาพที่เป็นจริง

อยู่ในระดับมาก

2. ปัจจัยภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลง ที่มีอิทธิพล

ต่อประสิทธผิลของการบรหิารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน มดีงันี้
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2.1 ปัจจัยภาวะผู ้น�าด้านคุณลักษณะของ 

ผู้บริหาร พบว่า ปัจจยัย่อยการสงัคม มค่ีาน�า้หนกัความส�าคญั 

ของการพยากรณ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยที่ตัวพยากรณ์ทั้ง 2 ตัวสามารถ

พยากรณ์ประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา ได้ร้อยละ 

45.2 ดังสมการ

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

Z’ = 0.423(Z
14
) + 0.297 (Z

15
)

2.2 ปัจจัยภาวะผู้น�าด้านพฤติกรรม พบว่า 

ปัจจยัย่อยการให้รางวลัตามสถานการณ์ พฤตกิรรมการเป็น 

ผู้น�าทางวิชาการ และพฤติกรรมการสร้างแรงบันดาลใจ  

มีค ่าน�้าหนักความส�าคัญของการพยากรณ์ที่ส ่งผลต่อ

ประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยที่

ตัวพยากรณ์ทั้ง 3 ตัวสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลในการ

บริหารสถานศึกษา ได้ร้อยละ 46.3 ดังสมการ

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

Z’ = 0.311 (Z
26
) + 0.301 (Z

27
) + 0.161 

(Z
24
)

2.3 ปัจจัยภาวะผู้น�าด้านสถานการณ์ พบว่า  

ปัจจัยย่อยด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 

โครงสร้างงาน และโครงสร้างความสมัพนัธ์ของบคุคลภายใน

กลุ่มท่ีท�างานอยู่ด้วยกัน มีค่าน�้าหนักความส�าคัญของการ

พยากรณ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน โดยที่ตัวพยากรณ์ทั้ง 3 ตัวสามารถพยากรณ์

ประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา ได้ร้อยละ 48.90 

ดังสมการ

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

Z’ = 0.402 (Z
34
) + 0.245 (Z

32
) + 0.188 

(Z
31
)

3. รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 

ทีม่ปีระสทิธผิลในการบรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ก�าหนด

กระบวนการพัฒนาเป็น 4 ระยะ คือ การประเมินตนเอง 

การวางแผนพัฒนาตนเอง การด�าเนินการพัฒนา และ

การประเมินผลความส�าเร็จ ซึ่งก�าหนดลักษณะการพัฒนา 

เป็น 3 รูปแบบคือ โปรแกรมการฝึกอบรมใช้พัฒนา 

ปัจจัยย่อยการเป็นผู้น�าทางวิชาการ การสร้างแรงบันดาลใจ  

โครงสร้างงาน และโครงสร้างความสัมพันธ์ของบุคคล

ภายในกลุ่มที่ท�างานอยู่ด้วยกัน กิจกรรมการพัฒนาเป็น

กจิกรรมทีใ่ช้ในการพฒันาแรงจงูใจในการท�างาน การสงัคม  

การให้รางวัลตามสถานการณ์ การสร้างแรงบันนดาลใจ 

ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน โครงสร้างงาน 

โครงสร้างความสัมพันธ์ของบุคคลภายในกลุ่มที่ท�างานอยู่

ด้วยกัน และ กิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง เป็นกิจกรรม 

ที่ผู้บริหารพัฒนาตนเองเป็นผู้ด�าเนินการ ได้แก่ แรงจูงใจ

ในการท�างาน และการสังคม ทั้งนี้การพัฒนาต้องให้ความ

ส�าคัญกับการสังคม การให้รางวัลตามสถานการณ์ ความ

สัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน และโครงสร้างงาน

เป็นพิเศษ

4. การตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็น

ไปได้ของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง  

ที่มีประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า 

จากการจัดสนทนากลุ่ม โดยผู้เข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  

ทั้ง 3 กลุ่ม ซึ่งได้แก่ กลุ่มผู้มีหน้าที่พัฒนาผู้บริหาร กลุ่ม

นักวิชาการ ทางการศึกษา และกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา 

ต่างมคีวามเหน็ว่าองค์ประกอบของรปูแบบมคีวามเหมาะสม 

และสอดคล้องกัน และเมื่อทดสอบความคิดเห็นของทั้ง 

3 กลุ่ม ด้วยสถิติ ไคว์-สแควร์ (Chi-square) พบว่า  

มีความคิดเห็นในแต่ละองค์ประกอบ และภาพรวมไม่ 

แตกต่างกัน จึงยืนยันได้ว่ารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�า

การเปลี่ยนแปลง ที่มีประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานมีลักษณะดังแผนภาพนี้
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ภำพ 2 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง ที่มีประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้าง 

เชิงเส้นตรงของประสิทธิผลภาวะผู้น�าของผู้บริหารที่ส่งผล

ต่อประสทิธผิลของสถานศกึษา ผลการวจิยั ในภาพรวม พบว่า  

ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นตรงของประสิทธิผลภาวะ

ผู้น�าของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา  

มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แต่เมื่อพิจารณา 

ค่าอิทธพิลรวมทีส่่งผลต่อประสิทธผิลของสถานศึกษา พบว่า  

องค์ประกอบด้านสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องมีค่าอิทธิพลรวม

สูงสุด รองลงมาได้แก่ องค์ประกอบ ด้านพฤติกรรมผู้น�า 

และองค์ประกอบด้านคุณลักษณะผู้น�า ซึ่งอาจเป็นไปได้ 

ที่เวลาท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลง แม้ว่าองค์ประกอบจะ

เป็นไปในเรื่องเดียวกันแต่ล�าดับความส�าคัญอาจเปลี่ยน

ไปตามความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น

3. กระบวนการพัฒนาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 

ที่มีประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น 

แบ่งออกเป็น 4 ขัน้ตอน คอื การประเมนิตนเอง การวางแผน 

พัฒนาตนเองการด�าเนินการพัฒนา และการประเมินผล 

ความส�าเร็จ ซึ่งการด�าเนินการพัฒนาแบ่งออกเป็น 3 

ลักษณะ ได้แก่ โปรแกรมการฝึกอบรม กิจกรรมการ

พัฒนา และกิจกรรมพัฒนาตนเองกระบวนการพัฒนา 

มีความคล้ายคลึงกับรูปแบบการพัฒนาตามโครงการอบรม

การพัฒนาภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการ 

กระจายอ�านาจของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ

บุคลากรทางการศึกษา โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับ

การพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถขับเคล่ือน

กลไกการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ในฐานะผู้น�า

การเปล่ียนแปลง เพื่อรองรับการกระจายอ�านาจ เน้นการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และเจตนารมณ์ของ 

การปฏิรูปการศึกษาซึ่งมี 3 ลักษณะการพัฒนา เช่นกัน 

คือ การพัฒนาตามโปรแกรมการฝึกอบรม การพัฒนา

ตามกิจกรรมการพัฒนา และการพัฒนาตามกิจกรรมการ

พฒันาตนเอง แต่เมือ่พจิารณาตามระยะเวลาแล้วโครงการนี้ 

มีลักษณะเป็นเพียงการพัฒนาตามโปรแกรมการฝึกอบรม

กำรอภิปรำยผล

ผู ้วิจัยน�าผลการวิจัยมาอภิปรายตอบค�าถาม 

ในการวิจัย ดังน้ี

1. ประสิทธผิลในการบรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

คือการบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา และความพึงพอใจ

ของครู ซึ่งในภาพรวมประสิทธิผลมีสภาพที่เป็นจริงอยู่ใน

ระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า การบรรลเุป้าหมาย 

ของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก เป็นล�าดับแรกรองลง

มาคือความพึงพอใจของครูซ่ึงอยู ่ในระดับมาก เช่นกัน

สอดคล้องกับแนวความคิดของ ธีระ รุญเจริญ (2550, หน้า 

69) ได้กล่าวถึงมาตรฐานการศึกษาว่าหมายถึง ข้อก�าหนด 

ในคุณลักษณะและคุณภาพที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นในสถาน

ศกึษา เพือ่ใช้เป็นหลกัในการเทยีบเคยีงในการบรหิารจดัการ 

การส่งเสริม การก�ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล  

และการประกันคุณภาพทางการศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย 

ปัจจัยที่ส�าคัญ 4 ประการ คือ (1) ความสอดคล้องกับ 

ข้อก�าหนดด้านคณุภาพทีค่ณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 

ก�าหนด (2) ความเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อม ศกัยภาพ และ

ภาระหน้าที่ของสถานศึกษาแต่ละแห่ง (3) ความสอดคล้อง

กับความต้องการของผู้รับบริการ และ (4) ความพอใจ  

ความประทับใจ และความม่ันใจของผู้รับบริการ ดังนั้น 

มาตรฐานการศึกษาจึงเป็นการบรรลุเป้าหมายของสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. ปัจจัยภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง ที่มีอิทธิพล

ต่อประสิทธิผลของการบรหิารสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน ได้แก่

ปัจจัยภาวะผู้น�าด้านคุณลักษณะของผู้บริหาร ปัจจัยภาวะ

ผู้น�าด้านพฤติกรรมของผู ้บริหาร และปัจจัยภาวะผู ้น�า

ด้านสถานการณ์จะเห็นได้ว่า ในภาพรวมภาวะผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีปัจจัย

ภาวะผู้น�าด้านคุณลักษณะของผู้บริหารอยู ่ในระดับมาก

ที่สุดเป็นล�าดับแรก รองลงมาเป็นปัจจัยภาวะผู้น�าด้าน

พฤติกรรมอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ส�าหรับปัจจัยภาวะ

ผู ้น�าด้านสถานการณ์อยู ่ในระดับมากเป็นล�าดับสุดท้าย  

มีความคล้ายกับงานวิจัยของวาโร เพ็งสวัสดิ์ (2549) ซึ่ง
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เท่าน้ัน ถ้าได้ปรับตามรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลง ที่มีประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานฉบับนี้ จะท�าให้การพัฒนาประสบความส�าเร็จ 

เพราะผู้พัฒนาเป็นผู้วางแผนพัฒนาตนเอง

4. การตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็น 

ไปได้ของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง  

ทีมี่ประสทิธผิลในการบรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยการ 

จดัสนทนากลุม่ย่อย ผู้ทรงคณุวุฒทิัง้ 18 ผู้บรหิาร มคีวามเหน็ 

ตรงกันว่า รูปแบบมีความเหมาะสม หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ ปัจจัยภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง ที่มีอิทธิพล

ต่อประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ

กระบวนการพัฒนา มีความสอดคล้องกันและเป็นไปได ้

ในการน�าไปใช้เพ่ือพัฒนาผูบ้รหิารในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ต่อไป

ข้อเสนอแนะกำรวิจัย

1. งานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาจากกลุ่มโรงเรียน

ประเภท 1 ซึง่ส่วนใหญ่เป็นสถานศกึษาขนาดใหญ่ มนัีกเรียน 

จ�านวนมาก จงึสมควรศึกษาในกลุ่มโรงเรยีนขนาดต่างๆ กนั

2. งานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาในระดับประถม

ศึกษาและระดับมัธยมศึกษา จึงสมควรศึกษาในระดับ

ปฐมวัย หรือระดับอ่ืนเพื่อพัฒนาผู้บริหารให้มีประสิทธิผล

ในการบริหารสถานศึกษาในทุกระดับ

3. การวิจัยครั้งต่อไปควรมีทดลองใช้รูปแบบการ

พัฒนาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในการ

บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และควรมีการจัดท�าแบบ

ประเมินตนเองก่อนและหลังการใช้รูปแบบการพัฒนา

ภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลง ที่มีประสิทธิผลในการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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รูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพ่ือส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน*

E-Academic Management Model Enhancing the Learning
Reform in Basic Education Institutions
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บทคัดย่อ

บทความนี้รายงานผลการศึกษา การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารและผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริม 

การปฏิรูปการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ 

โดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ในส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสนทนากลุ่ม ประชากรใช้ศึกษา 

สภาพการเรียนรู้ในโรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนระยองวทิยาคมและโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ส่วนการทดลอง 

ใช้รูปแบบเป็นกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้อ�านวยการ รองผู้อ�านวยการ ครูผู้สอนประจ�าและครูผู้สอนพิเศษ ผลการวิจัย 

สรุปได้ว่า สภาพ การปฏิบัติและปัญหาการบริหารงานวิชาการ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง สภาพการปฏิรูปการเรียนรู้ 

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ทักษะของนักเรียนใน 3 โรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง จากการทดลองรูปแบบการบริหาร 

วิชาการโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการปฏิรูปการเรียนรู้ในสถานศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

นนทบุรี ผลการเรียน พบว่า ทั้งก่อนและหลังการน�ารูปแบบไปใช้มีความแตกต่าง

ค�ำส�ำคัญ: การปฎิรูปการเรียนรู้, เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Abstract

This research studies the condition of learning reform in basic education institutions by using 

e-academic management and presents the implementation of an e-academic management model to 

enhance learning reform in basic education institutions. Data collected from the case study of Suankularb 

Wittayalai Nonthaburi School were analyzed by quantitative statistics namely mean, standard deviation  
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ควำมน�ำ

สังคมไทยเป็นสังคมที่ก้าวสู่สังคมคุณภาพ สังคม

แห่งภมูปัิญญา และการเรยีนรูต้ามแนวทางของแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 เทคโนโลยีเข้ามา 

มบีทบาทส�าคญัต่อสงัคมไทยอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ โดยเฉพาะ 

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศมีการรวมตัวกับ

เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ท�าให้เกิดเทคโนโลยีและ 

การสื่อสาร (Information and Communication  

Technologies--ICT) ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบต่างๆ 

3 ด้าน คือ เครือข่ายโทรคมนาคมนับพันที่เชื่อมต่อกันและ

ใช้ร่วมกันได้ ระบบสื่อสารและคอมพิวเตอร์ ได้แก่วิทยุ  

โทรทัศน์ โทรสาร โทรศัพท์ เครื่องมือการสื่อสารอื่นๆ 

และระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์บริการ

สารสนเทศ และฐานข้อมูลซึ่งถ ้าน�ามาใช ้ประโยชน์

ทางบริหารการศึกษาจะเป็นเครื่องมือที่ก ่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมหาศาล

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ คือ การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนส�าคัญ

ที่สุดเพราะผู ้เรียนสามารถศึกษาหาความรู ้ได้ทุกเวลา 

ทุกสถานท่ี การศึกษาไทยในอนาคตที่ให้ความส�าคัญกับ

and t-test whilst the development of the e-academic management model was studied by qualitative 

research with focus-group discussions. The population for this study for the first objective consisted of 

three schools, namely Debsirin School, Rayongwittayakom School and Suankularb Wittayalai Nonthaburi 

School whilst for the second objective, the case study of Suankularb Wittayalai Nonthaburi School 

was employed to collect data from the sample group which consisted of the director, vice directors, 

teachers and part-time teachers. The results show that performance and problems of academic affairs 

administration are at high levels in terms of conditions of learning transformation of basic skills of the 

students; the three schools were at the middle level with the implementation of the experimental model 

using information technology and technical management reform learning of Suankularb Wittayalai 

Nonthaburi School-a significance difference of 0.01 was found prior to and after the introduction of 

the model.

Keywords: E-Academic Management model

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยเพิม่มากขึน้ 

ท�าให้เทคโนโลยีช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาสาระ

และข้อมลูข่าวสารทีต้่องการได้ รวมทัง้การเรยีนรูต้ลอดชวีติ  

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาและ

การบริหารการศึกษา เป็นเครื่องมือทรงประสิทธิภาพท่ี 

ก่อให้เกิดความเสมอภาคของการศึกษาความรู้ตลอดชีวิต

จากซอฟต์แวร์ต่างๆ (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

แห่งชาติ, 2544) ดังนั้นในแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 

2545-2559) ได้ก�าหนดวัตถุประสงค์และแนวนโยบาย

ด�าเนินการที่ 10 ไว้ว่า การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

และเพื่อการพัฒนาประเทศโดยมีเป้าหมาย คือ มีการใช้ 

เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของ 

การศึกษาอย่างทั่วถึง และทัดเทียมกับเขตพื้นที่การศึกษา

ที่มีการเช่ือมโยงกันเป็นเครือข่ายอย่างมีระบบ ประชาชน

ทุกคนเห็นความส�าคัญและประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยี

เพื่อการศึกษาและสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในการ

เพิ่มพูนความรู้ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นประโยชน์

ในการประกอบอาชีพและการด�าเนินชีวิตอย่างมีความสุข

ตามสมควร (แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545-2559; 
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ฉบับสรุป) จากกระแสสังคม เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารจึงถูกผลักดันและกลายเป็นค่านิยมในหมู ่

ประชาชน วงการบริหารการศึกษาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ

จากแรงกดดันทางธุรกิจ ท�าให้เกิดการรับเอาเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสารเข้าไปในการบริหารโรงเรียน

ท้ังท่ีไม่ได้เกิดจากความต้องการเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูง  

แต่เป็นสิ่งใหม่ที่ลงทุนสูง จากความใหม่นี้เองท�าให้เกิด 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอย่างผิวเผิน 

ไม่คุ ้มค่า ทั้งนี้จากผลส�ารวจของกรมวิชาการปี 2544  

เกีย่วกบัการน�าคอมพิวเตอร์ไปใช้ในโรงเรยีนพบว่า โรงเรยีน

มัธยมศกึษาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 98.07) มกีารก�าหนดนโยบาย

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ บริการ

ข้อมูล และพัฒนาการเรียนการสอนมีโครงการพัฒนาส่ือ

อุปกรณ์ และระบบสารสนเทศในโรงเรียน โดยเฉพาะ 

โรงเรยีนมธัยมศกึษาทีเ่ป็นกลุม่ตวัอย่างมกีารน�าคอมพวิเตอร์ 

ไปจดัท�าโปรแกรมการวดัและประเมนิผล การเงนิ การจดัท�า 

ฐานข้อมูล และนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อคอมพิวเตอร์ ท�าให้

การเรียนน่าสนใจและสนุกสนาน (กรมวิชาการ, 2544) 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ข้อมลูเป็นสิง่ 

จ�าเป็นอย่างยิ่งในการบริหาร เนื่องจากสามารถน�ามาใช้การ

เปรียบเทียบศึกษาความเปลี่ยนแปลงศึกษาแนวโน้มในการ

ตัดสินใจข้อมลูเหล่านีห้ากเป็นข้อมลูทีถ่กูต้องเทีย่งตรงกจ็ะ

เป็นผลที่ดีต่อการบริหาร แต่หากข้อมูลเหล่าน้ีเป็นข้อมูลที่

ไม่ถูกต้องก็จะส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการบริหารได้

นับตั้งแต่มีการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.

2542 และตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542  

และที่ปรับปรุงแก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวดที่ 9 

ว่าด้วยเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ก�าหนด 

ให้รัฐต้องสนับสนุน ส่งเสริม วางแผน และเตรียมนโยบาย

ต่างๆ เพื่อให้มีการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

สือ่ต่างๆ องค์กร บคุลากรให้สอดคล้องรบักนัอย่างเป็นระบบ  

เป็นผลให้บุคคลทั้งหลายในวงการศึกษาไม่ว่าจะเป็นผู้

บริหาร ครูอาจารย์ มีความตื่นตัวในการเรียนรู้และปรับปรุง

ตนเองในเร่ืองการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เข้ามาใช้ในการวางแผน การเรยีนการสอน ในอกีด้านนกัวจิยั 

ทางการศึกษาที่พยายามค้นคว้า พัฒนาและประยุกต์

เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารการศึกษาให้สามารถ

เพิ่มศักยภาพของผู้เรียนออกมาใช้อย่างเต็มที่ จึงมีการ

ศึกษาค้นคว้าและวจิยัด้านการบรหิารวชิาการด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) กันอย่างแพร่หลาย

ผลจากการปฏริปูการศึกษา ท�าให้มงีานวจิยัทีศ่กึษา

สภาพ การปฏิบัติและปัญหาการบริหารวิชาการ พัฒนา 

รูปแบบการบริหารวิชาการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพือ่การส่ือสารเพือ่การเรยีนรูเ้พิม่จ�านวนมากยิง่ข้ึน จากงาน 

วิจัยที่มีอยู ่มากดังกล่าว แต่ละเรื่องมีการศึกษาค้นคว้า 

ในแนวทางต่างๆ ดังนั้นจึงน่าจะเป็นส่ิงที่ดีถ้าเราสามารถ 

น�าความรูท้ีไ่ด้จากงานวจิยัทัง้หมดมาวเิคราะห์และสงัเคราะห์  

เพื่อสรุปให้ได้องค์ความรู ้ที่มีประโยชน์และลึกซึ้งมาก  

ที่ผ่านมายังไม่พบรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ

การบริหารงานวิชาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร หรือผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ต่อการบริหารงานวิชาการ ผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่าหากได้

มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยและข้อค้นพบจาก 

การท�าการสังเคราะห์งานวิจัยดังกล่าวน่าจะเป็นประโยชน์

ต่อการค้นหาว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ในระบบบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่ค่อนข้างเป็นที่

ยอมรบัว่าประสบความส�าเรจ็มรีปูแบบเป็นอย่างไร การศกึษา 

สภาพ การปฏิบัติและปัญหาการบริหารงานวิชาการโดยการ 

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อส่งเสริม 

การปฏิรูปการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็น

ข้อมูลก�าหนดรูปแบบและศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบ

การบริหารวิชาการโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร เพื่อส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้ในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานในกรณีศึกษา ควรมีแนวทางการพัฒนาอย่างไร 

เพือ่เป็นแนวทางการพจิารณาอย่างรอบคอบส�าหรบัโรงเรยีน 

อื่นๆ ที่จะน�าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ราคาแพงดังกล่าวนี้ไปใช้ให้ได้ผลคุ้มค่า เหมาะสม และ

เกิดกระบวนการบริหารและกระบวนการเรียนรู ้สูงสุด

แก่ผู ้เรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณ์ของ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพ การปฏิบัติและป ัญหา 

การบริหารวิชาการโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. เพื่อศึกษาสภาพการปฏิรูปการเรียนรู ้ ใน 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ 

โดยการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่ส่งเสรมิ

การปฏิรูปการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4. เพื่อศึกษาผลการทดลองใช ้รูปแบบการ 

บริหารงานวิชาการโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

การส่ือสารเพื่อส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้ในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน: โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากร ได้แก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา รองผูอ้�านวยการ  

ครูผู้สอนประจ�า และครูผู้สอนพิเศษ (ครูอัตราจ้าง) คณะ

กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ในโรงเรียน 

สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี โรงเรียนระยองวิทยาคม 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ปีการศึกษา 2552 จ�านวน 700 คน  

โดยครูผู ้สอนต้องมีประสบการณ์การสอนในโรงเรียน 

อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป ประชากรที่ใช้ส�าหรับการทดลองใช ้

รปูแบบ คอื ครูผูส้อนประจ�าและครผููส้อนพเิศษในโรงเรยีน

ที่มีบริบทใกล้เคียงกับโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียน

สตรีศรีสุริโยทัย

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา รอง

ผู้อ�านวยการ ครูผู้สอนประจ�า และครูผู้สอนพิเศษ (ครู

อัตราจ้าง) คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน 

ในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี โรงเรียนระยอง

วิทยาคม โรงเรียนเทพศิรินทร์ ปีการศึกษา 2552 จ�านวน 

300 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ

ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพ การปฏิบัติและปัญหา 

การบริหารงานวิชาการตอนที่ 2 ศึกษาสภาพการปฏิรูป

การเรียนรู้ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้ 

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วิจัยเชิงปริมาณโดยหาค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ในส่วนการวิจัยเชิง

คุณภาพด้วยการสนทนากลุ่ม

เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ทั้งตอนที่ 1 และ 

2 ครอบคลุมสภาพการปฏิบัติและปัญหาการบริหารงาน

วิชาการโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพื่อส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ในขอบข่ายและภารกิจงานใน 3 ด้าน คือ (1) ด้านการ

วางแผนกลยุทธ์งานวิชาการ (2) การด�าเนินงานแลการ 

ส่งเสริมงานวิชาการ และ (3) การควบคุมและก�ากับ

ติดตามงานวิชาการ

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิจัย

ในส่วนของข้อมูลเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม  

ใช้สถิติหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test 

ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสนทนากลุ่ม 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

(Environmental Scanning/

SWOT)

• สนับสนุนการด�าเนินงาน

- หลักสูตร

- การเรียนการสอน

- การวัดผลและประเมินผล

  การเรียน

- สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

  และแหล่งเรียนรู้

- การนิเทศและการพัฒนา

  บุคลากร

- โครงการทางวิชาการ

- ประสานชุมชน

• ก�ากับ

• ประเมิน

- ระบบประกันคุณภาพ

  การศึกษา

- การวิจัยและพัฒนา

  เปรียบเทียบกับเกณฑ์

  (Performance VS 

  Mission)

- บันทึกความแตกต่าง

• การปรับแก้ไขพฤติกรรม

• ด�าเนินการ

- ปฏิบัติตามแผน

- แก้ไขปรับปรุง

- (Taking Corrective 

  action)

สภาพแวดล้อม

วิสัยทัศน์ (Vision)

พันธกิจ (Mission)

จุดมุ่งหมาย (Goals)

จุดประสงค์ (Objectives)

กลยุทธ์ (Strategic)

นโยบาย (Policy)

จัดท�าแผนปฏิบัติการวิชาการ

(Action Plan)

      - แผนงานวิชาการ

      - งบประมาณ

      - วิธีด�าเนินการ

ภายนอก ภายนอก

กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ผลกำรปฎิรูปกำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน

ด้ำนกำรวำงแผนกลยุทธ์

งำนวิชำกำร

ด้ำนกำรด�ำเนินงำนและ

กำรส่งเสริมงำนวิชำกำร

ด้ำนกำรควบคุมและก�ำกับ

ติดตำมงำนวิชำกำร

ภำพ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย
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ผลกำรวิจัย

1. ผลการศึกษาสภาพ การปฏิบัติและปัญหาการ

บริหารวิชาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใน 3 ด้าน ทั้งการปฏิบัติและ

ปัญหาพบดังนี้

1.1 ผลการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ

โดยใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการ 

บริหารงานวิชาการ ใน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 

โรงเรียนระยองวิทยาคม และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

นนทบุรี มีสภาพการบริหารงานวิชาการโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ในแต่ละด้านอย่างเหมาะสม  

คือ ด้านการวางแผนกลยทุธ์งานวชิาการ ด้านการด�าเนนิงาน 

และการส่งเสรมิวิชาการ เช่น การพัฒนาหลกัสตูรสถานศกึษา  

พัฒนากระบวนการเรียนรู ้ การวัดผลและเทียบโอน 

ผลการเรียน การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลย ี

การศึกษา การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา 

การแนะแนวทางการศึกษา การส่งเสริมความรู้วิชาการ 

แก่ชมุชน การประสานความร่วมมอืในการพฒันาวชิาการกบั

สถาบนัอืน่ๆ และการสนับสนุนวชิาการแก่บคุคล ครอบครวั 

องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา และด้าน

การควบคุมและก�ากับ ติดตามงานวิชาการ เช่น การพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา และ

การวจิยัและพฒันาคณุภาพการศกึษา โดยมีการปฏบัิติอยูใ่น 

ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ใน

ระดับปานกลางทุกด้าน ด้านที่มีการปฏิบัติระดับสูงคือ 

ด้านการควบคุม และก�ากับติดตามงานวิชาการ รองลงมา 

คือ ด้านการด�าเนินงานและส่งเสริมวิชาการ และระดับต�่า 

คือ ด้านการวางแผนกลยุทธ์งานวิชาการและการจัดท�า

แผนปฏิบัติงานวิชาการ เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า  

ด้านการด�าเนินงานและส่งเสริมวิชาการ มีรายการที่มีระดับ 

การปฏิบัติระดับที่สูง 3 อันดับ คือ การส่งเสริมและ

สนับสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน

และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา รองลงมาคือ การประสาน

ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถาบันอื่นๆ และ 

การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน และรายการที่มี 

การปฏบิตัน้ิอยทีส่ดุคือ การวดัผลประเมนิผลและเทยีบโอน 

ผลการเรียน ส่วนในรายการด้านการควบคุม และก�ากับ

ติดตามงานวิชาการ มีรายการที่มีระดับการปฏิบัติที่สูงคือ 

การวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรองลงมาคือ  

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน 

การศึกษา

1.2 ผลการศึกษาปัญหาการบรหิารงานวชิาการ

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐาน ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนระยอง

วิทยาคม และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  

พบว่าการบริหารงานวิชาการมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 

เรียงตามล�าดับจากสูงมาหาต�่า คือ ด้านการวางแผนกลยุทธ์

งานวชิาการและการจดัท�าแผนปฏบิตังิานวชิาการ รองลงมา 

คือ ด้านการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และด้าน

การด�าเนินงานและส่งเสริมงานวิชาการ ส�าหรับในรายการ

ด้านการด�าเนินงานและส่งเสริมวิชาการ รายการที่มีปัญหา

ระดับมาก 2 อันดับ เรียงจากสูงมาหาต�่าคือ การพัฒนา

สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และ

การพฒันาแหล่งเรยีนรู ้ส่วนรายการทีม่ปัีญหาระดบัต�า่ทีส่ดุ

คือ กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ ส่วนด้านการควบคุม 

และก�ากับติดตามงานวิชาการ ในรายการด้านการวิจัย 

และพัฒนาคุณภาพ ทางการศึกษามีปัญหาระดับมาก

2. ผลการศึกษาสภาพการปฏิรูปการเรียนรู ้ 

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีการบริหารงานวิชาการโดย

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริม 

การปฏริปูการเรยีนรูใ้นสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน พบว่า สภาพ

การปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียน

ระยองวิทยาคม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 

อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงจาก 

ระดับสูงมาหาต�่า คือ ด้านผลการเรียนรู ้ของผู ้บริหาร  

ด้านผลการเรยีนรูข้องคร ูและด้านผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

ส�าหรับในรายการด้านผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้เรียน 

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนสูงกว่าสมรรถนะ

ของผู้เรียน ด้านผลการเรียนรู้ของครู เรียงตามล�าดับจาก

ระดับสูงมาหาต�่าคือ การจัดท�าหลักสูตร การจัดการเรียนรู้
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ท่ีหลากหลาย การประเมินผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

และครอบคลุม และการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและแหล่ง

เรียนรู้ ส่วนด้านผลการเรียนรู้ของผู้บริหาร เรียงตามล�าดับ 

จากระดับสูงมาหาต�่า คือ การนิเทศการจัดการเรียน 

การสอน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ รองลงมา

คือ การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม และระดับต�่าสุดคือ 

การส่งเสริมให้ครูวิจัยในชั้นเรียน 

3. ผลการพัฒนารูปแบบการบริการวิชาการ  

โดยการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่ส่งเสรมิ

การปฏิรูปการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการปรับ

และพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการโดยการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติการเรียน

รู้ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการน�ารูปแบบการบริหาร 

งานวชิาการ 3 ด้าน คอื ด้านการวางแผนกลยทุธ์งานวชิาการ

และการจัดท�าแผนปฏิบัติการ ด้านการด�าเนินงานและ 

การส่งเสริมงานวิชาการและด้านการควบคุมก�ากับติดตาม

งานวิชาการ โดยมีกระบวนการบริหารรูปแบบ SKN-ICT 

ตามกลุ ่มสาระการเรียนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

มาเป็นรูปแบบการบริหาร SKN-ICT ของโรงเรียน 

สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี โดยเปลี่ยน SKN จากเดิม

เป็นวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  

มาเป็นโรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้ มีการจัดการ 

ความรู้และการประสานเครอืข่าย และ SKN-ICT กย็งัเป็น 

กระบวนรูปแบบที่มีผลต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ของ ผู้เรียน 

ครู และผู้บริหาร กลุม่สนทนาโดยผูท้รงคณุวฒุ ิได้เล็งเหน็ว่า  

จากรูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 ด้าน ดังกล่าวควรมีผลโดยตรง

ต่อผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ครู และผู้บริหาร ในรูปของ

ผลผลิตและผลลัพธ์ เช่น สมรรถนะของผู้เรียนพิจารณา

จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผลการสอบ 

ระดับชาติ (O-NET, NT) เป็นต้น โดยมี SKN-ICT  

เป็นเทคนิคการบริหารงานดังรูปแบบที่ได้พัฒนาขึ้น 

4. ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารวิชาการ  

โดยการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร เพือ่ส่งเสรมิ

การปฏิรูปการเรียนรู้ ในสถานศึกษา กรณีศึกษา โรงเรียน

สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

4.1. สภาพการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการ 

โดยการใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อ 

ส่งเสริม การปฏิรูปการเรียนรู ้ในโรงเรียนสวนกุหลาบ

วิทยาลัยนนทบุรี พบว่า ก่อนน�ารูปแบบไปใช้ ในภาพรวม

มีการปฏิบัติอยู ่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

มี 1 ด้านที่มีระดับมาก คือ ด้านการควบคุมก�ากับติดตาม 

งานวชิาการ และ 2 ด้านมรีะดับน้อย คือ ด้านการด�าเนนิงาน 

และการส่งเสริมงานวิชาการ ด้านการวางแผนกลยุทธ์ 

งานวชิาการและการจดัท�าแผนปฏบิตักิาร หลงัการน�ารปูแบบ 

ไปใช้ การปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีระดับสูง

กว่าด้านอื่นๆ คือ ด้านการวางแผนกลยุทธ์งานวิชาการ

และด้านการด�าเนินงานและการส่งเสริมงานวิชาการ เพื่อ

พิจารณาตามรายการในแต่ละด้านพบว่า ด้านการวางแผน

กลยุทธ์งานวิชาการ ก่อนน�ารูปแบบไปใช้ การปฏิบัติอยู่ใน 

ระดับน้อย และหลัง การน�ารูปแบบไปใช้ พบว่า การปฏิบัติ

อยู่ในระดับมาก ด้านการด�าเนินงานและการส่งเสริมงาน

วิชาการ ก่อนน�ารูปแบบไปใช้ การปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย

ทุกด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ 

การวัดผลและเทียบโอนมีระดับต�่าที่สุด หลังการน�ารูปแบบ

ไปใช้ การปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน รายการที่อยู่ใน

ระดับต�่าที่สุด คือ การประสานความร่วมมือในการพัฒนา

วิชาการกับสถานศึกษาอื่นๆ ด้านการควบคุมและก�ากับ

ติดตามงานวิชาการ ก่อนการน�ารูปแบบไปใช้ การปฏิบัติ

อยู่ในระดับปานกลางทุกรายการ คือ การวิจัยและพัฒนา

คุณภาพการศึกษา และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

การศกึษา หลงัการน�ารปูแบบไปใช้ ทัง้ 2 รายการการปฏบิตัิ 

อยู่ในระดับปานกลาง 

4.2 สภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการ 

โดยการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่ส่งเสรมิ 

การปฏิรูปการเรียนรู ้ ในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

นนทบุรี พบว่า ก่อนน�ารูปแบบไปใช้ ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล�าดับจากสูง 

มาหาต�่ า คือ ด ้านการวางแผนกลยุทธ ์งานวิชาการ  
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ด้านการด�าเนินงานและส่งเสริมงานวิชาการ และด้าน

ควบคุมและก�ากับติดตามงานวิชาการ หลังน�ารูปแบบไปใช้  

ในภาพรวมอยู ่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

เรียงตามล�าดับจากสูงมาหาต�่า คือ ด้านการด�าเนินการและ

ส่งเสริมงานวิชาการ ด้านการควบคุมและการก�ากับติดตาม

และการวางแผนกลยุทธ์งานวิชาการ เมื่อพิจารณารายการ

ในแต่ละด้าน พบว่า ด้านการด�าเนินงานและการส่งเสริม 

วิชาการ ก่อนน�ารูปแบบไปใช้ มีปัญหามากที่สุด คือ  

การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  

หลังน�ารูปแบบไปใช้ รายการทีม่ปัีญหามากทีส่ดุ คอื การวดัผล 

และเทียบโอนผลการเรียนและรองลงมาคือ การพัฒนาสื่อ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านควบคุมและ

ก�ากับติดตามงานวิชาการ ก่อนน�ารูปแบบไปใช้ ที่มีปัญหา 

มากท่ีสุดคอื การพฒันาระบบคณุภาพภายใน และมาตรฐาน

การศึกษา หลังน�ารูปแบบไปใช้ ที่มีปัญหา คือ การวิจัย

และพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.3 สภาพการปฏิรูปการเรียนรู้ในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ท่ีมีการบริหารงานวิชาการโดยการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร เพ่ือส่งเสรมิการปฏริปูการเรยีนรู้  

ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน กรณีศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบ

วิทยาลัย นนทบุรี พบว่า ก่อนน�ารูปแบบไปใช้ ในภาพรวม

มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นด้าน 

เรียงจากสูงมาต�่า คือ ด้านผลการเรียนรู้ของผู้บริหาร ครู 

และนักเรียน หลังน�ารูปแบบไปใช้ ในภาพรวมมีการปฏิบัติ

ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงจากสูงมาหาต�่า 

คือ ด้านผลการเรียนรู้ของครู ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

และผลการเรียนรู้ของผู้บริหาร เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน  

ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ก่อนน�ารูปแบบไปใช้ การม ี

ผลการปฏิบัติสูงที่สุด คือ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

หลังการน�ารูปแบบไปใช้ ที่มีผลการปฏิบัติงานสูงที่สุด 

คือ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านผลการเรียนรู้ของครู  

ก่อนน�ารูปแบบไปใช้ มีผลต่อการปฏิบัติงานสูงที่สุด

คือ การจัดเรียนรู้ที่หลากหลาย และการจัดท�าหลักสูตร  

หลังการน�ารูปแบบไปใช้ มีผลต่อการปฏิบัติสูงที่สุดคือ  

การจัดการการเรียนรู้ที่หลากหลายการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี

และแหล่งเรียนรู้ ด้านผลการเรียนรู้ของผู้บริหาร ก่อนน�า 

รูปแบบไปใช้ ที่มีผลการปฏิบัติสูงที่สุดคือ การพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพ การนิเทศการจัดการเรียนการสอน  

หลังการน�ารูปแบบไปใช้ ที่มีผลการปฏิบัติสูงที่สุดคือ  

การนิเทศการจัดการเรียนการสอน

เมื่อเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติการบริหารงาน

วิชาการที่มีการบริหารงานโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสือ่สารเพือ่ส่งเสรมิการปฏริปูการเรยีนรู ้กรณศึีกษา  

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ก่อนและหลัง 

การน�ารูปแบบไปใช้ ด้วย t-test พบว่า สภาพการปฏิบัติ

การบริหารงานวิชาการก่อนและหลังการน�ารูปแบบไปใช้ 

มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ .01 ทั้ง 3 ด้าน

ส�าหรับปัญหาการบริหารงานวิชาการโดยการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อสารสนเทศ 

การปฏิรูปการเรียนรู ้ กรณีศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบ

วิทยาลัย นนทบุรี ก่อนและหลังการน�ารูปแบบไปใช้  

เมื่อเปรียบเทียบด้วย t-test พบว่า ปัญหาการบริหารงาน

วชิาการมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคัญที ่.01 ทัง้ 3 ด้าน

ส่วนผลการปฏิรูปการเรียนรู ้ ในสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานที่มีการบริหารงานวิชาการ โดยการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร เพือ่ส่งเสรมิการปฏริปูการเรยีนรู้  

กรณศึีกษา โรงเรยีนสวนกหุลาบวทิยาลยั นนทบรุ ีก่อนและ  

หลังการน�ารูปแบบไปใช้เมื่อเปรียบด้วย t-test พบว่า  

ผลการปฏิรูปการเรียนรู้ที่มีการบริหารงานวิชาการมีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ .01 ทั้ง 3 ด้าน

กำรอภิปรำยผล

1. สภาพ การปฏิบัติและปัญหาการบริหารงาน

วิชาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใน 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้ศึกษาใน 3 โรงเรียน คือ 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนระยองวิทยาคม และโรงเรียน

สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี พบว่า ทั้ง 3 โรงเรียน มีการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการบริหารงาน

วิชาการใน 3 ด้าน คือ ด้านการวางแผนกลยุทธ์ ด้านงาน

วิชาการและด้านการด�าเนินงาน และส่งเสริมงานวิชาการ 
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ซ่ึงเป็นการพฒันาสมรรถภาพการคดิของนกัเรยีนให้ก้าวไกล 

ยิ่ง ข้ึนโดยมีการบริหารวิชาการโดยการใช ้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้ 

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน 3 ด้าน พบว่า ด้านที่มีการ

ปฏิบัติระดับสูงมาหาต�่า คือ ด้านการควบคุมและก�ากับ

ติดตามงานวิชาการ รองลงมา คือ ด้านการด�าเนินงาน

และส่งเสริมงานวิชาการ และด้านการวางแผนกลยุทธ์งาน

วิชาการ ประเด็นที่น่าสนใจ คือด้านการด�าเนินงานและ 

ส่งเสริมวชิาการมกีารปฏบิตัทิีอ่ยูใ่นระดบัสงู คอื การส่งเสรมิ 

และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 

หน่วยงาน และสถาบันอื่นๆ ที่จัดการศึกษา การประสาน

ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถาบันอื่นๆ และ 

การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน ใน 3 ราย ดังกล่าว  

สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

(SBM) มาใช้ในการบรหิารจดัการโดยเฉพาะรปูแบบบรหิาร

แบบมส่ีวนร่วมและทีส่�าคญัสามารถตอบสนองความต้องการ

ของผู ้เรียนและชุมชนได้มากและสอดคล้องกับเทคนิค 

การบริหาร SKN-ICT ของผู้วิจัยส�าหรับการวางแผน

กลยทุธ์งานวชิาการหน้าทีส่�าคญัจะตกอยูก่บัผู้บรหิารและครู

ท่ีจะต้องช่วยกนับรหิารจดัการให้ปรากฏผล Mattox (1987) 

ได้ท�าการวิจัยเกี่ยวกับความต้องการในการปฏิบัติงาน 

บริหารวิชาการของผู้บริหารในรัฐอิลลินอยด์ สหรัฐอเมริกา 

พบว่า ผู้บริหารจะต้องสามารถนิเทศ ประเมินผล ปรับปรุง

การเรยีนการสอนและพฒันาหลกัสตูรสอดคล้องกบัแนวทาง

ปฏิรูปการศึกษาใน 4 ด้าน คือ การปฏิรูปโรงเรียนและ

สถานศึกษา การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา  

การปฏิรูปหลักสูตรและการเรียนการสอน และการปฏิรูป

ระบบการบริหารการศึกษา ซึ่งการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

จะเกิดขึ้นได้ดีจะต้องเน้นการปฏิรูปการเรียนการสอน

ท่ีแท้จริงของครูแต่ละคน วิธีการเรียนของผู ้เรียนและ 

การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเป็นหลัก  

เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ (ศูนย์ปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษา, 

2544, หน้า 80) และเพื่อให้สอดคล้องกับฐานคิดของ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ “จัดสุดยอดเด็กไทย 

ก้าวไกลสู่สากล” Best of Both Worlds (ส�านักงาน 

คณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2553) ส่วนด้านการควบคมุ

และก�ากับติดตามงานวิชาการ เป็นด้านที่สามารถสร้าง

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ดีถ้ามีการปฏิบัติ 

อย่างต่อเนือ่ง ทัง้การใช้ระบบประกนัคุณภาพ ระบบการวจิยั 

และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในกระบวนการ 3 ด้านของ

แนวคิดรูปแบบการบริหารวิชาการนี้ ถ้าสามารถน�าเอา

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีมาบูรณาการใน 8 กลุ่มสาระได ้

จะท�าให้เกิดประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้อย่างมาก ผลท่ี 

เกิดขึ้นเมื่อมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ คือ มีผล 

ทางบวกอย่างมีวินัยส�าคัญต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

(learning achievement) ของนักเรียนทุกรายวิชา มีผล

ในทางบวกต่อทัศนคติทางการเรียนของนักเรียน ต่อการ

มองตนเอง และช่วยให้การเรยีนรูท้ีม่นีกัเรยีนเป็นศูนย์กลาง 

เกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

นักเรียนกับครูได้มากยิ่งขึ้น (ฉลอง บุญญานันท์, 2547) 

ส�าหรับปัญหาการบริหารวิชาการโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้ 

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านที่เป็นปัญหามากที่สุด 

คือ การวางแผนกลยุทธ์งานวิชาการและการจัดท�าแผน 

ปฏิบัติการ ซึ่งเป็นความไม่สันทัดในการจัดท�าแผนกลยุทธ์ 

ซึ่งมีกระบวนการในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยใช้ 

SWOT เพื่อก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย

ร่วมกนัปกติในโรงเรยีนมธัยมศึกษาจะมแีผนพฒันาคณุภาพ

ในระยะ 3-4 ปี ตามกรอบของพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยมีแผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียน

ที่ครอบคลุมมิติด้านผู้เรียน ด้านครู และด้านการบริหาร

จัดการ และด�าเนินการร่วมกันท�าแผนปฏิบัติการประจ�าป ี

เป็นแนวทางหลักในการด�าเนนิงานภายในโรงเรยีนซึง่ทักษะ

เหล่านี้เป็นทักษะของผู้บริหารและแผนงานโรงเรียนครู

ส่วนใหญ่ไม่สันทัด

2. สภาพการปฏิรูปการเรียนรู ้ในสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานการบริหารวิชาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

การสื่อสารเพื่อปฏิรูปการเรียนรู ้ในสถานศึกษาพิจารณา 

ผลที่ปรากฏใน 3 ด้าน คือ 
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2.1. ด้านผู ้เรียน พิจารณาผลการปฏิรูป 

การเรียนรู้จากสมรรถนะของผู้เรียน 5 ด้าน มีการปฏิบัติ

อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในรายด้านเรียงจาก

สูงมาต�่า คือ การคิด การใช้เทคโนโลยี การใช้ทักษะชีวิต  

การสือ่สารและการแก้ปัญหา จะเหน็ว่าความสามารถในการ 

คิดการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนรุ่นใหม่มีความพร้อมที่จะ

รับแนวคิด รับเทคโนโลยีใหม่ๆ และพิจารณาคุณลักษณะ 

พึงประสงค์ 8 ข้อ มีการปฏิบัติและคุณสมบัติอยู่ในระดับ

ปานกลาง แต่ทีน่่าสนใจอยูใ่นระดบัต้นๆ และพบในโรงเรยีน  

ทั้ง 3 โรงเรียน คือ นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้ มีความ

ซ่ือสตัย์สจุริต ท�าให้มองเหน็ว่า จะสามารถเพิม่ประสทิธภิาพ 

ในการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก ่

นักเรียนได้รวดเร็วหลากหลายและทันสมัย มีเครือข่าย 

และที่ส�าคัญจ�าเป็นส�าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองและสนอง

ความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งในบริบทของประเทศ

ออสเตรเลีย เช่นในรัฐวิคตอเลีย ปี ค.ศ. 2002 เป็นระยะ 

เปลี่ยนผ่านมีการจัดให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ 

เทคโนโลยขีองครู และนกัเรยีน ครเูองต้องเตรยีมซอฟต์แวร์ 

และฮาร์ดแวร์ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์การสอนให้แก่นักเรียน 

และการน�าเสนอเครือข่ายแหล่งความรู้ให้แก่นักเรียนอย่าง

สม�่าเสมอ ซึ่งในประเทศไทย พรพิไล เลิศวิชา (2542) 

ได้ศึกษาเรื่องการน�าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการสอน พบว่า  

น�ามาใช้เป็นส่ือในการเรียนการสอน ร้อยละ 62.21 

กิจกรรมเสริม ร้อยละ 40.59 ใช้ศึกษาค้นคว้า ร้อยละ 

40.59 ที่น้อยที่สุดคือเพื่อการวัดและประเมินผล ปัญหา

ที่พบ โรงเรียน 3 โรงขนาดใหญ่พิเศษที่เป็นตัวอย่างไม่พบ 

ปัญหาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อ

การเรียนรู้มากนัก ที่น่าห่วงใยคือ โรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษา ข้อมูลของ ประพันธ์ ด้วงอินทร์ (2543) 

พบว่าปัญหาด้านอาคารสถานที่และบุคลากรเป็นปัญหา

ส�าคัญท่ีสุดในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี 

แต่อย่างไรก็ตามแนวโน้มที่ส�าคัญในวงการวิทยาศาสตร์

ศึกษาได้สนใจเกี่ยวกับนวัตกรรมการสอนที่อาศัยความคิด 

สร้างสรรค์และการจัดแหล่งเรียนรู ้ โดยอาศัยแนวคิด  

Constructivism ประกอบกับการใช้ความก้าวหน้าทาง 

ICT หรือ เทคโนโลยีดิจิทัล 

2.2. ด้านครู พิจารณาผลการปฏิรูปการเรียนรู้ 

จากการจัดท�าหลักสูตร การออกแบบการเรียนรู ้หรือ 

การจดัการเรยีนรู ้การพฒันาสือ่เทคโนโลยแีละแหล่งเรยีนรู้  

และการประเมินผลการเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  

มกีารปฏบิติัและคุณลักษณะยูใ่นระดับปานกลาง ภาระงานนี ้

ถือเป็นหน้าที่หลักของครูที่จะสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ให้กับนักเรียน นภดล อุชชิน (2536), จิรพร เตียวิรัตน์ 

(2546) รูปแบบการบริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ขนาดใหญ่และในกรุงเทพที่พบกันมาก คือ การมีส่วนร่วม 

ของนักเรียนในการเรียนการสอน การใช้สื่อการเรียน 

การสอนที่น้อย ซึ่งควรให้ครูมีส่วนในการด�าเนินงานบริหาร

และมรีะบบฐานข้อมลูร่วมกนัระหว่างโรงเรยีน และการดแูล 

จัดท�าสื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการใช้สื่อ และ

ที่ส�าคัญคือ การประเมินผลที่หลากหลายและครอบคลุม  

จงึจะสามารถพฒันาคณุภาพนกัเรยีนได้ และ แสดงให้เหน็ว่า 

ฐานข้อมูลทางคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีในการบูรณาการ 

การท�างานการเรียนการสอน และการมีส่วนร่วมในการจัด 

การเรียนการสอนและโรงเรียนมีการบริหารจัดการความรู้  

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการประสานเครือข่าย มีระบบ

การท�างานด้วย PDCA คือ วางแผน ปฏิบัติการ ตรวจสอบ 

และด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง ความส�าเร็จในการพัฒนา

ครูก็จะเกิดขึ้น

2.3 ด้านผู ้บริหาร พิจารณาผลการปฏิรูป 

การเรียนรู้จากการปฏิบัติและคุณลักษณะด้านการนิเทศ

การจัดการเรียนการสอน การส่งเสริม สนับสนุนให้ครู

ได้จัดท�าหลักสูตร ให้ครูออกแบบการจัดการเรียนรู ้ที่

หลากหลาย และสร้างการริเริ่ม การยอมรับ การพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพ อยู่ในระดับปานกลาง ผู้บริหาร 

มบีทบาทส�าคญัในการส่งเสรมิการปฏริปูการเรยีนรู ้บทบาท

หน้าที่ของผู้บริหารส่วนใหญ่จะเป็นหลักในการประเมิน

โครงการของโรงเรียน สนับสนุนให้ผู้ร่วมงานมีการศึกษา

และประสบการณ์เพิ่มขึ้น (Minudin, 1987) และเป็นผู้ 

มีความสามารถในการนิเทศ ประเมินผล การปรับปรุง
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การเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร ในยุคปัจจุบัน

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผู้บริหารต้องมีการ

ปรับกระบวนทัศน์ในเชิงบริหาร สุวิมล ชนวัฒน์ (2539)  

ผู้บริหารเป็นผู้ทีม่บีทบาทส�าคญัในการใช้ไมโครคอมพวิเตอร์ 

ในโรงเรียนและที่ส�าคัญที่สุดที่จะเกิดผลกับการปฏิรูป 

การเรยีนรู ้คอื การบรูณาการระหว่างเทคโนโลยกีบัหลกัสตูร  

ปองสิน ชูวัฒนกูล (2544) พบว่า การบูรณาการการเรียน

การสอนกับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในกิจกรรมต่างๆ 

ทุกด้านของโรงเรียน ให้การสนับสนุนโดยการอ�านวย 

ความสะดวก และจัดหาทรัพยากรต่างๆ มาสนับสนุนและ

ท่ีส�าคัญหลังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

มงีานวจิยัทีศ่กึษาคณุลกัษณะของผู้บรหิารสถานศึกษาทีเ่อ้ือ

ต่อการปฏิรูปการเรียนรู้มากขึ้น ในด้านการพัฒนาตนเอง 

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริม 

การปฏิรูปการเรียนรู้ในสถานศึกษา โดยใช้การสนทนากลุ่ม  

การพจิารณารปูแบบการบรหิารงานวชิาการโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศดังกล่าว ในร่างรูปแบบการบริหารงานวิชาการ

จากแผนภูมิที่ 3 ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ชัดเจนเป็น 

รูปแบบการบริหารงานวิชาการแผนภูมิที่ 4 ที่มาทดลองใช้  

ในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี โดยใช้ SKN-

ICT เป็นกระบวนการให้เกิดผลการปฏิรูปการเรียนรู ้  

ผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาเห็นว่า SKN-ICT เป็นเทคนิค

บริหารแบบหนึ่งส่วนรูปแบบการบริหารงานวิชาการ 3 ด้าน 

คือ การวางแผนกลยุทธ์วิชาการและจัดท�าแผนปฏิบัติการ  

ด้านการด�าเนินงานและส่งเสริมวิชาการตลอดด้านการ

ควบคุมและก�ากับติดตามงานวิชาการมีผลโดยตรงกับ 

การปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ครูและผู้บริหาร โดยพิจารณา

จากสมรรถนะ 5 ด้าน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

ผู้เรียน ส่วนครูพิจารณาจากการจัดท�าหลักสูตร การจัด 

การเรียนรู้ทีห่ลากหลาย การพฒันาสือ่เทคโนโลยีและแหล่ง

เรียนรู้ การประเมินด้วยวิธีที่หลากหลายและครอบคลุม 

ส�าหรับผูบ้ริหารมกีารส่งเสรมิสนบัสนนุให้ครจูดัท�าหลกัสตูร 

จัดการเรียนรู้ นิเทศการจัดการเรียนการสอน การประกัน

คุณภาพและการส่งเสริมให้ครูวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งทิศทาง

ปัจจุบัน (ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550, หน้า 

11) ได้ชี้ให้เห็นว่าครูควรด�าเนินการวิจัยเชิงระบบเพื่อ

ปฏิรูปการเรียนรู้ โดยการวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วม 

(Participatory Action Research)

4. สภาพปัญหาการบริหารวิชาการโดยการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการปฏิรูป

การเรียนรู ้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกรณีศึกษาโรงเรียน 

สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ในสภาพการบริหารงาน

วิชาการใน 3 ด้าน คือ ด้านการวางแผนกลยุทธ์งานวิชาการ  

ด้านการด�าเนินงานและการส่งเสริมงานวิชาการ และด้าน 

การควบคุมและก�ากับติดตามงานวิชาการ ก่อนการน�า 

รูปแบบไปใช้และหลังการน�ารูปแบบไปใช้ พบว่า หลังการ 

น�ารูปแบบไปใช้ มีความแตกต่างในทิศทางที่สูงขึ้น อย่าง

มีนัยส�าคัญที่ .01 และปัญหามีทิศทางลดน้อยลงหลังจาก

มีการน�ารูปแบบไปใช้ อย่างมีนัยส�าคัญที่ .01 และสภาพ

ปฏิรูปการเรียนรู้มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญที่ .01 

และทิศทางที่สูงขึ้น และที่ส�าคัญผลลัพธ์ ที่ปรากฏเป็น 

รูปธรรมของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ในด้าน 

ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน คือ นักเรียนทุกระดับชั้นมีผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก โดยนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบ NT อยู่ใน

ระดับต้นของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด

นนทบุรีและมีผลคะแนนเฉล่ียสูงกว่าเกณฑ์ของเขตพื้นท่ี

การศึกษา ส่วนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีระดับ

ผลคะแนน O-Net ใกล้เคียงกับคะแนนสูงสุดของประเทศ

และมีผลคะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยระดับ

ประเทศ รวมทั้งนักเรียนทุกระดับช้ันได้รับรางวัลชนะเลิศ

จากการประกวด แข่งขัน และการทดสอบความสามารถ 

ทางวิชาการในวิชาต่างๆ จากสถาบันภายนอกทั้งระดับ

จังหวัด ระดับเขตพื้นที่ ระดับชาติ จนถึงระดับนานาชาติ

อย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา ส่วนด้านการประเมิน

ภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 เป็นผลงานที่ประจักษ์  

ในมาตรฐานรวมอยู่ในระดับดีมาก ด้านผู้เรียน 7 มาตรฐาน 

ระดับคุณภาพดีมาก 6 มาตรฐาน ระดับคุณภาพดี 1 
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มาตรฐาน ด้านครูใน 2 มาตรฐาน ระดับคุณภาพดีมาก 

ทั้ง 2 มาตรฐาน ด้านผู้บริหาร 5 มาตรฐาน ระดับคุณภาพ

ดีมากท้ัง 5 มาตรฐาน และสิ่งที่ปรากฏเป็นนวัตกรรมและ

การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของสถานศึกษาให้เห็นผลของการ

ปฏิรูปการเรียนรู้คือ

1. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การผลิตสื่อด้วย

เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์กราฟิก ท�าการสอนนักเรียนซึ่ง

ครูและชุมชนให้ความสนใจมาก

2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู ่ระดับสากล  

ระดับชาติ และระดับท้องถิ่น ได้บรรลุเป้าหมายตามแผน

3. จัดบรรยากาศห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน 

การค้นคว้าข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ต

4. น�าเทคโนโลยีด ้าน ไอทีมาใช้ในกิจกรรม 

การเรียนการสอน โดยผู้เรียนน�าระบบ ไอทีมาน�าเสนอ 

ผลงาน และพัฒนางาน การวิจารณ์ผลงานเป็นภาพ ไอที 

ผลงานผู้เรียนและงานส่วนใหญ่เป็นแผ่นดิสเก็ต แผ่นซีดี 

วีซีดี สามารถน�ามาเป็นส่ือการเรียนการสอนได้
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษารูปแบบสมรรถนะข้าราชการส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

(2) ศกึษาองค์ประกอบและตวัช้ีวดัสมรรถนะเพ่ือการพฒันาข้าราชการส�านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร และ (3) น�าเสนอ 

รูปแบบการประเมินสมรรถนะข้าราชการ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ข้าราชการข้าราชการส�านักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ จ�านวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้คือ ค่าพิสัย 

ระหว่างควอไทล์ และ ค่ามัธยฐาน ผลการวิจัย พบว่า (1) รูปแบบสมรรถนะข้าราชการส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

จ�าแนกเป็น 2 ประเภท (2) องค์ประกอบและตัวชี้วัดการประเมินสมรรถนะเพื่อการพัฒนาข้าราชการส�านักงานปลัด

กระทรวงศึกษาธิการประกอบด้วย ประเภทสมรรถนะ ชื่อสมรรถนะ นิยามสมรรถนะ ระดับสมรรถนะ ก�าหนดเป็น  

5 ระดับ คือ ขั้นเริ่มต้น ขั้นเรียนรู้ ขั้นสามารถปฏิบัติได้ ขั้นช�านาญ ขั้นเชี่ยวชาญ และตัวชี้วัดสมรรถนะ ซึ่งก�าหนดขึ้น

ตามระดับสมรรถนะและก�าหนดรายการพฤติกรรมตามหลักและวิธีการเขียนสมรรถนะ (3) รูปแบบการประเมินสมรรถนะ

ข้าราชการส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ น�าเสนอตามหลักการเชิงระบบ 3 ขั้นตอน คือ ปัจจัยน�าเข้า กระบวนการ 

และผลผลิต (4) ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ารูปแบบการประเมินสมรรถนะข้าราชการส�านักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ  

มีความเป็นไปได้และสามารถน�าไปใช้ในการด�าเนินงานประเมินสมรรถนะที่เป็นประโยชน์ในระดับมาก

ค�ำส�ำคัญ: สมรรถนะข้าราชการ, การประเมิน, ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Abstract

The purposes of research were to study the competency model of the officers in the Permanent 

Secretary Office Ministry of Education, the components and competency behavioral indicators for 

1นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

 E-mail: sarayuth_tri@hotmail.com
*เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษ 2554

 อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร. ดิเรก พรสีมา



163

ควำมน�ำ

รัฐบาลได ้ก�าหนดยุทธศาสตร ์การปรับขนาด 

ก�าลังคนภาครัฐ พ.ศ. 2549-2551 ซึ่งมีหลักการปรับ

ขนาดก�าลังคนภาครัฐที่เป็นระบบและครอบคลุมทุกมิต ิ

ในเชงิลกึอย่างชดัเจน ซึง่ต่อมาส�านกังาน ก.พ. ได้ด�าเนนิการ 

ปรับปรุงยุทธศาสตร์ฯ ฉบับเดิมและจัดท�ายุทธศาสตร ์

การพัฒนา ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552-2556 ขึ้นใหม่  

โดยท่ีประชุม ก.พ.มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 

4/2552 เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2552 และคณะ

รัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ

พลเรือน พ.ศ. 2552-2556 ในการประชุมเมื่อวันที่ 30 

มถินุายน พ.ศ. 2552 ก�าหนดเป้าประสงค์เพ่ือพัฒนาความรู ้

ทักษะและสมรรถนะของข้าราชการทุกระดับให้ปฏิบัติงาน 

อย่างมืออาชีพ เกิดผลสัมฤทธิ์ คุ้มค่าเป็นที่เชื่อถือศรัทธา

ของประชาชน ด้วยการก�าหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา 

คุณภาพข ้าราชการในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของ

สมรรถนะ โดยสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

สังคม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ

development the officers and propose the competency assessment model of the Permanent Secretary 

Office Ministry of Education. The population of this research is. Civil servant, Ministry of Education, 

32 subjects used in this study consisted of interviews and surveys used Statistics. The range between 

the quartiles and the median. The research results indicated that: (1) The competency model of the 

Permanent Secretary Office Ministry of Education has two type and twenty competencies. (2) The 

component and competency behavioral indicators for officer assessment and development were type of  

competency, competency name, competency definition, five proficiency level with beginner, learning, 

competent, proficien, expert and competency behavioral indicators by using how to writing competency 

statement principle. (3) The competency assessment model of the Permanent Secretary Office Ministry 

of Education which presented on system approach has 3 steps: Input, Process and Output (4) The 

competency assessment model of the Permanent Secretary Office Ministry of Education proved to be 

appropriate, feasible, useful, and highly accurate.

