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นโยบายการจัดพิมพ์
	 วารสาร	EAU	Heritage	เป็นวารสารราย	4	เดอืน	มหาวทิยาลยั 

อีสเทิร์นเอเชียจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู ้ในสาขาวิชาต่าง	 ๆ	 

ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา

ค้นคว้าและเปิดโอกาสให้นักศึกษา	 นักวิจัย	 คณาจารย์	 ตลอดจน 

นักวิชาการทั่วไป	 ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้มีโอกาส 

เผยแพร่ผลงานให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน	และได้แลกเปลี่ยนความรู้ 

ในวิทยาการด้านต่าง	ๆ

บทความที่เสนอเพื่อตีพิมพ์
	 บทความที่เสนอเพื่อพิจารณาต้องเป็นบทความวิชาการหรือ 

บทความวิจัยทั้งภาษาไทย	 ภาษาอังกฤษ	 หรือภาษาต่างประเทศอื่น	 

เรื่องที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองโดย 

ผู ้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องก่อนลงตีพิมพ์	 และต้องเป็น 

บทความที่ยังไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรืออยู ่ระหว่างการ 

พิจารณาในวารสารอื่น	ๆ	(การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบ 

ของผู้ส่งบทความโดยตรง)

การเตรียมต้นฉบับ
	 ต้นฉบบัทีเ่สนอเพ่ือพิจารณาลงตพิีมพ์	ต้องมีรูปแบบดงัต่อไปนี้ 

1.	พิมพ์ด้วยกระดาษ	A4	ความยาวไม่เกิน	15	หน้า

2.	รปูแบบตัวอกัษรให้ใช้	Angsana	new	ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ	 

	 	และขนาดของตัวอักษร	หากเป็นชื่อเรี่องใช้ตัวอักษรขนาด	20	หัวข้อ 

	 	 ต่าง	ๆ 	ใช้ตวัอกัษรขนาด	16	และส่วนเนือ้หาทัว่ไปใช้ตวัอกัษรขนาด	15 

3.	รูปแบบการจัดหน้า	และจัดแนวข้อความชิดซ้าย	(ไม่ต้องปรับขวา) 

4.	เขียนชื่อ	ต�าแหน่ง	สถานที่ท�างานและที่อยู่ของผู้เขียนอย่างชัดเจน	 

	 	 โดยแยกออกจากส่วนต้นฉบับและบทคัดย่อ

5.	แนบบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมาพร้อมกับบทความ	 

	 	 โดยก�าหนดความยาวของบทคัดย่อไม่เกิน	15	 บรรทัด	พร้อมท้ัง 

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

6.	แยกไฟล์ตาราง	 รูปภาพ	ที่ประกอบในเนื้อหาบทความ	และส่งมา 

	 	พร้อมกับไฟล์บทความ

การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง
	 ในกรณทีีผู่เ้ขยีนต้องการระบแุหล่งทีม่าของข้อมลูในเนือ้เรือ่ง	 

ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนามปี	(APA)	โดยระบุชื่อผู้แต่ง	ปีพิมพ์	และ 

เลขหน้าทีข้่อมลูปรากฎอยู	่(ชือ่	นามสกลุ,	ปีพิมพ์,	เลขหน้า)	ตวัอย่างเช่น 

	 (ธวัชชัย	สันติวงษ์,	2540,	หน้า	142)

	 (Fuchs,	2004,	p.	21)

	 ส่วนการเขียนรายการอ้างอิงท้ายเล่ม	ให้ใช้ระบบการอ้างอิง 

แบบ	APA	ตัวอย่างการเขียนรายการอ้างอิง	มีดังนี้

1. หนังสือ

	 	 ชือ่ผูแ้ต่ง.	(ปีพมิพ์).	ชือ่หนงัสอื	(คร้ังทีพิ่มพ์).	เมืองทีพิ่มพ์:	ส�านกัพมิพ์ 

	 หรือหน่วยงานที่พิมพ์.

	 	 ประคอง	กรรณสูต.	(2541).	สถติิเพื่อการวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร์.  

	 กรุงเทพฯ:	บรรณกิจ.

	 	 วิทยา	นภาริกุลกิจ.	(2523).	การเมืองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย  

	 (พมิพ์คร้ังที่	2).	กรงุเทพฯ:	โรงพมิพ์มหาวทิยาลยัรามค�าแหง. 

	 	Sharp,	W.	F.	(1985).	Investment	(3rd	ed.).	New	Jersey:	 

	 Prentice-Hall.

2. ชื่อบทในหนังสือรายงานการประชุม

	 	Hay,	S.	P.	(1975).	Political	parties	and	the	community-society	 

	 continuum.	In	W.	N.	Chambers	&	W.	D.	Burnham	 

	 (Eds.).,	The American party systems Stage of  

 political development	(2	nd	ed.).	New	York:	 

	 Oxford	University	Press.

	 	 สุไร	พงษ์ทองเจริญ.	(2539).	สาระส�าคัญเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

	 ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา.	ในเอกสารการสอนชุดวิชา 

	 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา	(พิมพ์ครั้งที่	2,	 

	 หน่วยท่ี	9).	นนทบุรี:	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

3. วารสาร

	 	 ช่ือผู ้แต่ง.	(ปีพิมพ์).	 ช่ือบทความ.	 ช่ือวารสาร,	 ปีท่ี(ฉบับที่),	 

	 เลขหน้า.

	 	 สุจินต์	 สิมารักษ์.	(2550)	 หลากหลายปัญหาการเลี้ยงโคนมใน 

	 ประเทศไทย.	วารสารเศรษฐกิจการเกษตร,	27(2),	53-57. 

4. หนังสือพิมพ์

	 	 ช่ือผู้แต่ง.	(ปี,	เดือน	วันท่ี).	ช่ือบทความ.	ช่ือหนังสือพิมพ์,	หน้า. 

	 	 ศรีสกุล	ลีวาพีระพันธ์.	(2545,	กรกฎาคม	11).	จับทีวีใส่กระเป๋า 

	 เขาท�ากันอย่างไร?.	มติชน,	หน้า	19.

5. วิทยานิพนธ์

	 	 กอบกลุ	สรรพกจิจ�านง.	(2541).	การวจิยัเชงินโยบายเพือ่การพฒันา 

	 นโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตส�าหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย.  

	 ดุษฎีนิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต,	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

6. สารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต

	 	 ช่ือผู้เขียน.	(ปีท่ีเผยแพร่เอกสาร).	ช่ือเรื่อง.	ค้นจาก	(ระบุ	URL	 

	 ท่ีสืบค้นบนอินเทอร์เน็ต).

	 	 มานพ	แก้วผกา.	(2549).	เศรษฐกจิพอเพยีง	กบัการค้าเสรไีปด้วยกนั 

	 ได้จริงหรือ.	ค้นจาก	http://www.ftawatch.org

	 	 ชื่อผู้เขียน.	(ปีที่เผยแพร่เอกสาร).	ชื่อเรื่อง.	ค้นเมื่อ	(ระบุวัน	เดือน	 

	 ปี),	จาก	(ระบุ	URL	ท่ีสืบค้นบนอินเทอร์เน็ต).

	 	Prizker,T.	J.	(1989).	An early fragment from central Nepal.  

	 Retrieved	from	http://www.ingress.com/-astranart/ 

	 pritzker.html

การบอกรับเป็นสมาชิก
	 ผูส้นใจสามารถติดต่อบอกรบัเป็นสมาชกิได้ท่ี	กองบรรณาธกิาร 

วารสาร	EAU	Heritage	อัตราค่าสมัครเป็นสมาชิกปีละ	800	บาท

สถานที่ติดต่อ
 ผูส้นใจเสนอบทความหรอืบอกรบัเป็นสมาชกิ	สามารถติดต่อได้ที่

กองบรรณาธิการวารสาร EAU Heritage 

อาคาร ชวน ชวนิชย์ ชั้น 4 ห้อง C423

200	หมู	่1	ถ.รงัสติ-นครนายก	(คลอง	5)	ต.รงัสติ	อ.ธญับรุี	

จ.ปทมุธาน	ี12110

โทรศัพท์:	0-2577-1028	ต่อ	377

e-mail	address:	eau_heritage@eau.ac.th



ว. วชิรเมธี*

 สาธุ สาธุ โอกาสะ
คารวะดินน�้าฟ้าป่าแลเขา
แม่คงคาแม่ธรณีท่ีรักเรา
ด้วยเศียรเกล้าขออภัยจากใจจริง
 ข้าน้อยน้ีในนามมนุษยชาติ
ผู้เขลาขาดความเข้าใจในทุกส่ิง
อหังการ์ว่ามนุษย์สุดพรายพร้ิง
ประเสริฐยิ่งกว่าสัตว์สรรพอัประมาณ
 แลเพราะขาดปวงปรีชามาแต่ต้น
เราจึงด้นดุ่มท�าลายอย่างไพศาล
ช�าเราโลกโตรกผาสุธาธาร
ทรมานดินน�้าฟ้าช่ัวตาปี
 อยู่กับดินท�าลายดินส้ินท้ังโลก
เติมสารโศกพิษซ�้าน�้าบัดสี
กินกับป่าโค่นป่าประดามี
คนอัปรีย์โลกอัปปางอย่างยับเยิน
 สาธุ สาธุ โอกาสะ
คารวะดินน�้าฟ้าป่าเขาเขิน
ข้าน้อยนี้ขออภัยในล่วงเกิน
ใคร่ขอเชิญทุกส่ิงสรรพรับขมา
 ในโลกน้ีไม่มี “ส่ิงแวดล้อม”
ทุกสิ่งน้อมเนาในโยงใยหนา
เพราะสิ่งนี้ มีส่ิงน้ี จ่ึงมีมา
ทั้งโลการวมเป็นหน่ึงท่ีถึงกัน.

“โองการคารวะดิน น�้า ฟ้า เขา”

25 กันยายน 2557



ปรัชญำ

“บ่อเกิดแห่งปัญญำ คือ กำรศึกษำที่กว้ำงไกล”
(Wisdom Through Global Education)

วิสัยทัศน์

มหำวิทยำลัยแห่งกำรเรียนรู้เพื่อคุณภำพและคุณธรรมในเอเชีย
(Learning University for Quality and Morality in Asia)



ที่ปรึกษา

คณะที่ปรึกษากองบรรณาธิการ 

(Editorial advisory board)

  

บรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

  

  

ดร.โชติรัส ชวนิชย์    อธิการบดี

อาจารย์สุภกัญญา ชวนิชย์   รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษยมาส สินธุประมา  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ศาสตราจารย์ ดร.อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ ราชบัณฑิต

ศาสตราจารย์จงจิตร์ หิรัญลาภ

ศาสตราจารย์พิเศษ ประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล

รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์, ราชบัณฑิต

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี เณรยอด

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี

รองศาสตราจารย์ เพลินทิพย์ โกเมศโสภา

รองศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ เรพเพอร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ โรจนแสง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุเทพ เชาวลิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.โคริน เฟื่องเกษม  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ นภาลัย สุวรรณธาดา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วัตถุประสงค์

ก�าหนดการเผยแพร่

การเผยแพร่

เจ้าของ

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและทรรศนะทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และ

   มนุษยศาสตร์

2. เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์ นักศึกษาทั้งภายในและ

   ภายนอกมหาวิทยาลัย

3. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการวิจัยเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป

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

โดยจัดส่งให้ ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

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

ส�านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ

ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่ตอบรับเป็นสมาชิก

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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บทความใน “วารสาร EAU HERITAGE” เป็นความเห็นของผู้เขียนโดยเฉพาะ กองบรรณาธิการไม่มีส่วนในความคิดเห็นในข้อความเหล่านั้น



เลขานุการ

ออกแบบปก/จัดรูปเล่ม

พิสูจน์อักษรประจ�าฉบับ

รองศาสตราจารย์ อรุณีประภา หอมเศรษฐี ประธานสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพ

     และการกระจายเสียง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ภาวินันทน์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปองสิน วิเศษศิริ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษยมาส สินธุประมา  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี เจริญสุข  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

Mr.Joseph C. Gumbel   ส�านักงานทนายความบ�ารุง

นางสาวอรอนงค์ อุดมวงศ์   มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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วารสารวิชาการ EAU Heritage: Social Science and Humanities ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 นี้เป็นฉบับส่งท้ายปีเก่า 

และต้อนรับปีใหม่ บรรณาธิการมีความยินดีที่จะรายงานให้ท่านผู้อ่านได้ทราบว่า ในช่วงปีนี้เรามีบทความวิจัย

จ�านวนมากที่ตีพิมพ์เผยแพร่ เพื่อให้นักวิจัยได้แบ่งปันความรู้ท่ีน่าสนใจแก่ผู้อ่าน กองบรรณาธิการจึงต้องท�างานหนัก 

เพ่ือขอความกรุณาจากผูท้รงคุณวฒุใิห้เป็นผูอ่้านพจิารณาและให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรบัปรงุ เพือ่ให้ผลงานเขยีน 

มีคุณภาพยิ่งขึ้น ถูกต้องตามหลักวิชาการ เนื้อหากระชับและอ่านเข้าใจง่าย

สิ่งที่น่าปลื้มใจอย่างยิ่งคือท่านอาจารย์ ว. วชิรเมธี เมตตามอบบทกวีชื่อ “โองการคารวะดิน น�้า ฟ้า เขา”  

ที่ท่านนิพนธ์ขึ้นเพื่อลงพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ 

นอกจากนี้ บรรณาธิการมีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับความกรุณาจากศาสตราจารย์ ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ์  

อดีตนายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ภาคีสมาชิก ประเภทวรรณศิลป์ 

สาขาวรรณกรรมร้อยแก้ว ส�านักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถาน อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ และเมธีวิจัยอาวุโส สกว.  

มอบบทความพิเศษแนะน�าการเขียนภาษาไทยที่ถูกต้อง

วารสารฉบับนี้ลงบทความวิชาการ 2 เรื่อง บทความวิจัย 22 เรื่อง เป็นงานวิจัยทางการศึกษาถึง 16 เรื่อง 

งานวิจัยทางนิติศาสตร์ 3 เรื่อง และอีก 1 เรื่องเป็นการรวบรวมและวิเคราะห์หัวเรื่องภาษาไทยท่ีเกี่ยวกับวัฒนธรรม 

ท้องถิ่นอีสาน ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลด้านนี้ต่อไป ส่วนบทวิจารณ์หนังสือเรื่อง 

“วัฒนธรรม รัก ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ผู้วิจารณ์ได้แสดงทัศนะและชี้แนะประเด็นไว้อย่างน่าสนใจ

สุดท้ายนี้บรรณาธิการขอขอบคุณผู้เขียนทั้งคณาจารย์และนักศึกษาในมหาวิทยาลัย รวมทั้งอาจารย์จาก 

มหาวทิยาลยัอืน่ๆ ขอบพระคณุผูท้รงคณุวฒุทิกุท่านทีช่่วยให้กองบรรณาธกิารสามารถออกวารสารฉบบันีท้นัก�าหนด

เวลาอย่างมีคุณภาพ ขอกล่าวค�าอ�าลาปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ด้วยการอัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดอ�านวยพร 

ให้ผู้อ่าน ผู้เขียนและผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ประสบความสุขสวัสดีตลอดปี 2558

            บรรณาธิการ

บทบรรณำธิกำร
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 จากการไดอ่้านบทความวิชาการ งานวิจยั  

รายงานของนกัศึกษา ตลอดจนเรียงความของนกัเรียน

ท่ีส่งประกวด ไดพ้บวา่ขอ้บกพร่องส่วนหน่ึงของงาน

เขียนเหล่านั้นมาจากการใชภ้าษา   

อนัเป็นเร่ืองน่าตาํหนิ  น่ารําคาญ และน่าเสียดายไป

พร้อมกนั  

 ขอ้บกพร่องสาํคญัในการเขียนมี ๒ ประการ 

คือ  ขอ้บกพร่องของระบบการเขียน และขอ้บกพร่อง

ของการใชภ้าษา 

 ข้อบกพร่องของระบบการเขียนท่ีพบมาก คือ  

การสะกดคาํ  การเวน้วรรค และการยอ่หนา้ 

 การสะกดคําเป็นปัญหาท่ีพบในขอ้เขียนทุก

ระดบั  แน่นอนวา่ในทุกภาษามีคาํท่ีสะกดง่าย และคาํท่ี

สะกดยาก  วิธีแกปั้ญหาการเขียนคาํท่ีไม่คุน้เคย หรือไม่

แน่ใจวา่สะกดอยา่งไร คือการเปิดพจนานุกรม  แต่

ผูเ้ขียนส่วนหน่ึงมกัง่าย สะกดแค่พอใหอ่้านออกไป

ก่อน  อาจจะคิดวา่สะกดอยา่งไรคนอ่านกเ็ขา้ใจ

ความหมาย  หรือหากส่งเร่ืองไปลงวารสาร/นิตยสาร  ก็

คิดวา่คาํใดสะกดการันตไ์ม่ถกูตอ้งบรรณาธิการกต็อ้ง

ตรวจแกไ้ขเอง   ความคิดผิด ๆ เช่นน้ีทาํใหล้ะเลยเร่ือง

ความถกูตอ้งของภาษา เร่ืองการสะกดคาํ  ดูเหมือนเป็น

เร่ืองเลก็ ๆ  แต่ท่ีจริงเป็นเร่ืองใหญ่  เพราะหากเป็นการ

ประกวดแข่งขนั  การสะกดการันตผ์ิดมากเกินไปกเ็ป็น

ปัจจยัใหถ้กูตดัคะแนนได ้  การสะกดคาํใหถ้กูตอ้งเป็น

การแสดงความรู้ภาษา  ความรอบรู้ ความพิถีพิถนั และ

ความใส่ใจในเร่ืองความถกูตอ้งของผูเ้ขียน   

  การใชเ้คร่ืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ในการ

ติดต่อส่ือสารเพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ส่งผลใหก้าร

สะกดการันตข์องคนรุ่นใหม่บกพร่องมากยิ่งข้ึน  

นอกจากวยัรุ่นจะคิดคาํภาษาสนทนา (chat) ของพวก

ตนข้ึนมา โดยสะกดใหผ้ิดไปจากภาษาไทยมาตรฐาน

โดยจงใจ เช่น กรู  คิดถุง เด๋ว บยัเด  ชิมิ  งุงิ  คริคริ ฯลฯ 

แลว้ การสนทนาทางไลน์หรือส่งขอ้ความกจ็ะพบการ

สะกดผิดโดยพลั้งเผลอ หรือโดยไม่รู้วา่สะกดอยา่งไร

แต่ไม่แกไ้ข เพราะถือวา่เป็นบทสนทนาท่ีผา่นไปอยา่ง

รวดเร็ว หากส่ือสารไดก้ถื็อวา่ใชไ้ด ้ และในบริบทน้ีถือ

วา่เป็นภาษาพดู ไม่ใช่ภาษาเขียน  ความคิดเช่นน้ีกไ็ม่

ผิดนกั  แต่การสะกดคาํตามใจชอบ หรือปล่อยใหมี้

คาํสะกดผิด ๆ ในการส่ือสารออนไลน ์อาจจะทาํใหติ้ด

นิสยัไปใชใ้นบริบทของภาษาเขียนดว้ย   ทาํใหส้ะกด

ผิดแมค้าํง่าย ๆ เช่น  คาํกริยา  สะกดผิดเป็น คาํกิริยา  

ซ่ึงหมายถึงกิริยาท่าทาง  เท้าความ สะกดผิดเป็น 

ท้าวความ  แทก็ซ่ี  สะกดผิดเป็น แท๊กซ่ี  ถ่วงดุล สะกด

เป็น ถ่วงดุลย์   กะเพรา  สะกดผิดเป็น กระเพรา  

 สังสรรค์ สะกดผิดเป็น  สังสันทน์    

 การสะกดคาํทบัศพัทจ์ากภาษาต่างประเทศ

เป็นอีกเร่ืองหน่ึงท่ีผูเ้ขียนหนงัสือตอ้งใหค้วามสนใจ  

ปัจจุบนัมีการทบัศพัทภ์าษาต่างประเทศตามท่ีใชก้นัมา

แต่เดิม  และทบัศพัทต์ามท่ีผูเ้ขียน/ผูแ้ปลใชร้ะบบคิด

ของตนเอง  ดงันั้น คาํเดียวกนัอาจสะกดการันตไ์ม่

ตรงกนั  ในเร่ืองการสะกดคาํทบัศพัทแ์ละคาํ

บญัญติัศพัท ์ ขอแนะนาํใหอ้า้งอิงหนงัสือหลกัเกณฑ์

การทบัศพัทภ์าษาต่างประเทศของราชบณัฑิตยสถาน  

ซ่ึงพิมพเ์ผยแพร่อยูเ่สมอ  ทั้งเปล่ียนแปลงกฎเกณฑเ์ดิม 

เช่น ภาษาฝร่ังเศส ภาษาเยอรมนั  และทั้งออก

หลกัเกณฑส์าํหรับภาษาท่ียงัไม่มีหลกัเกณฑม์าตรฐาน
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มาก่อน เช่น ภาษาจีน และภาษาในกลุ่มประเทศ