Keywords: competency model, permanent secretary office ministry of education

สอดคล้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลแนวใหม่

ที่ยึดหลักสมรรถนะ (competency-based) หลักผลงาน 

(performance-based) และหลกัคุณธรรม (merit-based) 

เพื่อใช้คนให้น้อยลงแต่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น การที่องค์การ

ต่างๆ ในภาครัฐจะบรรลุผลส�าเร็จในการบริหารองค์กร 

ตามแนวทางดังกล่าวได้นั้น เป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจัยแห่ง

ความส�าเร็จย่อมเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรต่างๆ ของ

องค์การ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรด้านเงินทุน วัสดุ อุปกรณ์ 

การใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยด้านทรัพยากร

บุคคลและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (human  

resource development) จ�าเป็นต้องมีความสามารถหรือ

สมรรถนะในระดับมืออาชีพ เพียงพอต่อการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์องค์การไปสู่ความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์และ 

วิสัยทัศน์ได้ ทั้งนี้ ส�านักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล 

ส�านักงาน ก.พ. (2547) ถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็น

ทรัพย์สิน (asset) มีสภาพเป็น “ทุน” (human capital) 

ที่มีความส�าคัญต่อการบริหารและการสร้างคุณค่า (value 

creation) ให้กับองค์การ ผลการศึกษาในต่างประเทศ 
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ระบุว่า ร้อยละ 85 ของผลประกอบการขององค์การนั้น 

เกิดจาก “ทุนมนุษย์ ” ซึ่ง Dess and Pickens (1999, 

อ้างถึงใน ส�านักงาน ก.พ., 2548, หน้า 30) กล่าวว่า 

องค์ประกอบของทุนมนุษย์ซึ่งใช้เป็นตัวบ่งช้ีสมรรถนะ 

ได้แก่ (1) ความสามารถทางกาย (motor skills) เป็น

ความสามารถในการเคลื่อนไหวการตอบสนองต่อสภาพ

แวดล้อม (2) ทักษะในการรวบรวมข้อมูล (information 

gathering perception) skills) เป็นความสามารถในการ

รู้สึก รับรู้และตีความ (3) ทักษะในการประมวลวิเคราะห์

ข้อมูล (information processing (cognitive skills)  

เป็นความสามารถในการใช้เหตผุล คดิวเิคราะห์และตดัสินใจ  

(4) การสื่อสาร (communication) เป็นความสามารถ

ในการส่ือสาร แบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  

(5) ประสบการณ์ (experience) เป็นความสามารถในการ 

เรียนรู้จากประสบการณ์ (6) ทักษะทางสังคม (social 

skills) เป็นการรู้จักตนเอง งาน องค์การ และสิ่งแวดล้อม 

(7) ค่านิยม ความเช่ือ และทัศนคติ (values, beliefs and 

attitudes) เป็นค่านิยมที่เป็นตัวก�าหนดการรับรู้ ผลงาน  

และทัศนคติ การที่องค์การจะบรรลุความส�าเร็จหรือบรรลุ

วัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ได้นั้น ต้องอาศัยบุคคล 

ที่มีความรู้ความสามารถรวมทั้งคุณลักษณะต่างๆ ที่ช่วย

เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและพัฒนาองค์การให้

สามารถปรับตัวได้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  

ดังน้ันการบริหารทรัพยากรบุคคล (human resource 

management) ตามหลกัการสมรรถนะทีเ่น้นความรู ้ทกัษะ 

ความสามารถและพฤติกรรมของบุคคล จึงเป็นสิ่งส�าคัญ

และจ�าเป็นใน ยุคปัจจุบันที่จะช่วยเป็นตัวขับเคลื่อนให้การ

ด�าเนินยุทธศาสตร์องค์การประสบความส�าเร็จตามภารกิจ

และวิสัยทัศน์ที่ก�าหนดไว้ ส�านักงาน ก.พ. เป็นหน่วยงาน

ต้นแบบภาครฐัท่ีได้รเิริม่น�าระบบการบรหิารทรพัยากรบคุคล

แนวใหม่มาเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานภาครัฐด�าเนินการ  

ได้แก่ระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตาม หลักการ

สมรรถนะ (competency-based approach) ซึ่งมีความ

ส�าคัญและเป็นหัวใจของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ทั้งนี้ ส�านักงาน ก.พ. (2548, หน้า 2) อธิบายค�าว่า  

สมรรถนะ (competency) เป็นค�าค่อนข้างใหม่ในวงการ 

บริหารทรัพยากรบุคคลและในภาษาอังกฤษก็มีค� าที่มี 

ความหมายคล้ายคลึงกับค�าว่าสมรรถนะหลายค�า เช่น  

capabili t ies, skil l , knowledge, and other 

characteristics ซึ่งถือว่าใช้แทนกันได้ Holmes (1992, 

อ้างถึงใน ส�านักงาน ก.พ.2548,หน้า 2) ให้ความหมาย

ของค�าว่า “คุณสมบัติที่ต้ังอยู่บนพื้นฐานของสมรรถนะ” 

หรือ competence-based qualifications หมายถึง  

สิ่งที่ท�าให้บุคคลมีความสามารถและศักยภาพในการท�างาน  

แต่มิได้หมายถึงสิ่งที่ท�าให้บุคคลนั้นท�างานได้ส�าเร็จในอดีต  

(a statement about what a person is capable of 

doing rather that what they have done in the past) 

ส่วน Spencer and Spencer (1993, p. 9) ให้ความหมาย 

สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะพื้นฐานของบุคคล  

(underlying characteristic) ที่มีความสัมพันธ์อย่าง 

มีเหตุมีผล (causal relationship) กับประสิทธิภาพ 

การท�างานแบบองิเกณฑ์ (criterion-referenced effective)  

และผลการปฏิบัติงานที่ดี (superior performance)  

ในการปฏิบัติงานหรือในสถานการณ์ ซึ่งผลงานการศึกษา 

องค์ความรู้ในเรื่อง competency ของ Spencer ที่มี 

ชือ่เสยีงปรากฏอยูใ่นงานวจิยัทีช่ือ่ว่า competency at work  

ส�าหรับประเทศไทยในปัจจุบัน ในขณะที่ Robert White 

(1959) และ McClelland (1973,1976, อ้างถงึใน Dubois,  

2004, p. 17) ได้ก�าหนดลักษณะนสัิยของบคุคลและเรยีกว่า  

competence ซึ่งให้ความหมาย competency ว่าเป็น

คุณลักษณะพื้นฐานของความส�าเร็จในการด�าเนินงาน ซึ่ง 

McClelland นักจิตวิทยามหาวิทยาลัย Harvard เป็นผู้

รเิริม่ใช้ต้ังแต่ปี ค.ศ.1970 ได้พฒันาแบบทดสอบบคุลิกภาพ

ที่ใช้วัดทัศนคติและนิสัยเพื่อบ่งบอกลักษณะของบุคคลที่มี

ความสามารถระดับสูง ทีม่แีนวคิดมาจากเรือ่งความแตกต่าง 

ระหว่างบคุคลทีเ่กีย่วข้องกบัพฤติกรรมของบคุคลในองค์กร 

และได้ศึกษาพบว่า สมรรถนะ เป็นส่ิงที่สามารถใช้ท�านาย

ความส�าเรจ็ในการท�างานได้ดีกว่าเมือ่เทยีบกบัวธิกีารท�านาย

แบบเดิมที่พิจารณาความสามารถของบุคคลจากระดับ 
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การศึกษา คะแนนสอบ ทั้งนี้ McClelland ได้เผยแพร่ไว้

ในบทความเร่ือง testing for competence rather than 

for intelligence ในปี 1973 ส�านักงาน ก.พ. (2547, 

หน้า 9) จากการที่ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ในปัจจุบันยังไม่ได้ด�าเนินงานตามหลักการสมรรถนะที่

ชัดเจนอย่างเป็นระบบและยังไม่มีการประเมินสมรรถนะ

บุคลากรที่ชัดเจนดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะที่ด�ารงต�าแหน่ง 

นักทรัพยากรบุคคลและปฏิบัติงานในสถาบันพัฒนาครู

คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่มีบทบาทในการ 

ส่งเสริมสนับสนนุงานพฒันาทรพัยากรบคุคลของส�านกังาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด จึงมุ่ง 

ท่ีจะศึกษารูปแบบการประเมินสมรรถนะข้าราชการของ

ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยก�าหนดประเด็น

ปัญหาส�าคัญของการวิจัยไว้ 3 ประการที่เชื่อมโยงกัน คือ 

(1) เพื่อศึกษารูปแบบสมรรถนะข้าราชการส�านักงานปลัด

กระทรวงศกึษาธกิาร (2) เพือ่ศกึษาองค์ประกอบและตัวช้ีวดั 

สมรรถนะเพือ่การพัฒนาข้าราชการส�านักงานปลดักระทรวง

ศึกษาธิการและ (3) เพ่ือน�าเสนอรูปแบบการประเมิน

สมรรถนะข้าราชการส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

โดยก�าหนดหัวข้อวิจัยเรื่อง“รูปแบบการประเมินสมรรถนะ

ข้าราชการส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ” ซึ่งผลการ

วิจัยคร้ังน้ีจะเป็นข้อมูลที่มีความส�าคัญและเป็นประโยชน์

ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ ตามหลักการ

สมรรถนะ ซึ่งจะใช้เป็นรูปแบบการด�าเนินงานพื้นฐาน

ส�าหรับผู ้บริหารและหน่วยงานส�านักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง น�าไปใช้ในการประเมินสมรรถนะ 

รวมทัง้การส่งเสรมิการพฒันาข้าราชการ ทีน่�าไปสู่การพฒันา 

ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�านักงานปลัด

กระทรวงศึกษาธิการให้มีประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของส�านักงานปลัด

กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ

ของกระทรวงศึกษาธกิารให้ประสบความส�าเรจ็ตามนโยบาย 

วิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าหมาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อ

การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2542 ต่อไป

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

1. เพื่อศึกษารูปแบบสมรรถนะข ้าราชการ

ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

2. เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวช้ีวัดสมรรถนะ

เพื่อการพัฒนาข ้ าราชการส� านักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

3. เพื่อน�าเสนอรูปแบบการประเมินสมรรถนะ

ข้าราชการส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

บทบำท-ภำรกิจ

หน้ำที่ของ สป.ศธ.

คู่มือรูปแบบกำรประเมินสมรรถนะ

ข้ำรำชกำร สป.ศธ.

ผลผลิต

1. ผลการประเมินสมรรถนะ

2. การใช้ผลการประเมินฯ

หลักกำร แนวคิด ทฤษฎี

1. การบริหารทรัพยากรบุคคล

   เชิงกลยุทธ์

2. หลกัการและระบบสมรรถนะ

3. การก�าหนดรปูแบบสมรรถนะ

4. การก�าหนดโครงสร้างและ

   องค์ประกอบสมรรถนะ

5. การประเมินสมรรถนะ

6. การบริหารสมรรถนะ

กระบวนกำร

ประเมินสมรรถนะ

(assessment process)

1. การวางแผนการประเมินฯ

2. โครงสร้างการประเมินฯ

3. การด�าเนินการประเมิน

4. การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ 

   ข้อมูล

5. การสังเคราะห์ตัดสินผลการ

   ประเมินฯ

6. การรายงานผลการประเมิน

รูปแบบสมรรถนะ

ข้ำรำชกำร สป.ศธ.

1. กลุ่มสมรรถนะหลัก

2. กลุ่มสมรรถนะในงาน

องค์ประกอบและ

ตัวชี้วัดสมรรถนะ

1. ชื่อสมรรถนะ

2. ค�านิยามสมรรถนะ

3. ระดับสมรรถนะ

4. พฤติกรรมสมรรถนะ

ปัจจัยน�ำเข้ำ

1. รูปแบบสมรรถนะ ข้าราชการ 

   สป.ศธ.

2. องค์ประกอบและตัวชี้วัดสมรรถนะ

3. องค์ประกอบการประเมินสมรรถนะ

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การด�าเนินการวิจัยน้ีแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1. การศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิด เพื่อ

ก�าหนดกรอบความคิดเบ้ืองต้น ข้ันตอนที่ 2 การศึกษา

ความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรับปรุง

กรอบความคิดการวิจัย ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาวิเคราะห์

และตรวจสอบความเป็นไปได้ของรูปแบบการประเมิน

สมรรถนะข้าราชการส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประชำกร

ประชากร ซึ่งประกอบด้วย (1) ผู้ทรงคุณวุฒิและ 

ผูเ้ชีย่วชาญ จ�านวน 32 คน ได้มาจากการเลอืกแบบเจาะจง

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย

1. เครื่องมือชุดที่ 1 ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบ

กึ่งโครงสร้างเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล รอบที่ 1  

มีลักษณะค�าถามแบบเปิดกว้างไม่ชี้น�า 

2. เครื่องมือชุดที่ 2 ได้แก่ แบบสอบถาม 

ความคิดเห็นที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวม
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ข้อมูล รอบที่ 2 โดยรวบรวมข้อมูลจากผลการวิเคราะห์

และสังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ รอบที่ 1  

แล้วน�ามาสร้างเป็นแบบสอบถามตามประเด็นความคิดเห็น 

ในแต่ละประเด็นและให้ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเดิมแสดงความ

คิดเห็นว่าเห็นด้วยกับข้อความน้ันมากน้อยเพียงใด โดยใช ้

มาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับตามแบบลิเคริ์ท มีค่าความ 

คดิเหน็ของกลุม่โดยแสดงต�าแหน่งของมธัยฐาน และค่าพสัิย 

ระหว่างควอไทล์ ของแต่ละข้อความตลอดจนต�าแหน่ง

ค�าตอบที่ผู้เชี่ยวชาญท่านนั้นตอบในแบบ สอบถามความ

คิดเห็นรอบที่ 1 

3. เครื่องมือชุดที่ 3 ได้แก่ แบบสอบถามความ 

คดิเหน็เพือ่ใช้ในการเกบ็ รวบรวมข้อมลู รอบที ่3 มลีกัษณะ 

ข้อความเช่นเดียวกบัข้อความในแบบสอบถามความคิดเหน็ 

ท่ีใช้ในรอบท่ี 2 น�ามาถามความคดิเหน็ซ�า้เพือ่ยนืยนัค�าตอบ

ท่ีได้ตอบไปแล้วว่าเป็นเช่นเดียวกับความคิดเห็นของกลุ่ม

หรือแตกต่างจากความคิดเห็นของกลุ่ม โดยแบบสอบถาม

ความคิดเห็นเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  

ตามแบบลิเคริ์ท มีค่าความคิดเห็นของกลุ ่มโดยแสดง

ต�าแหน่งของมัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์  

ของแต่ละข้อความ ตลอดจนต�าแหน่งค�าตอบที่ผู้เชี่ยวชาญ

ท่านน้ันตอบในแบบสอบถามความคิดเห็น รอบที่ 2 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัย

ติดต่อนัดหมายกับผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ ทั้งการ

ติดต่อเป็นการส่วนตัวและอย่างเป็นทางการและด�าเนินการ 

สัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างไม่ถาม

ชี้น�า ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญแสดงความ

คิดเห็นอย่างอิสระ ผู ้วิจัยจะซักถามผู ้ทรงคุณวุฒิและ 

ผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แสดงถึงความเป็น

ไปได้และครบถ้วนสมบูรณ์ และในขณะการสัมภาษณ์ 

ผู้วิจัยจะท�าการจดบันทึกไว้ตลอดการสัมภาษณ์ เมื่อจบ

แต่ละประเด็นจะท�าการสรุปค�าสัมภาษณ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ

และผู้เชี่ยวชาญฟังเป็นระยะๆ เพื่อยืนยันความถูกต้อง

ในการบันทึกค�าสัมภาษณ์ 

การเกบ็รวบรวมข้อมลูจากการสอบถาม ผูว้จิยัเกบ็ 

รวบรวมข้อมูลโดยการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งด้วยตนเอง

และจัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์และแจ้งให้มีการ 

ส่งคืนตามระยะเวลาที่ก�าหนด

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ  

(1) พื้นฐานเบื้องต ้นและการวิ เคราะห ์ค�าตอบของ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญจากแบบสัมภาษณ์ โดย

ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (2) การวิเคราะห์ค�าตอบ

ของผู้เชี่ยวชาญจากแบบสอบถามรอบที่ 1 และ 2 ใช้

การวิเคราะห์หาค่าทางสถิติเป็นค่ามัธยฐาน และค่าพิสัย

ระหว่างควอไทล์ 

ผลกำรวิจัย

ตอนที ่1 การศึกษาวเิคราะห์เอกสารแนวคิด ทฤษฎี 

เพื่อก�าหนดกรอบความคิดเบื้องต้น ท�าให้สามารถเสนอ

เป็นแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการประเมินสมรรถนะ

ข้าราชการส�านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิารทีเ่น้นในเรือ่ง 

การพฒันาสมรรถนะส่วนบคุคลด้านต่างๆ ทัง้ความรู ้ทกัษะ

และพฤติกรรม ซึ่งสามารถเสนอตามล�าดับ ดังนี้

1.1 กรอบความคิดที่ 1 เป็นกรอบความคิด

ภาพรวมในการพฒันารปูแบบสมรรถนะข้าราชการส�านกังาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะแสดงความเชื่อมโยงของสาระ

ส�าคญัทาง วชิาการและประเดน็ส�าคญัทีจ่ะน�าไปสูก่ารศกึษา 

3 ส่วน คือ รูปแบบสมรรถนะข้าราชการส�านักงานปลัด

กระทรวงศึกษาธิการ องค์ประกอบและตัวชี้วัดสมรรถนะ 

และการพัฒนารูปแบบการประเมินสมรรถนะ

1.2 กรอบความคิดที่ 2 เป็นกรอบความคิด

เชิงทฤษฎีในภาพรวมของการวิจัยรูปแบบการประเมิน

สมรรถนะข้าราชการส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โดยพิจารณาจากแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในแต่ละส่วน

ของประเด็นที่ศึกษา

1.3 กรอบความคิดที่ 3 เป็นกรอบแนวคิดเชิง

ทฤษฎใีนส่วนรปูแบบสมรรถนะ (ส่วนที ่1) ประยกุต์แนวคดิ
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โดยพิจารณาจากหลักการแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ 

การก�าหนดรูปแบบสมรรถนะ ประยกุต์แนวคดิของส�านกังาน 

ก.พ. (2537, หน้า 17-43), เกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค  

(2546, หน้า 21-34), Spencer and Spencer (1993, p. 

94) และกระบวนการสร้างรูปแบบสมรรถนะ ของ David 

D. Doubois (2004, p. 23)

1.4 กรอบความคิดที่ 4 เป็นกรอบความคิด

เชิงทฤษฎีในการพัฒนาองค์ประกอบและตัวชี้วัดสมรรถนะ 

(ส่วนที ่2) ประยกุต์แนวคดิโดยพิจารณาจากแนวคดิ ทฤษฎี

ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของสมรรถนะของ Spencer 

and Spencer (1993, p. 13)

1.5 กรอบความคิดที่ 5 เป็นกรอบความคิด

เชิงทฤษฎีในการพัฒนารูปแบบการประเมินสมรรถนะ

ข้าราชการส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนที่ 3)  

ประยุกต์แนวคิดโดยพิจารณาจากทฤษฎีการประเมิน

สมรรถนะ ของ ส�านกังาน ก.พ. (2537, หน้า 45), เกรกิเกยีรติ  

ศรีเสริมโภค (2546, หน้า 85-116) 

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นจากผู้ทรง

คุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ

ผลการวิเคราะห ์ข ้อมูลจากความคิดเห็นใน

แบบสอบถามรอบที่ 1 และ 2 พบประเด็นส�าคัญ คือ  

รูปแบบสมรรถนะส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นด้วยในระดับมาก

ที่สุด และความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ

ทุกคนสอดคล้องกัน คือ สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

ส่วนสมรรถนะในงานผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญมีความ

คิดเห็นอยู ่ในระดับมากที่สุดและสอดคล้องกันมีจ�านวน 

15 สมรรถนะ คือ สมรรถนะส่วนบุคคล (5 สมรรถนะ) 

สมรรถนะในบทบาทหน้าที่ (5 สมรรถนะ ) และ สมรรถนะ

องค์การ (5 สมรรถนะ)

ผลการศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดสมรรถนะที่

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นด้วยในระดับมาก

ที่สุด และความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ 

ทกุคนสอดคล้องกนั คอื องค์ประกอบและตวัชีว้ดัสมรรถนะ

หลัก 5 สมรรถนะ ส่วนสมรรถนะในงานผู้ทรงคุณวุฒิ

และผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด และ

สอดคล้องกันมีจ�านวน 15 สมรรถนะ 

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบ

การประเมินสมรรถนะข้าราชการส�านักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

จากการศกึษาวเิคราะห์ความเป็นไปได้ของรปูแบบ 

การประเมินสมรรถนะ โดยการจัดประชุมสนทนากลุ่ม 

(focus group discussion) ปรากฏผลการวิเคราะห์

ข้อมูล ดังนี้

ผลการศึกษารูปแบบสมรรถนะข ้ าราชการ

ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสรุปได้ว่า รูปแบบ

สมรรถนะประกอบด้วยสมรรถนะ 2 ประเภท คือ สมรรถนะ

หลัก และสมรรถนะในงานมีจ�านวนสมรรถนะทั้งส้ิน 20 

สมรรถนะ ตามที่เสนอมีความเหมาะสมและครอบคลุม

สมรรถนะที่ส�าคัญและจ�าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการ

ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นที่เพิ่มเติม 

คือ ควรปรับปรุงนิยามสมรรถนะให้มีความชัดเจนและ

ครอบคลุมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประเมิน

สมรรถนะเพื่อการพัฒนามากยิ่งขึ้นเมื่อน�าไปใช้ประเมิน 

ซึ่งแตกต่างจากสมรรถนะส�านักงาน ก.พ. ที่เน้นการ

ประเมนิเพือ่วดัผลการปฏบิตังิาน และเหน็ด้วยทีจ่ะก�าหนด

สมรรถนะในงานขึ้นมาใช้เองเพื่อให้สอดคล้องกับบริบท

ของส�านักงานปลัดกระทรวงและควรให้เหมาะสมและ 

ครอบคลุมสมรรถนะที่ส�าคัญและจ�าเป็นในการปฏิบัติตาม

หน้าที่ของบุคลากร และควรเพิ่มเติมจ�านวนสมรรถนะ 

ให้ครอบคลมุกบัต�าแหน่งข้าราชการทัง้หมดทกุกลุม่สายงาน

ในโอกาสต่อๆ ไป ส�าหรับการน�ารูปแบบสมรรถนะลงสู่การ

ปฏิบัติในระยะแรกควรสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้ท�าหน้าที่

ประเมินมีความเข้าใจอย่างลึกซึ่งทั้งนิยามและกระบวนการ

วัดและประเมิน โดยควรพิจารณาเลือกสมรรถนะที่ส�าคัญ

จ�าเป็นและส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานของ

องค์การมาท�าการประเมินก่อนประมาณ 4-5 สมรรถนะ 

แล้วจึงน�าสมรรถนะที่เหลือมาประเมินและพัฒนาเป็น 

ระยะๆ ต่อเนื่องกันไป 



169

ผลการศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดสมรรถนะ

เพื่อการพัฒนาข ้ าราชการส� านักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ สรุปได้ว่า องค์ประกอบและตัวชี้วัดสมรรถนะ

ที่ก�าหนดข้ึนมีความเหมาะสมและสอดคล้องที่จะน�าไปใช้

ในการประเมินเพ่ือพัฒนาสมรรถนะข้าราชการส�านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่สามารถสังเกต วัด ประเมิน

และพัฒนาได้ ประเด็นที่เพิ่มเติม คือ รายการตัวชี้วัด

พฤติกรรมสมรรถนะที่ก�าหนดขึ้นไม่ได้ระบุจ�าเพาะเจาะจง

ท่ีชัดเจนว่าจะน�าไปใช้เป็นเครื่องมือประเมินสมรรถนะแต่

ก�าหนดไว้ให้เป็นรายการพฤติกรรมสมรรถนะในภาพรวม

เพื่อการน�าไปสร้างเครื่องมือประเมินตามลักษณะการใช้

ประโยชน์หรือวัตถุประสงค์ เช่น เพื่อการพัฒนา เพื่อการ

ประเมินผลงาน หรืออื่นๆ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจ 

จึงควรเขียนค�าอธิบายการน�าไปใช้ประโยชน์ให้ชัดเจน 

ไว้ในคู่มือด้วย รวมถึงการก�าหนดจ�านวนระดับสมรรถนะ

อาจมีการวิเคราะห์ก�าหนดระดับให้มีความแตกต่างกันไป

ตามลักษณะของสมรรถนะนั้นๆ ซึ่งอาจมีจ�านวนระดับ

มากกว่าหรือน้อยกว่า 5 ระดับ ไม่จ�าเป็นต้องเท่ากัน 

ทุกสมรรถนะ ส่วนข้อความรายการตัวชี้วัดพฤติกรรม

สมรรถนะน้ัน มีบางรายการที่ข้อความที่เขียนยังไม่ส่ือถึง

พฤติกรรมที่ต้องการให้ผู้ปฏิบัติแสดงออกได้จริง เมื่อน�า

ไปสร้างเครื่องมือประเมินควรปรับปรุงให้มีความชัดเจน

มากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งอธิบายวิธีการประเมินรายการตัวชี้วัด

ไว้ในคู่มือ รวมถึงการตัดสินใจของผู้ประเมินที่จะตัดสินว่า 

ผู้รับการประเมินมีระดับสมรรถนะอยู่ที่ระดับเท่าใดด้วย

ส�าหรับรายการตัวช้ีวัดสมรรถนะนี้มุ่งเน้นให้น�าไปใช้เพื่อ

การพัฒนาสมรรถนะของตัวบุคคลที่มีความแตกต่างจาก

รายการตัวชี้วัดพฤติกรรมสมรรถนะที่ ก.พ.ก�าหนดมา

ส�าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังน้ัน จึงควรมี 

ค�าอธิบายความแตกต่างให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อให้การ

น�าไปใช้ประเมินถูกต้องตามวัตถุประสงค์

ผลการการศึกษารูปแบบการประเมินสมรรถนะ

ข้าราชการส�านักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการด้วยการ

ประชุมสนทนากลุ่มเพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมและเป็น 

ไปได้ ของรปูแบบการประเมินสมรรถนะ คูมื่อ และคุณภาพ

ของรปูแบบการประเมนิ สรปุได้ว่า ผลการวเิคราะห์รปูแบบ 

การประเมินสมรรถนะเชิงระบบ ที่ประกอบด้วยกิจกรรม

ด้านปัจจัยน�าเข้า คือ การเตรียมการและวางแผน กิจกรรม

ด้านกระบวนการ คือ การด�าเนินงานประเมินสมรรถนะ 

กิจกรรมด้านผลผลิต คือ การด�าเนินการและการใช้

ประโยชน์กับผลผลิตนั้น มีความเหมาะสมและเป็นไปได้

ในการน�าไปใช้ด�าเนินการประเมินสมรรถนะข้าราชการ

ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผลการวิเคราะห์คู่มือ 

รปูแบบการประเมนิสมรรถนะ ทีก่�าหนดรายการด�าเนนิงาน 

ในคู่มือทุกข้อนั้น มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการ 

น�าไปใช้ เป็นคู่มือด�าเนินการตามรูปแบบการประเมิน

สมรรถนะข้าราชการส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

และผลการวิเคราะห์คุณภาพของรูปแบบการประเมิน

สมรรถนะ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่ม

เห็นด้วยกับคู่มือรูปแบบการประเมินว่ามีคุณภาพเหมาะสม 

และเป็นไปได้ในการน�าไปใช้ ด�าเนินการตามรูปแบบการ

ประเมินสมรรถนะ

กำรอภิปรำยผล

ผลกำรศึกษำรูปแบบสมรรถนะข้ำรำชกำร

ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

การก�าหนดรูปแบบสมรรถนะส�าหรับการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ขององค์การมีด้วยกันหลายวิธี 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสร้างรูปแบบสมรรถนะ

จากการพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยวิเคราะห์จากบทบาท

ภารกิจของส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วิสัยทัศน์ 

ค่านิยม สมรรถนะข้าราชการพลเรือนของส�านักงาน ก.พ. 

สมรรถนะข้าราชการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลส�านักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธกิาร และศึกษาหลักการและทฤษฎกี�าหนดสมรรถนะ

จากหลักการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ หลักการ 

สมรรถนะ และหลักการพัฒนารูปแบบสมรรถนะน�ามา 

ก�าหนดเป็นกรอบค�าถามสัมภาษณ์ผู ้ทรงคุณวุฒิและ 

ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบสมรรถนะ

ที่เหมาะสม และตรวจสอบความเป็นไปได้ในการน�ามาใช้
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จากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู ้แทนกลุ่มข้าราชการส�านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งท�าให้ได้ข้อมูลสมรรถนะที่ 

หลากหลายและครบถ้วนเหมาะสมที่จะใช้เป็นรูปแบบ

สมรรถนะข้าราชการ เพื่อใช้ประโยชน์ในระบบการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ ์ส�านักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการต่อไป ซึ่งผลการวิจัยได ้ก�าหนดประเภท

สมรรถนะออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สมรรถนะหลัก 

(core competency) และสมรรถนะในงาน (functional 

competency) มีสมรรถนะรวมทั้งสิ้น 20 สมรรถนะ  

หลังจากน้ันผู ้วิจัยได้น�าสมรรถนะแต่ละสมรรถนะมา

พิจารณาก�าหนดชือ่และก�าหนดนยิาม ซึง่รปูแบบสมรรถนะ

ที่ได้มีความสอดคล้องกับ ส�านักงาน ก.พ. (2537, หน้า 

11-13) ซึ่งก�าหนดโมเดลสมรรถนะส�าหรับข้าราชการ

พลเรือนไทย ออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) สมรรถนะหลัก

ส�าหรบัข้าราชการพลเรอืนทกุคน และ (2) สมรรถนะประจ�า

กลุ่มงานส�าหรับแต่ละกลุ่มงาน ประเภทสมรรถนะที่ได้จาก

การวิจัยยังสอดคล้องกับการก�าหนดขอบเขตสมรรถนะ

ของ Paul ( 1999, pp. 22-29) ซึ่งก�าหนดออกเป็น 4 

ขอบเขต คือ (1) สมรรถนะและความสามารถหลัก (core 

competencies and capabilities) เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่า

องค์การด�าเนินธุรกิจอะไร และมีขีดความสามารถอะไร

ในการด�าเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับความรู้ 

ทักษะทางเทคนิค (technical knowledge and skills) 

รวมถึงการจะใช้ความรู้ความสามารถอย่างไร (2) ค่านิยม

และความเชื่อหลัก (core Values and Belief) เป็นส่ิงที่ 

บ่งบอกว่าองค์การมีวิธีการจัดการกับบุคคลในองค์การ

อย่างไร มบีรรยากาศและวฒันธรรมขององค์การเป็นอย่างไร 

(3) ความรู ้ด้านเทคนิคและทักษะในงาน (technical 

Knowledge and Job skill) เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าบุคคล

ในองค์การจ�าเป็นต้องมีสมรรถนะในด้านความรู้ ทักษะที่ 

เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือทางเทคนิคและทักษะในงาน  

อุปกรณ์ (tools) หรือการบริการ (service) ขององค์การ

อย่างไร (4) ทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

(performance skill and competencies) เป็นสิ่งที่ 

บ่งบอกว่าบุคคลในองค์การควรมีบุคลิกลักษณะ ทักษะ

และสมรรถนะส�าหรับการปฏิบัติงานอย่างไรจึงจะเป็นไป

ตามที่ความต้องการ วัฒนธรรม ค่านิยม และความเชื่อ 

ขององค์การ ส�าหรับกระบวนการก�าหนดสมรรถนะจาก

การวิจัยครั้งนี้ยังมีวิธีการสอดคล้องกับกระบวนการสร้าง

รูปแบบสมรรถนะ ของ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2537, หน้า 

146) ซ่ึงเสนอวิธีการก�าหนดสมรรถนะไว้ 4 วิธีคือ (1) วิธี 

การรวมกลุ่มของผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ (expert 

judgment) ซึ่งใช้วิธีการสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่ม

ผู้เชี่ยวชาญในการแจกจงพฤติกรรมของนักปฏิบัติการทาง

วิชาชีพต่างๆ ว่า ผู้มีสมรรถนะในวิชาชีพนั้นๆ ควรต้องมี

ความรู้ เจตคติ หรือทักษะที่ต้องการจ�าเป็นทางด้านใดบ้าง  

(2) วิธีการประเมินความต้องการ (needs assessment)  

เป็นการศึกษาจากกลุม่ผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกบัการปฏบิตังิาน 

นั้นโดนประเมินจากกความต้องการขององค์การ หรืออาจ

ประเมินจากความต้องการด้านนโยบายเร่งด่วนหรือจ�าเป็น

ต้องด�าเนินการว่าจ�าเป็นจะต้องเตรียมบุคคลในองค์การ 

ให้พร้อมต่อภาระงานโดยให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ

และเจตคติที่ต้องการอย่างไรบ้าง (3) วิธีการวิเคราะห์งาน

หรือบทบาท (task analysis or role analysis) โดยการ

จ�าแนกเนื้อหาและเป้าหมายของงานให้อยู่ในรูปของงาน 

ที่จะต้องปฏิบัติหรือเรียนรู ้และแยกแยะให้ย ่อยลงใน 

รายละเอียด (4) วิธีการวิเคราะห์ตามหลักทฤษฎีและต�ารา 

โดยการก�าหนดสมมติฐานว่าประสิทธิภาพที่ต้องการน้ัน

จะต้องอาศัยสมรรถนะอย่างใดบ้าง และสอดคล้องกับ

กระบวนการก�าหนดกรอบสมรรถนะ ของ Lucia และ 

Lepsinger ซึ่ง นิสดาร์ เชยานนท์ (2550, หน้า 26-31) 

สรุปไว้มี 4 ขั้นตอน คือ (1) การก�าหนดวัตถุประสงค์

และระบุขอบเขตของโครงการ ซึ่งประกอบด้วยการระบุ

ความจ�าเป็นขององค์การว่ากรอบสมรถนะจะไปช่วยเสริม 

สมรรถนะขององค์การอย่างไร,การระบุหน่วยงาน กลุ่มงาน  

เป้าหมาย หรือความสามารถหลักที่จะน�าไปประยุกต์ใช้กับ 

บคุลากรในทกุระดับ, การระบวุธิกีารพฒันากรอบสมรรถนะ, 

การระบุจ�านวนคนในทีม (2) การก�าหนดผลลัพธ์และ

มาตรฐานที่ต้องการ ปรกอบด้วยการก�าหนดเป้าหมายที่

เจาะจง (specific) ท้าทายและสามารถบรรลุได้ (challenge  
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and attainable) เหมาะสมกับทรัพยากร (available 

resource) สอดคล้องกับนโยบาย (organization’s  

policies) วดัได้ (measurable) และมกีารก�าหนดระยะเวลา 

สิ้นสุด (expected completion date) (3) การสร้างแผน

ปฏบิตักิาร ประกอบด้วยการระบข้ัุนตอนการปฏบิติั (action 

step) ความรับผิดชอบ (accountability) ก�าหนดการ

ท�างาน (schedule) ก�าหนดทรัพยากรที่ต้องการ (resource 

requirement) และ (4) การระบุถึงลักษณะของผลการ

ปฏิบัติงานที่พึงปรารถนา ประกอบด้วยการท�าให้รูปแบบ

เข้าใจง่าย มีความยืดหยุ ่นและเป็นมิตรกับผู ้ใช้ สร้าง 

ทางเลือกให้กับบุคลากร เชื่อมโยงกับระบบการสร้าง 

แรงจูงใจและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้รูปแบบได้ร่วมแสดงความ

คิดเห็น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับวิธีการก�าหนดรูปแบบ

สมรรถนะของ Anntoinette D.Lucia and Richard 

Lepsinger (1999, pp. 18-19) ซึ่งก�าหนดวิธีปฏิบัติ 

ในการสร้างรปูแบบสมรรถนะไว้ 7 วธิ ีคอื (1) วธิกีารประเมนิ 

สมรรถนะในงาน (The job competence assessment 

method) เป็นการพัฒนารูปแบบสมรรถนะโดยใช้การ

สัมภาษณ์และสังเกตจากผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  

เพื่อก�าหนดสมรรถนะที่แตกต่างระหว่างบุคคล และวิธีนี้ 

ยังสอดคล้องกับการก�าหนดสมรรถนะของ David D. 

Doubois (1993, pp.72-84) และ Spencer and 

Spencer (1993) อีกด้วย (2) วิธีการประเมินสมรรถนะ

จากการปรับปรุงงาน (The modified job competence 

assessment method) เป็นการก�าหนดรูปแบบสมรรถนะ

จากพฤติกรรมที่แตกต่างออกไป และรวบรวมข้อมูล 

การสัมภาษณ์และเขียนเหตุการณ์ส�าคัญในงาน ซึ่งยัง

สอดคล้องกับ การก�าหนดสมรรถนะของ Doubois (1993, 

pp. 85-86) (3) วิธีใช้รูปแบบทั่วไป (The generic model 

overlay method) เป็นการซื้อหรือหารูปแบบสมรรถนะ

ทั่วไปที่มีอยู่แล้วเพื่อใช้ส�าหรับบทบาท หน้าที่เฉพาะด้าน  

(4) วิธีปรับปรุงจากรูปแบบทั่วไป (The customized  

generic model method) เป็นวิธีที่องค์การก�าหนด

ร่างสมรรถนะขึ้นเป็นตัวแทนกลุ่มสมรรถนะและท�าการ 

ตรวจสอบสมรรถนะจากปัจจยัความเป็นเลศิและผูป้ฏบิตังิาน 

ที่ดี (5) วิธีการยืดหยุ่นตามกาลเทศะ(The flexible job 

competency model method) เป็นการค้นหาเพื่อก�าหนด

สมรรถนะที่เป็นความต้องการให้เกิดประสิทธิภาพของ 

การปฏิบัติงานภายใต้สภาพที่เหมาะสมกับอนาคต (6) วิธี

เชิงระบบ (The systems method) เป็นการสะท้อนความ

ต้องการทีไ่ม่เจาะจงเฉพาะว่าอะไรคอืสิง่ทีผู่ป้ฏบิตังิานต้องท�า 

ในปัจจุบันหรือส่ิงที่ต้องท�าทั้งหมด แต่เป็นพฤติกรรม

ที่อาจเป็นความส�าคัญในอนาคตอีกด้วย (7) วิธีลัดหรือ

ร่นเวลา (The accelerated competency systems 

method) เป็นการน�าสมรรถนะมาโดยเน้นเฉพาะสมรรถนะ

ที่สนับสนุนและก่อประโยชน์ต่อผลผลิต เช่น ผลิตภัณฑ์

ขององค์การ,การบริการ,หรือสารสนเทศ เป็นต้น วิธีการ

ก�าหนดรูปแบบสมรรถนะของ San Francisco ดังกล่าว 

ท�าให้เกิดรูปแบบสมรรถนะได้หลายประเภท

ผลกำรศึกษำองค ์ประกอบและตั วชี้ วั ด

สมรรถนะข้ำรำชกำรส�ำนกังำนปลดักระทรวงศกึษำธกิำร

การประเมินสมรรถนะ เป็นกระบวนการขั้นตอน

หนึ่งที่ต่อเนื่องจากการก�าหนดรูปแบบสมรรถนะ ซึ่งต้อง

มีการก�าหนดองค์ประกอบและตัวช้ีวัดสมรรถนะ ให้เสร็จ

สมบรูณ์ก่อนทีจ่ะน�าสมรรถนะไปสู่กระบวนการประเมนิจริง  

ซึง่เป็นการน�าเอาสมรรถนะจากรปูแบบสมรรถนะมาก�าหนด

รายละเอียดที่เรียกกันอย่างหลากหลายว่า การก�าหนด 

องค์ประกอบ หรือโครงสร้างสมรรถนะ หมายถึง สมรรถนะ

ตัวหนึ่งจะประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ ประเภท

สมรรถนะ ชือ่สมรรถนะ ซึง่ได้ก�าหนดทัง้ชือ่ทีเ่ป็นภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ นิยามสมรรถนะ ระดับสมรรถนะ และ

นิยามระดับ และตัวชี้วัดพฤติกรรมสมรรถนะ ส่วนส�าคัญ

ภายในองค์ประกอบสมรรถนะที่จะน�าไปใช้ในการประเมิน 

ก็คือ การก�าหนดตัวช้ีวัดสมรรถนะซึ่งการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย 

ได้ก�าหนดและเรยีกช่ือว่าพจนานกุรมสมรรถนะ ซึง่หมายถงึ  

แหล่งรวมของสมรรถนะที่ได้ก�าหนดองค์ประกอบครบถ้วน 

สมบูรณ์แล้ว หลังจากก�าหนดองค์ประกอบและตัวชี้วัด

สมรรถนะแล้วได้น�ามาก�าหนดเป็นกรอบค�าถามผู ้ทรง

คุณวุฒิและผู ้ เ ช่ียวชาญเพื่อให ้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
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องค์ประกอบและตัวชี้วัดสมรรถนะที่เหมาะสม และ 

ตรวจสอบความเป็นไปได้ในการน�ามาใช้จากผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ เป ็นผู ้แทนกลุ ่มข้าราชการส�านักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ ซึ่งท�าให้ได้ข้อมูลองค์ประกอบและตัวชี้วัด

สมรรถนะจากรูปแบบสมรรถนะที่ครบถ้วน เหมาะสมที่จะ

น�าไปใช้สร้างเป็นเครื่องมือการประเมินสมรรถนะ ส�าหรับ

ใช้ประโยชน์ในพฒันาทรพัยากรบคุคลเชงิกลยทุธ์ส�านกังาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการต่อไป ซึ่งวิธีด�าเนินการเป็นการ

ประยกุต์แนวคดิโดยพิจารณาจากแนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

ดังนั้น องค์ประกอบและตัวชี้วัดสมรรถนะที่ก�าหนดขึ้น 

จึงมีความสอดคล้องกับหลักการและทฤษฎีองค์ประกอบ

ของสมรรถนะของ Spencer and Spencer (1993, p. 13) 

และการเขยีนนยิาม และจากความหมายและแหล่งทีม่าของ

สมรรถนะดังกล่าวน�ามาสู่การก�าหนดพฤติกรรมสมรรถนะ 

โดยใช้หลักและวิธีการก�าหนดพฤติกรรมสมรรถนะตาม

หลักการเรียนรู้ของบลูม (Bloom’s taxonomy) และ 

เกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค (2546, หน้า 85-116) 

จากความหมายสมรรถนะของส�านักงาน ก.พ.  

ทีเ่สนอว่า สมรรถนะคอืคณุลกัษณะเชิงพฤตกิรรม เป็นกลุ่ม 

พฤติกรรมที่องค์การต้องการจากราชการ เพราะเชื่อว่า

หากข้าราชการมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามที่องค์การ

ก�าหนดแล้วจะส่งผลให้ข้าราชการผู้น้ันมีผลการปฏิบัติงาน 

ที่ดีส่งผลให้องค์การสามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่

วางไว้ อย่างไรก็ตามการก�าหนดองค์ประกอบและตัวช้ีวัด

สมรรถนะข้ึนน้ัน องค์การแต่ละองค์การจะมีวัตถุประสงค์

ที่จะน�ารูปแบบสมรรถนะไปสู่กระบวนการประเมิน เพื่อ

วตัถุประสงค์ในการน�าผลการประเมนิไปใช้ทีแ่ตกต่างกนัไป  

เช่น มวีตัถปุระสงค์การประเมินเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ 

ของบุคลากรเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือเพื่อ

ประโยชน์ด้านอื่นๆ ในระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ซ่ึงประเด็นของวัตถุประสงค์ในการประเมินน้ีเองที่จะ

เป็นกรอบในการน�าองค์ประกอบและตัวช้ีวัดสมรรถนะ

ที่ก�าหนดไว้ไปสร้างเครื่องมือการประเมิน ให้สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์เหล่านั้น โดยอาศัยองค์ประกอบและ 

ตัวชี้วัดเป็นกลไก และก�าหนดขอบเขตเครื่องมือที่จะ

ท�าการประเมนิให้ครอบคลมุพฤตกิรรมสมรรถนะทีอ่งค์การ

ต้องการ ซึ่งส่งผลให้ต้องมีการประยุกต์หรือปรับปรุง

มาตรวัดการประเมินทั้งจ�านวนระดับและรายการข้อความ

พฤติกรรมตัวช้ีวัดสมรรถนะให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ที่ต ้องการนั้นด้วย ตัวอย่างเช่น หากมีวัตถุประสงค์ 

การประเมินเพื่อปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน ระดับมาตรวัด 

และตัวชี้วัดการประเมินจะต้องเขียนส�าหรับการประเมิน

เพื่ อปรับปรุ งผลการปฏิบั ติ งานซึ่ งมีห ลักการเขียน

วัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดการประเมินส�าหรับประเภทน้ี 

ส�าหรับการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การประเมินเพื่อน�า 

ผลการประเมินไปสู่การพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ  

ดังนั้น การเขียนนิยาม วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดพฤติกรรม

สมรรถนะจึงเลือกใช้หลักการเขียนข้อความพฤติกรรม

ที่ต้องการให้ข้าราชการแสดงออกถึงความก้าวหน้าของ

การเรียนรู ้และพัฒนา โดยใช้หลักการเรียนรู ้ของบลูม 

(Bloom’s taxonomy) ดังกล่าวแล้ว ดังนั้น เพื่อให้ผู้ท่ี 

เกี่ยวข้องในการน�าพจนานุกรมสมรรถนะไปใช้มีความ

เข้าใจในวัตถุประสงค์และการน�าตัวชี้วัดไปประยุกต์ใช้ที่

ตรงกัน องค์การจะต้องมีระบบการส่ือสารที่ดีและชัดเจน

ด้วยเอกสาร คู่มือ หรือสื่อต่างๆ จึงจะท�าให้การน�ารูปแบบ 

สมรรถนะไปสู่การด�าเนินงานประเมินสมรรถนะที่เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่องค์การต้องการอย่าง

แท้จริง

ข้อเสนอแนะ

1. การก�าหนดรูปแบบสมรรถนะ เป็นการก�าหนด

กรอบสมรรถนะส�าหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรขึ้น 

ในองค์การ และเป็นขั้นตอนแรกที่ส�าคัญที่จะน�าผลไปใช้ 

ในการด�าเนนิงานอกี 2 ขัน้ตอนทีต่่อเนือ่งกนั คอื การก�าหนด 

ระบบการประเมินสมรรถนะและการก�าหนดระบบ 

การพัฒนาสมรรถนะ ดังนั้น การด�าเนินการก�าหนด 

รูปแบบสมรรถนะให้ถูกต้องเสียตั้งแต่ต้นจึงเป็นสิ่งที่

ส�าคัญมาก ทั้งการก�าหนดประเภทสมรรถนะ ชื่อสมรรถนะ 

นิยามสมรรถนะและการจัดท�าพจนานุกรมสมรรถนะ  

สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องด�าเนินการตามหลักวิชาจะละเลย 
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ไม่ได้ และประการส�าคัญรูปแบบสมรรถนะที่ก�าหนดขึ้น

เป็นการก�าหนดรูปแบบสมรรถนะเฉพาะส�านักงานปลัด

กระทรวงศึกษาธิการ ไม่สามารถน�าไปใช้กับองค์การอื่นได้  

ดังนั้น การพิจารณาน�ารูปแบบสมรรถนะขององค์การอ่ืน 

มาปรับใช้กับส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงต้อง

ระมดัระวงัอย่างมาก ซึง่ต้องพจิารณาและตดัสนิใจให้ชัดเจน 

ว่าจะก�าหนดขึ้นเองตามภาระงานหรือน�าสมรรถนะจากที่

หน่วยงานอื่นก�าหนดขึ้น น�ามาประยุกต์ใช้ เช่น ส�านักงาน 

ก.พ. ได้ก�าหนดตัวแบบสมรรถนะส�าหรับข้าราชการ

พลเรือนไทยขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐ 

น�ามาปรับใช้ ซึ่งหน่วยงานอาจพิจารณาก�าหนดขึ้นเอง 

โดยไม่น�าสมรรถนะของ ก.พ. มาปรับใช้ก็ได้ ซึ่งจะท�าให้

ได้สมรรถนะที่สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานมากกว่า 

ดังน้ัน รูปแบบสมรรถนะทีด่ทีีส่ดุจงึควรได้มาจากการศึกษา

วิจัยเพื่อก�าหนดรูปแบบสมรรถนะ ซึ่งจะท�าให้ได้รูปแบบ

สมรรถนะที่เป็นขององค์การนั้นโดยเฉพาะ

2. รูปแบบสมรรถนะข้าราชการส�านักงานปลัด

กระทรวงศึกษาธิการที่น�ามาใช้ส�าหรับระบบการประเมิน

สมรรถนะครั้งนี้ ผู ้วิจัยก�าหนดโดยการศึกษาวิเคราะห์

จากรูปแบบสมรรถนะของส�านักงาน ก.พ. สมรรถนะ 

ของส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ก�าหนดขึ้นใน 

ระยะแรกจากกิจกรรมการพัฒนาระบบราชการ สมรรถนะ

จากยุทธศาสตร ์การพัฒนาบุคลากร และการส�ารวจ

สมรรถนะพื้นฐานส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

น�ามาประมวลเช่ือมโยงสรุปเป็นกรอบสมรรถนะและน�าไป

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้แสดงความ

คิดเห็นแล้วสรุปเป็นรูปแบบสมรรถนะส�าหรับข้าราชการ

ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการภาพรวม ซึ่งเป็น 

หลักการของการก�าหนดรูปแบบสมรรถนะวิธีหนึ่ง ดังนั้น

การพิจารณาเพ่ิมลดจ�านวนสมรรถนะหรือปรับปรุงแก้ไข

องค์ประกอบต่างๆ ในรูปแบบสมรรถนะก่อนที่จะน�าไปใช้

ด�าเนินการประเมินจึงควรได้รับความเห็นชอบจากส่วนรวม

3 .  รู ปแบบสมรรถนะจากง านวิ จั ยค ร้ั ง น้ี 

มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อต้องการใช้เป็นรูปแบบพื้นฐาน

เพื่อน�าไปสู่การประเมินสมรรถนะและใช้ผลการประเมิน

สมรรถนะส�าหรบัการพฒันาขดีความสามารถของข้าราชการ 

จงึน�ารปูแบบสมรรถนะมาก�าหนดองค์ประกอบและก�าหนด

ตัวชี้วัดสมรรถนะเพื่อการพัฒนา ได้แก่ ชื่อสมรรถนะ 

นิยามสมรรถนะ ระดับสมรรถนะ และตัวชี้วัดพฤติกรรม

สมรรถนะแล้วน�ามาสร้างเป็นพจนานุกรมสมรรถนะขึ้น  

โดยใช ้หลักการก�าหนดองค ์ประกอบสมรรถนะของ 

สเปนเซอร์ และใช้หลักการเขียนตัวชี้วัดพฤติกรรม

สมรรถนะตามหลักการเรียนรู ้ของบลูม เป ็นหลัก  

ซึ่งองค์ประกอบและตัวชี้วัดสมรรถนะที่ก�าหนดขึ้นนี้จะน�า 

ไปสู่การก�าหนดรูปแบบการประเมินสมรรถนะเพ่ือการ

พัฒนาข้าราชการส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ในภาพรวม โดยจะท�าการประเมินสมรรถนะ 2 ส่วน  

ตามรูปแบบสมรรถนะ คือ ประเมินสมรรถนะหลัก และ

ประเมินสมรรถนะในงาน ดังนั้น หากส�านักงานปลัด

กระทรวงศึกษาธิการมีวัตถุประสงค์ในการน�ารูปแบบ

สมรรถนะไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยใช้การประเมิน 

การก�าหนดรูปแบบการประเมินสมรรถนะจึงขึ้นอยู ่กับ 

องค ์ประกอบของรูปแบบการประเมินที่ต ้องก�าหนด 

องค์ประกอบ และตัวชี้วัดให้ครอบคลุมประเด็นส�าคัญ 

ซึ่งต้องอาศัยการก�าหนดตามหลักวิชาการและเป็นไปตาม 

วตัถปุระสงค์นัน้ด้วยว่าต้องการน�าผลการประเมนิสมรรถนะ

ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด เช่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ

ใช้ผลการประเมนิสมรรถนะส�าหรบัการสรรหาและเลอืกสรร

บุคคล การก�าหนดองค์ประกอบและตัวชี้วัดสมรรถนะ 

ก็จะต้องก�าหนดขึ้นเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลด้วย  

หรือหากมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการใช้ผลการประเมิน

ส�าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน องค์ประกอบและ

ตัวชี้วัดสมรรถนะก็จะต้องก�าหนดขึ้นเพื่อการประเมินผล

การปฏิบัติงานด้วย เช่นกัน
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บทคัดย่อ

บทความวิจัยเรื่องนี้ประเมินความสามารถในการจัดการคุณภาพแบบก้าวหน้าของนิตโตะเด็นโกะ ประเทศไทย 

ด�าเนินการวิจัยโดยใช้รายงานการประเมินผลการจัดการคุณภาพแบบก้าวหน้าของกลุ่มบริษัท ระหว่างปี ค.ศ.2008 ถึง 

ค.ศ.2010 ผู้วิจัยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการประเมินผลและน�าผลประเมินของบริษัทในประเทศไทยไปเปรียบเทียบกับ

บริษัทญี่ปุ่นในเครือ 10 บริษัทซึ่งเป็นกลุ่มเทียบเคียงเพื่อค้นหาปัจจัยรองรับที่มีคะแนนประเมินต�่ากว่า 4 ตามเกณฑ์

ที่กลุ่มบริษัทก�าหนดขึ้น จากนั้นสอบทานความสอดคล้องของผลการประเมินด้วยการส�ารวจความคิดเห็นของผู้จัดการ 

จากแผนกที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ปัจจัยรองรับในการจัดการคุณภาพแบบก้าวหน้าจ�านวน 5 คนซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง

แบบเจาะจง ใช้แบบส�ารวจที่ปรับปรุงจากแบบประเมินตนเองและคู่มือ Raku Raku Lesson ของกลุ่มบริษัท ผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ เกณฑ์ช่วงชั้นเท่ากัน 5 ระดับ ค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าปัจจัยรองรับ 11 ตัวของ

องค์ประกอบรองในขั้นตอนการผลิต การฝึกอบรมด้านคุณภาพ และระบบสารสนเทศมีคะแนนประเมินต�่ากว่า 4 และ

ต�่ากว่ากลุ่มเทียบเคียง โดยผลการประเมินปัจจัยรองรับของข้ันตอนการผลิตและระบบสารสนเทศของผู้ตอบแบบส�ารวจ

มีความสอดคล้องกับผลการประเมินของกลุ่มบริษัทนิตโตะเด็นโกะ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.80: 2.83 และ 2.53: 2.30 

ส่วนผลการประเมินปัจจัยรองรับของการฝึกอบรมด้านคุณภาพมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.70: 3.50 เนื่องจากปัจจัยรองรับ

เหล่านี้ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานโดยตรงของผู้ตอบแบบส�ารวจ ผลจากการวิจัยข้างต้นน�าไปสู่การก�าหนดปัจจัย

รองรับเพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการในการยกระดับการจัดการคุณภาพต่อไป

ค�ำส�ำคัญ: การจัดการคุณภาพแบบก้าวหน้า, การประเมินความสามารถ, และการเทียบเคียง

1ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัทนิตโตเด็นโกะ แมททีเรียล (ประเทศไทย) จ�ากัด

 E-mail: wilawan_tiraratmaethakul@gg.nitto.co.jp 
2อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ สาขาการจดัการวสิาหกจิส�าหรบัผูบ้รหิาร สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 
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ควำมน�ำ

สถานการณ์ในปัจจบุนัของตลาด ผูบ้รโิภคกลายเป็น 

ผู้ก�าหนดความต้องการและมาตรฐานคุณภาพของสินค้า 

ปัญหาหลักของผู้ประกอบการจึงอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพ

สินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นส�าคัญ 

ระบบการผลิตของอุตสาหกรรมสมัยใหม่จะต้องเป็น

นวัตกรรมการผลิตที่เน้นตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ยืดหยุ่นและมีการจัดการคุณภาพต้ังแต่

ต้นทางจนถึงปลายทางเพื่อลดต้นทุนตลอดวงจรชีวิตของ

ผลติภณัฑ์ซึง่ครอบคลมุถงึต้นทนุทัง้หมดทีเ่กดิจากการผลิต

สินค้าท่ีไม่ได้คุณภาพด้วย (เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 2550)

คณุภาพหมายถงึความดงีาม ความเหมาะสมในการ 

ใช้งาน การสร้างความพึงพอใจและความจงรักภักดีของ

Abstract

The objective of this research is to assess the performance of the Nitto (Thailand) advanced 

quality management system adopted by the Nitto Denko Group. The Nitto (Thailand) assessment 

data is taken from AQM performance annual reports between 2008 and 2010 and is analyzed and 

benchmarked with 10 Japanese affiliates, which are referred to as the compared group, to identify the 

supplementary factors which score below the Nitto Group standard criteria of 4 on a scale of 5. To 

verify the congruence between the survey and the group AQM assessment scores, the survey method 

used questionnaires modified from the company’s self-assessment improvement manual to collect 

the opinions of five department managers familiar with the AQM system, as the purposive samples. 

The results from data analysis processed and interpreted with the five-stratified scale criteria, mean, 

and standard deviation, found that eleven supplementary factors from Manufacturing Stage (MFG), 

Quality Education (QED) and Information Systems (INS) have scores below the standard criteria and 

the compared group as well. The survey and the group AQM assessment average scores are congruent 

in MFG and INS, which equal are 2.80:2.83 and 2.53:2.30, whereas the average score of QED was 

equivalent to 2.70:3.50, since these supplementary factors were not the respondents’ direct performance 

indicators. This finding led to the factors identification for further developing the proposed plan to 

enhance the AQM performance.

Keywords: advanced quality management (AQM) system, performance assessment, and benchmarking

ลูกค้า การจัดการคุณภาพเป็นกิจกรรมที่มีความส�าคัญ

และมีคุณค่าต่อองค์การซึ่งเป็นความรับผิดชอบหลักของ

ผู้บริหารระดับสูงและเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนและ

ทุกระดับที่จะต้องร่วมกันพัฒนาให้เกิดขึ้น (Goetsch & 

Davis, 2000) กลุ่มบริษัทนิตโตเด็นโกะ (Nitto Denko 

Corporation: Nitto Group HQ) เป็นบริษัทผลิตสินค้า

อุตสาหกรรมเคมีและสินค้าโฟมซึ่งได้จากยางสังเคราะห์

ชนิด Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) 

ที่มีบริษัทสาขากระจายอยู่ในโซนต่างๆ ทั่วโลก ทั้งยุโรป 

อเมริกาเหนือ เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ รวมถึง

ประเทศไทย มีนโยบายน�าระบบการจัดการคุณภาพแบบ

ก้าวหน้า (Advanced Quality Management --AQM) 

มาใช้ในการจัดการคุณภาพเพื่อให้สินค้าของ Nitto ที่ผลิต
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จากทุกโรงงานในกลุ่มบริษัทมีคุณภาพเท่าเทียมกันโดยมี

ต้นทุนที่เหมาะสมในมุมมองของผู้ผลิตเพ่ือสร้างคุณภาพ

ภายใต้ความคุ้มค่าทางธุรกิจ นอกจากนี้ Nitto Group HQ 

ยังได้ก�าหนดนโยบายที่จะเป็นบริษัทช้ันน�าด้านคุณภาพ 

ในปีค.ศ. 2018 โดยตั้งเป้าหมายของคะแนนเฉลี่ยจากการ

ประเมินการจัดการคุณภาพแบบก้าวหน้าจะต้องเท่ากับ

หรือสูงกว่า 4 จาก 5 คะแนนเต็ม 

ในการปฏิบัติตามระบบ AQM ของ Nitto 

Group HQ ผู้บริหารของบริษัทนิตโตเด็นโกะ แมททีเรียล  

(ประเทศไทย) จ�ากัด (Nitto [T]) จะต้องจัดท�าแผน

ปฏิบัติการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา

ไปสู่ระบบ AQM ตามนโยบายของ Nitto Group HQ 

จากหน้าท่ีรับผิดชอบในการด�าเนินงานให้สามารถพัฒนา

ไปสู่ระบบ AQM ได้ ผู้วิจัยจึงต้องการตรวจสอบและ

ประเมินความสามารถในการจัดการคุณภาพแบบก้าวหน้า

เพื่อค้นหาปัจจัยรองรับที่มีคะแนนประเมินต�่ากว่าเกณฑ์ 

ท่ีก�าหนดไว้ และก�าหนดปัจจัยรองรับที่จะน�าไปใช้พัฒนา

แผนปฏิบัติการในการยกระดับการจัดการคุณภาพแบบ

ก้าวหน้าของกลุ่มบริษัทนิตโตะเด็นโกะซึ่งเป็นวัตถุประสงค์

ของการวิจัยครั้งนี้

กรอบทฤษฎีในกำรวิจัย

ที่มาของกรอบทฤษฎีซึ่งเป็นแนวคิดในการวิจัย 

ประกอบด้วย

1. ระบบกำรจัดกำรคุณภำพแบบก้ำวหน้ำของ

กลุ่มบริษัทนิตโตะเด็นโกะ (ระบบ AQM) เป็นแนวทาง

การปรับปรุงผลการด�าเนินงานด้านคุณภาพในเชิงรุกและ

อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อถือแก่ลูกค้า มีพื้นฐาน 

มาจากระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9000 และอิงหลัก

การจัดการคุณภาพตามตัวแบบประเมินการจัดการคุณภาพ

ทั่วทั้งองค์การของ ดร.โนริอากิ คาโน หรือตัวแบบบ้าน 

คาโน (Kano’s House Model) (Kano, 1996) มีแนวทาง

การพัฒนาเพื่อควบคุมและยกระดับการปรับปรุงคุณภาพ

ด้วยการใช้เทคนิคและเครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด เครื่องมือ 

คุณภาพแบบใหม่ 7 ชนิด การควบคุมกระบวนการทางสถิติ 

(SPC) การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) 

และการวิเคราะห์ผังต้นไม้หรือผังระบบโครงสร้าง (FTA) 

บนแนวคิดพื้นฐานที่ว่ากระบวนการถัดไปคือลูกค้า การท�า 

ให้เป็นมาตรฐาน และการป้องกันความผิดพลาด ระบบ 

AQM เป็นรูปแบบและแนวทางจัดการคุณภาพภายในของ 

Nitto Group HQ ที่เน้นจัดการคุณภาพในเชิงป้องกัน

ความล้มเหลว ให้ความส�าคัญกับการจัดการคุณภาพตั้งแต่

กระบวนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เน้นการมีส่วนร่วม

ของพนักงานทุกระดับชั้นในองค์การและสร้างจิตส�านึก

เรื่องคุณภาพ การต้ังเป้าหมายและติดตามการด�าเนินการ 

โดยใช้แบบประเมินตนเองรวมถึงการแก้ปัญหาอย่าง 

เป็นระบบโดยใช้หลักการวิศวกรรมคุณภาพ (Quality 

Engineering) โครงสร้างของระบบ AQM ประกอบด้วย 

3 ส่วนหลัก (Nitto Denko Cooperation, 2011) ได้แก่ 

1. องค์ประกอบหลกั (AQM elements) หมายถงึ  

หัวข้อส�าคัญที่เป็นตัวชี้วัดการจัดการคุณภาพ ประกอบด้วย  

การปรับปรุงการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า (CS) ความ

เสถียรด้านคุณภาพ (QS) การลดความเส่ียง (RM) และ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ID) 

2. องค์ประกอบรอง (sub-elements) หมายถงึ มติ ิ

ในการจดัการคุณภาพทีเ่ป็นหวัข้อย่อยขององค์ประกอบหลกั 

และสะท้อนผลการด�าเนินงานรวมขององค์ประกอบหลัก 

มีเพียงความเสถียรด้านคุณภาพ และการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานเท่านั้นที่มีองค์ประกอบรอง 

3. ปัจจัยรองรับ (supplementary factors) 

หมายถึงปัจจัยที่เป็นพื้นฐานส�าคัญและเป็นคุณลักษณะ

ที่สะท้อนถึงคุณค่าและระดับการจัดการคุณภาพของ 

องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบรอง

2. คู่มือ Raku Raku Lesson เป็นคู่มือก�าหนด

แนวทางการพัฒนาและยกระดับการจัดการคุณภาพไปสู่

ระดับที่ดีขึ้นตามระบบ AQM ของกลุ่มนิตโตะเด็นโกะ  

ในการศึกษาคู่มอืฉบบันีจ้ะทบทวนเฉพาะองค์ประกอบหลกั 

ตามโครงสร้างหลักของระบบ AQM ที่มีคะแนนประเมิน

ต�่ากว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ ได้แก่ ความเสถียรของคุณภาพ 

(เฉพาะขั้นตอนการผลิตไม่รวมขั้นตอนวิจัยและพัฒนา
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เนื่องจากบริษัท Nitto [T] ไม่ได้ด�าเนินการวิจัยและพัฒนา

ผลติภณัฑ์ภายในประเทศ) และการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 

ซึ่งประกอบด้วยมิติด้านการฝึกอบรมเกี่ยวกับคุณภาพและ

มิติระบบสารสนเทศ (Nitto Denko Cooperation, 2011)

2.1 ควำมเสถียรของคุณภำพ ในขั้นตอน 

กำรผลิต (MFG) มีปัจจัยรองรับ 6 ตัว ได้แก่ 

คิวซีเกท (QC Gate--MFG1) หมายถึง 

การจัดการไม ่ให ้ เกิดและส ่งของเสียให ้แก ่ลูกค ้าใน

กระบวนการถัดไป มีแนวทางพัฒนาโดยจัดท�าระบบที่

เน้นกระบวนการพ้ืนฐาน ก�าหนดตัวบ่งช้ีการควบคุมพิเศษ

และเกณฑ์ในการตัดสิน การรายงานไปยังหัวหน้าและ 

ให้อ�านาจผู ้ตรวจสอบในการสั่งหยุดสายการผลิต การ

สือ่สารกบักระบวนการถดัไปและกระบวนการก่อนหน้าเพือ่ 

แจ้งกลับปัญหา คิวซีเกทท�าให้มีโครงสร้างการป้องกัน 

การหลุดรอดของเสีย ลดข้อร้องเรียนรุนแรงที่ก่อให้เกิด

การเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจ�านวนมากได้ 

การควบคุมพารามิ เตอร ์  (parametric  

control--MFG2) เป็นการหาสภาวะทีเ่หมาะสมของวตัถดุบิ

และกระบวนการทีไ่ม่ท�าให้เกดิคณุภาพผดิปกต ิและควบคุม 

ให้อยูภ่ายในช่วงสภาวะน้ัน มีแนวทางพัฒนาโดยท�าให้ระบบ

สามารถควบคุมค่าควบคุมให้อยู่ที่เส้นค่ากลางไม่เกินกว่า

ช่วงควบคมุ ต้องทบทวนช่วงการควบคมุและปรบัปรงุความ

ผิดปกติของกระบวนการ ทดลองใช้พารามิเตอร์ควบคุม

ในกระบวนการผลิตและติดตามผลจนสามารถผลิตภายใต้ 

สภาวะควบคุมได้

การควบคุมกระบวนการทางสถิติ (statistical  

process control--MFG3) เป็นแนวทางควบคุมที่

อาศัยเคร่ืองมือทางสถิติในการตรวจจับความผันแปรของ

กระบวนการชนิดที่เกิดจากสาเหตุธรรมชาติซึ่งมีค่าคงที ่

ทีส่ามารถคาดคะเนได้ เน้นจดัการความขึน้ลงของคณุลกัษณะ 

ตัวเลือก (alternative characteristic) อาทิ เกณฑ์ยอมรับ  

ความหนาของชั้นกาว ความกว้างของโฟม และสภาวะ

กระบวนการ (process condition) เช่น อุณหภูมิของการ 

Polymerizing อุณหภูมิ Drying ค่า Tension แนวทาง

พัฒนาโดยประยุกต์ใช้งานแผนภูมิควบคุมและก�าหนด 

แถบเตือนให้ปรับแต่งเครื่องจักร 

ไซด์-แมทชิง (site-matching--MFG4)  

เป็นกิจกรรมที่ท�าให้เกิดมาตรฐานคุณภาพที่เท่าเทียมกัน 

ของรายการผลิตภัณฑ์ระหว่างต้นทางที่ถ ่ายทอดกับ 

ปลายทางที่รับการถ่ายทอด และป้องกันการเกิดความ 

แตกต่างของคุณภาพผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันที่ผลิต

จากต่างโรงงาน การท�าไซด์-แมทชิงต้องพึ่งพาหน่วยงาน

ปฏิบัติที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดโดยมอบหมายให้ส่วนงาน

ที่เป็นผู้ก�าหนด (supervising sector) เป็นผู้ดูแลรักษา

สถานภาพภายหลังการถ่ายโอนการผลิต 

กิจกรรมกลุ่มคุณภาพย่อย (global activity 

toward excellence--MFG5) มีแนวคิดมาจาก QCC 

สมาชิกกลุ่มมาจากหลายแผนกร่วมท�ากิจกรรมไคเซ็น 

(Kaizen) โดยใช้ขั้นตอนของ QC Story และวิเคราะห์

ข้อมูลด้วยเครื่องมือคุณภาพเพื่อค้นหาแนวทางป้องกัน

ไม่ให้ผลการปรับปรุงกลับสู่สภาพเดิม การปรับปรุงจะใช้

ระบบการส่ือสารกบัสาขาทัว่โลกเพือ่ปรบัเปล่ียนและก�าหนด

แนวทางพัฒนาร่วมกัน ประเมินผลสิ่งที่วัดได้และวัดไม่ได้

เพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

การป้องกนัความผดิพลาด (Error-proofing-- 

MFG6) เป็นการควบคุมคุณภาพแบบของเสียเป็นศูนย์  

โดยรวมขัน้ตอนการปฏบิติังานและการตรวจสอบเข้าด้วยกนั  

ใช้อุปกรณ์ในการตรวจสอบ ณ แหล่งก�าเนิด (Source 

inspection) ในทางปฏิบัติมีการใช้ระบบป้องกันความ 

ผิดพลาด Poka-Yoke ในอุปกรณ์แทนที่จะให้ผู้ปฏิบัติงาน 

เป็นผู้ตรวจสอบความผิดพลาดของตัวเอง ระบบมี 2 ชนิด 

คือ Poka-Yoke แบบตรวจสอบเต็มร้อยและแบบป้อนกลบั 

ข้อมูลอย่างรวดเร็ว 

2.2 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน (ID)  

แบ่งเป็น 2 องค์ประกอบรอง

 1. การฝึกอบรมด้านคุณภาพ (QED) 

มีปัจจัยรองรับ 2 ตัว ได้แก่

 การฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคนิคคุณภาพ 

(quality technique educations--QED1) เน้นฝึกอบรม 

3 เรื่อง คือ (1) เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิดและเครื่องมือ
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คุณภาพใหม่ 7 ชนิด (2) การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและ 

ผลกระทบและการวิเคราะห์ต้นไม้แห่งความล้มเหลว 

(FMEA/FTA) และ (3) วิศวกรรมคุณค่า การฝึกอบรม 

เกี่ยวกับเทคนิคคุณภาพช่วยให้สามารถรวบรวมและ

วิเคราะห์ข้อมูลส�าหรับการปรับปรุงคุณภาพได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น 

 การใช้ประโยชน์ของเทคนิคคุณภาพ 

(Utilization of quality techniques--QED2) เพื่อ

ยกระดับประสบการณ์การใช ้เครื่องมือคุณภาพที่ ได ้ 

เรียนรู้จากการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคนิคคุณภาพ (QED1) 

มาฝึกใช้ในขั้นตอนการท�าไคเซ็น (Kaizen) ตามวงจร 

PDCA ของเดมมิ่ง 

 2. ระบบสารสนเทศ (INS) มีปัจจัย

รองรับ 3 ตัว ได้แก่

 การสอบกลบัด้วยฐานข้อมลู (integrated 

databases for tracing histories--INS1) จัดท�าระบบ

สารสนเทศเพื่อสอบกลับข้อมูลเกี่ยวกับความแปรผัน

คุณภาพ 2 ทิศทาง คือ การสอบกลับย้อนหลังโดยเริ่มจาก  

Lot No. ของผลิตภัณฑ์ สอบกลับไปยังกระบวนการ

ผลิตภัณฑ์จนถึงผู้ส่งมอบวัตถุดิบ และการสอบกลับไป 

ข้างหน้าเพื่อค ้นหาช่วงการกระทบ เริ่มจากวัตถุดิบ 

กระบวนการผลิตจนเป็นผลิตภัณฑ์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กับความแปรผันทางคุณภาพได้มาจากการตรวจวัดที่

กระบวนการรับเข้า ภายในกระบวนการ และกระบวนการ

ส่งมอบสินค้า ผลที่ได้เพื่อใช้สนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพ 

 การใช้ประโยชน์ของฐานข้อมูลเพื่อ

ป้องกันความผิดพลาดด้านคุณภาพ (utilization of  

databases for quality failures--INS2) จัดท�าฐานข้อมูล

ข้อร้องเรียนและฐานข้อมูลผลการตรวจวัด ใช้เครื่องมือ 

ทางสถิติในการวิเคราะห์เพื่อค้นหาหัวข้อที่ส�าคัญและ

ความสามารถของกระบวนการเพื่อปรับปรุงคุณภาพอย่าง 

ต่อเนื่อง ก�าหนดหัวข้อข้ึนเพ่ือช่วยในการน�าปัญหาในอดีต

มาทบทวนในข้ันตอนการออกแบบกระบวนการผลิตและ

ป้องกันการเกิดปัญหาซ�้า 

 การเทียบเคียง (benchmarking-- 

INS3) เป็นการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนในการด�าเนินงาน

ของตนเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นและค้นหาวิธีปรับปรุง

ให้ดีขึ้น ส่วนใหญ่ใช้การเปรียบเทียบกับบริษัทที่เหนือกว่า 

หรือบริษัทที่เป็นเลิศทั้งในและนอกกลุ ่มอุตสาหกรรม  

ผลการเปรียบเทียบและองค์ความรู ้ที่พบจะใช้วางแผน 

เพื่อการปรับปรุงองค์การอย่างต่อเนื่องตามแนวคิด PDCA 

และใช้เครื่องมือ 5W 2H 

3. องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ เป็นรากฐานส�าคัญ

ในการส่งเสริมให้เกิดการจัดการคุณภาพ เริ่มจากกลุ่มคน

ท�าการปรับปรุงให้ได้ผลตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ความรู ้

ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู ้เชิงปฏิบัติ (action learning) 

เป็นวิธีเร่งการเรียนรู้วิธีหนึ่งที่ท�าให้คนสามารถจัดการกับ

สถานการณ์ทียุ่ง่ยากได้อย่างมปีระสทิธผิลมากขึน้ การน�าไป 

ขยายผลด�าเนินการในส่วนอื่นๆ ขององค์การอย่างเป็น

ระบบและต่อเนื่องจะท�าให้บริษัทสามารถตอบสนอง 

การเปล่ียนแปลงได้เป็นอย่างดี (มาร์ควอดต์, 2550)

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยเชิงปฏิบัติการฉบับนี้มีกระบวนการ 

ด�าเนินงานและผลการวิจัย ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 น�าผลการวิเคราะห์ผลประเมิน 

การจัดการคุณภาพแบบก้าวหน้าของ Nitto [T] ย้อนหลัง  

3 ปี (ปี ค.ศ. 2008-2010) ไปเทียบเคียงกับบริษัท 

ในเครือ 10 บริษัทที่ต้ังอยู่ในประเทศญี่ปุ่น (Nitto [J]) 

เพื่อค้นหาปัจจัยรองรับที่มีคะแนนประเมินต�่ากว่า 4 ซึ่ง

เป็นจุดที่ต้องการปรับปรุง กลุ่มตัวอย่างในการเทียบเคียง

เป็นกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive samples) โดย

พจิารณาจากความสามารถในการเข้าถงึข้อมลูและความเป็น

ประเทศในภูมิภาคเอเชียที่มีตลาดและความต้องการของ

ลูกค้าที่ใกล้เคียงกัน ใช้รายงานผลการประเมิน AQM ของ

บริษัท Nitto [T] และของบริษัทญี่ปุ่นในเครือ 10 บริษัท 

ที่รวบรวมโดย Nitto Group HQ ซึ่งเป็นข้อมูลประเภท

ทุติยภูมิ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เกณฑ์ช่วงชั้นเท่ากัน 5 

ระดับ ค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ข้ันตอนที่ 2 ด�าเนินการสอบทานผลการประเมิน

เปรียบเทียบระหว่างผู้ตอบแบบส�ารวจและการประเมิน

ของ Nitto Group HQ เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้อง

ของผลการประเมินและก�าหนดปัจจัยรองรับที่จะน�าไป

พัฒนาแผนปฏิบัติการในการยกระดับการจัดการคุณภาพ 

ผู้ตอบแบบส�ารวจเป็นกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจ�านวน 

5 คน โดยพิจารณาเลือกผู้จัดการที่มีความเกี่ยวข้องหรือ

มีหน้าที่รับผิดชอบในการด�าเนินงานตามระบบ AQM 

จาก 5 แผนก ได้แก่ แผนกประกันคุณภาพ แผนกผลิต 

แผนกทรัพยากรบุคคล แผนกวิจัยและพัฒนา และแผนก

สารสนเทศ ที่มีอายุงานไม่ต�่ากว่า 3 ปี ผู้วิจัยสร้างแบบ

ส�ารวจโดยปรับปรุงจากแบบประเมินตนเองและคู ่มือ 

Raku Raku Lesson ของกลุ่มบริษัท โดยศึกษาเฉพาะ

ปัจจัยรองรับที่มีคะแนนต�่ากว่าเกณฑ์ที่บริษัทก�าหนดและ

ต�่ากว่าการเทียบเคียงตามผลการวิจัยจากขั้นตอนที่ 1  

ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้เกณฑ์ช่วงชั้นเท่ากัน 5 ระดับ 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายจาก

ระดับการปฏิบัติสูงสุด (5 คะแนน) ไปจนถึงการปฏิบัติตาม 

ต�่าสุด (1 คะแนน)

ผลกำรวิจัย

ปัจจัยรองรับที่เป็นจุดอ่อนในการจัดการคุณภาพ

แบบก้าวหน้าของ Nitto [T] ได้แก่ ปัจจัยรองรับ 3 ตัว

ของขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา (R&D1-R&D3) และ

ปัจจัยรองรับ 6 ตัวของขั้นตอนการผลิต (MFG1-MFG6) 

ในองค์ประกอบหลักด้านความเสถียรด้านคุณภาพ (QS) 

และปัจจัยรองรับที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมด้านคุณภาพ 

2 ตัว (QED1 และ QED2) และปัจจัยรองรับของระบบ

สารสนเทศ 3 ตัว (INS1-INS3) ในองค์ประกอบหลัก

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ID) แต่เนื่องจาก Nitto 

[T] ไม่ได้ด�าเนินการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศเอง แต่

รับเอาเทคโนโลยีการผลิตจากส�านักงานใหญ่มาปรับเปล่ียน 

ตามสภาพของเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงาน ผู้วิจัยจึงตัดปัจจัย

รองรับ 3 ตัวของขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา (R&D1-

R&D3) ออกไป ผลการวเิคราะห์และแปลความการประเมนิ 

การจัดการคุณภาพแบบก้าวหน้าของ Nitto [T] ปรากฏ

ตามตาราง 1

ตำรำง 1 

ผลการประเมินการจัดการคุณภาพตามเกณฑ์ช่วงชั้นเท่ากัน

องค์ประกอบหลัก 

(AQM Elements)

องค์ประกอบรอง 

(Sub-Elements)

ผลการประเมินการจัดการคุณภาพแบบก้าวหน้า

ปี2008 ปี2009 ปี2010

ผลคะแนน เกณฑ์ ผลคะแนน เกณฑ์ ผลคะแนน เกณฑ์

การปรับปรุงการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า:CS 3.00 ปานกลาง 4.00 สูง 3.50 สูง

ความเสถียรด้าน

คุณภาพ:QS

ขั้นตอนการวิจัยและ

พัฒนา:R&D

2.00 ต�่า 2.00 ต�่า 1.70 ต�่าสุด

ขั้นตอนการผลิต: MFG 2.50 ต�่า 3.00 ปานกลาง 2.80 ปานกลาง

QS คะแนนรวม 2.25 ต�่า 2.50 ต�่า 2.25 ต�่า

การลดความเสี่ยง :RM 2.50 ต�่า 3.50 สูง 3.50 สูง

การพัฒนโครงสร้าง

พื้นฐาน:ID

การฝึกอบรมด้านคุณภาพ:

QED

3.00 ปานกลาง 3.50 สูง 3.50 สูง

ระบบสารสนเทศ:INS 1.30 ต�่าสุด 2.30 ต�่า 2.30 ต�่า

ID คะแนนรวม 2.20 ต�่า 2.90 ปานกลาง 2.90 ปานกลาง
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เมื่อน�าคะแนนประเมินของ Nitto (T) ระหว่าง

ปี 2008 ถึง 2010 ไปเทียบเคียงกับ Nitto [J] พบว่า

คะแนนประเมินปัจจัยรองรับทั้ง 9 ตัว (R&D1-R&D3 

และ MFG1-MFG6) ในด้านความเสถียรด้านคุณภาพ 

(QS) ของ Nitto (T) ส่วนใหญ่ต�่ากว่า Nitto (J) ยกเว้น

การควบคุมทางสถิติ (MFG3) ที่ในปี 2009 และ 2010 

คะแนนของNitto (T) มีค่าสูงกว่า Nitto (J) และกิจกรรม

กลุ่มย่อย (MFG5) ซึ่งทั้ง 3 ปี Nitto (T) ได้รับคะแนน

ประเมินที่สูงกว่า Nitto (J) ส่วนด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน (ID) พบว่า การฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคนิคคุณภาพ 

(QED1) ของ Nitto (T) มีคะแนนสูงกว่า Nitto (J) ในปี 

2009 และ2010 ในขณะที่ปัจจัยรองรับตัวอ่ืนๆ ท้ังหมด 

(QED2 และINS1-INS3) มีคะแนนต�่ากว่า Nitto (J) 

รายละเอียด ปรากฏดังตาราง 2

ตำรำง 2 

เปรียบเทียบผลการประเมินระหว่างบริษัท Nitto (T) และ Nitto (J)

องค์ประกอบหลัก 

(AQM Elements)

ปัจจัยรองรับ 

(Supplementary)

ปี 2008 ปี 2009 ปี 2010

Nitto 

(T)

Nitto 

(J)

Nitto 

(T)

Nitto 

(J)

Nitto 

(T)

Nitto 

(J)

1. การปรบัปรงุการสร้างความพงึพอใจ

แก่ลูกค้า 

1.1.1 การส�ารวจความพึงพอใจ 2.00 3.20 4.00 3.38 3.00 3.15

1.1.2 การตอบสนองอย่างรวดเร็ว 4.00 3.30 4.00 3.45 4.00 3.45

2. ความเสถียร

ด้านคุณภาพ

2.1 ขั้นตอนการ

วิจัยและพัฒนา

2.1.1 การใช้ประโยชน์ของปัญหาในอดีต 2.00 2.93 2.00 2.48 2.00 2.55

2.1.2 การทบทวนการออกแบบ 2.00 2.94 3.00 3.18 2.00 3.05

2.1.3 โรบัสดีไซด์ 1.00 2.67 1.00 2.81 1.00 2.85

2.2 ขั้นตอนการ

ผลิต

2.2.1 คิวซีเกจ 2.00 3.19 3.00 3.43 3.00 3.00

2.2.2 พารามิเตอร์คอนโทรล 1.00 1.89 2.00 2.30 1.00 2.10

2.2.3 การควบคุมทางสถิติ 2.00 3.25 4.00 2.98 4.00 3.30

2.2.4 ไซด์แมทซิง 4.00 3.27 3.00 3.33 3.00 3.20

2.2.5 กิจกรรมกลุ่มย่อย 4.00 3.13 4.00 3.39 4.00 3.20

2.2.6 การป้องกันความผิดพลาด 2.00 3.00 2.00 3.06 2.00 3.15

3. การลดความเสี่ยง

3.1.1 การตอบสนองต่อความเสี่ยงของ

สินค้า 

2.00 3.50 4.00 3.61 4.00 3.40

3.1.2 การลดความเสี่ยงของการร้อง

เรียนคุณภาพ

3.00 3.31 3.00 3.50 3.00 3.10

4. การพัฒนา

โครงสร้าง

4.1 การฝึกฝน

อบรมด้านคณุภาพ

4.1.1 การฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคนิค

คุณภาพ

3.00 3.19 4.00 3.10 4.00 3.10

4.1.2 การใช้เทคนิคคุณภาพ 3.00 3.38 3.00 3.15 3.00 3.00

4.2 ระบบ

สารสนเทศ

4.2.1 การกลับด้วยฐานข้อมูล 2.00 2.94 3.00 3.47 3.00 3.30

4.2.2 การใช้ประโยชน์ของฐานข้อมูลเพื่อ

ป้องกันความผิดพลาดด้านคุณภาพ

1.00 3.31 3.00 3.50 3.00 3.30

4.2.3 การเทียบเคียง 1.00 2.47 1.00 2.70 1.00 2.95
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ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินปัจจัยรองรับ

ของข้ันตอนการผลิตและระบบสารสนเทศ (MFG1-

MFG6 และ INS1- INS3) ของผู้ตอบแบบส�ารวจมีความ 

สอดคล้องกับผลการประเมินของ Nitto (T) โดยมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 2.80: 2.83 และ 2.53: 2.30 ส่วนผลการประเมิน

ปัจจัยรองรับของการฝึกอบรมด้านคุณภาพ (QED1-

QED2) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.70: 3.50 เนื่องจากปัจจัย

รองรับเหล่านี้ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานโดยตรง

ของผู้ตอบแบบส�ารวจ กราฟเปรียบเทียบผลการประเมิน

จากผู้ตอบแบบส�ารวจและผลการประเมินของ Nitto (T) 

แสดงดังภาพ 1 และตาราง 3

ภำพ 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหว่างผลการส�ารวจและผลการประเมินของ Nitto[T]
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ตำรำง 3

เปรียบเทียบผลจากการส�ารวจและผลการประเมินของ Nitto (T)

องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบรอง ปัจจัย

รองรับ

คะแนนส�ารวจ

เบ้ืองต้น

ค่าเฉลี่ยรวมขององค์

ประกอบรอง

ผลการประเมินการจัดการ 

คุณภาพของ Nitto [T] ปี 2010

ความเสถียรคุณภาพ: 

QS

ขั้นตอนการผลิต:

MFG

MFG1 2.80 2.80 คิดเห็นว่า

ปฏิบัติตาม

ปานกลาง

3.00 2.83 ปฏิบัติตามปาน

กลางMFG2 3.40 1.00

MFG3 2.60 4.00

MFG4 2.40 3.00

MFG5 3.20 4.00

MFG6 2.40 2.00

โครงสร ้างพื้นฐาน: 

ID

การฝึกอบรม:

QED

QED1 3.00 2.70 คิดเห็นว่า

ปฏิบัติตาม

ปานกลาง

4.00 3.50 ปฏิบัติตามสูง

QED2 2.40 3.00

ระบบสารสนเทศ 

: INS

INS1 2.20 2.53 คิดเห็นว่า

ปฏิบัติตามต�่า

3.00 2.30 ปฏิบัติตามต�่า

INS2 2.80 3.00

INS3 2.60 1.00

กำรอภิปรำยผล

การวิเคราะห์ผลการประเมินและการเทียบเคียง

กับบริษัทญ่ีปุ่น 10 บริษัทท�าให้ค้นพบปัจจัยรองรับ 11 ตัว  

ที่ต ้องปรับปรุงเพื่อยกระดับการจัดการคุณภาพให้ดี 

เทียบเท่าหรือสูงกว่าเกณฑ์ที่บริษัทก�าหนดไว้ ได้แก่  

คิวซีเกจ (MFG1) การควบคุมพารามิเตอร์ (MFG2) 

การควบคุมกระบวนการทางสถิติ (MFG3) ไซด์แมทชิ่ง  

(MFG4) กิจกรรมกลุ่มย่อย (MFG5) การป้องกันความ

ผิดพลาด(MFG6) การฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคนิคคุณภาพ 

(QED1) การใช้ประโยชน์ของเทคนิคคุณภาพ (QED2) 

การสอบกลับด้วยฐานข้อมูล (INS1) การใช้ประโยชน์

ของฐานข้อมูลเพื่อป้องกันความผิดพลาดด้านคุณภาพ 

(INS2) การเทียบเคียง (INS3) และเมื่อสอบทานด้วย 

ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของการประเมินระหว่าง

การส�ารวจความคิดเห็นของผู ้จัดการแผนกที่มีส ่วน

เกี่ยวข้องกับหรือมีหน้าที่รับผิดชอบในการด�าเนินการ

ตามระบบ AQM กับการประเมินของ Nitto (T) พบว่า

ผู้ตอบแบบส�ารวจให้คะแนนการประเมินการปฏิบัติตาม

กิจกรรมของปัจจัยรองรับ 8 ตัวในระดับที่ต�่ากว่าผลการ

ประเมินของ Nitto (T) ปัจจัยรองรับ 8 ตัวได้แก่ คิวซีเกจ  

(MFG1) การควบคุมกระบวนการทางสถิติ (MFG3) 

ไซด์แมทชิ่ง (MFG4) กิจกรรมกลุ ่มย่อย (MFG5)  

การฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคนิคคุณภาพ (QED1) การใช้

ประโยชน์ของเทคนิคคุณภาพ (QED2) การสอบกลับ

ด้วยฐานข้อมูล (INS1) และการใช้ประโยชน์ของฐาน

ข้อมูลเพื่อป้องกันความผิดพลาดด้านคุณภาพ (INS2) 

คะแนนประเมินที่แตกต่างกันนี้เกิดจากความแตกต่าง

ในความเข้าใจและการรับรู้ (perception) เกี่ยวกับการ

ปฏบิตัติามปัจจยัรองรบัทัง้ 8 ตวัของกลุม่ผูต้อบแบบส�ารวจ 

และผู้ประเมินจากฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพของ 

Nitto (T) กลุ่มผู ้ตอบแบบส�ารวจเป็นผู ้ที่รับผิดชอบ 

หน้างานและด�าเนินกิจกรรมในหัวข้อเหล่านี้จึงมองเห็น

สภาพการปฏิบัติงานจริงได้ชัดเจนกว่า นอกจากนี้ปัจจัย

รองรับทั้ง 8 ตัวไม่ได้เป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานโดยตรง

ของกลุ่มผู้ตอบแบบส�ารวจจึงไม่มีความกังวลที่จะแสดง

ความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติกิจกรรมจริง ส�าหรับปัจจัย

รองรับที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมพารามิเตอร์ (MFG2) 

การป้องกันความผิดพลาด (MFG6) และ การเทียบเคียง 
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(INS3) ผลจากการส�ารวจเบื้องต้นเป็นไปในทิศทางที่ 

ขดัแย้งกบัผลการประเมินของ Nitto (T) โดยกลุม่ผู้ตอบแบบ

ส�ารวจให้คะแนนประเมินสูงกว่าผลการประเมินประจ�าปี  

มีคะแนนเปรียบเทียบในแต่ละปัจจัยรองรับดังนี้ 3.40: 

1.00 2.40: 2:00 และ 2.60: 1:00 ตามล�าดับ (ดูตาราง 3)  

โดยเฉพาะการควบคุมพารามิเตอร์ (MFG2) และการ 

เทยีบเคยีง (INS3) มคีวามแตกต่างทีส่งูมาก แสดงให้เหน็ว่า 

ระดับความเข้าใจในการปฏิบัติตามกิจกรรมของปัจจัย

รองรับทั้งสองตัวมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากการ

ปฏบิตัติามกจิกรรมของการควบคมุพารามิเตอร์ การป้องกนั

ความผิดพลาด และการเทียบเคียงจ�าเป็นต้องมีความรู้

ความเข้าใจในเครื่องมือคุณภาพ มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ที่ชัดเจนและเป็นระบบ นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติงานยังต้องผ่าน

การฝึกอบรมและทดลองปฏิบัติจริงในงานด้วย 

ผลจากการวิจัยตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 ของ 

วิธีการด�าเนินการวิจัยท�าให้สามารถก�าหนดปัจจัยรองรับ

ที่จะน�าไปศึกษาต่อในขั้นตอนการพัฒนาแผนปฏิบัติการ

จ�านวน 11 ตัว ได้แก่ คิวซีเกจ (MFG1) การควบคุม

พารามิเตอร์ (MFG2) การควบคุมกระบวนการทางสถิติ 

(MFG3) ไซด์แมทช่ิง (MFG4) กจิกรรมกลุม่ย่อย (MFG5)  

การปอ้งกนัความผิดพลาด (MFG6) การฝกึอบรมเกี่ยวกับ 

เทคนิคคุณภาพ (QED1) การใช้ประโยชน์ของเทคนิค

คุณภาพ (QED2) การสอบกลับด้วยฐานข้อมูล (INS1) 

การใช้ประโยชน์ของฐานข้อมูลเพื่อป้องกันความผิดพลาด

ด้านคุณภาพ (INS2) และการเทียบเคียง (INS3) 

ข้อเสนอแนะกำรวิจัย

การส�ารวจท�าให้เห็นว่าผู้ประเมินมีความคิดเห็น

ที่แตกต่างกันต่อปัจจัยรองรับของการจัดการคุณภาพ  

ดังนั้นผู้บริหารจะต้องแสดงความมุ่งมั่นต่อการด�าเนินงาน

ตามระบบ AQM ของกลุ่มบริษัท โดยให้การส่งเสริมและ

สนับสนุนการฝึกอบรมด้าน AQM และหัวข้อกิจกรรม 

ในคู่มือ Raku Raku Lesson แก่พนักงานทุกส่วนงาน

อย่างต่อเนื่อง คู่มือ Raku Raku Lesson เป็นภูมิปัญญา

และวิธีการปฏิบัติงานในระดับ World Class ที่ประมวล 

องค์ความรู้เข้าไว้ด้วยกัน ผู้บริหารควรก�าหนดนโยบาย

ด�าเนินการให้ความรู้แก่พนักงานและให้มีการน�าไปปฏิบัติ

อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างสมประสบการณ์จากการ 

ปฏิบัติงานจริง เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ

เสนอแนะและพัฒนาคู่มือ AQM เพื่อให้เกิดการเรียนรู้

ร่วมกนั พฒันาไปสูก่ารเรยีนรูท้ัว่ทัง้องค์การและกลุม่บรษิทั 

กลายเป็นวงจรการเรียนรู ้และองค์การแห่งการเรียนรู ้ 

ในท้ายที่สุด (Salaheldin, 2009; Ab Whid; & Corner,  

2009) การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและการมีส่วนร่วมของ

พนักงานทุกระดับในการจัดการคุณภาพแบบก้าวหน้า 

เป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จในการธ�ารงรักษามาตรฐาน 

การจัดการคุณภาพแบบก้าวหน้าของกลุ่มบริษัทนิตโตะ-

เด็นโกะ ต่อไป
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บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงบรรยายนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปัจจุบัน ประชากรคือ

นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ก�าลังศึกษาในชั้นปีที่ 1 จ�านวน 49,431 คน สุ่มจากตารางยามาเน่ ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

จ�านวน 621 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบวัดการมีอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลคือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า (1) องค์ประกอบของอัตลักษณ์

นิสิตนักศึกษาคือ อัตลักษณ์ด้านเฉพาะบุคคล ประกอบด้วย ความมั่นใจในร่างกาย การบทบาททางเพศ และอัตลักษณ์

ด้านสังคม ประกอบด้วย ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การเมือง อัตลักษณ์ด้านการด�าเนินชีวิต ประกอบด้วย การมี

อุดมการณ์ การคบเพื่อน การมีจิตสาธารณะ อัตลักษณ์ด้านวิชาการ ประกอบด้วย การเตรียมตัวเพื่ออาชีพ การมีทักษะ

การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (2) ในภาพรวมอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

ด้านบวกอยู่ในระดับจริงมาก โดยด้านเฉพาะบุคคลมีค่าเฉล่ียสูงที่สุด ส่วนในภาพรวมด้านลบอยู่ในระดับจริงปานกลาง 

โดยด้านการด�าเนินชีวิตมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด

ค�ำส�ำคัญ: อัตลักษณ์นิสิตนักศึกษา, สถาบันอุดมศึกษา

Abstract

This descriptive research aims to study the identities of students studying in higher education 

institutes. The population were 49,431 students studying in first year level. The size of the sample is 

calculated through Yamane Table. The sample were 621 students. The research instrument used were 
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ควำมน�ำ

นิสิตนักศึกษาเป็นผู้ที่มีความส�าคัญในการพัฒนา

ประเทศชาติ เนื่องจากการเรียนในระดับอุดมศึกษาเป็น 

การเรียนเพื่อให้ผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาไปแล้วออกไปประกอบ

อาชพีตามสาขาวชิาทีต่นเองได้ศกึษา ดงันัน้หากมกีารพฒันา

นิสิตนักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความเข้าใจในตนเอง เข้าใจ 

ในบทบาทของตน จะช่วยส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาเหล่านี ้

เป็นก�าลงัส�าคญัของประเทศชาตต่ิอไป แต่ทัง้นีจ้ะเหน็ได้ว่า 

นิสิตนักศึกษาอยู่ในช่วงวัยรุ ่นซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและ

ค้นหาอัตลักษณ์ของตนเอง ดังที่ มธุรส สว่างบ�ารุง (2542, 

หน้า 169) กล่าวว่า นิสิตนักศึกษานับว่าอยู่ในช่วงเวลาที่มี

ความส�าคัญ เนื่องจากอยู่ในช่วงวัยรุ่นมีพัฒนาการทางด้าน

ร่างกาย อารมณ์ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ 

อัมพร ศรีประเสริฐสุข (2545, หน้า 1) ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า

นิสิตนักศึกษาอยู่ในช่วงที่ให้ความส�าคัญกับกลุ่มเพื่อนและ 

สิ่งแวดล้อมรอบตัว ส่งผลถึงมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ของตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่ตนรับรู้ รวมถึงในด้าน

การด�าเนินชีวิต ความคิด และวัฒนธรรมด้านต่างๆ ท�าให้

นิสิตนักศึกษาที่อยู ่ในช่วงแสวงหาอัตลักษณ์ เกิดความ

สับสนและไม่เข้าใจในตนเองได้

วิทย์ เที่ยงบูรณะธรรม (2541, หน้า 436) ได้ให้ 

ความหมายของอัตลักษณ์ (identity) ไว้ตรงกับค�าว่า 

“เอกลักษณ์” ซึ่งสอดคล้องกับที่ อภิญญา เฟื่องฟูสกุล 

questionnaires. Statistics used in analyzing the data were percentage, mean, standard deviation. The 

findings show that: (1)The identities of the students consists of various parts including individualism, 

socialism such as religion, culture, tradition, and politics, living including lives’ destination, friends, 

and hospitality, academic such as career readiness, communication skills, technology skills, and life-

long learning. (2) the overall positive student identity is reported as “very true” level; especially, the 

individualism part that reaches the highest level. While, the overall negative student identity is reported 

as “fairly true” level. Living is the highest scored identity report for this part. 

Keywords: students’ identity, higher education institute

(2546) ได้อธิบายไว้ว่าอัตลักษณ์ (identity) ตามค�าแปล

เดิมใช้ค�าว่า “เอกลักษณ์” ซึ่งหมายถึงลักษณะเฉพาะ 

ของคนหรือส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ในทางสังคมศาสตร์ปัจจุบัน 

ความหมายนี้แปรเปลี่ยนไปโดยใช้ค�าว่า “อัตลักษณ์” แทน

ค�าว่า “เอกลักษณ์” (ในความหมาย identity) เนื่องจาก

ปัจเจกอาจมีหลายอัตลักษณ์ได้ในขณะเดียวกันและการให้ 

ความหมายของอัตลักษณ์กอ็าจเปล่ียนไปตามบรบิทได้เสมอ  

ส่วนดวงเดือน พันธุมนาวิน และดุจเดือน พันธุมนาวิน 

(2538, หน้า 77) ได้กล่าวถึงอัตลักษณ์ไว้ว่า เป็นโครงสร้าง

ของบคุลกิภาพของบคุคลทีเ่กดิจากการรูจ้กัตน การยอมรบั

ตนว่ามลัีกษณะทีค่งทีแ่ละต่อเนือ่งมาต้ังแต่เด็กจนถงึผูใ้หญ่ 

ในขณะเดียวกันบุคคลก็เข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนตามที่ 

สังคมและวัฒนธรรมก�าหนดและรับรู ้ลักษณะความรู ้  

ความสามารถ ความต้องการของตนได้ สอดคล้องกับสังคม

และคนรอบข้างท�าให้เกิดความมั่นใจในตนเองที่สามารถ 

ท�าทุกอย่างได้ดีตามมาตรฐานตนเองและสังคมไปพร้อมกัน

สิง่ทีย่งัคงไว้ในค�าจ�ากดัความคอื อตัลกัษณ์เป็นเร่ือง 

ของการก�าหนด “ความเหมือน” (similarity) และ “ความ

แตกต่าง” (difference) ระหว่างคนหรอืสิง่ของ ความเหมอืน 

และความแตกต่างเป็นเรื่องการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 

(social interaction) หรือเป็นผลมาจากการเป็นสมาชิก

ของกลุ่ม (group affiliation) (Brown, p. 2004)

ปรีชา คุวินทร์พันธ์ (2548) ได้แบ่งประเภท 

ของอัตลักษณ์ไว้ 2 ประเภท ได้แก่
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1. อัตลักษณ์ของบุคคลหรือปัจเจก (individual 

identity) หมายถึง อัตลักษณ์ที่เน้นถึงความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล

2. อัตลักษณ์ร่วม (collective identity) หมายถึง  

อัตลักษณ์ที่สมาชิกในกลุ่มมีเหมือนกัน

ทั้งนี้ในความเป็นจริง ทั้งอัตลักษณ์ของบุคคล 

(individual identity) และอัตลักษณ์ร่วม (collective 

identity) ต่างอยู่ในกระบวนการของการก�าหนดประเภท

อัตลักษณ์ที่ไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างความ

เป็นกลุ่มและความเป็นบุคคลได้อย่างเด็ดขาด เนื่องจาก

ทั้งสองเป็นกระบวนการเดียวกัน นั่นคือ ความเป็นตัวตน

ของบุคคลกับการเป็นสมาชิกของกลุ่ม ถึงแม้ว่าจะแยก

บุคคลออกจากกลุ่มก็ตาม แต่อัตลักษณ์เป็นเรื่องสังคม

ไม่ใช่เป็นเร่ืองของการก�าหนดตนเอง

ดังนั้นบุคคลที่ประสบความส�าเร็จในพัฒนาการ

พฒันาอตัลกัษณ์จะต้องมคีวามเข้าใจและรูจ้กัตนเอง มีความ 

มัน่ใจในตนเอง เรยีนรูบ้ทบาทต่างๆ ในสงัคมและมอีดุมคติ 

ส่วนบุคคลที่ประสบความล้มเหลวจะเป็นบุคคลที่มีความ

สับสนและไม่เข้าใจบทบาทของตนเอง โดยการก่อรูปของ 

อัตลักษณ์เป็นกระบวนการตลอดทั้งชีวิต (life-long  

process) และคนเราสามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะส�าคัญ

ของตนเองได้ ขึน้อยูก่บัจติใต้ส�านกึและเสรภีาพในการเลือก 

ของแต่ละบุคคล ซึ่งจะต้องรับผิดชอบต่อทางเลือกในชีวิต

และรูปแบบอัตลักษณ์ที่ตนเลือกจะเป็น

นอกจากนี้ชิคเคอร์ริ่งและไรเซอร์ (Chickering 

& Reisser, 1993) ได้เสนอแนวคิดในการพัฒนานิสิต

นักศึกษา ที่อยู่ในช่วงวัยรุ ่น พบว่า การศึกษาในระดับ

อุดมศึกษาช่วยให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาในด้านการสร้าง

อัตลักษณ์ (identity) เป็นการค้นหาว่าประสบการณ์ 

ในรูปแบบใดท่ีท�าแล้วท�าให้ตนเองพอใจ รู ้สึกปลอดภัย 

เกิดความม่ันใจในตนเอง รวมไปถึงความพอใจในรูปร่าง

ลักษณะ การปรับตัวทางเพศ การยอมรับและเข้าใจใน

บทบาทของตน และมั่นใจในบุคลิกภาพของตนเองด้วย

ในส่วนของการศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้น  

จากการวิจัยเกี่ยวกับการสร้างอัตลักษณ์ พบว่า การสร้าง

อัตลักษณ์จะเกิดขึ้นในช่วงการเรียนระดับมหาวิทยาลัย

มากกว่าในช่วงมัธยมศึกษา (Waterman, 1994) ดังนั้น

การช่วยให้นักศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสม เป็นหน้าที่

ที่ส�าคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมให้

ชีวิตตนเองและครอบครัวดีขึ้น รวมถึงมีส่วนร่วมในการ

สร้างสรรค์สังคม สามารถท�างานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ 

(วรากรณ์ สามโกเศศ, 2546) จึงเห็นได้ว่าควรให้ความ

ส�าคัญของการพัฒนาอัตลักษณ์ของนิสิตนักศึกษา 

ปัจจุบันได้มีการประกาศใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ที่เปิดกว้างและ 

ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งได้บรรจุเนื้อหาวิชา

ในส่วนทีน่อกเหนอืจากทีก่�าหนดไว้ได้อย่างอสิระ เหมาะสม 

และตรงกับความต้องการหรืออัตลักษณ์ของแต่ละสถาบัน

ได้และในการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา

รอบสามที่ก�าลังพัฒนาขึ้น (ส�านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา, 2552) ได้ให้ความส�าคัญกับ

การพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

แต่ละแห่งให้สอดคล้องกับสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น เพื่อ

ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษามีความเป็นเลิศได้ตามจุดเน้น

และศักยภาพของตนเอง ซึ่งจะท�าให้สถาบันอุดมศึกษา 

มีความงดงามที่แตกต่างกัน จึงเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้เน้นให้

สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง 

เพื่อที่จะได้พัฒนานิสิตนักศึกษาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์

ของสถาบนัอุดมศึกษานัน้ ดังนัน้หากมกีารก�าหนดอัตลักษณ์ 

นิสิตนักศึกษาที่ควรมีในขณะศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา

ร่วมกันอย่างชัดเจนจะช่วยให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง

น�าไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์เฉพาะของสถาบัน

อุดมศึกษาได้

ด้วยเหตุนี้ผู ้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาอัตลักษณ ์

นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาว่าควรประกอบด้วย 

อะไรบ้าง และในปัจจบุนันสิิตนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา

มีอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษาอยู่ในระดับใด ซึ่งเป็นสิ่งที่ส�าคัญ

ทีค่วรศึกษาเพือ่ให้นสิตินกัศกึษาสามารถเตรยีมตวัสูอ่นาคต

ได้อย่างเหมาะสมมีคุณภาพต่อไป
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ์เ พ่ือศึกษาและ

วิเคราะห์อัตลักษณ์นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ปัจจุบัน

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอัตลักษณ์

อัตลักษณ์ หมายถึง การเข้าใจและยอมรับตนเอง รับรู้บทบาทหน้าท่ีของ

ตนตามที่สังคมรอบตัวก�าหนด รวมถึงมีแนวทางในการด�าเนินชีวิตเป็นของ

ตนเอง และมีความสามารถทางวิชาชีพ

ทฤษฎีพัฒนำกำร ด้ำนกำรมีอัตลักษณ์บุคคล (Identity) (Erikson: 

1971) ผลท่ีเกดิขึน้จากการพฒันาการตามการตอบสนองความต้องการทางสงัคม

ของบุคคล บุคคลที่ประสบความส�าเร็จในพัฒนาการข้ันนี้จะมีความเข้าใจและ

รู้จักตนเอง มีความมั่นใจในตนเอง เรียนรู้บทบาทต่างๆ ในสังคมและมีอุดมคติ

2. แนวคิดทฤษฎีกำรพัฒนำนิสิตนักศึกษำด้ำนกำรพัฒนำอัตลักษณ์ 

(Chickering and Reisser:1993) 1) ด้านร่างกายและลักษณะท่าทาง  

2) บทบาทและการแสดงออกทางด้านพฤติกรรมทางเพศ 3) ความรู้สึกของ

ตนเองที่มีต่อสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม 4) การแสดงแนวความคิด 

บทบาท และรูปแบบการด�าเนินชีวิต 5) ความรู้สึกในการตอบสนองน�าความ

คิดเห็นของบุคคลอื่นมาปรับปรุงตนเอง 6) การยอมรับนับถือตนเอง 7) ความ

มั่นคงในบุคลิกภาพ 

3. องค์ประกอบวัฒนธรรมนิสิตนักศึกษำ (Astin: 1993) 1) ด้านวิชาการ 

ได้แก่ การเข้าชั้นเรียน การศึกษาด้วยตนเอง การใช้คอมพิวเตอร์ 2.) ด้าน

อาจารย์ 3) ด้านกลุ่มเพ่ือน 4) ด้านการท�ากิจกรรม

4. แนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

4.1 แนวคิดเกี่ยวกับนิสิตนักศึกษาและบัณฑิตในอนาคต (ส�านักงานคณะ

กรรมการการอดุมศกึษา: 2550) มดีงันี ้1) ความเชีย่วชาญเฉพาะศาสตร์ 2) ทักษะ 

การสื่อสาร 3) การท�างานเป็นหมู่คณะ 4) การแก้ปัญหา 5) การรับความเสี่ยง  

6) การมีความคิดสร้างสรรค์ 7) ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู ้อื่น  

8) การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 9) การบริหารจัดการตนเอง 10) การมีจริยธรรม

4.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับปริญญาตรี (ส�านักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษา: 2552) 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้  

3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 5) ทักษะ

การสื่อสาร 

4.3 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สภา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: 2553) 1) มีความรู้ 2) คุณธรรม 3) คิดเป็น 4) ท�าเป็น  

5) ใฝ่รู้ 6) มีภาวะผู้น�า 7) มีสุขภาวะ 8) มีจิตอาสา 9) ด�ารงความเป็นไทย

5. องค์ประกอบของอัตลักษณ์

นิสิตนักศึกษำท้ัง 4 ด้ำน

1) อัตลักษณ์ด้านเฉพาะบุคคล 

   ประกอบด้วย 

1.1) ความมั่นใจในร่างกาย 

1.2) การบทบาททางเพศ 

2) อัตลักษณ์ด้านสังคม 

   ประกอบด้วย

2.1) ศาสนา 

2.2) วัฒนธรรมประเพณี 

2.3) การเมือง 

3) อัตลักษณ์ด้านการด�าเนิน

   ชีวิต ประกอบด้วย 

3.1) การมีอุดมการณ์

3.2) การคบเพื่อน 

3.3) การมีจิตสาธารณะ 

4) อัตลักษณ์ด้านวิชาการ 

   ประกอบด้วย

4.1) การเตรียมตัวเพื่อ

     อาชีพ

4.2) การมทีกัษะการสือ่สาร

4.3) การใช้เทคโนโลยี

4.4) การเรียนรู้อย่าง

     ต่อเนื่อง
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ประชำกร คือนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่

ก�าลังศึกษาในชั้นปีที่ 1 ทั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ

เอกชน ทีก่่อตัง้ขึน้เป็นแห่งแรกของภมิูภาค เน่ืองจากสถาบนั

อุดมศึกษาท่ีก่อตั้งเป็นแห่งแรกจะมีการเปิดการเรียน 

การสอนมาเป็นระยะเวลานาน ท�าให้เห็นถึงอัตลักษณ์นิสิต

นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้นได้อย่างชัดเจน 

โดยจ�าแนกตามการแบ่งสถาบันอุดมศึกษาตามภูมิภาคหลัก

ของประเทศไทย ได้จ�านวน 5 ภูมิภาค ได้แก่ สถาบัน

อุดมศึกษาในภาคกลาง สถาบันอุดมศึกษาในภาคเหนือ 

สถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบัน

อุดมศึกษาในภาคตะวันออก และสถาบันอุดมศึกษาใน

ภาคใต้ รวมประชากรที่ใช้ในงานวิจัยทั้งหมด จ�านวน 

49,431 คน

กลุ่มตัวอย่ำง คือนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

ชั้นปีที่ 1 ทั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ใช้การสุ่ม 

ตัวอย่างแบบง่าย จากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของแต่ละสถาบัน

อุดมศึกษาท่ีเป็นตัวแทนของภูมิภาค หาขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่างโดยผู้วิจัยค�านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจาก

ตารางยามาเน่ (Yamane) ที่ระดับความเช่ือม่ัน 95% และ 

มีความคลาดเคลื่อน ±4% (Yamane, 1973, p. 1088 

อ้างถึงใน วรรณี แกมเกตุ, 2551, หน้า 285) ได้ขนาด

กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 621 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ส�าหรับศึกษาอัตลักษณ์

นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบัน คือ แบบวัด

การมีอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ที่ผู้วิจัย 

สร้างข้ึน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 เป็นค�าถามส่วนบุคคลของนิสิตนักศึกษา 

เช่น เพศ อายุ คณะ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย คะแนนเฉลี่ย

สะสม สถานที่พักอาศัยขณะศึกษา

ส่วนท่ี 2 เป็นค�าถามเกี่ยวกับอัตลักษณ์นิสิต

นักศึกษา เป็นมาตราส่วนประเมินค่า (rating scale) 5 

อันดับ ลักษณะ Likert’s Scale Type (บุญชม ศรีสะอาด, 

2545) โดยแบ่งเป็นข้อค�าถามเชงิบวกและข้อค�าถามเชงิลบ  

จ�านวน 64 ข้อ

กำรวิเครำะห์ข้อมูล แบ่งเป็นขั้นตอน ดังนี้

1. ขั้นตอนการวิเคราะห์อัตลักษณ์นิสิตนักศึกษา

วิเคราะห์ด ้วยวิธีวิ เคราะห์เนื้อหา (content 

analysis) โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบองค์ประกอบของ 

อตัลกัษณ์นสิตินกัศึกษา เพือ่สรปุเป็นองค์ประกอบใหม่ของ

อัตลักษณ์นสิิตนกัศึกษาทีค่วรมอียูใ่นสถาบนัอุดมศึกษา แล้ว

วิเคราะห์ด้วยวิธีการจ�าแนกประเภทข้อมูล (typological  

analysis) เพื่อหาองค์ประกอบย่อยของอัตลักษณ์นิสิต

นักศึกษา

2. ขั้นตอนการวัดอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษา

การสร้างแบบวดัอัตลักษณ์นสิิตนกัศึกษาในสถาบนั

อุดมศึกษา ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง

ระหว่างข้อค�าถามกับเนื้อหา/จุดประสงค์ (Item Objective 

Congruence: IOC) (วรรณี แกมเกตุ, 2551) ของแบบวัด 

อัตลักษณ์นิสิตนักศึกษาที่สร้างขึ้น โดยตรวจสอบความตรง 

ของเนือ้หารายข้อ (item content validity) จากผูท้รงคณุวฒุิ  

จ�านวน 5 ท่าน จากนั้นวิเคราะห์เพื่อหาค่าความเที่ยง 

(reliability) ของแบบวัดโดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha-coefficient) 

(วรรณี แกมเกตุ, 2551) ได้ค่าความเที่ยง .81 แล้วจึง

วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลและอัตลักษณ์ของนิสิตนักศึกษา

แต่ละด้าน โดยใช้สถิติเชิงพรรณา ด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

(X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

ผลกำรวิจัย

ผลการวิจัยการศึกษาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษา 

ในสถาบันอุดมศึกษา แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 กำรศึกษำแนวคิดและทฤษฎีอัต

ลักษณ์นิสิตนักศึกษำ

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของอัตลักษณ์

นิสิตนักศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
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แนวคิดและประเภทของอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษา ด้วยวิธี

การวิเคราะห์เนื้อหา ได้องค์ประกอบหลักของอัตลักษณ์

นิสิตนักศึกษาที่มีร่วมกันมีจ�านวน 4 ด้าน ซึ่งได้ตั้งชื่อ

เป็นองค์ประกอบใหม่ข้ึนมา เน่ืองจากยังไม่มีแนวคิดใด 

ที่กล ่าวถึงองค์ประกอบของอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษา 

ในสถาบันอุดมศึกษาไว้อย่างชัดเจน ได้แก่ อัตลักษณ์

ด้านเฉพาะบุคคล อัตลักษณ์ด้านสังคม อัตลักษณ์ด้าน

แนวทางการด�าเนินชีวิต และอัตลักษณ์ด ้านวิชาการ  

โดยแต่ละด้านนั้นมีองค์ประกอบย่อยที่สามารถจัดให้

เป็นหมวดหมู่ได้ โดยน�าผลที่ได้จากการวิเคราะห์เนื้อหา 

มาวิเคราะห์ต่อเพ่ือหาองค์ประกอบย่อยด้วยวิธีการจ�าแนก

ประเภทข้อมลู ได้องค์ประกอบของอตัลกัษณ์นสิตินกัศึกษา

ที่ใช ้ในการวิจัยคือ (1) อัตลักษณ์ด ้านเฉพาะบุคคล  

ประกอบด้วย ความมั่นใจในร่างกาย การบทบาททางเพศ 

(2) อัตลักษณ์ด้านสังคม ประกอบด้วย ศาสนา วัฒนธรรม

ประเพณี การเมือง (3) อัตลักษณ์ด้านการด�าเนินชีวิต 

ประกอบด้วย การมีอุดมการณ์ การคบเพื่อน การมีจิต

สาธารณะ (4) อัตลักษณ์ด้านวิชาการ ประกอบด้วย  

การเตรียมตัวเพื่ออาชีพ การมีทักษะการสื่อสาร การใช้

เทคโนโลยี การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ตอนที่ 2 กำรวัดอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษำใน

สถำบันอุดมศึกษำ

จากการวัดอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษาในสถาบัน

อุดมศึกษา โดยวัดจากนิสิตนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ของ 

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในแต่ละภูมิภาค  

ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 

ผลปรากฏดังนี้

2.1 การวิเคราะห์ข ้อมูลส่วนตัวของนิสิต

นักศึกษา พบว่า นิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

(ร้อยละ 60.57) อายุ 18 ปี (ร้อยละ 38.99) เกรดเฉล่ีย

สะสมในระดับมัธยมศึกษา3.00-3.49 (ร้อยละ 35.57) 

เป็นนสิตินกัศกึษากลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(ร้อยละ 34.23) ในมหาวิทยาลัยรัฐ (ร้อยละ 58.63) นิสิต

นักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในมหาวิทยาลัยภูมิภาคตะวันออก 

(ร้อยละ 21.73) สถานที่พักอาศัยขณะศึกษาเล่าเรียนของ

นิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่พักอยู่หอพักของมหาวิทยาลัย 

(ร้อยละ 53.27) อาชีพของบิดาคือประกอบธุรกิจส่วนตัว 

(ร้อยละ 36.01) และอาชีพของมารดาคือประกอบธุรกิจ

ส่วนตัว (ร้อยละ 38.24) เช่นกัน การศึกษาของบิดาต�่ากว่า 

ปริญญาตรี (ร้อยละ 55.51) และการศึกษามารดาต�่ากว่า

ปริญญาตรี (ร้อยละ 59.52) เช่นกัน

2.2 การวิเคราะห์อัตลักษณ์นิสิตนักศึกษา 

ในสถาบันอุดมศึกษา

 1) ผลการวิเคราะห์อัตลักษณ์นิสิต

นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาด้านต่างๆ พบว่าในภาพรวม 

ด้านบวกอยู่ในระดับจริงมาก (X = 3.86) โดยด้านเฉพาะ

บุคคลมีค่าเฉล่ียสูงที่สุด (X = 3.95) รองลงมาคือด้าน

วิชาการ (X = 3.83) ด้านการด�าเนินชีวิต (X = 3.89) 

และด้านสังคม (X = 3.69) ตามล�าดับ ส่วนในภาพรวม

ด้านลบอยู่ในระดับจริงปานกลาง (X = 3.45) โดยด้าน

การด�าเนินชีวิตมีค่าเฉล่ียสูงที่สุด (X = 3.88) รองลงมา

คือด้านเฉพาะบุคคล (X = 3.48) ด้านสังคม (X = 3.23) 

และด้านวิชาการ (X = 3.20) ตามล�าดับ 

 2) การวเิคราะห์อตัลกัษณ์นสิตินกัศกึษา

ในสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านเฉพาะบุคคล  

ด้านสังคม ด้านการด�าเนินชีวิต และด้านวิชาการ ดังนี้

การวเิคราะห์อัตลักษณ์นสิิตนกัศึกษาในสถาบนั

อุดมศึกษาด้านเฉพาะบุคคล แบ่งได้เป็นองค์ประกอบย่อย 

2 ด้าน คือความมั่นใจในร่างกายและบทบาททางเพศ 

ประเภทความมั่นใจในร่างกาย พบว่าภาพรวม

ในด้านบวกอยู่ในระดับจริงมาก (X = 3.70) โดยข้อท่ีมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือรู ้สึกมั่นใจเมื่อแต่งกายถูกระเบียบของ

มหาวิทยาลัย อยู่ในระดับจริงมาก (X = 3.98) และข้อท่ี 

มค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุคือถ้ามคีนมาท�าให้โกรธ สามารถควบคมุ

ตนเองได้ อยูใ่นระดบัจรงิมาก (X = 3.56) ส่วนในภาพรวม 

ด้านลบอยู่ในระดับจริงปานกลาง (X = 3.26) โดยข้อท่ีมี 

ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือชอบเลียนแบบการแต่งกายและท่าทาง

ต่างๆ จากเพื่อนหรือคนที่ชื่นชอบอยู่ในระดับจริงปานกลาง 

(X = 3.48) รองลงมาคือขาดความเชื่อมั่นในรูปร่างของ

ตนเอง อยู่ในระดับจริงปานกลาง (X = 3.04)
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ประเภทบทบาททางเพศพบว่าภาพรวมใน 

ด้านบวกอยูใ่นระดับจรงิมาก (X = 4.21) โดยข้อทีม่ค่ีาเฉล่ีย 

สูงสุดคือม่ันใจว่าตนเองแสดงความเป็นชายหรือความ

เป็นหญิงตามสภาพจริงอย่างเหมาะสมแล้ว อยู่ในระดับ

จริงมาก (X = 4.28) รองลงมาคือ แต่งกายได้เหมาะสม

ตามเพศของตน อยู่ในระดับจริงมาก (X = 3.56) ส่วน

ในภาพรวมด้านลบอยู่ในระดับจริงน้อย (X = 3.70) โดย

มีเพียงข้อเดียว คือกังวลหากไม่มีคู่รักในขณะก�าลังศึกษา

ในมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับจริงน้อย(X = 3.70) 

การวิเคราะห์อัตลักษณ์นิสิตนักศึกษาในสถาบัน

อุดมศึกษาเป็นรายข้อ ด้านสังคม แบ่งได้เป็นองค์ประกอบ

ย่อย 3 ด้าน คือ ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และการเมือง 

ต่อไปนี้

ประเภทศำสนำ พบว่าภาพรวมในด้านบวกอยู่ใน 

ระดับจริงมาก (X = 3.97) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ

นิสิตนักศึกษาไม่ทุจริตในการสอบ อยู่ในระดับจริงมาก  

(X = 4.31) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือนิสิตนักศึกษา

เข้าร่วมกจิกรรมในวนัส�าคญัทางศาสนาทีต่นเองนบัถอื เช่น  

วันทอดกฐิน วันคริสต์มาส วันฮารีรายอ เป็นต้น อยู่ใน

ระดับจริงมาก (X = 3.57) ส่วนในภาพรวมด้านลบมีเพียง 

ข้อเดียว คือ นิสิตนักศึกษาลอกการบ้านและรายงาน 

ของเพื่อน เพื่อให้ทันเวลาส่ง อยู่ในระดับจริงปานกลาง 

(X = 2.98) 

ประเภทวัฒนธรรมประเพณี พบว่าภาพรวม 

ในด้านบวกอยู่ในระดับจริงมาก (X = 3.60) โดยข้อที่

มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือเม่ือพบอาจารย์นิสิตนักศึกษาท�าความ

เคารพทุกครั้ง อยู่ในระดับจริงมาก (X = 4.04) และข้อ

ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือนิสิตนักศึกษาระมัดระวังในการพูด 

และการเขียนภาษาไทยให้ถูกต้อง โดยเฉพาะในการสื่อสาร

ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อยู ่ในระดับจริงปานกลาง  

(X = 3.20) ส่วนในภาพรวมด้านลบอยู่ในระดับจริงน้อย 

(X = 3.57) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือขณะที่อาจารย์

ก�าลังสอน ถ้านิสิตนักศึกษาอยากออกจากห้องเรียน นิสิต

นกัศกึษาจะเดนิออกไปเลย อยูใ่นระดบัจรงิน้อย (X = 3.95)  

และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือเมื่อนิสิตนักศึกษาอยู่กับ

เพื่อนสนิท นิสิตนักศึกษาจะพูดเสียงดังและใช้ค�าไม่สุภาพ 

อยู่ในระดับจริงปานกลาง (X = 3.11) 

ประเภทกำรเมือง พบว่าภาพรวมในด้านบวก

อยู่ในระดับจริงมาก (X  = 3.52) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย

สูงสุดคือนิสิตนักศึกษาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

ในมหาวิทยาลัย เช่น เลือกหัวหน้าห้อง เลือกประธานนิสิต

นักศึกษา เป็นต้น อยู่ในระดับจริงมาก (X = 4.04) และ

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือนิสิตนักศึกษาน�าข่าวสารทาง 

การเมืองที่ดู ฟัง หรืออ่าน ไปวิพากษ์วิจารณ์ในครอบครัว

หรือกลุ่มเพื่อน อยู่ในระดับจริงปานกลาง (X = 3.11) 

ส่วนในภาพรวมด้านลบอยู่ในระดับจริงน้อย (X = 3.57) 

โดยข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุคอืนสิตินกัศึกษาไม่สนใจไปใช้สทิธิ์

เลือกตั้งในระดับท้องถิ่นและประเทศ เช่น สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต�าบล (ส.อบต.) สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร (สส.) เป็นต้น อยู่ในระดับจริงน้อย (X = 3.99) 

รองลงมาคือ นิสิตนักศึกษาไม่ชอบเข้าร่วมฟังค�าปราศรัย 

หาเสียง ของผู้สมัครรับเลือกต้ัง ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย

และในระดับประเทศ อยูใ่นระดับจรงิปานกลาง (X = 3.10) 

การวิเคราะห์อัตลักษณ์นิสิตนักศึกษาในสถาบัน

อุดมศึกษาด้านการด�าเนินชีวิต แบ่งได้เป็น 3 ประเภท 

คือ การมีอุดมการณ์ การคบเพื่อน และการมีจิตสาธารณะ 

ต่อไปนี้

ประเภทอุดมกำรณ์ พบว่าภาพรวมในด้านบวก

อยู่ในระดับจริงมาก (X = 4.13) โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด

คือนิสิตนักศึกษาจะประกอบอาชีพด้วยความสุจริต เพราะ

เป็นหน้าที่ของพลเมืองดี อยู่ในระดับจริงมาก (X = 4.47) 

และข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุคือเมือ่มกีารบ้าน รายงาน นสิติ

นักศึกษาวางแผนในการท�างาน เพื่อให้ส�าเร็จตามที่ได้รับ

มอบหมาย อยูใ่นระดับจรงิมาก (X = 3.74) ส่วนในภาพรวม 

ด้านลบอยูใ่นระดบัจรงิน้อย (X = 3.73) โดยข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่ 

สูงสุดคือนสิิตนกัศึกษาไม่มเีป้าหมายในการเรยีนเพือ่อนาคต

ของนิสิตนักศึกษา อยู่ในระดับจริงน้อย (X = 4.03) และ

ข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือเมื่อนิสิตนักศึกษาพบอุปสรรค

ในการท�างาน นิสิตนักศึกษามักท้อถอยหรือล้มเลิกการ

ท�างานนั้น อยู่ในระดับจริงปานกลาง (X = 3.48)
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ประเภทกำรคบเพือ่น พบว่าภาพรวมในด้านบวก

อยู่ในระดับจริงมาก (X = 3.92) โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด

คือนิสิตนักศึกษามีเพื่อนทั้งเพศเดียวกันและเพื่อนต่างเพศ 

เพราะท�าให้ได้มุมมองที่หลากหลาย อยู่ในระดับจริงมาก  

(X = 4.18) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือเพื่อนของ

นิสิตนักศึกษาตักเตือนให้นิสิตนักศึกษามีความต้ังใจ 

เล่าเรียนมากขึ้น เมื่อนิสิตนักศึกษารู ้สึกเกียจคร้านใน 

การเรียน อยู่ในระดับจริงปานกลาง (X = 3.46) ส่วน 

ในภาพรวมด้านลบอยู่ในระดับจริงน้อย (X = 3.97) โดย

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือถ้าเพื่อนชักชวนให้ทดลองส่ิงที่

สงสัยว่าอาจเป็นยาเสพติด นิสิตนักศึกษาก็อยากจะลอง 

ไม่ปฏิเสธ อยู่ในระดับจริงน้อย (X = 4.08) รองลงมา

คือเมื่อถึงเวลาเรียน เพ่ือนของนิสิตนักศึกษามักชักชวน

ไปเท่ียวเล่นเพื่อหาความบันเทิง ท�าให้เสียเวลาเรียน  

อยู่ในระดับจริงน้อย (X = 3.86) 

ประเภทกำรมีจิตสำธำรณะ พบว่าภาพรวม 

ในด้านบวกอยู่ในระดับจริงมาก (X = 3.61) โดยข้อที่มี 

ค่าเฉล่ียสูงสุดคือนสิตินกัศกึษาไม่ท�าลายและช่วยดแูลรกัษา

ของส่วนรวมในมหาวทิยาลยั อยูใ่นระดบัจรงิมาก (X = 4.03)  

และข้อท่ีมีค่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุคอืช่วงปิดเทอม นสิตินกัศกึษา

ไปท�ากิจกรรม เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน อยู่ในระดับ

จริงปานกลาง (X = 3.14) ส่วนในภาพรวมด้านลบอยู่ใน

ระดับจริงน้อย (X = 3.94) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ

นิสิตนักศึกษามักขีดเขียนบนโต๊ะในห้องบรรยาย อยู่ใน

ระดับจริงน้อย (X = 4.06) รองลงมาคือเมื่อเพื่อนมีความ

จ�าเป็นมาขอยืมเงิน แม้นิสิตนักศึกษามีนิสิตนักศึกษาก็จะ

ไม่ให้ อยู่ในระดับจริงน้อย (X = 3.83) 

การวิเคราะห์อัตลักษณ์นิสิตนักศึกษาในสถาบัน

อุดมศึกษาด้านวิชาการ แบ่งได้เป ็น 4 ประเภทคือ  

การเตรียมตัวเพื่ออาชีพ การมีทักษะการสื่อสาร การใช้

เทคโนโลยี และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ต่อไปนี้

ประเภทกำรเตรยีมตัวเพ่ืออำชพี พบว่าภาพรวม 

ในด้านบวกอยู่ในระดับจริงมาก (X = 3.86) โดยข้อที่มีค่า

เฉลี่ยสูงสุดคือนิสิตนักศึกษาคิดว่า วิชาที่เรียนในปัจจุบัน

จะท�าให้นิสิตนักศึกษาประกอบอาชีพได้ประสบความส�าเร็จ 

อยู่ในระดับจริงมาก (X = 4.03) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุดคือนิสิตนักศึกษาได้ฝึกฝนตนเองอย่างจริงจัง ในการ

ท�างานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์และได้ฝึกหัดเพิ่มเติม

เมื่อมีเวลาว่าง อยู่ในระดับจริงมาก (X = 3.52) ส่วน 

ในภาพรวมด้านลบมีเพียงข้อเดียวคือนิสิตนักศึกษาไม่เคย

ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพในสาขาที่ตนเองศึกษา อยู่ใน 

ระดับปานกลาง (X = 3.12) 

ประเภทกำรสื่อสำร พบว่าภาพรวมในด้านบวก 

อยู่ในระดับจริงมาก (X = 3.85) โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด

คือนิสิตนักศึกษารู ้สึกภูมิใจที่นิสิตนักศึกษาได้ร่วมเป็น 

ส่วนหนึง่ในการท�างานกลุ่ม อยูใ่นระดับจรงิมาก (X = 4.09)  

และข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือนิสิตนักศึกษามีความรู ้

ความสามารถไม่ด้อยไปกว่าคนอื่น อยู่ในระดับจริงมาก  

(X = 3.51) ส่วนในภาพรวมด้านลบอยู่ในระดับจริงน้อย  

(X = 3.29) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือเวลาท�างานร่วมกัน 

แล้วผิดพลาด มักเป็นความผิดของคนอื่น อยู่ในระดับ

จริงน้อย (X = 3.65) ข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือนิสิต

นักศึกษาปฏิเสธเมื่อมีเพื่อนเสนอให้เป็นหัวหน้าหรือเลขา

ของกลุ่ม ในการท�างานต่างๆ อยู่ในระดับจริงปานกลาง  

(X = 2.86) 

ประเภทกำรใช้เทคโนโลยี พบว่ามีข้อค�าถาม 

เชิงบวกมีเพียงข้อเดียว คือนิสิตนักศึกษาสามารถใช้

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ท�ารายงาน สืบค้นข้อมลู และน�าเสนอ 

ผลงานได้ อยู่ในระดับจริงมาก (X = 4.00) ส่วนข้อค�าถาม 

เชิงลบมีเพียงข้อเดียว คือส่วนใหญ่นิสิตนักศึกษาใช้

คอมพิวเตอร์เพื่อการบันเทิง เช่น เล่นเกม คุยกับเพื่อน 

หรือดูหนัง วันละหลายชั่วโมง อยู่ในระดับจริงปานกลาง 

(X = 3.34) 

ประเภทกำรเรยีนรูอ้ย่ำงต่อเนือ่ง พบว่าภาพรวม 

ในด้านบวกอยู่ในระดับจริงมาก (X = 3.60) โดยข้อท่ีมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือนิสิตนักศึกษาสนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทั้งใน 

และนอกสาขาวิชาที่เรียนอยู่ตลอดเวลาอยู่ในระดับจริงมาก  

(X  = 3.68) รองลงมาคือนิสิตนักศึกษาสนใจและมัก

เข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมต่างๆ ในกิจกรรมวิชาการหรือ

วิชาชีพที่เกี่ยวข้องเพื่อแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่ในระดับ
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จริงมาก (X = 3.51) ส่วนในภาพรวมด้านลบอยู่ในระดับ

จริงปานกลาง (X = 3.05) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือนิสิต

นักศึกษาไม่เคยเข้าฟังการอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ 

ที่มหาวิทยาลัยหรือชมรมต่างๆ จัดขึ้น อยู่ในระดับจริงปาน

กลาง (X = 3.35) รองลงมาคือนิสิตนักศึกษาไม่เคยเข้า

ฟังการอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ ที่มหาวิทยาลัยหรือ

ชมรมต่างๆ จัดขึ้น อยู่ในระดับจริงปานกลาง (X = 2.75) 

กำรอภิปรำยผล 

ผลการวจิยั มปีระเดน็ทีน่่าสนใจน�ามาอภปิรายดังนี้

จากผลการศกึษาวเิคราะห์อตัลกัษณ์นสิตินกัศึกษา

ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศปัจจุบัน พบว่า ภาพรวม 

ด้านบวกอยู่ในระดับจริงมาก (X = 3.86) ส่วนในภาพรวม

ด้านลบอยูใ่นระดับจรงิปานกลาง (X = 3.45) แสดงให้เหน็ว่า 

นิสิตนักศึกษามีความรู ้สึกหรือปฏิบัติพฤติกรรมที่เป็น 

อัตลักษณ์นิสิตนักศึกษาทั้งในด้านบวกและด้านลบอยู่ใน 

ระดบัทีย่งัไม่ต�า่จนเกนิไป ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่ากลุม่ตวัอย่าง 

ที่ใช้ในการส�ารวจครั้งนี้เป็นนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ 

ก่อตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกของภูมิภาค ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย 

ทีไ่ด้รบัการยอมรับจากสงัคมและมกีารจดัการเรยีนการสอน 

ที่มีคุณภาพ ท�าให้นิสิตนักศึกษามีอัตลักษณ์อยู่ในระดับ 

ค่อนข้างสูง โดยมีรายละเอียดในการอภิปรายผลดังนี้

1) อัตลักษณ์นิสิตนักศึกษาด้านเฉพาะบุคคล  

ผลจากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า (1)ประเภทความมั่นใจ

ในร่างกาย ข้อค�าถามเชิงลบที่อยู่ในระดับจริงปานกลางคือ 

ความเชื่อม่ันในรูปร่างของตนเอง (X = 3.04) และการ

เลียนแบบการแต่งกายและท่าทางต่างๆ จากเพื่อนหรือ

คนที่ชื่นชอบ (X = 3.48) ทั้งนี้เนื่องจากนิสิตนักศึกษา

ยังอยู ่ในช่วงวัยรุ ่นมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย  

จากเด็กไปสู่ผู้ใหญ่ท�าให้นิสิตนักศึกษายังไม่มั่นใจในตนเอง 

และเกดิพฤติกรรมการเลยีนแบบได้ ดงัที ่ศรเีรอืน แก้วกงัวาล  

(2545) กล่าวถึงปัญหาของวัยรุ่นว่า วัยรุ่นมีความต้องการ

เป็นท่ียอมรับและอยากเป็นส่วนหนึ่งของสังคม โดยวัยรุ่น

แต่ละคนจะมีการปรับตัวที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งในการ

ปรับตัวของวัยรุ่นนั้นจะมีปัญหาเกิดขึ้น เช่น การแต่งตัว

แปลกๆ หรือการแต่งตัวตามแฟชั่น ดังนั้นจึงควรมีการ 

ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาเกิดความมั่นใจในรูปร่างของ

ตนเองและมีวิจารณญาณในการแต่งกายให้เหมาะสมกับ

เพศและวัย ซึ่งสอดคล้องกับที่ ส�าเนาว์ ขจรศิลป์ (2538: 

10) กล่าวว่า เป้าหมายในการพัฒนานิสิตนักศึกษาในด้าน 

ร่างกาย ควรเน้นการพัฒนาความเจริญเติบโตในช่วง

วัยรุ ่นตอนปลาย การพัฒนาเจตคติในการรักษาสุขภาพ

ร่างกายและสุขภาพจิตให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ 

โดยตามแนวคิดการพัฒนานิสิตนักศึกษาของ ชิคเกอร่ิง  

(Chickering, 1974) ได้กล่าวไว้ว่า การพฒันานสิตินกัศกึษา

ด้านร่างกาย ควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางด้านกีฬาและศิลปะ 

ความแข็งแรงและมีวินัยในตนเอง ส่วน (2) ประเภท 

บทบาททางเพศ ข้อค�าถามเชิงบวกอยู่ในระดับจริงมาก 

และข้อค�าถามเชิงลบอยู่ในระดับจริงน้อย แสดงให้เห็นว่า 

นิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่รับรู้และเข้าใจในเพศของตนเอง 

สามารถแสดงออกมาทางด้านการแต่งกายและการปฏบิตัติน 

ให้ถูกต้องตามเพศของตนได้อย่างเหมาะสม ดังที่เบม 

(Bem, 1981) กล่าวว่า การเรียนรู ้บทบาททางเพศนี้

เป็นกระบวนการเรียนรู้ต่อเนื่องต้ังแต่วัยเด็ก การเรียนรู้

บทบาททางเพศคือการที่เด็กรวบรวมลักษณะ คุณสมบัติ

และพฤติกรรมต่างๆ ตามที่สังคมและวัฒนธรรมก�าหนด 

แล้วน�ามาปฏิบัติให้เหมาะสมกับเพศของตน ผลที่ได้จาก 

กระบวนการดงักล่าวคอื การมอีตัลกัษณ์ด้านบทบาททางเพศ  

(Sex Role Identity) ดงันัน้นกัศกึษาทีม่กีารตกลงใจทางด้าน 

บทบาทเพศด้วยตนเองและมีพฤติกรรมสอดคล้องกับการ

ตกลงใจตามบทบาททางเพศ โดยมีการพิจารณาแล้วว่า 

แนวคดิและพฤตกิรรมเกีย่วกบับทบาททางเพศนัน้เหมาะสม 

กบัตนเองอย่างแท้จรงิ นัน้เป็นการพฒันาอัตลักษณ์ด้านเพศ 

ต้ังแต่ในวัยเด็กแล้ว

2) อัตลักษณ์นิสิตนักศึกษาด้านสังคม ผลจากการ

ศึกษาวิเคราะห์พบว่า (1) ประเภทศาสนา ค�าถามเชิงลบ 

ที่อยู่ในระดับจริงปานกลางคือ การที่นิสิตนักศึกษาลอก

การบ้านและรายงานของเพือ่น เพือ่ให้ทนัเวลาส่ง (X = 2.98)  

ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ เสาวรย์ี ตะโพนทอง, กลุกญัญา  

ณ ป้อมเพ็ชร์ และมนตรี คู่ควร (2548: บทคัดย่อ) เร่ือง
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พฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันของนิสิต

นักศึกษา สถาบันอุดมศึกษารัฐบาล ในกรุงเทพมหานคร 

พบว่า นิสิตนักศึกษามักละเมิดศีลข้อ 2 คือการน�าของผู้อื่น 

มาเป็นของตนโดยการลอกการบ้านหรือรายงานของเพื่อน 

แสดงให้เห็นว่านักศึกษายังขาดคุณธรรมทางด้านความ

ซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณธรรมส�าคัญส�าหรับนักศึกษา ส่วน (2) 

ประเภทวฒันธรรมประเพณ ีข้อค�าถามเชงิบวกและลบทีอ่ยู่ 

ในระดบัจรงิปานกลางคอื การแสดงน�้าใจช่วยอาจารย์ถอืของ 

(X = 3.44) การระมัดระวังในการพูดและการเขียนภาษา

ไทย ในการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (X = 3.20)  

การพูดเสียงดังและใช้ค�าไม่สุภาพกับเพื่อสนิท (X = 3.11)  

การพูดแซงในวงสนทนาระหว่างเพ่ือน (X = 3.43) แสดง

ให้เห็นว่านักศึกษามักไม่กล้าแสดงน�้าใจกับอาจารย์ และ

นอกจากน้ียังแสดงให้เห็นว่านักศึกษามักขาดความระวัง

ในการใช้ค�าพูดเมื่ออยู่กันระหว่างกลุ่มเพื่อนสนิทหรือใน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดังงานวิจัยของ นารีรัตน์ สุวรรณ

วารี (2543: 134) ได้ท�าการวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง พฤติกรรม

จริยธรรมในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษา

ระดับอุดมศึกษา โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 400 คน 

พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมจริยธรรมในระบบเครือข่าย

อนิเทอร์เนต็อยูใ่นระดบัน้อย ได้แก่ ด้านการละเมดิความเป็น 

ส่วนตวัของผูใ้ช้ ด้านการพนัน ด้านการรบกวนความปลอดภยั 

ของระบบเครือข่ายและด้านอนาจาร แต่ไม่สอดคล้องกับ 

งานวิจัยของ จิรายุ สุดสงวน (2549) ศึกษามารยาทการใช ้

อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง พบว่า นกัศกึษามมีารยาทในการใช้อนิเทอร์เนต็

อยู่ในระดับมาก (X = 3.95) และนักศึกษาที่มีเพศต่างกัน  

มีมารยาทในการใช้อนิเทอร์เนต็โดยรวมไม่ต่างกนั ด้วยความ 

เชือ่มัน่ 95% ดงันัน้แสดงให้เหน็ว่าหากนสิตินกัศกึษาได้รบั 

การอบรมการใช้อินเทอร์เน็ตที่ถูกต้องหรือสร้างเสริม

มารยาทด้านการใช้อินเทอร์เน็ตก็สามารถท�าให้นักศึกษา 

มพีฤตกิรรมอตัลกัษณ์ทีเ่หมาะสมได้ ด้วยเหตนุีใ้นการพฒันา 

อัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมประเพณีจึงควรเน้นที่การมี

มารยาทในขณะอยู่ร่วมกับกลุ่มเพื่อน และการระมัดระวัง

ในการใช้ภาษาในการแสดงความคิดเห็นในสื่ออินเทอร์เน็ต

เนื่องจากอาจท�าให ้ เกิดความเดือดร ้อนแก ่ตัวนิสิต 

นกัศกึษาได้ ส�าหรบั (3) ประเภทการเมอืง ข้อค�าถามเชงิบวก 

และเชิงลบที่อยู่ในระดับปานกลางคือ การติดตามข้อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองและการบริหารงาน

ของรัฐ (X = 3.41) การน�าข่าวสารทางการเมืองไปวิพากษ์

วจิารณ์ในครอบครวัหรอืกลุ่มเพือ่น (X = 3.11) การเข้าร่วม 

ฟังค�าปราศรยัหาเสยีง (X = 3.10) แสดงให้เหน็ว่านกัศกึษา 

ไม่ค่อยสนใจติดตามข่าวสารทางด้านการเมืองมากนัก ท้ังน้ี

อาจเป็นเพราะว่านิสิตนักศึกษาคิดว่าการเมืองเป็นเร่ือง 

ไกลตัว ไม่ส่งผลอะไรต่อตนเองอย่างชัดเจน เป็นเรื่องของ

ผูใ้หญ่ ซึง่จากงานวจิยัของสายฝน ควรผดงุ (2537) ได้ศกึษา 

สถานะทางอัตลักษณ์ทางด้านการเมืองของนักศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษา พบว่า อัตลักษณ์ทางด้านการเมือง

ของนักศึกษาไม่ได้เพิ่มขึ้นเมื่ออยู่ในระดับชั้นปีที่เพิ่มขึ้น 

ดังนั่นในการจัดกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษา

ทางด้านการเมืองจึงควรเน้นให้นิสิตนักศึกษาเห็นความ

ส�าคัญของการเมืองที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�าวัน

ของตนเอง เพื่อให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาอัตลักษณ์ 

ในด้านการเมืองในระดับชั้นปีที่สูงขึ้น 

3) อัตลักษณ์นิสิตนักศึกษาด้านการด�าเนินชีวิต 

ผลจากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า (1) ประเภทอุดมการณ์ 

ข้อค�าถามเชงิลบทีอ่ยูใ่นระดบัจรงิปานกลางคอื การท้อถอย

หรือล้มเลิกการท�างานเมื่อพบอุปสรรค (X = 3.48) แสดง

ให้เห็นว่านักศึกษาเมื่อพบปัญหาแล้วยังไม่มีทักษะในการ

แก้ไขปัญหา แสดงว่านิสิตนักศึกษายังไม่มีความสามารถ

ในการเผชิญอุปสรรคหรือ Adversity Quotient ซึ่ง

เป็นความสามารถของบุคคลในการอดทนต่อปัญหาหรือ

อุปสรรคต่างๆ เมื่อเกิดอุปสรรคขึ้นในชีวิตแล้วสามารถ 

ที่จะตอบสนองต่อปัญหาเหล่านั้นได้ มีจิตใจที่เข้มแข็ง  

ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ และมีความสามารถที่จะควบคุม

สถานการณ์ วิเคราะห์ได้ว่าอะไรเป็นต้นตอของอุปสรรค  

อกีทัง้ยงัมคีวามรบัผดิชอบ มคีวามสามารถในการให้เหตผุล

กบัอปุสรรคต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ได้ (Stoltz, 1997, pp. 6-7) ดงัน้ัน 

มหาวทิยาลยัควรให้ความส�าคญักบัการพฒันาความสามารถ
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ในการเผชิญอุปสรรคของนักศึกษาด้วย เนื่องจากผู้ที่มี

ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคต�่าเมื่อต้องเผชิญกับ

ความผิดหวังหรือความทุกข์ยากก็จะยอมแพ้ บางคนอาจ

ทิ้งงานกลางคันหรือบางคนอาจท้อแท้กับชีวิตถึงขั้นลาออก  

(มัณฑรา ธรรมบุศย์, 2544, หน้า 14) ซึ่งบุคคลเหล่านี้ 

จะมีลักษณะใจร้อน ท้อแท้และหมดก�าลังใจ ไม่รู้จักรอคอย 

ทนอะไรไม่ค่อยได้ บางครั้งถึงกับท�าร้ายร่างกายตัวเองหรือ 

ท�าร้ายร่างกายผู้อื่น (ศิริรัตน์ แอดสกุล, 2545, หน้า 9)  

ด้วยเหตุนี้ในการส่งเสริมวิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อนิสิต

นักศึกษาต้องพบกับอุปสรรคต่างๆ ด้วย โดยอาจผ่านทาง 

อาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีความใกล้ชิดกับนิสิตนักศึกษา หรือ

อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ เพ่ือให้นิสิตนักศึกษาส�าเร็จ

การศึกษาตามที่ตั้งเป้าหมายไว้และรู้จักการแก้ปัญหาที่อาจ 

เกดิขึ้นในชวีติได้ สว่น (2) ประเภทการคบเพือ่น ขอ้ค�าถาม 

เชิงบวกท่ีอยู ่ในระดับจริงปานกลางคือ การที่เพื่อนมัก

ไม่ตักเตือนเมื่อเห็นนิสิตนักศึกษาเกียจคร้านในการเรียน  

(X = 3.46) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของ

นิสิตนักศึกษาแต่ละคนซึ่งอาจไม่กล้าก้าวก่ายกัน ดังนั้น

อาจารย์ท่ีปรึกษาหรอือาจารย์ผูร้บัผดิชอบดแูลนสิตินกัศึกษา

อาจเป็นสอบถามพฤติกรรมส่วนตัวจากเพื่อนของนิสิต

นักศึกษาได้ และหากเห็นว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 

ก็ควรจะเป็นผู้ตักเตือนนิสิตนักศึกษาเอง เพราะบางครั้ง

หากให้เพื่อนคอยตักเตือน นิสิตนักศึกษาอาจไม่เชื่อฟังได้ 

และ (3) ประเภทการมีจิตสาธารณะ มีข้อค�าถามเชิงบวก

ที่อยู่ในระดับจริงปานกลางคือ การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ

สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนในช่วงปิดเทอม (X = 3.14) 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่านิสิตนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ยังเพ่ิงเข้ามา 

ศึกษาในระดับอุดมศึกษา ผู้ปกครองอาจเป็นห่วงในเรื่อง 

ความปลอดภัย ท�าให้ยังไม่มีโอกาสเข้าร ่วมกิจกรรม

สาธารณประโยชน์ในช่วงปิดเทอม ดังน้ันในระดับช้ันปีที่ 1  

มหาวิทยาลัยอาจจัดกิจกรรมการมีจิตสาธารณะในช่วง 

เปิดภาคเรียนในสถานที่ที่ใกล้ๆ กับมหาวิทยาลัย เพื่อจะ

ได้สะดวกในการเดินทางของนกัศกึษา และไม่ใหผู้ป้กครอง

ของนักศึกษาเกิดความกังวลด้วย 

4) อัตลักษณ์นิสิตนักศึกษาด้านวิชาการ ผลจาก 

การศึกษาวิเคราะห์พบว่า (1) ประเภทการเตรียมตัวเพื่อ 

อาชีพ มีข ้อค�าถามเชิงลบที่อยู ่ ในระดับปานกลางคือ  

การไม่ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพในสาขาที่ตนเองศึกษา 

(X = 3.12) แสดงให้เห็นว่านักศึกษายังไม่สนใจแสวงหา

ความรู ้เพิ่มเติมที่เกี่ยวกับวิชาชีพในสาขาที่ตนเองก�าลัง

ศึกษา ซึ่งไม่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ของจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย(สภาจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั: 

2553) กล่าวว่า “นสิติควรมทีกัษะทางวชิาชพี มทีกัษะในการ 

ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ติดตามความก้าวหน้า 

ในศาสตร์ รู ้วิธีแก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู ้ได้”  

ด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ยังไม่แน่ใจในอาชีพที่

ตนเองต้องการในอนาคต จึงเกิดปัญหาการลาออกกลางคัน 

จ�านวนมาก เพราะไม่แน่ชัดในอาชีพของตนเอง ดังนั้น

มหาวิทยาลัยจึงควรส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษามีการศึกษา

ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพในสาขาวิชาที่ศึกษา ความ

ก้าวหน้าในวิชาชีพ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับนักศึกษาในการ

ประกอบอาชีพต่อไป ส่วน (2) ประเภทการมีทักษะการ

ส่ือสาร มีข้อค�าถามเชิงลบที่อยู่ในระดับจริงปานกลางคือ  

การปฏิเสธเมื่อมีเพื่อนเสนอให้เป็นหัวหน้าหรือเลขา 

ของกลุ่ม (X = 2.86) และการไม่กล้าถามอาจารย์เมื่อมี 

ข้อสงสัย (X = 3.00) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่านิสิตนักศึกษา 

ยังไม่ค่อยมีภาวะผู้น�าและยังขาดความมั่นในตนเอง ดังน้ัน 

อาจารย์ผูส้อนควรส่งเสรมิทกัษะดังกล่าวในขณะท�ากจิกรรม 

ในชั้นเรียน เช่น ในปัจจุบันมีการส่งเสริมให้ให้มีการน�า

เทคนิคการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญในการ 

ส่งเสริมทักษะการท�างานเป็นทีมเข้ามาใช้ในการเรียน 

การสอนระดับมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น เพื่อนักศึกษา

สามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันและเป็นประโยชน ์

ในการท�างานร่วมกับผู้อื่นในอนาคตได้ ดังที่ นงลักษณ์  

ใจสะอาด (2553, หน้า 415) กล่าวว่า ผู้สอนควรส่งเสริม 

และสนับสนุนทางด้านการท�างานแบบมีส ่วนร่วมโดย

มอบหมายให้ผู้เรียนท�างานร่วมกันและแบ่งหน้าที่ให้ครบ 

ทุกคน เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการท�างานเป็นทีม  
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การมีภาวะผู ้น�าและผู ้ตามที่ดี ท�าให้ผู ้เรียนเห็นคุณค่า 

และความส�าคัญของทีม เกิดความรัก ความสามัคคีและ 

ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน (3) ประเภทการใช้

เทคโนโลยี มีข้อค�าถามเชิงลบที่อยู ่ในระดับปานกลาง 

คือ การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อความบันเทิงวันละหลายชั่วโมง 

(X = 3.34) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าคอมพิวเตอร์เข้ามามี

บทบาทในชวีติมากยิง่ข้ึนในชีวติประจ�าวนั และนิสตินกัศกึษา 

ส่วนใหญ่ยังใช้คอมพิวเตอร์เพื่อความบันเทิงมาก ดังนั้น

อาจารย์ท่ีปรึกษานิสิตนักศึกษาจึงควรให้ความส�าคัญกับ

นักศึกษาในด้านน้ีด้วย เพราะถึงแม้ว่าคอมพิวเตอร์จะมี

ประโยชน์ในการช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ แต่หากใช้ในทางที ่

ไม่ถกูต้อง เช่น เล่นเกม คยุกบัคนทีไ่ม่คุน้เคย ดหูนงั อาจท�า 

ให้เกิดโทษข้ึนได้ ซึ่งสอดคล้องกับ นันทนา วงษ์อินทร์  

(2543, หน้า 20) ได้กล่าวถึงเยาวชนไทยในปัจจุบันซึ่งอยู่

ในยคุโลกาภวิฒัน์ทีโ่ลกมกีารเปลีย่นแปลงอย่างมากมายและ

รวดเรว็ เน่ืองจากมกีารพัฒนาเทคโนโลยจีนกลายเป็นโลกที่

ไร้พรมแดน มนษุย์ได้รบัรูม้ปีระสบการณ์และเรยีนรูส่ิ้งต่างๆ  

ได้สะดวกและกว้างขวางมากขึน้ มนษุย์รบัเทคโนโลยเีข้ามา 

เป็นส่วนหนึ่งในชีวิต และพยายามพัฒนาตนเองให้ทันกับ 

เทคโนโลยีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จนท�าให้เกิด

ความเครียดขึ้นโดยรู ้ตัวและไม่รู ้ตัว ดังน้ันจึงเห็นได้ว่า

เทคโนโลยีมีทั้งประโยชน์และโทษ ทางมหาวิทยาลัยจึงควร 

ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษารู้จักใช้เทคโนโลโลยีไปในทางที่

ถูกต้องสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับนิสิตนักศึกษา

มากที่สุด และ (4) ประเภทการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีข้อ

ค�าถามเชิงลบที่อยู่ในระดับจริงปานกลางคือ การติดตาม

ข่าวสารข้อมูลใหม่ๆ ที่เกิดข้ึนในมหาวิทยาลัยและสังคม 

(X = 2.75) และการเข้าฟังการอบรมสัมมนา ประชุม

วิชาการ ที่มหาวิทยาลัยหรือชมรมต่างๆ จัดขึ้น (X = 3.35) 

แสดงให้เห็นว่านิสิตนักศึกษายังไม่ค่อยติดตามข่าวสาร 

ท่ีเกิดขึ้นในสังคมและยังไม่ขวนขวายแสวงหาความรู้ใหม่ๆ 

เพิ่มเติม ดังน้ันมหาวิทยาลัยควรมีการจัดกิจกรรมภายใน

มหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น จัดอบรมการใช้

ห้องสมุด เนื่องจากห้องสมุดเป็นแหล่งศูนย์รวมการเรียนรู ้

ของมหาวิทยาลัย ดังในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ. 2542 ได้จัดห้องสมุดไว้ในฐานะเป็นแหล่งการเรียนรู้ 

ตลอดชีวิต เพื่อให้นิสิตนักศึกษารู้จักวิธีการแสวงหาความรู้

ด้วยตนเอง เพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ซึง่สอดคล้อง

กับมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2547 ที่มีแนวทาง

ที่ส�าคัญในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต และสร้างสังคม

ไทยให้เป็นสังคมให้การเรียนรู้ สามารถสร้างคุณภาพชีวิต

และสังคมบูรณาการ ให้มีความสมดุลระหว่างปัญญาธรรม 

คุณธรรม และวัฒนธรรม โดยจัดเป็นการศึกษาตลอดชีวิต 

เพื่อคนไทย โดยให้สังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 

การศึกษาเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน 

ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้

ในการน�าผลการวิจัยไปใช้ควรพิจารณาในประเด็น

ดังต่อไปนี้

1. แบบวดัอตัลกัษณ์นสิตินกัศกึษา ซึง่เป็นเครือ่งมอื 

ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทราบถึงอัตลักษณ์

นิสิตนักศึกษา สามารถน�าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน

สถาบนัอุดมศึกษาต่างๆ ได้ แต่ทัง้นีค้วรเพิม่ค�าถามเกีย่วกบั 

ความสัมพนัธ์ภายในครอบครวัละเอียดมากขึน้ เช่น ปัจจบุนั

นิสิตนักศึกษาพักอยู่กับใคร บิดามารดาอยู่ด้วยกันหรือแยก

กันอยู่ เป็นต้น เพราะจะท�าให้ทราบถึงความสัมพันธ์ของ

นิสิตนักศึกษาและบุคคลในครอบครัว ซึ่งข้อมูลเหล่าน้ี 

มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษา 

นอกจากนี้อาจปรับเกณฑ์การวัดให้มีความละเอียดมากขึ้น  

เนื่องจากเป็นแบบวัดที่นิสิตนักศึกษาประเมินตนเอง  

ซึง่นกัศึกษามกัประเมนิตนเองในระดับสูง ทัง้นีห้ากมเีกณฑ์ 

ที่ละเอียดจะช่วยให้สามารถแยกนักศึกษาที่ควรได้รับ 

การพัฒนาออกมาได้ชัดเจนมากขึ้น

2. ควรน�าแบบวดัอตัลกัษณ์นสิตินกัศกึษาทีไ่ด้จาก 

งานวจิยันีไ้ปใช้ในการก�าหนดแนวทางปฏบิตัเิพือ่ส่งเสรมิให้

อัตลักษณ์นิสิตนักศึกษา เช่น การจัดหลักสูตร การพัฒนา 

การเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมทั้งภายในคณะและ

ระดับมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนิสิต

นักศึกษาในปัจจุบัน
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ด้านการสอนคิดวิเคราะห์*
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บทคัดย่อ

การศกึษานีม้วีตัถปุระสงค์เพ่ือพัฒนาและประเมนิหลกัสตูรฝึกอบรมเพือ่พฒันาสมรรถนะครภูาษาไทยด้านการสอน 

คิดวิเคราะห์ รวมทั้งติดตามผลความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ที่สอนโดยครู ที่เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองหลักสูตร ประกอบด้วยครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาจ�านวน 8 คน และนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 จ�านวน 320 คน เลือกมาโดยการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ หลักสูตรฝึกอบรม

เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูภาษาไทยด้านการสอนคิดวิเคราะห์ ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการฝึกอบรม 

ส่ือ/อุปกรณ์ และการวัดผลประเมินผล หลักสูตรดังกล่าวผู้วิจัยเป็นผู้สร้างขึ้นเองและทดสอบคุณภาพของหลักสูตร  

โดยการทดลองใช้กับครู 3 คน 6 คน และ 12 คน ผลปรากฏว่าหลักสูตรฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ 81.12 / 81. 25 

เมื่อน�าหลักสูตรมาใช้ฝึกอบรมกับกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 8 คน พบว่าหลังการฝึกอบรมมีคะแนนความสามารถในการคิด

วิเคราะห์สูงข้ึนกว่าก่อนการฝึกอบรม นอกจากนั้นผู้วิจัยสร้างแบบวัดการคิดวิเคราะห์ในวิชาภาษาไทยจ�านวน 30 ข้อ 

และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือมีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยหาค่า IOC มีค่าเท่ากับ 0.60-1.0 และมีค่าความ

เชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.78 โดยใช้สูตร KR. 20 ผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูภาษาไทยด้าน

การสอนคิดวิเคราะห์ มีประสิทธิภาพสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน และจากการติดตามผลกับนักเรียนที่ครูเป็นกลุ่มตัวอย่าง

น�าหลักสูตรไปใช้สอน พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น หลังจากได้รับการสอนจากครูที่ผ่าน 

การฝึกอบรมโดยใช้หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูภาษาไทยด้านการสอนคิดวิเคราะห์ 

ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม, การคิดวิเคราะห์, สมรรถนะ 

1นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม
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 E-mail: ajarnchalinee@gmail.com

 อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร. รุจิร์ ภู่สาระ



201

ควำมน�ำ

การคิดเป็นทักษะที่ส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่ง

ส�าหรับการด�ารงชีวิต สังคมจะพัฒนาก้าวหน้าได้ก็ต่อเมื่อ

บุคคลในสังคมน้ันมีความคิดริเริ่ม การจัดการศึกษาจึงมี

ความส�าคัญที่สุด ดังที่ระบุไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ 

(พ.ศ. 2545 -2559) ที่ก�าหนดเป้าหมายว่าคนไทยทุกคน

ต้องมีทักษะและกระบวนการในการคิด การคิดวิเคราะห์

และแก้ปัญหา มีความใฝ่รู้ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้

ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม สามารถพัฒนาตนเองได้อย่าง 

ต่อเน่ือง เต็มตามศักยภาพ สถานศึกษาเป็นสถาบันทาง

สังคมท่ีมีความส�าคัญที่สุดในการท�าหน้าที่สร้างและพัฒนา

คนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีคุณภาพ สามารถด�ารงชีวิต 

อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ผู้ที่มีบทบาทโดยตรงกับ

ภารกจิดังกล่าวคอื ผูบ้รหิารโรงเรยีนหรอืผูบ้รหิารสถานศกึษา  

ซึ่งเป็นกลไกลส�าคัญและเป็นตัวจักรส�าคัญในการผลักดัน

และพฒันาครใูห้เกดิการเปลีย่นแปลงวฒันธรรมในการสอน 

Abstract

This study aims to develop and evaluate the training programs in improving Thai teacher 

performance in teaching analytical thinking skills and to monitor the ability of analytical thinking 

of students taught by teachers who are trained in this course. The samples used in this experimental 

program were 8 high school teachers and 320 students selected by purposive sampling. Equipment 

used in this study was a curriculum designed by a researcher for training Thai language teachers 

consisting of purpose, teaching content, media and instruments, and measurement evaluation. The 

curriculum quality was tested by 3, 6 and 12 teachers who found the quality of the curriculum to be 

81.12/81. 25. When this curriculum was used to train 8 teachers, ability scores of analytical thinking 

were higher. The measurement of analytical thinking in Thai language teaching was 30 questions with 

the Item Objective Conguence Index equal to 0.60 to 1.0 and a confidence level of 0.78 by the KR-20 

formula. The results show that the training curriculum for Thai language teachers in analytical thinking 

competencies had high performance. Upon follow-up, students who were taught by teachers who were 

trained in this program had high performance in analytical thinking.

Keywords: development of training curriculum, analytical thinking, competency

และเปล่ียนแปลวิธีการสอน

วิชาภาษาไทยซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานที่ถือว ่าเป็น 

เครื่องมืออย่างหนึ่งในการเรียนรู้ของมนุษย์ในการติดต่อ

ส่ือสาร สร้างความเข้าใจและแสวงหาความรูจ้ากแหล่งข้อมลู

ต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ การคิดวิเคราะห์ ความต้องการ 

และความรูสึ้กต่อผูอ่ื้น เพือ่ให้เกดิความเข้าใจตรงกนั ดงันัน้ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

จัดให้วิชาภาษาไทยเป็นวิชาทักษะที่ต้องฝึกฝนเด็กให้เกิด

ความช�านาญทุกทักษะทุกด้าน เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้ในการ

เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ครูภาษาไทยจึงเป็นบุคคล

ส�าคัญในการสอนคิดวิเคราะห์และการฝึกอบรมครูโดยยึด

สมรรถนะเป็นฐานจึงเป็นกระบวนการพัฒนาบุคคลให้มี

ความรู้ ทักษะ เจตคติในการท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จงึจ�าเป็นต้องพฒันาหลักสูตรฝึกอบรมเพือ่พฒันาสมรรถนะ

ครูภาษาไทยด้านการสอนคิดวิเคราะห์
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนา

สมรรถนะครูภาษาไทยด้านการสอนคิดวิเคราะห์

2. เพื่อประเมินหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนา

สมรรถนะครูภาษาไทยด้านการสอนคิดวิเคราะห์

3. ติดตามผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนา

สมรรถนะครูภาษาไทยด้านการสอนคิดวิเคราะห์

แนวคิดทฤษฎี

มาตรฐานวิชาชีพครู

มาตรฐานสมรรถนะครูภาษาไทยของส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา

แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร

Taba (1962) วิเคราะห์ความต้องการของผู้ฝึกอบรมและ

การพัฒนาหลักสูตร

Ben-Peretz (1992) สร้างหลักสูตรฝึกอบรมโครงการ

วิจัยและพัฒนา

แนวคิดการสอนคิดวิเคราะห์

- การคิดวิเคราะห์องค์ประกอบ

- การคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์

- การคิดวิเคราะห์หลักการ

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานBloom; 

ทิศนา แขมมณี 

รูปแบบและกระบวนการฝึกอบรม

ทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่

หลักสูตร

ประกอบด้วย

หลักการและเหตุผล

จุดมุ่งหมายของหลักสูตรฝึกอบรม

โครงสร้างหลักสูตร

เนื้อหาสาระของหลักสูตร

กิจกรรมการฝึกอบรม

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

การวัดและประเมินผลการฝึกอบรม

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ตรวจสอบ

กำรทดลองใช้

Pretest

ทดลอง

Posttestหลักสูตรฝึกอบรม

ปรับปรุง

ปรับปรุง

ภำพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการวจิยัและพฒันา (research 

and development) โดยมีข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตร

ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูภาษาไทยด้านการสอน

คิดวิเคราะห์ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

ข้ันตอนการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม

ตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 

ตอนนี้เป็นการจัดเตรียมเพื่อก�าหนดข้อมูลพื้นฐานที่จ�าเป็น

และต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ประกอบด้วย 

3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา  

ขั้นที่ 2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอน

คิดวิเคราะห์ ขั้นที่ 3 การจัดกลุ่มสนทนา เกี่ยวกับการสอน

ภาษาไทยกับการคิดวิเคราะห์ การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม 

องค์ประกอบของหลักสูตรฝึกอบรม จากนั้นน�าข้อมูล 

มาวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ

สร้างหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูภาษาไทย

ด้านการสอนคิดวิเคราะห์

ตอนที่ 2 การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม ตอนนี้

เป็นการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะครู

ภาษาไทยด้านการสอนคิดวิเคราะห์มีขั้นตอนด�าเนินการ  

3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การสร้างโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรม  

ขั้นที่ 2 การตรวจสอบโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรม ขั้นที่ 3 

การปรับปรุงหลักสูตรเพื่อน�าไปทดลองใช้ต่อไป
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ตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อหา

ประสทิธภิาพ ในตอนน้ีเป็นการทดลองใช้หลกัสตูรฝึกอบรม

กับครูภาษาไทยที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 3 คน 6 คน 

และ 12 คน เพื่อประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรและ

ปรับปรุงแก้ไขหลกัสตูรฝึกอบรมเพ่ือน�าไปใช้ในสถานการณ์

จริงกับกลุ่มตัวอย่างครูภาษาไทย จ�านวน 8 คน 

ตอนที่ 4 ประเมินหลักสูตรฝึกอบรมหลังการฝึก

อบรมเป็นเวลา 1 เดือน กับนักเรียนที่เรียนกับครูผู้ที่เข้ารับ 

การอบรม จ�านวน 8 ห้องๆ ละ 40 คน จ�านวน 320 คน 

เพื่อน�าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้หลักสูตร

ฉบับสมบูรณ์

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ครภูาษาไทยระดบัมัธยมศกึษา ใช้ตรวจสอบคณุภาพ 

เพือ่หาประสิทธภิาพของหลกัสตูรฝึกอบรม ครัง้ที ่1 จ�านวน 

3 คน คร้ังที่ 2 จ�านวน 6 คน ครั้งที่ 3 จ�านวน 12 คน 

และกลุ่มตัวอย่างทดลองในสถานการณ์จริงจ�านวน 8 คน 

นกัเรยีนระดบัช้ันมัธยมศกึษาปีที ่1 จ�านวน 320 คน โดยสุ่ม 

แบบเจาะจง (นักเรียนที่ได้รับการสอนจากครูที่เข้ารับการ

ฝึกอบรม)

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

หลักสูตรฝ ึกอบรมเ พ่ือพัฒนาสมรรถนะครู 

ภาษาไทยด ้านการสอนคิดวิ เคราะห ์แบบทดสอบวัด 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของครูและนักเรียน

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

1. สถิติพื้นฐานของคะแนนได้แก่ การหาคะแนน

เฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2. ค่าดัชนีความสอดคล้องความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ ด้านความจ�าเป็นของส่วนประกอบเนื้อหา

หลักสูตรฝึกอบรมและประเมินความสอดคล้องของเนื้อหา

หลักสูตรฝึกอบรม

3. หาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม

4. การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิก์ารฝึกอบรมก่อนใช้ 

และหลังใช้หลักสูตรฝึกอบรมจากแบบทดสอบหลังการฝึก

อบรมโดยใช้ t-Test แบบ Dependent

ผลกำรวิจัย

การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมเพือ่พฒันาสมรรถนะ

ครภูาษาไทยด้านการสอนคิดวเิคราะห์ประกอบด้วย หลกัการ 

และเหตุผลของหลักสูตรฝึกอบรม วัตถุประสงค์ เนื้อหา 

กิจกรรมการฝึกอบรม สื่อ/อุปกรณ์ การวัดและประเมินผล 

มีค่าเฉล่ียความเหมาะสมอยู่ระหว่าง 4.29-4.86 และค่า

ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.71 - 1.00

การประเมนิหลกัสตูรฝึกอบรมเพือ่พฒันาสมรรถนะ 

ครูภาษาไทยด้านการสอนคิดวิเคราะห์มีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ด้วยการทดสอบคร้ังท่ี 1 

จากกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 3 คน พบว่า มีประสิทธิภาพ 

84.45/83.88 ครั้งที่ 2 จ�านวน 6 คน พบว่ามีประสิทธิภาพ 

83.33/85.55 และทดสอบครั้งที่ 3 จ�านวน 12 คน พบว่า  

มปีระสิทธภิาพ 81.12/81.25 จงึสรปุได้ว่าหลักสูตรฝึกอบรม 

เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูภาษาไทยด้านการสอนคิดวิเคราะห์ 

มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ตามสมมุติฐาน 

และเมื่อน�าหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง

ในสถานการณ์จรงิจ�านวน 8 คน พบว่า ครทูีเ่ข้ารบัการอบรม 

ตามหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูภาษาไทย 

ด้านการสอนคิดวิเคราะห์มีความสามารถในการสอนคิด

วิเคราะห์หลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 การติดตามผลความ

สามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่ได้รับการสอน

จากครูที่ เข ้ารับการอบรม จากแบบวัดความสามารถ 

การคิดวิเคราะห์ภาษาไทยจ�านวน 30 ข้อ พบว่า นักเรียน

ที่ได้รับการสอนจากครูที่ผ่านการฝึกอบรมมีความสามารถ

ด้านการคิดวิเคราะห์สูงว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 

กำรอภิปรำยผล

กำรศึกษำข้อมูลพื้นฐำนที่จ�ำเป็นในกำรพัฒนำ

หลักสูตร

ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร

ฝึกอบรมด้านการจัดการเรียนการสอนคิดวิเคราะห์ พบว่า  
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สภาพการจัดการเรียนการสอนคิดวิเคราะห์ มีการจัด 

การเรียนการสอนในระดับน้อย ครูมีความต้องการอบรม 

ในด้านความรูพ้ืน้ฐานในการสอนคดิวเิคราะห์ การออกแบบ

หน่วยการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลการคิดวิเคราะห์  

ซ่ึงการด�าเนินการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเป็นตามกระบวนการ

ในการพฒันาหลกัสตูรดงัทีส่มใจ กงเตมิ (2553) ได้เสนอว่า 

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพจะต้อง

พัฒนาอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 การประเมิน

ความต้องการ ขั้นที่ 2 ข้ันการฝึกอบรม และข้ันที่ 3  

การประเมินผลและสอดคล้องกับ สาคร พุทธปวน (2535, 

หน้า 23-25) ได้เสนอกระบวนการฝึกอบรมออกเป็น 4 

ขั้นตอน คือขั้นที่ (1) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ 

(2) สร้างและพัฒนาโครงสร้างหลักสูตร (3) ทดลองใช้

หลักสูตร (4) ปรับปรุงหลักสูตร การด�าเนินการวิจัยในขั้นนี้ 

เป็นไปตามเทคนคิการประเมินความต้องการจ�าเป็นซึง่ใช้วธิ ี

การสัมภาษณ์ ค้นคว้าเอกสาร และสนทนากลุ่มจึงท�าให้

ได้ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร

กำรสร้ำงหลักสูตรฝึกอบรม

หลกัสตูรฝึกอบรมทีพ่ฒันาขึน้ด�าเนนิการโดยศึกษา

ข้อมูล ได้แก่ กระบวนการพัฒนาหลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับ 

การคิดวิเคราะห์การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน

และปัญหาในการสอนคิดวิเคราะห์ การศึกษาความต้องการ

ในการฝึกอบรม เพื่อทราบข้อมูลพื้นฐานแล้วได้น�าข้อมูล

พื้นฐานดังกล่าวมาสนทนากลุ่ม เพื่อศึกษาแนวคิดในการ

พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยในด้าน 

การพฒันาหลักสูตรฝึกอบรมของวชิติ สรุตัน์เรอืงชยั (2534,  

หน้า 81-83) องอาจ พงษ์พิสุทธิ์บุปผา, 2541, หน้า 93-

94) ที่ด�าเนินการวิจัยโดยมีกระบวนการ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 

(1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐานส�าหรับการสร้างหลักสูตร (2) 

การสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับข้อมูลพื้นฐาน โดยมี 

กิจกรรรม 3 ประการ คือ การสร้างโครงสร้างหลักสูตร  

การประเมินโครงร่าง และการปรับปรุงโครงร่าง (3) ทดลอง

ใช้หลกัสตูร และ (4) การประเมนิปรบัปรงุหลกัสตูร ส่วนการ 

ก�าหนดองค์ประกอบของหลกัสตูรเป็นไปตามความต้องการ

ของครูผู้สอนและผลการสนทนากลุ่ม ซึ่งผู้วิจัยได้ยกร่าง

หลกัสตูรประกอบไปด้วย หลกัการและเหตผุลของหลกัสตูร 

จุดมุ่งหมายของหลักสูตรฝึกอบรม โครงสร้างหลักสูตร 

เนื้อหาสาระของหลักสูตร กิจกรรมฝึกอบรม ระยะเวลา 

ในการฝึกอบรม ส่ือและแหล่งเรยีนรู ้การวดัและประเมนิผล 

การฝึกอบรม และจัดเตรียมเอกสารประกอบหลักสูตร 

พร้อมน�าเสนอผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร 

และเอกสารประกอบหลักสูตร ผลการตรวจสอบหลักสูตร 

พบว่า มคีวามเหมาะสมในระดบัมาก และมคีวามสอดคล้อง

สามารถน�าไปทดลองใช้ได้ ในการสร้างหลักสูตรฝึกอบรม

เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูภาษาไทยด้านการสอนคิดวิเคราะห์

ในครั้งนี้ เป็นไปตามแนวทางของการพัฒนาหลักสูตรของ 

ทาบา (Taba, 1962) ได้เสนอว่ากระบวนการพฒันาหลักสตูร

ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การวิเคราะห์ส�ารวจ

ความต้องการ (2)ก�าหนดจุดมุ่งหมาย (3) การเลือกเนื้อหา

สาระของหลักสูตร (4) การจัดระบบเนื้อหา (5) การเลือก 

ประสบการณ์เรยีนรู ้(7) การก�าหนดสิง่ทีจ่ะประเมนิ ส�าหรบั

องค์ประกอบของหลักสูตรที่สร้างข้ึนได้ครอบคลุมทั้งด้าน

ความรู้ ด้านการปฏิบัติและด้านเจตคติ ซึ่งเป็นไปตาม 

องค์ประกอบหลักของหลักสูตร ซึ่ง สงัด อุทรานันท์ 

(2532, หน้า 236-241) ได้ให้แนวคิดว่าทุกหลักสูตรไม่ว่า 

จะเป็นการออกแบบในลักษณะใดๆ ก็ตาม มีความ

สอดคล้องต่อเนื่องกันอยู่ 3 ส่วน คือ จุดมุ่งหมายทั่วไป 

จุดมุ่งหมายเฉพาะ เนื้อหาสาระและประสบการณ์เรียนรู้ 

และการประเมินผล

ผลจากการน�าหลักสูตรและคู่มือ เอกสารประกอบ

การสอนไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 7 ท่านตรวจพบว่า ค่าเฉลี่ยของ

ความเหมาะสมมีมากจนถึงมากที่สุด ในขณะเดียวกันความ

สอดคล้องขององค์ประกอบของหลักสูตรในแต่ละด้าน 

เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด ทั้งนี้ เนื่องจากผู ้วิจัยได ้

ด�าเนินการพัฒนาหลักสูตรอย่างมีระบบตามข้ันตอน

แนวทางการจัดพัฒนาหลักสูตรของวิชัย วงษ์ใหญ่ (2533, 

หน้า 16-17) วิชิต สุรัตน์เรืองชัย (2533) พรชัย หนูแก้ว 

(2541) วิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล (2544) และศิริพงษ์ 

เศาภายน (2545)
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นอกจากนี้ในการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัด

สมรรถนะครูภาษาไทยด้านการสอนคิดวิเคราะห์ จ�านวน 

40 ข้อ มีค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ ระหว่าง 0.25 ขึ้นไป  

ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบมีค่า 0.54 ซึ่งนับว่าอยู่ใน 

ระดับสูง

กำรประเมินหลักสูตรฝึกอบรม

ในการประเมินหลักสูตรฝึกอบรม ผู้วิจัยใช้ทดลอง

กับครูผู ้สอนวิชาภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

จ�านวน 8 คน และติดตามผลการวัดความสามารถในการ

คิดวิเคราะห์ ของนักเรียนที่ได้รับการสอนจากครูผู้ผ่าน

การอบรม หลังการอบรมแล้ว 3 สัปดาห์ จ�านวน 320 คน

ผลจากการทดลองใช้หลกัสตูรฝึกอบรม มปีระเดน็

ที่ส�าคัญที่ควรน�ามาอภิปราย ดังต่อไปนี้

หลักสูตรฝึกอบรม เป็นการที่ให้ผู้เข้ารับการฝึก

อบรมเรียนรู ้ได้ด้วยตนเองหลังจากได้รับการฝึกอบรม 

ได้เรียนรู้ตามความสะดวกของตนเอง ในเรื่องของเวลาที่

เหมาะสม โดยหลักสูตรการฝึกอบรมในการจัดรูปแบบที่

ชดัเจน มคี�าถามทีก่ระตุน้ให้ผูเ้ข้ารบัการอบรมค้นหาค�าตอบ 

จากเน้ือหาท่ีมีอยูใ่นหลกัสตูรการฝึกอบรมอย่างพร้อมสรรพ  

เป็นการดงึดดูให้อยากทีจ่ะเรยีนรู ้เมือ่ผูเ้ข้าร่วมการฝึกอบรม 

เรียนเน้ือหาส่วนใดแล้วยงัไม่เข้าใจกส็ามารถเรยีนเนือ้หานัน้

ซ�า้ๆ ได้โดยไม่มขีดีจ�ากดัและการท�าแบบฝึกหดัในหลกัสตูร

ฝึกอบรมจะท�าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจเนื้อหามากขึ้น 

ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของฮุสตันและคนอื่น (Houston 

and others, 1972, pp. 10-15) หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อ

พัฒนาสมรรถนะครูภาษาไทยด้านการสอนคิดวิเคราะห ์

มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่งเป็นความสามารถ

ของชดุฝึกอบรมในการสร้างผลสมัฤทธิข์องการฝึกอบรมให้ 

ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู ้ตามจุดประสงค์ถึง

ระดับเกณฑ์ที่คาดหวังผลการเปรียบเทียบคะแนนแบบ

ทดสอบวัดความสามารถเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ก่อนและ

หลงัการฝึกอบรมคะแนนจากแบบทดสอบวดัความสามารถ

เก่ียวกับการคดิวเิคราะห์ของผูเ้ข้ารบัการอบรม หลงัทดลอง

ใช้หลักสูตรฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัย

ส�าคญัทางสถติิ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะผูเ้ข้ารบัการอบรมมคีวาม 

พอใจ มีความพร้อมในการที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง และ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ตามแนวคิดของนักการศึกษา 

อาทิ ฮุสตัน (Houston and others, 1972, pp. 10-15) 

สมชัย เรืองมณีชัชวาล (2550) เป็นต้น แสดงให้เห็นว่า

หลักสูตรฝึกอบรมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นสามารถที่จะใช้เป็นสื่อ

ส�าหรับการฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี เพราะหลังจากที่ผู้เข้า

รบัการฝึกอบรมได้ศึกษาเนือ้หาสาระและท�ากจิกรรมรวมถงึ

พบกลุ่มและได้ท�าแบบทดสอบเพื่อวัดผลหลังการฝึกอบรม 

ปรากฏว่าผลการทดสอบหลังการฝึกอบรมจากหลักสูตร 

ฝึกอบรมสงูกว่าก่อนการฝึกอบรม ดงันัน้หลกัสตูรฝึกอบรม

การคิดวิเคราะห์สามารถน�าไปใช้กับบุคลากรที่ต้องการ 

ให้เกิดการเรียนรู้คิดวิเคราะห์ ผลการเปรียบเทียบคะแนน

แบบทดสอบวัดความสามารถของนักเรียนอันเกิดจากการ

ปฏิบัติการสอนของครูหลังการฝึกอบรม 3 สัปดาห์คะแนน

จากแบบทดสอบวัดความสามารถเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์

ของนักเรียนหลังการปฏิบัติการสอนการคิดวิเคราะห์สูงกว่า

ก่อนการเรียนคิดวิเคราะห์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติระดับ

ที่ 0.01 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 

จัดให้ศึกษาด้วยตนเอง ตามความเหมาะสม ศึกษาได ้

ตลอดเวลา และมีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

ซึ่งถือได้ว่าหลักสูตรการฝึกอบรมที่สร้างขึ้นได้พัฒนาครู 

ให้มีความสามารถในการสอนคิดวิเคราะห์สอดคล้องกับ

งานวิจัยของสิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา (2552) ซึ่งสังเคราะห ์

รูปแบบเทคนิควิธีการกระบวนการนวัตกรรมการจัดการ

เรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดของครู ทั้งในและต่างประเทศ  

พบว่างานวจิยัด้านการพฒันาครมูจี�านวนน้อยมาก โดยเฉพาะ 

งานวิจัยเชิงทดลอง ดังนั้นสภาพความรู้ในปัจจุบันจึงยัง

ขาดแคลนความรู ้ในการพัฒนาครู โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

งานวิจัยที่จะเชื่อมการพัฒนาการคิดของครูไปสู่พฤติกรรม

การปฏิบัติการสอนของครู ซึ่งจะส่งผลไปสู่การพัฒนา 

การเรียนรู ้ของนักเรียนด้วย และได้เสนอแนวคิดว่า 

กิจกรรมที่ช่วยในการพัฒนาหลักสูตรด้านการจัดการเรียน 

การสอนประสบความส�าเร็จประกอบด้วยด้านการอบรม

ให้ความรู ้ เชิงปฏิบัติการเรียนรู ้จากตัวอย่างที่ประสบ

ความส�าเร็จ การเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม การปฏิบัติจริง  
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และการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้สร ้างเครือข ่ายหนุนเสริม

และการฝึกอบรมตามหลักสูตรนี้สอดคล้องกับพฤทธิ์  

ศิริบรรณพิทักษ์ และอรวรรณ พรสีมา (2546) ได้กล่าวถึง  

หลักการของการฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานไว้ว่า

เป็นการฝึกอบรมในสถานการณ์จรงิ และความต้องการของ 

โรงเรียนโดยมีจุดมุ ่งหมายเพ่ือส่งเสริมความสามารถ 

ในการจดักระบวนการเรยีนรูเ้พ่ือยกระดบัความสามารถของ

โรงเรียน การฝึกอบรมต้องเพิ่มความสามารถครูทุกกลุ่ม 

และเป็นไปด้วยความสมัครใจ ครูมีส่วนร่วมในการวางแผน 

การด�าเนินการอบรม และต้องมีการปฏิบัติจริง ใช้ใน

สถานการณ์จริง และสอดคล้องกับแนวคิดที่อมรวิชช์  

นาครทรรพ (2546) ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์และแนวทาง

รูปแบบการพัฒนาครู ซ่ึงพบว่าแนวทางและรูปแบบ 

การจัดการอบรมครูยังเน้นการให้ความรู้จากแนวดิ่งจาก 

ผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานต้นสังกัด การจัดอบรม 

จัดในระยะสั้นๆ 2-3 วัน ซึ่งไม่ได้เชื่อมโยงการแก้ปัญหา

ที่แท้จริงในห้องเรียน ขาดการทดลองท�าจริง ซึ่งหลักสูตร

ฝึกอบรมนี้ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวคือการฝึกอบรมเกิด

จากความต้องการและความสมัครใจของครู และสามารถ 

เชื่อมโยงกับการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนได้จริง และ

สอดคล้องกบัทิชช์แมน เพอร์คริส์ และเจย์ (Tisman Perking  

and Jay, 1995, อ้างถงึใน สมใจ กงเตมิ, 2553) ซ่ึงกล่าวว่า 

ต้องให้ความรู ้ด้านทักษะการคิดและกลยุทธ์ในการคิดที่

เหมาะสมกับการน�าไปใช้ในช้ันเรียน จะช่วยให้ครูเข้าใจ

และสามารถน�าไปใช้ไห้สอดคล้องกับการการเรียนการสอน  

ซ่ึงการพัฒนาการคิดสามารถท�าได้ทุกวิชา แต่อย่างไรก็ตาม

การปฏิบัติการสอนคิดวิเคราะห์ต้องด�าเนินไปพร้อมๆ กับ

การนิเทศ ติดตามและการสนบัสนนุจากผูบ้รหิาร ซึง่เป็นไป

ในแนวเดียวกันกับอุทุมพร หล่อสมฤดี (2545, หน้า 99)  

ทีท่�าการวจิยัเรือ่งรปูแบบการพฒันาหลกัสตูรโรงเรยีน พบว่า 

ควรให้ครูได้ปฏิบัติจริงในลักษณะการฝึกอบรมในระหว่าง

ปฏิบัติงาน (on the job training) โดยมีผู้เชี่ยวชาญ 

เป็นที่ปรึกษาให้ค�าแนะน�าจะท�าให้เกิดประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  

จะส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงด้านความรู ้ทกัษะ และเจตคติ 

และสอดคล้องกับข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษาของส�านักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา (2543) 4 ประการ ได้แก่ (1) การจัดระบบ

และกลไกการพัฒนาครูให ้มีคุณภาพการจัดการเรียน 

การสอนได้ (2) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

(3) จดัระบบการส่งเสรมิสนบัสนนุการจดัการเรยีนการสอน 

ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน และ (4) มีระบบเสริมสร้างขวัญ

และก�าลังใจ ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า หลักสูตรฝึกอบรมที่

พฒันาขึน้ เป็นหลักสูตรทีพ่ฒันาครอูย่างรอบด้าน ทัง้ในด้าน 

ความรู ้ความเข้าใจ การปฏบิตักิารสอน และเจตคตใินการสอน 

ซึ่งน�าไปใช้ในสถานการณ์จริง ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรง

ต่อผู้เรียนและโรงเรียน

ข้อเสนอแนะกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้

หลักสูตรฝ ึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะครู 

ภาษาไทยด้านการสอนคิดวิเคราะห์ เป็นหลักสูตรที่สามารถ

น�าไปใช้พัฒนาครูภาษาไทยในระดับชั้นอื่นๆ และครู 

รายวิชาอื่นๆ ผู ้วิจัยมีข้อเสนอแนะส�าหรับผู ้ที่จะน�าผล 

การวิจัยไปใช้ ดังนี้

1. กิจกรรมและองค์ประกอบอื่น ๆ  ของหลักสูตร

ฝึกอบรม เมือ่น�าไปใช้กบัครรูายวชิาอ่ืน ควรปรบัให้เหมาะสม 

กับเนื้อหาและบริบทของผู้รับการฝึกอบรม

2. ในการน�าหลักสูตรอบรมไปใช้ ผู้เกี่ยวข้องควร

ให้ความส�าคัญของใบงานในแต่ละหน่วย เพื่อให้ผู้เข้ารับ

การฝึกอบรมสามารถน�าความรู ้ที่ได้รับจากการศึกษาไป

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ อาจเป็นการช่วยเหลือ 

แนะน�า หรือเพิ่มเวลาในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย

การสอนคิดวิเคราะห์นับเป็นยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญ

ประการหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งสอดคล้อง

ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ระบุเกี่ยวกับ 

การจดักระบวนการเรยีนไว้ในหมวด 4 แนวการจดัการศึกษา 

ในมาตราที่ 24 (2) และหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ระบุไว้ในหลักการของ
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หลักสูตร ข้อที่ 5 และในจุดมุ่งหมายของหลักสูตรข้อ 2 

นอกจากนี้ได้ก�าหนดสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียนไว้ 5 ด้าน 

ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด  

ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้

ทักษะชีวิต และความสามารถในการเทคโนโลยี ถือว่า

เป็นนโยบายส�าคัญประการหนึ่ง ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ

เชิงนโยบาย ดังต่อไปนี้

หน่วยงานระดับกระทรวงศึกษาธกิาร ควรมกี�าหนด

เป็นนโยบายในการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพครูในเขตพื้นท่ี

การศึกษาต่างๆ อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

หน่วยงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา 

เขต 3 และ เขตพื้นที่การศึกษาอ่ืนๆ สามารถน�าผลงาน

วิจัยครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ส่งเสริมคุณภาพครู

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ

สอนคิดวเิคราะห์ อนัเป็นประโยชน์ต่อนกัเรยีนและโรงเรยีน
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์คือ ศึกษาระดับความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค และศึกษา

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยศึกษากับตัวอย่าง

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ�านวน 400 คนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม 

ปัจจัยที่เป็นตัวแปรพยากรณ์จ�านวน 7 ฉบับ และแบบสอบถามตัวแปรเกณฑ์ จ�านวน 1 ฉบับ การตรวจสอบ ความ

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือ พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.6-1.0 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยการ 

แจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์การกระจายค่าสถิติพื้นฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า (1) ระดับความสามารถในการเผชิญปัญหา

และฟันฝ่าอุปสรรคของ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมและรายด้านได้แก่ ด้านการควบคุม ด้านสาเหตุ

และความรับผิดชอบ ด้านความสามารถด้านความเข้าใจ และด้านความยืดเยื้อของปัญหา อยู ่ในระดับปานกลาง  

(2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของนักเรียน ได้แก่ สัมพันธภาพระหว่างนักเรียน 

กับนักเรียน และบุคลิกภาพแบบมีสติ ส่งผลในเชิงบวก แต่ ปัจจัยบุคลิกภาพแบบหวั่นไหว ส่งผลในเชิงลบ

ค�ำส�ำคัญ: การเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค, นักเรียนมัธยมศึกษา

Abstract

This research studies the adversity quotient and the factors affecting the adversity quotient of 

students in Mathayomsuksa IV. The sample group consists of 400 students in Mathayomsuksa IV at 

1นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม
*เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2555

 E-mail: tos601@hotmail.com

 อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร. รุจิร์ ภู่สาระ
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ควำมน�ำ

สภาพสงัคมในปัจจบัุน ทีมี่การพัฒนาด้านวัตถแุละ

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลย ีพร้อมทัง้การเปลีย่นแปลง

ทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมืองอย่างรวดเร็ว 

ท�าให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างการเจริญก้าวหน้าทางวัตถุ

กบัวถิกีารด�าเนินชวีติของประชากรเนือ่งจากความเจรญิทาง

เทคโนโลยีที่มีเครื่องอ�านวยความสะดวกสบาย ที่มาพร้อม

กับสิ่งยั่วยุ ซึ่งเป็นสาเหตุให้นักเรียนท�าสิ่งที่ผิดพลาดได้ง่าย 

ก่อให้เกิดปัญหามากมาย ในการปรับตัว ทางสังคม การใช ้

สารเสพติด ความฟุ่มเฟือย การย่อหย่อนระเบียบวินัย 

การทะเลาะวิวาท การขาดศีลธรรม ดังนั้นการด�าเนินชีวิต

ให้อยู ่ในสังคมอย่างมีความสุขคนเราจะต้องปรับตนเอง 

ให้เข้ากับสถานการณ์ มีจิตใจที่แข็ง แกร่ง มีการจัดการ

กับปัญหาอย่างมีเหตุผล ไม่กล่าวโทษสิ่งแวดล้อมภายนอก 

สิ้นหวังและรู้สึกท้อแท้ เกิดความเครียด จัดการกับปัญหา

และอุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่างไม่ถูกต้อง เช่น การฆ่าตัวตาย

เพื่อหนีปัญหา เป็นสาเหตุท�าให้ไม่สามารถคลี่คลายปัญหา 

ทีเ่กิดข้ึนได้ โดยเฉพาะนกัเรยีนในระดบัมธัยมศกึษา เป็นช่วง 

ที่อยู่ในวัยรุ่น นับว่าเป็นวัยที่ส�าคัญเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของ

ชีวิต ที่จะก้าวไปสู่วัยผู้ใหญ่ และเป็นวัยแห่งการปรับตัว 

รวมท้ังเป็นวัยแห่งปัญหา ความเครียดทางอารมณ์และ 

เป็นวัยท่ีพร้อมจะแสวงหาและพัฒนาเอกลกัษณ์ของตนเอง 

ถ้าหากวัยรุ่นคนใดสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้  

ก็จะเป็นผู้มีความสุขกายและสุขภาพจิตที่ดี แต่ถ้าปรับตัว 

the Secondary Education Service Area Office 5. A questionnaire was used to gather data to measure 

the factors affecting the adversity quotient. Statistics used to analyze the data were Pearson Product 

Moment Correlation Coefficient and Multiple Regression. The results showed that: the adversity 

quotient was at the middle level; the elements of the adversity quotient included control, origin and 

ownership, and reach and endurance which were at the middle level; the factors affecting the adversity 

quotient consisted of positive factors, namely student relationships and mindfulness and a negative 

factor which was personality.