อาเซียน       

 การเว้นวรรคเป็นขอ้บกพร่องท่ีพบมาก
เช่นกนั  ระบบภาษาไทยต่างจากภาษาต่างประเทศบาง

ภาษาตรงท่ีเขียนติดกนัเป็นประโยค  จึงตอ้งวรรคใหญ่
เม่ือจบประโยค  และในระหวา่งประโยคหากมีอนุ

ประโยคหรือความท่ีตอ้งการแยกใหช้ดัเจนกใ็ชว้รรค
น้อย  นอกจากน้ียงัเวน้วรรคเม่ือตอ้งการเนน้คาํสาํคญั

และเวน้วรรคระหวา่งคาํท่ียกเป็นตวัอยา่ง การไม่เวน้

วรรคในขอ้เขียน  ส่วนหน่ึงมาจากความไม่รู้ระบบ

ภาษาไทย  แต่อีกส่วนหน่ึงมาจากการไม่อ่านตรวจทาน

ก่อนส่งงาน  การใชค้อมพิวเตอร์จดัหนา้มีส่วนทาํให้

การเวน้วรรคไม่ถูกตอ้ง  บางแห่งเวน้วรรคกวา้งเกินไป  

บางแห่งไม่เวน้วรรคระหวา่งประโยค  ดงันั้น  การ

ตรวจทานในขั้นตอนสุดทา้ยก่อนส่งตน้ฉบบัจึงเป็น

เร่ืองจาํเป็น 

 การย่อหน้าเป็นเร่ืองสาํคญัในการเขียน  

เพราะในขอ้เขียนหน่ึงฉบบัจะมีความคิดหลกัท่ีเป็น

แก่นเร่ืองซ่ึงแสดงองคร์วมของขอ้ความทั้งหมด  และมี

ความคิดยอ่ยซ่ึงผูเ้ขียนควรจะแยกเป็นประเดน็ ๆ ให้

ชดัเจน  การใชต้วัเลขกาํกบัประเดน็ยอ่ยอาจทาํให้

บทความเชิงวิชาการหรือเรียงความไม่ชวนอ่าน   

ดงันั้นการข้ึนยอ่หนา้ใหม่เม่ือแสดงประเด็นใหม่ หรือ

แตกประเดน็จากเดิมจึงเป็นวิธีการเขียนท่ีดี  อยา่งไรก็

ตามแมจ้ะมีหมายเลขกาํกบัเพ่ือแยกหวัขอ้  แต่ในแต่ละ

หวัขอ้กมี็ใจความหลายอยา่ง  จึงจาํเป็นตอ้งยอ่หนา้ 

โดยใหแ้ต่ละยอ่หนา้แสดงความคิดสาํคญัเพียงอยา่ง

เดียว  ดงันั้น ผูเ้ขียนควรใชย้อ่หนา้ทุกคร้ังเม่ือแสดง

ประเดน็เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  เพื่อใหก้ระจ่างชดั อ่านง่าย 

เขา้ใจง่าย  รวมทั้งทาํใหผู้อ่้านไดพ้กัสายตา พกัความคิด 
 ข้อบกพร่องของการใช้ภาษาท่ีพบมาก ไดแ้ก่  

ขอ้บกพร่องเร่ืองประโยค  และขอ้บกพร่องเร่ืองคาํ 

 ข้อบกพร่องเร่ืองประโยคท่ีพบมกัเป็นการ
เขียนประโยคไม่ครบความ ส่วนท่ีขาดหายไปมกัจะ

เป็นคาํกริยา  เน่ืองจากผูเ้ขียนใชป้ระโยคขยายท่ีมี

คาํเช่ือมเน่ืองกนัไป  เช่น ซ่ึง.....ท่ี....โดย.... เพราะ.....

ฯลฯ  ซอ้นกนัหลายประโยคหลายบรรทดั  ทาํให้

พลั้งเผลอขาดคาํกริยาของประโยคหลกั   ผูอ่้านจึงไม่

เขา้ใจความหมายท่ีผูเ้ขียนตอ้งการส่ือเพราะเน้ือความ

ไม่ครบเน่ืองจากประโยคไม่มีคาํกริยาซ่ึงเป็นส่วน

แสดง   ดงันั้น  ผูเ้ขียนควรระวงัไม่เขียนประโยคท่ียาว

เกินไป  เม่ือครบใจความแลว้ควรข้ึนประโยคใหม่  

เพื่อใหข้อ้ความกระชบัรัดกมุ  

 ข้อบกพร่องเร่ืองการใช้คาํเกิดจากเหตุหลาย
ประการ  เช่น  การใชค้าํผดิความหมาย  การใชค้าํผดิ

หนา้ท่ี  การใชค้าํฟุ่ มเฟือย  การใชภ้าษาพดูแทนภาษา

เขียน   

 คาํท่ีใชผ้ดิความหมายมกัเป็นคาํท่ีดูเหมือนจะ

มีความหมายใกลเ้คียงกนั  แต่ท่ีจริงมีความหมาย

แตกต่างกนั  เช่น  คาํวา่ 

 ตรวจ กบั ตรวจสอบ  

 ตรวจ หมายความวา่ มองดูอยา่งใกลชิ้ด 

พิจารณาดูอยา่งละเอียด    

ตรวจสอบ หมายความวา่  ตรวจเพื่อคน้หาขอ้เทจ็จริง   

ดงันั้น  ประโยควา่  “ผู้ทรงคุณวฒิุตรวจสอบรายงาน
การวิจัยก่อนพิจารณาอนุมติัทุนวิจัย 
งวดต่อไป”  จึงไม่ถูกตอ้ง  ท่ีถูกควรใชว้า่ 

“ผู้ทรงคุณวฒิุตรวจรายงานการวิจัยก่อนพิจารณา
อนุมติัทุนวิจัยงวดต่อไป”  

 ประสิทธิภาพ กบั ประสิทธิผล 
 ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการ

ทาํงานใหเ้กิดผลสาํเร็จ  . 

 ประสิทธิผล หมายถึง ผลอนัเกิดจากการ

ทาํงานสาํเร็จ 

 ดงันั้น  ประโยคท่ีวา่ “เราหวังว่าการทาํงาน
คร้ังนีจ้ะมีประสิทธิภาพตามความมุ่งหมาย”  จึงไม่

ถูกตอ้ง  ควรใชว้า่ “เราหวังว่าการทาํงานคร้ังนี ้จะมี
ประสิทธิผลตามความมุ่งหมาย”  
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 คาํบางคาํแมจ้ะมีความหมายเหมือนกนั  แต่ใช้

ในบริบทต่างกนั  เช่น  “สายนํา้ไหลหลัง่ลงมาอย่างไม่
ขาดสาย”  แต่ “ผู้คนหลัง่ไหลเข้ามาในบริเวณลานพระ
รูปทรงม้าอย่างมืดฟ้ามวัดิน” 

 เร่ืองการใช้คาํผดิหน้าที ่ ในปัจจุบนั  มีผูใ้ช้

คาํผดิหนา้ท่ีมากข้ึน  และเม่ือใชก้นันานจนชินหูชินตา  

กอ็าจกลายเป็นคาํถูกตอ้งหรือทาํใหห้ลายคนเขา้ใจวา่

เป็นการใชค้าํถูกตอ้งแลว้  เช่น   

 ประโยควา่ “เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์  เป็นนัก
กวท่ีีเขียนกวอีย่างไพเราะคมคาย”  เป็นประโยคท่ีใช้

คาํผดิหนา้ท่ีและผดิความหมาย  เพราะคาํวา่ กว ีเป็น
คาํนาม หมายถึง ผูแ้ต่งคาํประพนัธ์  ส่วนบทประพนัธ์

ท่ีแต่ง เรียกวา่กวนิีพนธ์   แต่ปัจจุบนั มีคนใชค้าํวา่ กว ี

หมายถึง ผลงานประพนัธ์  แลว้สร้างคาํใหม่วา่ นักกว ี

ข้ึนมา  แมว้า่จะเป็นการสร้างคาํอิงตามขนบภาษาให้

หมายถึงผูก้ระทาํส่ิงนั้น เช่น นกัประพนัธ์ นกัเขียน  

นกัร้อง  แต่คาํวา่ นักกว ีไม่มีในภาษาไทย  เพราะคาํวา่ 

กว ีมีความหมายถึงบุคคลอยูแ่ลว้  ดงันั้น ประโยคท่ีใช้

คาํถูกตอ้ง คือ “เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์ เป็นกวีท่ีเขียน
กวนิีพนธ์อย่างไพเราะคมคาย” 

 คาํวา่ ดงั เป็นคาํวิเศษณ์  แต่ปัจจุบนัมีคนใช้

เป็นคาํกริยา  เช่น  “นักร้องคนนีด้งัขึน้มาเพราะหน้าตา
หล่อเหลา  ท้ัง ๆ ท่ีร้องเพลงไม่เก่ง”  ประโยคท่ีถูกตอ้ง

ควรจะเป็น “นักร้องคนนีม้ีช่ือเสียงโด่งดงัขึน้มาเพราะ
หน้าตาหล่อเหลา ท้ัง ๆ ท่ีร้องเพลงไม่เก่ง”  หรือ “คนนี้
เป็นนักร้องดงัขึน้มา เพราะหน้าตาหล่อเหลา ท้ัง ๆ ท่ี
ร้องเพลงไม่เก่ง” 

 คาํวา่ พร่องนํา้  เป็นคาํเกิดใหม่ตอนมหา
อุทกภยัปี ๒๕๕๔  คาํวา่ พร่อง  เป็นคาํวิเศษณ์  

หมายถึงขาดไปหรือนอ้ยไป  ไม่เตม็ตามอตัราเดิม  เช่น  

“ทาํงานไม่พร่องเลยนะ”  หมายถึง  ทาํแลว้งานไม่ลด

นอ้ยลงไป  แสดงวา่ทาํงานไม่เตม็ท่ี   เม่ือใชเ้ป็น

คาํกริยา  หมายถึง  ยบุหรือลดลงไปจากเดิม  เช่นใน

ประโยควา่  นํา้พร่องขวด  คาํวา่  พร่อง  เป็นคาํกริยา

ของนํ้า  เป็นอกรรมกริยา  ในท่ีน้ีคือนํ้าในขวดลดลงไป   

แต่ในยามนํ้าท่วมปี ๒๕๕๔   มีผูน้าํคาํวา่ พร่อง มาใช้
เป็นสกรรมกริยา  โดยละประธานท่ีเป็นบุคคลหรือ

วิธีการท่ีจะทาํใหน้ํ้ าลดลง   และใชค้าํวา่ นํา้  เป็นกรรม
ของคาํวา่ พร่อง   ดงันั้น  พร่องนํา้  จึงหมายถึง  ทาํให้

นํ้ าลดลง  หรือ นํ้าถูกทาํใหล้ดลง  โดยวิธีการต่าง ๆ 

เช่น ใชเ้คร่ืองสูบนํ้า  

 ภาษาในวงการกีฬาท่ีใชก้นัผดิ ๆ เสมอ คือคาํ

วา่  แพ้ให้กบั   คาํวา่แพ้ เป็นคาํกริยาท่ีตามดว้ยกรรมได้
เลย  เช่น “ฉันแพ้ยา  จึงเกิดอาการวิงเวียน”  , “ สุรีย์แพ้
สมศรีในการแข่งขนัร้องเพลงชิงรางวัล”   แต่ปัจจุบนั 

ส่ือมวลชนเติมบุพบทใหแ้ก่คาํน้ีโดยไม่จาํเป็น  เป็น แพ้
ให้กบั  เช่น  “ในการพบกันนัดแรก   เชลซีแพ้ให้กบั
หงส์แดง “ลิเวอร์พูล”  ยบัเยิน”  ซ่ึงเป็นการใชภ้าษาไม่
ถูกตอ้ง 
 ความฟุ่ มเฟือยไม่ใช่ส่ิงดี  การใช้ภาษา
ฟุ่มเฟือยกเ็ช่นกนั  เพราะการใชค้าํเกินพอดีจะทาํให้

ขอ้ความเยิน่เยอ้  ความหมายไม่กระชบั  บางคร้ังผดิ

ความหมาย  หรือผดิหลกัการใชภ้าษาอีกดว้ย 

 คาํวา่  ตายลง  เป็นตวัอยา่งหน่ึงของการใชค้าํ

ฟุ่ มเฟือย  เพราะใชค้าํวา่ ตาย คาํเดียว  ความหมายก็

ชดัเจนแลว้  การใชค้าํวา่ ตายลง  อาจทาํใหมี้ขอ้สงสยั

วา่  ตายขึน้ มีไหม  เพราะปกติคาํเหล่าน้ีจะมีคาํคู่ตรง

ขา้ม  

 คาํวา่ สุ่มเส่ียง  กเ็ป็นการใชค้าํซอ้นโดยไม่

จาํเป็น  คาํวา่ สุ่ม มีความหมายวา่  อาการท่ีทาํไปโดย

ไม่แน่ใจผล  เช่น เดาสุ่ม  หรือไม่เฉพาะเจาะจง  เช่น  

สุ่มตัวอย่าง   ส่วนคาํวา่  เส่ียง  หมายความวา่ 
ลองทาํส่ิงท่ีไม่แน่ใจวา่จะเกิดผลอยา่งไร   คาํวา่  สุ่ม
เส่ียง  ใชใ้นความหมายตรงกบัคาํวา่  เส่ียง  ดงันั้นใชค้าํ

วา่  เส่ียง คาํเดียวกไ็ดค้วามหมายเท่ากนั  แต่ปัจจุบนัคาํ

วา่ สุ่มเส่ียง เป็นศพัทท่ี์วงการตาํรวจ ทหาร และนกัข่าว

นิยมใช ้
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 คาํวา่  นําพา  เป็นตวัอยา่งหน่ึงของการใชค้าํ
ฟุ่ มเฟือยแลว้ทาํใหผ้ดิความหมาย  เพราะใชค้าํ 

วา่ นํา  หรือ  พา  คาํใดคาํหน่ึง  กส่ื็อความหมายไดแ้ลว้

วา่ใหเ้อาส่ิงของนั้น ๆ ไป  เช่น   “กรุณานําส่ิงของท่ี
จาํเป็นของท่านติดตัวไปด้วย”   ไม่ควรใชว้า่  “กรุณา
นําพาส่ิงของท่ีจาํเป็นของท่านติดตัวไปด้วย”   เม่ือใช้

เป็นคาํซอ้น  ความหมายของคาํจะผดิไป  เพราะคาํวา่ 

นําพา  หมายความวา่  เอาใจใส่  เอาธุระ  สนใจ  แต่มกั

ใชใ้นความหมายเชิงปฏิเสธวา่  ไม่นําพา  ตวัอยา่ง
ประโยคท่ีแสดงความแตกต่างของคาํ ๒ คาํ  น้ี เช่น  “ท่ี
พากันยกขบวนมาปิดถนนแบบนี ้พวกเขาไม่นําพาหรอ
กว่าใครจะเดือดร้อนบ้าง” 

คาํวา่  ทาํการ/มีการ  จดัเป็นคาํฟุ่มเฟือยยอดนิยม  พระ

ราชวรวงศเ์ธอ  กรมหม่ืนพิทยาลง 

กรณทรงนิพนธ์บทกลอนแสดงความสงสารคาํวา่ “ทาํ
การ”  ไว ้  เน่ืองจากมกัมีผูน้าํมาใชโ้ดยไม่จาํเป็น  แต่

คนสมยัน้ีกย็งันิยมใช ้  เราจึงจะพบขอ้ความท่ีตดัคาํวา่ 

ทาํการ/มีการ  ออกไปไดโ้ดยไม่เสียความแต่อยา่งใด   

เช่น 

 “รัฐบาลประกาศว่าจะทาํการปฎิรูปบ้านเมือง
ก่อน จึงจะจัดให้มีการเลือกต้ัง” 
  “ผู้สมคัรเข้ารับทุนอุดหนุนการวิจัยจะต้องทาํ
การกรอกใบสมคัรให้ครบถ้วน”   
 การใชค้าํบุพบทหรือสนัธานข้ึนตน้ประโยค  

นบัเป็นการใชค้าํฟุ่ มเฟือยท่ีควรแกไ้ข  คาํท่ีใชม้าก คือ 
สําหรับ  ซ่ึง  และโดย  ทั้ง ๓ คาํสามารถตดัออกไดโ้ดย

ไม่ทาํใหค้วามหมายเสียไป  เช่น 

  “สําหรับนักสังคมวิ ทยาเห็นว่าปัจจัยทาง
ชีวภาพไม่ได้เป็นตัวกาํหนดสถานะเพศ (gender) แต่
ความหมายของสถานะเพศกาํหนดได้จากเง่ือนไขเชิง
สังคมและวัฒนธรรม” 

  “ซ่ึงประเทศไทยและประเทศจีน มี
ความสัมพันธ์กันมายาวนานท้ังประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ”  

  “โดยหลงัจากหมดภาระจากตาํแหน่งหน้าท่ี
ผู้บริหารแล้ว  เขาจะใช้ชีวิตสบาย ๆ เป็นชาวไร่” 
 การใชภ้าษาพดูหรือภาษาปากในภาษาเขียนท่ี

เป็นทางการหรือก่ึงทางการ  ถือเป็นขอ้บกพร่องเช่นกนั  

เพราะเป็นการใชภ้าษาผดิกาลเทศะ จึงควรหลีกเล่ียง

การใชภ้าษาสนทนาออนไลน ์(chat)  ภาษาสะแลง   คาํ

คะนอง  ภาษาปาก  ภาษาคาํใหม่วยัรุ่น  

ภาษาต่างประเทศท่ีสามารถใชค้าํไทยแทนได ้    

รวมทั้งภาษาสญัลกัษณ์ เช่น อีโมติคอน (emoticon)  

 นอกจากน้ี  คาํภาษาไทยมีฐานานุศกัด์ิ  จึงควร

เลือกใชค้าํใหเ้หมาะสมแก่บุคคล กาละ เทศะ และ

บริบททางสงัคมและวฒันธรรม   ผูใ้ชภ้าษาตอ้งเรียนรู้

คาํราชาศพัท ์ คาํสุภาพ  คาํเฉพาะกลุ่ม เพื่อใชไ้ด้

ถูกตอ้ง 

 ขอ้เขียนท่ีดีควรสมบูรณ์ทั้งเน้ือหาและการ

นาํเสนอ  ดา้นเน้ือหา  ผูเ้ขียนแสดงขอ้มูลถูกตอ้ง มี

ความคิดแปลกใหม่สร้างสรรค ์ มีทศันะวิจารณ์ท่ี

น่าเช่ือถือ ดา้นการนาํเสนอ  ผูเ้ขียนสามารถลาํดบั

เร่ืองราวอยา่งต่อเน่ือง  มีสมัพนัธภาพ  มีความเป็น

เอกภาพ และใชภ้าษาเขียนท่ีถูกตอ้ง สละสลวย  ชวน

อ่าน และเหมาะสม  ไม่สบัสน ไม่วกวน ไม่กาํกวม  

การใชภ้าษาไทยจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์  กล่าวคือมี

ระบบภาษา และขนบภาษาท่ีเป็นองคค์วามรู้  และมี

ศิลปะของการการใชภ้าษาท่ีแสดงลีลา ท่วงทาํนอง  

และนํ้าเสียงควบคู่ไปกบัการนาํเสนอสารความหมาย

ของเน้ือหา  และความเฉียบคมของความคิด  การใส่ใจ

ในเร่ืองภาษาไทยเพ่ือ “เขียนใหดี้ เขียนใหถู้ก”  จึงเป็น

เร่ืองสาํคญัและจาํเป็นสาํหรับนกัวิชาการไม่นอ้ยไป

กวา่ขอ้มูลและความคิดสร้างสรรค ์ 
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การส่ือสารทางอารมณ์ในธุรกจิการให้บริการ  

Emotional Communication in the Service Industries 

                                                                                                                                                                                                    อุษา  ศิลป์เรืองวิไล
   

 

บทคัดย่อ 

 งานศึกษาวิจยัช้ินน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการส่ือสารทางอารมณ์ในธุรกิจการใหบ้ริการในประเทศไทย   

วิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพท่ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบสัมภาษณ์เจาะลึกและการจดบนัทึกภาคสนามจากพนกังาน

นวดของไมห้อมสปา ผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานคือการตอบสนองทางอารมณ์จาก

เพ่ือนร่วมงานและลูกคา้ ท่ีน่าสนใจคือผลการวิจยัพบวา่ปฏิกิริยาตอบสนองของลูกคา้และความกงัวลในการทาํงาน

ก่อใหเ้กิดความเครียดในท่ีทาํงาน 
 

คําสําคัญ : การแสดงออกทางอารมณ์, ความเครียด, การส่ือสารทางอารมณ์, ภาษากาย, ความฉลาดทางอารมณ์ 
 

Abstract 

This study investigates emotional communication in the service industries in Thailand.  Field notes and in-

depth interview methods were used for qualitative research to collect data from therapists of Maihom Spa. The 

findings show that the factors relating to the job satisfaction of spa employees are the emotional reactions from 

colleagues and customers. Findings also show that customer interactions and job uncertainties result in workplace 

stress. 

 

Keywords:  emotional expression, stress, communication of emotion, body language, emotional intelligence  

 

 

 

Introduction 

Emotion is part of communication (Grandey, 

Rafaeli, Ravid, Wirtz, & Steiner, 2010; Krunl & 

Geddes, 2000). As emotion is central to 

communication, it is important to understand how 

emotional intelligence both creates and contributes to 

the well-being of society and organizations (Akintaya, 

2009; Diefendorff & Gosser, 2003; Maiese, 2006) 

Emotion in organizational life is an important force in 

communication theories and practice. Interestingly, 

many scholars have found that the intractability of a 

conflict can increase negative communication that 

affects work performance, work product, and the 

demeanor of employees (Ashforth & Humphrey, 

1993; Diefendorff & Gosser, 2003; Maiese, 2006; 

Sanford, 2007). Consequently, many types of work in 

today's organizations depend on emotional skills to 

develop conflict intervention strategies, such as 

empathy, reading other people’s emotions, control of 
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anger, self-awareness, a desire for affiliation, and 

emotional management (Akintaya, 2009; Maiese, 

2006). Organizations are arenas in which language 

plays a significant role in the construction and 

experience of emotions. The communication of 

emotion (smiling, nodding, expressing interest or 

concern) in work situations serves a “signal function” 

to express employees’ thoughts and emotions. Gates 

(2003) suggests that employees’ emotional displays 

can be characterized as positive, negative, or neutral. 

Furthermore, Maiese (2006) posits that, once we have 

granted that emotions are a central driving force 

behind intractable conflict, we need to cope with that 

situation through emotional reappraisal. As a result, 

investigating the influence of emotion in workplace 

relationships provides the potential to expose some of 

the complexities in the concept of “emotional 

intelligence” (Akintaya, 2009). Here, I sketch the 

significance of understanding emotional expression in 

service industries to highlight important issues that 

influence the work environment. 

 

Objective 

One such service business in Thailand is that 

of the spa industry. Therapists sometimes feel anger 

and anguish when customers request inappropriate 

service. As a result, spa employees exhibit stress and 

burnout. Therefore, the study of “Emotional 

Communication in the Service Industries” seeks to 

understand everyday actions (talk, body language, and 

emotional intelligence), routine, and the atmosphere 

of the work place. The following research questions 

are examined: 

 1. What factors affect the job satisfaction of 

spa employees? 

 2. What kind of stress comes with being a 

therapist in their workplace? 

 3. Are spa therapists aware of their stress 

signals? 

 

Idea theory 

              In the spa, all the staff smile? 

              Massage has many benefits. Massage is a 

great stress reducer for customers. On the other hand, 

the therapists can experience their own stress as a 

product of the demands made by customers. The 

stresses (emotional labor) that therapists experience 

while performing their massage tasks are significant. 

Many scholars have found that emotional labor relies 

on multiple strategies for coping with conflict, and 

stressful and emotional dilemmas in the workplace 

(Diefendorff & Gosser, 2003; Krunl & Geddes, 2000; 

Shuler & Sypher, 2000). Diefendorff and Gosser 

(2003) describe employees talking directly and 

indirectly about how they manage the feelings of 

anger, disappointment, frustration, and anxiety that 

accompany work-related stress. Approaches to 

managing stress include altering their appraisal of the 

situation, changing their physiological state, and 

expressive gesturing or using language to express 

their emotions. Ashforth and Humphrey (1993) link 

these strategies to the four feeling elements of 

appraisal, physiology, expression, and label identities. 

Interestingly, Akintaya (2009) identifies this 

emotional process as emotional intelligence, for 

instance, in the ability to sustain motivation, to 

control disappointment, to tame anxiety, and guide 

what are appropriate emotional displays. This means 

that, although a spa provides relaxation through soft 

touch, soft language (soft tone/voice), soft manner, 
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soft light, soft music, soft product, this site also 

provides a stressful environment for employees. 

Nevertheless, even when therapists experience 

frustration or distressing thought, they will force 

themselves to smile. 

Body language:  First signs of stress. 

              When we meet others for the first time, we 

need to quickly assess whether they are positive or 

negative toward us. We do this by scanning the other 

person’s body language to see if they are happy or 

unhappy. Importantly, emotions are understood as an 

individual’s positive or negative experience and are 

constructed through the interplay of both 

psychological-physiological conditions and social-

cultural patterns (Jin, Pang, Cameron, 2010). 

Therefore, display rules for emotional expression help 

guide employee behavior and interpersonal 

performance (Dehler & Welsh, 1994).  

 This research supports Gates’ view that the 

organization is constructed through interaction, as 

demonstrated in the interaction between the therapists 

and customers, as well as among coworkers. If we 

want to create efficient personal and professional 

relationships we need to express the right emotions at 

the right time, in the right way, through acquired 

emotional skills. This research, investigates how 

therapists feel and attempt to regulate reactions by 

how they define situations that they find stressful, by 

altering their physical condition, and by monitoring 

how they express and conduct themselves. 

 

Methodology  

The study of emotional communication in 

service industries is directed at understanding 

everyday actions (daily routines), organizing 

structures, and context. There are a number of ways in 

which organizational discourse can be seen as 

creating and recreating emotional constructs in the 

workplace. In order to understand emotion within the 

service industries, data was gathered using field 

observations, interviews, and document collection. 

Five indicators were specifically noted: dress, talk, 

body language (gesture), routine, and the atmosphere 

of the place.  

Field notes were used as the primary data 

source derived from 35 hours of observation. 

Digitally recorded interviews were conducted with 

five therapists of Maihom Spa, located in Future Park 

Mall, Natural Metro Shopping Park, Phahonyothin 

Road in Pathum Thani, a suburb of Bangkok, 

Thailand. The goal of the in-depth interview work is 

to understand the “meaning” of stress from the spa 

therapists’ standpoint. Subsequent interviews focused 

on what therapists understand about the stress of 

working. Negative cases were specifically identified 

to investigate how therapists cope with conflict, 

stress, and emotional dilemmas in the workplace. 

 

Findings and Interpretation 

The “business” of the spa           

The following research questions deal with the 

spa industry (service industry): 

Question: How about your job? What is your 

role at work?  Are you happy with your career to 

date? What do you like about your present job? What 

do you dislike about your present job? 

Answer   : I take pride in being a therapist. I 

am glad to provide some sort of professional 

tranquility at any time. 
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Question: Can you please clarify what the spa 

means?  Please describe the spa’s services. Why 

should I get a massage? 

Answer: Massage has many benefits. Massage 

is a great stress reducer. Guests are welcome to try a 

whole body massage. Body manipulations under the 

hands of a skilled, caring massage therapist, will 

make you feel relaxed. Furthermore, the massage 

room environment will be soothing with soft lighting 

and low-volume music. For your enjoyment, let your 

body and mind relax, breathe deeply and let all your 

senses indulge in the healing touch. Anyway, your 

satisfaction is our goal.  

 In the interview, the therapist discussed 

interacting with me as an important source of her job 

satisfaction. However, this therapist also identified to 

me, “In the spa, all the staff smile” “…..service with a 

smile, expectations for customers” “In the spa, all the 

staff smile”. An assumption is that customers expect 

therapists to be friendly, caring, and perhaps even 

enthusiastic, this included smiling at customers.  And 

she said, “I also sense the times that they are friendly, 

social and outgoing to me”.  In other words, this 

explains the role of therapists in relation to customers’ 

satisfaction and customers tend to share fairly clear 

expectations about what constitutes "good" service. 

Personally, I thought she was a great therapist 

professional, and she treats client well.  

In this kind of work, emotional reactions must 

be skillfully framed and strategically expressed. 

Consequently, when working with customers, 

therapists took extra care to diagnose the situation and 

the customer. Not surprisingly, in everyday situations 

that they have been involved with, good or bad, the 

therapists have always remained calm, cool, and 

collected. Thus, spa organizations have arenas of 

emotion which are both genuine and managed, not 

only externally with customers, but also internally 

with colleagues. I sense that therapists really want to 

convey emotions that are “appropriate” to meet the 

expectations of customers in a service encounter. 

Hence, therapists become reluctant to express their 

thoughts and emotions to anyone, or even to think 

certain thoughts and feel certain emotions. 

 

Recognizing Stress 

 The stresses that therapists experience while 

performing their massaging tasks are significant. The 

increasing of stresses experienced by therapists 

impacted job satisfaction, work productivity, physical 

health, and mental wellness. When they deal with 

frustrating or distressing thoughts, therapists will 

force themselves to smile to counteract the negative 

emotional state. Emotional expression may also serve 

a ‘signal function’ in that they may convey dissent or 

dysfunction. Therefore, I noted how therapists feel 

and attempt to regulate reactions by how they define 

situations that they find stressful, by altering their 

physical condition, and by monitoring how they 

express and conduct themselves.  

Research questions about the constructs of 

stress: 

 Question: What kind of stress comes with 

being a therapist? Would you give me an example? 

 Answer: For me, the therapist working 

stresses are the stresses involved in the uncertainty of 

working and the stresses associated with customers 

who appear to be misplaced. For example, several 

therapists felt pressured as there was a constant need 

to work efficiently to complete the spa treatment in 
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time. The interactive effects among the work context, 

the work content, and the individual's emotional state 

frequently operationalized as satisfaction, intrinsic 

motivation, stress, and mood. I found myself in anger, 

disappointment, frustration, and anxiety when my 

work load is demanding. I recognized some of the 

warning signs that pop up when stress is coming. 

Sometimes I can’t find the words to say what I am 

feeling. In contrast, happiness expression is most 

acceptable with customers and colleagues.                    

Although clearly stressful and particularly 

demanding, the therapist identified herself as feeling 

successful in coping with the stress of working and 

interacting with customers; and my observation bore 

out this self-assessment. 

 

Body language:  First sign of stress 

 Many types of work in today's organizations 

depend crucially on emotional skills such as empathy, 

sensitivity to the feelings of others, anger and 

emotional management, self-awareness and so forth. 

Therapists’ self-awareness in times of stress should 

serve as a third ear to listen to their bodies’ cries for 

help. Their body speaks volumes when they push it 

too hard. Through labels of body language and by 

scanning the other person’s body, we can see if they 

happy or unhappy. This work requires an excellent 

ability to read body language, posture, social, 

expression and person, including what others may be 

thinking or feeling, and how feelings are managed 

and expressed.  

Research questions considering therapist’s 

body language are as following: 

Question: Have you ever been so worried 

about something that you ended up with a terrible 

headache? What signal alerts you before you get 

angry or frustrated at your work?  

Answer:    For me, I recognize my first sign of 

stress when I feel tired during the day. They tell me 

through emotional and physiological reactions when it 

is time to slow down and take a break.          

            Question: When you are stressful, how do you 

feel physically?   

 Answer:    When I feel this way, the 

indigestion and fatigue that follow are my body’s way 

of taking some time off to rest. 

 Considering discourses with therapists, I 

believe that the therapist reduces anxiety by lowering 

the body's production of stress hormones. In addition, 

her body language will tell her how much stress she is 

under.  

 

Emotional Intelligence 

            Therapists attempted to hide their 

disappointment with customers who indicated they 

did not perform to the expected standard. They also 

claimed that they tried to mask negative emotions that 

they might experience by expressing other emotions, 

particularly enthusiasm and humor. The following 

questions will help us understand the emotional 

intelligence of therapists: 

 Question: What do you do when you are faced 

with situations that elicit negative emotions from 

you?  

 Answer:  When I am in a stressful or 

emotional situation, I focus on taking slow deep 

breaths, inhaling through my nose until I can feel my 

stomach swell outward, and then exhaling gently and 

completely through my mouth. 
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 Question:  What are your coping strategies to 

manage the feeling of anger, disappointment, 

frustration, and anxiety? 

 Answer: I assume that females are socialized 

to suppress rather than express anger. Me too. I try to 

find the best way to communication with others, even 

when there is an atmosphere of stress. This way, 

whenever I feel anger, disappointment, frustration, 

and anxiety, I take a drink (of water). No one expects 

me to talk when I am drinking. So I have the time I 

need to calm down (and count if necessary) and 

organize my thoughts.  

 The therapist in this study relied on a 

multitude of strategies for coping. For dealing with 

emotional expression, she learns how to manage her 

emotions. In particular, she manages the feelings of 

anger, disappointment, frustration, and anxiety that 

accompany working stress by altering the appraisal of 

the situation, changing her physiological state, 

expressive gesturing, and using language and labels to 

communicate values and emotions. 

 

Conclusion  

Emotions are understood as an individual’s 

positive or negative experience and are constructed 

through the interplay of both psychological-

physiological conditions and social-cultural patterns. 

Such display rules for emotional expressions help 

guide employee behavior and interpersonal 

performance. Emotional expression may also function 

to define and influence the ‘moral order,’ that is, the 

accepted norms for acceptable behavior. The 

therapists took extra care to diagnose the situation and 

the customer. In short, therapists manage their 

emotions, their emotions don’t manage them. 

Interestingly, therapists’ capacity to feel good or bad 

is the method they use to draw and extend boundaries 

around themselves and form particular resistances. 

Therapists explicitly mentioned the usefulness of 

taking a moment to collect oneself, rather than 

responding immediately to stressful stimuli. 

Therefore, our self-awareness in times of stress 

should serve as a third ear to listen to our body’s cries 

for help. Our body speaks volumes when pushed too 

hard. Take the time to recognize these signals and 

recharge our emotional battery before our stress 

causes permanent damage to our system. My hope is 

that the reader will extract what is applicable to his or 

her situation and identify how these findings can be 

incorporated into his or her work to help cope with 

the stresses that arise from working. 
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การบริหารบุคลากรทีม่ศัีกยภาพสูงในองค์การ 

Management High Potential Personnel in the Organization 

                                                                                                                                                               ดร. กลัยารัตน์  ธีระธนชยักุล
*  

 

 

บทคัดย่อ 

 ปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลง เป็นไปอยา่งรวดเร็ว  ทั้งดา้นสงัคม เศรษฐกิจ และดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

ซ่ึงส่งผลใหผู้บ้ริหารระดบัสูงรวมทั้งผูน้าํและผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ตอ้งคิดใหม่ในเร่ืองรูปแบบ

ของการปฏิบติังาน ตลอดจนตอ้งคิดคน้แหล่งในการสรรหาบุคลากรใหม่ เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูง มี

ความชาํนาญและมีความเช่ียวชาญ เพ่ือนาํไปสู่ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทางธุรกิจ บทความน้ีมีวตัถุประสงค์

นาํเสนอเน้ือหาดา้นการบริหารบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูงในองคก์าร เน่ืองจากบริหารบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูง สามารถ

นาํพาองคก์ารไปสู่ความเป็นเลิศได ้ โดยเฉพาะคนเก่งในระดบัผูบ้ริหาร เพราะผูบ้ริหารจะเป็นผูก้าํหนดยุทธศาสตร์    

กลยทุธ์นโยบาย ตลอดจนขบัเคล่ือนใหอ้งคก์ารไปสู่เป้าหมายได ้ทั้งในระดบัองคก์าร หน่วยงาน ทีมงาน และระดบั

บุคคล  
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Abstract 

 World contexts have been changed rapidly in all aspects namely: economics, social, environment, and 

management. Such phenomenon caused organizational leaders and HR practitioners thinking of differently HR 

practices. New approach of recruiting is to hire competence employees. Retention strategy is also required after 

hiring of them. One important strategy of managing high potential employees is to utilize their potentiality to gain 

competitive advantages in business operations. The purpose of this paper is to present key contents of managing of 

competence employees since it is very critical situation. It challenges all organizational leaders. Several organizations 

have invested in human resource development to build up their competencies. These talent are employees with high 

competencies can lead organizations to be excellence one. Organizational leaders pay attention to high competence 

employees or talents in all levels, especially in executive level who set strategy, policy, to drive organization to 

achieve the set goals. 

Keywords:  management, high potential staffs, human resource 

 

 

ความนํา  

 การบริหารงานในแต่ละองคก์าร ยอ่มมีความ

แตกต่างกนัไปตามลกัษณะงาน วิสยัทศัน ์กลยทุธ์ ค่านิยม

ร่วม และวฒันธรรมองคก์าร แต่ทั้งน้ี บุคลากรท่ีมีผลการ
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ปฏิบติังานและมีศกัยภาพในการทาํงานสูง (high 

performance and high potential) ถือวา่เป็นทรัพยากร

มนุษยท่ี์มีคุณค่าและมีความสาํคญัอยา่งยิ่ง ท่ีจะนาํพา

องคก์ารไปสู่เป้าหมายขององคก์ารในยคุท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วน้ี ดงันั้น องคก์ารจึงควรมีการ

บริหารบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูง หรือ คนเก่ง ใหส้ามารถ

ปฏิบติังานใหก้บัองคก์ารไดอ้ย่างเตม็ท่ีและอยูใ่นองคก์าร

อยา่งมีความสุข องคก์ารจึงตอ้งพยายามสร้างจุดแขง็ โดย

การวางแผนกลยทุธ์ หรือการใชเ้ทคนิคการบริหารการ

เปล่ียนแปลง หรือกาํหนดกระบวนการจดัการความรู้

อยา่งเป็นระบบ รวมทั้งการใชเ้ทคโนโลยี เป็นเคร่ืองมือ

ในการพฒันาองคก์ารดว้ย  โดย “ทรัพยากรมนุษย”์ หรือ 

“คน” กลายเป็นกญุแจสู่ความสาํเร็จของธุรกิจ (key 

success factor) และมีความสาํคญัต่อความสาํเร็จของ

องคก์าร  โดยจุดเร่ิมตน้ของความสาํเร็จขององคก์าร

จะตอ้งวางคนใหเ้หมาะสมกบังาน เวลา และตาํแหน่ง 

เพ่ือใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดแก่องคก์ารเอง ซ่ึงการจะทาํ

ใหเ้กิดผลสาํเร็จไดน้ั้น จาํเป็นตอ้งอาศยัทกัษะการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารอย่างสร้างสรรคแ์ละชาญ

ฉลาด เพ่ือจะไดดึ้งศกัยภาพและความสามารถท่ีมีอยูใ่น

ตวับุคลากรมาใชใ้หเ้กิดประโยชนสู์งสุด  ประกอบกบั

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลาทั้งทางดา้น

เทคโนโลยี การศึกษา  วิธีการปฏิบติังาน ตลอดจน

กฎหมายต่างๆ ท่ีทาํใหอ้งคก์ารตอ้งปรับแผนการบริหาร

ท่ีมุ่งเนน้การบริหารงานทรัพยากรมนุษยทุ์ก ๆ ดา้น 

ตั้งแต่การวางแผนบุคลากร การสรรหา การพฒันา การ

รักษาคน การจดัการคุณภาพ  การจ่ายตอบแทนและ

สวสัดิการ ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบติังาน  เพ่ือ

ผลสาํเร็จขององคก์าร (ประไพวรรณ สมัมาทิตฐิ, 2552)  

และสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจในปัจจุบนัน้ี นบัวา่เป็นยคุ

ของการแข่งขนั ทางดา้นขอ้มูลข่าสาร องคก์ารต่าง ๆ จะ

ใหค้วามสาํคญัในการพฒันาฐานความรู้  โดยใช้

เทคโนโลยีทางการส่ือสาร เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบ

ทางการแข่งขนัอยา่งต่อเน่ือง  ทาํใหอ้งคก์ารตอ้งปรับตวั

เพ่ือความอยูร่อด ดงันั้นทรัพยากรมนุษยจึ์งถือเป็นปัจจยั

สาํคญัในการขบัเคล่ือนองคก์ารใหค้งอยูท่่ามกลางกระแส

การแข่งขนัท่ีรุนแรงน้ี และเป็นปัจจยันาํพาองคก์ารไปสู่

เป้าหมายและกา้วสู่การเป็นองคก์ารชั้นนาํไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพและประสบความสาํเร็จ  ทั้งน้ีองคก์ารตอ้ง