Keywords: affecting the adversity, secondary school students

ไม่ได้ก็จะสร้างปัญหาต่างๆ ตามมาเช่นปัจจุบัน อย่างเช่น  

การใช้สารเสพติด การมั่วสุมทางเพศ การฆ่าตัวตาย  

ซึ่งมาจากสาเหตุหลักเรื่องการไม่สามารถควบคุมอารมณ์

และปรับตัวเข้ากับสังคมสิ่งแวดล้อมไม่ได้ ซึ่งจะท�าให้เป็น

คนที่ท�าอะไรวู่วามขาดสติ ไม่สู้งาน บางคนเมื่อพบปัญหา

อุปสรรคมักจะท้อแท้ สิ้นหวัง ไม่อดทน มองโลกในแง่ร้าย 

ไม่ใช้ความพยายาม บางครั้งควบคุมสถานการณ์ไม่ดีท�าให้

เกิดการทะเลาะวิวาท ท�าร้ายร่างกาย บางคนใช้วิธีแก้ปัญหา

โดยการหนีโรงเรียน เสพส่ิงเสพติดของมึนเมา และที่ร้าย

ที่สุดคือการฆ่าตัวตาย

จากสภาพปัญหาของนักเรียนที่ปรากฏในปัจจุบัน 

แนวทางแก้ไขจะต้องได้รับการส่งเสริมให้นักเรียนมีความ

สามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค (adversity 

quotient) ตามแนวคิดของ สโตลท์ซ (Stoltz) เป็นการ 

ตอบสนองต่อเหตุการณ์ในยามที่ต ้องเผชิญกับความ 

ทุกข์ยากหรือความล�าบาก ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นการ

น�าเอารูปแบบพฤติกรรมการตอบสนองต่อปัญหาอุปสรรค

ในชีวิต คนที่มีความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่า

อุปสรรคสูงจะมีจิตใจเข้มแข็ง ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ 

แม้จะพ่ายแพ้หรือล้มเหลวก็สามารถต่อสู้หรือเอาชนะได้  

ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค  

เป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดในการประสบความส�าเร็จในชีวิต 

ถกูสร้างขึน้จากพืน้ฐาน ศาสตร์ 3 สาขาหลกัๆ ได้แก่ จติวทิยา 

การรู้คิด (cognitive psychology) จิตเวชประสาทและ
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ภูมิคุ ้มกันวิทยา (psychoneurolmmurology) และ 

สรีรประสาทวิทยา (neurophysiology) เป็นแนวคิดใหม ่

ที่มีความส�าคัญมาก ส�าหรับบุคคลทุกคนในช่วงระยะเวลา 

ปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคสารสนเทศ และความสามารถในการ 

เผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคยังสามารถใช้บอกและ

ท�านายความส�าเรจ็ในด้านต่างๆ ของบคุคลแล้วยงัเกีย่วข้อง

การด�าเนินชีวิตของบุคคลหลายด้าน เช่น การท�างาน  

ความเป็นอยู่ การเรียนรู้ สุขภาพกายสุขภาพจิต อารมณ์ 

และสังคม ผู้วจิยัสนใจท�าการศกึษาปัจจยันัน้มคีวามสัมพนัธ์

และส่งผลต่อความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่า

อุปสรรคของนักเรียนระดับมัธยมศึกษามากน้อยอย่างไร 

เพื่อใช้ในการปลูกฝังส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถ 

ในการเผชญิปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรค ซึง่จะท�าให้นกัเรยีน

มีโอกาสประสบความส�าเร็จในอนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับความสามารถในการเผชิญ

ปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส ่งผลต่อความสามารถ

ในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค ของนักเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 

กรอบแนวคิดและทฤษฎี

การวิจัยนี้เป ็นการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส ่งผลต่อ

ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของ

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยใช้แนวคิดตามแนวคิด

ของ สโตลท์ซ (Stoltz, 1997) โดยทฤษฎีการปฏิบัติ

และประสิทธิผลของมนุษย์ที่มีงานวิจัยของนักวิชาการที่

มีชื่อเสียงสนับสนุนตลอดเวลา 35 ปี เป็นการน�าแนวคิด

พื้นฐานจากศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ 3 ด้านด้วยกันคือ  

(1) จิตวิทยาการรู้คิด (cognitive psychology) (2)  

จิตประสาทภูมิคุ้มกันวิทยา psychoneuroimmunology) 

และ (3) ระบบประสาทสรีรวิทยา (neurophysiology) ซึ่ง

ปัจจัยที่ส่งผลประกอบด้วยปัจจัย 2 ประการคือ (1) ปัจจัย

ส่วนบุคคล และ (2) ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด

แมกนูสสัน และเอ็นเดลอร์ ได้วิเคราะห์สาเหตุของการเกิด

พฤติกรรมในคนทีส่�าคัญไว้ 2 ประการ คือ (1) สาเหตภุายใน 

ตัวมนุษย์ (2) สาเหตุจากสภาพแวดล้อมภายนอก และ 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยท่ี 

ส่งผลต่อความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่า

อุปสรรค ดังนี้ 

1. ปัจจัยภายในบุคคลที่ส่งผลต่อความสามารถ

ในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของนักเรียน

มัธยมศึกษาประกอบด้วย

1.1. บคุลกิภาพทีป่ระกอบด้วย (1) บคุลกิภาพ

แบบหวัน่ไหว (2) บคุลิกภาพแบบแสดงออก (3) บคุลกิภาพ

แบบเปิดกว้าง (4) บคุลกิภาพแบบยอมรบัผูอ้ืน่ (5) บคุลิกภาพ 

แบบมีสติ

1.2. ลักษณะพฤติกรรมแสดงออกทางเพศ 

ประกอบด้วย (1) ลักษณะความเป็นชาย (2) ลักษณะ

ความเป็นหญิง

2. ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อความสามารถ

ในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของนักเรียน

มัธยมศึกษา ประกอบด้วย

2.1. ส่ิงแวดล้อมทางการศึกษาในโรงเรียน

 1. ระดับนักเรียนประกอบด้วย (1) 

สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู (2) สัมพันธภาพ 

ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน

 2. ระดับห้องเรียนประกอบด้วย (1) 

บรรยากาศในการเรียนการสอน (2) คุณลักษณะของครู  

(3) พฤติกรรมการสอนของครู (4) บรรยากาศในช้ันเรียน

 3. ระดับโรงเรยีนประกอบด้วย (1) ภาวะ 

ผู้น�าของผู้บริหาร (2) พฤติกรรมการบริหาร (3) บรรยากาศ

ของโรงเรียน และ (4) ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน 

กับชุมชน

2.2. ส่ิงแวดล้อมทางการศึกษานอกโรงเรียน 

 การอบรมเล้ียงดูประกอบด้วย การอบรม 

เลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย การอบรมเลี้ยงดูแบบ

ประชาธิปไตย และการอบรมเล้ียงดูแบบเข้มงวดกวดขัน
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 การเข้าถึงสื่อสารมวลชนหรือการเปิดรับ

สื่อสารมวลชนประกอบด้วย (1) สื่อโทรทัศน์ (2) ส่ือวิทยุ 

(3) สื่อสิ่งพิมพ์ (4) สื่ออินเตอร์เน็ท 

ในการวจิยัครัง้นี ้การพจิารณาความสามารถในการ 

เผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคใช้กรอบแนวคิดของสตอลท์ซ 

(Stoltz, 1997, pp. 106-125) ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน  

คือ การควบคุมสถานการณ์ (control) สาเหตุและความ

รับผิดชอบ (origin and ownership) ความสามารถด้าน

ความเข้าใจ (reach) และการอดทนต่อปัญหา (endurance)

วิธีกำรด�ำเนินวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงอธิบาย (explanatory 

research) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

1. ประชากร

ในการวิจัยครั้งนี้ ประชากรได้แก่นักเรียนมัธยม 

ศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมัธยมศึกษา ในส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศกึษามธัยมศกึษา เขต 5 สงักดัส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง ศึกษาธิการ ในปีการศึกษา 

2554 ซึ่งประกอบด้วย 4 จังหวัด คือ จังหวัดสิงห์บุรี 

จงัหวดัอ่างทอง จงัหวดัลพบรุ ีและจงัหวดัชัยนาท มีจ�านวน  

64 โรงเรียน จ�านวนนักเรียน 9407 คน 

2. การก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

การก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้ตารางการ

ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างของ Louis, C., Lawrence, M., 

& Keith, M. (2001) ที่มีประชากรไม่เกิน 10,000 คน  

และระดับความเชื่อมั่นที่ 95 % จะได้กลุ่มตัวอย่างขนาด 

ไม่น้อยกว่า 370 คน ผูว้จิยัจงึก�าหนดกลุม่ตวัอย่าง 400 คน  

ซึ่งเพียงพอที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างได้

วิธีกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง

ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ มีขั้นตอน

ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างดังนี้

1. ส�ารวจข้อมูลหน่วยสมาชิกของประชากร

จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ แล้วจัดท�ากรอบของการสุ่ม 

(Sampling Frame) โดยอาศัยการแบ่งส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จ�าแนกจังหวัดอ�าเภอ

ที่อยู่ในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

และโรงเรียนที่อยู่ในแต่ละอ�าเภอ ดังตาราง1

ตำรำง 1

จ�านวนโรงเรียนมัธยมศึกษาจ�าแนกตามจังหวัดและอ�าเภอ

จังหวัด
ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง

อ�ำเภอ โรงเรียน อ�ำเภอ โรงเรียน

สิงห์บุรี  6 12  3  3

อ่างทอง  7 14  4  2

ชัยนาท  8 13  4  2

ลพบุรี 11 25  6  3

รวม 32 64 17 10

2. สุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi-stage random 

sampling) โดยใช้อ�าเภอเป็นหน่วยในการสุ่มสุ่มอ�าเภอมา

จ�านวนร้อยละ 50 ในแต่ละจังหวัด ดังตาราง1

3. สุม่แบบแบ่งชัน้ (stratified random sampling)  

โดยจัดโรงเรียนแบ่งตามขนาดโรงเรียนตามหลักการแบ่ง

ขนาดโรงเรียนของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ได้เป็น 4 ขนาด ดังตาราง

ตำรำง 2 

จ�านวนนักเรียนจ�าแนกตามขนาดโรงเรียน

จังหวัด
กลุ่มตัวอย่ำง

ใหญ่พิเศษ ใหญ่ กลำง เล็ก รวม

สิงห์บุรี  40  80 120

อ่างทอง  40  40  80

ชัยนาท 40  40  80

ลพบุรี 40  40  40 120

รวม 40 40 160 160 400

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม

ซึ่งแบ่งออกเป็น 8 ฉบับ ดังนี้

ฉบับที่ 1 แบบสอบถามวัดความสามารถในการ

เผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค มีลักษณะเป็นมาตราส่วน
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ประมาณค่า 5 ระดับ โดยปรับปรุงมาจากสตอลซ์ (Stoltz, 

1997, pp. 87-142) ที่ได้สร้างแบบวัดความสามารถ 

ในการเผชญิปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรค หรอื The Adversity  

Response (ARP) ให้สอดคล้องกบันกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษา

ปีที่ 4

ฉบับที ่2 แบบสอบถามวดัสิง่แวดล้อมทางการศกึษา 

ในโรงเรียนระดับนักเรียน มีลักษณะเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ พัฒนาข้ึนจากแนวคิดและทฤษฎี

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของนักเรียนและ

ครูในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ฉบับที่ 3 แบบสอบถามสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา

ในโรงเรียนระดับห้องเรียน มีลักษณะเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ พัฒนาข้ึนจากแนวคิดและทฤษฎี

ลักษณะของบรรยากาศ พฤติกรรมในห้องเรียน ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ฉบับที่ 4 แบบสอบถามสิ่งแวดล้อมทางการ

ศึกษาในโรงเรียนระดับโรงเรียน มีลักษณะเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ พัฒนาข้ึนจากแนวคิดและทฤษฎี 

การบริหารของผู้บริหาร บรรยากาศสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

และความสัมพันธ์ของโรงเรียนกับชุมชน 

ฉบับที่ 5 แบบสอบถามวัดการอบรมเลี้ยงดู  

มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยใช้

แนวคิดของ เฮอร์ลอด (Hurlock, 1987, pp. 402-403) 

เป็นกรอบในการพัฒนาแบบสอบถาม ให้สอดคล้องกับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ฉบบัท่ี 6 แบบสอบถามวัดการเข้าถงึสือ่สารมวลชน

หรือการเปิดรับข้อมูลข่าวสารมีลักษณะเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ พัฒนาข้ึนจากแนวคิดและทฤษฎี 

การเข้าไปใช้สื่อต่างๆ และแสดงถึงความชื่นชอบพึงพอใจ  

ความถีใ่นการใช้ เรือ่งทีส่นใจน�าความรูท้ีไ่ด้เผยแพร่ พร้อมทัง้ 

แสดงความคิดสรุปวิจารณ์เรื่องต่างๆ ที่ได้รับจากสื่อที่

เข้าถึงนั้นให้สอดคล้องกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ฉบับที่ 7 แบบสอบถามวัดบุคลิกภาพ มีลักษณะ

เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับโดยใช้กรอบแนวคิด

เกี่ยวกับบุคลิกภาพประกอบห้าประการ ของคอสต้า และ 

แมคเคร (Costa and McCrea) วัลภา สบายยิ่ง, 

2542 พัฒนาแบบสอบถาม ให้สอดคล้องกับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ฉบับที่ 8 แบบสอบถามลักษณะความเป็นชายและ

ลกัษณะความเป็นหญงิ มลีกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า  

7 ระดับ โดยการปรับปรุงแบบสอบถาม ของเบอร์นาร์ด  

(วิไลวรรณ ศรีสงคราม, 2539, หน้า 15-18) ได้วิเคราะห์

องค์ประกอบของแบบทดสอบ Minnesota Multiphasic 

Personality Inventory (MMPI) และ Bem Sex Role 

Inventory (BSRI) ให้สอดคล้องกับนักเรียนมัธยมศึกษา

ปีที่ 4

กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่ อ งมือที่ เป ็น

แบบสอบถำม

1. หาค่าความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (face validity)  

ของแบบสอบถามจ�านวน 8 ฉบับ โดยการพิจารณาจาก 

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruency--IOC) 

(บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2545, หน้า 95) เพื่อคัดเลือก

และปรบัปรงุให้สอดคล้องกบันยิามทีก่�าหนดไว้โดยคดัเลอืก

ข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป 

มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.6-1.0 

2. ค่าอ�านาจจ�าแนก (Discrimination Power) 

ผู้วิจัยหาค่าอ�านาจจ�าแนกเป็นรายข้อของเครื่องมือทุกฉบับ

ที่มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  

ภายหลังจากการทดลองใช้และการหาค่าความเชื่อมั่นแล้ว  

วิเคราะห์โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน  

(Pearson‘s Product Moment Correlation Coefficient) 

ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมโดยค่าที่ถือว่าใช้ได้ 

คือค่าที่สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากกว่า .20 (บุญเชิด  

ภิญโญอนันตพงษ์, 2545, หน้า 84)

น�าแบบสอบถามที่ผ ่านเกณฑ์การคัดเลือกไป

ทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร จ�านวน 59 คน ที่ไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่าง แล้วน�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าอ�านาจจ�าแนก 

(r
xy
) รายข้อและคัดเลือกข้อค�าถามที่มีค่าอ�านาจจ�าแนก

ต้ังแต่ 0.2 ขึ้นไป มีค่าอยู่ระหว่าง 0.234-0.804
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3. ค่าความเชื่อมั่น (reliability) เพื่อให้งานวิจัย

น่าเชื่อถือผู้วิจัยโดยค�านวณค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (alpha 

coefficient) ของครอนบาค น�าแบบสอบถามทุกฉบับ 

ไปทดลองใช้ กับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการ

วิจัยนี้ (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2545, หน้า 131) 

โดยน�าแบบสอบถามที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกไปทดลองใช้ 

(Try Out)กบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนท่าช้าง

วิทยาคาร จ�านวน 59 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วน�า

ข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ ของแบบสอบถาม

โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ของ 

ครอนบัค ผลการวิเคราะห์พบว่าในการหาคุณภาพของ

เครื่องมือ ได้ค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.850-0.987 

ผลกำรวิจัย

1. กลุ่มตัวอย่างมี ความสามารถในการเผชิญ

ปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน 

ระดับปานกลาง 

2.ปัจจัยที่ส ่งผลต่อความสามารถในการเผชิญ

ปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของกลุ่มตัวอย่าง

2.1.ปัจจัยที่ส ่งผลต่อความสามารถในการ

เผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของนักเรียน

ตำรำง 4

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ปัจจัยที่ส ่งผลต่อ

ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของ

นักเรียน (Y)

ตัวแปรท�านาย β Std 

Error

Beta t

(Constant) 

= 103.351

12.976 7.965**

สัมพันธภาพระหว่าง

นักเรียนกับนักเรียน 

(C10)

7.910 1.452 .265 8.446**

บุคลิกภาพแบบ

มีสติ (A5)

5.649 2.431 .113 2.324*

บุคลิกภาพแบบ

หวั่นไหว (A1)

-6.993 2.917 -.115 -2.397*

R        = 0.352

R
2
      = 0.124

Adjust R
2
 

          = 0.118

        SE
est

   = 13.6126

        F       = 18.710**

** p < .01 * p < .05

จากการทดสอบค่าความแปรปรวนด้วยค่า F-test 

พบว่า มีปัจจัยอย่างน้อย 1 ตัวที่มีความสัมพันธ์กับความ

สามารถในการเผชญิปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรคของนกัเรยีน 

(F = 18.710, Sig. = 0.00) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 จึงสามารถสร้างสมการถดถอยพหุคูณ เพื่อ

พยากรณ์ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้

Ŷ  =  103.351 + 7.910 (สัมพนัธภาพระหว่าง

นักเรียนกับนักเรียน) + 5.649 (บุคลิกภาพแบบมีสติ) - 

6.993 (บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว) 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน ดังนี้ 
^
Z  =  0.265(สัมพันธภาพระหว่างนักเรียน

กับนักเรียน) + 0.113 (บุคลิกภาพแบบมีสติ) - 0.115 

(บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว)

2.2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการ

เผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของนักเรียน ด้านการ

ควบคุม (Control) (Y1)
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ตำรำง 5

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ

สามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรคของนกัเรยีน 

ด้านการควบคุม (Control) (Y
1
)

ตัวแปรท�านาย β Std 

Error

Beta t

(Constant) 

= 18.360

3.380 5.432**

บุคลิกภาพแบบมีสติ 

(A5)

2.757 1.025 .135 2.691**

ภาวะผู้น�าของผู้บริหาร 

(C7)

1.112 0.474 .117 2.348*

R          = 0.194

R
2
         = 0.038

Adjust R
2
 = 0.033

        SE
est

  = 5.8545

        F       = 7.796**

** p < .01 * p < .05

จากการทดสอบค่าความแปรปรวนด้วยค่า F-test 

พบว่า มีปัจจัยอย่างน้อย 1 ตัวที่มีความสัมพันธ์กับความ

สามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรคของนกัเรยีน 

(F = 7.796, Sig. = 0.00) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 จึงสามารถสร้างสมการถดถอยพหุคูณ เพื่อ

พยากรณ์ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้

1̂Y  =  18.360 + 2.757 (บุคลิกภาพแบบมีสติ  

(A5)) + 1.112 (ภาวะผู้น�าของผู้บริหาร (C7)) 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน ดังนี้ 1 
^
Z

1
 = 0.135 (บุคลิกภาพแบบมีสติ (A5)) + 

0.117 (ภาวะผู้น�าของผู้บริหาร (C7))

2.3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการ

เผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของนักเรียน ด้านสาเหตุ

และความรับผิดชอบ (origin and ownership) (Y
2
)

ตำรำง 6

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ปัจจัยที่ส ่งผลต่อ

ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของ

นักเรียน ด้านสาเหตุและความรับผิดชอบ (Origin and 

Ownership) (Y
2
)

ตัวแปรท�านาย β Std 

Error

Beta t

(Constant) 

= 25.778

4.758 5.418**

บุคลิกภาพแบบ

ยอมรับผู้อื่น (A4)

2.501 0.971 0.126 2.575**

สัมพันธภาพระหว่าง

นักเรียนกับครู (C1)

1.209 0.512 0.134 2.363*

สัมพันธภาพระหว่าง

นักเรียนกับนักเรียน 

(C2)

1.067 0.544 0.115 1.960*

การอบรมเลี้ยงดู

แบบปล่อยปละ

ละเลย (D1)

-1.029 0.385 -0.133 -2.669**

บุคลิกภาพแบบ

หวั่นไหว (A1)

-2.055 0.890 -0.110 -2.309*

R         = 0.385

R
2
        = 0.149

Adjust R
2
 

          = 0.138

        SE
est

   = 4.1660

        F       = 13.750**

** p < .01 * p < .05

จากการทดสอบค่าความแปรปรวนด้วยค่า F-test 

พบว่า มีปัจจัยอย่างน้อย 1 ตัวที่มีความสัมพันธ์กับความ

สามารถในการเผชญิปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรคของนกัเรยีน 

(F = 13.750, Sig. = 0.00) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 จึงสามารถสร้างสมการถดถอยพหุคูณ เพื่อ

พยากรณ์ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้

2̂Y  =  25.778 + 2.504(บคุลกิภาพแบบยอมรบั

ผู้อ่ืน (A4)) + 1.209(สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู 

(C1)) + 1.067(สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับนักเรียน 

(C2)) - 1.029(การอบรมเล้ียงดูแบบปล่อยปละละเลย 

(D1)) - 2.055(บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว (A1))
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สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน ดังนี้
^
Z 2 =  0.126 (บุคลิกภาพแบบยอมรับผู้อ่ืน 

(A4)) + 0.134 (สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู 

(C1)) + 0.115 (สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับนักเรียน 

(C9)) - 0.133 (การอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย 

(D1)) - 0.110 (บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว (A1))

2.4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการ

เผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของนักเรียน ด้านความ

สามารถด้านความเข้าใจ (Reach) (Y
3
)

ตำรำง 7

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ

สามารถในการเผชญิปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรคของนักเรยีน 

ด้านความสามารถด้านความเข้าใจ (Reach) (Y
3
)

ตัวแปรท�ำนำย β Std 

Error

Beta t

(Constant) 

= 24.567

1.493 16.454**

สื่อสิ่งพิมพ์ (E3) 1.470 0.401 .218 3.665**

บรรยากาศในชั้นเรียน 

(C6)

0.961 0.366 .141 2.626**

สื่อวิทยุ (E2) -0.690 0.301 -.130 -2.295*

R          = 0.264

R
2
         = 0.070

Adjust R
2
 = 0.063

       SE
est

   = 4.4183

       F       = 9.918**

** p < .01 * p < .05

จากการทดสอบค่าความแปรปรวนด้วยค่า F-test 

พบว่า มีปัจจัยอย่างน้อย 1 ตัวที่มีความสัมพันธ์กับความ

สามารถในการเผชญิปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรคของนักเรยีน 

(F = 9.918, Sig. = 0.00) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 จึงสามารถสร้างสมการถดถอยพหุคูณ เพื่อ

พยากรณ์ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้

3Ŷ  =  24.567 + 1.470(สื่อสิ่งพิมพ์ (E3)) + 

0.961 (บรรยากาศในชั้นเรียน (C6)) - 0.690 (ส่ือวิทยุ 

(E2)) 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน ดังนี้
^
Z 3 =  0.218(สื่อสิ่งพิมพ์ (E3)) + 0.141 

(บรรยากาศในชั้นเรียน (C6)) - 0.130 (ส่ือวิทยุ (E2))

2.5. ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการเผชิญปัญหาและ

ฟันฝ่าอุปสรรคของนักเรียน ด้านความยืดเยื้อของปัญหา 

(Endurance) (Y
4
)

ตำรำง 8

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ

สามารถในการเผชญิปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรคของนกัเรยีน 

ด้านความยืดเยื้อของปัญหา (Endurance) (Y
4
)

ตัวแปรท�านาย β Std 

Error

Beta t

(Constant) = 24.421 2.845 8.585**

สัมพันธภาพระหว่าง

นักเรียนกับนักเรียน 

(C2)

3.821 0.577 .340 6.619**

ลักษณะความเป็น

กลาง (B3)

2.115 0.795 .315 2.659**

การอบรมเลี้ยงดูแบบ

ปล่อยปละละเลย 

(D1)

-1.049 0.474 -.112 -2.215*

ลักษณะความเป็น

หญิง (B2)

-2.486 0.760 -.389 -3.271**

R          = 0.397

R
2
         = 0.158

Adjust R
2
 = 0.149

        SE
est

  = 5.0250

        F      = 18.490**

** p < .01 * p < .05

จากการทดสอบค่าความแปรปรวนด้วยค่า F-test 

พบว่า มีปัจจัยอย่างน้อย 1 ตัวที่มีความสัมพันธ์กับความ

สามารถในการเผชญิปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรคของนกัเรยีน 

(F = 18.490, Sig. = 0.00) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 จึงสามารถสร้างสมการถดถอยพหุคูณ เพื่อ

พยากรณ์ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้

4̂Y  =  24.421 + 3821 (สัมพันธภาพระหว่าง

นักเรียนกับนักเรียน (C2)) + 2.115 (ลักษณะความกลาง 

(B3)) - 1.049 (การอบรมเล้ียงดูแบบปล่อยปละละเลย 

(D1)) - 2.489 (ลักษณะความเป็นหญิง (B2)) 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน ดังนี้
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^
Z 4 =  0.340(สัมพันธภาพระหว่างนักเรียน

กับนักเรียน (C2)) + 0.315 (ลักษณะความกลาง (B3)) 

- 0.112 (การอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย (D1)) 

- 0.389 (ลักษณะความเป็นหญิง (B2))

กำรอภิปรำยผล

ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถน�ามาอภิปราย ดังนี้

1. การที่ระดับความสามารถในการเผชิญปัญหา

และฟันฝ่าอุปสรรคของกลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการ 

เผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคโดยภาพรวมและรายด้าน

อยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นถึงลักษณะการด�าเนิน

ชีวิตของนักเรียนเป็นไปด้วยความราบเรียบ ตามวิถีชีวิต

ของสังคมชนบทที่มีรูปแบบของชีวิตแบบอะลุ ้มอล่วย 

ประนีประนอม ไม่มีความเร่งรีบ มีความสัมพันธ์แบบญาติ

พี่น้อง และไม่มีการแข่งขันสูงอย่างสังคมเมือง (รัตนา  

อัตภูมิสุวรรณ์, 2542, หน้า 3) นักเรียนอาจจะตอบสนอง

ต่อสถานการณ์ที่ยาก ล�าบากโดยใช้ความสามารถในการ

ควบคุมตนเอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความปริมาณ หรือความ

รุนแรงของเหตุการณ์ โดยนักเรียนจะหมดความหวัง และ

ขาดความมั่นใจได้ง่าย เมื่อเผชิญกับความล้มเหลวหรือ

วิกฤติท่ีรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งบางครั้งจุดเริ่มต้นของปัญหา

มาจากแหล่งอ่ืนและบางครัง้กม็าจากตวันกัเรยีนเอง ในบาง 

โอกาสนักเรียนอาจจะโทษตัวเองมากเกินไป และ/หรือ 

ในบางครั้งนักเรียนอาจจะเข้าไปร่วมรับผิดชอบ แต่อาจจะ

จ�ากัดความรับผิดชอบกับสิ่งที่นักเรียนเป็นต้นเหตุเท่านั้น  

ในบางโอกาส นักเรียนอาจจะปล่อยให้ปัญหาขยายวงกว้าง 

โดยไม่จ�าเป็น และเมื่อนักเรียนเกิดความรู ้สึกผิดหวัง

นักเรียนอาจจะมีความคิดแบบหายนะ นักเรียนมักจะ 

ไม่ปล่อยปัญหาคงอยู่ยาวนาน โดยเฉพาะปัญหาชีวิตที่มี

ขนาดเล็ก ถึงปานกลาง นักเรียนจะแก้ปัญหาได้ดี แต่อาจ 

มีบางช่วงท่ีเกิดความอ่อนแอและความหวังที่ลดน้อยลง  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องพบกับความล้มเหลวหรือ 

การสูญเสียที่ค่อนข้างรุนแรง จะผ่านพ้นได้ยากล�าบาก 

ลักษณะของนักเรียนดังกล่าวข้างต้น อาจมาจาก

ปัจจัยหลายอย่าง ดังผลการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมภายใน

โรงเรียน พบว่า ทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์กับความสามารถ

ในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค และเมื่อพิจารณา

ค่าสถิติพื้นฐานพบว่าทุกปัจจัยอยู ่ในระดับดี เมื่อน�ามา

พิจารณารายปัจจัยพบว่า สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับ

นักเรียนอยู่ในระดับดี ชี้ให้เห็นถึงลักษณะความต้องการ

เพื่อนของนักเรียนซึ่งเป็นวัยรุ ่น ต้องการเข้ากลุ ่มและ 

การยอมรบัของกลุม่ และมคีวามคดิทีค่ล้อยตามกนั ปรกึษา

หารือ ช่วยกันแก้ไขปัญหา ดังที่ สุพัตรา สุภาพ (2536,  

หน้า 9) กล่าวถงึการแบ่งช่วงอายขุองวยัรุน่ออกเป็น 3 ระยะ 

ซึ่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จะอยู่ในระยะที่ 2 คือ

อายุระหว่าง 13-16 ปี เป็นระยะที่เริ่มสนใจเพศตรงข้าม  

คล้อยตามกลุ่มเพื่อน อยากรู้ อยากลอง ชอบความตื่นเต้น 

ท้าทาย ทดสอบส่ิงแปลกๆ ใหม่ๆ และนักเรียนในวัยนี้

ยังต้องการการยอมรับนับถือจากสังคม โดยเฉพาะจาก

ผู้ใหญ่หรือการได้รับการไว้วางใจจากผู้ใหญ่ จะท�าให้เกิด 

ความภาคภมูใิจ (ดวงกมล เวชบรรจงรตัน์, 2527) สอดคล้อง 

กบัปัจจยัสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรยีนกบัครทูีอ่ยูใ่นระดบัดี  

ท�าให้นักเรียนมีแรงจูงในในการกระท�าตนเองให้เป็นท่ี 

ไว้วางใจของครู ท�าให้เกิดความศรัทธาในตัวครูและเชื่อฟัง

ค�าแนะน�าในการช่วยเหลือกรณีที่เกิดปัญหาและส่งเสริม 

ในกรณทีีป่ระสบความส�าเรจ็ นอกจากนีย้งัมปัีจจยับรรยากาศ 

การเรียนการสอน คุณลักษณะของครู พฤติกรรมการสอน

ของครู ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา อยู่ใน

ระดับดี ฉะนั้นการจัดการศึกษาที่ดีย่อมสามารถยกระดับ

ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคได้ 

นอกจากนี้ปัจจัยการบริหารงานในสถานศึกษา ที่ต้อง

พิจารณาอันดับแรกคือ ภาวะผู้น�าของผู้บริหาร ผู้บริหาร

จะต้องแสดงให้นักเรียนเห็นถึงการมีภาวะผู้น�าที่ดี ดังที่  

พรทิพย์ อัยยิมาพันธ์ (2547, หน้า 68) ได้แบ่งบทบาท

ของภาวะผู้น�า ออกเป็น 4 ประการ ได้แก่ (1) การก�าหนด 

แนวทางหลัก (pathfinding) (2) การสร ้างระบบ 

การท�างานที่มีประสิทธิผล (aligning) (3) การมอบอ�านาจ 

(empowering) และ (4) การสร้างตัวแบบ (modeling) 

ดังนั้น หากผู้บริหารมีภาวะผู ้น�าที่ดีเป็นแบบอย่างแล้ว 

นักเรียนก็จะซึมซับเอาไว้เป็นต้นแบบในการด�าเนินชีวิต
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ต่อไป โดยท่ีพฤติกรรมการบริหารหมายถึงกระบวนการ

ที่ผู ้บริหารใช้อ�านาจตลอดจนทรัพยากรต่างๆ เช่น คน 

เงิน วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่หรือคาดว่าจะมีจัดการด�าเนินงาน

ของสถาบันหรือหน่วยงานนั้นๆ ให้ด�าเนินไปสู่จุดหมาย 

ทีต้่องการ และเป็นการกระท�าทีนั่กเรยีนเหน็ได้เป็นรปูธรรม 

ชัดเจน และยังก่อให้เกิดบรรยากาศของโรงเรียนและความ

สัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ซึ่งมาจากการบริหาร

จัดการที่ดี (พนัส หันนาคินทร์, 2524, หน้า 5)

นอกจากปัจจัยภายในโรงเรียนแล้วยังมีปัจจัย

ภายนอกโรงเรียนที่ส ่งผลในเชิงบวกอยู ่ 4 ปัจจัยคือ  

การอบรมเลีย้งดแูบบประชาธิปไตย สือ่โทรทศัน์ สือ่สิง่พมิพ์  

และสื่ออินเตอร์เน็ต แสดงว่าการเลี้ยงดูประชาธิปไตย 

(democratic rearing) ซึ่งเป็นเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล 

เป็นการอบรมเลี้ยงดูที่บุตรรู้สึกว่าบิดามารดาปฏิบัติต่อตน 

อย่างยตุธิรรม บดิามารดามีความอดทนไม่ตามใจ และเข้มงวด 

กวดขันจนเกินไป ยอมรับความสามารถและความคิด

เห็นของบุตรให้ความร่วมมือแก่บุตรตามโอกาสอันควร 

เป็นการสร้างเสริมนักเรียนให้เป็นคนมีเหตุผลจนเป็นนิสัย  

(Hurlock, 1984, pp. 402-403) ครอบครวัเป็นสถาบนัทีม่ี

อทิธพิลต่อวยัรุน่มากทีส่ดุเพราะช่วยเหลอืส่งเสรมิสนับสนนุ

ให้สามารถผ่านพ้นวิกฤติการณ์ได้อย่างเหมาะสมโดยที่บิดา 

มารดาร่วมใจกันในการอบรมเลี้ยงดูบุตร มีบรรยากาศ

แบบประชาธิปไตยให้มีอิสระทางความคิดพัฒนาทักษะ

ในการตัดสินใจและแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง (ยุพยงค์  

โคตรพฒันานนท์, 2543) นอกจากนีก้ารได้รบัความรูใ้นเรือ่ง 

ต่างๆ ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออินเตอร์เน็ต  

ซึ่งเป็นสื่อที่เข้าถึง และสามารถท�าความเข้าใจได้ง่าย 

ในปัจจุบัน เพราะได้เห็นรูปภาพซึ่งเป็นสื่อที่ท�าความเข้าใจ

ได้ง่าย มรีายการและข้อมลูข่าวสารรวมถงึสาระความรูต่้างๆ  

มากมายทีส่ามารถจะหาศกึษาได้ ง่ายนับว่าเป็นสือ่ทีส่ามารถ 

เพิ่มประสบการณ์ความรู้ให้แก่นักเรียนได้เรียนรู้และน�ามา 

ประยุกต์แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ประสบได้อย่างมีเหตุผล  

อนึ่ง แม้ว่าสื่อวิทยุจะเข้าถึงได้ง่ายและมีค่าใช้จ่ายน้อย 

แต่การศึกษา พบว่าเป็นสื่อที่ไม่มีความสัมพันธ์กับความ

สามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค ทั้งนี้อาจจะ

มาจากการขอจัดต้ังสถานีวิทยุซ่ึงส่วนใหญ่เป็นวิทยุชุมชน

ที่อยู ่ในชนบท และไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง  

ท�าให้มีรายการที่ไม่ตรงกับความต้องการของวัยรุ่น จึงท�าให้ 

นักเรียนให้ความส�าคัญน้อย และไม่ส่งผลต่อความสามารถ

ในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค

ฉะนั้น การที่นักเรียนจะมีความสามารถในการ

เผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคในระดับใดนั้นปัจจัย 

ทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกโรงเรียนมีส่วนส�าคัญ

ที่สร้างสมประสบการณ์ให้นักเรียน ถ้ามีการบริหารจัดการ

ที่ดี จะท�าให้นักเรียนยกระดับความสามารถในการเผชิญ

ปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค ได้ดีขึ้น

2. ปัจจัยที่มีส่งผลต่อความสามารถในการเผชิญ

ปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

2.1 ปัจจัยในการพยากรณ์ความสามารถ 

ในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของนักเรียน ได้แก่  

(1) สัมพนัธภาพระหว่างนกัเรยีนกบันกัเรยีน (2) บคุลิกภาพ

แบบมสีต ิส่งผลในเชงิบวก และ (3) บคุลกิภาพแบบหวัน่ไหว  

ส่งผลในเชิงลบ แสดงว่าในวัยนี้เพื่อนมีอิทธิพลมาก ท่ีจะ

ท�าให้ นักเรียนมีลักษณะนิสัยความคิดเป็นอย่างไร และ

ปัจจัยบุคลิกภาพแบบมีสติ ซึ่งเป็นลักษณะบุคคลที่มีความ

สุขุมรอบคอบ ท�าอะไรต้องมีเหตุและผล ถ้าบุคคลใด 

มีมากจะท�าให้พัฒนาความสามารถในการเผชิญปัญหาและ

ฟันฝ่าอุปสรรคของนักเรียนได้ดีขึ้น ในทางตรงกันข้ามหาก 

มบีคุลิกภาพแบบหวัน่ไหวจะไปลดทอนความสามารถในการ

เผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของนักเรียน ให้ลดน้อยลง 

2.2 ปัจจัยในการพยากรณ์ความสามารถด้าน

การควบคุม (control) มีปัจจัยที่ส่งผลในเชิงบวก คือ 

บุคลิกภาพแบบมีสติ และ ภาวะผู้น�าของผู้บริหาร 

ความสามารถด้านการควบคุมเป็นการควบคุม

อารมณ์ของนักเรียนที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่าง

เหมาะสม จึงสัมพันธ์กับบุคลิกภาพแบบมีสติ ซึ่งเป็นการ

ใช้เหตุผลเข้ามาควบคุมในการตอบสนอง ส่วนปัจจัยภาวะ

ผู้น�าของผู้บริหาร แม้จะไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์และเหตุผล

ของนักเรียนโดยตรง แต่จะเป็นต้นแบบที่แสดงให้นักเรียน

ได้เห็นว่าเมื่อมีสถานการณ์เกิดขึ้นภายในโรงเรียน แล้ว 
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ผู ้บริหารจะน�าภาวะผู ้น�าออกมาแก้ปัญหาให้เกิดความ

ประทับใจแก่นักเรียน จึงส่งผลให้นักเรียนจดจ�าและเกิด

การเลียนแบบน�าไปใช้ เป็นการส่งผลต่อความสามารถ 

ในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคอีกปัจจัยหนึ่ง

2.3 ปัจจัยพยากรณ์ความสามารถด้านสาเหตุ

และความรับผิดชอบ (origin and ownership) ได้แก่ 

ปัจจัยบุคลิกภาพแบบยอมรับผู้อื่น สัมพันธภาพระหว่าง

นักเรียนกับครู และสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับ

นักเรียน ที่ส่งผลเชิงบวก ส่วนการอบรมเล้ียงดูแบบ 

ปล่อยปละละเลย และบุคลิกภาพแบบหวั่นไหว ส่งผล

เชิงลบ

ความสามารถด้านสาเหตุและความรับผิดชอบ 

เป็นการเข้าไปรู้ถึงสาเหตุของปัญหาและร่วมรับผิดชอบ 

ในปัญหานั้นๆ การจะเกิดอย่างนี้ได้นั้น บุคคลจะต้องมี

ความสมัพนัธ์กนัดพีอสมควร มคีวามเป็นเพือ่น ญาตพิีน้่อง  

ครูอาจารย์ ซึ่งลักษณะเหล่านี้เป็นลักษณะที่เกิดขึ้นโดย

ธรรมชาตใินสงัคมไทย ซ่ึงเม่ือบุคคลใดเกดิปัญหา บคุคลอ่ืน

ที่เป็นเพื่อน ญาติ พี่น้อง หรือ ครูอาจารย์จะยื่นมือเข้ามา 

ช่วยเหลือ เสมือนเป็นปัญหาของตนเอง ในทางตรงกันข้าม 

การอบรมเลีย้งดูแบบปล่อยปละละเลย และบุคลกิภาพแบบ

หวั่นไหว ซึ่งเป็นลักษณะของบุคคลที่ไม่มีความรับผิดชอบ 

อะไร กลัวไม่กล้าท�าอะไรใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลจึงไม่

สนใจท่ีจะเข้าไปรบัรูถ้งึสาเหตขุองปัญหาและร่วมรบัผดิชอบ 

ในปัญหาน้ันๆ ปัจจัยทั้ง 2 ปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลต่อ 

ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค 

ในเชิงลบ

2.4. ปัจจัยการพยากรณ์ความสามารถด้าน

ความเข้าใจ (reach) คือ สื่อสิ่งพิมพ์ และบรรยากาศ 

ในชั้นเรียน ส่งผลในเชิงบวก แต่สื่อวิทยุ ส่งผลในเชิงลบ

ความสามารถด้านน้ีเป็นการศึกษาและเข้าใจ

ปัญหา โดยจะท�าความเข้าใจปัญหาว่ามีความใหญ่โตเพยีงใด 

จะขยายวงกว้างหรือไม่ จึงเป็นเรื่องการสื่อสารที่สร้าง 

ความเข้าใจตรงกนั เช่นสือ่สิง่พิมพ์ถงึแม้ว่าเป็นสือ่ทางเดยีว  

แต่บุคคลสามารถท�าความเข้าใจได้ดีโดยที่สามารถอ่าน

ทบทวน ย้อนกลับได้เท่าที่ต้องการ หรือจนกว่าจะเข้าใจ 

และบรรยากาศในชั้นเรียนเป็นสื่อสารสองทาง หากมี

บรรยากาศที่ไม่เครียดก็จะสร้างความเข้าใจได้ดี ฉะน้ัน

เมื่อมีปัญหาใดๆ ถ้าจะให้บุคคลเข้ามาช่วยกันแก้ปัญหา 

จะต้องสร้างบรรยากาศให้เหมาะสม แต่ส�าหรับสื่อวิทยุนั้น

เป็นสื่อทางเดียว มีความรวดเร็วในการสื่อสาร ไม่มีการ

อธิบายเหตุผลหรือการแก้ปัญหา จึงท�าให้สื่อวิทยุส่งผล

ต่อความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค

ในเชิงลบ

2.5. ปัจจัยการพยากรณ์ความสามารถด้าน

ความยืดเยื้อของปัญหา (endurance) คือ สัมพันธภาพ

ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน และลักษณะความเป็นกลาง 

ส่งผลในเชงิบวก แต่การอบรมเลีย้งดูแบบปล่อยปละละเลย

และ ลักษณะความเป็นหญิง ส่งผลเชิงลบ

ความสามารถด้านนี้เป็นศึกษาปัญหาว่าจะคงอยู่

นานขนาดไหนจึงจะได้รับการแก้ปัญหา ซึ่งนักเรียนในวัยน้ี 

ให้ความส�าคัญกับเพื่อนมากที่สุด เมื่อเกิดปัญหาก็จะ

ปรึกษาเพื่อนหาวิธีที่จะแก้ไข ทั้งนี้เป็นไปตามธรรมชาติ

ของสังคมไทยส่วนปัจจัยลักษณะความเป็นกลางในการ

แสดงออกทางเพศนั้น เป็นการแสดงพฤติกรรมท่ีไม่ใช่

แสดงออกทางเพศชายอย่างเดียวหรือแสดงออกทาง 

เพศหญงิอย่างเดียว แต่ได้ลดขนาดพฤติกรรมการแสดงออก 

ของเพศทั้งสองลงมาจึงมีทั้งความอ่อนโยน เข้มแข็ง และ

มีเหตุผลผสมผสานกัน จึงท�าให้ได้วิธีการแก้ปัญหาที่ดีและ

รวดเร็วเป็นการส่งผลต่อความสามารถด้านความยืดเยื้อ 

ของปัญหาในทางบวก แต่ถ้ามีพฤติกรรมการแสดงออก

ความเป็นเพศหญิงเด่นอย่างเดียวจะมีลักษณะความไม่กล้า 

ข้ีอาย ท�าให้ปัญหาไม่ได้รบัการแก้ไขในทีสุ่ดซึง่เป็นการส่งผล 

ต่อความสามารถด้านความยืดเยื้อของปัญหาในทางลบ

ข้อเสนอแนะ

1. สถานศึกษาควรน�าผลการวิจัยมาก�าหนดเป็น

นโยบายในการบริหารจัดการ เช่น 

1.1 การน�าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ

การศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อเพิ่มบุคลิกภาพแบบ

มีสติแก่นักเรียน
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1.2 การสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ภายใน

สถานศึกษา ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาเป็นกลุ่ม

1.3 การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความ

สามารถในการคิดวิเคราะห์จากการรับสื่อได้อย่างมีเหตุผล

2. สถานศึกษาควรมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ในการส่งเสริมความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรค ทั้งใน

ระดับห้องเรียน โรงเรียน และชุมชนอย่างจริงจัง โดยการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความถนัดของผู้เรียน 

การจัดตั้งชุมนุมตามความถนัดของผู้เรียน จัดบรรยากาศที่

เหมาะสม เช่น นักเรียนสามารถขอค�าปรึกษาจากครูได้ง่าย  

หรือการจัดกิจกรรมกลุ่มให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่าง

กลุ่มเพื่อน หรือระหว่างผู้ปกครองของนักเรียน และการ 

ส่งเสรมิการพฒันาชุมชนตามศักยภาพทีโ่รงเรยีน และชุมชน

3. สถานศึกษาต้องพฒันาแหล่งเรยีนรูเ้พือ่นกัเรยีน 

จะได้เข้าถึงส่ือในรูปแบบต่างๆ มีการจัดกิจกรรมการ

วิเคราะห์ ข่าวสารจากแหล่งส่ือว่ามีความน่าเช่ือถือหรือไม่  

ควรศึกษาความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรคในกลุ่ม

นักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยินที่เรียนร่วมกับเด็กปกติ 

ซึ่งมีการสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนที่มีการได้ยินปกติและ

นักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยินในพื้นที่การศึกษาอื่นๆ 

รวมถึงการศึกษาในกลุ่มผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินที่ไม่ได้ 

เข้าสู่ระบบการศึกษา
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ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีสัมพันธ์กับประสิทธิผลภาวะผู้น�าของผู้บริหาร
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สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน*

Causal Factors related to Effective Leadership of the Executive that 
Affect the Effectiveness of the Kindergarten, under the Private 

Education Commission.

221

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นรายงานการวิจัยที่ท�าการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลภาวะผู้น�าของผู้บริหารที่ส่งผล 

ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาล สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนและสร้างรูปแบบภาวะผู้น�าของผู้บริหาร 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาล สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กลุ่มตัวอย่างคือผู้บริหาร

โรงเรียนจ�านวน 265 คน และครูในโรงเรียนอนุบาลจ�านวน 792 คน สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 

ปีการศึกษา 2555 จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น รูปแบบงานวิจัยสังเคราะห์จากทฤษฎี เอกสารและงานวิจัย ยืนยัน

รูปแบบด้วยวิธีการสนทนากลุ่มจากผู้เชี่ยวชาญ 13 คน ตรวจสอบรูปแบบด้วยการหาข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยการให้

กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ความสัมพันธ์และหาความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์

เชิงอิทธิพลของตัวแปรต้นที่ส่งผลต่อตัวแปรตามทีละตัวด้วยสถิติ Path Analysis ผลการวิจัยพบว่าระดับประสิทธิผล

ภาวะผู้น�าของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาลอยู่ในระดับดีและดีมาก ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลภาวะผู้น�าของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาลประกอบด้วยตัวแปรแฝงด้านภูมิหลัง  

ด้านสถานการณ์ ด้านคุณลักษณะภาวะผู้น�าของผู้บริหาร และด้านพฤติกรรมผู้น�าของผู้บริหาร และรูปแบบภาวะผู้น�า

ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาล มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

ค�ำส�ำคัญ: ปัจจัยเชิงสาเหตุ / ประสิทธิผลภาวะผู้น�าของผู้บริหาร / ประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาล

Abstract

The purpose of this research is to study the causal factors and related factors that affect the 

effective leadership of kindergartens under the Office of the Private Education Commission. The subjects 
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ควำมน�ำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 มาตรา 49 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพในการศึกษา 

บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า 

สิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มาตรา 

80 รฐัต้องพฒันาเดก็และเยาวชน สนบัสนนุการอบรมเลีย้งดู 

และให้การศึกษาปฐมวัย และมาตรา 80 (4) รัฐต้องส่งเสริม 

และสนับสนุนภาคเอกชนให้สามารถจัดและมีส่วนร่วม 

ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

ให้เท่าเทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ  

และพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาใน 

ทกุระดบัและทกุรปูแบบให้สอดคล้องกบัความเปลีย่นแปลง

ทางเศรษฐกิจและสังคม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

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

กล่าวว่าการศึกษาปฐมวัยเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ

ก่อนประถมศึกษาส�าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี (กระทรวง

were 265 school administrators and 792 teachers. Data were collected in 2011 by using stratified random 

sampling. The research was synthesized from theories, documents and research. The confirmation of 

the conceptual framework model was reviewed by 13 experts and a focus group. The confirmation of 

the research model was collected by the respondents of the sample group. The data analysis used was 

correlation and path analysis.

The results show that the level of leadership effectiveness and effective management of 

kindergartens is good to very good. Causal factors associated with effective leadership of the 

administration of the kindergartens is executive background, including age, experience in management 

and education administration, as well as the relationship between the management and the teachers in 

the kindergarten, influence in the executive office of the kindergarten, the structure of the kindergarten, 

the relationship between the kindergarten and the community, the involvement of parents and the 

personal characteristics of the executive leadership including leadership skills. Other factors include the 

behavior of the executive leadership, their vision, the charisma of individuals, intellectual stimulation, 

inspiration, contingent rewards and academic leadership.

Keywords: effective leadership, executive effectiveness, kindergarten 

ศึกษาธิการ, 2546ข, หน้า 26) ภาครัฐจึงได้จัดการศึกษา 

อย่างทัว่ถงึและมุง่เน้น (ส�านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร,  

2536, หน้า 11) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ของส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 

การศึกษา (สมศ.) ในรอบที่สองที่ผ่านมามีโรงเรียนปฐมวัย

เข้ารับการตรวจประเมินทั้งส้ินจ�านวน 20,890 โรงเรียน 

ในจ�านวนดังกล่าวมี 4,885 โรงเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน ปัจจัยที่ส�าคัญเพราะขาดแคลนครู บางโรงเรียน

ต้องอาศัยครูที่ไม่มีวุฒิการสอนเข้ามาช่วยสอน รวมทั้ง

หลายโรงเรียนก็เป็นโรงเรียนด้อยโอกาส โรงเรียนชายขอบ  

(วาทินี ธีระตระกูล, 2554) และจากผลการส�ารวจ 

ยังพบว่าเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้ามีราว 1 ใน 6 หรือ

กว่า 900,000 คน ซึ่งเด็กเหล่านี้จะเติบโตขึ้นในอนาคต 

หากมปัีญหาดังกล่าวโอกาสทีจ่ะเรยีนหนงัสือไม่เก่ง ออกจาก 

โรงเรียนกลางคัน ไม่จบการศึกษาภาคบังคับและมีข้อจ�ากัด

ในการเรยีนรูไ้ปตลอดชวีติมสีงู ซึง่จะเป็นภาระของสงัคมไทย 
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ในอนาคต (วิทยากร เชียงกูล, มปป.) ซึ่งสอดคล้องกับ 

การบริหารของผู้บริหารโรงเรียน ดังค�ากล่าวของเดวิสและ 

โทมัส (Davis and Thomas, 1989 อ้างถึงใน ถวิล  

มาตรเลี่ยม, 2545) ที่กล่าวไว้ว ่าพฤติกรรมผู ้น�าของ 

ผู้บริหารด้านการเป็นผู้น�าทางวิชาการ (instructional 

leaderships) ส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผล 

ของโรงเรียน เพราะผู้บริหารที่มีความสามารถในการน�า

ความรู้ ทักษะ และเทคนิควิธีการต่างๆ มาใช้ในการจัด 

การศึกษาย่อมท�าให้เกิดประสิทธิผลแก่ผู้เรียนและโรงเรียน 

ผู้บริหารโรงเรียนต้องสามารถสร้างบรรยากาศทางวิชาการ 

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น

และเพื่อพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ของครู ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึง

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลภาวะผู้น�าของ 

ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชน

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลภาวะผู ้น�าของ 

ผู ้บริหารและประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาล สังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 

2. ศกึษาปัจจยัเชิงสาเหตทุีส่มัพันธ์กบัประสทิธผิล

ภาวะผู้น�าของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน

อนุบาลสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

3. เพื่อสร้างรูปแบบปัจจัยเชิงสาเหตุที่สัมพันธ์กับ

ประสิทธิผลภาวะผู้น�าของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

ของโรงเรียนอนุบาลสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาเอกชน

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยเรื่องป ัจจัยเชิงสาเหตุที่สัมพันธ ์กับ

ประสิทธิผลภาวะผู้น�าของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

ของโรงเรียนอนุบาลสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาเอกชนเป ็นการ วิ จัยแบบผสม (mixed 

methodology) 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรคือ ผู้บริหารโรงเรียนและครูในโรงเรียน

อนุบาล จ�านวน 8,267 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร

โรงเรียนและครูในโรงเรียนอนุบาล จ�านวน 1,196 คน 

จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ

ใช้วิธีการสนทนากลุ่มจากผู้เชี่ยวชาญ 13 คน

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย

การวิจัยเชิงคุณภาพใช้แบบสอบถาม ส่วนการวิจัย

เชิงคุณภาพใช้วิธีการสนทนากลุ่ม 

วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ให้กลุ ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามที่สร ้างขึ้น  

ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 4 เดือน

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

หาสัมประสิทธิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 

และวิเคราะห์หาความสอดคล้องของรูปแบบ ความสัมพันธ์

เชิงอิทธิพลของตัวแปรต้นที่ส่งผลต่อตัวแปรตามทีละตัว

ด้วยสถิติ Path Analysis เพื่อยืนยันความสอดคล้อง

เหมาะสมของกรอบแนวคิดของรูปแบบ (model)

ผลกำรวิจัย

1. ระดับประสิทธิผลภาวะผู ้น�าของผู ้บริหาร

และประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาล สังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน อยู่ในระดับมาก-มากที่สุด

2. ป ัจจัยเชิงสาเหตุที่ส ่งผลต ่อประสิทธิผล 

ภาวะผู้น�าของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน

อนุบาลสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

ประกอบด้วยตัวแปรต่างๆ ดังนี้ 

(1) องค์ประกอบด้านภูมิหลังของผู้บริหาร

ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต 3 ตัว ได้แก่ อายุ ประสบการณ์

ในการบริหาร และ การศึกษาอบรม (2) องค์ประกอบ 

ด้านคุณลักษณะผู้น�าของผู้บริหาร ประกอบด้วยตัวแปร

สังเกต 2 ตัว คือ คุณลักษณะส่วนตัวของผู้น�า ซึ่งได้แก่ 
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คุณลักษณะด้านร่างกาย คุณลักษณะด้านอารมณ์และจิตใจ 

คุณลักษณะด้านสังคม คุณลักษณะด้านสติปัญญา และ

คุณลักษณะด้านคุณธรรม และทักษะผู้น�า ซ่ึงได้แก่ ทักษะ

ด้านเทคนิควิธี ทักษะด้านสังคม และทักษะด้านความคิด

รวบยอด (3) องค์ประกอบด้านพฤตกิรรมผูน้�า ประกอบด้วย 

ตัวแปรสังเกตได้ 7 ตัว คือ การสร้างวิสัยทัศน์ การสร้าง

บารมี การค�านึงถึงความเป็นเอกบุคคล การกระตุ้นปัญญา 

การสร้างแรงบันดาลใจ การให้รางวัลตามสถานการณ์  

ความเป็นผู้น�าทางวชิาการ (4) องค์ประกอบด้านสถานการณ์

ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัว คือ ความ

สัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชาในโรงเรียน 

การจดัโครงสร้างของงานโรงเรยีน การใช้อ�านาจในต�าแหน่ง 

หน้าท่ีของผู้บริหารโรงเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน

กบัชมุชน และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง (5) องค์ประกอบ 

ด้านประสทิธผิลของโรงเรยีน ประกอบด้วยตวัแปรสงัเกตได้  

8 ตัว คือ ความสามารถในการผลิต ความสามารถในการ

พัฒนาเจตคติทางบวก ความสามารถในการปรับตัว ความ

สามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน ความสามัคคี

ของบุคลากร บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน แรงจูงใจในการ

ท�างานของครู การพัฒนาบุคลากร และความพึงพอใจ

ในงานของครู

3. ผลการวเิคราะห์รปูแบบ (model) องค์ประกอบ 

เชิงยืนยันรูปแบบปัจจัยเชิงสาเหตุที่สัมพันธ์กับปัจจัย

ที่ส ่งผลต่อประสิทธิผลภาวะผู ้น�าของผู ้บริหารที่ส ่งผล

ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาล สังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน โดย

3.1 วเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนัของปัจจยั 

ด้านภมูหิลงัของผูบ้รหิาร พบว่า รปูแบบ มีความสอดคล้องกบั

ข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ มีค่าเท่ากับ  

0.00; p=1.0000 ท่ีองศาอิสระเท่ากับ 1 องค์ประกอบของ 

ปัจจัยด้านภูมิหลังของผู้บริหารทั้ง 3 ด้าน มีค่าน�้าหนัก 

องค์ประกอบระหว่าง 0.17 ถึง 1.00 ดังภาพที่ 1

ภาพ 1 รูปแบบ (model) องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัย

ด้านภูมิหลังของผู้บริหาร

3 .2 องค ์ประกอบเชิ งยืนยันของด ้ าน

สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง พบว่า รูปแบบ มีความสอดคล้อง

กับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จาก ค่าไค-สแควร์  

มีค่าเท่ากับ 0.00; p=1.000 ที่องศาอิสระเท่ากับ 0 

นั่นแสดงว่า รูปแบบ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ เมื่อพิจารณาน�้าหนักองค์ประกอบ พบว่า  

องค์ประกอบของด้านสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้ง 5 ด้าน  

มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบระหว่าง 0.80 ถึง 1.00 ดังภาพ 2

ภำพ 2 รูปแบบ (model) องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัย

ด้านคุณลักษณะผู้น�าของผู้บริหาร

3.3 องค์ประกอบเชงิยนืยนัของด้านพฤติกรรม

ผู้น�าของผู้บริหาร พบว่า รูปแบบ มีความสอดคล้องกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งพิจารณาได้จากค่าไค-สแควร์ มีค่า

เท่ากับ 9.49; p=0.39356 ที่องศาอิสระเท่ากับ 9 และ

ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน เท่ากับ 0.99 ดัชนีวัดระดับ

ความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว เท่ากับ 0.98 ดัชนีวัดระดับ
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ความสอดคล้องเปรียบเทียบ เท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีราก

ก�าลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า 

มีค่าเท่ากับ 0.033 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ศูนย์มากนั่นแสดงว่า 

โมเดลมคีวามสอดคล้องกบัข้อมูลเชิงประจกัษ์ เมือ่พจิารณา

น�้าหนักองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบของปัจจัย

ด้านพฤติกรรมผู้น�าของผู้บริหารทั้ง 5 ด้าน มีค่าน�้าหนัก 

องค์ประกอบระหว่าง 0.85 ถึง 1.01 ดังภาพ 3

ภำพ 3 รูปแบบองค์ประกอบเชิงยืนยันด้านพฤติกรรมผู้น�า 

ของผู้บริหาร

3.4 องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยด้าน

ประสิทธิผลของโรงเรียน พบว่า รูปแบบ มีความสอดคล้อง

กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งพิจารณาได้จากค่าไค-สแควร์  

มีค่าเท่ากับ 42.63; p = 0.00229 ที่องศาอิสระเท่ากับ 

20 และดัชนีวัดระดับความกลมกลืน เท่ากับ 0.99 ดัชนี

วัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว เท่ากับ 0.98 ดัชนี

วัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ เท่ากับ 1.00 ค่า 

ดัชนีรากก�าลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนในการ

ประมาณค่า มีค่าเท่ากับ 0.033 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ศูนย์มาก 

นัน่แสดงว่า รปูแบบ มคีวามสอดคล้องกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์  

เมื่อพิจารณาน�้าหนักองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบของ 

ปัจจยัด้านประสทิธผิลของโรงเรยีนทัง้ 10 ด้าน มีค่าน�า้หนกั 

องค์ประกอบระหว่าง 0.85 ถึง 1.10 ดังภาพ 4

ภำพ 4 รูปแบบ (model) องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัย

ด้านประสิทธิผลของโรงเรียน

4. รูปแบบ ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัย 

ที่ส ่งผลกระทบต่อองค์ประกอบด้านประสิทธิผลของ

โรงเรียน พบว่า รูปแบบ มีความสอดคล้องกับข้อมูล 

เชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี ผลการทดสอบไค-สแควร์ มีค่า  

208.80 มีค่าความน่าจะเป็น 0.07676 ที่องศาอิสระ 181 

และดัชนีวัดระดับความกลมกลืน เท่ากับ = 0.99 ดัชนี 

วัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว เท่ากับ 0.97 ดัชนี

วัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ เท่ากับ 1.00 ค่า 

ดัชนีรากก�าลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนในการ

ประมาณค่า มีค่าเท่ากับ 0.012 แสดงว่ารูปแบบมีความ

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่า X2/df = 1.15  

ซึ่งควรมีค่าสูงสุดไม่เกิน2.00 (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542, 

หน้า 55) และค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ ตัวแปรตาม 

คือ ประสิทธิผลของโรงเรียน มีค่าเท่ากับ 0.60 แสดงว่า 

ตัวแปรในรูปแบบ สามารถอธิบายความแปรปรวนของ

ตัวแปรประสิทธิผลของโรงเรียน ได้ร้อยละ 60

เมื่อพิจารณาเส้นทางอิทธิพลทางตรงในตัวแปร

แต่ละตัว พบว่า ตัวแปรแฝงองค์ประกอบด้านสถานการณ์

ที่เกี่ยวข้องมีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรแฝงองค์ประกอบ
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ด้านประสิทธิผลของโรงเรียนมากที่สุด มีค่า 0.82 มีนัย

ส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 รองลงมาคือ ตัวแปรแฝง

องค์ประกอบด้านคุณลักษณะผู้น�าของผู้บริหารมีอิทธิพล

ทางตรงต่อองค์ประกอบด้านพฤติกรรมผู้น�าของผู้บริหาร 

มีค่า 0.61 ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ .05 ตามล�าดับ

เมื่อพิจารณาเส้นทางอิทธิพลทางอ้อมในตัวแปร

แต่ละตัว พบว่า ตัวแปรแฝงองค์ประกอบด้านภูมิหลัง 

ของผู้บริหารและตัวแปรแฝงองค์ประกอบด้านสถานการณ์

ที่เกี่ยวข้องมีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมต่อ

องค์ประกอบด้านพฤติกรรมผู ้น�าของผู ้บริหาร และ 

องค์ประกอบด้านประสิทธิผลของโรงเรียน ที่ระดับ 

นัยส�าคัญทางสถิติ .05 ดังภาพ 5

ภำพ 5 รูปแบบ (model) ปัจจัยเชิงสาเหตุที่สัมพันธ์กับ

ประสิทธิผลภาวะผู้น�าของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

ของโรงเรียนอนุบาลสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาเอกชน

กำรอภิปรำยผล

จากการวิจัยเรื่องปัจจัยเชิงสาเหตุที่สัมพันธ์กับ

ประสิทธิผลภาวะผู้น�าของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

ของโรงเรียนอนุบาล สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาเอกชน ได้เสนอดังมีรายละเอียดดังนี้

1. ระดับประสิทธิผลภาวะผู ้น�าของผู ้บริหาร

และประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาล สังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน อยู่ในระดับมาก-มากที่สุด 

และรูปแบบภาวะผู้น�าของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

ของโรงเรียนที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข ้อมูล 

เชิงประจักษ์ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย และ

สามารถอธบิายความแปรปรวนของประสิทธผิลของโรงเรียน

ได้ร้อยละ 60 

เมื่อพิจารณาเส้นทางอิทธิพลทางตรงในตัวแปร

แต่ละตวั พบว่า ตวัแปรแฝงองค์ประกอบด้านสถานการณ์ที่

เกีย่วข้องมอีทิธพิลทางตรงต่อตัวแปรแฝงองค์ประกอบด้าน

ประสิทธผิลของโรงเรยีนมากทีสุ่ด รองลงมาคือ ตัวแปรแฝง 

องค์ประกอบด้านคุณลักษณะผู้น�าของผู ้บริหาร และมี

อิทธิพลทางตรงต่อองค์ประกอบด้านพฤติกรรมผู้น�าของ

ผู้บริหารเมื่อพิจารณาเส้นทางอิทธิพลทางอ้อมในตัวแปร

แต่ละตัว พบว่า ตัวแปรแฝงองค์ประกอบด้านภูมิหลังของ

ผู้บริหารและตัวแปรแฝงองค์ประกอบด้านสถานการณ์ที่

เกีย่วขอ้งมอีิทธพิลทางอ้อมต่อองค์ประกอบด้านพฤตกิรรม

ผู้น�าของผู้บริหาร และองค์ประกอบด้านประสิทธิผลของ

โรงเรียน ผลการวิจัยดังกล่าวมีสอดคล้องกับสมมติฐาน 

การวิจัยที่ตั้งไว ้ และผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับวาโร  

เพ็งสวัสด์ิ (2549, หน้า 80-81) ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนา

รปูแบบความสมัพนัธ์โครงสร้างเชงิเส้นตรงของประสทิธผิล

ภาวะผู ้น�าของของผู ้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ

โรงเรียน ที่พบว่า ประสิทธิผลภาวะผู้น�าประกอบด้วย (1) 

องค์ประกอบด้านภมูหิลัง ประกอบด้วย อาย ุระดับการศึกษา  

การศึกษาอบรมทางการบรหิาร และประสบการณ์การบรหิาร 

(2) องค์ประกอบด้านคุณลักษณะผูน้�า ประกอบด้วยตัวแปร  

2 ตัวแปร คือ คุณลักษณะส่วนตัวของผู้น�า ประกอบด้วย 

คุณลักษณะด้านร่างกาย คุณลักษณะด้านอารมณ์และจิตใจ 

คุณลักษณะด้านสังคม คุณลักษณะด้านสติปัญญาและ

คุณลักษณะด้านคุณธรรม ส่วนทักษะผู้น�า ประกอบด้วย 

ทักษะทางเทคนิควิธี ทักษะด้านสังคมและทักษะด้าน 

ความคิดรวบยอด (3) องค์ประกอบด้านพฤติกรรมผู้น�า

ประกอบด้วยการสร้างวสัิยทศัน์ การสร้างบารม ีการค�านงึถงึ 

ความเป็นเอกบุคคล การกระตุ้นปัญญา การสร้างแรง

บันดาลใจ และการให้รางวัลตามสถานการณ์ และความ

เป็นผู้น�าทางวิชาการ (4) องค์ประกอบด้านสถานการณ์

ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยความสัมพันธ์ระหว่างผู ้บริหาร

กับผู้ใต้บังคับบัญชาในโรงเรียน การจัดโครงสร้างของงาน 
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โรงเรียน การใช้อ�านาจในต�าแหน่งหน้าที่ของผู้บริหาร

โรงเรียน และความสัมพันธ์กับชุมชน (5) องค์ประกอบ

ด้านประสิทธิผลของโรงเรียนประกอบด้วย 8 ตัวแปร

ประกอบด้วย ความสามารถในการผลิต ความสามารถ 

ในการพัฒนาเจตคติทางบวก ความสามารถในการปรับตัว 

ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน การพัฒนา

บุคลากร ความสามัคคีของบุคลากร ความพึงพอใจในงาน

ของบุคลากรและบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 

และสอดคล้องกับงานวิจัยของปิลัญ ปฏิพิมพาคม (2550, 

หน้า ง) ที่ศึกษาเรื่องรูปแบบภาวะผู้น�าของผู้บริหารและ

ประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน ระดับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ผลการศึกษาพบว่าองค์ประกอบภาวะผู้น�าของ

ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนมี 6 องค์ประกอบ คือ การมี

วิสัยทัศน์ที่ดี ความสามารถในการจูงใจ การเป็นตัวอย่าง 

ท่ีดี การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  

ด้านความฉลาดและมไีหวพรบิ และด้านหลกัในการปกครอง

โรงเรียน องค์ประกอบด้านประสิทธิผลของโรงเรียน 

เอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 8 องค์ประกอบ คือ 

ความสามารถในการผลติ ความสามารถในการพัฒนาเจตคติ

ทางบวก ความสามารถในการปรับตัว บรรยากาศและ 

ส่ิงแวดล้อมของโรงเรยีน ความพึงพอใจในงานของบคุลากร 

ความสามัคคีของบุคลากร การพัฒนาบุคลากร และ 

ความสามารถในการแก้ปัญหาภายใน และแนวคิดทฤษฎี

ภาวะผู ้น�าตามสถานการณ์ (situational leadership 

theory) สอดคล้องกับแนวคิดของ Fiedler (1976)  

ที่กล่าวว่าผู ้น�าที่ มีประสิทธิภาพข้ึนอยู ่กับตัวผู ้น�าและ

สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับแนวคิดของ 

Hoy and Miskel (2001) ที่กล่าวว่าปัจจัยบริหารของ 

ผู้บริหารท่ีมีประสิทธิผลและประสบความส�าเร็จในการ

บริหารประกอบไปด้วยสถานการณ์ของโรงเรียนและ

บรรยากาศของโรงเรียน โดยผู้น�าจะต้องมีความรับผิดชอบ  

มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถ มีสมรรถนะในการ 

ท�างาน มีทักษะในการจัดการและการจูงใจ ตลอดจน 

มคีณุธรรมในการบรหิาร ดงันัน้จงึเหน็ได้ว่าองค์ประกอบของ

ประสิทธิผลภาวะผู้น�า ซึ่งได้แก่ องค์ประกอบด้านภูมิหลัง 

ของผู้บริหาร องค์ประกอบด้านสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง 