มีการบริหารคนท่ีมีศกัยภาพสูง หรือ คนเก่ง ในองคก์าร 

เพ่ือสร้างผลการปฏิบติังานไปสู่ความเป็นเลิศ เน่ือง

บุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูง หรือ คนเก่ง จะเป็นปัจจยัสาํคญั

ท่ีมีอิทธิพลต่อการบรรลุเป้าหมายขององคก์ารไดอ้ยา่ง

ย ัง่ยืน โดยความหมายของบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูง หรือ

คนเก่ง ตามแนวคิด Collings and Mellahi (2009) 

หมายถึง  บุคคลท่ีเตม็เป่ียมไปดว้ยความสามารถท่ี

หลากหลาย มกัจะมีรูปแบบของการใชชี้วิตท่ีน่าสนใจ  มี

ความกระตือรือร้นและมีจิตใจท่ีเขม้แขง็ แมว้า่จะตอ้งฝ่า

ฟันอุปสรรคต่าง ๆ ดว้ยความเหน่ือยยาก แต่ทา้ยสุดแลว้

บุคคลเหล่าน้ีมกัจะไดรั้บผลตอบแทนความสามารถอยา่ง

คุม้ค่า และจะมีความพึงพอใจท่ีจะไดรั้บความสนใจจาก

บุคคลอ่ืนรวมถึงพึงพอใจท่ีไดส้ร้างหรือคิดคน้นวตักรรม

ใหม่ใหเ้กิดข้ึนในสังคม  ดา้น Pernilla Bolander (2014) 

ไดอ้ธิบายความหมายของบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูง หรือ

คนเก่ง ไวอ้ยา่งน่าสนใจวา่  บุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูง หรือ

คนเก่ง เป็นบุคคลท่ีมีจิตสาํนึกของความปรารถนาท่ี

ตอ้งการจะประสบความสาํเร็จในหนา้ท่ีการงาน มกั

แสดงใหเ้ห็นวา่ตนเองมีทกัษะและความสามารถในการ

ทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ส่วน Ali Akbar Ahmadi 

(2012) ไดอ้ธิบายความหมายของบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูง 

หรือคนเก่ง เพ่ิมเติมไวอ้ยา่งน่าสนใจวา่ บุคลากรท่ีมี

ศกัยภาพสูง หรือคนเก่ง คือ บุคคลท่ีถกูคาดหวงัวา่จะ

สร้างผลการปฏิบติังานไดดี้กวา่บุคคลอ่ืนทั้งในปัจจุบนั

และอนาคต โดยคนเก่งจะมีความคิดสร้างสรรค ์และ

ตอ้งการความกา้วหนา้ ไม่วา่จะมีการสนบัสนุนจาก

องคก์ารหรือไม่กต็าม การบริหารจดัการบุคลากรท่ีมี

ศกัยภาพสูง หรือ คนเก่งจึงเป็นกระบวนการบริหาร

จดัการอยา่งต่อเน่ืองของความตึงเครียดท่ีเป็นผลมาจาก
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ความแตกต่างกนัของบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูง หรือ  

คนเก่ง นอกจากน้ี Venkateswaran (2012) ไดใ้ห้

ความหมายของบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูง หรือคนเก่ง วา่

เป็นบุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์ความคิดริเร่ิม ศกัยภาพ 

ความสามารถดา้นสติปัญญา การมองโลกในแง่ดี มี

บุคลิกภาพดี มีพรสวรรคโ์ดดเด่นกวา่ผูอ่ื้น และมี

ความสามารถในการเรียนรู้เพ่ือความกา้วหนา้   

ดงันั้นจากท่ีกล่าวมาทั้งหมดสามารถสรุปไดว้า่ 

บุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูง หรือ คนเก่ง จึงเป็นบุคคลท่ีมี

ศกัยภาพ มีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ มีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์ มีความใฝ่รู้  มีความกระตืนรือร้น  ตอ้งการ

ความกา้วหนา้  มีภาวะผูน้าํ  มีทกัษะในการติดต่อส่ือสาร

และมีความสามารถในการจูงใจผูอ่ื้น มีความสามาถใน

การแกปั้ญหาต่าง ๆ ไดดี้รวมทั้ง มีเป้าหมายในการ

ปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ารอยา่ง

ชดัเจน  โดยบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูง หรือคนเก่ง เป็น

บุคลากรท่ีมีผลการปฏิบติังานสูง (high performance) 

และมีศกัยภาพสูง (high potential) ท่ีโดดเด่นเหนือจาก

บุคลากรคนอ่ืน  

 

การบริหารบุคลากรทีม่ีศักยภาพสูง 

 การบริหารจดัการบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูง หรือ 

คนเก่ง  มีความสาํคญัมากต่อการพฒันาองคก์ารไปสู่

เป้าหมาย และถือเป็นเคร่ืองมือทางการบริหารอยา่งหน่ึง 

ท่ีพยายามนาํไปใชใ้หเ้กิดประโยชนแ์ทนเร่ือง “การ

วางแผนสืบทอดตาํแหน่ง (succession planning)”  

(กฤติพงศ ์ เดชส่งจรัส, 2555)  หากองคก์ารสามารถ

บริหารจดัการบุคลารท่ีมีศกัยภาพสูง หรือ คนเก่งได ้จะ

เป็นการเพ่ิมขีดความสามารถใหก้บัองคก์าร 

(organization capability)  และมีความไดเ้ปรียบในการ

แข่งขนัทางธุรกิจ (competitive advantage)  โดยการ

บริหารบุคลารท่ีมีศกัยภาพสูง หรือ คนเก่งนั้น องคก์าร

จะตอ้งวิเคราะห์และวางแผนอยา่งเป็นระบบให้

สอดคลอ้งกบัลกัษณะขององคก์าร  พนัธกิจ นโยบาย 

และวฒันธรรม ตามบริบทและความเหมาะสมของ

องคก์าร อีกทั้งยงัตอ้งมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกบักลยทุธ์

ขององคก์ารดว้ย  เพ่ือจะไดช่้วยสนบัสนุนกลยทุธ์การ

พฒันาองคก์ารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด  ซ่ึง

กระบวนการบริหารจดัการบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูง หรือ 

คนเก่งนั้น ประกอบดว้ย การสรรหาและคดัเลือก การ

พฒันา ตลอดจนการรักษาบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูง หรือ 

คนเก่ง ไวใ้นองคก์าร ทั้งน้ีการสรรหาและคดัเลือกคลาร

ท่ีมีศกัยภาพสูง หรือคนเก่ง เป็นการเพ่ิมศกัยภาพใหก้บั

องคก์าร โดยสรรหาและคดัเลือกบุคลากรท่ีมีทศันคติท่ีดี  

(attitude)  ในการทาํงาน  เป็นท่ียอมรับ (acceptability)  มี

สมรรถนะ (competency) ท่ีเหมาะสมกบัตาํแหน่งงาน มี

ผลการปฏิบติังาน (performance) ดีเด่นโดยตลอด  มี

ศกัยภาพ (potential)  มีความสามารถในการเรียนรู้  

(learning ability) ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  (สุกญัญา  มกฏุอรฤดี, 

2551) รวมทั้งจะตอ้งคดัเลือกคนท่ีสามารถเขา้กบั

วฒันธรรมองคก์าร (corporate culture) และศกัยภาพหลกั

ขององคก์าร (core competency) ได ้โดยเป็นคนเก่งและ

เป็นคนดี (กฤติน กลุเพง็, 2552)  ดว้ยเหตุน้ี องคก์ารจึง

ตอ้งแสวงหาวิธีการบริหารบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูง หรือ 

คนเก่ง อยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีเพ่ือบรรลุเป้าหมายใน

การดาํเนินธุรกิจขององคก์ารนัน่เอง  โดยปัจจุบนัน้ีเป็น

ยคุของการแข่งขนัทางดา้นขอ้มลูข่าวสาร ดงันั้นองคก์าร 

ต่าง ๆ จึงใหค้วามสาํคญัในการพฒันาฐานความรู้โดยใช้

เทคโนโลยีทางการส่ือสาร เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบ

ทางการแข่งขนัอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหอ้งคก์ารตอ้ง

ปรับตวัอยูต่ลอดเวลาเพ่ือความอยูร่อด ดงันั้นทรัพยากร

มนุษยจึ์งถือเป็นปัจจยัสาํคญัในการขบัเคล่ือนองคก์ารให้

คงอยูท่่ามกลางกระแสการแข่งขนัท่ีรุนแรงน้ี และเป็น

ปัจจยัท่ีนาํพาองคก์ารไปสู่เป้าหมายและกา้วสู่การเป็น

องคก์ารชั้นนาํไดอ้ยา่งย ัง่ยืน โดยองคก์ารอาจใชเ้ทคนิค

และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ช่วงชิงบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูง 

หรือ คนเก่ง ใหก้บัองคก์ารภายใตย้คุของสงครามการแยง่

ชิงบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูง หรือ คนเก่ง (war of talent) 
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ส่วนในดา้นการพฒันาบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูง หรือ คน

เก่ง เป็นการส่งเสริมบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูง หรือ คนเก่ง 

ใหไ้ดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองใหมี้ศกัยภาพมาก

ยิ่งข้ึน  ซ่ึงการพฒันาอาจดูไดจ้ากเป้าหมาย ความตอ้งการ

ขององคก์ารและบุคลากร  ซ่ึงการพฒันาบุคลากรท่ีมี

ศกัยภาพสูง หรือ คนเก่ง สามารถพฒันา ตามหลกัของ

สมรรถนะ (competency)  วิเคราะห์หาช่องวา่ง (gap) ใช้

ในการพฒันาเติมเตม็ในส่ิงท่ีขาดหรือตามท่ีองคก์าร

ตอ้งการ มุ่งหวงัใหมี้ผลการปฏิบติัดี เพ่ือเป็นประโยชน์

สูงสุดขององคก์ารโดยพฒันาในรูปแบบของ On the job 

training  ดว้ยการมอบหมายงานใหรั้บผิดชอบมากข้ึน 

มอบหมายงานสาํคญัเพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้จาก

การปฏิบติังานจริง  หรือการหมุนเวียนงาน เพ่ือใหไ้ด้

เรียนรู้งานใหม่ ๆ อยูเ่สมอ  และในรูปแบบของ Off the 

job training   ดว้ยการสนบัสนุนไดศึ้กษาเพ่ิมเติม 

ฝึกอบรม ดูงาน ประชุมสมัมนา หรือส่งเสริมใหมี้การ

เรียนดว้ยตนเอง  เช่น การเรียนรู้ผา่นเวบ็ไซด ์(e-

learning)   หรือส่งเสริมใหอ้งคก์ารเป็นองคก์ารแห่งการ

เรียนรู้ (learning organization)  โดยใชแ้นวคิดการจดัการ

ความรู้ (knowledge management) และการจดัตั้งชุมชน

นกัปฏิบติั (Community of  Practice--COP) ข้ึนมาใน

องคก์ารกไ็ด ้ ซ่ึงการพฒันาบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูง หรือ 

คนเก่ง  ใหมี้ประสิทธิภาพ ควรตอ้งมีการพฒันาอยา่ง

ต่อเน่ือง โดยมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน

ดว้ย และส่ิงท่ีสาํคญัในการบริหารจดัการบุคลากรท่ีมี

ศกัยภาพสูง หรือ คนเก่ง ท่ีเป็นปัจจยัสาํคญัในการพฒันา

องคก์ารไปสู่เป้าหมายอยา่งย ัง่ยืนกคื็อ การรักษาบุคลากร

ท่ีมีศกัยภาพสูง หรือ คนเก่ง ซ่ึงผูบ้ริหารจะตอ้งเขา้ใจ

ธรรมชาติของบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูง หรือ คนเก่ง วา่มกั

มีความคิดเป็นของตนเอง มีอิสระทางความคิด มุ่ง

ผลสมัฤทธ์ิสูง และตอ้งการความไวว้างใจ ผูบ้ริหารจึง

ควรสร้างแรงจูงใจใหค้นเก่งไดมี้โอกาสแสดงผลงาน 

และมีความสุขในการทาํงาน โดยใหค้วามสาํคญั กบัการ

มอบหมายงานท่ีมีความรับผิดชอบท่ีสาํคญั ใหโ้อกาส

พิสูจนผ์ลงาน วางเป้าหมายและการประเมินผลอยา่ง

ชดัเจน วางเสน้ทางความกา้วหนา้ทางอาชีพ (career 

path)  และสร้างการใหผ้ลตอบแทนและผลประโยชน์

อยา่งเหมาะสม การรักษาบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูง หรือ 

คนเก่ง ในองคก์ารนั้น จะตอ้งทาํใหบุ้คลากรท่ีมีศกัยภาพ

สูง หรือ คนเก่ง มีความรู้สึกภาคภูมิใจ ผกูพนั รักและ

ภกัดีต่อองคก์าร โดยทาํใหมี้ความรู้สึกวา่องคก์ารมีความ

ไวใ้จ ช่ืนชม ยกยอ่ง และเชิดชู (อาภรณ์ ภู่วิทยพนัธ์ุ, 

2554)  ทั้งน้ีหลกัการรักษาบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูง หรือ 

คนเก่ง มีหลายรูปแบบดว้ยกนั ตวัอยา่งเช่น รูปแบบ The 

CARE Model (Glenz, 2002 อา้งถึงใน พลัลภา  เอ่ียม

สอาด, 2552)  มีลกัษณะท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

 C = Creative Community   การส่ือสารอยา่ง

สร้างสรรค ์  จะช่วยสร้างบรรยากาศการทาํงาน ท่ีดี สร้าง

ความเขา้ใจและเปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

 A = Atmosphere and Appreciation   for 

All   บรรยากาศและการช่ืนชม ส่งเสริมการสร้าง

ความสมัพนัธ์ท่ีดี 

 R = Respect and Reason for Being   ความ

เคารพและความเหตุผลในการอยูก่บัองคก์าร เคารพสิทธิ

ส่วนบุคคลและใหเ้กียรติทุกคนเท่าเทียมกนั ความ

ไวว้างใจกนั การทาํงานร่วมกนัเป็นทีม 

 E = Empathy and Enthusiasm ความเห็นอกเห็น

ใจและความกระตือรือร้น การไดรั้บความช่วยเหลือ การ

ตอบแทนกลบัจากองคก์าร การจดัสวสัดิการและส่ิง

อาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ใหก้บับุคลากรในองคก์าร 

 ทั้งน้ีการรักษาบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูง หรือ คน

เก่ง จึงเป็นส่ิงท่ียากต่อการบริหารจดัการใหบุ้คลากรท่ีมี

ศกัยภาพสูง หรือ คนเก่ง ท่ีเป็น High Performance 

People คงอยูก่บัองคก์าร ดงันั้น  องคก์ารตอ้งทราบถึง

ความตอ้งการของบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูง หรือ คนเก่ง 

วา่มีความตอ้งการในเร่ืองใดบา้ง เช่น ความตอ้งการการ

ยอมรับ การยกยอ่งชมเชย และความตอ้งการประสบ

ความสาํเร็จในชีวิต  ซ่ึงการรักษาบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูง 
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หรือ คนเก่ง สามารถ นาํทฤษฎีแรงจูงใจของ Maslow, 

Herzberg  และ Covey มาประยกุตใ์ชใ้นการบริหาร

จดัการบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูง หรือ คนเก่ง ได ้ (คนึงนิจ 

อนุโรจน,์ 2552)  โดยเนน้การสร้างแรงบนัดาลใจและ

กระตุน้ใหบุ้คลากรท่ีมีศกัยภาพสูง หรือ คนเก่ง ทาํงานท่ี

ไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ความสามารถ เพ่ือใหเ้กิดการ

ยอมรับ และเม่ืองานประสบความสาํเร็จกค็วรมีการ      

ยกยอ่งชมเชย และสร้างการยอมรับในองคก์ารอยา่งเป็น

รูปธรรม 

 

กลยุทธ์ในการบริหารบุคลากรทีม่ีศักยภาพสูงใน

องค์การ 

 จากการศึกษาเอกสาร ตาํราต่าง ๆ และงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการบริหารบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูง หรือ คน

เก่ง ในองคก์ารนั้น พบวา่  มีขอ้มลูเก่ียวกบัการบริหาร

บุคลากรท่ีศกัยภาพสูง หรือ คนเก่งในองคก์าร นั้น 

จาํนวนมาก  แต่มีท่ีน่าสนใจดงัท่ีจะกล่าวต่อไปน้ี  คือ 

ผูเ้ขียนไดศึ้กษางานวิจยัของ Haid  (2012) ท่ีได้

ทาํการศึกษาวิจยั “เร่ือง มาตรฐานของกลยุทธ์ในการ

บริหารบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูงในองคก์าร” ซ่ึงการวิจยั

คร้ังน้ีเป็นการสาํรวจกลยทุธ์การบริหารบุคลากรท่ีมี

ศกัยภาพสูงในองคก์ารท่ีมีประสิทธิภาพสูงของประเทศ

อเมริกาเหนือ ผลการวิจยัพบวา่ มีเพียง 12%  ขององคก์าร

ท่ีมีประสิทธิภาพสูงเท่านั้น ในประเทศอเมริกาเหนือ ท่ี

ไม่มีการใชก้ลยทุธ์ต่าง ๆ เขา้มาบริหารบุคลากรท่ีมี

ศกัยภาพสูง และ 44% ขององคก์ารท่ีมีประสิทธิภาพสูง มี

กระบวนการบริหารบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูงอยา่งชดัเจน

และมีกระบวนการบริหารท่ีแตกต่างจากบุคลากรทัว่ไป  

ดงันั้นจะเห็นไดว้า่องคก์ารท่ีมีประสิทธิภาพสูงจะ

ตระหนกัถึงความจาํเป็นในการบริหารบุคลากรท่ีมี

ศกัยภาพสูง โดยเร่ิมตั้งแต่กลยุทธ์ในการสรรหาและ

คดัเลือก การประเมินผล การฝึกอบรมและการพฒันา 

ตลอดจนการธาํรงรักษา โดยสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

ทางธุรกิจขององคก์าร และจากผลการสาํรวจในคร้ังน้ียงั

พบวา่องคก์ารต่าง ๆ มกัขาดงบประมาณในการบริหาร

บุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูงซ่ึงเป็นอุปสรรคอยา่งยิ่งสาํหรับ

การบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร  โดยการวิจยัคร้ัง

น้ีไดส้รุปถึงปัญหาและอุปสรรคในการบริหารบุคลากรท่ี

มีศกัยภาพสูงในองคก์ารท่ีมีประสิทธิภาพสูง นอกจากน้ี

งานวิจยัดงักล่าวยงัไดข้อ้สรุปอีกวา่ องคก์ารในอเมริกา

เหนือมีเพียง 18% เท่านั้น ท่ีใหค้วามสาํคญักบัการบริหาร

บุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูงในองคก์าร  เน่ืองจากผูบ้ริหาร

ระดบัสูงยงัคงมีความคิดท่ีวา่การบริหารบุคลากรท่ีมี

ศกัยภาพสูงในองคก์ารนั้น ยงัคงเป็นแนวคิดท่ีใหม่ของ

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์ จึงทาํใหผู้บ้ริหารระดบัสูง

ยงัไม่ไดมุ่้งเนน้ไปท่ีการบริหารบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูง

ในองคก์ารเท่าท่ีควร เพราะการบริหารบุคลากรท่ีมี

ศกัยภาพสูงนั้น เป็นเพียงแนวคิดเชิงกลยทุธ์แบบ     

บูรณาการนัน่เอง ทั้งน้ี จากการศึกษางานวิจยัดงักล่าว ยงั

พบอีกวา่มี 37% ขององคก์ารในอเมริกาเหนือท่ีมีความ

พยายามมากข้ึนท่ีจะมีการปรับกลยทุธ์การบริหารบุลากร

ท่ีมีศกัยภาพสูงในองคก์ารเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคท์างธุรกิจ แต่กพ็บวา่ ยงัมีขอ้บกพร่องใน

การใชก้ลยทุธ์การบริหารบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูงถึง 45% 

ซ่ึงงานวิจยัดงักล่าวน้ี  แสดงใหเ้ห็นวา่องคก์ารแต่ละ

องคก์ารต่างมีเป้าหมายในการบริหารบุคลากรท่ีมี

ศกัยภาพสูงดว้ยกนัทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีการบริหารบุคลากรท่ีมี

ศกัยภาพสูงในองคก์ารใหป้ระสบความสาํเร็จไดน้ั้น   

ตอ้งมีการวางแผนและมีการบริหารจดัการอยา่งต่อเน่ือง  

ตลอดจนผูน้าํในองคก์ารหรือผูบ้ริหารระดบัสูงใน

องคก์ารตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการบริหารบุคลากรท่ีมี

ศกัยภาพสูงในองคก์ารดว้ยเช่นกนั  จากขอ้มูลการสาํรวจ

ในคร้ังน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริหารระดบัสูงและผูเ้ช่ียวชาญ

ดา้นทรัพยากรมนุษยต์อ้งตระหนกัถึงความจาํเป็นท่ี

จะตอ้งปรับกลยทุธ์การบริหารบุคลกรท่ีมีศกัยภาพสูงให้

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์างธุรกิจ แต่ทั้งน้ีตอ้งข้ึนอยู่

กบัความพยายามของผูบ้ริหารระดบัสูงในการใชก้ลยทุธ์

การบริหารบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูงอยา่งจริงจงัและ
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จะตอ้งมีการวางแผน โดยแผนนั้นตอ้งครอบคลุม

แนวโนม้ทิศทางของธุรกิจทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต

อีกดว้ย นอกจากน้ีเม่ือองคก์ารต่าง ๆ ไดใ้ชก้ลยทุธ์ในการ

บริหารบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูงในองคก์ารแลว้นั้น ส่ิง

สาํคญัอีกประการหน่ึงคือการธาํรงรักษาบุคลากรท่ีมี

ศกัยภาพสูงใหป้ฏิบติังานในองคก์ารอยา่งยาวนานและมี

ความสุขในการทาํงานดว้ย ถึงจะกล่าวไดว้า่องคก์ารนั้น

ประสบความสาํเร็จในการบริหารบุคลากรท่ีมีศกัยภาพ

สูง  ส่วน Preeti  Khatri (2010) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ือง 

“การบริหารบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูง หรือ คนเก่ง ใน

กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย”์  ผลการวิจยัพบวา่ 

การบริหารบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูง หรือ คนเก่ง ใน

องคก์ารนั้น นบัวา่เป็นเร่ืองท่ียากและซบัซอ้นมากข้ึนใน

สงัคมปัจจุบนั ซ่ึงนบัวา่เป็นความทา้ทายอยา่งยิ่งสาํหรับ

ธุรกิจขนาดใหญ่ โดยการบริหารบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูง 

หรือ คนเก่งในองคก์ารนั้น ยงัเป็นจุดอ่อนท่ีสาํคญัของ

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์เน่ืองจากหากฝ่ายบริหาร

ทรัพยากรมนุษย ์บริหารบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูง หรือคน

เก่งในองคก์าร ผิดพลาด กจ็ะส่งผลต่อกลยทุธ์โดยรวม

ของธุรกิจได ้โดยเฉพาะการบริหารค่าตอบแทนสาํหรับ

บุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูง หรือคนเก่ง ในองคก์ารนั้น เป็น

เร่ืองท่ีสาํคญัมากเพราะการบริหารค่าตอบแทนจะช่วย

เพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงาน และยงัช่วยในการธาํรง

รักษาบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูง หรือ คนเก่ง ไวใ้นองคก์าร

ไดใ้นระยะยาวอีกดว้ย  ดา้น Oracle (2012) ได้

ทาํการศึกษาวิจยั “เร่ือง ความสาํเร็จของการบริหาร

บุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูงในองคก์ารโดยผูบ้ริหารฝ่าย

ทรัพยากรมนุษย”์ ผลการวิจยัพบวา่  องคก์ารต่าง ๆ  มี

การปรับปรุงและพฒันาการสรรหาบุคลากรโดยใช้

วิธีการคดัเลือกบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูงมาร่วมงานกบั

องคก์าร ซ่ึงองคก์ารต่าง ๆ เหล่าน้ี ใหเ้หตุผลวา่เป็นวิธีท่ีมี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุดและลดตน้ทุนค่าใชจ่้าย ตลอดจน

ลดระยะเวลาในการพฒันาบุคลากรธรรมดาท่ีมีอยูแ่ลว้ให้

เป็นบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูงอีกดว้ย และ 80% ของ

องคก์รท่ีตอบแบบสาํรวจ พบว่า ผูบ้ริหารฝ่ายทรัพยากร

มนุษยจ์ะมุ่งเนน้ไปท่ีกลยทุธ์การธาํรงรักษาบุคลากรโดย

เนน้การสร้างความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรผา่น

เป้าหมายท่ีชดัเจนและมีการส่ือสารอยา่งทัว่ถึงทั้งองคก์าร

และทาํอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี จากการศึกษางานวิจยั

เร่ืองดงักล่าวยงัพบวา่ ส่ิงท่ีผูบ้ริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ใหค้วามสาํคญัอยา่งยิ่ง คือ การบริหารค่าตอบแทน

สาํหรับบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูงในองคก์าร โดยใชวิ้ธีการ

บริหารค่าตอบแทนจากการประเมินผลการปฏิบติังาน ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของสุกญัญา รัศมีธรรมโชติ (2549) 

ท่ีไดเ้สนอแนวทางการบริหารบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูงใน

องคก์ารใหป้ระสบความสาํเร็จ ประกอบดว้ย  4 ขั้นตอน

หลกั แสดงตามภาพ 1 ดงัน้ี  
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ภาพ 1 แสดงแนวทางการบริหารบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูงในองคก์าร 

ท่ีมา. จาก แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วย Competency Based Learning โดย สุกญัญา รัศมีธรรมโชติ, 2549, 

กรุงเทพฯ: ศิริวฒันา อินเตอร์พร้ิน. 

 

 สามารถอธิบายจากภาพ 1 ไดว้า่ 

 ขั้นตอนท่ี 1 เป็นการคน้หาบุคลากรท่ีมี

ศกัยภาพสูงท่ีองคก์ารตอ้งการพฒันาดว้ยการประเมิน

ศกัยภาพของ บุคลากรตามรูปแบบสมรรถนะของ

องคก์าร 

 ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันาบุคลากรท่ีมีศกัยภาพ

สูงโดยมุ่งท่ีการพฒันาความสามารถหลกัและการ

จดัทาํ แผนพฒันาความกา้วหนา้ในอาชีพ (career 

development plan) เพ่ือเตรียมความพร้อมสาํหรับ

การกา้วสู่ตาํแหน่งและหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ี

สูงข้ึน 

 ขั้นตอนท่ี 3 ประเมินผลการปฏิบติังาน 

(evaluation) ใหต้รงตามเกณฑท่ี์องคก์ารกาํหนด 

 ขั้นตอนท่ี 4 การใหร้างวลั (rewarding) ซ่ึง

จะตอ้งเป็นการใหร้างวลัท่ีเหมาะสม ไม่วา่จะใน

รูปแบบท่ีเป็นตวัเงิน หรือไม่เป็นตวัเงิน เช่น การได้

รับผิดชอบงานท่ีทา้ทาย การเล่ือนตาํแหน่ง ทั้งน้ีการ

ใหร้างวลัท่ีเหมาะสม จะเป็นวิธีท่ีมีประสิทธิผลท่ี

สามารถสร้างแรงจูงใจในการมุ่งมัน่สร้างผลงาน และ

รักษาบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูงเพ่ือนาํองคก์ารสู่ความ

เป็นเลิศไดต่้อไป  

          ดงันั้นจากท่ีกล่าวมาทั้งหมด จะเห็นไดว้า่ ส่ิง

สาํคญัในการบริหารบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูงใน

องคก์ารนั้นคือ ผูบ้ริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษยจ์ะตอ้ง

วางแผนเชิงกลยทุธ์ในการบริหารบุคลากรท่ีมี

ศกัยภาพสูงร่วมกบั CEO โดยตอ้งสร้างกระบวนการ
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ในการบริหารบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูงอยา่งชดัเจน

และตอ้งกระทาํอยา่งต่อเน่ือง โดยเร่ิมตั้งแต่ การ 

สรรหาบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูงมาร่วมงานกบั

องคก์ารของตนเอง การอบรมพฒันาเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานตลอดจนมีการ

บริหารค่าตอบแทนท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะ

ส่งผลใหก้ารบริหารบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูงใน

องคก์ารประสบความสาํเร็จ 

 

บทสรุป 

 จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้สามารถสรุป

ไดว้า่ การบริหารบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูงในองคก์าร 

นั้น ตอ้งมีการจดัทาํเป็นขั้นตอน  และผูบ้ริหารตอ้ง

คอยสงัเกตวา่ มีบุคลากรคนใดบา้งท่ีเป็นบุคลากรท่ีมี

ศกัยภาพสูงและมีลกัษณะเป็นดาวเด่น เพ่ือท่ีทาง

ผูบ้ริหารจะตอ้งหาวิธีการทาํใหบุ้คลากรเหล่านั้น 

ทาํงานใหก้บัองคก์ารอยา่งเตม็ท่ี เตม็ความสามารถ 

และท่ีสาํคญัคือ มีความสุขในการทาํงาน โดย

ผูบ้ริหารตอ้งมีการพฒันาเส้นทางสายอาชีพ และตอ้ง

จดัทาํอยา่งเป็นขั้นตอนมีระบบการบริหารจดัการท่ีดี  

มีการหมุนเวียนงาน ตลอดจนมีการมอบหมายงาน

หรือโครงการท่ีทา้ทายความสามารถใหพ้วก

เขา  เพ่ือใหพ้วกเขาสร้างผลงานและส่งเสริมใหบ้รรลุ

เป้าหมายในการทาํงานตลอดจนบรรลุวตัถุประสงค์

ขององคก์ารต่อไป
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Nonmonotonic Dividends in the Thai Capital Market1 

 

                                                                                                                                                           Adriano Prates do Amaral *   

 

บทคัดย่อ 
 

 บทความน้ีเสนอทางเลือกของกระบวนการในการกาํหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของประเทศไทย ซ่ึง

การศึกษาคร้ังน้ีใชวิ้ธีการศึกษาท่ีไม่ไดมี้ความสัมพนัธ์ในรูปแบบเดียวตลอด โดยการวิเคราะห์ของตน้ทุนตวัแทนและ

การส่งสญัญาณทางการจ่ายเงินปันผลของบริษทัมหาชนในประเทศไทย ในการหลีกเล่ียงผลท่ีไม่สอดคลอ้งกบั

สมมุติฐานของการศึกษา ผูศึ้กษาจึงจาํเป็นตอ้งใชท้ั้งวิธีวิเคราะห์จากตน้ทุนตวัแทนและการจ่ายเงินปันผลไปพร้อม ๆ 

กนัเพ่ือการทดสอบขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ผลของการศึกษายืนยนัสมมุติฐานท่ีไดอ้ธิบายไวว้า่บริษทัมหาชนในประเทศไทย

ท่ีมีผลการประกอบการอยูใ่นระดบักลางจ่ายเงินปันผลสูงท่ีสุด ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัมหาชนในประเทศไทยท่ีมีผล

การประกอบการอยูใ่นระดบักลางมีความแตกต่างจากบริษทัมหาชนในประเทศไทยท่ีมีผลการประกอบการอยูใ่นระดบั

ตํ่า 

 

คําสําคัญ : นโยบายการจ่ายเงินปันผล, เงินปันผล, นโยบายการเงิน 

 

Abstract 

 This paper presents an alternative approach for the determination of dividends payout policy in Thailand. 

Using a nonmonotonic approach, both the agency cost and the signaling models of dividends payout are taken 

simultaneously into consideration and applied to analyze dividends payment of public firms in Thailand. This 

integrated approach helps to avoid the mixed results found in empirical tests of the signaling and agency cost models. 

The results confirm the proposed hypotheses and demonstrate that firms of intermediate performance apply dividends 

as a credible signal that generates a separating equilibrium which allows those firms to convey information about 

their superior performance to investors and other relevant stakeholders.   

 

Keywords: dividends, nonmonotonic, agency cost, signaling, Thailand 
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Introduction 

 The purpose of this study is to determine, using a 

nonmonotonic approach, the reasons behind firms’ 

dividend policy in Thailand. More specifically, the study 

aims to identify which hypothesis can better explain 

dividends payment in Thailand: signaling, agency costs or 

both simultaneously. The main contribution of the 

research is to provide further evidence on both hypotheses 

of dividend policy by examining the non-linear 

relationship between dividends and earnings in an 

emerging country set.  

 Thailand’s dataset is used in order to measure the 

impact of both information asymmetry and agency 

problems, to which minority shareholders are exposed, in 

a unique environment which differs from that found in 

United States and Western Europe, where most of the 

research on the subject is done. This is necessary because 

those effects differ greatly across countries, in part due to 

legal regimes, market characteristics and stage of the 

market development. 

 The study is based on the Fuller and Blau (2010) 

and Faichild (2010) nonmonotonic approach. This method 

employs simultaneously both the signaling and the agency 

cost models of dividends payout. The two models 

commonly treat dividends as being linearly correlated to 

firm earnings; the higher the earning, the higher the 

dividends. However, those authors employ a non-linear 

approach, with low performance firms paying low or no 

dividends, high performance firms paying dividends 

according to the agency cost model and, because of 

information asymmetry and agency problems, 

intermediate performance firms paying the highest 

dividends. The result is a nonmonotonic dividend 

equilibrium. Thus, in order to identify the basic elements 

impacting firms’ dividend policy in terms of asymmetric 

information and agency problems, the nonmonotonic 

relationship between dividends and firm quality is 

evaluated on a database formed by Thai firms’ 

information. 

 

Literature Review 

 Miller and Modigliani (1961) proposed that 

dividends are irrelevant and could not change the firm’s 

value or shareholder wealth.  However, firms do pay 

dividends. In finance literature this is known as the 

‘dividend puzzle’, first described by Black (1976). 

Researchers have analyzed the motives of a firm's 

dividend policy using two major competing approaches: 

the signaling hypothesis and the free cash-flow hypothesis.  

 The signaling hypothesis predicts that payment of 

dividends signal information about the future cash flows to 

the firm (Bhattacharya, 1979; John and Williams, 1985; 

Miller and Rock, 1985). Under this model, an asymmetry 

exists where managers have information about company 

performance that is not available to the investors. Thus, 

managers have an incentive to signal private information 

to investors when they have projects that will add to the 

firm’s value. The dividends payment serves as a credible 

signal because firms that do not have valuable projects 

cannot mimic the dividends payment without the risk of 

reducing or cutting dividends in the future, an event that is 

invariably followed by loss of company value.  

 In contrast, the agency cost hypothesis suggests 

that dividends are a means to reduce deadweight costs of 

the agency conflict between agents and principals (Jensen 

and Meckling, 1976; Easterbrook, 1984; Jensen,
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1986, La Porta et al., 2000). This model explains that 

payment of dividends reduces free cash flow available to 

managers, thus discouraging them from pursuing zero or 

negative NVP projects, or using firm’s funds for personal 

benefit. However, empirical tests of both models present 

inconclusive results. Some papers favored the signaling 

model (Asquith and Mullins, 1983; Kalay and Lowenstein, 

1986; Brooks et al, 1998; Kao and Wu, 1994; Nissim and 

Ziv, 2001), while other empirical tests (Lang and 

Litzenberger, 1989; and Jensen, Solberg, and Zorn, 1992) 

provide support for the agency explanation of dividends.  

Regarding Thailand, empirical results are also 

contradictory. Lonkani and Ratchusanti (2005) support the 

dividend signaling hypothesis as relevant for the Thai 

market. They found evidence that dividend signal is 

complete or effective in Thailand when it is measured in 

terms of surprise from analyst forecast rather than surprise 

from the past dividend. On the other hand, Aivazian et al. 

(2003a,b) and Napompech (2010), conclude that dividend 

policy plays a less significant role in signaling outside the 

U.S.A. Empirical studies on the relevance of the agency 

cost model revealed that it can explain, at least partiality, 

the reasons behind dividends payment in Thailand. 

According to Thanatawee (2011, 2013) and Fairchild, 

Guney and Thanatawee (2014), the Thai market presents 

low shareholder protection and highly concentrated 

ownership structure. These factors may increase the 

agency problem in Thai firms, negatively affecting the use 

of free cash-flow by management. In this sense, the 

payment of dividends may be used as a form of resolving 

the agency problem in Thai firms. In general, empirical 

evidence of dividend changes in Thailand is more 

consistent with the agency hypothesis than the signaling 

hypothesis.  

 In this context, Fuller and Thakor (2002), Fuller 

and Blau (2010), and Fairchild (2010) argued that 

empirical evidence for the two traditional models do not 

fully support that dividend increases are good news and 

that dividend decreases are viewed negatively by the 

market; the evidence is often inconclusive. According to 

those authors, the reason why a solution remains so 

difficult is because researchers lack an integrated theory 

that incorporates both the signaling and agency cost 

motivations for dividends. They proposed that no single 

theory is dominant and there are multiple motivations for 

paying dividends with no single reason applying to all 

firms. Their solution is an alternative approach to the idea 

that both agency cost and signaling hypothesis have a 

linear correlation between earnings and dividends. That is, 

there is a monotonic relationship between earnings and 

dividends. They suggest that the cross-sectional 

relationship between dividends and firm value may be 

complex and non-linear. Thus, a nonmonotonic approach 

has the potential to reveal which hypothesis, or maybe 

both simultaneously, better explains dividends payment.   

 This approach is also relevant to the Thai 

financial market. According to Napompech (2010), in the 

period between 1997 and 2008 the percentage of 

companies in Thailand that paid dividends rose from 25% 

to 74%. This is a remarkable difference from the United 

States, where approximately 50% of firms pay dividends 

(Fuller and Goldstein, 2011). Consistent with Allen et al 

(2000), the Thai companies paying dividends are revealed 

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

disequilibrium between dividend-paying and non 

dividend-paying firms, a control for firm quality becomes 

even more important in the Thai market scenario.  
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Framework  

 Firms are divided into three groups according to 

past performance: (1) Low prior performance; (2) High 

prior performance; and (3) Intermediate prior 

performance. The last group is the focal point of this 

research. Its importance relies on the ambiguous past 

performance of the intermediate performance companies: 

firms in the high and low performance groups can be 

easily identified by investors due to their respectively 

good and bad past performance. That is, information 

asymmetry is not a serious issue for these two groups, 

while inside the intermediate group, good performance 

firms are difficult to distinguish from inferior performance 

firms. 

 Thus, good performance firms in the intermediate 

prior performance group face two simultaneous problems 

that lead to the need to pay dividends: (1) Managers want 

to separate their firms from firms with bad performance. 

They have incentive to use dividends to signal their better 

performance, creating a separating equilibrium, in which 

stronger firms distinguish themselves from weaker firms, 

which are unable to imitate that signal; (2) Good 

performance firms in the intermediate group face a free-

cash flow problem. They may need to pay dividends as a 

way to reduce the agency cost related to the non-optimal 

use of cash flows by managers.  

 As a consequence of these two motive’s 

interaction, good performance firms in the intermediate 

group may pay higher dividends than firms in the high 

prior performance group. At the same time, bad 

performance firms in the intermediate group do not signal 

and may or may not pay dividends to solve free-cash flow 

problems. This result can be visualized in  

 

Payment of dividends for free cash-flow reasons

Payment of dividends for signaling reasons

Low Performance Intermediate Performance High Performance
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Figure 1 Dividend payout reasons and type of firm 

 Figure 1 shows that firms pay dividends due to 

free cash-flow reasons in an increasing and linear form, 

with low performance dividend-paying firms having the 

lowest payout. Intermediate firms pay an intermediate 

dividend-per-share and high performance firms pay the 

highest dividend. However, firms located in the 
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intermediate performance group also pay an additional 

dividend due to signaling reasons: they need to 

differentiate their better performance from the inferior 

performance of companies located in the low performance 

group.  

 

Hypotheses 

 The behavior demonstrated by the three groups of 

firms presented in the study framework leads to a 

nonmonotonic relation between dividends and firm type, 

that is, a relation that is not linear. This leads to three 

testable   

 

hypotheses: 

 Hypothesis 1: Firms in the intermediate prior 

performance group have the highest dividend payout due 

to two related factors: information asymmetry and agency 

problems. 

 Hypothesis 2: Firms in the high prior 

performance group have the second highest dividend 

payout due to agency problems. 

 Hypothesis 3: Firms in the low prior performance 

group have the lowest dividend payout. They may have 

agency problems, but at a lower level than firms in the 

intermediate and high performance groups due to lower 

free cash-flow. 

Data 

 The data used in the study was retrieved from the 

SETSMART database of the Stock Exchange of Thailand 

(SET). This riate due to the availability of detailed data 

(such as dividends payment dates) essential to the 

completion of the study. The period under examination 

starts in January 2007 and ends in December 2011. For 

each individual company quarterly, semiannual or annual 

information on dividend yields, dividend per share, market 

capitalization, share volume, and book value of equity was 

gathered. A firm was considered to be dividend-paying if 

dividends payment was recorded for a given year. In total, 

346 firms fulfilled the data requirements to participate in 

the study leading to a total of 2,614 observations. 