และองค์ประกอบด้านพฤติกรรมผู้น�าของผู้บริหารมีความ

ส�าคัญและส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผลของ

โรงเรียนอนุบาล

2. ผลการวจิยัพบว่าภมูหิลงัของผูบ้รหิารมอีทิธพิล

ทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผลของโรงเรียน โดยมีค่า

อิทธิพลเท่ากับ 0.00 อธิบายได้ ดังนี้

2.1 ผู้บริหารที่มีอายุมากขึ้นจะมีความสุขุม 

รอบคอบในการคิดและตัดสินใจที่จะท�าให้เกิดผลส�าเร็จ 

เพราะผูบ้รหิารทีม่อีายเุพิม่มากขึน้ ความสขุมุ รอบคอบในการ 

ตัดสินใจซึ่งก่อให้ประสบความส�าเร็จมีสูง สาเหตุมาจาก 

การสะสมประสบการณ์ ต่างๆ มาเป็นระยะเวลาหน่ึง 

พอสมควร (Maslach, 1982 อ้างอิงในเพญ็ศร ีปรางสวุรรณ์,  

2541) พบว่าผู้ที่มีอายุมากจะมีประสบการณ์กับบุคคลท่ี

หลากหลาย ก่อให้เกดิทกัษะในการติดต่อประสานงาน ท�าให้

มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูง มีความสุขุมรอบคอบ มีโลกทัศน์ 

ที่กว้าง สามารถปรับตัวได้ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ

วาโร เพ็งสวัสด์ิ (2549) ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบ

ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นตรงของประสิทธิผลภาวะ

ผู ้น�าของผู ้บริหารที่ส ่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน  

พบว่าภูมิหลังของผู้บริหาร(อายุ) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก

ต่อประสทิธผิลของโรงเรยีนโดยมค่ีาอทิธพิลเท่ากบั 0.0017 

2.2 ผู้บริหารที่ผ่านการศึกษาอบรมทางการ

บรหิารย่อมได้รบัความเข้าใจในการบรหิารเพิม่ขึน้ การศกึษา 

อบรมทางการบริหารเป็นสิ่งส�าคัญ ส�าหรับผู้บริหารผ่านการ

ฝึกอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารเพิ่มมากขึ้น  

(วาโร เพ็งสวัสด์ิ, 2549, หน้า 21) นอกเหนือจากการ

ศึกษาอบรมทางการบรหิารแล้ว ผูบ้รหิารสถานศึกษาปฐมวยั 

ต ้องมีคุณลักษณะอีกด ้านหนึ่ งก็คือมีความสามารถ 

ในการบริหารงาน ได้แก่ ความสามารถในการจัดองค์การ  

ความสามารถในการส่ังการและอ�านวยการ ความสามารถ

ในการตัดสินใจ ความสามารถในการจูงใจให้บุคลท�างาน 

ความสามารถในการสร ้างความสามัคคีในหน่วยงาน  

ความสามารถในการแบ่งงานหรอืมอบหมายงานและอ�านาจ

หน้าที่ความรับผิดชอบให้บุคลากรภายในโรงเรียนเหมาะสม 
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กับความรู ้ความสามารถ และมีความสามารถในการ 

นิเทศงาน (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540,  

หน้า 41)

2.3 ประสบการณ์ในการบริหารของผู้บริหาร

เป็นปัจจัยที่ส�าคัญอีกปัจจัยหนึ่ง เพราะประสบการณ ์

จะช่วยให้ผูบ้รหิารมคีวามเข้าใจ สามารถคาดการณ์ต่างๆ ได้  

มีความสุขุมรอบคอบในการตัดสินใจ อีกทั้งผู้บริหารที่มี 

ประสบการณ์มากจะสามารถน�าประสบการณ์มาช่วย 

ด�าเนนิงานให้เกดิผลดแีก่หน่วยงานมากขึน้ (วาโร เพง็สวสัด์ิ,  

2549, หน้า 22) ถ้าหากผู ้บริหารไม่มีทักษะในการ 

บริหารงาน องค์กรก็ไม่สามารถไปสู่ความเป็นเลิศไม่ได้ 

(ปิลัญ ปฏิพิมพาคม, 2550, หน้า 234) 

2.4 สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องมีอิทธิพลทางตรง

เชิงบวกต่อคุณลักษณะผู้น�าของผู้บริหาร และประสิทธิผล

ของโรงเรียน โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.35, และ 0.82  

ตามล�าดับ ในขณะเดียวกันก็มีอิทธิพลทางอ ้อมต ่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียน โดยส่งผ่านมาทางคุณลักษณะ

ผูน้�าของผู้บรหิาร และพฤตกิรรมผูน้�าของผูบ้รหิาร โดยมค่ีา 

อิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ 0.61 และ .07 ตามล�าดับ สามารถ

อธิบายได้ว่าถ้าผู ้บริหารได้รับการยอมรับความไว้วางใจ 

ความเคารพนับถือจากผู้ใต้บังคับบัญชาครู และครูมีความ

เชื่อมั่นในตัวผู้บริหารแล้วจะท�าให้ความสัมพันธ์ระหว่าง 

ผู้บริหารและครูเป็นไปในทางที่ดี ท�าให้เกิดความร่วมมือ 

ในการท�างาน ซึ่งจะท�าให้การด�าเนินงานต่างๆ เป็นไปตาม 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของศักดิ์ไทย  

สุรกิจบวร (2545) ที่พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้า

คณะวิชากับกับผู้ใต้บังคับบัญชาจะส่งผลในการบริหารงาน 

วชิาการ การใช้อ�านาจในต�าแหน่งหน้าทีข่องผูบ้รหิาร ผูบ้รหิาร 

ที่มีอ�านาจในต�าแหน่งมาก สามารถใช้อ�านาจในต�าแหน่ง

ที่องค์การมอบหมายให้ในการที่จะให้รางวัล และลงโทษ

ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชายินยอมปฏิบัติตาม

สถานการณ์กจ็ะเอือ้ประโยชน์ต่อผูบ้รหิารมาก (Lunenburg  

& Ornstein, 2000) ซึ่งส่งผลให้การท�างานประสบ 

ความส�าเร็จการจัดโครงสร้างของงานในโรงเรียน ซึ่งในการ 

ด�าเนินงานน้ันจ�าเป็นอย่างยิ่งที่การจัดโครงสร้างของงาน

ต้องมีความชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความชัดเจนของ 

เป้าหมาย หรือมีโครงสร้างของงานที่กลุ่มได้รับมอบหมาย 

ผู ้น�าในแนวทางในการตัดสินใจในการปฏิบัติงานและ

แนวทางในการแก้ปัญหา (Lunenburg & Ornstein, 

2000) และการจัดโครงสร้างของงานส่งผลต่อประสิทธิผล

ของโรงเรียน (เปรมสุรีย์ เชื่อมทอง, 2536; สมชาย พูลศรี,  

2536; มณฑป ไชยชิต, 2537) นอกจากนี้ Hoy and 

Miskel (2001) พบว่าความสัมพันธ์ของผู้ปกครองกับ

โรงเรยีนทีดี่ส่งผลต่อประสิทธผิลของโรงเรยีน ซึง่การบรหิาร 

โรงเรียนที่มีประสิทธิผลต้องได้รับความเอาใจใส่ ดูแล 

ช่วยเหลือด้านการเงินและด้านอื่นๆ ที่โรงเรียนต้องการ

จากชุมชน รวมทั้งการมีการประสานสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด 

ระหว่างเครือข่ายผู้ปกครองกับทางโรงเรียนเป็นดัชนีส�าคัญ

ที่ใช้วัดประสิทธิผลของโรงเรียน (นงลักษณ์ เรือนทอง,  

2550) 

คุณลักษณะผู้น�าของผู้บริหารมีอิทธิพลทางอ้อม

ต่อประสิทธิผลของโรงเรียน โดยส่งผ่านมาทางพฤติกรรม

ผู้น�าของผู้บริหาร มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.61 แสดงว่าถ้า 

ผูบ้รหิารโรงเรยีนมคุีณลักษณะส่วนตัว ซึง่ได้แก่ คุณลักษณะ

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจติใจ ด้านสงัคม ด้านสตปัิญญา  

และด้านคุณธรรม และมีทักษะผู้น�า ซึ่งได้แก่ ทักษะ

ด้านเทคนิควิธี ทักษะด้านสังคม และทักษะด้านความคิด

รวบยอดสูง ก็จะส่งผลให้โรงเรียนมีประสิทธิผลสูงด้วย 

คณุลกัษณะผูน้�าของผูบ้รหิารนีจ้ะเป็นตวัแปรส�าคญัทีส่่งผล

ต่อพฤติกรรมของผู้น�าของผู้บริหาร เป็นลักษณะที่แสดง 

ให้เห็นถึงลักษณะทางด้านร่างกาย และการแสดงออกของ

ผู้บริหาร ท�าให้ผู้บริหารสามารถชักน�า ชักจูง หรือโน้มน้าว

ให้ผู้ตามปฏิบัติตนให้บรรลุวัตถุประสงค์ (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 

2549) คุณลักษณะส่วนตัวของผู้บริหารนั้น สทอคดิลล์ 

(Stogdill, 1974) ได้สรปุคณุลกัษณะของผูน้�าทีด่ขีึน้อยูก่บั 

คุณลักษณะ 6 ด้าน คือ (1) ลักษณะทางกาย ได้แก่ เป็นผู้ที่ 

มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ (2) ภูมิหลังทางสังคม 

ได้แก่ มีการศึกษาดี สถานะทางสังคมที่ดี (3) สติปัญญา 

ได้แก่ มีสติปัญญาสูง มีการตัดสินใจดี มีทักษะในการสื่อ

ความหมาย และการพูด (4) บุคลิกภาพ ได้แก่ มีความ 
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ตืน่ตวัอยูเ่สมอ ควบคมุอารมณ์ได้ มีความคดิรเิริม่สร้างสรรค์ 

มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเชื่อมั่นในตนเอง (5) ลักษณะ

ท่ีเกี่ยวข้องกับงาน ได้แก่ มีความปรารถนาที่จะท�าให้ดี

ที่สุด มีความรับผิดชอบ ไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรค และมุ่งงาน  

(6) ลักษณะทางสังคม ได้แก่ ปรารถนาที่จะร่วมมือในการ

ท�างานกับคนอื่นๆ มีเกียรติ เป็นที่ยอมรับของบุคคลอ่ืน 

เข้าสังคมเก่ง และ เฉลียวฉลาด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของจันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์ (2551) ที่พบว่าองค์ประกอบ

ของภาวะผู ้น�าของคณบดีที่ส ่งผลต่อประสิทธิผลการ 

บริหารงานวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะต้องมี 

วัยวุฒิ มีคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในการบริหาร มีพฤติกรรม

ภาวะผู้น�า 

พฤติกรรมผู้น�าของผู ้บริหารมีอิทธิพลทางตรง 

เชิงบวกต่อประสิทธิผลของโรงเรียนโดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 

0.07 พฤติกรรมผู้น�าของผู้บริหารประกอบด้วยตัวแปร 

การสร้างวิสัยทัศน์ การสร้างบารมี การค�านึงถึงความเป็น 

เอกตบุคคล การกระตุ้นปัญญา การสร้างแรงบันดาลใจ  

การให้รางวัลตามสถานการณ์ และการเป็นผู้น�าทางวิชาการ 

ส ่งผลทางตรงเชิงบวกต ่อประสิทธิผลของโรงเรียน  

โดยพฤติกรรมผู้น�าของผู ้บริหารด้านการสร้างวิสัยทัศน์  

การสร้างบารม ีการค�านึงถงึความเป็นเอกบุคคล การกระตุ้น 

ปัญญา กรสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งส่งผลทางตรงเชิงบวก

ต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สามารถอธิบายได้ว่าการสร้าง 

วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์เป็นภาพในจินตนาการที่เป็นไป และ

สามารถปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ การมีวิสัยทัศน ์

ที่ดีมีความส�าคัญเพราะท�าให้องค์กรมีความน่าเชื่อถือ 

(Barker, 1992) การสร้างวิสัยทัศน์เป็นกลยุทธ์อันดับแรก 

ของผูบ้รหิารทีจ่ะท�าให้ทกุคนมองเหน็ เป้าหมายหลกัร่วมกนั 

มองเห็นแนวทางความเป็นไปได้ และมีความท้าทาย ท�าให้

ผู้ปฏิบัติงานทุ่มเทความสามารถเพื่อช่วยให้องค์การประสบ

ผลส�าเร็จ ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีจะต้องประกอบด้วยการ

สร้างความส�าเรจ็ในการก�าหนดนโยบาย ต้องมองโลกในแง่ดี  

เปิดโอกาสให้ผู้อื่นเข้ามามีส่วนร่วม มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 

มีการวางแผนการท�างาน มีคุณธรรมในการสร้างวิสัยทัศน์

น้ันๆ พัฒนาความรู้ทุกด้านอย่างต่อเนื่อง สร้างเป้าหมาย

ร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งต้องทันต่อเหตุการณ์และ

ทันสมัย (ปิลัญ ปฏิพาคม, 2550) บารมีของผู้บริหาร 

จะท�าให้ผูต้ามมคีวามเคารพนบัถอื จงรกัภกัดีพร้อมอทิุศตน  

มคีวามเชือ่ว่าผูบ้รหิารจะน�าความส�าเรจ็มาสูอ่งค์กร (House 

cited in Yukl, 1998) เนื่องจากบารมีเป็นคุณลักษณะ

พิเศษบางอย่างในตัวผู้น�าที่ท�าให้ผู้ตามรู้สึกสนใจ ศรัทธา  

ให้ความเคารพ ประทบัใจเมือ่อยูใ่กล้ชิด มคีวามนยิมชมชอบ  

และคล้อยตาม (Bass, 1995 อ้างอิงในวาโร เพ็งสวัสดิ์, 

2549) ผู้บริหารสามารถสร้างแรงบันดาลใจปลุกปลอบใจ 

ให้ก�าลังใจ ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดความกระตือรือร้น  

มีชีวิตชีวา ทุมเทความพยายามมากกว่าที่ คิดไว ้เพื่อ

ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ท�าเพื่อกลุ่ม

และผูกพันอยู่กับจุดมุ่งหมายของผู้บริหาร (Bass and 

Avolio, 1994) 

ผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลนั้นต้องเป็นผู้ที่ 

สามารถจูงใจผู้อื่นได้ เป็นผู้ที่มีอิทธิพลเหนือกว่าคนอื่น 

ในองค์กร เป็นผู ้ที่สามารถใช้ทักษะในการส่ือสารได้ดี 

ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นผู้น�า .สามารถวางแผน

และปฏิบัติงานได้จริง มีความสามารถก�าหนดทิศทาง 

ให้แก่องค์กร มุ่งมั่นท�างานไม่รอคอยโชค มีความกล้า 

ตัดสินใจ มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาของความ

ขัดแย้ง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล (วาโร เพ็งสวัสด์ิ, 2549) 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของวาโร เพ็งสวัสดิ์, (2549); 

สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์, (2549); ปิลัญ ปฎิพาคม, (2550) 

และจันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์, (2551)ที่พบว่าพฤติกรรม

ผู้น�าของผู้บริหารด้านการสร้างวิสัยทัศน์ การสร้างบารมี  

การค�านึงถึงความเป็นเอกบุคคล การกระตุ ้นปัญญา  

การสร้างแรงบันดาลใจมีผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน

2.5 พฤติกรรมผู้น�าของผู้บริหารด้านการให้

รางวัลตามสถานการณ์ เป็นพฤติกรรมที่ผู ้น�าให้รางวัล

ตอบแทนส�าหรบัความพยายามในการปฏบิติัตนเพือ่บรรลผุล 

ของผูใ้ต้บงัคับบญัชา อาจจะท�าได้โดยการชมเชยเมือ่ลกูน้อง 

ปฏิบัติงานดี และการสนับสนุนให้ได้เงินเดือนขึ้น ได้โบนัส

และการเลื่อนต�าแหน่ง การให้บรรยากาศการท�างานท่ีดี 

ปลอดภัย เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท�างานได้ดีหรือการให้
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รางวัลเป็นเกียรติยศ การให้การยอมรับจากสาธารณชน

ต่อการท�างานที่ดี การให้ค�าอธิบายอย่างชัดเจนกับลูกน้อง 

การให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการก�าหนดมาตรฐาน

ของงาน การให้การสนับสนุนค�้าจุนในการใช้ความพยายาม 

การตรวจดูผลงานบ่อยครั้งและการให้ความมั่นคงแก่ผู้ใต้

บังคับบัญชาท�าให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความรู้สึกว่าตนเอง 

มีความสามารถในการท�างาน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ  

แรงจูงใจในการท�างาน (Bass, 1985)

2.6 พฤติกรรมผู้น�าของผู้บริหารด้านการเป็น

ผู้น�าทางวิชาการ (instructional leaderships) ส่งผล

ทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผลของโรงเรียน อธิบายได้ว่า

พฤติกรรมผู้น�าทางวิชาการมีความส�าคัญ เพราะผู้บริหาร 

ทีมี่ความสามารถในการน�าความรู ้ทกัษะ และเทคนคิวธิกีาร

ต่างๆ มาใช้ในการจัดการศึกษาย่อมท�าให้เกิดประสิทธิผล

แก่ผู้เรียนและโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนต้องสามารถสร้าง

บรรยากาศทางวิชาการ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของนักเรียนให้สูงขึ้นพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนของครู ซึ่งผู้บริหารที่ประสบผลส�าเร็จ

จะสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ (Davis & Thomas, 

1989 อ้างถึงใน ถวิล มาตรเลี่ยม, 2545) จากงานวิจัย

ของสุมณฑา จุลชาต (2546) ได้ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์

กับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนระดับก่อนประถม

ศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนใน

กรุงเทพมหานคร พบว่า ตัวแปรปัจจัยอีกหนึ่งปัจจัยคือ

ปัจจัยด้านผู้บริหาร ได้แก่พฤติกรรมผู้น�าแบบมุ่งสัมพันธ์ 

พฤติกรรมแบบมุ่งงาน พฤติกรรมผู้น�าแบบมุ่งสัมพันธ์  

การปฏิบัติงานตามบทบาท มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล

ของโรงเรยีนเอกชนระดบัก่อนประถมศกึษา สงักดัส�านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร 

นอกจากนี้ศุภชัย โถบ�ารุง (2546-2547, 69-70) ได้ศึกษา 

เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าของผู้บริหารโรงเรียน

มืออาชีพกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด

ส�านักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร ผลการวิจัย

พบว่าภาวะผู้น�าของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแบบ 

เปลี่ยนสภาพและแบบแลกเปลี่ยนตามการรับรู ้ของ 

ผู้บริหารและครูผู้สอนโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาตามการรับรู ้ของ 

ผูบ้รหิารและครผููส้อนโดยรวมอยูใ่นระดบัสงู ภาวะผูน้�าของ

ผู้บริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผล

ของโรงเรียนประถมศึกษาทั้งโดยรวมและรายด้าน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย

1. ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

ควรก�าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาเกี่ยวกับคุณสมบัติของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนระดับอนุบาล ในการคัดเลือก

บุคคลที่จะมาเป็นผู้บริหารต่อไป

2. ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนควร

น�าผลที่ได้จากการวิจัยมาก�าหนดนโยบายในการอบรม 

ผู้ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนระดับอนุบาลเพื่อให้โรงเรียน

อนุบาลได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิผลยิ่งๆ ขึ้นไป

ข้อเสนอแนะเชิงบริหำร

1. ส�าหรับโรงเรียน และผู้บริหารโรงเรียนระดับ

อนุบาลต้องน�าผลการวิจัยมาพิจารณาว่าปัจจัยต่างๆ ของ

ผู ้บริหารที่มีภาวะผู ้น�าที่ส่งต่อประสิทธิผลของโรงเรียน

อนุบาลมีอะไรที่ผู้บริหารจะต้องมีการปรับปรุง 

2. ผู ้บริหารโรงเรียนจึงจ�าเป็นต้องเข้าใจและ

ตระหนักใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู ้บริหารและครู 

ในโรงเรียน การจัดโครงสร้างของงานในโรงเรียน การใช้ 

อ�านาจในต�าแหน่งหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียน และความ 

สัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและการให้ผู้ปกครอง

เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมภาวะผู้น�าของผู้บริหาร 

โรงเรียนให้สามารถด�าเนินงานในโรงเรียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

3. ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์  

มีบารมี มีการบริหารโดยค�านึงถึงความแตกต่างระหว่าง

บุคคล มีการกระตุ้นปัญญาผู้ใต้บังคับบัญชา มีการสร้าง 

แรงบนัดาลใจมกีารเสรมิแรงโดยการให้รางวลัตามสถานการณ์ 

ทีเ่หมาะสม และมคีวามเป็นผูน้�าทางวชิาการ ซึง่มพีฤติกรรม 
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เหล่านี้ก็จะท�าให้การบริหารงานโรงเรียนมีความราบรื่น  

ซึ่งจะส่งผลต่อความส�าเร็จของโรงเรียน

4. ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องเตรียมตัวให้พร้อม 

เพื่อเข้ารับต�าแหน่งผู้บริหารโรงเรียน โดยการพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเน่ืองในด้านคุณลักษณะเฉพาะผู้น�า ซึ่งได้แก่  

ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและคุณธรรม และ

ด้านทักษะผู้น�า ซึ่งได้แก่ ทักษะทางเทคนิควิธี ทักษะ

มนุษย์สัมพันธ์ และทักษะความคิดรวบยอด เพื่อให้ 

การบริหารงานของโรงเรียนในสถานการณ์ต่างๆ เป็นไป

อย่างมีประสิทธิผล

5. ผู้บริหารโรงเรียนควรมีความสามารถในการ

พัฒนาเจตคติทางบวก ความสามารถในการปรับตัว 

ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน การพัฒนา

บุคลากร ความสามัคคีของบุคลากร ความพึงพอใจในการ 

ท�างานของบุคลากร และบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม 

ของโรงเรียน

กำรน�ำวิจัยไปใช้คร้ังต่อไป

1. ควรท�าการวิจัยปัจจัยเชิงสาเหตุที่สัมพันธ์กับ

ประสิทธิผลภาวะผู้น�าของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

ขอที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาล ทั้งในสังกัด

ส�านักงานการศึกษาเอกชนและสังกัดส�านักงานการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ต่อการเข้าเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน  

เพื่อน�าข้อค้นพบที่ได้มาศึกษาเปรียบเทียบกัน และจะได้

น�าข้อค้นพบที่ได้มาจัดการเรียนการสอนต่อไป

2. ควรท�าการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อการศึกษา 

ในเชิงลึก โดยอาศัยรูปแบบที่ได้พัฒนาขึ้น เพื่อยืนยัน 

ข้อค้นพบว่าตรงกันหรือไม่ และมีอะไรที่แตกต่างกัน 

หลังจากนั้นน�าข้อค้นพบจากการวิจัยทั้ง 2 วิธีคือวิธีวิจัย

เชิงปริมาณและวิธีวิจัยเชิงคุณภาพมาสร้างเป็นข้อสรุป

งานวิจัยในภาพรวม
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับการมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (2) ศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน คุณภาพชีวิตในการท�างาน และจิตส�านึกสาธารณะ กับพฤติกรรม 

การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (3) ศึกษาปัจจัยด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน คุณภาพชีวิตในการท�างาน จิตส�านึก

สาธารณะที่มีอิทธิพลต่อการท�านายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 

ในคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�านวน 230 คน ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบ

แบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามแบบ สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท�านายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี

ขององค์การ โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององค์การโดยรวมอยู่ในระดับสูง สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน จิตส�านึกสาธารณะ มีความสัมพันธ์ทางบวก 

กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ส่วนคุณภาพชีวิตในการท�างานไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององค์การ สัมพันธภาพกับเพ่ือนร่วมงาน คุณภาพชีวิตในการท�างาน และจิตส�านึกสาธารณะ สามารถร่วมกัน 

ท�านายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การได้ 
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ควำมน�ำ

พฤติกรรมการท�างานของบุคคลมีความส�าคัญ

อย่างยิ่งต่อความส�าเร็จขององค์การ โดยบุคคลเหล่านั้น 

จะต้องมกีารปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมาย 

เป็นพฤติกรรมท่ีองค์การได้ก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ

ไว้อย่างชัดเจน และยังต้องมีพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่

เกิดขึ้นโดยบุคคลนั้นเอง ไม่เกี่ยวกับการได้รับรางวัล หรือ

การลงโทษจากองค์การ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่อยู่นอกเหนือ 

ไปจากขอ้ก�าหนดตามบทบาทหน้าทีค่วามรบัผิดชอบ (Katz 

& Kahn, 1978 อ้างถึงใน Organ และ Bateman,  

1991, p. 275) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ  

(organizational citizenship behavior) เป็นพฤติกรรม 

Abstract

This research investigates (1) the triad level of organizational citizenship behavior, (2) the 

relationship between the co-worker relationship, quality of work life, public consciousness and 

organizational citizenship behavior. Finally, (3) a forecast governing organizational citizenship 

behavior is framed by the researcher with relationship with co-worker, quality of work life and public 

consciousness as predictive variables. The sample population in this study consisted of 230 stuff 

working at the faculty of veterinary medicine employed at Kasetsart University. The instruments of this 

research were questionnaires eliciting data on relationship with co-worker, quality of work life, public 

consciousness and organizational citizenship behavior. Technique of descriptive statistics used in the 

analysis of the data obtained were percentage, mean and standard deviation. Pearson’s product moment 

correlation coefficient, multiple correlation coefficient, and multiple regression analysis utilizing the 

stepwise selection technique. The findings showed: (1) The stuff under study evinced a high level of 

organizational citizenship behavior, (2) Relationship with co-worker and Public consciousness were 

determined to be positively correlated with organizational citizenship behavior at the statistically 

significant level of .01, (3) Quality of work life were no correlated with organizational citizenship 

behavior, (4) Relationship with co-worker, quality of work life and public consciousness were found 

to be mutually predicted organizational citizenship behavior at the statistically significant level of .05.

Keywords: organizational citizenship behavior, relationship with co-worker, quality of work life,  

      public consciousness

ทางบวกของบคุลากรทีเ่ป็นประโยชน์ก่อให้เกดิประสิทธภิาพ 

และประสิทธิผลที่ดีต่อองค์การ เป็นสิ่งส�าคัญที่จะท�าให้

การด�าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างดีที่สุด 

ประหยัดที่สุด และเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะเมื่อ

บุคคลมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ การท่ี 

องค์การจะท�าให้สมาชิกในองค์การของตนท�าหน้าที่ได้อย่าง

สมบูรณ์ จึงต้องส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือ 

ไปจากบทบาทหน้าที่ตามข้อก�าหนดด้วย (extra-role 

behavior) ซึ่งก็คือพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ 

องค์การแล้วก็จะปฏิบัติงานด้วยความขยันหมั่นเพียรยิ่งขึ้น 

ตั้งใจท�างานด้วยความกระตือรือร้นงานก็จะมีประสิทธิภาพ

สูงขึ้น (ประไพพร สิงหเดช, 2539) ดังที่ Karambayya 
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(1989 อ้างถึงใน Podsakoff, 1997, p. 262) ได้รายงาน 

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์การกบัผลการปฏบิตังิาน พนกังานทีไ่ด้รบัการประเมนิว่า 

มผีลการปฏบิตังิานสงูกว่า จะมพีฤตกิรรมการเป็นสมาชิกทีดี่ 

ขององค์การในระดับที่สูงกว่าพนักงานที่ได้รับการประเมิน

ผลการปฏิบัติงานที่ต�่ากว่า ตัวแปรปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิด

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การปัจจัยหนึ่งที่มี

ความส�าคัญนั่นคือสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน เนื่องจาก

สัมพันธภาพกับเพ่ือนร่วมงานที่ดีน้ันก่อให้เกิดความสุข 

ทางใจ ความเข้าใจ ความเห็นใจระหว่างกัน เป็นส่ิงที่จะ

ช่วยให้เกิดการปฏบิตังิานอย่างราบรืน่ท�าให้การประสานงาน 

กันในองค์การเป็นไปอย่างดี (กฤษณา ศักด์ิศรี และ  

กันตนา เพิ่มผล, 2541, หน้า 455) แต่ถ้าบุคลากรหรือ

สมาชิกในองค์การไม่มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันอาจท�าให้

เกิดผลกระทบจนสามารถขยายผลต่อเนื่องถึงในระดับ

องค์การ ซึ่งผลกระทบที่เกิดข้ึนเหล่าน้ีเป็นอุปสรรคในการ

ด�าเนนิงาน เกดิพฤตกิรรมการท�างานทีไ่ม่เหมาะสม ตลอดจน 

เป็นการลดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การทั้ง

ระบบ ท�าให้องค์การไม่สามารถประสบความส�าเร็จและ

บรรลเุป้าหมายตามทีก่�าหนดไว้ ดงัค�ากล่าวของ Pearce and 

Gregersen (1991) ที่กล่าวว่าลักษณะการท�างานที่ต้อง 

ช่วยเหลือกันระหว่างสมาชิกในองค์การจะมีส่วนผลักดัน

ให้เกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ดังนั้น

พฤตกิรรมการเป็นสมาชิกทีด่ขีององค์การจงึเป็นการกระท�า

ของบุคคลท่ีสนับสนุนให้เกิดการท�างานตามหน้าที่ในฝ่าย

ต่างๆ ให้ด�าเนินเป็นไปอย่างราบรื่น

ปัจจัยประการหนึ่งที่มีความส�าคัญต่อการเกิด

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การคือคุณภาพชีวิต

ในการท�างาน การที่บุคคลมีคุณภาพชีวิตการท�างานไม่ดี  

ผลกระทบทีต่ามมาคือ การขาดความพงึพอใจในการท�างาน 

มีการหยุดงานบ่อย สุขภาพจิตไม่ดี ท�าให้ผลิตภาพของ

องค์การลดลง (วิภาวี ศรีเพียร, 2537ก, หน้า 8) ดังนั้น

การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการท�างานจึงจ�าเป็นและ

มีความส�าคัญอย่างยิ่ง เพราะถือได้ว่าเป็นส่วนช่วยให้

สามารถบริหารคนที่ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าในองค์การ

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด น�าไปสู่การเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลต่อองค์การ หรืออาจกล่าวได้ว่า การมีคุณภาพ

ชีวิตการท�างานที่ดีเป็นวิธีการหนึ่งในการพัฒนาองค์การ  

ซึง่มผีลกระทบโดยตรงต่อตวับคุลากรทีป่ฏบิตังิาน (บญุเลศิ  

ไพรินทร์, 2539, หน้า 471) 

ปัจจัยอีกประการหนึ่งที่ผู ้วิจัยศึกษา คือการมี

จิตส�านึกสาธารณะของบุคลากรเนื่องจากการปฏิบัติงาน

ให้ประสบความส�าเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ขององค์การ 

จ�าเป็นต้องอาศัยบุคคลที่ต้องมีทัศคติที่ค�านึงถึงประโยชน์

ของส่วนรวม และมีจิตส�านึกในการปฏิบัติงาน การมี

จิตส�านึกสาธารณะจะท�าให้บุคคลมี ความตระหนัก รู้ตัว

อยู่ตลอดเวลา มีการรับรู ้ตนเองและตื่นตัวในการแสดง

พฤติกรรมที่เหมาะสม มีการควบคุมตนเอง สามารถใช้

จิตส�านึกของตนเพื่อประโยชน์ต่อบุคคลและสภาพการณ์

รอบตัว Solso (1991 อ้างถึงใน เอมอร วัฒนา, 2553, 

หน้า 30) Lukasc (1979 อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 

2527, หน้า 34-39) มีความเห็นว่าจิตส�านึกทางสังคม 

(social consciousness) หรือจิตส�านึกสาธารณะ (public 

consciousness) เป็นจิตส�านึกที่แสดงออกเพราะความ

ตั้งใจของมนุษย์ เช่น การปกป้องผลประโยชน์โดยส่วนรวม  

การช่วยเหลือให้ทุกคนประสบประโยชน์และความสุข  

ทั้งเป็นจิตส�านึกที่ตระหนักถึงความส�าคัญในการอยู่ร่วมกัน 

หรือค�านึงถึงผู ้อื่นที่อยู ่ร ่วมสัมพันธ์เป็นกลุ ่มเดียวกัน  

จึงจัดได้ว่าจิตส�านึกสาธารณะ (public consciousness) 

เป็นคุณธรรมข้อหนึ่งที่เป็นหลักในการปฏิบัติตนไปในทาง

ที่ดีงาม เป็นส่ิงที่มีคุณค่าและเป็นส่ิงส�าคัญในการพัฒนา

สังคม ให้เป็นการอยู ่ร ่วมกันในสังคมที่มีจิตส�านึกของ

บุคคล (ประเวศ วะสี, 2542, หน้า 20)

ดังกล่าวมาข้างต้นองค์การจะพัฒนาบุคลากร 

ให้เป็นสมาชกิทีดี่ขององค์การได้จะต้องค�านงึถงึปัจจยัต่างๆ 

เหล่านี้ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความสามารถและพัฒนาศักยภาพ

ของบุคคลากร ด้วยเหตุผลส�าคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความ

สนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกทีดี่ขององค์การ โดยน�าสัมพนัธภาพกบัเพือ่นร่วมงาน  

คุณภาพชีวิตในการท�างานและจิตส�านึกสาธารณะมาเป็น
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ตวัแปรในการศกึษาครัง้นี ้ซึง่จะเป็นประโยชน์ในการใช้เป็น 

ข้อมูลในการบริหารงานบุคคล การพัฒนาองค์การ และเป็น 

แนวทางในการเสริมสร้างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์การแก่บุคลากร พร้อมทั้งเป็นการดึงศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีอยู่แล้วให้มากยิ่งขึ้น ท�าให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีแก่องค์การต่อไป

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับการมีพฤติกรรมการเป็น 

สมาชิกที่ดีขององค์การ ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในคณะ

สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพ

กับเพื่อนร่วมงาน คุณภาพชีวิตในการท�างาน และจิตส�านึก 

สาธารณะ กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 

ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในคณะสัตวแพทยศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท�านาย

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของบุคลากร

ที่ปฏิบัติงานในคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ 

แนวคิดและทฤษฎีในกำรวิจัย

สัมพันธภำพกับเพื่อนร่วมงำน

แนวคิดสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของSchultz 

(Schultz, 1990) ทีเ่ป็นหลกัส�าคญัของสมัพนัธภาพระหว่าง

บุคคลขึ้นอยู่กับความต้องการพื้นฐาน 3 ประการ ได้แก่

1) ความต้องการเป็นพวกพ้อง (inclusion 

behavior) เป็นความต้องการในการสร้างและด�ารงไว้

ซ่ึงความสัมพันธ์ระหว่างตนเองและผู้อื่นเกี่ยวกับการมี

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การแสดงความเป็นเจ้าของ

หรือการรวมกลุ่มคน 

2) ความต้องการมีอ�านาจควบคุม (control 

behavior) เป็นความต้องการในการสร้างและด�ารงไว้ซึ่ง

ความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้อื่นเกี่ยวกับการมีอ�านาจ

ควบคุมคนอ่ืน และต้องการให้คนอ่ืนใช้อ�านาจควบคุมตน  

เป็นเหตุให ้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาในลักษณะ 

การแสดงอ�านาจควบคุมการมีอิทธิพลเหนือผู ้อื่นหรือ 

ยอมให้ผู้อ่ืนมีอิทธิพลเหนือตนได้

3) การเปิดตนเอง (openness behavior) เป็นความ 

ต้องการในการสร้างและด�ารงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่าง

ตนเองและผูอ้ืน่ทางอารมณ์ การเปิดตนเอง โดยจะแสดงออก 

ในรูปของความใกล้ชิดสนิทสนม ไปจนถึงการหลีกหนี 

คุณภำพชีวิตในกำรท�ำงำน

ตามแนวคดิทฤษฏคีวามต้องการของแอลเดอร์เฟอร์  

(Alderfer’s Modified Need Hierarchy Theory) 

(Alderfer, H. F, 1979, P. 33 อ้างถึงใน สร้อยตระกูล 

ติวยานนท์, 2545, หน้า 100) ได้คิดทฤษฏีความต้องการ 

ทีเ่รยีกว่า ทฤษฏ ีออีาร์จ ี(ERG-- Existences Relatedness- 

Growth Theory) ทฤษฏีนี้ได้ดัดแปลงมาจากทฤษฏีของ  

Maslow แต่ได้แบ่งความต้องการของมนษุย์เป็น 3 ล�าดบัขัน้  

โดยแบ่งความต้องการของมนุษย์ออกเป็น 3 ประการ ดังน้ี 

1) ความต้องการมีชีวิตอยู่ (existence needs) 

เป็นความต้องการที่ตอบสนองเพื่อให้มีชีวิตอยู่ต่อไป ได้แก่  

ความต้องการทางด้านร่างกาย และความต้องการความ

ปลอดภยั ตรงกบัความต้องการขัน้ที ่1 และ 2 ของ Maslow 

คือความต้องการทางกาย (physiological needs) และ

ความต้องการความปลอดภัย (safety needs) 

2 )  ความต ้ องการมี สั มพันธภาพกับผู ้ อ่ื น  

(relatedness needs) เป็นความต้องการทางสังคมทั้งหมด 

เป็นความต้องการจะมคีวามสัมพนัธ์กบับคุคลอ่ืนๆ ในสังคม  

ความต้องการได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่น ตรงกับความ

ต้องการขั้นที่ 3 ของ Maslow คือความต้องการด้านสังคม 

(social needs) 

3) ความเจริญก้าวหน้า (growth needs) เป็น

ความต้องการขั้นสูงสุด เป็นความต้องการที่จะได้รับการ

ยกย่องในสังคม และได้รับความส�าเร็จในชีวิต ตรงกับ 

ความต้องการขั้นที่ 4 และ5 ของ Maslow คือความ

ต้องการยอมรับนับถือ (esteem needs) และความต้องการ 
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ความสมหวังของชีวิต (the needs for self-actualization)

ทฤษฎีน้ีของ Alderfer ไม่เช่ือว่าบุคคลจะต้อง

ตอบสนองความต้องการระดบัหนึง่อย่างเตม็ทีก่่อนทีจ่ะก้าว 

ต่อไปยังความต้องการอีกระดับหน่ึง แต่พบว่าบุคคลจะถูก 

จูงใจด้วยความต้องการมากกว่าระดับหนึ่งพร้อมกันไป  

เช่น ความต้องการเงินเดือนที่เพียงพอ สามารถเกิดขึ้นได้

ในขณะเดียวกับความต้องการช่ืนชม และความต้องการ

สร้างสรรค์ และพบว่าล�าดับความต้องการจะแตกต่างกัน

ระหว่างบุคคล บุคคลอาจต้องการแสวงหาการยกย่อง 

ก่อนความกังวลต่อความต้องการด�ารงอยู่ 

จิตส�ำนึกสำธำรณะ

Lukasc (1979 อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 

2527, หน้า 34-39) ได้แบ่งจติส�านกึเป็น 2 ระดบั โดยอาศัย 

เกณฑ์การมองเห็นประโยชน์ของชนช้ันและความสามารถ

ในการมองเห็นสังคมโดยมีความรู้รอบด้าน โดยที่ระดับแรก

เป็นจิตส�านึกแบบทันทีทันใด หากได้ผ่านกระบวนการ

ยกระดับจิตส�านึกแล้วก็จะมีจิตส�านึกในขั้นที่สูงกว่า คือ 

จติส�านึกทางสงัคม ดงัมรีายละเอยีดดงันี ้(1) จติส�านกึแบบ

ทันทีทันใด (immediate consciousness) เป็นจิตส�านึกที่

เกิดข้ึนเองโดยอัตโนมัติและเป็นไปตามธรรมชาติ มองเห็น 

ผลประโยชน์ส่วนตัวในระยะใกล้ เช่น ความต้องการ

ทางเศรษฐกิจ ซึ่งจิตส�านึกชนิดนี้ มีทั้งของปัจเจกชน 

(psychological consciousness of individual) ของ

มวลชนโดยรวม (mass psychological consciousness)  

(2) จิตส�านึกทางสังคม (social consciousness) จิตส�านึก

ประเภทนีเ้กดิขึน้ได้ด้วยปฏบิตักิารทีมี่ความตัง้ใจของมนษุย์

เท่านั้น เช่น การปกป้องผลประโยชน์โดยส่วนรวม เช่น 

เพื่อประเทศชาติ เพื่อประชาชน การยกระดับจิตส�านึก 

ชนิดแรกมาเป็นชนิดหลังจะต้องผ่านการท�างานของตัว 

สือ่กลาง เช่น ผูน้�า ปัญญาชน พรรคการเมือง สหภาพแรงงาน 

องค์กร มวลชน เป็นต้น

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม และสังคม สัญจร (2543, 

หน้า 13) ได้อธิบายแนวคิดการก่อเกิดจิตส�านึก จิตส�านึก

สาธารณะ หรือจิตส�านึกต่อสังคม อยู่ภายใต้อิทธิพลของ

ปัจจยัแวดล้อมทัง้ปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน เกดิจาก 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในต่อ 

การเกิดส�านึก ปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในเป็น

ปฏิสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องกัน ส�านึกที่มาจากภายนอกเป็นการ 

เข้ามาโดยธรรมชาต ิกระทบต่อจติใจ ความรูส้กึนกึคดิของคน 

แล้วกลายเป็นส�านึกธรรมชาติและมักไม่รู ้ตัว แต่ส�านึก 

ที่เกิดจากภายในเป็นการจูงใจ เป็นการเลือกสรรรู้ตัว การท่ี 

จะท�าให้คนมีส�านึกที่ดีจะต้องท�าทั้งสองทางพร้อมกัน 

ทางหนึ่งต้องส่งเสริมให้เกิดความรักและสร้างส�านึกท่ีด ี

ให้ตนเอง พร้อมกันนั้นต้องพยายามหาวิธีการ ผลักดัน 

ส่งเสริม รณรงค์ให้สังคมโดยทั่วไปทั้งกลุ่มคนและองค์กร

มีการสร้างกิจกรรมหรือมี โครงการที่จะน�าไปสู่การสร้าง

จิตส�านึกที่ดี

พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กำร

Mcshane และ Von Glinow (2000, p. 38-

39) ให้ทรรศนะเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี

ขององค์การว่า ในอดีตที่ผ่านมา นักวิชาการด้านบริหาร

มักจะคุ้นเคยกับส่ิงที่ช่วยให้องค์การประสบผลส�าเร็จ คือ  

ในเรื่องของความพึงพอใจในงาน และความสามารถในการ

ปฏบิตังิานเพยีงเท่านัน้ แต่ในขณะเดยีวกนัความส�าเรจ็ของ

องค์การยังขึ้นอยู่กับการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้วย 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอยู่ในขอบเขต

ของการท�างานนอกเหนือหน้าที่ที่ก�าหนด ประกอบด้วยการ 

หลีกเลี่ยงความขัดแย้งโดยไม่จ�าเป็น มีความมุ ่งมั่นที่ 

ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น ไม่เห็นแก่ตัว มีเมตตา รู้จักให้อภัย 

ลดปัญหาความยุ่งยากภายในองค์การ ให้ความร่วมมือกับ

องค์การ ช่วยเหลอืเพือ่นร่วมงานในการปฏบิตังิาน ซึง่การที่ 

บุคคลจะแสดงออกถึงการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ น้ัน 

ขึน้อยูก่บัเงือ่นไข 2 ประการคอื (1) เมือ่พนกังานรบัรูถ้งึความ

ยุติธรรมที่องค์การปฏิบัติต่อเขา ซึ่งองค์การต้องสนับสนุน

ให้เกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดยการ

ก�าหนดความยุติธรรมในสถานที่ท�างานเป็นไปอย่างถูกต้อง

เหมาะสม พนักงานจะมีความรู้สึกอยากท�างานที่มากกว่า 

บทบาทหน้าที่ เมื่อองค์การมีการกระจายผลตอบแทนอย่าง

ยุติธรรมและกระบวนการแก้ปัญหาที่เหมาะสม (2) เมื่อ

พนักงานมีความยึดถือในคุณค่าของงานสูง มีความรู้สึก
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รับผิดชอบต่อสังคม (sense of social responsibility) 

ซึ่งหมายถึงการท่ีบุคคลกระท�าการที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้อื่น 

ค�านึงถึงพฤติกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้อื่น มีแรงจูงใจ

ในการช่วยเหลือ แม้ว่าจะไม่ได้ผลตอบแทน หลีกเลี่ยง

พฤติกรรมที่อาจก้าวก่าย หรือขัดขวางเป้าประสงค์ของ 

ผู้อ่ืน รู้จักเรียนรู้คุณค่าของสังคมตลอดเวลา

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

กรอบแนวคิดในการวิจัยก�าหนดเป็นตัวแปรและองค์ประกอบดังนี้

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)

ตัวแปรตาม (Dependent Variables)

สัมพันธภำพกับเพื่อนร่วมงำน

1. ความเชื่อถือและความไว้วางใจ

2. การให้การสนับสนุนซึ่งกันและกัน

3. การท�างานของกลุ่มที่มุ่งเน้นความส�าเร็จตามจุดมุ่งหมาย

   ร่วมกัน

4. การติดต่อสื่อสารระบบเปิด

5. ความเป็นอิสระจากการคุกคาม

คุณภำพชีวิตในกำรท�ำงำน

1. การได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ

2. สภาพแวดล้อมการท�างานที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย

3. การพัฒนาความสามารถ ศักยภาพของบุคคล 

4. การบูรณาการทางสังคม 

5. ความสมดุลระหว่างงานกับการด�ารงชีวิต

จิตส�ำนึกสำธำรณะ

1. ความตระหนักหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม

2. ความรัก ความเอ้ืออาทร และความสามัคคี

3. การรับรู้ความสามารถของตนในการแก้ไข ปัญหา

4. การลงมือปฏิบัติในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในสังคม

พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กำร

1. พฤติกรรมการช่วยเหลือ 

2. การมีน�้าใจเป็นนักกีฬา 

3. ความจงรักภักดีต่อองค์การ 

4. การร่วมมือปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์การ

5. การริเริ่มส่วนบุคคล 

6. การท�าความดีให้สังคมในองค์การ 

7. การพัฒนาตนเอง 

สมมติฐำนกำรวิจัย

1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานในคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิก 

ที่ดีขององค์การอยู่ในระดับสูง

2. สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน คุณภาพชีวิต

ในการท�างาน และจิตส�านึกสาธารณะ มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของบุคลากร

ที่ปฏิบัติงานในคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

3. สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน คุณภาพชีวิต

ในการท�างาน และจิตส�านึกสาธารณะ สามารถท�านาย

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากร

ที่ปฏิบัติงานในคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ประชากรในการวจิยัครัง้นีคื้อ บคุลากรทีป่ฏบิติังาน 

ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

จ�านวน 535 คน ก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เป็น

ตัวแทนของประชากร จากการค�านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง

โดยใช้สูตรการค�านวณของ Yamane (Yamane 1973, p. 

725) ก�าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตัวอย่าง ทีร่ะดบั 
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ความเชื่อมั่น 95% ได้จ�านวน 230 คน เลือกภาควิชาและ

หน่วยงานในสังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ทั้งวิทยาเขตบางเขน และวิทยาเขต

ก�าแพงแสน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ โดยน�า 

ขนาดของกลุ่มตวัอย่างมาหาสดัส่วน เพ่ือหาจ�านวนตวัอย่าง 

ตามสัดส่วนของประชากรต่อกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการ

ค�านวณ (พิมพ์พรรณ และคณะ, 2538, หน้า 191) จ�านวน

กลุ่มตัวอย่าง = จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง x จ�านวนประชากร

ในสายงาน/ประชากรทั้งหมด 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เป ็นแบบสอบถามปลายป ิดประกอบด ้ วย

แบบสอบถามสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน จ�านวน  

26 ข้อ แบบสอบถามคุณภาพชีวิตในการท�างาน จ�านวน 

29 ข้อ แบบสอบถามจิตส�านึกสาธารณะ จ�านวน 20 ข้อ 

แบบสอบถามพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 

จ�านวน 45 ข้อ 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยหา 

ความตรงตามเนือ้หา (content validity) และหาความเชือ่มัน่  

(reliability) เพื่อค�านวณหาค่าความสอดคล้องภายใน

ของแบบสอบถาม (item internal consistency) โดยน�า

ข้อค�าถามมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น ของแบบสอบถาม

ท้ังฉบับ ด้วยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยค่าความเชื่อมั่น 

ทั้งฉบับไม่ต�่ากว่า .75 (Cronbach อ้างถึงใน ฐิรชัย  

หงษ์ยันตรชัย, 2544, หน้า 112) โดยได้ค่าความเชื่อมั่น

ดังน้ี แบบสอบถามสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงานได้ค่า

ความเชื่อม่ัน .89 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตในการท�างาน

ได้ค่าความเชื่อมั่น .87 แบบสอบถามจิตส�านึกสาธารณะ 

ได้ค่าความเชื่อมั่น .87 แบบสอบถามพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีขององค์การได้ค่าความเชื่อมั่น .91

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยประสานงานเพื่อการส่งแบบสอบถามไปยัง

กลุ่มตัวอย่างโดยกระจายไปตามภาควิชาและหน่วยงาน

ต่างๆ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนและ

วทิยาเขตก�าแพงแสน โดยท�าการเกบ็รวบรวมแบบสอบถาม

กลับคืนโดยใช้ระยะเวลา 6 สัปดาห์

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

มีขั้นตอนการวิเคราะห์ดังนี้ 

1. ระดับของสัมพันธภาพกับเพื่อนร ่วมงาน 

คุณภาพชีวิตในการท�างาน จิตส�านึกสาธารณะ และ

พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การ วเิคราะห์โดยการ

ค�านวณหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ�าแนก

เป็นรายด้านและโดยรวม

2. วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพ 

กับเพื่อนร่วมงาน คุณภาพชีวิตในการท�างาน จิตส�านึก

สาธารณะ กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ

โดยใช ้การค�านวณ ค ่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์แบบ 

เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 

Coefficient)

3. วิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (multiple 

regression analysis) เพื่อหาตัวแปรที่สามารถร่วมกัน

ท�านายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดยใช้ 

สมการถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรเป ็นขั้นตอน 

(stepwise multiple regression analysis) เพื่ออธิบาย

อิทธิพลของตัวแปรอิสระตั้งแต่สองตัวขึ้นไป ที่สามารถ

ร่วมกันท�านายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 

ผลกำรวิจัย

ผลการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้

1. ระดบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีดี่ขององค์การ

ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับสูง 

2. สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน และจิตส�านึก

สาธารณะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิก 

ที่ดีขององค์การ โดยจิตส�านึกสาธารณะมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมากที่สุด ส่วน

คุณภาพชีวิตในการท�างานไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 

3. สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน จิตส�านึก

สาธารณะ และคุณภาพชีวิตในการท�างาน สามารถร่วมกัน 
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อธิบายความแปรปรวนของการมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิก

ที่ดีขององค์การได้ร้อยละ 56.40 ตัวแปรพยากรณ์ที่มี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ

มากที่สุดคือ สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน รองลงมาคือ 

จิตส�านึกสาธารณะ และคุณภาพชีวิตในการท�างาน 

กำรอภิปรำยผล

1. ระดับคะแนนของพฤติกรรมการเป็นสมาชิก 

ทีดี่ขององค์การ จากผลการวจิยัเกีย่วกบัพฤตกิรรมการเป็น 

สมาชิกท่ีดีขององค์การ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรม 

การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การโดยรวมอยู ่ในระดับสูง  

แสดงว่าบคุลากรมคีวามเข้าใจถงึบทบาทหน้าทีข่องตน ทีจ่ะ 

ปฏิบัติต่อหน่วยงาน องค์การทั้งต่อบุคคลภายในองค์การ

ได้เป็นอย่างดี และเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาโดยความ

สมัครใจของแต่ละบุคคลเอง สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี

ของ Williams (Williams, 1991 อ้างถึงใน Bolon, 

1997, p. 224) เกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์การที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงต่อบุคคล (Organizational 

Citizenship Behavior Directed \toward individuals:  

OCBI) ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์เฉพาะต่อ 

ตัวบุคคลในองค์การ เช่น การช่วยเหลือผู ้อื่นในเรื่อง 

เกี่ยวกับงานหรือปัญหาในงาน ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน

ที่ไม่สามารถมาท�างานได้ ช่วยเหลือให้ค�าแนะน�าในเรื่อง

ของงาน การมีน�้าใจเป็นนักกีฬา 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพกับเพื่อน

ร่วมงาน คุณภาพชีวิตในการท�างาน และจิตส�านึกสาธารณะ 

กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 

สัมพันธภำพกับเพื่อนร่วมงำนกับพฤติกรรม

กำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กำร

สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงานมีความสัมพันธ์

ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 

กล่าวคือบุคลากรที่มีสัมพันธภาพกับเพ่ือนร่วมงานสูงจะมี 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การสูง ในขณะที ่

บุคลากรที่มีสัมพันธภาพกับเพื่อนร ่วมงานต�่ าก็จะมี

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การต�่า ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ Pearce and Gregersen (1991) ศึกษา

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การจากพนักงาน 

ของโรงพยาบาล 2 แห่ง พบว่าลักษณะการท�างานที่ต้อง

ช่วยเหลือกันระหว่างสมาชิกในองค์การจะมีส่วนผลักดัน 

ให้เกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ

ทั้งนี้การมีสัมพันธภาพที่ ดีระหว ่างกันในการ

ท�างานมีผลให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อกันภายในกลุ่มบุคลากรที่ 

ร่วมงานกนั บคุลากรจะมคีวามรูสึ้กว่าตนเองเป็นสมาชิกของ

องค์การและได้รับการยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ  

เนื่องจากบุคลากรต้องอยู่กับองค์การตลอดเวลาของการ

ท�างานและจ�าเป็นต้องมีการประสานงานกันจนท�าให้เกิด

เป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อบุคลากรทั้งด้านสภาพร่างกาย 

และสภาพจิตใจทั้งส่งผลถึงความสามารถในการเข้าใจผู้อื่น 

ที่มีผลต่อการสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน และการ

แลกเปลี่ยนความต้องการซึ่งกันและกันในทุกต�าแหน่งงาน

เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ และพบว่าสัมพันธภาพกับ

เพื่อนร่วมงานด้านการท�างานของกลุ่มที่มุ่งเน้นความส�าเร็จ 

ตามจุดมุ ่งหมายร่วมกันมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 

การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในระดับสูงและมีค่าความ

สัมพันธ์กันมากที่สุดนั้น เนื่องจากองค์การมีอัตลักษณ ์

ในการสร้างความสามัคคีร่วมมือร่วมใจ จึงมีส่วนท�าให้

บุคลากรมีสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงานในเรื่องของการ

ท�างานเป็นกลุ่มที่มุ่งเน้นถึงความส�าเร็จขององค์การ 

คุณภำพชีวิตในกำรท�ำงำนกับพฤติกรรมกำร

เป็นสมำชิกที่ดีขององค์กำร

จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าคุณภาพชีวิต 

ในการท�างานในภาพรวมไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ แต่พบว่าคุณภาพชีวิต 

การท�างานเพียงบางด้านที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ผลการวิจัยนี ้

อภิปรายได้ว่าบุคลากรที่มีคุณภาพชีวิตในการท�างานสูงจะ

ไม่มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การสูง ในขณะที่ 

บคุลากรทีม่คุีณภาพชวีติในการท�างานต�า่กจ็ะไม่มพีฤติกรรม

การเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การต�า่ ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยั

ของ ปิ่นปัทมา ครุฑพันธุ์ (2550) ศึกษาความสัมพันธ์
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ระหว่างคุณภาพชีวิตการท�างาน กับพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีขององค์การพบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิก

ท่ีดีขององค์การโดยรวมอยู่ในระดับสูง คุณภาพชีวิตการ

ท�างานโดยรวมไม่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ทั้งนี้เนื่องจากการมี

คณุภาพชวีติในการท�างานในระดบัใดมากหรอืน้อยขึน้อยูก่บั 

ความพึงพอใจ ลักษณะนิสัย และการใช้ชีวิตส่วนตัวของ

บุคลากร ซึ่งคุณภาพชีวิตในการท�างานส่วนมากนี้เป็นสิ่งที่ 

องค์การเสนอและจัดไว้ให้แก่บุคลากร บุคลากรอาจได้

ค่าตอบแทนที่พอสมควรแต่บางคนมีการใช้จ่ายในเรื่อง

ส่วนตัวสูงเพราะบุคลากรมีความต้องการ ความพึงพอใจ 

การด�ารงชีวิตที่แตกต่างกันไป และจากผลการวิจัยพบว่า

คุณภาพชีวิตในการท�างานด้านสภาพแวดล้อมการท�างาน

ท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ด้านการได้รับค่าตอบแทน 

ที่เป็นธรรมและเพียงพอไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

การเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การ เนือ่งจากคณุภาพชีวติในการ 

ท�างานเป็นสิ่งที่องค์การเสนอให้ อาจเป็นสิ่งที่บุคลากร

บางคนต้องการ และบางคนอาจไม่ต้องการหรือเพียงพอ 

ส�าหรับบางคนแต่ไม่เพียงพอกับอีกคน ซึ่งสอดคล้องกับ 

ทฤษฎีของ Podsakoff and Mackenzie (1994 as cited 

in Organ, Podsakoff and MacKenzie, 2006, p. 