 The firms were divided into three groups 

according to their past performance: high prior 

performance firms, low prior performance firms and 

intermediate prior performance firms. This last group also 

includes high and low performance firms. Firms were 

classified by prior earnings, measured as the firm’s 

earnings relative to the median earnings in the industry 

(industry affiliation is that indicated by the Stock 

Exchange of Thailand). The summary statistics in Table 1 

show the general profile of the dividend paying firms in 

the sample during the period under analysis.  

 The intermediate performance group presents the 

highest dividend per share (2.108 baht), and the highest 

dividend yield mean value (5.829%) in the period, 

followed by the high performance group (1.474 baht and 

5.793 baht respectively). Low performance firms appear in 

last place, with 0.895 baht and 4.200 baht.  
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Table 1 

Descriptive Statistics 

Prior Performance Group Dividend per 

Share (Baht) 

Dividend     

Yield    (%) 

Market Value  

('000 Baht) 

Book Value ('000 

Baht) 

 High   Mean           1.474        5.793        27,500,000         15,130,000  

  Median            0.520         5.310           6,480,000           4,515,000  

 Intermediate   Mean            2.108         5.829         17,440,000           9,995,000  

  Median            1.000         5.030           2,020,000           1,830,000  

 Low   Mean            0.895         4.547           3,430,000           3,215,000  

  Median            0.499         4.200              755,000              930,500  

 Total   Mean            1.551         5.458         16,500,000           9,580,000  

  Median            0.650        4.890          1,970,000          1,810,000 

 

 These numbers present the nonmonotonic form 

expected from the theoretical argument. On the other 

hand, the average market value and the book value of the 

groups show a linear quality relationship, with high 

performance presenting both the highest market value and 

book value, followed by the intermediate performance 

firms and low performance firms. 

 

Methodology 

 The methodology follows closely that found in 

Fuller and Blau (2010). In order to carry out the empirical 

analysis and determine if dividend-paying stocks 

outperform non dividend-paying stocks in declining 

markets, the study utilizes both univariate analysis and 

panel data regressions. For the relevant tables, p-values are 

reported by ***, **, *denoting statistical significance  at 

the 0.10, 0.05, and 0.01 levels, respectively. 

 Univariate tests determine if the differences 

between intermediate and high, intermediate and low, and 

high and low performance firms are significant. The 

predictions are also tested by the multivariate regression 

presented below:  
εββββββ ++++++= DivYldMktbkLsizeHighteIntermediaLowDividend 654321

 Where Dividend is a measure of dividends 

payment for either dividend-per-share or dividend yield. 

Three dummy variables that classify the firms based on 

prior performance are created: (1) Low, is 1 if the firm has 

low prior performance and 0 otherwise; (2) Intermediate, 

is 1 if the firm has intermediate prior performance and 0 

otherwise; (3) High, is 1 if the firm has high prior 

performance and 0 otherwise. 

 Growth opportunities are represented by the 

market-to-book ratio, Mktbk. Lsize is the log of the market 

capitalization, DivYld is the firm’s previous dividend 

yield. Mktbk and Lsize information is collected for the 

quarter before dividends payment, DivYld is for the 

previous year. Mktbk is the market-to-book ratio before 

the dividend is announced. 

Lsize has a significant positive effect on the dividend paid, 

whereas Mktbk has a significant negative effect on
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 the dividend paid. These results can be explained in the 

context of Fama and French (2001): large firms and firms 

with few growth opportunities generally pay more in 

dividends. Thus, a positive relationship between Lsize and 

both dividend-per-share and dividend yield exists. A 

negative relationship between the firm’s Mktbk and both 

the dividend per share and the dividend yield exists. The 

firm’s lagged dividend yield does not have a significant 

effect on the dividend-per-share or the dividend yield. 

 

Empirical results 

 The tests for the difference in mean value 

between dividend-per-share and dividend yield presented 

in Table 2 confirm that there is a nonmonotonic 

relationship between firms’ quality and dividends 

payment. For dividend-per-share, the difference between 

high and intermediate performance firms’ mean values is 

significant at the 1% level.  

 The differences are also significant between 

intermediate and low performance firms (at 1% level of 

significance) and high and low performance (at 5%). With 

respect to dividend yield, intermediate firms present a 

higher value than high performance firms. However, this 

difference is not significant. On the other hand, differences 

between intermediate and low, and between high and low 

are significant at 5%.  

 

Table 2 

Difference in mean value test for dividends and dividend yield 

Prior Performance Group Dividend-per-

Share (Baht) 

Dividend Yield 

(%) 

 High  1.474  5.793  

 Intermediate  2.108  5.823  

       Difference  -0.634 *** -0.030  

 Intermediate  2.108  5.823  

 Low  0.895  4.547  

       Difference  1.213 *** 1.276 ** 

 High  1.474    5.793  

 Low    0.895   4.547  

       Difference   0.579 ** 1.246 ** 

***, **, * indicate statistical significance at the 0.01, 0.05 and 0.10 level, respectively 

 

 The results found in Table 2 confirm all three 

hypotheses previously formulated: among those Thai firms 

that pay dividends, firms in the intermediate prior 

performance group have the highest payout at 2.108 baht 

per share. This finding supports Hypothesis 1 above. 

Hypothesis 2 is confirmed by the finding that firms in the 

high prior performance group have the second place in 

terms of dividend payout, with 1.474 baht per share. 

Additionally, they also have higher dividend yield than 

low performance firms. Finally, firms of low prior 
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performance pay the lowest dividend of all three groups 

(0.895 baht per share), as described in Hypothesis 3. All of 

these results are in line with those found in Fuller and 

Blau (2010), with intermediate performance firms paying 

the highest dividends, followed by high performance, and 

at the end, by low performance firms.  

 The regression model presents similar results to 

that found in the univariate analysis. Dividend-per-share in 

Table 3 shows the expected nonmonotonic outcome, with 

intermediate performance firms presenting the highest 

value, followed by high performance firms and, finally, 

low performance firms.  As in the univariate test in Table 

2, these results confirm the study hypotheses 1, 2 and 3, 

respectively.  

 

Table 3 

Multiple Regressions – Dividend-per-Share and Dividend Yield 

Explanatory variable   Dividend-per-share   Dividend yield  

 Low  0.4019 1.8245 

 (0.045) (0.000) 

 Intermediate  1.5484 3.5168 

 (0.000) (0.000) 

 High  0.8052 3.2915 

 (0.008) (0.000) 

 Lsize  0.0927 0.3721 

 (0.023) (0.000) 

 Mktbk  -0.0470 0.1604 

 (0.319) (0.059) 

 DivYld  -0.0062 0.3465 

 (0.414) (0.000) 

 N  2614 2614 

 Adjusted R2  10.61% 10.38% 

 F  123.73 50.09 

 (0.000) (0.000) 

  

 

 Tests for the differences between the coefficients 

reveal that the difference between intermediate and low 

has a p-value of 0.0295, while the difference between 

intermediate and high has a p-value of 0.000. However, 

the difference between high and low is shown to be non-

significant, although the coefficient for dividend-paying 

high performance firms (0.8052) is higher than the 

coefficient for low performance firms 
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(0.4019). Lsize and Mktbk have the expected signals, 

positive and negative, respectively, but the last one is not 

significant. 

 The findings for dividend yield are less 

conclusive. Although the coefficients show a 

nonmonotonic behavior, the difference between 

intermediate and high is not significant. The differences 

between intermediate and low, as well as high and low, 

have p-values of 0.000 and 0.027, respectively.  Lsize and 

Mktbk are both significant.  However, the signal for the 

last one is the inverse of the prediction.  

 

Conclusion 

 The empirical tests support the prediction that 

dividends payout is non-linear when a firm’s performance 

is included as a variable affecting the firm’s dividend 

policy: it is clear that firms that have intermediate prior 

previous performance pay the highest dividends. However, 

differences between intermediate and high performance 

firms are not significant for dividend yield. Additionally, 

results seem to be stronger for dividend-per-share. The 

analysis of the Thai market shows that, overall, there is a 

nonmonotonic relationship between firms’ quality and 

dividends.  

 Furthermore, some results did present low 

statistical significance – or had no significance at all – 

particularly with respect to dividend yield. It is possible 

that the sample period used for the study – five years – 

was not of adequate size. Another drawback related to the 

short sample period is that results may be specific to that 

period of time (2007 to 2011) and cannot be generalized to 

other time periods. To overcome these shortcomings, 

future studies should use a longer period of analysis, 

opening the possibility to compare different sub-periods. 
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รูปแบบการพฒันาสุขภาพองค์การของโรงเรียนต้นแบบการพฒันาการใช้ ICT เพือ่การเรียนรู้ 

A Healthy Organization Development Model of the Modelling School through 

the Application of ICT in Learning Activities  

 

                                                                                              สายทิพย ์ วสุธรกลุและรองศาสตราจารย ์ดร. วีระวฒัน ์ อุทยัรัตน ์   

 

บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหา สุขภาพองคก์าร  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อสุขภาพองคก์าร  

การสร้างรูปแบบการพฒันาสุขภาพองคก์าร  และผลการประเมินรูปแบบการพฒันาสุขภาพองคก์ารของโรงเรียน

ตน้แบบการพฒันาการใช ้ICT เพ่ือการเรียนรู้ ประชากร ไดแ้ก่ โรงเรียนตน้แบบ การพฒันาการใช ้ICT เพ่ือการเรียนรู้ 

จาํนวน 2,502 โรงเรียน กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 59 โรงเรียน 468 คน เคร่ืองมือท่ีใช ้คือ แบบสมัภาษณ์และแบบสอบถาม 

สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มลูไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

ผลการวิจยั พบวา่ ปัญหา ไดแ้ก่ งบประมาณและทรัพยากรไม่เพียงพอ  ผูบ้ริหารขาดการนิเทศกาํกบัติดตาม ครูมีทศันคติ

ท่ีเป็นลบต่อการสร้างและการใช ้ICT ขาดการทาํงานเป็นทีม สุขภาพองคก์ารของโรงเรียนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ดา้น

อิทธิพลของผูบ้ริหารมีค่าเฉล่ียสูงสุด  และดา้นการมีนวตักรรมใหม่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อสุขภาพองคก์าร

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  ดา้นพฤติกรรมการบริหารส่งผลต่อสุขภาพองคก์ารมากท่ีสุด ดา้นทรัพยากรขององคก์ารส่งผล

ต่อสุขภาพองคก์ารนอ้ยท่ีสุด รูปแบบการพฒันาสุขภาพองคก์าร ประกอบดว้ย ปัจจยั 4  ดา้น คือ ดา้นสภาพแวดลอ้มของ

องคก์าร ดา้นพฤติกรรมการบริหาร ดา้นทรัพยากรขององคก์าร และดา้นแรงจูงใจ ซ่ึงทุกดา้นมีความสมัพนัธ์กบัสุขภาพ

องคก์ารใน 2 มิติ คือ มิติดา้นสถาบนัและชุมชนและมิติดา้นบุคลากร อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีค่าสถิติ F=89.865 ระดบัความ

เช่ือมัน่ร้อยละ 99 (Sig. = .000*) ผลการประเมินรูปแบบในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก และดา้นความเป็น

ประโยชนมี์ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

 

คําสําคัญ: สุขภาพองคก์าร, โรงเรียนตน้แบบ ICT,   ICT 
 

Abstract 

The objectives of this research were: (1) to study recent conditions and problems of healthy organization, (2) 

identify factors affecting organizational health problems construct the model for healthy organizational development 

and the assessment modeling school through the application of ICT for learning activities. The population were 2,502 

modeling schools 468 samples were chosen from  59 modeling schools. The instruments for this research were the 

structure interview and the questionnaires. The statistics used in analyzing data were frequency, percentage, mean, 

standard deviation, and stepwise multiple regression analysis. The findings revealed that the budget and resource 

were not sufficient. School administrators did not regularly follow up. Teachers had negative attitude toward using 

ICT and colleague did not in work team.  A healthy organization of school overall, was found at the high level, 
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influence of the executive was at the highest level, the new innovativeness was at the low level. The factors affected 

healthy organization overall were at the high level.  The administrative behavior affected healthy organization at the 

highest level and organizational resources affected to healthy organization at the lowest level. A healthy organization 

development model of the modeling school through the application of  ICT in learning activities consisted of 4 

aspects, the organizational environment, the administrative behavior, organizational resources and the motivation. All 

the components related to healthy organization consisted of  two dimensions: community and personnel. 

 

Keywords: healthy organization model, ICT modeling schools, ICT, learning activities 

 

 

ความนํา  

โครงการโรงเรียนตน้แบบการใช ้ICT  

เพ่ือพฒันาการเรียนรู้เป็นโครงการท่ีกระทรวง 

ศึกษาธิการไดริ้เร่ิมในปี 2546  และไดม้อบหมายให้

สาํนกัพฒันานวตักรรมการจดัการศึกษาใหด้าํเนินการ

เพ่ือพฒันากระบวนการเรียนการสอนโดยใช ้ICT เป็น

เคร่ืองมือตามแนวคิด Constructivism โดยยึดผูเ้รียน

เป็นสาํคญัเพ่ือใหเ้ป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข สาํหรับ

เป็นตน้แบบแก่โรงเรียนอ่ืน ๆ ในเบ้ืองตน้มีโรงเรียนท่ี

เขา้ร่วมในโครงการโรงเรียนตน้แบบ ICT จาํนวน 12 

โรงเรียน และปี พ.ศ. 2550 กระทรวงศึกษาธิการได้

พิจารณาโรงเรียนท่ีมีพ้ืนฐานการใช ้ICT และผา่นการ

ประเมินเป็นตน้แบบโรงเรียนในฝันท่ีมีคุณภาพ 16 

โรงเรียนไปศึกษาดูงานโรงเรียนในประเทศสิงคโปร์

เพ่ือนาํแนวคิดการพฒันาศูนยผ์ูน้าํ ICT โรงเรียนในฝัน

สู่ความเป็นเลิศมาพฒันา และไดข้ยายผลโรงเรียน

ตน้แบบในฝันเป็นผูน้าํดา้นการใช ้ICTในการบริหาร

จดัการโรงเรียนทั้งระบบจาก 16 โรงเรียน เป็น 26 

โรงเรียน และไดใ้ชช่ื้อโรงเรียนแกนนาํดา้น ICT ทั้ง 26 

โรงเรียนวา่ “โรงเรียน  แกนนาํ 26 ICT Lab School 

Leadership Centre” หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ “โรงเรียน

แกนนาํ 26 ICT  โรงเรียนในฝัน”  ต่อมามีโรงเรียนท่ี

สนใจเขา้ร่วมเป็นเครือข่ายเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและได้

มีการรวมกลุ่มโรงเรียนผูน้าํ ICT โรงเรียนในฝัน เป็น 

“โรงเรียนผูน้าํ 46 ICT โรงเรียนในฝันและโรงเรียน

เครือข่าย” ครอบคลุมทุกภูมิภาคในประเทศไทย 

 จากการดาํเนินงานโรงเรียนผูน้าํ ICT 

โรงเรียนในฝันไดมี้งานวิจยัของ ปราวีณยา  

สุวรรณณฐัโชติ (2546, หนา้ 196)  ซ่ึงไดศึ้กษาเร่ืองการ

เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศและแผนการเตรียม

รับของผูบ้ริหารโรงเรียนในโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา

ของไทย ระหวา่งปี พ.ศ.2545-2554 พบวา่ แนวคิดของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนยงัมุ่งเนน้   

การจดัการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์มากกวา่  การ

พฒันาหลกัสูตรแบบบูรณาการ การพฒันาครูเนน้การ

ฝึกอบรม การทาํผลงานทางวิชาการ และการวิจยัชั้น

เรียนซ่ึงอาจมิไดช่้วยพฒันาการเรียนการสอนแก่

นกัเรียนตามปัญหาและความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึน 

สอดคลอ้งกบั นาตยา   ปิลนัธนานนท ์(2547) ท่ีได้

เสนอความเห็นวา่รูปแบบหลกัสูตรและการเรียนการ

สอนในโรงเรียน ICT ยงัไม่มีความชดัเจน  รูปแบบ

หลกัสูตรและการเรียน  การสอนในโรงเรียน ICT ยงั

เป็นการบริหารหลกัสูตรแบบเดิมทั้งท่ีสถานศึกษา

ตอ้งการเป็นโรงเรียนแกนนาํดา้น ICT และงานวิจยั

ของ  ทิพยวิ์ภา เทศวิศาล (2552, หนา้ 319-320) ท่ีได้

ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการนาํนโยบาย

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาไปปฏิบติัใน

สถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐานวา่ สถานศึกษาไดรั้บการ



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2557 33

สนบัสนุนใหเ้ป็นโรงเรียนตน้แบบเพ่ือเป็นตวัอยา่งใน

การดาํเนินงานแก่โรงเรียนอ่ืน แต่ในดา้นการ

สนบัสนุนงบประมาณวสัดุอุปกรณ์ทุกสถานศึกษาเห็น

วา่ส่วนกลางสนบัสนุนนอ้ยมาก  ไม่เพียงพอกบัการ

ดาํเนินงานตามนโยบาย และสาํนกังานเลขาธิการสภา

การศึกษา (2550, หนา้ 9) ไดส้รุปปัญหาดา้น

เทคโนโลยีวา่ มีปัญหาการดาํเนินการเน่ืองมาจากขาด

การพฒันาเน้ือหาผา่นส่ือท่ีมีคุณภาพ รวมทั้งการเรียน

การสอนและการพฒันาผูส้อน ครูและนกัเรียนนาํ

ความรู้ดา้นเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาไปใชใ้น

กระบวนการเรียนการสอนและการเรียนรู้ดว้ยตนเอง

นอ้ย สถานศึกษามีจาํนวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  

ไม่เพียงพอและลา้สมยั 

จากสภาพการณ์ท่ีกล่าวมาเป็นปรากฏการณ์ท่ี

น่าสนใจวา่โรงเรียนตน้แบบการพฒันาการใช ้ ICT 

เพ่ือการเรียนรู้ จะพฒันาตนเองไปสู่  ความยัง่ยืนได้

เพียงใดและยงัจะตอ้งนาํร่องเป็นตน้แบบจดัการเรียนรู้

ดว้ย  ICT เพ่ือพฒันาการศึกษาของเดก็ไทยสู่ระดบัสากล

เพ่ือนาํไปสู่การขบัเคล่ือนเครือข่ายระดบัพ้ืนท่ี บุคลากร

ในโรงเรียนจึงมีส่วนสาํคญัเป็นอยา่งยิ่งในการผลกัดนั

ใหน้โยบายดา้นการศึกษาของโรงเรียนบรรลุเป้าหมาย 

และครูซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีความสาํคญัต่อการพฒันา

การศึกษาเพราะครูคือผูว้างรากฐานทางการศึกษาแก่

เยาวชนใหมี้ความรู้ความสามารถรู้จกัดาํเนินชีวิตให้

เหมาะสมกบัสังคมและสภาพเศรษฐกิจและการเมืองท่ี

เปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ อยา่งไรก็ตามแมว้า่ครูจะมีความรู้

ความสามารถมีศกัยภาพเพียงใดกต็ามหากผูบ้ริหาร

โรงเรียนไม่เอาใจใส่ดูแลประสานสัมพนัธ์ใหเ้กิดความ

พอใจในการทาํงาน โรงเรียนนั้นกจ็ะอ่อนแอและจะเกิด

ปัญหาตามมาอีกหลายดา้น ดงันั้นในการดาํเนินกิจการ

โรงเรียน “คน” จึงนบัเป็นทรัพยากรท่ีสาํคญัยิ่งเพราะ

คนเป็นตวัจกัรท่ีสาํคญัท่ีจะผลิตงานออกมา และในการ

ดาํเนินกิจการโรงเรียนดา้นการบริหารนั้นคนเป็น

ทรัพยากรท่ีมีความสาํคญัท่ีสุดของการบริหาร (จนัทนา 

ศิริวฒัน,์ 2548, หนา้ 1) การท่ีจะดาํเนินงานใหป้ระสบ

ความสาํเร็จไดน้ั้นองคก์ารถา้เปรียบเหมือนเป็นบุคคลนั้น

จะตอ้งมีสุขภาพท่ีสมบูรณ์เพราะสุขภาพองคก์ารจะเป็น

ปัจจยัสาํคญัท่ีช้ีบ่งวา่องคก์ารนั้นมีความสามารถพร้อม

เขา้สู่กระบวนการเปล่ียนแปลงและจะสามารถผา่นพน้

อุปสรรคนั้น ๆ ไปไดจ้นประสบความสาํเร็จไดห้รือไม่ 

(Blair & Meadows,1996, p. 9) ดงันั้น การท่ีองคก์ารจะ

ดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น 

องคก์ารจะตอ้งทาํใหป้ระสบความสาํเร็จในความจาํเป็น

ขั้นพ้ืนฐานและการอยูร่อดขององคก์าร 3 ประการ คือ 

การบรรลุเป้าหมายขององคก์าร การควบคุมกิจกรรม  

ต่าง ๆ ภายในองคก์ารได ้และสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบั

ส่ิงแวดลอ้มจึงจะสามารถดาํรงชีวิตอยู่ไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพและสุขภาพดี (Hoy & Feldman, 1987) ซ่ึง 

Miles (1972, p. 435) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ องคก์ารท่ี

มีสุขภาพสมบูรณ์ (healthy organization) กคื็อองคก์าร

ท่ีไม่เพียงแต่จะดาํรงกิจการอยู่ไดใ้นสงัคมส่ิงแวดลอ้ม

ท่ีตั้งอยูแ่ต่เป็นองคก์ารท่ีสามารถเผชิญต่อปัญหาได้

อยา่งเหมาะสมสามารถพฒันาออกไปไม่หยดุย ั้งซ่ึงการ

ท่ีองคก์ารท่ีมีสุขภาพสมบูรณ์ มีผลผลิตท่ีดีทั้งปริมาณ

และคุณภาพ มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับในสังคมรวมถึง

สมาชิกในองคก์ารมีความสุข มี  ความพึงพอใจในงาน

มีความผกูพนัต่อหน่วยงาน ร่วมมือร่วมใจในการ

ปฏิบติัภารกิจใหบ้รรลุเป้าหมาย มีการตดัสินใจท่ี

เหมาะสมรวมถึง ความขดัแยง้ในองคก์ารไดรั้บการ

แกไ้ข ประสบผลสาํเร็จในระบบการเงินผูป้ฏิบติังานมี

สุขภาพดีทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ พึงพอใจในวฒันธรรม

องคก์าร การปฏิบติังาน และการมีส่วนร่วมนาํองคก์าร

สู่การเปล่ียนแปลง (Cooper & Cartwright, 1994, p. 

462) นอกจากนั้น องคก์ารท่ีมีสุขภาพสมบูรณ์นั้น

จะตอ้งเป็นองคก์ารท่ีมีสมาชิกทาํงานเป็นทีม จงรักภกัดี 

มีความยึดมัน่ผกูพนัต่อองคก์าร มีระบบการใหร้างวลัท่ี

ยติุธรรมและเพียงพอจะส่งผลใหอ้งคก์ารมีประสิทธิผล

ในท่ีสุดซ่ึงสอดคลอ้งกบัจากสภาพปัญหาดงักล่าว
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ขา้งตน้ช้ีใหเ้ห็นวา่บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนสาํคญั

เป็นอยา่งยิ่งในการผลกัดนัใหน้โยบายดา้นการศึกษา

ของโรงเรียนบรรลุเป้าหมาย ซ่ึงจะส่งผลให้

สถานศึกษามีคุณภาพ เกิดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมี

คุณภาพและส่งผลต่อคุณภาพนกัเรียนในภาพรวม 

จากสภาพปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ช้ีใหเ้ห็นวา่ 

บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนสาํคญัเป็นอยา่งยิ่งใน   

การผลกัดนัใหน้โยบายดา้นการศึกษาของโรงเรียน

บรรลุเป้าหมาย และควรเร่ิมตน้ปรับปรุงสุขภาพ

องคก์ารเป็นเป้าหมายแรกเพราะแนวคิดเร่ืองสุขภาพ

องคก์ารเป็นความสามารถหลกัขององคก์ารในการท่ีจะ

ปฏิบติังานตามภารกิจและหนา้ท่ีของระบบ ทาํให้

องคก์ารสามารถดาํรงและอยูร่อดไดแ้ละมีพฒันาการ

อยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นจากปัญหาท่ีพบจากงานวิจยัดงักล่าว

ประกอบกบัแนวคิดเร่ืองสุขภาพองคก์าร ผูวิ้จยัจึงมีความ

สนใจท่ีจะศึกษาสุขภาพองคก์ารโรงเรียนตน้แบบการ

พฒันาการใช ้ICT เพ่ือการเรียนรู้ ซ่ึงจะเป็นแนวทางใน

การบริหารโรงเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลและมี

ประสิทธิภาพ โรงเรียนสามารถผลิตนกัเรียนท่ีมีคุณภาพ

ตามความตอ้งการของสังคม และทาํใหมี้งานวิจยัท่ีเป็น

ขอ้มูลสนบัสนุนการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมโรงเรียน

ในฝันรุ่นหลงัใหร่้วมใช ้ICT พฒันาองคก์ารอนัจะ

ส่งผลใหป้ระสบความสาํเร็จตามเป้าหมายของการ

ปฏิรูปการศึกษาอยา่งย ัง่ยืนต่อไป   

 

วตัถุประสงค์การวจัิย  

1.  เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาของโรงเรียน

ตน้แบบการพฒันาการใช ้ICT เพ่ือการเรียนรู้ 

2. เพ่ือศึกษาสุขภาพองคก์ารของโรงเรียน

ตน้แบบการพฒันาการใช ้ICT เพ่ือการเรียนรู้ 

3. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อสุขภาพองคก์ารของ

โรงเรียนตน้แบบการพฒันาการใช ้ICT เพ่ือการเรียนรู้ 

4. เพ่ือสร้างรูปแบบการพฒันาสุขภาพองคก์าร

ของโรงเรียนตน้แบบการพฒันาการใช ้ICT เพ่ือการ

เรียนรู้ 

5. เพ่ือศึกษาผลการประเมินรูปแบบการพฒันา

สุขภาพองคก์ารของโรงเรียนตน้แบบ การพฒันาการ

ใช ้ ICT เพ่ือการเรียนรู้   

 

แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

รูปแบบการพฒันาสุขภาพองคก์ารของโรงเรียน

ตน้แบบการพฒันาการใช ้ICT เพ่ือ 

การเรียนรู้มุ่งศึกษาสุขภาพองคก์ารและปัจจยัท่ีส่งผล

ต่อสุขภาพองคก์าร ขอบเขตของเน้ือหาในการวิจยั

ประกอบดว้ย 

 1. แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบ  

 2. หนา้ท่ีและภารกิจการบริหารจดัการของ

โรงเรียนตน้แบบการพฒันาการใช ้ICT เพ่ือการเรียนรู้   

 3. สภาพปัจจุบนั  ปัญหาของโรงเรียนตน้แบบ

การพฒันาการใช ้ICT เพ่ือการเรียนรู้ 

 4. สุขภาพองคก์าร 

  4.1  มิติดา้นองคก์ารและชุมชน 

  4.2  มิติดา้นบุคลากร   

 5. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อสุขภาพองคก์าร 

5.1  ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มของ

องคก์าร  

5.2  ปัจจยัดา้นเป้าหมายขององคก์าร  

5.3  ปัจจยัดา้นการดาํเนินงาน 

  5.4  ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการบริหาร  

5.5  ปัจจยัดา้นทรัพยากร 

  5.6  ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ  
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กรอบแนวคิดการวจัิย 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

วธีิดําเนินการวจัิย  

รูปแบบการวิจยัเป็นการวิจยัแบบผสมผสาน 

รายละเอียด ดงัน้ี 

ขั้นตอนการวิจยัมี 5 ขั้นตอน คือ (1) กาํหนด

กรอบแนวคิดในการวิจยั โดยการศึกษาวิเคราะห์เน้ือหา

จากเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (2) ศึกษาสภาพ

ปัจจุบนั  ปัญหาของโรงเรียนตน้แบบการพฒันา การใช ้ 

ICT เพ่ือการเรียนรู้ (3) ศึกษาระดบัสุขภาพองคก์ารและ

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อสุขภาพองคก์ารของโรงเรียนตน้แบบ

การพฒันา  การใช ้ ICT เพ่ือการเรียนรู้ โดยใช้

แบบสอบถาม (4) สร้างรูปแบบการพฒันาสุขภาพ

องคก์ารของโรงเรียนตน้แบบการพฒันาการใช ้ICT 

เพ่ือการเรียนรู้ โดยนาํผลการศึกษาจากขั้นตอนท่ี 1, 2 

และ 3 มาร่วมกาํหนดเป็นรูปแบบการพฒันาสุขภาพ

องคก์ารของโรงเรียนตน้แบบการพฒันาการใช ้ ICT 

เพ่ือการเรียนรู้ และนาํร่างรูปแบบมาตรวจสอบ  ความ

เหมาะสมและความเป็นไปไดโ้ดยผูท้รงคุณวฒิุและ

ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 8 คน (5) ประเมินรูปแบบ โดยการ

ใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นของผูอ้าํนวยการ

โรงเรียนตน้แบบการพฒันา การใช ้ ICT เพ่ือการเรียนรู้ 

จาํนวน 15 คน   

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ 

บุคลากรจากโรงเรียนตน้แบบการพฒันาการใช ้ ICT 

เพ่ือการเรียนรู้ จาํนวน 2,502 โรงเรียน ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง

จาํนวน 59 โรงเรียน ผูใ้หข้อ้มลูไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการ

โรงเรียน รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ หวัหนา้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อน จาํนวน 4,776  คน 

การกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งใช ้

ตารางสาํเร็จรูปของ Krejcie and Morgan ไดต้วัอยา่ง 

จาํนวน 468 คน และผูใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบัปัญหาของครู

ผูดู้แลระบบ ICT จาํนวน 23 คน 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่  

1. แบบสมัภาษณ์สภาพปัจจุบนัปัญหาของ 

โรงเรียนตน้แบบการพฒันาการใช ้ICT เพ่ือการเรียนรู้ 

2. แบบสอบถามรูปแบบการพฒันาสุขภาพ

องคก์ารของโรงเรียนตน้แบบการพฒันาการใช ้ICT เพ่ือ

การเรียนรู้ จาํนวน 144 ขอ้ ได ้ ค่าความเช่ือมัน่ 

(Cronbach's Alpha) เท่ากบั 91.76 

3. แบบสอบถามความเหมาะสมและ  ความ

เป็นไปไดข้องร่างรูปแบบการพฒันาสุขภาพองคก์าร

ของโรงเรียนตน้แบบการพฒันาการใช ้ ICT เพ่ือการ

เรียนรู้ จาํนวน 24 ขอ้ 

4. แบบสอบถามเพ่ือประเมินรูปแบบ  

การพฒันาสุขภาพองคก์ารของโรงเรียนตน้แบบ  

การพฒันาการใช ้ICT เพ่ือการเรียนรู้ จาํนวน 21 ขอ้ 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูวิ้จยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง 

โดยดาํเนินการดงัน้ี 

-สภาพแวดลอ้มขององคก์าร 

-เป้าหมายขององคก์าร 

-การดาํเนินงานขององคก์าร 

-พฤติกรรมการบริหาร 

-ทรัพยากรขององคก์าร 

-แรงจูงใจ 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

สุขภาพองคก์ารของ

โรงเรียนตน้แบบ 

การพฒันาการใช ้ 

 ICT เพ่ือการเรียนรู้ 

 สุขภาพองคก์ารของ

โรงเรียนตน้แบบ 

การพฒันาการใช ้ 

ICT เพ่ือการเรียนรู้ 

 

 

-มิติดา้นองคก์ารและชุมชน 

-มิติดา้นบุคลากร 

 
รูปแบบการพฒันาสุขภาพองคก์ารของโรงเรียนตน้แบบ

การพฒันาการใช ้ICT เพ่ือการเรียนรู้ 
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 1. ศึกษาวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

เพ่ือนาํมาเป็นกรอบในการสร้างเคร่ืองมือ  

 2. นดัหมายเพ่ือสมัภาษณ์ครูผูดู้แลระบบ ICT

เพ่ือศึกษาสภาพ/ปัญหารูปแบบการพฒันาสุขภาพ

องคก์ารของโรงเรียนตน้แบบการพฒันาการใช ้

ICT เพ่ือการเรียนรู้  

 3. นาํขอ้มลูจากขอ้ 1 และขอ้ 2 มาสร้าง

แบบสอบถาม นาํเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบ

และแกไ้ขใหเ้หมาะสม นาํไปทดสอบกบัประชากรท่ี

ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง และนาํผลการศึกษาใหผู้เ้ช่ียวชาญ

ตรวจสอบ 

 4. นาํแบบสอบถามรูปแบบการพฒันาสุขภาพ

องคก์ารของโรงเรียนตน้แบบการพฒันา 

การใช ้ICT เพ่ือการเรียนรู้ ท่ีไดไ้ปปรับปรุงแลว้แจก

ใหก้บักลุ่มตวัอยา่งทางไปรษณียพ์ร้อมส่งคืน 

 5.  จดัทาํรูปแบบฉบบัร่างโดยนาํผลการศึกษา

ท่ีไดจ้ากการพฒันาสุขภาพองคก์ารของโรงเรียน

ตน้แบบการพฒันาการใช ้ ICT เพ่ือ 

การเรียนรู้  มายกร่างองคป์ระกอบ 

6. การตรวจสอบความเหมาะสมและ  ความ

เป็นไปไดข้องร่างรูปแบบโดยผูท้รงคุณวฒิุและ

ผูเ้ช่ียวชาญ และปรับปรุงรูปแบบโดยพิจารณาจาก

ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือให้

รูปแบบมีความเหมาะสมและความเป็นไปไดม้ากท่ีสุด 

 7. การประเมินรูปแบบ โดยผูเ้ช่ียวชาญ ตอบ

แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ความ

เหมาะสม ความเป็นประโยชน ์และ 

ความเป็นไปไดข้องรูปแบบ 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ใชส้ถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย  ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณใชส้ถิติเชิงอา้งอิง 

 

ผลการวจัิย  

1. ปัจจุบนัสภาพและปัญหาสุขภาพองคก์ารของ

โรงเรียนตน้แบบการพฒันาการใช ้ ICT  

เพ่ือการเรียนรู้ ปัญหาท่ีพบคือ (1) งบประมาณ

สนบัสนุนไม่เพียงพอและต่อเน่ือง (2) จาํนวน

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไม่เพียงพอและลา้สมยั   

(3) การทาํงานเป็นทีมยงัไม่มีประสิทธิผล   

(4) การพฒันาตนดา้น ICT ของครูมีอยา่งต่อเน่ืองแต่ไม่

ประสบความสาํเร็จเม่ือเทียบกบัผลงานท่ีปรากฏ (5) ครู

มีการบูรณาการ ICT แต่ไม่เนน้การใชส่ื้อ ICT ในการ

จดัการเรียนรู้  (6) บุคลากรยงัไม่เขา้ใจเก่ียวกบัวิธีการ

จดัการเรียนรู้โดยใชไ้อซีทีเป็นเคร่ืองมือตามแนวคิด 

Constructivism ท่ีชดัเจน  

2. จากการศึกษาสุขภาพองคก์ารของโรงเรียน

ตน้แบบการพฒันาการใช ้ ICT เพ่ือการเรียนรู้ใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบวา่ มิติดา้นอิทธิพลของผูบ้ริหารอยูใ่นระดบัมาก มี

ค่าเฉล่ีย 3.85 และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือดา้นการมี

นวตักรรมใหม่ ค่าเฉล่ีย  3.63  

3. จากการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อสุขภาพ

องคก์าร ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น

รายดา้น พบวา่ ดา้นพฤติกรรมการบริหารอยูใ่นระดบั

มาก มีค่าเฉล่ีย 4.03  

4. รูปแบบการพฒันาสุขภาพองคก์ารของ

โรงเรียนตน้แบบการพฒันาการใช ้ ICT เพ่ือการเรียนรู้  

ท่ีผูวิ้จยัพฒันาข้ึน  ผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญมีความ

คิดเห็นวา่มีความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้อง

รูปแบบอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.71 และ

ความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.18 

สามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริง เป็นรูปแบบการบริหารจดั

การศึกษาท่ีเป็นเอกสารประกอบดว้ยขอ้ความ  

แผนภาพ  อธิบายรูปแบบแนวการพฒันาสุขภาพ

องคก์ารของโรงเรียนตน้แบบการพฒันา 

การใช ้ ICT เพ่ือการเรียนรู้ ประกอบดว้ย  3 ส่วน คือ  
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ส่วนท่ี 1 ส่วนนาํ เป็นการอธิบายใหเ้ห็นท่ีมา 

แนวคิดและหลกัการท่ีนาํมาใชใ้นการออกแบบรูปแบบ 

เง่ือนไข และขอ้จาํกดัใน  การนาํรูปแบบไปใช ้ 

ส่วนท่ี 2 องคป์ระกอบและสาระสาํคญัของ

รูปแบบ เป็นการอธิบายองคป์ระกอบและรายละเอียด 

เพ่ือใหมี้ความเขา้ใจและนาํไปใชไ้ดช้ดัเจน  

ส่วนท่ี 3 หลกัการและแนวทางการนาํรูปแบบ

ไปใช ้

5.  ผลการประเมินรูปแบบการพฒันาสุขภาพ

องคก์ารของโรงเรียนตน้แบบการพฒันาการใช ้ICT 

เพ่ือการเรียนรู้ พบวา่ ความคิดเห็นของผูบ้ริหารท่ีมีต่อ

รูปแบบการพฒันาสุขภาพองคก์ารของโรงเรียน

ตน้แบบการพฒันาการใช ้ICT เพ่ือการเรียนรู้ ใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 เม่ือ

พิจารณาในแต่ละดา้น พบวา่ ดา้นความเป็นประโยชน์

อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด นอกจากนั้นอยูใ่นระดบัมากเรียง

ตามลาํดบั ดงัน้ี ดา้นความถกูตอ้ง ดา้นความเป็นไปได ้

และดา้นความเหมาะสม  

 

การอภิปรายผล  

1. สภาพปัจจุบนั  ปัญหาของโรงเรียนตน้แบบ   

การพฒันาการใช ้ICT เพ่ือการเรียนรู้โดยภาพรวมคือ

งบประมาณสนบัสนุนพฒันาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศไม่เพียงพอและต่อเน่ือง จาํนวนคอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์ไม่เพียงพอและลา้สมยั   

ความร่วมมือจากครูในการทาํงานเป็นทีมยงัไม่มี

ประสิทธิผล  การพฒันาตนเองดา้น ICT ไม่ค่อย

ประสบความสาํเร็จเม่ือเทียบกบัผลงานท่ีปรากฏ  รวม

ไปถึงการบูรณาการดา้น ICT ท่ียงัไม่สอดคลอ้งการ

จดัการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ  สนิท นนัทชยั (2549, หนา้ 47) และ

ราตรี ดวงไชย  (2550, หนา้ 72-73) ไดท้าํการศึกษาและ

สรุปไดว้า่ ส่ิงท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรคในการพฒันา  

การใช ้ ICT เพ่ือการเรียนรู้ของครูผูส้อนนั้นมีหลาย

ประการ เช่น ครูแต่ละคนนอกจากตอ้งทาํหนา้ท่ีสอน

คนละหลายวิชาและยงัทาํงานหลายอยา่งนอกจากงาน

สอน ทาํใหส่้งผลต่อความพร้อมในการพฒันาตนเอง

ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ครูท่ีมีอายุ

เกินกวา่ 50 ปี ไม่มีความพร้อมในการใชง้านดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีอุปสรรคทางดา้นสายตา  

งบประมาณท่ีจะนาํมาจดัซ้ือ จดัจา้ง และการซ่อมบาํรุง

วสัดุ อุปกรณ์ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารไม่เพียงพอ วสัดุ-อุปกรณ์ในการจดัการสอน

ดา้นเทคโนโลยีมีจาํนวนจาํกดัไม่เพียงพอกบัจาํนวน

นกัเรียน ขาดวสัดุ-อุปกรณ์ในการพฒันางานดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร วสัดุ-อุปกรณ์

ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีใน

โรงเรียนมีประสิทธิภาพตํ่า เสียง่าย การใชว้สัดุ-

อุปกรณ์ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารยงั

ไม่เป็นระบบ ผูรั้บผิดชอบงานดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารไม่ไดดู้แลวสัดุ-อุปกรณ์

อยา่งเตม็ท่ีและสถานท่ีในการจดัเกบ็วสัดุ-อุปกรณ์ไม่

เหมาะสม ทั้งน้ีจากสภาพปรากฏ ผูบ้ริหารสถานศึกษา

ควรจะระดมทุนจากชุมชนเพ่ือเป็นแกไ้ขปัญหา

งบประมาณและทรัพยากรขององคก์าร และควรมีการ

จดัสรรงานพิเศษท่ีนอกเหนือจากงานสอนของครูมิให้

งานท่ีครูคนใดคนหน่ึงมากเกินไป สนบัสนุนการ

ทาํงานเป็นทีม อาจจะเป็นทีมย่อยก่อน เช่น ทีมงานตาม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ มีการใหข้วญัและกาํลงัใจ