262-269) ที่กล่าวคือพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์การเป็น พฤติกรรมที่อยู่นอกเหนือหน้าที่ที่ก�าหนดไว้

ในลกัษณะงาน เกดิจากการกระท�าโดยสมคัรใจไม่ขึน้อยูก่บั 

การให้รางวัลหรือผลตอบแทนหรือการลงโทษจากองค์การ

แก่บุคลากรแต่อย่างใด และพฤติกรรมเหล่านั้นเป็น

พฤติกรรมที่สนับสนุนหรือส่งเสริมต่อประสิทธิผลของ

องค์การ

จิตส�ำนึกสำธำรณะกับพฤติกรรมกำรเป ็น

สมำชิกที่ดีขององค์กำร 

จากการทดสอบสมมตฐิานพบว่าจติส�านกึสาธารณะ

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี

ขององค์การ และมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีขององค์การมากที่สุด ซึ่งผู้วิจัยยังไม่พบงาน

วิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมมติฐานนี้โดยตรงแต่พบผลงานวิจัยที ่

ใกล้เคียงเป็นงานวจิยัของ พงษ์วฒุ ิธรีะวฒุ ิ(2541) ท่ีศกึษา 

จิตส�านึกในการปฏิบัติงานของข้าราชการ กลุ่มตัวอย่าง

เป็นข้าราชการกรมการประกันภัย จ�านวน 180 คน พบว่า  

ปัจจัยด้านสังคมจิตวิทยาได้แก่ ปัจจัยด้านบรรยากาศ

องค์การ ด้านผู้ร่วมงาน และจิตส�านึกต่อประชาชนและ

สังคมพบว่าค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัย

สังคมจิตวิทยาด้านความเหนื่อยหน่ายต่องาน ค่านิยมท่ี

เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับจิตส�านึกในการ

ปฏิบัติงานด้านจิตส�านึกต่อประชาชนและสังคม ซึ่งด้าน

จิตส�านึกต่อประชาชนและสังคม ประกอบด้วย ความรู้สึก 

ความตระหนัก การก�าหนดต่อความส�าคัญในการประพฤติ

โดยยึดหลักการให้บริการต่อประชาชน และส่วนรวมอย่าง

เต็มความสามารถ ซึ่งในที่นี้เกี่ยวข้องกับสังคมส่วนรวม 

จากผลการวิจัยจึงสามารถอภิปรายได้ว่าบุคลากร 

ที่มีจิตส�านึกสาธารณะจะให้ความสนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้น 

กบัองค์การและการพฒันาสงัคมทัง้ส่งผลให้มคีวามต้องการ

ที่จะพัฒนาองค์การด้วย เหตุนี้จิตส�านึกสาธารณะจึงมี

สัมพันธ์กับการมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ

มากทีส่ดุ ทัง้นีเ้กีย่วข้องกบัทีบ่คุลากรมคุีณลกัษณะให้ความ

สนใจในสงัคมส่วนรวม มคีวามคดิทีจ่ะพฒันาและรบัผดิชอบ 

ต่อส่วนรวม จะมพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การสงู  

เนื่องจากการมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ

เกิดขึ้นจากการค�านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส�าคัญ 

และเกี่ยวข้องกับบุคลากรที่มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี 

ขององค์การจะมีความต้องการสร้างสรรค์สังคมที่ตนอยู่

ให้ดีขึ้น มีการตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นของส่วนรวม

ทั้งในระดับองค์การและสังคมภายนอกองค์การ และจาก 

ผลการวิจัยที่พบอีกว่าจิตส�านึกสาธารณะด้านการรับรู้ความ

สามารถของตนในการแก้ไขปัญหา และด้านการลงมือ

ปฏิบัติในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม มีความสัมพันธ์

กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในระดับ 

ปานกลางค่อนข้างสงูและมค่ีาความสมัพนัธ์มากทีส่ดุ แสดงว่า 

หากบคุลากรมคีวามรกัความเอือ้อาทรเพยีงอย่างเดยีวแต่ไม่มี 

การลงมือปฏิบัติในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม หรือ

เข้าร่วมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมก็จะไม่
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เกิดผลต่อการมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ

เท่าที่ควร บุคลากรจึงพยายามแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม 

ในการปฏิบัติงานเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ และเข้าร่วม 

กจิกรรมสาธารณะประโยชน์ตามความมุง่หมายขององค์การ  

ซึง่การมจีติส�านกึสาธารณะจะส่งผลถงึการค�านงึถงึประโยชน์ 

ส่วนรวมของบุคลากรต่อองค์การ

3. ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ของ

สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน คุณภาพชีวิตในการท�างาน 

จิตส�านึกสาธารณะ ที่สามารถร่วมกันท�านายพฤติกรรม 

การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ

จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าสัมพันธภาพกับ

เพื่อนร่วมงาน คุณภาพชีวิตในการท�างาน และจิตส�านึก

สาธารณะ สามารถร่วมกนัท�านายพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิ

ที่ดีขององค์การได้ โดยสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน 

มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ

มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสิรภัทร จันทสิโร 

(2549) ศกึษาปัจจยัทีมี่ผลต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ี

ขององค์การของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย พบว่าสัมพันธภาพ

กับผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน และอายุ สามารถ

ร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 

โดยท่ีสมัพนัธภาพกบัเพือ่นร่วมงาน เป็นตวัแปรทีม่อีทิธพิล

ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมากที่สุด 

จากผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าบุคลากรจะมี

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมากหรือน้อยนั้น

ขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระทั้งสามนี้ซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และพบว่าสัมพันธภาพ

กับเพื่อนร่วมงาน มีอิทธิต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิก 

ที่ดีขององค์การมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรม 

การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การเป็นผลจากความส�าคัญ

ของสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างมาก เนื่องจาก

บุคลากรต้องมีความสามารถที่จะต้องท�างานร่วมกับผู้อื่น 

สามารถที่จะท�างานเป็นทีมได้ มีความรับผิดชอบ เข้าใจ

และเอื้ออาทรต่อผู้ร่วมงาน รวมถึงต้องค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม

รอบตัว การมีสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงานที่ดีท�าให้เกิด

ความสุขในการท�างาน ท�างานอย่างผ่อนคลายปราศจาก

ความกดดันจากเพื่อนร่วมงาน และจิตส�านึกสาธารณะ 

มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 

แสดงว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การเป็นผล

จากความส�าคัญของจติส�านกึสาธารณะ เพราะองค์การมกีาร

สนับสนุนให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีจิตส�านึกสาธารณะ

ของบคุลากรสม�า่เสมอ สอดคล้องกบัอตัลกัษณ์ขององค์การ

ที่ว่า ส�านึกดี มุ่งมั่น จิตอาสา มีจริยธรรม ร่วมมือร่วมใจ

จึงเป็นสาเหตุท�าให้บุคลากรมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิก

ที่ดีขององค์การสูง 

ส ่วนคุณภาพชีวิตในการท�างานมีอิทธิพลต ่อ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การน้อยที่สุด ท้ังนี้

อาจเป็นไปได้ว่าบุคลากรที่มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิก

ที่ดีขององค์การมากหรือน้อยนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพ

ชีวิตในการท�างานเสมอไป หรืออาจข้ึนอยู่กับคุณภาพชีวิต 

ในการท�างานเพียงบางด้านเท่านั้น เนื่องจากคุณภาพชีวิต

ในการท�างานเกิดจากความพึงพอใจของบุคลากรแต่ละ

บุคคลเป็นส่วนตัว เพราะบุคลากรแต่ละคนมีความต้องการ

แตกต่างกันจากสิ่งที่องค์การเสนอให้ เพราะพฤติกรรม 

การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้น

อย่างเต็มใจจากตัวบุคลากรเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลตอบแทน 

ผลประโยชน์ การได้รับรางวัล หรือการลงโทษจากองค์การ

ตามแนวคิดของ Podsakoff and Mackenzie (1994 as 

cited in Organ, Podsakoff and MacKenzie, 2006, 

p. 262-269)

ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัย

1. บุคลากรมีสัมพันธภาพกับเพื่อนร ่วมงาน 

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และสัมพันธภาพกับเพื่อน

ร่วมงานด้านการท�างานของกลุ่มที่มุ่งเน้นความส�าเร็จตาม

จุดมุ่งหมายร่วมกันอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้เนื่องจากองค์การ

มีอัตลักษณ์ในการสร้างความสามัคคีร่วมมือร่วมใจ ดังนั้น

องค์การจึงควรมีการสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี

ร่วมมือร่วมใจอย่างต่อเนื่องโดยควรจัดให้มีการท�ากิจกรรม

สัมพันธ์เพื่อสร้างให้บุคลากรได้มีโอกาสเรียนรู้ซึ่งกันและ

กันมากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการท�างาน 
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ร่วมกนั ให้สามารถปรกึษาหารอืในเรือ่งงานได้อย่างเปิดเผย 

ยอมรับกนัและกนั อนัจะก่อให้เกดิการสนบัสนนุซึง่กนัและ

กันลดความขัดแย้งและเมื่อมีปัญหาในงานจะได้ปรึกษา

หารือกันได้ในทุกระดับและทุกต�าแหน่งงาน องค์การ 

ควรจดักจิกรรมหรอืบรกิารให้ค�าปรกึษาส�าหรบับคุลากรเพือ่

แก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อที่ 

จะให้มีความเข้าใจ และสามารถท�างานร่วมกันได้ เกิดการ 

ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลเพ่ือประสิทธิภาพ 

ของงานและการอยู่ร่วมกันในองค์การได้อย่างมีความสุข

2. คุณภาพชีวิตในการท�างานโดยรวมไม่มีความ

สัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 

แต่อย่างไรก็ตามองค์การก็ไม่ควรที่จะละเลยคุณภาพชีวิต

ในการท�างานโดยองค์การควรส�ารวจความพึงพอใจต่อ

คุณภาพชีวิตในการท�างานตามความต้องการของบุคลากร 

เพื่อให้ได้รับทราบความต้องการของบุคลากรในทุกระดับ

เพื่อให้บุคลากรได้มีคุณภาพชีวิตในการท�างานได้ตรงกับ

ที่ตนต้องการมากที่สุด เช่น ส�ารวจความพึงพอใจด้าน 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับ 

สวัสดิการ ค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับบุคลากรในแต่ละ

ระดับงานและความต้องการของบุคลากร

3. จิตส� านึกสาธารณะโดยรวมอยู ่ ในระดับ 

ปานกลางค่อนข้างสูง และมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมากที่สุด สอดคล้องกับ

อัตลักษณ์ขององค์การ คือ ส�านึกดี มุ ่งมั่น จิตอาสา  

มีจริยธรรม จึงเป็นการส่งเสริมท�าให้บุคลากรมีความส�านึก

รักองค์การ มีจิตส�านึกในการปฏิบัติพฤติกรรมที่เหมาะสม

เพื่อที่จะท�าความดีต่อสังคมในองค์การที่ตนปฏิบัติงานอยู่

มากขึ้น องค์การควรด�ารงการสร้างกิจกรรมเครือข่ายในการ 

ท�ากิจกรรรมสังคม กิจกรรมส่งเสริมการมีจิตส�านึกของ

บุคลากร การมีส่วนร่วมท�าประโยชน์ต่างๆ โดยจัดให้ท�า

กลุ่มจิตสังคมท่ีมีอยู่แล้วแก่บุคลากรให้ทั่วถึงในทุกระดับ

หรือตรวจสอบว่าบุคลากรได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม

ต่างๆ ทั่วถึงทุกระดับหรือไม่ เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตส�านึก

สาธารณะให้บุคลากรต่อไป 

4. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดย

รวมอยูใ่นระดับสูง ทัง้นีแ้สดงให้เหน็ว่าบคุลากรมพีฤตกิรรม

การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในภาพรวมดี องค์การ 

ควรรักษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดยให้

มีการยกย่องผู้มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 

ผู้มีผลงานดีเด่น มีความดี เสียสละ และประกาศเกียรติคุณ 

แต่อย่างไรก็ตามองค์การจึงควรให้ความสนใจหรือให้ความ

ส�าคัญกับบุคลากรในส่วนย่อย ที่อาจมีบางส่วนเป็นส่วนท่ี 

มีความเป็นพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การน้อย  

โดยควรมีการจัดการตรวจสอบหรือมีการสังเกตการ 

ปฏิบัติงานของบุคลากรมากขึ้น หรือจัดให้มีการประชุม 

โดยรวมเกี่ยวกับบทบาทการปฏิบัติงานในทุกระดับ ซึ่งทั้งนี้ 

จะเป็นการสร้างความเสมอภาคและความยุติธรรมให้กับ

บุคลากรอีกทางหนึ่ง และให้การปฏิบัติงานในองค์การมี

ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังต่อไป

1. ควรศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์การ โดยหาปฏิสัมพันธ์ตัวแปรคู่อื่นๆเพื่อประโยชน์ 

ในการบรหิารทรพัยากรมนษุย์ทีเ่พิม่ขึน้ เช่น ศึกปฏสิมัพนัธ์

ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ สัมพันธภาพกับ

ผู้บังคับบัญชาและขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงาน ที่มีผล 

ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ เพื่อศึกษาว่า

บคุลากรทีม่กีารรบัรูค้วามยติุธรรมในองค์การ มสัีมพนัธภาพ

กับผู้บังคับบัญชา ขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงาน จะมี

อิทธิพลหรือมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิก

ที่ดีขององค์การหรือไม่ 

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบปฏิสัมพันธ์ หรือปัจจัย

ทางจิต-สังคม ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี

ขององค์การในองค์การประเภทอ่ืนๆ เช่น ภาคการบริการ 

รวมทั้งภาคอุตสาหกรรม ที่มีลักษณะที่แตกต่างจากกลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพื่อได้ทราบตัวแปร

ที่ศึกษาว่าตัวแปรใดสามารถน�ามาเป็นตัวแปรที่ใช้ในการ

พัฒนาองค์การได้มากขึ้น และเป็นประโยชน์ในการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ของแต่ละองค์การต่อไป
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บทคัดย่อ

บทความนี้รายงานการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมคัดค้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แผนกส่งก�าลังบ�ารุง

ของโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 150 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัย  

ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันผลการวิจัยพบว่า  

(1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี เป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่มีอายุงาน 1-10 ปี (2) จริยธรรม 

ในการท�างานกับพฤติกรรมคัดค้านการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ทางลบในระดับปานกลาง (3) คุณภาพชีวิตในการท�างาน

กับพฤติกรรมคัดค้านการปฏิบัติงานไม่มีความสัมพันธ์กัน (3) จริยธรรมในการท�างานเป็นเพียงตัวแปรเดียวที่สามารถ

ท�านายพฤติกรรมคัดค้านการปฏิบัติงานได้

ค�ำส�ำคัญ: พฤติกรรมคัดค้านการปฏิบัติงาน, เจ้าหน้าที่แผนกส่งก�าลังบ�ารุงของโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง, จริยธรรมในการ 

   ท�างาน, คุณภาพชีวิตในการท�างาน

Abstract

This paper reports the performance of the logistics department of a public hospital and aims to 

study factors affecting the in working behavior. The equation of factors that may affect the behavior 

is constructed. Questionnaire are used to collect data from sample group of 150 workers. Statistics 

techniques used to analysis data were percentage, mean, standard deviation and analysis of the correlation 
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ควำมน�ำ

โดยทั่วไปภายในหนึ่งองค์การ มักจะประกอบด้วย 

คนจ�านวนมากที่ เข ้ามาท�างานร ่วมกัน จึงท�าให ้เกิด

พฤติกรรมในการท�างานขึ้น ซึ่งพฤติกรรมในการท�างาน

ที่ดีนั้น ต้องเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

เช่น การตรงต่อเวลา การใช้เวลาในการท�างานอย่างคุ้มค่า  

การแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างเตม็ความสามารถ และการใส่ใจ 

การประชุมอย่างจริงจัง ส่วนพฤติกรรมในการท�างานที่ไม่ดี  

จะเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในองค์การ เช่น การใช้

เวลาส่วนตัวในที่ท�างาน พูดคุยเสียงดังในเรื่องอ่ืนๆ ที่ไม่

เกี่ยวข้องกับงาน ขาดความรับผิดชอบในงานที่ท�า และ

ไม่รักษาเวลา คน หรือ มนุษย์ จึงเป็นองค์ประกอบที่

ขับเคลื่อนและมีบทบาทที่ส�าคัญในการสร้าง ความเจริญ

เติบโตให้กับองค์การ ไม่ว่าจะเป็นองค์การทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน 

ดังน้ัน พฤติกรรมในการท�างานของคนในองค์การ

จึงมีความส�าคัญเป็นอย่างมาก เพราะพฤติกรรมเหล่านี้

สามารถบ่งชีไ้ด้ถงึประสทิธภิาพและประสทิธผิลขององค์การ 

ในขณะท่ีพฤติกรรมการท�างานของบุคคลในองค์การ 

ค่อนข้างที่จะท�านายยาก นักวิจัยจึงใช้การสังเกตอย่างมี

ระบบจากพฤติกรรมที่ปรากฏ เพราะสิ่งเหล่านั้น หมายถึง  

การแสดงออกอันเน่ืองมาจากสภาพภายในใจซ่ึงแตกต่าง

กันไปในแต่ละบุคคล (Davis, 1977, p. 3) เพราะเมื่อ

บุคคลเกิดพฤติกรรมคัดค้านการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น  

จะท�าให้เกิดผลเสียต่อองค์การต่อไปได้

coefficient Pearson. Results showed that (1) A sample group were mostly female with age range 31-

40 years, and most workers are employed temporarily at least 1-10 years (2) ethical behavior in the 

workplace and job performance were negatively correlated at moderatelevel (3) quality of work life 

and behavioral performance did not correlate (3) work ethic is the only variable that can predict the 

behavior of workers.

Keywords: counter-productive work behaviors, personnel at the Department of Logistics of a public  

     hospital, work ethics, quality of work life

พฤติกรรมคัดค้านการปฏิบัติงาน (counter- 

productive work behavior ) หมายถึง พฤติกรรม

ใดๆ ของบุคคลที่มีเป้าหมายตรงกันข้ามกับองค์การ  

ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ อาจเกิดขึ้นได้โดยเจตนาหรือมิใช่ 

ด้วยเจตนาและส่งผลมาจากหลากหลายสาเหตุและแรงจงูใจ 

จนมีการเสนอให้มีการศึกษาปฏิสัมพันธ์คนกับสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งสามารถน�าไปใช้ในการอธิบายความหลากหลายของ

พฤติกรรมคัดค้านการปฏิบัติงาน เช่น พนักงานที่ขโมยของ

จากบรษิทั สามารถควบคุมได้เนือ่งจากระบบการก�ากบัดแูล

ทีร่ดักมุมากขึน้ และพืน้ฐานจติใจ ในการร่วมมอืท�างานทีจ่ะ 

ส่งผลให้พฤติกรรมคัดค้านเปลี่ยนเป็นด�าเนินการอย่าง

สร้างสรรค์ การให้รางวัลต่างๆ เป็นต้น (Wikipedia, 

2554) ในสหรฐัอเมรกิา มกีารรายงานว่าพนกังานร้อยละ 33  

ถึงร้อยละ 75 มีพฤติกรรมคัดค้านการปฏิบัติงาน เช่น  

การขโมย การฉ้อฉล การท�าลายทรัพย์สินขององค์การ

และการขาดงานโดยไม่มีเหตุผลสมควร (Haper, 1990 

อ้างถึงใน ชูชัย สมิทธิไกร, 2551, หน้า 515) พฤติกรรม

คัดค้านการปฏิบัติงาน จัดเป็นพฤติกรรมของบุคคลที่ 

ไม่เหมาะสมคุกคามการอยู ่รอดของกระบวนการผลิต 

ตลอดจนการด�าเนิน สู ่เป้าหมายตรงตามกลยุทธ์ของ

องค์การ

ในทางตรงกันข้าม พนักงานที่มีจริยธรรมในการ 

ท�างาน ถอืว่าเป็นพฤติกรรมเชิงบวกทีส่่งผลต่อประสิทธภิาพ 

ประสิทธิผล และภาพลักษณ์ขององค์การ จริยธรรมในการ

ท�างานที่ดี จึงเป็นหลักการและเหตุผลที่ดีที่พึงปฏิบัต ิ
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ในการท�างาน เช่น การท�างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  

ไม่คดโกง ไม่น�าความลับของทางบริษัทไปเผยแพร่ให้

บุคคลภายนอกรู้ ไม่ยักยอกเงินบริษัทไปเป็นของตนเอง 

การท�างานที่ไม่มีจริยธรรมจะก่อผลเสียต่อองค์การ เช่น 

การขายความลับให้บริษัทคู่แข่ง เพราะอาจจะท�าให้บริษัท

ถึงกับล้มละลายและเกิดผลเสียต่อทุกฝ่ายและทุกคน 

อาจจะตกงานได้ จากรายงานการวิจัยของ บริษัท ไพร้ซ์ 

วอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมาร์ติน ลูเธอร์  

ซึ่งได้ท�าการส�ารวจการกระท�าทุจริตในองค์การเอกชน 

ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย พบว่า ระหว่างปี พ.ศ. 2547-

2548 ร้อยละ 51 ของจ�านวน 101 บริษัทในประเทศไทย 

ได้ประสบปัญหาการทจุรติภายในองค์การ และพบว่า ผูท้�าการ 

ทจุรติถงึ ร้อยละ 80 ส�าเรจ็การศกึษาตัง้แต่ระดบัปรญิญาตร ี

ขึ้นไป และผู้บริหารระดับสูง ของบริษัทเป็นผู้กระท�าการ

ทจุรติสงูถงึร้อยละ 17 ของยอดเงนิทจุรติทัง้หมด (มิสเตอร์พ,ี  

2548, หน้า 8) จริยธรรมถอืเป็นกฎเกณฑ์ทีใ่ช้ประเมนิและ

ตัดสินความ ถูก-ผิด ดี-ชั่ว เป็นข้อก�าหนดหรือแนวทาง

ที่ชักจูงให้บุคคลในองค์การ ประพฤติปฏิบัติในการท�างาน

และในกิจการต่างๆอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยความเต็มใจ 

จริยธรรมในการท�างานจึงเป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่ผู้วิจัยสนใจ

ศึกษาเพราะจริยธรรม คือ สิ่งส�าคัญที่มีผลกระทบต่อ 

ทั้งตัวบุคคล องค์การและสังคม

ส่วนคุณภาพชีวิตในการท�างาน (quality of work 

life) เป็นแนวคิดที่ให้ความส�าคัญกับการตอบสนองความ

ต้องการ และความคาดหวงัของผูป้ฏบิตังิาน ทีจ่ะบ่งบอกว่า

เป็นผู้มีคุณภาพชีวิตในการท�างานที่ดีหรือไม่ดี และในช่วง 

เวลาการท�างานหากมนุษย์ได้อยู่กับสิ่งที่ตัวเองพอใจ ก็ช่วย 

ให้มีสภาพจิตใจและอารมณ์ที่ส่งเสริมให้เกิดสภาพในการ 

ท�างานที่ดี และส่งผลต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัวและสังคม

ของบุคคลนั้นให้เป็นสุข ซึ่งสอดคล้องกับค�ากล่าวท่ีว่า 

คุณภาพชีวิตของบุคคลโดยรวมนั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจาก

คุณภาพชีวิตในการท�างาน

จากการทบทวนเอกสาร งานวิจัย รวมทั้งการเฝ้า

สังเกตโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมกับกลุ่มตัวอย่าง พบว่า  

กลุ ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมคัดค้านการปฏิบัติงาน ดังนี้  

ใช้เวลาและทรัพยากรอย่างไม่เหมาะสม ไม่ตั้งใจปฏิบัติงาน 

ท�างานอย่างไม่มีคุณภาพ และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ท�าให้ผู ้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมคัดค้าน 

การปฏิบัติงานที่เป็นผลเสียต่อผลประโยชน์ขององค์การ 

เพื่อต้องการทราบว่าระหว่างปัจจัยด้านจริยธรรมในการ

ท�างาน และปัจจยัด้านคุณภาพชีวติในการท�างาน ปัจจยัอะไร 

ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมคัดค้านการปฏิบัติงาน ของกลุ ่ม

ตัวอย่าง เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้มีบทบาทที่ส�าคัญ

ต่อการประสบความส�าเร็จหรือล้มเหลวขององค์การได้  

ผลจากการศึกษาครั้งนี้จะท�าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพล

ส่งผลต่อพฤติกรรมคัดค้านการปฏิบัติงาน เพื่อน�าเสนอผล

ที่ได้ต่อผู้บริหารองค์การ จะได้น�าไปใช้เป็นแนวทางในการ

ปรับปรุง ส่งเสริม และพัฒนาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็น

ประโยชน์ต่อประสิทธิผลขององค์การต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมคัดค้าน

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แผนกส่งก�าลังบ�ารุงของ 

โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง

2. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมคัดค้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แผนก 

ส่งก�าลังบ�ารุงของโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง
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กรอบแนวควำมคิดกำรวิจัย

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตำม

จริยธรรมในกำรท�ำงำน

1. ความรับผิดชอบ

2. ความซื่อสัตย์

3. ความมีเหตุผล

4. ความกตัญญูกตเวที

5. การรักษาระเบียบวินัย

6. ความเสียสละ

7. ความสามัคคี

8. การประหยัด

9. ความยุติธรรม

10. ความอุตสาหะ

11. ความเมตตา กรุณา

คุณภำพชีวิตในกำร

ท�ำงำน

1. เป้าหมายการท�างาน

   แบบดั้งเดิม

2. ได้รับการปฏิบัติอย่าง

   ยุติธรรม

3. การมีอิทธิพลในการ

   ตัดสินใจ

4. การท�างานท่ีท้าทาย

5. ชีวิตการท�างาน

พฤติกรรมคัดค้ำน

กำรปฏิบัติงำน

1. การใช้เวลาและ

   ทรัพยากรอย่าง

   ไม่เหมาะสม

2. การไม่ตั้งใจ

   ปฏิบัติงาน

3. การท�างานอย่าง

   ไม่มีคุณภาพ

4. การดื่มเครื่องดื่ม

   แอลกอฮอล์

สมมติฐำนกำรวิจัย

สมมติฐานที่ 1 จริยธรรมในการท�างาน มีความ

สัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมคัดค้านการปฏิบัติงาน

สมมติฐานที่ 2 คุณภาพชีวิตในการท�างาน มีความ

สัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมคัดค้านการปฏิบัติงาน

สมมตฐิานที ่3 จรยิธรรมในการท�างาน และคุณภาพ

ชีวิตในการท�างานสามารถร่วมกันท�านายพฤติกรรมคัดค้าน

การปฏิบัติงานได้

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

เป็นเจ้าหน้าที่แผนกส่งก�าลังบ�ารุง โรงพยาบาล

ของรัฐแห่งหนึ่ง จ�านวน 228 คน โดยใช้หลักการค�านวณ 

ของ Yamane (1973, p. 725) ในการก�าหนดขนาดของ

กลุม่ตวัอย่าง และได้กลุม่ตวัอย่างจ�านวน 150 คน หลงัจาก

ค�านวณกลุ่มตัวอย่างแล้ว จึงท�าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง

ตามต�าแหน่งหน้าที่ โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ 

(proportional stratified random sampling) หลังจาก

นัน้ท�าการจบัฉลากจากเลขประจ�าตัวของเจ้าหน้าที ่ในแต่ละ

ต�าแหน่งงานตามสัดส่วนที่ค�านวณได้ ซึ่งเจ้าหน้าท่ีจาก

ต�าแหน่งงานต่างๆ จ�านวน 4 ต�าแหน่ง ดังนี้ ข้าราชการ 

ลูกจ้างประจ�า พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เป็นแบบสอบถาม ชนิดมาตราวัดทัศนคติตามวิธี

ของ ลิเคิร์ท เป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด ซึ่งผู้วิจัย 

ได้สร้างขึน้ตามเกณฑ์ หรอืองค์ประกอบพืน้ฐานตามแนวคดิ 

ของนักทฤษฎี โดยท�าการศึกษารวบรวมจากหนังสือ 

และเอกสารต่างๆ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยแบ่ง

แบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนทีห่นึง่แบบสอบถาม

ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ต�าแหน่งงาน  

อายุงาน ส่วนที่สอง แบบสอบถามจริยธรรมในการท�างาน 

มีจ�านวน 38 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น 0.91 ส่วนที่สาม 

แบบสอบถามคุณภาพชีวิตในการท�างาน มีจ�านวน 20 ข้อ 

มีค่าความเชื่อมั่น 0.90 ส่วนที่ส่ี แบบสอบถามพฤติกรรม

คัดค้านการปฏิบัติงาน มีจ�านวน 15 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น  

0.80

สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย

การค�านวณหาค่าสถติิพืน้ฐาน ได้แก่ การค�านวณหา

ค่าร้อยละ (percentage) การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (mean)  

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  

ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานนั้น ได้แก่ 

การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson  

product moment correlat ion coeff icient)  

การวเิคราะห์หาค่าสัมประสิทธิส์หสัมพนัธ์เชงิพห ุ(multiple  

correlations) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ  

(multiple regression analysis) โดยใช้เทคนิค Forward 

Selection โดยก�าหนดระดับนยัส�าคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.05
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กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

น�าแบบสอบถามป ัจจัยส ่วนบุคคลมาหาค ่ า

แจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ โดยแยกตามเพศ อายุ  

ต�าแหน่งงาน อายุงาน ส่วนแบบสอบถามด้านจริยธรรม 

ในการท�างาน ด้านคณุภาพชวีติในการท�างาน และพฤติกรรม

คัดค้านการปฏิบัติงาน น�ามาหาค่าเฉลี่ย (X) ค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์เพียร์สัน (r
xy
) การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์ 

สหสมัพนัธ์เชงิพห ุ(R) และการวิเคราะห์การถดถอยเชงิพหุ  

(multiple regression analysis) โดยใช้เทคนิค Forward  

Selection

ผลกำรวิจัย

ผลการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้  จากจ�านวน 

กลุ่มตัวอย่าง ทั้งหมด 150 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จ�านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 75.3 อายุอยู่ในช่วง  

31-40 ปี จ�านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 ส่วนใหญ่

จะเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ�านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 

และอายุงานอยู่ในช่วง 1-10 ปี จ�านวน 54 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 36 จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า จริยธรรม 

ในการท�างานมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมคัดค้าน

การปฏิบัติงาน (r = -.0445) ในระดับปานกลางอย่าง 

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน  

ส่วนคุณภาพชีวิตในการท�างานไม่มีความสัมพันธ ์กับ

พฤติกรรมคัดค้านการปฏิบัติงานที่ระดับนัยส�าคัญ .05  

ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน มีเพียงจริยธรรมในการท�างาน 

เพียงตัวเดียวเท่านั้นที่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมคัดค้าน

การปฏิบัติงาน ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

โดยมีค่าความแม่นย�าในการท�านายค่าความเป็นไปได้ของ 

ตัวแปรจริยธรรมในการท�างานสามารถพยากรณ์พฤติกรรม

คัดค้านการปฏบิติังานได้ร้อยละ 19.80 สรปุได้ว่า จรยิธรรม 

ในการท�างาน สามารถท�านายพฤตกิรรมคดัค้านการปฏบิตังิาน  

ส่วนคณุภาพชวีติในการท�างาน ไม่สามารถท�านายพฤติกรรม 

คัดค้านการปฏิบัติงานได้ ซึ่งไม่สนับสนุนสมมติฐานที่ 3

กำรอภิปรำยผล

ผลการวจิยั มปีระเดน็ทีน่่าสนใจน�ามาอภปิราย ดงันี้ 

จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า จริยธรรมในการท�างาน 

มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมคัดค้านการปฏิบัติ 

ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ 1 กล่าวคือ เมื่อเจ้าหน้าท่ี

แผนกส่งก�าลังบ�ารุงมีจริยธรรมในการท�างานอยู่ในระดับสูง 

จะมีพฤติกรรมคัดค้านการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง 

หมายความว่า เจ้าหน้าที่แผนกส่งก�าลังบ�ารุงมีจริยธรรม

ในการท�างาน คือความมุ่งมั่นต้ังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่าง

พากเพยีร ละเอียดรอบคอบ ประพฤติปฏบิติัอย่างเหมาะสม  

ตรงต่อความเป็นจรงิ ทัง้กาย วาจา ใจ ทัง้ต่อตนเองและผูอ้ืน่  

ใช้ปัญญาในการประพฤตปิฏบิตั ิรูบ้ญุคณุและการตอบแทน

ต่อผู ้อื่นที่มีบุญคุณ โดยประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องและ 

เหมาะสมกับจรรยาบรรณ มารยาท และข้อบังคับตาม

กฎหมายรวมถึงศีลธรรมด้วย และไม่เห็นแก่ตัว แบ่งปัน

กับคนที่ควรให้ด้วยก�าลังกาย ก�าลังทรัพย์ ก�าลังปัญญา  

มีความพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยร่วมมือกัน

ในการกระท�ากิจกรรมให้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยมุ่งเน้น 

ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ใช้สิ่งของ 

ให้พอเหมาะและได้ประโยชน์มากทีส่ดุ การปฏบิติัด้วยความ 

เที่ยงตรงสอดคล้องกับความเป็นจริงและเหตุผล มีความ

พยายามเพื่อให้เกิดความส�าเร็จในการท�างาน และมีความ

รักใคร่ ความปรารถนาให้ผู ้อื่นเป็นสุข หรือช่วยเหลือ 

ให้ผูอ้ืน่พ้นทกุข์ กจ็ะท�าให้พฤตกิรรมคดัค้านการปฏบิตังิาน  

เช่น การเลิกงานก่อนก�าหนด การแก้ไขบัตรลงเวลาท�างาน 

การท�ากิจธุระส่วนตัวระหว่างการท�างาน การขาดงานโดย

ไม่มีเหตุผล การถ่วงเวลาท�างาน การใช้การลาป่วยอย่าง

ไม่เหมาะสม การท�างานอย่างสุกเอาเผากิน การผัดวัน

ประกันพรุ่ง คุณภาพการท�างานต�่า และการดื่มสุราระหว่าง

การท�างานในระดับปานกลาง 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนิรมล จันทร์สุวรรณ 

(2552, หน้า 105) ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมต่อต้าน 

การท�างานของข้าราชการคร:ู กรณศึีกษาส�านกังานเขตพืน้ที่ 

การศกึษาตรงัเขต 2 พบว่า ข้าราชการครสู่วนใหญ่มพีฤตกิรรม 

ต่อต้านการท�างานอยู่ในระดับต�่าคิดเป็นร้อยละ 98.7 และ
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เม่ือพจิารณาแยกเป็นองค์ประกอบย่อย กพ็บว่า พฤตกิรรม

ต่อต้านการท�างานด้านการท�าให้ผลงานไม่บรรลุตาม 

เป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 89.1 พฤติกรรมต่อต้านการท�างาน

ด้านการก่อกวนคิดเป็นร้อยละ 92.2 พฤติกรรมการต่อต้าน 

การท�างานด้านการล่วงละเมิดทางร่างกายและจิตใจคิดเป็น 

ร้อยละ 96.5 และพฤติกรรมต่อต้านการท�างานด้าน 

การหลบหลีกการท�างานคิดเป็นร้อยละ 97.4 และงานวิจัย 

ของ Dalili Izna Binti Shafie (2009, pp. 84-86) 

ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมต่อต้าน

การปฏิบัติงาน: กรณีศึกษาภาคส่วนของธนาคาร พบว่า  

ความส�านึกในคุณธรรมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 

ต่อต้านการปฏิบัติงาน (r=.762) และบรรยากาศจริยธรรม

ในการท�างานมีความสัมพันธ ์กับพฤติกรรมต ่อต ้าน 

การปฏิบัติงาน (r=.872) และบรรยากาศจริยธรรมในการ

ท�างานยังเป็นปัจจัยที่มีส่วนช่วยให้เกิดพฤติกรรมต่อต้าน

การปฏิบัติงานให้น้อยลงได้ (ß=.686) 

ส่วนคุณภาพชีวิตในการท�างานไม่มีความสัมพันธ์

กับพฤติกรรมคัดค้านการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นไม่ไปตาม

สมมติฐานท่ี 2 กล่าวคือ เมื่อเจ้าหน้าที่แผนกส่งก�าลังบ�ารุง 

มีคุณภาพชีวิตในการท�างานอยู ่ในระดับปานกลางจะมี

พฤติกรรมคัดค้านการปฏิบัติงานอยู ่ในระดับปานกลาง 

หมายความว่า เจ้าหน้าที่แผนกส่งก�าลังบ�ารุงมีเป้าหมาย

การท�างานแบบดั้งเดิม ได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม  

มีอิทธิพลในการตัดสินใจ มีการท�างานที่ท้าทาย ก็จะท�าให้

ไม่เกิดพฤติกรรมคัดค้านการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ 

ทฤษฎีของมาสโลว์ กล่าวว่า เป็นการเน้นย�้าในเรื่องของ

ความต้องการของมนุษย์ มนุษย์ทุกคนนั้นมีความต้องการ

อยู่ตลอดเวลาอย่างไม่สิ้นสุด ดังนั้นจุดส�าคัญในความคิด

ของมาสโลว์ คือ ความต้องการใดที่ได้รับการตอบสนอง

อันท�าให้เกิดความพึงพอใจแล้ว ความต้องการนั้นก็จะ 

ไม่เป็นแรงกระตุ้นอีกต่อไป แต่ความต้องการในระดับ

ท่ีสูงกว่าจะกลายเป็นแรงขับหรือแรงจูงใจแทนที่อันจะ 

เป็นเหตุท�าให้บุคคลต้องสร้างพฤติกรรมเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของตนน้ันต่อไป และวิภาวี ศรีเพียร (2537, 

หน้า 8) ได้ให้ความหมายว่าความต้องการของมนุษย์ที่ได้รับ 

การตอบสนองด้วยการท�างาน งานที่ท�ามีความมั่นคง ได้รับ 

การส่งเสริมพัฒนา มีความเท่าเทียมกัน ซึ่งสามารถ 

ตอบสนองความต้องการของผู ้ที่ท�างานจนเกิดความ 

พึงพอใจในระดับหนึ่ง ส่วนจริยธรรมในการท�างานมีความ 

สัมพันธ์เชิงพหุกับพฤติกรรมคัดค้านการปฏิบัติงานและ

สามารถท�านายพฤติกรรมคัดค้านการปฏิบัติงานและ 

เป็นเพียงตัวแปรเดียวที่สามารถท�านายพฤติกรรมคัดค้าน

การปฏิบัติงานได้ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ 3 การท่ี 

พบว่าจริยธรรมในการท�างานพยากรณ์พฤติกรรมคัดค้าน

การปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับการให้ความหมายจริยธรรม

ในการท�างานของ ดวงเดือน พนัธมุนาวนิ (2543, หน้า 117)  

ว่าเป็นระบบการท�าความดีละเว้นช่ัว ในเรื่องซึ่งอยู ่ใน

ความรับผิดชอบ และเกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติ เกี่ยวข้องกับ

สถานการณ์การท�างาน เกีย่วข้องกบักระบวนการท�างานและ

ผลงาน ตลอดจนเกี่ยวข้องกับผู้รับประโยชน์หรือโทษจาก

ผลงานนั้น และเป็นไปตามแนวคิดพื้นฐานของ Bandura 

(1977) (อ้างถึงใน ชัยพร วิชชาวุธ, ธีระพร อุวรรณโณ, 

และพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์, 2531, หน้า 34-47) ว่า 

การเรยีนรู้ การแสดงพฤติกรรม และการตัดสินความถูกผิด 

ของพฤติกรรมเกิดข้ึน โดยอาศัยกระบวนการที่มนุษย์

ใช้ในการเรียนรู้พฤติกรรมสังคม ดังนั้นเจ้าหน้าท่ีแผนก 

ส่งก�าลังบ�ารุงรู้จักระบบการท�าความดีละเว้นความชั่ว ก็จะ 

สามารถตัดสินความถูกผิดของพฤติกรรมที่เกิดข้ึนได้  

โดยกระบวนการเรยีนรูพ้ฤติกรรมทางสังคม ในส่วนคณุภาพ

ชีวิตการท�างานที่ไม่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมคัดค้าน

การปฏิบัติงานได้นั้น 

ข้อเสนอแนะ

องค์การควรส่งเสริมด้านจริยธรรมในการท�างาน

ให้กับเจ้าหน้าที่แผนกส่งก�าลังบ�ารุง และควรปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมในการท�างานของเจ้าหน้าที่แผนกส่งก�าลังบ�ารุง 

โดยใช้จริยธรรมในการท�างานเป็นเป้าหมายที่ส�าคัญในการ

เสริมสร้างพฤติกรรมที่ดีในการท�างาน
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ปัจจัยทางจิตวิทยาองค์การที่มีอิทธิพลต่อการน�าไปสู่องค์การ
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จังหวัดสมุทรปราการ*

Organizational Psychology Variables Influencing a High 
Performance Organization: A Case Study of Plants at 

the Bang Pu Industrial Estate, Samut Prakan

253

บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าแบบเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการเป็นสมาชิก 

ที่ดีขององค์การ และการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ กับการรับรู้องค์การแห่งความเป็นเลิศ ของพนักงานโรงงานในเขต 

นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ (2) ศึกษาอ�านาจการท�านายการรับรู้องค์การแห่งความเป็นเลิศ ของ

พนักงานโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ จากตัวแปรทางจิตวิทยาองค์การ ได้แก่ ภาวะผู้น�า 

แบบเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และการรับรู้การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงาน  

กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จ�านวน 250 คน ผลการวิจัยสรุปได้ ดังน้ี  

(1) ภาวะผู้น�าแบบเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และการรับรู้การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  

มีความสัมพันธ์กับการรับรู้องค์การแห่งความเป็นเลิศของพนักงานในโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู (2) ภาวะผู้น�า

แบบเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และการรับรู้การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งตัวแปร

ทั้ง 3 สามารถร่วมกันท�านายการรับรู้องค์การแห่งความเป็นเลิศของพนักงานในโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู

ค�ำส�ำคัญ: ภาวะผู้น�าแบบเปลี่ยนแปลง, พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ, องค์การแห่งการเรียนรู้, องค์การ 

   แห่งความเป็นเลิศ

Abstract

This research investigates (1) the relationships between the variables of transformational 

leadership, organizational citizenship behavior, being a learning organization, and perception vis-à-vis  

selected employees at high performance organizations in plants at Bang Pu Industrial Estate, Samut  
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ควำมน�ำ

ปัจจบุนัได้มกีารกล่าวถงึองค์การแห่งความเป็นเลิศ  

(High Performance Organization -- HPO) กันอย่าง

แพร่หลายมากขึ้น เน่ืองจากสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน 

มีลักษณะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีความสลับ 

ซับซ้อนมากขึน้ ท�าให้คาดการณ์ล่วงหน้าได้ยาก ดงันัน้การที ่

จะอยู่รอดภายใต้สภาพแวดล้อมเช่นนี้ องค์การไม่สามารถ 

ปรับปรุงตนเองโดยอาศัยเพียงจากประสบการณ์เดิมที่เคย

ท�ามา หรือปรับปรุงเพื่อรักษาสถานภาพเดิมของตนเอง

เท่านั้น องค์การจ�าเป็นจะต้องแสวงหารูปแบบขององค์การ

ที่มีความสามารถในการปรับตัว และสามารถด�าเนินการให้

ประสบความส�าเร็จได้อย่างยั่งยืน การที่จะก้าวไปสู่การเป็น

องค์การแห่งความเป็นเลศิ (HPO) ได้นัน้หมายถงึ องค์การ

นั้นจะต้องเป็นองค์การที่เก่ง ภาวะผู้น�า (leadership) 

แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการขับเคลื่อนองค์การ และ

สมาชิกในองค์การเพื่อให้ประสบผลส�าเร็จตามที่คาดหวังไว้  

(Mische, 2001, อ้างถึงใน ชนิดา ยุวบูรณ์, 2551, หน้า 

50-51) มีแผนรองรับกับสภาวะต่างๆ อย่างชัดเจน มีการ

วิเคราะห์สถานการณ์ที่สามารถกระทบต่อการท�างานจาก

Prakan. Moreover, (2) the degree of predictive power of the perceptions of these employees under study 

using the organizational psychology variables of transformational leadership, organizational citizenship 

behavior, and perception of being a learning organization. The sample population consisted of 250 

employees working in plants at the Bang Pu Industrial Estate, Samut Prakan. Findings are as follows: 

(1) Transformational leadership, organizational citizenship behavior, being a learning organization were 

correlated with perception vis-à-vis selected employees at high performance organization in plants at 

Bang Pu Industrial Estate, Samut Prakan. (2) Transformational leadership, organizational citizenship 

behavior, and being a learning organization were determined to be predictive of the variable of high 

performance organization.

Keywords: transformational leadership, organizational citizenship behavior, learning organization, high  

     performance organization

รอบด้านทุกมุมมอง ท�าให้สามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเวลา และ

คุณภาพของผลงานดีเยี่ยม เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ทั้งนี้

การบริหารองค์การ จะต้องมีการวิเคราะห์ครบทุกมุมมอง 

หลายมิติ แล้วแต่ความเหมาะสม และลักษณะขององค์การ  

องค์การที่ดีต้องท�าให้พนักงานเกิดความหวังที่จะน�าพา

องค์การไปสู่ผลส�าเร็จ โดยมีความซื่อสัตย์ต่อองค์การ  

De Geus (1997, อ้างถึงใน Holbeche, 2005, p. 19) 

ซึ่งผลการปฏิบัติงานขององค์การที่สามารถแข่งขันได้นั้น 

มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการเปล่ียนแปลง

ส่ิงแวดล้อมขององค์การโดยผ่านทางระดับของการเรียนรู้ 

(Pettigrew & Whipp , 1991, อ้างถึงใน Holbeche, 

2005, p. 13) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการท�าการศึกษากับ

องค์การที่มีแผนรองรับกับสภาวะต่างๆ อย่างชัดเจน มีการ 

วิเคราะห์สถานการณ์ที่สามารถกระทบต่อการท�างานจาก

รอบด้านทุกมุมมอง ท�าให้สามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเวลา และ

คุณภาพของผลงานดีเยี่ยม เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ทั้งนี้

การบริหารองค์การ จะต้องมีการวิเคราะห์ครบทุกมุมมอง 

หลายมิติ แล้วแต่ความเหมาะสม และลักษณะขององค์การ
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โรงงานในเขตนคิมอตุสาหกรรมบางป ูจ.สมทุรปราการ  

นับว่ามีบทบาทที่ส�าคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม บทบาท

ต่อการพัฒนาเมือง บทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สงัคม และบทบาทต่อสภาพแวดล้อม ซึง่ถอืได้ว่าเป็นแหล่ง 

วิทยาการของประเทศทีท่นัสมยัในการใช้เทคโนโลยเีพือ่การ 

เพิม่ผลผลติ ผูว้จิยัจงึตระหนกั และให้ความส�าคญักบัปัจจยั 

ทางจิตวิทยาองค์การที่เกี่ยวกับภาวะผู้น�าแบบเปลี่ยนแปลง 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และการเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู ้ ดังกล่าวมาข้างต้น เพื่อน�าพา

องค์การสู่ความเป็นเลิศได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าแบบ

เปล่ียนแปลง พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 

และการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ กับการรับรู้องค์การ

แห่งความเป็นเลิศ ของพนักงานในโรงงานในเขตนิคม

อุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ

2. เพื่อศึกษาอ�านาจการท�านายการรับรู้องค์การ 

แห่งความเป็นเลศิ ของโรงงานในเขตนคิมอตุสาหกรรมบางปู 

จ.สมุทรปราการ จากตัวแปรทางจิตวิทยาองค์การได้แก่ 

ภาวะผู้น�าแบบเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการเป็นสมาชิก 

ที่ดีขององค์การ และการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ภำวะผู้น�ำแบบเปลี่ยนแปลง (ตามแนวคิดของ Bass) 

1. การเป็นผู้น�าแบบมีบารมี หรือการมีอิทธิพลอย่างมี

   อุดมการณ์

2. การสร้างแรงบันดาลใจ

3. การกระตุ้นทางปัญญา

4. การค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล

พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กำร 

(ตำมแนวคิดของ Organ)

1. พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ

2. พฤติกรรมการค�านึงถึงผู้อื่น

3. พฤติกรรมการอดทนอดกลั้น

4. พฤติกรรมการรับผิดชอบและให้ความร่วมมือ

5. พฤติกรรมการส�านึกในหน้าท่ี

องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ (ตามแนวคิดของ Senge)

1. การเป็นบุคคลที่รอบรู้

2. การมีแบบแผนความคิด

3. การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน

4. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

5. การคิดเชิงระบบ

องค์กำรแห่งควำมเป็นเลิศ (ตามแนวคิดของ 

Blanchard)

1. การแบ่งปันข้อมูลและการเปิดกว้างในการ

   ติดต่อสื่อสาร

2. วิสัยทัศน์อันทรงพลัง

3. การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

4. การใส่ใจต่อลูกค้า

5. การสร้างพลังให้ระบบและโครงสร้าง

6. การแบ่งปันอ�านาจและการมีส่วนร่วมอย่าง

   แข็งขัน
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สมมติฐำนกำรวิจัย

1. ภาวะผูน้�าแบบเปลีย่นแปลง พฤตกิรรมการเป็น 

สมาชิกท่ีดีขององค์การ การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  

มีความสัมพันธ์กับการรับรู ้องค์การแห่งความเป็นเลิศ

ของพนักงานในโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู 

จ.สมุทรปราการ

2. ภาวะผูน้�าแบบเปลีย่นแปลง พฤตกิรรมการเป็น 

สมาชกิทีด่ขีององค์การ และองค์การแห่งการเรยีนรู ้สามารถ

ร่วมกันท�านายการรับรู้องค์การแห่งความเป็นเลิศได้ ของ

พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรม

บางปู จ.สมุทรปราการ 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากร: การวิจัยครั้งนี้ผู ้วิจัยได้ท�าการศึกษา

เฉพาะพนักงานท่ีปฏบิตังิานใน เขตนคิมอตุสาหกรรมบางปู 

จังหวัดสมุทรปราการ จ�านวน 625 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ 

ในการวิจัยใช้วิธีการค�านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจาก

สูตรของ Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นขนาด

ของกลุ่มตัวอย่างเท่ากบั 244 คน ผูว้จิยัจงึด�าเนนิการใช้กลุ่ม 

ตัวอย่างจ�านวน 250 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามจ�านวน 

5 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของพนักงาน ประกอบด้วย 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน

ส่วนที่ 2 ภาวะผู้น�าแบบเปลี่ยนแปลงผู้วิจัยได้

ดัดแปลงแบบสอบถามภาวะผู้น�าแบบเปลี่ยนแปลง จาก

ข้อค�าถามของกรรณิการ์ วัฒนาวิโส (2551) ซึ่งสร้าง 

ตามแนวคิดของ Bass ได้แบ่งองค์ประกอบออกเป็น 4 

องค์ประกอบ ดังนี้ การเป็นผู้น�าแบบมีบารมี หรือการ 

มีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การ 

กระตุ้นทางปัญญา และการค�านงึถงึความเป็นปัจเจกบคุคล 

จ�านวน 39 ข้อ เป็นแบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดบั

ส่วนที ่3 พฤติกรรมการเป็นสมาชกิทีดี่ขององค์การ  

ผู้วิจัยได้ดัดแปลงแบบสอบถามพฤติกรรมการเป็นสมาชิก 

ที่ดีขององค์การ จากข้อค�าถามของกรรณิการ์ วัฒนาวิโส  

(2551) ซึง่สร้างตามแนวคดิของ Organ ได้แบ่งองค์ประกอบ 

ออกเป็น 5 องค์ประกอบ ดังนี้ พฤติกรรมการให้ความ 

ช่วยเหลือ พฤติกรรมการค�านงึถงึผูอ่ื้น พฤติกรรมการอดทน 

อดกลั้น พฤติกรรมการรับผิดชอบและให้ความร่วมมือ 

และพฤติกรรมการส�านึกในหน้าที่ จ�านวน 43 ข้อ เป็น

แบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับ

ส่วนที ่4 องค์การแห่งการเรยีนรู ้ผูว้จิยัได้ดดัแปลง

แบบสอบถามองค์การแห่งการเรียนรู้ จากข้อค�าถามของ 

สุภาพร ธุวสินธ์ (2552) ซึ่งสร้างตามแนวคิดของ Senge  

โดยแบ่งองค์ประกอบออกเป็น 5 องค์ประกอบ ดังนี ้การเป็น 

บุคคลที่รอบรู้ การมีแบบแผนความคิด การสร้างวิสัยทัศน์ 

ร่วมกัน การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และการคิดเชิงระบบ 

จ�านวน 25 ข้อ เป็นแบบสอบถามมาตรประมาณค่า  

5 ระดับ

ส่วนที่ 5 องค์การแห่งความเป็นเลิศ ผู ้วิจัย 

ได้ดัดแปลงแบบสอบถามองค์การแห่งความเป็นเลิศ  

จากข้อค�าถามของ ปิยะวรรณ กลิ่นสุคนธ์ (2552) ซึ่งสร้าง 

ตามแนวคิดของ Blanchard โดยแบ่งองค์ประกอบออกเป็น  

6 ประกอบ ดังนี้การแบ่งปันข้อมูลและการเปิดกว้างในการ

ติดต่อส่ือสาร วสัิยทศัน์อันทรงพลัง การเรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง 

การใส่ใจต่อลูกค้า การสร้างพลังให้ระบบและโครงสร้าง 

และการแบ่งปันอ�านาจและการมีส่วนร่วม จ�านวน 12 ข้อ 

เป็นแบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับ

แบบสอบถามได้มกีารตรวจสอบหาค่าความเชือ่มัน่ 

(reliability) โดยน�าไปทดสอบก่อนใช้งานจริง (try out)  

กบักลุ่มตัวอย่างจ�านวน 30 คน จากนัน้ผูว้จิยัจงึน�าข้อค�าถาม 

มาหาค่าความเช่ือมั่น (reliability) ด้วยการวัดความคงที่

ภายใน (internal consistency) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s α-Coefficient) 

และค่าความสมัพนัธ์ระหว่างข้อกบัคะแนนรวมของข้ออืน่ๆ 

(Corrected Item Total Correlation--CITC) เลือก

เฉพาะข้อที่มีค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อกับคะแนนรวม
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ของข้ออื่นๆ (CITC) คือจะต้องมีค่าตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป 

ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ดังนี้ ภาวะผู้น�าแบบ

เปลี่ยนแปลง มีค่าความเชื่อมั่นรวมทั้งฉบับเท่ากับ .960 

พฤตกิรรมการเป็นสมาชิกทีด่ขีององค์การ มีค่าความเชือ่มัน่ 

รวมทั้งฉบับเท่ากับ .934 องค์การแห่งการเรียนรู้ มีค่า 

ความเชือ่มัน่รวมทัง้ฉบบัเท่ากบั .932 และ องค์การแห่งความ 

เป็นเลิศ มีค่าความเชื่อมั่นรวมทั้งฉบับเท่ากับ .956 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยเป็นผู้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย

ด�าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1 .  ผู ้ วิ จั ยขอหนังสือจากภาควิชาจิตวิทยา  

คณะศึกษาศาสตร์ ถึงผู้จัดการฝ่ายบุคคลของโรงงานในเขต

นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ เพ่ือประสานงาน

และขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

2. ผู้วิจัยด�าเนินการส่งแบบสอบถามด้วยตัวเอง 

ให้กบัโรงงานในเขตนคิมอตุสาหกรรมบางป ูจ.สมทุรปราการ 

ซึ่งเป็นกลุ ่มเป้าหมายที่ผู ้วิจัยจะท�าการศึกษา โดยใช้ 

ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ตั้งแต่เริ่มส่งแบบสอบถามจนถึง

เก็บแบบสอบถาม

3. น�าแบบสอบถามที่ ได ้มาตรวจสอบความ 

สมบรูณ์ของข้อมลู และน�ามาให้คะแนนตามเกณฑ์ทีก่�าหนด

4. น�าแบบสอบถามมาตรวจสอบให้คะแนน 

ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ แล้วน�าคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์

ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป

ทางสถิติที่สามารถสร้างแฟ้มข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย

ผู ้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดโดยใช้โปรแกรม

ส�าเร็จรูปในวิเคราะห์ ดังนี้

1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (percentage) 

ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard 

deviation) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

2. การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน  

(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

ส�าหรับหาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัวที่เป็นอิสระ 

ต่อกนั ซึง่ใช้หาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร 2 ตวัใดๆ ทีอ่ยู่ 

ในมาตรการวัดระดับ Interval Scale หรือ Ratio Scale

3. การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple 

regression) เป็นการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปร 3 ตัวขึ้นไป โดยที่ตัวแปรหนึ่ง คือ ตัวแปรตาม 

และตัวแปรอื่นๆ เป็นตัวแปรอิสระซึ่งมีมากกว่า 1 ตัว  

เพื่อดูความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม 

และหาสมการพยากรณ์ที่ดีที่สุด โดยการวิเคราะห์ตัวแปร 

ด้วยการเพิ่มตัวแปรเป็นขั้นๆ (stepwise)

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

โดยผู ้วิจัยได้แบ่งการน�าเสนอผลการวิจัยเป็น  

2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 

ค่าร้อยละในการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล

ของกลุ่มตัวอย่าง

ส่วนที่ 2 การทดสอบสมมติฐาน

สมมติฐานที่ 1 ภาวะผู้น�าแบบเปล่ียนแปลง 

มีความสัมพันธ์กับองค์การแห่งความเป็นเลิศ

สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี

ขององค์การมีความสัมพันธ์กับองค์การแห่งความเป็นเลิศ

สมมติฐานที่ 3 องค์การแห่งการเรียนรู้มีความ

สัมพันธ์กับองค์การแห่งความเป็นเลิศ

สมมติฐานที่ 4 ภาวะผู้น�าแบบเปล่ียนแปลง 

พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การ องค์การแห่งการ

เรียนรู้สามารถร่วมกันท�านายองค์การแห่งความเป็นเลิศได้

ผลกำรวิจัย

ผลการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล

ของกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นพนักงานจาก

โรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ 

จ�านวนรวมทั้งส้ิน 250 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จ�านวน 132 คน (ร้อยละ 52.8) มีอายุมากกว่า 30-40 ปี  
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จ�านวน 92 คน (ร้อยละ 36.8) พนักงานส่วนใหญ่จะมีการ

ศึกษาในระดับปริญญาตรี จ�านวน 125 คน (ร้อยละ 50) 

มีสัดส่วนของอายุงานในช่วงมากกว่า 10 ปีขึ้นไป จ�านวน 

93 คน (ร้อยละ 37.2) 

2. การทดสอบสมมติฐาน

สมมติฐานที่ 1 ภาวะผู้น�าแบบเปลี่ยนแปลง 

มีความสัมพันธ์กับองค์การแห่งความเป็นเลิศ

ตำรำง 1 

แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างภาวะ

ผู้น�าแบบเปลี่ยนแปลงกับองค์การแห่งความเป็นเลิศ

ตัวแปร องค์การแห่งความ

เป็นเลิศ

ผู้น�าแบบมีบารมี หรือการมีอิทธิพล

อย่างมีอุดมการณ์

.513**

ผู้น�าที่มีการสร้างแรงบันดาลใจ .520**

ผู้น�าที่มีการกระตุ้นทางปัญญา .560**

ผู้น�าที่มีการค�านึงถึงความเป็น

ปัจเจกบุคคล

.602**

ภาวะผู้น�าแบบเปลี่ยนแปลงโดยรวม .590**

** p < .01

จากตาราง 1 เป็นการวิเคราะห์เพื่อทดสอบค่า

สมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สนัระหว่างภาวะผูน้�าแบบ

เปล่ียนแปลงกับองค์การแห่งความเป็นเลศิพบว่า ภาวะผูน้�า

แบบเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ทางบวก และเป็นความ

สัมพันธ์ในระดับปานกลางกับองค์การแห่งความเป็นเลิศ

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์เท่ากับ .590 (r = .590) ดังนั้นผลการวิจัย 

จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1

สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี

ขององค์การมีความสัมพันธ์กับองค์การแห่งความเป็นเลิศ

ตำรำง 2 

แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่าง

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การกับองค์การแห่ง

ความเป็นเลิศ

ตัวแปร องค์การแห่งความ

เป็นเลิศ

พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ .345**

พฤติกรรมการค�านึงถึงผู้อื่น .341**

พฤติกรรมการอดทนอดกลั้น .477**

พฤติกรรมการรับผิดชอบและให้

ความร่วมมือ

.533**

พฤติกรรมการส�านึกในหน้าที่ .393**

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์การโดยรวม

.519**

** p < .01

จากตาราง 2 เป็นการวิเคราะห์เพื่อทดสอบค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างพฤติกรรม 

การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การกับองค์การแห่งความ 

เป็นเลิศ พบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 

มีความสัมพันธ์ทางบวก และเป็นความสัมพันธ์ในระดับ

ปานกลางกับองค์การแห่งความเป็นเลิศอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์เท่ากบั 

.519 (r = .519)ดังนั้นผลการวิจัยจึงยอมรับสมมติฐานที่ 2

สมมติฐานที่ 3 องค์การแห่งการเรียนรู้มีความ

สัมพันธ์กับองค์การแห่งความเป็นเลิศ

ตำรำง 3 

แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่าง

องค์การแห่งการเรียนรู้กับองค์การแห่งความเป็นเลิศ

ตัวแปร องค์การแห่งความเป็นเลิศ

การเป็นบุคคลที่รอบรู้ .478**

การมีแบบแผนความคิด .426**

การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน .583**

การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม .603**

การคิดเชิงระบบ .472**

องค์การแห่งการเรียนรู้โดยรวม .620**

** p < .01
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จากตาราง 3 เป็นการวิเคราะห์เพื่อทดสอบค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างองค์การ 

แห่งการเรียนรู ้กับองค์การแห่งความเป็นเลิศ พบว่า 

องค์การแห่งการเรียนรู้มีความสัมพันธ์ทางบวก และเป็น

ความสัมพันธ์ในระดับสูงกับองค์การแห่งความเป็นเลิศ

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์เท่ากับ .620 (r = .620) ดังนั้นผลการวิจัย 

จึงยอมรับสมมติฐานที่ 3

สมมติฐานที่ 4 ภาวะผู้น�าแบบเปลี่ยนแปลง 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ องค์การแห่ง 

การเรียนรู ้ สามารถร่วมกันท�านายองค์การแห่งความ 

เป็นเลิศได้

ตำรำง 4

แสดงตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการท�านายองค์การแห่ง

ความเป็นเลิศ

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 Adjusted 

R2

F

องค์การแห่งการ

เรียนรู้

.620 .384 .382 154.904

ภาวะผู้น�าแบบ

เปลี่ยนแปลง

.693 .480 .475 113.807

พฤติกรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีของ

องค์การ

.721 .519 .513 88.531

ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนจาก

ตาราง 4 พบว่า ตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการท�านาย

องค์การแห่งความเป็นเลิศ มีทั้งสิ้น 3 ตัวแปร เรียงตาม

ล�าดับดังนี้ คือ องค์การแห่งการเรียนรู้ ภาวะผู้น�าแบบ

เปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 

โดยตวัแปรองค์การแห่งการเรยีนรู ้สามารถท�านายได้ร้อยละ  

38.4 แต่เมื่อเพ่ิมตัวแปรภาวะผู้น�าแบบเปลี่ยนแปลง 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การจะเพิ่มความ

สามารถในการท�านายสูงขึ้นอีกร้อยละ 9.6 และร้อยละ 3.9  

ดังนั้น ตัวแปรทั้ง 3 สามารถร่วมกันท�านายองค์การแห่ง

ความเป็นเลิศได้ ร้อยละ 51.9

ตำรำง 5

แสดงรูปแบบสมการท�านายองค์การแห่งความเป็นเลิศ

ตัวแปรพยากรณ์ B S.E.
est

Beta t Sig

องค์การแห่งการ

เรียนรู้

.431 .091 .287 4.735* .000

ภาวะผู้น�าแบบ

เปลี่ยนแปลง

.384 .055 .364 6.993* .000

พฤติกรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีของ

องค์การ

.417 .093 .243 4.499* .000

* p < .05 Constant (a) = .974 , S.E.
est
 องค์การแห่ง

ความเป็นเลิศ = .53213

จากตาราง 5 แสดงว่า องค์การแห่งการเรียนรู้  

ภาวะผูน้�าแบบเปลีย่นแปลง และพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิ

ที่ดีขององค์การ สามารถท�านายองค์การแห่งความเป็นเลิศ 

ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ตัวแปร

ทั้ง 3 สามารถร่วมกันท�านายองค์การแห่งความเป็นเลิศ

ได้ร้อยละ 51.9 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการ

ท�านาย (S.E.
est
) .53213 โดยมีค่าคงที่เท่ากับ .974 และ

สามารถเขียนสมการท�านายในรูปคะแนนดิบ และคะแนน

มาตรฐาน ได้ดังนี้

สมกำรท�ำนำยในรูปคะแนนดิบ

Y = .974 + .431 (X
1
) + .384 (X

2
) + .417 (X

3
)

เมื่อ Y = องค์การแห่งความเป็นเลิศ

X
1
 = องค์การแห่งการเรียนรู้

X
2
 = ภาวะผู้น�าแบบเปล่ียนแปลง

X
3
 = พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์การ

สมกำรท�ำนำยในรูปคะแนนมำตรฐำน

Z
r
 = .287 (Z

1
) + .364 (Z

2
) + .243 (Z

3
)

เมื่อ Z
r
 = องค์การแห่งความเป็นเลิศ

Z
1
 = องค์การแห่งการเรียนรู้

Z
2
 = ภาวะผู้น�าแบบเปล่ียนแปลง

Z
3
 = พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์การ
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จากผลการวิเคราะห์ข ้อมูลในตาราง 9 และ

ตาราง 10 สามารถสรุปได้ว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัวแปร  

เรียงตามล�าดับดังนี้ คือ องค์การแห่งการเรียนรู้ ภาวะ

ผู้น�าแบบเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์การ สามารถท�านายองค์การแห่งความเป็นเลิศได้  

ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐานที่ 4 ที่ก�าหนดไว้ว่า ภาวะผู้น�า

แบบเปล่ียนแปลง พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้ สามารถร่วมกันท�านาย

องค์การแห่งความเป็นเลิศได้

กำรอภิปรำย

ผลการวจิยั มปีระเดน็ทีน่่าสนใจน�ามาอภปิรายดังนี้

สมมติฐำนที่ 1

จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 สรุปได้ว่า ภาวะ

ผูน้�าแบบเปล่ียนแปลงมคีวามสมัพันธ์กบัองค์การแห่งความ

เป็นเลิศอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .590 ซึ่งจากการพิจารณา

ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้น�าแบบเปลี่ยนแปลงโดยรวม 

อยูใ่นระดับปานกลาง มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.250 (ส่วนเบีย่งเบน 

มาตรฐานเท่ากบั .724) และพบว่าผู้บังคบับัญชามีภาวะผูน้�า

แบบเปล่ียนแปลงทั้ง 4 องค์ประกอบอยู่ในระดับปานกลาง  

โดยเรียงตามล�าดับค่าเฉลีย่ทีไ่ด้จากมากไปน้อย ดงันี ้การเป็น 

ผู้น�าแบบมีบารมีหรือการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การ 

กระตุ้นทางปัญญา การสร้างแรงบันดาลใจ และการค�านึง

ถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยภาวะผู้น�าแบบเปลี่ยนแปลง

นอกจากจะท�าให้ผู้ตามสร้างผลงานได้เกินความคาดหวัง

แล้วยังช่วยเหลือให้ผู้ตามเปลี่ยนจุดยืนของตน จากการ

ท�าเพื่อประโยชน์ตนเองไปเป็นเพื่อประโยชน์ของหมู่คณะ 

หรือองค์การ ผู้น�ายังมีอิทธิพลต่อผู้ตามโดยสามารถจูงใจ

ให้สมาชิกในองค์การเกิดความส�านึกในการท�างานเพื่อ

ประโยชน์แก่หมู่คณะ ยอมรับต่อเป้าหมายและค่านิยม

ขององค์การ อันเป็นค่านิยมที่อยู่บนพื้นฐานแห่งศีลธรรม  

อันก่อให้เกิดการยกระดับความมีจริยธรรมในการท�างาน

แก่ผู ้ตาม ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ 

บรรลุเป้าหมายและน�าไปสู่ความส�าเร็จขององค์การ ซึ่ง

พฤตกิรรมของผูน้�าทีด่เีป็นปัจจยัทีจ่ะก่อให้เกดิประสทิธผิล

ของหน่วยงาน โดย Larson and Lafasto (1989, อ้างถึง 

ใน Northouse, 2004) ได้เสนอลักษณะของหน่วยงาน

ที่มีประสิทธิผลที่ต้องการผู้น�าที่ดี มีการช่วยเหลือสมาชิก 

ในหน่วยงานเหมือนผู้ฝึกสอน ให้โอกาสสมาชิกได้มีอิสระ

ที่จะแสดงความสามารถในการท�างานของพวกเขา ซึ่ง

สอดคล้องกับ Collins (2001, อ้างถึงใน Holbeche, 

2005, pp. 15-20) ที่พบว่า ความยิ่งใหญ่ขององค์การ

อยู่ที่การบริหารบุคคลที่ดี และจะดีขึ้นเรื่อยๆ ถ้ามีการ

ปรบัปรงุและพฒันาอย่างต่อเนือ่ง ให้บคุลากรมรีะเบยีบวนิยั  

และก�าหนดแนวทางอย่างฉลาด ผู้น�าต้องมีหน้าที่เลือกสรร

บุคคลที่มีความสามารถ มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ 

และเหมาะสมกบังานทีร่บัผดิชอบ เมือ่เป็นเช่นนี ้องค์การจะ

ประสบความส�าเร็จอย่างยั่งยืน และเมื่อมีบุคคลที่เหมาะสม 

อยู่ในองค์การ กลยุทธ์ต่างๆ ถึงจะค่อยๆ เกิดขึ้นอย่าง

สอดคล้องกับบุคลากรที่มีอยู่ นอกจากนี้ Dunphy และ

คณะ (2003, อ้างถึงใน Holbeche, 2005, p. 14) พบว่า  

ผูน้�าต้องมบีทบาททีส่�าคัญในการสร้างชมุชนในองค์การ เพือ่

ให้เกิดความเชื่อถือขึ้นระหว่างกันในองค์การ ความเชื่อถือ 

ไม่ได้เกิดข้ึนได้โดยอัตโนมัติ แต่จะต้องสร้างข้ึนอย่าง 

จรงิจงั มเีป้าหมาย ความยัง่ยนืขององค์การอาจเกีย่วข้องกบั

ความยัง่ยนืทางนเิวศวทิยาทีเ่หมาะสม การบรหิารทรพัยากร

บุคคล การเป็นสมาชิกในองค์การ และการปรับปรุงชุมชน

ให้ดีขึ้นอยู่เสมอ องค์การจึงจะประสบผลส�าเร็จได้

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Dubinsky, Jolson, 

Spanler and Yamarino (1995, pp. 17-31) ที่พบว่า 

ความเป็นผู ้น�าแบบเปล่ียนแปลงส่งเสริมประสิทธิภาพ

ในการท�างานมากกว่าความเป็นผู ้น�าแบบแลกเปลี่ยน 

(transactional leadership) และความเป็นผู้น�าแบบ

เปล่ียนแปลงมีความสัมพันธ์กับ ความพึงพอใจในงาน  

แรงจงูใจในการท�างาน และผลการปฏบิตังิาน และสอดคล้อง 

กับงานวิจัยของ ประทานพร ทองเขียว (2546, หน้า 39) 

ที่พบว่า ความเป็นผู้น�าแบบเน้นการเปล่ียนแปลง มีความ

สัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของหน่วยงานอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .46) แต่ขัดแย้งกับงานวิจัย 
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ของ วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย (2553, หน้า 334) ที่พบว่า 

ภาวะผู้น�า มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม ต่อองค์การ

แห่งความเป็นเลิศกรมราชทัณฑ์ อย่างไม่มีนัยส�าคัญทาง

สถิติทั้งน้ีอาจเป็นเพราะกรมราชทัณฑ์มีจุดเด่นที่ การสร้าง

คุณค่าโดยเจ้าหน้าที่ การให้อิสระในการท�างาน การให้ความ

ยืดหยุ่นในหน้าที่ และภูมิใจในศักดิ์ศรีของตน

สมมติฐำนที่ 2

จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 สรุปได้ว ่า 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมีความสัมพันธ์

กับองค์การแห่งความเป็นเลิศอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ

ที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .519 

ซึ่งจากการพิจารณาผลการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรม 

การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยรวมอยู ่ในระดับสูง  

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.889 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

.445) และพบว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ

ทั้ง 5 องค์ประกอบอยู่ในระดับสูง โดยเรียงตามล�าดับ 

ค่าเฉลี่ยที่ได้จากมากไปน้อย ดังนี้ พฤติกรรมการค�านึงถึง 

ผู้อ่ืน พฤติกรรมการส�านึกในหน้าที่ พฤติกรรมการอดทน

อดกลั้น พฤติกรรมการรับผิดชอบและให้ความร่วมมือ 

พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งพฤติกรรมการเหล่านี้

สามารถน�าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อ

องค์การได้เป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิก

ที่ดีขององค์การจะไม่ได้มีการก�าหนดอย่างเป็นทางการ

ต่อสมาชิก แต่พฤติกรรมเหล่านั้นเป็นสิ่งที่มีความจ�าเป็น

ส�าหรับการด�าเนินงานขององค์การ (Katz & Kahn, 1978, 

p. 339) นอกจากนีแ้ล้วพฤตกิรรมดงักล่าวยงัเป็นเครือ่งมอื

ที่มีความส�าคัญส�าหรับองค์การที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจาก

ช่วยท�าให้การปฏิบัติงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน (Moorman, 1991, p. 845) ยิ่งไปกว่านั้นแล้ว

หากต้องการพัฒนาให้บุคลากรเกิดพฤติกรรมดังกล่าว 

ปัจจัยด้านการรับรู ้ถึงความยุติธรรมในเชิงผลตอบแทน 

(distributive justice) ยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส�าคัญ 

และส่งอทิธพิลต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การ 

กล่าวคอื ผลตอบแทนทีบุ่คลากรได้รบัจากผลการปฏบิติังาน  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยะวรรณ กล่ินสุคนธ์ 

(2552, หน้า 106) ที่พบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกของ

องค์การของข้าราชการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลาง กับการ

เป็นองค์การที่มีผลสัมฤทธิ์สูงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ

ที่ระดับ .01 (r = .38)

สมมติฐำนที่ 3

จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 สรุปได้ว ่า 

องค์การแห่งการเรียนรู ้มีความสัมพันธ์กับองค์การแห่ง

ความเป็นเลิศอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .620 ซึ่งจากการพิจารณา

ผลการวิเคราะห์ระดับองค์การแห่งการเรียนรู้โดยรวมอยู่ใน 

ระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.632 (ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ .509) และพบว่าองค์การแห่งการเรียนรู้ 

ทั้ง 5 องค์ประกอบอยู่ในระดับสูง 2 องค์ประกอบ และ

อยู่ในระดับปานกลาง 3 องค์ประกอบ โดยเรียงตามล�าดับ 

ค่าเฉลี่ยที่ได้จากมากไปน้อย ดังนี้ การมีแบบแผนความคิด  

การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม การคิดเชิงระบบ การเป็นบุคคล

ที่รอบรู้ และการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน ซึ่งพนักงานถือเป็น 

หัวใจที่ส�าคัญ องค์การจะเป็น HPO ได้นั้น จะต้องมีการ

มอบอ�านาจ หรือเปิดโอกาสให้พนักงานในองค์การได้ใช้

ทักษะ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีศักยภาพในการปรับตัว 

ภายใต้การเปลี่ยนแปลง และสมรรถนะในการเรียนรู ้

อย่างต่อเนื่อง เพื่อประสบความส�าเร็จในพันธกิจของ

องค์การ พนักงานจะต้องถูกมอบหมายให้สร้างพันธมิตร 

และความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับงาน โดยมาจากผลประโยชน์

ของบุคคลเหล่านั้น เพื่อที่จะได้ไปสู่ผลลัพธ์ และพันธกิจ 

ขององค์การ และไม่ถกูจ�ากดัขอบเขต สอดคล้องกบัแนวคดิ 

ของ Pettigrew & Whipp (1991, อ้างถึงใน Holbeche, 

2005, p. 13) ที่พบว่า ผลการปฏิบัติงานขององค์การท่ี

สามารถแข่งขันได้นั้น มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสามารถ

ในการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมขององค์การ โดยผ่านทาง

ระดับของการเรียนรู้ ซึ่ง Rowden (2001, อ้างถึงใน  

Holbeche, 2005, p. 13) พบว่า ในสภาวะที่ธุรกิจ 

มีการแข่งขันกันอย่างสูง ศักยภาพขององค์การ การเรียนรู้ 

อาจท�าให้เป็นการได้เปรยีบในการแข่งขนั ในขณะที ่Schein  
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(1993, อ้างถึงใน Holbeche, 2005, p. 13) พบว่า 

องค์การต้องสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วก่อนที่จะมี

การเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ ที่จะท�าให้เกิดการได้เปรียบ

ในการแข่งขัน และองค์การจะอยู่รอดได้ ส�าหรับ Senge 

(1990, อ้างถึงใน Holbeche, 2005, p. 13) นั้นเชื่อว่า 

บริษัทมี 2 ประเภท ประเภทแรก คือ ล้มเหลวซึ่งก�าลัง

จะตายอย่างช้าๆ และตายอย่างแน่นอน ส่วนอีกประเภท

หนึ่งคือ องค์การแห่งการเรียนรู้ซึ่งมีศักยภาพในการเรียนรู้ 

และมีการตอบสนองต่อตลาดที่ไม่หยุดนิ่งได้อย่างรวดเร็ว 

และเร็วกว่าคู่แข่ง กล่าวโดยสรุป นักวิจัยกลุ่มนี้มีแนวคิดว่า  

องค์การแห่งความเป็นเลิศจะเกิดข้ึนได้ต่อเม่ือองค์การ

จะต้องมีความสามารถในการเรียนรู ้และการปรับตัวต่อ

การเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว และโดดเด่นเหนือกว่า

องค์การอื่นๆ

ซึ่ งผู ้ วิ จั ยไม ่พบงานวิจัย ใดที่ สอดคล ้องกับ

สมมติฐานน้ีโดยตรง มีเพียงงานวิจัยของ ญาณิดา  

ปานเกษม (2548, หน้า 93) พบว่า การแสดงค่าสมัประสทิธิ์

สหสัมพันธ์ระหว่างการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้กับการ

ด�าเนินงานพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ บริษัท ไทยรุ่ง 

ยูเนี่ยนคาร์ จ�ากัด (มหาชน) มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .615)

สมมติฐำนที่ 4

จากผลการทดสอบสมมตฐิานที ่4 ด้วยการสร้างสม 

การท�านายองค์การแห่งความเป็นเลิศ จากตัวแปรภาวะ

ผู้น�าแบบเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์การ และองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งตัวแปรท้ังหมด

สามารถร่วมกันท�านายองค์การแห่งความเป็นเลิศได้อย่าง 

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ตัวแปรทั้ง 3 สามารถ

ร่วมกันท�านายองค์การแห่งความเป็นเลิศได้ร้อยละ 51.9 

โดยเรียงตามล�าดับสมการท�านายดังนี้ องค์การแห่งการ

เรียนรู ้ภาวะผูน้�าแบบเปลีย่นแปลง และพฤตกิรรมการเป็น 

สมาชกิทีด่ขีององค์การ พนักงานจะมีพฤตกิรรมในการสร้าง 

ความส�าเร็จให้เป็นองค์การแห่งความเป็นเลิศได้หรือไม่นั้น 

ขึ้นอยู่กับตัวแปรทั้ง 3 ของพนักงานแต่ละคนเป็นส�าคัญ 

ดังนั้นพนักงานอาจถูกคาดหวังให้มีพฤติกรรมที่สร ้าง 

ความส�าเร็จให ้องค ์การอย ่างมาก เพื่อให ้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ขององค์การ พนักงานจ�าเป็นต้องมีความ

สามารถทีจ่ะท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่ มคีวามสามารถทีจ่ะท�างาน

เป็นทีมได้ มีความรับผิดชอบ มีความเข้าใจและเอ้ืออาทร

ผู้ร่วมงาน สามารถผลัดกันเป็นผู้น�าได้ มีความต่ืนตัวที่จะ

เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยรู้จักปรับปรุงวิธีการ

ท�างานและเปลีย่นแปลงให้เหมาะสมมากกว่าการฝ่าฝืนหรอื

ลัดขั้นตอนของการปฏิบัติงาน สามารถแสดงขั้นตอนของ

การปฏิบัติงานให้ผู้อื่นสามารถตรวจสอบได้อย่างซื่อสัตย์ 

และรู้จักแสดงความคิดเห็นอย่างถูกต้องบนพื้นฐานของ

การท�างานร่วมกันเป็นทีม และต้องอาศัยแรงจูงใจภายใน

ตัวพนักงานที่ต้องการผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติงาน โดย

ไม่เกิดความหวั่นเกรง ย่อท้อต่องาน แต่มีความปรารถนา

ในใจตนที่ต้องการเห็นผลส�าเร็จจากการท�างาน มุ ่งมั่น 

ที่จะหาวิธีการต่างๆ ที่อาจสร้างความส�าเร็จที่เกิดขึ้นกับ

องค์การได้ โดยรู้จักการสร้างสานความส�าเร็จของบุคคล 

และขององค์การเข้าไว้ด้วยกนัด้วยการน�าข้อมลูทีต่นได้จาก 

ประสบการณ์การท�างานร่วมกับข้อมูลที่องค์การมีอยู่ในการ

ร่วมแก้ไขปัญหาในการท�างาน ท�าให้สามารถปรับเปล่ียน

วิธีการท�างานที่ล้าสมัย และมีขั้นตอนยุ่งยากไปสู่วิธีการ

ท�างานที่มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ซึ่ งผู ้ วิ จั ยไม ่พบงานวิจัย ใดที่ สอดคล ้องกับ

สมมติฐานนี้โดยตรง มีเพียงงานวิจัยของ สาวิตา น้อยทรง  

(2552, หน้า 81) พบว่า ปัจจัยที่มีอ�านาจพยากรณ์

ประสิทธิผลของโรงเรียนเมืองพัทยา 3 เรียงล�าดับจาก

ตัวพยากรณ์ที่ดีที่สุด คือ องค์การแห่งการเรียนรู้ (การคิด

อย่างเป็นระบบ) ปัจจัยด้านภาวะผู้น�าเชิงจัดการ (แบบ 

การจัดการแบบการให้รางวัลตามสถานการณ์) ปัจจัยด้าน

ภาวะผู้น�าเชิงปฏิรูป (การค�านึงถึงความเป็นเอกบุคคล) 

และปัจจัยด้านภาวะผู ้น�าเชิงจัดการ (แบบการจัดการ 

โดยการยกเว้น) โดยทั้ง 4 ตัวแปรร่วมกันสามารถพยากรณ์

ประสิทธิผลของโรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้า 

พฤฒาราม) สงักดัส�านกัการศึกษาเมอืงพทัยา จงัหวดัชลบรุี

ได้ร้อยละ 56.80 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05



263

ข้อเสนอแนะ

1. ส�าหรับผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า พนักงานมีการ 

ประเมินภาวะผู้น�าแบบเปลี่ยนแปลงของผู้บังคับบัญชา 

ของตนเองอยู่ในระดับปานกลางทุกองค์ประกอบ ปัจจัย

ท่ีท�าให้ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ ซึ่งจากการพิจารณาผล

การวิเคราะห์ระดับภาวะผู ้น�าแบบเปลี่ยนแปลง พบว่า 

องค์ประกอบการค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมีค่าเฉลี่ย

น้อยท่ีสุด ผู้วิจัยมองว่าอาจยังมีช่องว่างระหว่างผู้บังคับ

บัญชาและผู ้ใต้บังคับบัญชา ท�าให้มุมมองและแนวคิด

แตกต่างกัน 

ผู้น�าแบบเปลี่ยนแปลงควรให้ความใส่ใจในความ

ต้องการความส�าเร็จ และความต้องการความก้าวหน้าของ

ผู้ตามรายบุคคลเป็นพิเศษ โดยการฝึกสอน (coach) หรือ

การเป็นพี่เลี้ยง (mentor) จนกระทั่งผู้ตามมีการพัฒนา

ศกัยภาพของตนเองไปในระดบัทีส่งูขึน้ โดยการสร้างโอกาส

ในการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการสร้างบรรยากาศที่สนับสนุน

เกื้อกูลผู้ตาม ทั้งนี้ผู้น�าจะค�านึงถึงความต้องการที่แตกต่าง 

กันไปของผู้ตามแต่ละคน และผู้น�าจะแสดงพฤติกรรม

ที่แสดงถึงการยอมรับในความแตกต่างของแต่ละบุคคล 

การแสดงการยอมรับของผู้น�านั้นกระท�าได้โดยการส่ือสาร

แบบแลกเปล่ียนซึง่กนัและกนัระหว่างผูน้�ากบัผูต้าม โดยใช้ 

วิธีการท�างานแบบใกล้ชิดกับผู ้ตามโดยการเดินดูวิธีการ

ท�างานของผูต้าม (management by walking around) และ

มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ตามเป็นการส่วนตัว เช่น ผู้น�าจดจ�าเรื่อง 

ที่ได้พูดคุยกับผู้ตามในครั้งก่อนหน้า ซึ่งเป็นการแสดงถึง

ความเอาใจใส่และมองเหน็ผูต้ามเป็นบคุคลๆ หน่ึง ทีม่ากกว่า 

เป็นแค่เพยีงพนักงานคนหน่ึงทีท่�างานให้กบัองค์การเท่านัน้  

ผู้น�าที่ค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลจะรับฟังผู้ตามอย่าง

ตัง้ใจ ผูน้�าจะมอบหมายงานทีจ่ะเป็นหนทางไปสูก่ารพฒันา

ตนเองของผู้ตาม และดูแลผู้ตามอย่างใกล้ชิดหลังจาก 

ที่ได้มอบหมายงานน้ัน เพ่ือจะได้เห็นว่าผู้ตามต้องการ 

การสนับสนุน หรือการแนะน�าเพิ่มเติมหรือไม่ และเพื่อ

เป็นการประเมินความก้าวหน้าโดยที่ไม่ท�าให้ผู ้ตามเกิด

ความรู้สึกว่าก�าลังถูกตรวจสอบ

2. พนักงานมีการประเมินพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีขององค์การอยู ่ในระดับสูงทุกองค์ประกอบ 

ซึ่งแสดงให้เห็นว ่าพนักงานมีความเข ้าใจถึงบทบาท

หน้าที่ของตนเอง หน่วยงาน และองค์การได้เป็นอย่างดี 

และเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาอย่างเต็มใจ องค์การ 

ควรรักษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ ดีขององค์การ 

ในองค์ประกอบเหล่านีไ้ว้ โดยให้มกีารยกย่องผูม้พีฤตกิรรม

การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ มีผลงานดีเด่น มีความดี 

เสียสละ และประกาศเกียรติคุณให้ได้ทราบ ซึ่งแนวทาง

ดังกล่าวช่วยรักษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์การให้กับพนักงานได้ อันจะน�าไปสู่การสร้างผลงาน

ที่มีประสิทธิภาพต่อไป

3. การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โดยรวมอยู่ใน 

ระดับปานกลาง ซึ่งจากการพิจารณาผลการวิเคราะห์

ระดับองค์การแห่งการเรียนรู้ พบว่าองค์ประกอบการสร้าง 

วิสัยทัศน์ร่วมกันมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด การสร้างวิสัยทัศน์

ร่วมกันไม่ใช่ข้อตกลงที่ก�าหนดโดยผู้มีอ�านาจที่จะท�าให้

คนในองค์การยอมรับ แต่เป็นข้อตกลงที่ผ่านการมีส่วนร่วม 

ที่เห็นพ้องต้องกัน โดยที่วิสัยทัศน์ส่วนตัวของคนแต่ละคน 

อาจไม่เหมอืนกนัทัง้หมด การก�าหนดวสิยัทศัน์มกีารด�าเนนิ 

ต่อไปอย่างต่อเนื่อง และมีความชัดเจนมากขึ้นเร่ือยๆ 

เหมือนเป็นสิ่งมีชีวิต เป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้ระดับ

บุคคล ระดับองค์การ และเป็นการสร้างความกระตือรือร้น

อย่างต่อเนื่อง

การสร้างวิสัยทัศน์ มี 2 แนวทาง แนวทางแรก

เป็นการเปรียบเทียบกับภายนอกองค์การ เช่น คู่แข่ง  

การก�าหนด Benchmarking แนวทางที่สองเป็นการ 

เปรียบเทียบภายใน คือการท�าให้ดีขึ้นกว่าเดิม การก้าวไปสู่ 

ความเป็นเลิศ การมีเป้าหมาย ซึ่งการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน 

เป็นเครื่องมือให้คนในองค์การมีมุมมองในระยะยาว  

เกิดแรงบันดาลใจ และเกิดการทุ่มเทร่วมกันเพื่อบรรลุ 

ในวิสัยทัศน์ร่วมขององค์การ

การพัฒนาวิสัยทัศน์เป็นส่วนหนึ่งของความคิด 

ทางการปกครอง (governing ideas) ขององค์การ 

ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (vision) เป้าหมาย (purpose) 
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หรือพันธกิจ (mission) และคุณค่าหลัก (core values) 

4. การรับรู ้องค์การแห่งความเป็นเลิศโดยรวม 

อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงจากการพิจารณาผลการวิเคราะห์

ระดับองค์การแห่งความเป็นเลิศ พบว่าองค์ประกอบ 

วิสัยทัศน์อันทรงพลังมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งถือได้ว่าเป็น

หัวใจส�าคัญขององค์การแห่งความเป็นเลิศ เพราะเป็นสิ่งที ่

ท�าให้พนักงานมีพลงัทีจ่ะปฏบิตังิาน มคีวามตืน่ตวั และอยาก

จะอุทิศตัวให้แก่องค์การ ถ้าพนักงานสนับสนุนวิสัยทัศน์ 

ขององค์การ รวมถึงเป้าหมาย ภาพรวมในอนาคตและ

คุณค่าขององค์การ จะสามารถสร้างวัฒนธรรมองค์การที่

แข็งแกร่ง ซึ่งจะน�าไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่พึงปรารถนา 

พนักงานจะตระหนักอยู่เสมอว่า พวกเขามีคุณค่า และ

เป็นส่วนหนึ่งของคุณค่าขององค์การ วิสัยทัศน์เป็นสิ่งที่

ท�าให้พนักงานสามารถบรรยายภาพที่ชัดเจนจากสิ่งต่างๆ  

ทีพ่วกเขาตัง้ใจสร้างข้ึนมา และท�าให้ทกุคนก้าวไปในทศิทาง

เดียวกันอย่างพร้อมเพียงกัน

ดังนั้นองค์การควรให้มีความเข้าใจในวิสัยทัศน์ 

และพนัธกจิขององค์การอย่างชัดเจน เม่ือสร้างความชดัเจน

ในส่วนนีไ้ด้ จะท�าให้ผลการด�าเนินธรุกจิขององค์การเป็นไป 

อย่างราบร่ืน และลดอุปสรรคที่เกิดขึ้น ส่งผลให้องค์การ

เจริญเติบโตไปสู่องค์การแห่งความเลิศได้อย่างรวดเร็ว  

การสนับสนุนจากฝ่ายบริหารมีผลต่อความเป็นเลิศของ

องค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีระบบการติดต่อสื่อสาร

ข้อมูล รวมถึงระบบการตัดสินใจเพื่อให้สอดคล้องกับ 

หลกัการบรหิารทีด่ ีและควรมกีารจดัการความรูม้ผีลต่อการ

ยกระดับองค์การไปสู่ความเป็นเลิศ องค์การควรปรับปรุง

ระบบการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพ โดยให้มีโครงการ

ที่เป็นรูปธรรม มีแผนปฏิบัติงาน และแผนงบประมาณ

รองรับอย่างชดัเจน ท�าให้แต่ละหน่วยงานมเีกณฑ์มาตรฐาน 

และตัวชี้วัดในการจัดการความรู้ของตนเองอย่างชัดเจน 

ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีที่ง่ายต่อการเข้าถึง มีการจัด

องค์ความรู้เป็นหมวดหมู่ สอดคล้องกับพนักงานในแต่ละ

ระดับ มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังต่อไป

1. จากการวิจัยพบว่า ตัวแปรที่มีประสิทธิภาพ 

ในการท�านายองค์การแห่งความเป็นเลิศ มี 3 ตัวแปร 

ได้แก่ ภาวะผู้น�าแบบเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีขององค์การ และองค์การแห่งการเรียนรู้ ผู้วิจัย 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีผู้น�าเรื่องนี้ไปท�าการศึกษาวิจัยต่อ 

โดยท�าการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ทางด้านจิตวิทยาองค์การ 

เพิ่มเติมที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท�านายองค์การ

แห่งความเป็นเลิศได้ เช่น วัฒนธรรมองค์การ หรือ

บรรยากาศในการท�างานขององค์การ

2. ในการวิจัยครั้งนี้ พฤติกรรมการเป็นสมาชิก 

ที่ดีขององค์การ ได้ให้พนักงานเป็นผู้ประเมินตนเอง แต่ถ้า 

ต้องการผลการวจิยัทีม่คีวามสมบรูณ์ และครอบคลุมมากขึน้  

ควรให้ผูบ้งัคบับญัชา เพือ่นร่วมงานเป็นผูป้ระเมนิพฤตกิรรม 

การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้วย แล้วน�าผลที่ได้มา

เปรียบเทียบความแตกต่าง เพื่อดูความสอดคล้องของ

ผลการวิจัย

3. จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ค่าความสัมพันธ์ 

ในแต่ละตัวแปรในรูปแบบโดยรวมทั้งหมด ดังนั้นในการ

วิจัยครั้งต่อไปควรหาค่าความสัมพันธ์ของแต่ละตัวแปร

เป็นรายด้าน เพื่อให้ผลการวิจัยชัดเจนมากยิ่งขึ้น

4. ในการวิจัยครั้งนี้ เป ็นการวิจัยเชิงปริมาณ  

โดยการใช้แบบสอบถาม ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรมี

การท�าการวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่ไปด้วย โดยการสัมภาษณ์ 

และสังเกตพฤติกรรมของพนักงาน ซึ่งจะท�าให้ผลการวิจัย

ที่ได้มีความเที่ยงตรงมากขึ้น

5. ผลการวิจัยครั้งนี้สนับสนุนสมมติฐานทุกข้อ 

แต่ข้อควรระวังอย่างหนึ่งที่อาจส่งผลต่อผลการวิจัย คือ 

ความยาวของแบบสอบถาม ซึ่งอาจท�าให้กลุ ่มตัวอย่าง 

ไม่ตัง้ใจในการตอบแบบสอบถามมากนกั ดงันัน้ ในการวจิยั 

ครั้งต่อไปควรจัดแบบสอบถามให้ส้ัน และตรงได้ประเด็น

ที่ชัดเจนกว่านี้
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1รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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ควำมทุกข ์มำโปรด ควำมสุขโปรยปรำย  

เป็นหนังสือที่พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี ได้สื่อให้เห็นเป็น

บทเรียนว่า ความทุกข์นั้นมีเสน่ห์ มีคุณูปการ มีคุณค่าต่อ

คนส�าคัญของโลกฉันใด ความทุกข์ก็มีเสน่ห์ มีคุณูปการ 

และมีคุณค่าต่อเราทุกคนฉันนั้น.....ดังที่พระพุทธองค์ทรง

ประเมนิค่าของความทกุข์ว่า “ทกุขงั อรยิสจัจงั - ควำมทกุข์

นี้ช่ำงประเสริฐเสียจริงๆ ........ถ้ำคนเรำไม่กลัวทุกข์ 

เสียอย่ำง.....ในโลกนี้จะมีอะไรให้กลัวอีก” พระอาจารย์

ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็นสามส่วน 

ส่วนแรก เมื่อความทุกข์มาโปรด......จงขอบคุณ

ความทุกข์

ส่วนที่สอง เมื่อความสุขโปรยปราย......จงยิ้มรับ 

ความสุข

และส่วนที่สาม พรดีสี่ประการ เพื่อจะได้ทุกข์

น้อยลง และสุขมากขึ้น

ควำมทกุข์เป็นภยัคุกคำมส�ำหรับมนษุยชำตแิละ

สรรพสิ่งก็จริง แต่ก็เพรำะควำมทุกข์นี้เองไม่ใช่หรือ 

ที่ท�ำให้เจ้ำชำยสิทธัตถะทรงมีควำมมุ่งหมำยอันยิ่งใหญ่ 

เพือ่คนทัง้โลกทีจ่ะหำหนทำงแห่งกำรพ้นทกุข์ และท�ำให้ 

ทรงค้นพบหนทำงแห่งกำรดบัทกุข์ ซึง่เรยีกว่ำ “นพิพำน”  

ดังนั้น ความทุกข์จึงมีสองด้าน ด้านหนึ่ง ความทุกข์เป็นภัย  
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อีกด้านหนึ่งความทุกข์เป็นสิ่งที่มีคุณค่า

ในผลงานเขียนของพระอาจารย์ ว. วชิรเมธี ชิ้นนี้  

ท่านได้เล่าไว้เป็นตวัอย่างว่า... เหตใุดผู้ทีเ่คยทกุข์ระดบัโลก 

ที่ไม่มีแม้แต่แผ่นดินจะอยู่ วันนี้จึงกลับกลายเป็นแม่เหล็ก

ที่มีแรงดึงดูดจิตใจให้คนทั่วโลกอยากจะเดินไปหา ท�าไม

บุคคลท่ีถูกสังคมท�าร้ายขนาดนี้ ตกทุกข์ได้ยากถึงเพียงนี้  

กลับกลายเป็นบุคคลที่มีเสน่ห์ ดูมีความสุข หน้าตาแจ่มใส 

ตลอดเวลาท�าให ้ผู ้พบเห็นชื่นอกชื่นใจได ้ตลอดเวลา  

พระอาจารย์ ว. วชิรเมธี ก�าลังหมายถึง ท่านติช นัท ฮันห์ 

พระวิปัสนาจารย์พุทธมหายาน นิกายเซน ในช่วงสงคราม

เวียดนาม ท่านติช นัท ฮันห์ ลี้ภัยจากเวียดนามไปอยู่

ประเทศฝร่ังเศส เหตุเพราะในช่วงปี ค.ศ. 1957-1975 

เวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้ทะเลาะกันอย่างดุเดือด  

แต่ท่านติช กลับไปบอกให้เขาหยุดทะเลาะและมารักกัน 

เพื่อเห็นแก่สันติภาพและสันติสุข พระเวียดนามในยุคนั้น

จึงอยู่ในสถานะที่ล�าบากที่สุด ถึงขนาดเผาตัวตายไปเป็น 

๑๐ รูป หลังจากเวียดนามแตก ชาวเวียดนามจ�านวนมาก 

ก็ลี้ภัยทางเรือมาขึ้นที่สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย  

ซึ่งท่านติช ก็ได้ลี้ภัยไปที่สิงคโปร์

ท ่านเล ่าว ่า ในช ่วงที่ลี้ภัยอยู ่ ในสิงคโปร ์นั้น 

มีหลายคร้ังที่ท่านยืนอยู่บนฝั่ง เห็นเพื่อนร่วมชาติเหมาเรือ 

กันมาเป็นร ้อยล�า พอมาถึงชายฝั ่งของประเทศไหน 

รัฐบาลทหารของประเทศนั้นๆ ก็ผลักเรือออกไปนอกฝั่ง  

คนเวียดนามต้องไปลอยเรืออยู่กลางทะเลแล้วจมน�้าตาย

ถึงประมาณสองสามแสนคน เรือบางล�าถูกโจรสลัดปล้น  

ผู้หญิงถูกกระท�าทารุณ บางครั้งท่านเห็นเพื่อนลอยเรือ 

มาใกล้จะถึงฝ ั ่งแล ้วแต่ถูกขับไล ่ออกไป จมน�้าตาย  

ตกเป็นเหยือ่ของมนษุย์และสตัว์ในทะเล ท่านทกุข์อย่างทีสุ่ด 

จึงตัดสินใจออกจากสิงคโปร์ และเคยมาพ�านักที่เมืองไทย

ระยะสั้นๆ วัดผาลาด จังหวัดเชียงใหม่ 

ในเม่ือท่านไม่สามารถช่วยเหลือเพ่ือนร่วมชาต ิ

ของท่านได้ ท่านจึงใช้วิธีใหม่ ออกเดินทางไปฝรั่งเศส 

ไปจัดแถลงข่าวท่ีฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็น 

ปากเสียงให้คนในชาติของท่านเอง ท�าให้คนทั่วโลกรับรู้ว่า

สงครามในเวียดนามนัน้ท�าให้คนเวยีดนามเดอืดร้อนเพียงใด  

จากนั้นประเทศในยุโรป และสหรัฐอเมริกา จึงยื่นมือ 

เข้ามาแทรกแซงสงครามภายในของเวียดนาม 

ในที่สุดชาวเวียดนามก็สามารถเดินทางเข ้า

อเมริกาได้ และต่อมาอีกไม่นานพี่น ้องชาวเวียดนาม 

ก็กระจัดกระจายกันอยู ่ทั่วโลก และจากวันนั้นถึงวันนี้ 

เป็นเวลาสีห้่าสบิปี แม้ท่านจะไม่ได้กลบัเข้าไปอยูใ่นบ้านเกดิ 

เมืองนอน แต่เมื่อเดินทางไปมุมไหนของโลก ท่านกลับ 

ได้รับการต้อนรับอย่างบุคคลส�าคัญของโลก นี่คือคุณูปการ

ของส่ิงที่เรียกว่า ความทุกข์ เพราะถ้าท่านไม่ทุกข์ท่านคง

ไม่ลี้ภัย ไม่เข้าใจความทุกข์ยากของคนในชาติ ถ้าท่าน 

ไม่ทกุข์ท่านกค็งจะไม่รณรงค์สร้างสันติภาพโลก และทีส่�าคญั 

เพราะความทุกข์นี้เองที่ท�าให้ท่านมีความลึกซึ้งในทางธรรม 

เช่นนี้

ควำมทุกข์ คือ เมล็ดพันธุ์ของควำมสุข คือ

เมล็ดพันธุ์ของควำมส�ำเร็จ และ คือเมล็ดพันธุ์ของ

สิ่งที่ดีงำมในชีวิตของเรำ

นอกจากท่านติชแล้ว พระอาจารย์ว. วชิรเมธี  

ยังได้ปรารภถึงบุคคลส�าคัญของโลกให้เห็นเป็นตัวอย่าง 

อีกหลายท่าน เช่น ท่านมหาตมะ คานธี ท่านเนลสัน  

แมนเดลา และแม้แต่แม่ชีเทเรซา ท่านทั้งหลายเหล่านี้

ล้วนมองความทุกข์ด้วยความตระหนักรู ้ว่า ความทุกข์

คือประตูแห่งความสุขที่ต้องแสวงหา เพื่อจะท�าให้พบกับ 

ความสุขที่เที่ยงแท้นั่นเอง 

ส่วนทีส่อง คอื เมือ่ควำมสขุโปรยปรำย จงยิม้รบั

ควำมสุข ในเนื้อหาส่วนนี้พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี ได้กล่าว 

ถึงวิธีสร้างความสุขทั้งหมดส่ีประการ ดังนี้

1. อย่ำเอำทุกข์มำทับถมตนที่ไม่ทุกข์ ดังที่

พระพุทธองค์ตรัสว่า อย่าเอาทุกข์มาทับถมตนที่ไม่มีทุกข์ 

คือ ร่างกายของเรานั้น ส่ิงที่ต้องการมากที่สุดคือ อาหาร

ห้าหมู่เท่านั้น มนุษย์ส่วนใหญ่พอได้รับประทานอาหาร 

อ่ิมแล้ว แต่ยงัไปหาอย่างอ่ืนมาด่ืมมาเสพต่อและกบ็อกว่าสขุ

แท้จริงแล้วสุขแบบนี้ไม่ใช่สุขสบายแต่เป็นสุกไหม้ ถ้าใคร 

ใช้ชีวิตเช่นนี้ควรย้อนกลับมาถามตัวเองว่า เราเอาทุกข์ 

มาทับถมตนที่ไม่มีทุกข์หรือเปล่า

2. แสวงหำควำมสุขที่ชอบธรรม ความสุขท่ี 
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ชอบธรรมก็หมายถึง ความสุขที่ถูกต้องตามศีลธรรม  

ซึ่งต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ ไม่ผิดศีลห้า ไม่เป็น

ความสุขบนความทุกข์ของใคร และไม่ใช่ความสุขที่เกิดขึ้น

จากการเบียดเบียนความสุขของคนอื่น เช่น อาจจะเป็น 

การท�าสิ่งดีๆ ให้คนที่เรารัก คนที่รักเรา คนที่ปรารถนาดี

กับเรา และรวมไปถึงการรู้จักแบ่งปัน การให้ทานต่างๆ 

แก่สรรพชีวิตทั้งหลาย เป็นต้น ซึ่งถ้าท�าได้เช่นนี้แล้วจะ

มีความสุขที่แท้ และประการส�าคัญ ความสุขชอบธรรม 

ที่ส�าคัญที่สุด ก็คือ การเจริญสติ ท่านพุทธทาสได้กล่าวว่า 

โยมแม่ของท่านเคยสอนไว้ว่า “ถ้าเรามีของอร่อยอยูช่ิน้หนึง่ 

เรากินคนเดียว เราอิ่มคนเดียว เราอร่อยคนเดียว แต่ถ้า

เรามีของอร่อยอยู่ชิ้นหนึ่ง เราแบ่งให้เพื่อนกิน เพื่อนจะอิ่ม 

อยู่ในหัวใจเราไปนานแสนนาน”

3. แม้ในควำมสขุทีช่อบธรรมกไ็ม่หลงตดิ มคีน 

จ�านวนไม่น้อยที่ถือตนว่าตนเองมีคุณงามความดีแล้ว  

และไปดูถูกดูแคลนคนอื่น คิดว่าคนอื่นมีความดีสู้ตนไม่ได้  

ไม่คบคนที่ด้อยกว่า ซึ่งก็เท่ากับว่าเป็นการปิดบังความดี

ต่อๆ ไปไม่ให้เกดิขึน้ ผูห้ลกัผูใ้หญ่จงึมกักล่าวว่า ท�าความดี 

แล้วให้ปล่อย ถ้าท�าบุญกับใครก็ให้ลืมเสีย แต่ถ้าใครท�าคุณ

กับเรา เราต้องจ�าให้ขึ้นใจ

4. เพียรพัฒนำจิตให้พ้นจำกทุกข์ ความสุขนั้น

เปรยีบเหมอืนบนัไดทลีะขัน้ๆ เป็นแค่สะพาน ไม่ใช่เป้าหมาย  

สุขแท้จริงอยู ่ที่อิสรภาพจากความทุกข์ พระพุทธองค ์

จึงตรัสว่า ขอให้เราเพียรพัฒนาจิตตนให้ยิ่งๆ ขึ้นไป คนเรา 

ทุกคนไม่ว่าเพศใด วัยใดสามารถที่จะประสบความส�าเร็จ

ในชีวิตได้จากการพัฒนาตนเอง ซ่ึงสามารถพัฒนาได้ทั้ง

ทางกายและทางใจ โดยเฉพาะการพัฒนาทางใจนั้นยิ่งไม่มี

เพศ ไม่มีวัย ยิ่งพัฒนาก็ยิ่งปราดเปรียว

ถ้าจะถามว่าความสุขคืออะไร ค�าตอบหรือค�านิยาม

คงมีหลากหลายทีเดียว แต่ที่ง่ายที่สุดก็คือ ความสุขคือ 

สภำวะที่ไม่ทุกข์ หมำยถึง ภำวะที่กำยและใจมีควำม

สมดลุ คือกำยกไ็ม่มโีรคและใจกไ็ร้ซึง่ควำมกงัวล ถ้าใคร 

ก็ตามมีสองอย่างนี้ครบความสุขก็เกิดขึ้น 

ความสุขแทบไม่เกี่ยวกับเงินเลย แต่ก็ไม่ได้

หมายความว่าเงินไม่ได้ช่วยให้มีความสุข พระพุทธศาสนา

ไม่ได้ปฏิเสธความสุขในแง่ของกายภาพ ไม่มีใครปฏิเสธว่า

เงินเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เรามีความสุขได้ พระพุทธองค์

ตรัสไว้ว่า สุขของมนุษย์ปุถุชนจริงๆนั้น ได้แก่ สุขจากการ

มีเงิน สุขจากการใช้เงิน สุขจากการมีการงานที่สุจริต และ

สุขจากการไม่มีหนี้ และรวมถึงอีกสองสุข คือ สุขที่ขึ้นต่อ

เงื่อนไข เช่น การมีบ้าน มีรถยนต์ มีหน้าที่การงานดีจึงมี

ความสุข กับสุขที่ไม่ขึ้นต่อเงื่อนไข คือ สุขใจที่ได้รับการ

อบรมจนกระทั่งเป็นอิสระอยู่เหนือความอยากข้ึนไป และ 

การเข้าให้ถงึสาระทีแ่ท้จรงิของทกุส่ิงทีเ่ราเป็นอยู ่เราจะเป็น

อะไรก็ตามขอให้เราทะลุแก่นแท้ของส่ิงนั้นให้ได้ แล้วเรา 

จะเห็นว่าความสุขเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้แสนง่ายเหลือเกิน

“ธรรมะ” ในทัศนะของพระอาจารย์ ว.วชิรเมธี 

ได้ให้ค�านิยามว่า 

ความหมายทีห่นึง่ ธรรมะ คอื ศลิปะในกำรด�ำเนนิ

ชีวิต ศิลปะที่ว่านี้หมายถึง การหันมาสนใจธรรมะ น้อมน�า

ธรรมะของพระพุทธเจ้ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ สิ่งใด 

ที่พระพุทธองค์ตรัสว่าไม่ดีเราก็ถอยออกมา ชีวิตก็จะ

ประสบความส�าเร็จ 

ความหมายที่สอง ธรรมะ คือ ปรัชญำในกำร

ด�ำเนินชีวิต ถ้าเรามีปรัชญาในการด�าเนินชีวิตที่ดี ชีวิต

เราก็ดี 

และความหมายทีส่าม ธรรมะคือ แผนทีชี่วติ หรอื

เรียกว่า เป็นคู่มือมนุษย์ เพื่อจะได้มีทิศทางในการด�ารงตน  

มองเห็นว่าชีวิตพึงประสงค์นั้นเป็นอย่างไร ฉะนั้น... 

“ธรรมะ” นี่แหละเป็นทั้งศาสตร์ทั้งศิลปะและคู่มือในทุกสิ่ง 

ที่คิด ทุกกิจที่ท�า และทุกค�าที่พูดที่จะน�าเราไปสู่ความสุข

แบบไม่มีเงื่อนไข

ส่วนทีส่ำม คอื พรดสีีป่ระกำร ในทางพทุธศาสนา

ที่จะท�าให้ชีวิตคนเราทุกข์น้อยลงและสุขมากขึ้น มีดังนี้

พรประการแรก คือ “อำยุยืนยำว” คือ มีชีวิต 

ที่ยาวนานและปราศจากโรคร้าย ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรง

ให้หลักอายุวัฒนมงคลไว้ห้าประการว่า การที่จะมีอายุ

ยืนยาวนั้นให้ดูแลตัวเองให้ท�าในสิ่งที่สบายหมายถึง สบาย

กาย สบายใจ ไม่ใช้ชีวิตสุดโต่ง จะท�ากิจการงานใดก็ให้

ค�านึงถึงสุขภาพ แต่แม้ในส่ิงที่สบายก็ไม่เข้าไปยึดติด 



270

ถอืมัน่ว่าภาวะเช่นนีจ้ะคงอยูต่ลอดไป พระพทุธองค์ทรงสอน

ว่า ไม่มีการยึดติดแบบไหนที่ไม่ก่อให้เกิดทุกข์ แม้กระทั่ง 

การยดึตดิความด ีเพราะธรรมชาตขิองสรรพสิง่ เปลีย่นแปลง

อยู่ตลอดเวลา ประการต่อมาที่จะท�าให้อายุยืนยาว คือ 

บริโภคอาหารที่ย่อยง่ายถูกสุขลักษณะและมีคุณค่าทาง

โภชนาการ รวมถึงการรู้จักประมาณในเรื่องเวลาไม่ให้เวลา

มาก�าหนดบีบรัดจนเกิดความเครียดและประการสุดท้ายคือ 

การประพฤติพรหมจรรย์

ประการท่ีสอง “ผิวพรรณผุดผ่อง” ในสมัย

พุทธกาลมีคนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วถามว่า เหตุใด 

ผิวพรรณของพระองค์จึงผ่องใสนัก และมีคนไปถาม 

พระสารีบุตรว่า เหตใุดผวิพรรณของพระสงฆ์สาวกจงึผ่องใส  

พระสารีบุตรจึงตอบด้วยพระสูตรหน่ึงของพระพุทธองค์ว่า 

อย่ำหวนค�ำนึงถึงควำมหลัง อย่ำมัวกังวลถึงอนำคต แต่

ให้จดจ่ออยู่กับปัจจุบัน ผิวพรรณจึงผ่องใส

ประการที่สาม “สุขกำย สุขใจ” พระพุทธองค์

ทรงสรรเสริญว่า คนที่ไม่ป่วยกายเลยตลอด 120 ปีก็ยังพอ 

หาได้ แต่ไม่ป่วยใจเลยเพียงหนึ่งนาที นั้นหายากยิ่งกว่า 

งมเข็มในมหาสมุทร เพราะโดยมากใจของเราจะป่วยอยู่

ตลอดเวลา ด้วยโรคโลภ โกรธ หลง นัน่เอง ความสขุกายนัน้ 

ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงเรารับประทานอาหารให้ถูกส่วน  

ออกก�าลงักาย บรโิภคอาหารถกูหลกั ท�างานบนทางสายกลาง 

กม็คีวามสุขกายแล้ว แต่ความสุขใจนัน้ใคร อะไร กช่็วยไม่ได้  

เราต้องพัฒนาตัวเราเอง ฝึกออกก�าลังกายแล้วก็ควรฝึก

ออกก�าลังใจ เช่น การน้อมน�าธรรมะ คือ เมตตา กรุณา 

มุทิตา อุเบกขา วิริยะ สติ สมาธิ มาป้อนให้เป็นอาหาร

ของใจอยู่เสมอ 

พรประการที่ส่ี คือ “ร่ำงกำยแข็งแรง” เป็นมิติ

ทางร่างกาย หรือ ที่เราเรียกว่า พลัง ถ้าใจที่พร้อมอยู่

ในร่างกายที่พร้อม เราจะเป็นผู้ที่มีความพร้อมบริบูรณ ์

ต่อการท�าหน้าที่ทุกอย่าง
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ศิลปะแห่งอ�ำนำจ

ติช นัท ฮันห์ เขียน

คุณจิตร์ ตัณฑเสถียร และสังฆะหมู่บ้ำนพลัม

ประเทศไทย แปล

ส�ำนักพิมพ์ ฟรีมำยด์

255 หน้ำ

รำคำ 250 บำท

สุภกัญญา ชวนิชย์1

“ศิลปะแห่งอ�ำนำจ” หนังสือที่มียอดจ�าหน่าย

สูงที่สุด ของ นิวยอร์คไทมส์ งานเขียน ของท่านติช นัท 

ฮันห์ พระมหาเถระ นิกายเซ็น คนส�าคัญของโลก 

ท่านติช นัท ฮันห์ เป็นมหาเถระ นิกายเซน  

ชาวเวียดนาม ผู้น�าทางจิตวิญญาณที่สามารถชนะใจคน

มากมายท่ัวโลกโดยไม่จ�ากดัเช้ือชาต ิศาสนา ท่านเริม่ภารกจิ 

ด้วยมอืเปล่าแต่เป่ียมด้วยหวัใจแห่งเมตตากรณุา จนสามารถ 

รวมใจคนนับหมื่นให้ท�างานเพื่อมวลชนได้

แนวทางปฏิบัติของท่านติช นัท ฮันห์ ซึ่งนับว่า

เป็นจุดเด่นของสถานปฏิบัติธรรม “หมู่บ้านพลัม” ทั้ง 12 

แห่งในประเทศฝรั่งเศส และประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึง

ประเทศไทยด้วย คือ การเจริญสติขณะท�ากิจกรรมต่างๆ 

โดยก�าหนดให้มีสติก�าหนดรู้อยู่กับส่ิงที่ท�า คอยตระหนักรู้ 

ในแต่ละลมหายใจเข้าออกของตัวเองและอยู่กับปัจจุบัน

ขณะซึง่เป็นการปฏบิติัทีท่่านเรยีกว่า Working Meditation 

ท่านติช นัท ฮันห์ ยังกล่าวว่า “การปฏิบัติธรรม 

รื่นรมย์ตั้งแต่เริ่มต้นปฏิบัติ รื่นรมย์ในช่วงกลางของการ

ปฏบิตั ิและรืน่รมย์เมือ่ถงึปลายทาง เราควรจะให้การปฏบิตัิ

เป็นเรื่องรื่นรมย์ ปิติ และมีความสุข เราไม่ควรถูกจับขังไว้

ในกรอบของการปฏิบัติ จนต้องด้ินรนมากเกินไป ซีเรียส

มากเกนิไป เพราะถ้าคุณท�าเช่นนัน้เท่ากบั คุณขงัชวีติตวัเอง  

ดังนัน้ควรปฏบิติัในวถิทีีผู่ค้นจะสามารถรูสึ้กได้ว่า คุณมชีวีติ 

ชีวา และคุณก�าลังใช้ชีวิตประจ�าวันของคุณอยู่”

“พุทธศาสนาควรจะอยู ่ในทุกชั่วขณะของชีวิต

ประจ�าวัน พุทธศาสนาเดินไปกับชีวิตไม่ใช่ต้องขังชีวิต 

เมื่อการปฏิบัติเริ่มต้นขึ้น การปฏิบัติเป็นเรื่องรื่นรมย์ 

พระพุทธองค์ทรงมีความปิติ ขณะเดิน หายใจ นั่ง ฉัน 

และในทกุสิง่ ท�าไมคณุต้องทกุข์มากขึน้เมือ่คณุปฏบิตัธิรรม  

ถ้าคุณต้องทุกข์เพราะการปฏิบัติธรรม นั่นไม่ใช่พระพุทธ-

ศาสนา ชีวิตเต็มไปด้วยทุกข์อยู ่แล้ว ท�าไมเราต้องมา 

ปฏิบัติธรรม เพื่อจะทุกข์มากขึ้นอย่างนั้นหรือ...”

อ�านาจเป็นหนึ่งในความปรารถนาของมนุษย์ 

และไม่ว่าจะรู ้ตัวหรือไม่ก็ตามผู้คนส่วนใหญ่มักจะยอม 

ที่จะท�าแทบทุกสิ่งเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�านาจ เพราะต่างเชื่อว่า 

อ�านาจจะท�าให้เราควบคุมสถานการณ์ชีวิตของตัวเองได้  

แต่ค�านิยามของค�าว่า อ�านาจ ในสังคมวันนี้ถูกนิยามไว้

ครอบคลุมเพียงใด คับแคบเฉพาะเจาะจงไปเพียงบางเรื่อง 

1รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

 E-mail: stu101@eau.ac.th
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หรือไม่ ...ความส�าเร็จทางอาชีพ ความมั่งคั่ง ชื่อเสียง 

ความเข้มแข็งทางการทหาร และอิทธิพลทางการเมืองนั้น  

ล้วนเป็นพลังแห่งอ�านาจทั้งสิ้น เพราะหลายคนเชื่อว่า 

ถ้าเขามีอ�านาจเหล่านี้ เขาสามารถท�าอะไรได้มากมายและ

ท�าให้ตัวเองมีความสุขได้ ซึ่งหากเรามองอย่างลึกซึ้งแล้ว  

เราจะเหน็ว่าคนทีว่ิง่ตามอ�านาจน้ันเป็นทกุข์อย่างใหญ่หลวง 

ตั้งแต่การไล่ไขว่คว้า ทั้งนี้ก็เพราะมีผู้คนอีกมากมายต่างก็ 

ตะเกยีกตะกายเพือ่สิง่เดยีวกนั และนอกจากจะหายากแล้ว  

ยังรักษาไว้ไม่ค่อยอยู่อีกด้วย และไม่มีผู ้มีอ�านาจคนใด 

จะรู้สึกว่าตนเองมีมากพอ 

ท่านติช นัท ฮันห์ ได้น�าเสนอแนวคิดในการค้นหา

พลังอ�านาจที่ยิ่งใหญ่กว่าอ�านาจต่างๆ ดังได้กล่าวมาแล้ว 

นัน่คอื พลงัอ�านาจท่ีจะมีความสขุในปัจจบัุนขณะ เป็นอิสระ 

จากสิง่เสพติด ความกลวั ความท้อแท้สิน้หวงั การแบ่งแยก  

ความโกรธ และความหลงลืม ....คนเราสามารถจะประสบ

ความส�าเร็จในอาชีพการงาน มีอ�านาจในชีวิตทางโลก และ

รู้สึกพอใจได้ไม่ยากด้วย หัวใจแห่งความรัก 

ท่านได้ยกตัวอย่างในสมัยพุทธกาลว่า... มีคหบดี

ผู้ทรงอ�านาจและเมตตาผู้หนึ่ง คือ ท่านอนาถบิณฑิกะ

เศรษฐี ผู้เป็นมหาอุบาสิกาที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่า

เป็นเลิศด้วยทาน...ท่านผู้นี้เป็นผู้ที่เอาใจใส่คนงาน ลูกค้า

และเพื่อนร่วมงานอยู่ตลอดเวลาด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 

คนงานของท่านรอดพ้นจากการถูกปล้นสะดมหลายครั้ง 

เมื่อครั้งท่ีอัคคีภัยคุกคามให้ธุรกิจต้องเสียหาย คนงาน

และเพื่อนบ้านต่างก็เสี่ยงชีวิตช่วยกันดับไฟลงได้ การที่

คนงานทั้งหลายต่างก็ปกป้องเขาก็เพราะเห็นเขาเป็นดั่ง

พ่ีชายและพ่อ นั่นเพราะท่านอนาถบิณฑิกะฯ ไม่ลืมที่จะ

พัฒนามิติด้านจิตวิญญาณในชีวิตการงาน โดยใช้ความรัก

เป็นแรงจูงใจ เขามีเวลาให้ภรรยาและลูกๆ และครอบครัว

ทางจิตวิญญาณของเขาอันได้แก่ ภิกษุ ภิกษุณี และเหล่า

ฆราวาสทีป่ฏบิตัร่ิวมกนับนหนทางแห่งความเข้าใจ จงึได้รบั 

การขนานนามว่า อนาถบิณฑิกะ ซึ่งหมายถึง ผู้ให้ความ

ช่วยเหลือคนยากจน คนอดอยาก และคนที่โดดเดี่ยว

ท่านติช นทั ฮนัห์ กล่าวว่าสิง่ทีค่นส่วนใหญ่เรยีกว่า 

อ�านาจนั้น ชาวพุทธเราเรียกว่า ตัณหา หรือ ความอยาก 

ตณัหาห้าอย่าง (ความกระหายอยากในความร�า่รวย ในความ 

มีชื่อเสียง ในกามารมณ์ ในอาหารที่หรูหราพิเศษ และ 

ในการนอน) และในพุทธศาสนาพูดถึงอ�านาจที่แท้จริง 

ห้าประการ หรอื พลงังานทัง้ห้า หรอื พละห้า ได้แก่ (ศรทัธา  

ความเพียร สติ สมาธิ และปัญญา) อ�านาจทั้งห้านี้เอง คือ 

ความสุขอันแท้จริง ซึ่งล้วนอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติ 

ที่เป็นรูปธรรม ดังจะได้กล่าวตามล�าดับดังนี้

1. ที่มาของพลังงานแรก คือ ศรัทธำ หมายถึง  

ความมั่นใจ และ ความไว้ใจ-เช่ือใจ ควรมีศรัทธาในความ

ดีงามและหนทางที่จะไปสู่ความดีงาม ซึ่งหนทางดังกล่าวนี ้

ท่านติช นัท ฮันห์ หมายถึง การฝึกเจริญสติ ผู้มีศรัทธา

เช่นนีย่้อมมอี�านาจ มคีวามเข้มแขง็ มพีลงัทีใ่ครๆ สมัผสัได้  

และมีความเชื่อมั่นในทุกย่างก้าว อ�านาจภายในตนเองนี้

จะไม่ท�าลายใคร และทุกคนสามารถสร้างอ�านาจเช่นนี้ได้

ทุกขณะในชีวิตประจ�าวัน ก่อให้เกิดพลังแห่งสติ สมาธิ 

และปิติเบิกบาน

2. อ�านาจประเภททีส่อง คอื ควำมเพยีร หมายถงึ  

เมื่ออารมณ์เชิงลบต่างๆ ยังไม่ปรากฏขึ้นในจิตใจจะต้อง 

ไม่ให้โอกาสอารมณ์เหล่านั้นปรากฏขึ้น ท่านกล่าวไว้ว่า  

เราทุกคนล้วนมีเมล็ดพันธุ์แห่งความโกรธ ความท้อแท้ 

ความอิจฉาริษยาอยู่ในตัว ดังนั้นต้องอาศัยความเพียรท่ี

จะไม่ให้ตนเองรับภาพและเสียงที่จะกระตุ้นความโกรธ 

ความโลภในตัว เช่น เลือกที่จะอยู่ในส่ิงแวดล้อมที่ดี เพื่อ

ป้องกันไม่ให้เมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดีถูกสัมผัสบ่อยๆ รวมถึง 

การท�าให้เมล็ดพันธุ์ไม่ดีที่ได้ปรากฏขึ้นสงบตัวลงและน�า

เมลด็พนัธุท์ีดี่มาแทนที ่โดยการ “รบัรู”้ พลงังานไม่ดเีหล่านี้  

และเชิญพลังงานที่ดีกว่าเข้ามาแทนเช่น อ่านหนังสือ  

ฟังเพลงที่ให้ก�าลังใจ หรือไปอยู่กับธรรมชาติ เป็นต้น

3. อ�านาจแห่งสติ คือ พลังงานแห่งการตระหนักรู้ 

ว่าก�าลังจะเกิดอะไรข้ึนในปัจจุบันขณะ เมื่อมีพลังแห่งสติ  

จะมีชีวิตอย่างเต็มที่ พลังงานแห่งสติจะช่วยให้รู้ว่าส่ิงใด
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ควรท�า สิ่งใดไม่ควรท�า เหมือนดังการส่องแสงให้เห็น

หนทางในทุกกิจในชีวิตประจ�าวัน

4. อ�านาจแห่งสมำธิ พลังแห่งสมาธิสามารถท�าให้

มองอะไรอย่างลกึซ้ึงและเหน็แจ้ง บางครัง้เม่ือพบกบัปัญหา

และอุปสรรคใดๆก็ตาม จะต้องใช้สมาธิที่ฝึกฝนมาอย่าง

ดีมากจึงสามารถจะแปรเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นได้ และพลัง 

แห่งสมาธินี้เองจะน�ามาสู่อ�านาจประเภทที่ห้า 

5. อ�านาจแห่งปัญญำเห็นแจ้ง ซึ่งท่านเปรียบ

เสมือนดาบท่ีท�าลายความทุกข์ทุกชนิด ไม่ว ่าจะเป็น 

ความกลัว ความท้อแท้สิ้นหวัง ความโกรธ เพราะในขณะที่ 

ใช้อ�านาจแห่งสมาธิ ปัญญาเห็นแจ้งจะท�าให้เห็นสิ่งที่ก�าลัง

พิจารณาอยู่ได้ชัดเจน โดยเฉพาะการพิจารณาความเป็น

อนิจจัง ความไม่มีอัตตาตัวตน จะน�ามาซึ่งปัญญาเห็นแจ้ง 

และตระหนักรูว่้าจะด�ารงชวีติอยูใ่นปัจจบุนัได้อย่างไร ดังนัน้ 

ควรให้เวลากับการเจริญสติและสมาธิให้สม�่าเสมอ เพราะ

ปัญญาเห็นแจ้งนี้เกิดขึ้นจากความเข้าใจที่ได้รับจากการ

เจริญสติน่ันเอง 

ท่านติช นัท ฮันห์ ได้กล่าวไว้ ...ซึ่งน่าจะเป็นบท 

ท่ีมีวรรคทองที่มีความหมายมากในหนังสือเล่มนี้ คือ  

ควำมลบัของควำมสขุ ถ้าสามารถเงยีบเสยีงของความอยาก 

มอียากได้ต่างๆ ทีอ่ยูภ่ายใน จะเหน็ว่าความปรารถนาแท้จรงิ

คือความสุข ไม่ใช่ความมั่งคั่งหรือชื่อเสียง... ดังในวันที่ 

พระพทุธองค์ทรงตรสัรู ้ท่านมิได้มีช่ือเสยีงแต่อย่างใด ในวนั 

แห่งการตรสัรู้นัน้ พระองค์ยงัไม่เป็นทีรู่จ้กัของคนส่วนใหญ่ 

แม้กระท่ังครอบครัวของพระองค์ก็ไม่ทราบว่าพระองค ์

ได้ตรัสรู้แล้ว เม่ือเสด็จไปถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวันเพื่อ

พบกับปัจจวัคคีย์ก็ยังไม่ทราบว่าพระพุทธองค์ทรงบรรลุ

อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ความสุขของพระพุทธองค์

ไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทอง ไม่ใช่ชื่อเสียง ไม่ใช่ยศ ไม่ใช่อ�านาจ 

แต่เป็นความหลุดพ้น ความสงบ และปัญญาเห็นแจ้ง

ท่านติช นัท ฮันห์ กล่าวย�้าเรื่องการฝึกปฏิบัติ

โดยตลอดว่า กำรฝึกปฏิบัติเรื่องอ�ำนำจที่แท้จริงทั้งห้ำ 

คือ ศรัทธำ วิริยะ สติ สมำธิ และปัญญำนั้น จะท�าให้

มีความสุขได้มากกว่าคนที่มีความร�่ารวยและมีช่ือเสียงอีก 

และก็เป็นเรื่องที่แปลกว่า เมื่อคนเรามีความสุขการหาเงิน

ให้พอที่จะเล้ียงชีวิตที่เรียบง่ายนั้นไม่ใช่เรื่องที่ยากเลย  

แม้จะติดขัดด้วยอุปสรรคใดๆ ก็จะรู ้ว ่าเราควรใช้ชีวิต

อย่างไร และด�าเนินชีวิตต่อไปได้ด้วยความสุข

ท่านบอกว่า “เราต้องแยกความสุขออกจากความ

ตื่นเต้น ความปิติเบิกบาน” ยกตัวอย่างเปรียบกับเราก�าลัง

เดินอยู่ในทะเลทราย และก�าลังจะตายเพราะกระหายน�้า 

ทันใดนั้นก็เห็นแหล่งน�้าแหล่งหนึ่ง โดยทราบดีว่าทันที 

ที่ไปถึงตรงนั้นจะรอดชีวิตเพราะได้ดื่มน�้า นั่นเพราะมีความ

รู้สึกบางอย่างเกิดขึ้นในใจ นั่นคือ ความตื่นเต้น ความหวัง 

ความเบิกบาน แต่ยังไม่ใช่ความสุข ความสุขจะเกิดขึ้น

เมื่อได้ดื่มน�้าและความกระหายได้ถูกระงับไปแล้วจริงๆ 

เท่านั้น ซึ่งหากไม่มีความสงบอยู่ภายใน ก็จะไม่ได้สัมผัส

กับความสุขที่แท้จริงนั้นเลย ...คนเรามักคิดว่า ฉันจะมี

ความสุขถ้าฉันได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ และถ้าไม่ได้สิ่งเหล่านี้ชีวิต

ของฉันคงย่อยยับ และไม่มีวันเป็นสุข การให้นิยามกับ

อ�านาจและความคิดว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะน�าความสุขมาสู่

เรานั้นค่อนข้างอันตรายกับตัวเราเองมากทีเดียว เพราะเรา 

ก�าลังติดอยู่กับความคิดนั้นและปฏิเสธที่จะเปิดใจรับวิธีอื่น

ที่มีอีกนับสิบนับร้อยวิธี

ท่านยกตัวอย่างหนึ่งที่น่าจะท�าให้เห็นภาพชัดเจน

ขึ้นมาก... ท่านบอกว่า ให้นึกถึงเวลาเดินขึ้นบันได เมื่อ

ก้าวมาถึงบันไดขั้นที่สี่ อาจจะคิดว่า ได้มาถึงขั้นบนสุดแล้ว 

ซึ่งก็เท่ากับยึดมั่นอยู่กับบันไดขั้นนั้น แต่แท้จริงแล้วยังมี

บันไดขั้นที่ห้า ซึ่งหากต้องการที่จะไปให้ถึงจะต้องเต็มใจ 

ที่จะสละขั้นที่สี่ไปเสีย หมายถึง ต้องละทิ้งแนวคิดและ

ความเห็นต่างๆ เพื่อเปิดรับแนวคิดที่ดีกว่าและความเห็น 

ที่ถูกต้องยิ่งกว่านั่นเอง ดังนั้นการอยู่บนหนทางที่ถูกต้อง  

คือ กำรใช ้ชีวิตในทุกขณะอย่ำงมั่นคงจะท�ำให ้ม ี

ควำมสุขได้ เพราะจะเป็นคนที่น่าคบหา เป็นคนสดชื่น 

มีความกรุณา ผู้คนต่างก็จะได้รับประโยชน์และความสุข

เมื่ออยู่ใกล้
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คนเราก็เช่นกัน เมื่อไรเราสามารถเป็นตัวเอง 

ได้อย่างแท้จริง ปราศจากอคติใดๆ ความรักได้เกิดขึ้น 

ในตัวเราแล้ว...ดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสตอบผู ้คน 

ทั้งหลายที่พากันถามว่า “ท�ำอย่ำงไรจึงจะมีควำมสุข”  

และท่านทรงตรัสตอบสี่ประโยคสั้นๆ ว่า

ส่ิงไม่ดีทั้งหลาย จงอย่าท�า

ส่ิงดีทั้งหลาย จงหมั่นท�า

เพียรขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์ 

และควบคุมจิตให้สงบ......
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ชื่อ______________________________________นามสกุล______________________________________

บุคคลภำยใน

o นักศึกษา   o อาจารย์

บุคคลภำยนอก

o นักศึกษา   o อาจารย์  มหาวิทยาลัย___________________________________________

ที่อยู่ในกำรจัดส่งวำรสำร

เลขที่________หมู่ที่_______ตรอก/ซอย_____________________ถนน______________________________

แขวง/ต�าบล________________________เขต/อ�าเภอ_____________________จังหวัด___________________

รหัสไปรษณีย์_________โทรศัพท์______________________อีเมล์___________________________________

กลุ่มสำขำวิชำที่ต้องกำร

o วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  o มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเภทกำรสมัคร

o 1 ปี 2 ฉบับ เป็นเงิน 600 บาท  o 5 ปี 10 ฉบับ เป็นเงิน 2,000 บาท

o 2 ปี 4 ฉบับ เป็นเงิน 1,000 บาท

กำรช�ำระค่ำสมำชิก

o ธนาณัติ (ธนาณัติ ปณ.ธัญบุรี ในนาม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย)

o เงินสด

     จ�านวนเงิน________________________________________บาท

กำรออกใบเสร็จ

o ต้องการ o ไม่ต้องการ         ลงชื่อผู้สมัคร_____________________________________

ใบสมัครสมาชิก
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ส�ำหรบัเจ้ำหน้ำที่

หมายเลขสมาชกิ_____________________________หมายเลขใบเสรจ็___________________________________________

ตัง้แต่ฉบบัที_่___________________________________ลงชือ่ผูร้บัสมคัร________________________________________

ส่งที่ กองบรรณำธิกำรวำรสำรวิชำกำร

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

200 ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง 5) ต�าบลรังสิต อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

(วงเล็บมุมซองด้านขวา “สมาชิกวารสาร EAU”)





นโยบายการจัดพิมพ์
 วำรสำร EAU Heritage เป็นวำรสำรรำย 6 เดอืน มหำวทิยำลยั 

อีสเทิร์นเอเชียจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ควำมรู้ในสำขำวิชำต่ำง ๆ  ด้ำน 

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรศึกษำค้นคว้ำ 

และเปิดโอกำสให้นักศึกษำ นักวิจัย คณำจำรย์ ตลอดจนนักวิชำกำร 

ทั่วไป ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยได้มีโอกำสเผยแพร่ผลงำน 

ให้เป็นที่รู ้จักต่อสำธำรณชน และได้แลกเปลี่ยนควำมรู้ในวิทยำกำร 

ด้ำนต่ำงๆ

บทความที่เสนอเพื่อตีพิมพ์
 บทควำมที่เสนอเพื่อพิจำรณำต้องเป็นบทควำมวิชำกำรหรือ 

รำยงำนกำรวิจัยทั้งภำษำไทย ภำษำอังกฤษ หรือภำษำต่ำงประเทศอ่ืน  

เรื่องที่จะได้รับกำรตีพิมพ์ต้องผ่ำนกระบวนกำรพิจำรณำกลั่นกรองโดย 

ผู ้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องก่อนลงตีพิมพ์ และต้องเป็น 

บทควำมที่ยังไม่เคยได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่หรืออยู ่ระหว่ำงกำร 

พิจำรณำในวำรสำรอื่น ๆ (กำรละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นควำมรับผิดชอบ 

ของผู้ส่งบทควำมโดยตรง)

การเตรียมต้นฉบับ
 ต้นฉบบัทีเ่สนอเพ่ือพิจำรณำลงตพิีมพ์ ต้องมีรูปแบบดงัต่อไปนี้ 

1. พิมพ์ด้วยกระดำษ A4 ควำมยำวประมำณ 6-10 หน้ำ

2. รูปแบบตวัอกัษรใหใ้ช ้Angsana new ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ  

  และขนำดของตัวอักษร หำกเป็นชื่อเรี่องใช้ตัวอักษรขนำด 20 หัวข้อ 

  ต่ำง ๆ  ใช้ตวัอกัษรขนำด 16 และส่วนเนือ้หำทัว่ไปใช้ตวัอกัษรขนำด 15 

3. รูปแบบกำรจัดหน้ำ และจัดแนวข้อควำมชิดซ้ำย (ไม่ต้องปรับขวำ) 

4. เขียนชื่อ ต�ำแหน่ง สถำนที่ท�ำงำนและที่อยู่ของผู้เขียนอย่ำงชัดเจน  

  โดยแยกออกจำกส่วนต้นฉบับและบทคัดย่อ

5. แนบบทคัดย่อท้ังภำษำไทยและภำษำอังกฤษมำพร้อมกับบทควำม  

  โดยก�ำหนดควำมยำวของบทคัดย่อไม่เกินครึ่งหน้ำกระดำษ A4  

  พร้อมทั้งก�ำหนดค�ำส�ำคัญ (key words) ไม่เกิน 6 ค�ำ

6. แยกไฟล์ตำรำง รูปภำพ ที่ประกอบในเนื้อหำบทควำม และส่งมำ 

  พร้อมกับไฟล์บทควำม

การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง
 ในกรณทีีผู่เ้ขยีนต้องกำรระบแุหล่งทีม่ำของข้อมลูในเนือ้เรือ่ง  

ให้ใช้วิธีกำรอ้ำงอิงแบบนำมปี (APA) โดยระบุชื่อผู้แต่ง ปีพิมพ์ และ 

เลขหน้ำทีข้่อมลูปรำกฎอยู ่(ชือ่ นำมสกลุ, ปีพิมพ์, เลขหน้ำ) ตวัอย่ำงเช่น 

 (ธวัชชัย สันติวงษ์, 2540, หน้ำ 142)

 (Fuchs, 2004, p. 21)

 ส่วนกำรเขียนรำยกำรอ้ำงอิงท้ำยเล่ม ให้ใช้ระบบกำรอ้ำงอิง 

แบบ APA ตัวอย่ำงกำรเขียนรำยกำรอ้ำงอิง มีดังนี้
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การบอกรับเป็นสมาชิก
 ผูส้นใจสำมำรถติดต่อบอกรบัเป็นสมำชกิได้ท่ี กองบรรณำธกิำร 

วำรสำร EAU Heritage อัตรำค่ำสมัครเป็นสมำชิกปีละ 240 บำท

สถานที่ติดต่อ
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กองบรรณาธิการวารสาร EAU Heritage 
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