ในความสาํเร็จของทีมงาน ยกย่องเพ่ือใหที้มรู้สึก

ภาคภูมิในความสาํเร็จของทีม และจะส่งผลใหที้มเกิด

ประสิทธิผลของในท่ีสุด ในขณะเดียวกนัผูบ้ริหาร

สถานศึกษาตอ้งมีการพฒันาความสามารถและทกัษะ

ของครูทั้งรุ่นเก่าและใหม่เพ่ือใหท้นักบั  ความ

เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี  

2. รูปแบบการพฒันาสุขภาพองคก์ารของ

โรงเรียนตน้แบบการพฒันาการใช ้ ICT เพ่ือ   

การเรียนรู้ ท่ีผูวิ้จยัพฒันาข้ึนเป็นรูปแบบท่ีมี   
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ความเหมาะสม สามารถนาํไปปรับใชไ้ดจ้ริง

ประกอบดว้ยองคป์ระกอบของปัจจยั จาํนวน  4 

องคป์ระกอบ  และมิติสุขภาพองคก์าร จาํนวน  2  มิติ  

ดงัน้ี 

องคป์ระกอบท่ี 1 สภาพแวดลอ้มขององคก์าร 

(Organization  environment) เป็น  การร่วมกนัของ

องคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีเกิดจากภายนอกและภายใน

โรงเรียนทั้งทางดา้นการเมือง เทคโนโลยี ความร่วมมือ

ของชุมชน สอดคลอ้งกบั บรรจง  เข่ือนแกว้ (2552, 

บทคดัยอ่) ท่ีวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารวา่มี 3 ปัจจยัท่ีมีผล

ต่อความสาํเร็จในการบริหาร ICT ของ

สถาบนัอุดมศึกษาไทย ไดแ้ก่ การกาํหนดกลยทุธ์ ICT 

ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร ICT และโครงสร้างองคก์าร

บริหาร ICT ของสถาบนั และอภิญญา สุดา (2547) ท่ี

ใหก้ล่าวไวว้า่ทุกโรงเรียนใหค้วามสาํคญักบัการ

วางแผน ICT ซ่ึงเป็นการปฏิบติัท่ีถกูตอ้งตามหลกัการ

บริหารท่ีนกัวิชาการดา้นการบริหารต่างกก็าํหนดให้

การวางแผนเป็นหนา้ท่ีการบริหารลาํดบัแรกท่ีผูบ้ริหาร

ตอ้งใหค้วามสาํคญัโดยการวางแผนเป็นงานหลกัท่ี

โรงเรียนจาํเป็นตอ้งปฏิบติัก่อนท่ีจะมีการดาํเนินการ 

ใด ๆ เพ่ือเป็นแนวทางให ้การดาํเนินการนั้น ๆ 

บรรลุผลสาํเร็จตามท่ีตอ้งการ และยทุธกิจ  สตัยาวธุ 

(2550, บทคดัยอ่) ท่ีใหค้วามสาํคญักบัการส่งเสริมใหมี้

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งโรงเรียน 

ชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการดาํเนินงาน

ดา้นเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ก่อใหเ้กิด

สมัพนัธภาพดีทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และ

หน่วยงานเอกชนในพ้ืนท่ีใหมี้ส่วนร่วมในการวางแผน 

และใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณ สอดคลอ้งกบั       

สุวรินทร์ นาควชัรางกรู (2551, หนา้ 44 ) ท่ีพบวา่

สุขภาพองคก์ารโรงเรียน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี 

ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหารโรงเรียนสามารถจดัการ

องคก์ารไดอ้ยา่งราบร่ืน ปราศจากแรงกดดนัทางสงัคม 

ชุมชน และผูป้กครอง ผูบ้ริหารสนบัสนุน

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในทุก ๆ เร่ือง ทั้งสวสัดิการและวสัดุ

อุปกรณ์   

องคป์ระกอบท่ี 2 พฤติกรรมการบริหาร 

(Behavior management) เนน้ไปท่ีผูบ้ริหารเป็นผูน้าํ การ

เปล่ียนแปลง โดยการกระจายอาํนาจ มอบอาํนาจ และมุ่ง

ประสานสร้างความสมัพนัธ์กบัทุกฝ่ายใหมี้ส่วนร่วมใน

การบริหาร เป็นการเปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีส่วนร่วม

ในการตดัสินใจสอดคลอ้งกบั  อติกานต ์ ป่ินสุข 

(2550) ท่ีศึกษาเร่ืองบทบาทของผูน้าํกบัการสร้าง

องคก์รท่ีมีสุขภาพดีวา่ ภาวะผูน้าํในเชิงยทุธศาสตร์ ภาวะ

ผูน้าํการเปล่ียนแปลง และภาวะผูน้าํเชิงศรัทธาบารมี มี

บทบาทสาํคญัใน  การสร้างใหอ้งคก์รมีสุขภาพดี และ

บทบาทท่ีผูบ้ริหารตอ้งการใหมี้ในผูน้าํทุกระดบัของ

องคก์รคือ บทบาทนกับริหารแรงงานสัมพนัธ์  ซ่ึงจะช่วย

ส่งเสริมบรรยากาศของความร่วมมือและ  ความเขา้ใจท่ี

ดีแก่สมาชิกสอดรับกบั อนงค ์ แสงแกว้ (2548, หนา้

113) ท่ีกล่าวถึงพฤติกรรม การตดัสินใจของผูบ้ริหารวา่จะ

ใชวิ้ธีการตดัสินใจเรียงจากมากไปนอ้ยดงัน้ี (1) ผูบ้ริหาร

มอบใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาตดัสินใจเอง  (2) ผูบ้ริหารช้ี

ขอ้จาํกดัแลว้ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาทาํการตดัสินใจภายใน

ขอบเขตนั้น (3) ผูบ้ริหารเสนอปัญหาแลว้ขอคาํแนะนาํ

หรือความคิดเห็นจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแลว้นาํมา

พิจารณาตดัสินใจเอง (4) ผูบ้ริหารตดัสินใจแลว้แจง้ให้

ทราบ (5) ผูบ้ริหารตดัสินใจแลว้ขอความเห็นจาก

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและผูบ้ริหารอาจเปล่ียนแปลงการ

ตดัสินใจใหม่เม่ือไดข้อ้มลูท่ีดีกวา่ สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ กนกวรรณ วิเชียรเขต (2551) พบวา่ภาวะ

ผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารกบัพฤติกรรมการ

ตดัสินใจมีความสมัพนัธ์กนัทางบวก และนาํเทคนิควิธี

ต่าง ๆ มาใชใ้นการจดัการศึกษา รวมทั้งเป็นผูน้าํ

ทางดา้นเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือพฒันาการ

เรียนรู้ของนกัเรียนและพฒันาประสิทธิภาพสาํหรับครู

ในการจดัการเรียนการสอน 
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องคป์ระกอบท่ี 3 ทรัพยากรขององคก์าร 

(Organizations Resource) เป็นการจดัหางบประมาณ 

วสัดุอุปกรณ์โครงสร้างพ้ืนฐาน ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์

อาคารสถานท่ี และบุคลากรในการปฏิบติังานท่ี

เพียงพอ โดยพิจารณาในดา้นคุณภาพ ความเพียงพอ 

และความเหมาะสม สอดคลอ้งกบั วชิราพร  

อจัฉริยโกศล และคณะ (2547) ท่ีใหค้วามสาํคญักบัการ

บริหารจดัการดา้นไอซีที โดยโรงเรียนควรมี  

(1) การกาํหนดวิสยัทศัน ์แผนพฒันา แผนการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนอยา่งชดัเจน รวมทั้ง

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ซ่ึงไม่ควร

จาํกดัอยูก่บัการเรียนคอมพิวเตอร์เท่านั้น  (2) การ

พฒันาบุคลากร จดัพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง

สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาโรงเรียน โดยเนน้ความรู้และ

ทกัษะในการใชไ้อซีทีเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการสอน

และการเรียนรู้ของนกัเรียน เช่น การเขียนแผนการ

สอนแบบบูรณาการ ICT กบักลุ่มสาระวิชาใหค้รูและ

นกัเรียนศึกษาฝึกทกัษะทั้งดา้นคอมพิวเตอร์และ

ภาษาองักฤษ เพ่ือใหมี้ศกัยภาพเพียงพอในการใช้

แหล่งขอ้มลู  (3) การบริหารจดัการงานดา้น ICT ใน

โรงเรียนท่ีชดัเจน มีกลุ่มบุคลากรท่ีรับผิดชอบการ

บริหารจดัการท่ีเขม้แขง็ รวมถึง การอาํนวยความ

สะดวกใหแ้ก่ครูดา้นต่าง ๆ เช่น ช่างเทคนิคในการดูแล

และซ่อมบาํรุง  (4) การจดัตั้งกองทุนเพ่ือเทคโนโลยี

สารสนเทศเทคโนโลยีการศึกษาภายในโรงเรียนอยา่ง

ชดัเจน เพ่ือใหเ้กิดความคล่องตวัในการดาํเนินและการ

บริหารงานเน่ืองจากฮาร์ดแวร์ทางเทคโนโลยีมีอายกุาร

ใชง้านค่อนขา้งจาํกดั มีพฒันาการท่ีรวดเร็วดงันั้น

จาํเป็นตอ้งมีงบประมาณรองรับท่ีเพียงพอ เพ่ืออาํนวย 

ความสะดวกในการจดัซ้ือ จดัหา แลกเปล่ียนฮาร์ดแวร์ 

ซอฟตแ์วร์ บุคลากรท่ีชาํนาญและลิขสิทธ์ิของ

ฮาร์ดแวร์ เพ่ือความคล่องตวัในการดาํเนินการ  (5) 

ปรับหลกัสูตรการเรียนการสอนทางดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศและการบูรณาการเทคโนโลยีกบักิจกรรม

การเรียนการสอนกลุ่มสาระอ่ืน ๆ การใชน้วตักรรม

การศึกษาใหม่ ๆ อยา่งเช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน e-

Learning เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนเป็นส่ิงท่ี

ตอ้งใหค้วามรู้แก่ครูเพ่ือพฒันาและออกแบบการสอน

ใหใ้ชเ้ทคโนโลยีดงักล่าวได ้(6) การจดังบประมาณ

สนบัสนุน  ความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียน ชุมชนในการระดม

ทรัพยากรและลดขั้นตอนการใชท้รัพยากร (7) การใช้

เทคโนโลยีท่ีมุ่งสู่การพฒันานกัเรียนอยา่งแทจ้ริง ทั้ง

ทางดา้นการบริหารจดัการ หลกัสูตร วิธี  การเรียน การ

สอน การประเมิน และการวิจยั   

องคป์ระกอบท่ี 4 แรงจูงใจ (motivation) เป็นส่ิง

ท่ีผูบ้ริหารกระตุน้หรือทาํใหค้รูเกิดพฤติกรรมในการ

ปฏิบติังานตามท่ีตอ้งการหรือตามความคาดหวงัของ

โรงเรียน โดยการมอบหมายงานท่ีมีความทา้ทาย

ความสามารถ ผูบ้ริหารให ้ การสนบัสนุนอยูเ่บ้ืองหลงั

และมีวสัดุอุปกรณ์ครบครัน ส่งเสริมครูไดรั้บการ

พฒันาตนเองและวิชาชีพ เพ่ือการบรรลุเป้าหมายของ

โรงเรียนตน้แบบ  การพฒันาการใช ้ICT เพ่ือการเรียนรู้ 

สอดคลอ้งกบั นนัทวิชญ ์ฉตัรบรรยงค ์(2554, หนา้ 61) 

ท่ีใหค้วามสาํคญักบัแรงจูงใจเน่ืองจากการบริหาร

จดัการเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใหค้วามสาํคญัแก่บุคลากรทุก

หน่วย เพ่ือการปฏิบติังานไดเ้ต็มศกัยภาพ และบรรลุ

เป้าหมายของโรงเรียน ผูบ้ริหารตอ้งใหค้วามสาํคญัต่อ

การจูงใจภายในและภายนอก สอดคลอ้งกบักิจกิจพฒัน ์ 

พนัธ์แจ่ม (2549) ท่ีศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งสุขภาพ

องคก์ารกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

ขา้ราชการครู พบวา่ขา้ราชการครูมีความพึงพอใจใน  

การปฏิบติังาน ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่โรงเรียน ไดรั้บการ

พฒันาการบริหารใหมี้ประสิทธิภาพ  ขา้ราชการครู

ส่วนใหญ่มีโอกาสเจริญกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ีการ

งาน ตลอดจนมีการปรับปรุงดา้นอาคารสถานท่ี มี

อาคารเรียนทนัสมยั และนาํเทคโนโลยีมาใชใ้นการ

เรียนการสอน เม่ือครูผูส้อนทาํงานประสบความสาํเร็จ
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ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหก้ารยกยอ่งชมเชย ใหค้วาม

ยติุธรรมในการพิจารณาเล่ือนขั้น เล่ือนตาํแหน่ง ทาํให้

ผูป้ฏิบติังานอยากปฏิบติัหนา้ท่ีเพ่ิมข้ึน  

มิติดา้นสถาบนัและชุมชน (community and 

institutions) เป็นการปรับตวัของโรงเรียนเขา้กบั

ส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริมความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งโรงเรียน

กบัโรงเรียน โรงเรียนกบัชุมชนโดยรอบ มีการมุ่งเนน้

ทางดา้นวิชาการ การสนบัสนุนทรัพยากร การ

ติดต่อส่ือสาร สอดคลอ้งกบั วิเชียร ดอนวิชา (2550) ท่ี

พบวา่ การท่ีผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูนกัเรียน ไดเ้ขา้ร่วม

กิจกรรมของชุมชนอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหเ้กิด

ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งโรงเรียนกบั โดยคาํนึงถึง

การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมจากชุมชน ผูบ้ริหารยงั

ประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  และมีความเป็น

กนัเอง และเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานเขา้มามีส่วนร่วมใน  

การตดัสินใจ ผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญัในการจดัหาส่ือ

และใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยัสาํหรับ

นาํมาใชป้ระกอบการเรียนการสอนและประโยชนเ์พ่ือ

การส่ือสาร สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Podgurski (1990, 

pp.  92-93) ไดก้ล่าววา่ การมุ่งเนน้วิชาการ เป็นการเนน้

ผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาท่ีตั้งเป้าหมายไดสู้งซ่ึงนกัเรียน

ตอ้งขยนัและเอาใจใส่ต่อการเรียน  มีความกระตือรือร้นท่ี

จะคน้ควา้หาความรู้เพ่ิมเติม ตลอดจนใหค้วามช่วยเหลือ

ซ่ึงกนัและกนัใน  การเรียน สอดรับกบั Hoy  &  Sabo  

(1978, p. 144)  กล่าววา่ โรงเรียนมีการตั้งมาตรฐานใน  

การปฏิบติังานการเรียนการสอน ครู-นกัเรียนมีความ

พยายามอยา่งมากเพ่ือพฒันาปรับปรุงตนเอง  และ

ผูบ้ริหารจะตอ้งใหก้ารสนบัสนุนทรัพยากร ให้

สถานศึกษามีวสัดุอุปกรณ์สาํหรับใชใ้น  การ

ปฏิบติังานอยา่งเพียงพอ ครูจดัหาส่ืออยา่งเพียงพอใน

การเรียนการสอน ครูมีการใชส่ื้อใน  การเรียนการสอน  

หากโรงเรียนมีการสนบัสนุนทรัพยากรท่ีเพียงพอยอ่มบริหาร

จดัการโรงเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  สอดรับกบั 

บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์  (2552, หนา้ 305) ท่ีกล่าววา่การ

ส่ือสารถือเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการขบัเคล่ือน

องคก์ารไปสู่การทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพ โรงเรียน

จะตอ้งมีการประสานงานไดดี้ตอ้ง มีการจดัทาํช่องทาง

ในการแลกเปล่ียน และรับรู้ขอ้มลูทั้งรูปแบบท่ีเป็น

ทางการ และไม่เป็นทางการ ดว้ยการส่ือสารแบบ

เปิดเผย การใชเ้ทคโนโลยีในการบริหารและปฏิบติังาน

การพฒันาระบบขอ้มลูสารสนเทศของสถานศึกษา 

และการประชุมในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือใหค้รูรับทราบ

ขอ้มลูท่ีถกูตอ้ง เพียงพอ สามารถใชข้อ้มลูในการ

ปฏิบติังาน ท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน และทัว่ถึง   

มิติดา้นบุคลากร (personnel)  เป็นการให้

ความสาํคญักบัสภาพความเป็นอยูข่องบุคลากรใน

โรงเรียน  ความสมดุลในการใชชี้วิตกบัการทาํงานท่ีส่งผล

ใหบุ้คลากรเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน  มีขวญั

กาํลงัใจมากข้ึน สอดคลอ้งกบั จรัสศรี เพช็รคง (2552, 

หนา้ 292) ท่ีพบวา่ อาจารยไ์ดรั้บค่าตอบแทน เงินเดือน

ท่ีเหมาะสมกบัผลงานมีการจดัระบบการใหร้างวลัส่ิง

ตอบแทนท่ีเหมาะสม มีการส่งเสริมสวสัดิการ มีการจดั

ภาระงานท่ีเหมาะสมทาํใหส้ามารถทาํงานไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ  มีระบบการยืดหยุน่เวลาในการมา

ปฏิบติังานของอาจารยส์ามารถแบ่งเวลาใหก้บั การ

ทาํงานและครอบครัวอยา่งเหมาะสม มีบรรยากาศการ

ทาํงานท่ีไม่เคร่งเครียดเป็นกนัเอง มีส่ิงแวดลอ้มท่ีถูก

สุขลกัษณะส่งเสริม  การทาํงาน มีการจดัสรรเวลาให้

อาจารยใ์นการไปศึกษาคน้ควา้เพ่ือพฒันาตนเองอยา่ง

เหมาะสม การท่ีอาจารยส์ามารถสงัเคราะห์ความรู้และ

ทกัษะท่ีไดรั้บจากการอบรมพฒันาเพ่ือสร้างความรู้

ใหม่หรือนวตักรรม เป็นส่วนหน่ึงในการสร้าง

มลูค่าเพ่ิมใหก้บัทุนมนุษย ์ขององคก์าร สอดคลอ้งกบั  

Katzenbach  (1997, p. 104) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการ

ทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารระดบัสูง (top management 

team) พบวา่ ทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงวดัจาก

ความสามารถท่ีจะบรรลุตามมาตรฐานท่ีตั้งไว ้มี

พฤติกรรมการทาํงานเป็นทีม คือผูบ้ริหารมีความ
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ยืดหยุน่และมีการแบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบกนัอยา่ง

ชดัเจน โดยมีเป้าหมายร่วมกนั สอดรับกบังานวิจยัของ 

บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์  (2552, หนา้ 304-305) ท่ีกล่าววา่

การสร้างทีมการทาํงาน การสร้างค่านิยมร่วมโดย  การ

เช่ือมโยงค่านิยมของครูและโรงเรียนเขา้ดว้ยกนั การให้

ครูมีส่วนร่วมในการวางแผน และตดัสินใจในการ

ปฏิบติังานของตนเอง และ  การบริหารโรงเรียน การ

จดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการประชุม

ปรึกษาหารือ เพ่ือสร้างความเขา้ใจร่วมกนั สร้าง

สมัพนัธภาพและความร่วมมือระหวา่งครูและทีมงาน   

3.จากผลการประเมินรูปแบบการพฒันา

สุขภาพองคก์ารของโรงเรียนตน้แบบการพฒันา 

การใช ้ICT เพ่ือการเรียนรู้ พบวา่ ผูบ้ริหารมีความ

คิดเห็นในภาพรวมทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก โดยมีความ

คิดเห็นวา่ดา้นความเป็นประโยชนอ์ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

นอกจากนั้น คือ ดา้นความถกูตอ้ง ดา้นความเป็นไปได ้

และดา้นความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ท่ีเป็นเช่นน้ี

เป็นเพราะผูวิ้จยัไดด้าํเนินการตามขั้นตอนการพฒันา

รูปแบบดงัท่ี Keeves (1988, p. 560) Willer  (1988,  

p.  52)  และสมาน อศัวภูมิ (2537, หนา้ 17) ไดก้ล่าววา่ 

การพฒันารูปแบบเป็นการสร้างรูปแบบ (construct)  

และการหาความตรง  (validity)  ของรูปแบบ ท่ีแสดงถึง

แนวความคิด วตัถุประสงค ์เป้าหมาย และวิธีการท่ีจะ

นาํไปสู่การเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน ซ่ึงในการสร้าง

รูปแบบผูวิ้จยัไดด้าํเนินการอยา่งเป็นระบบตามขั้นตอน 

จากนั้นผูวิ้จยัใหค้วามสาํคญัในการตรวจสอบรูปแบบ

โดยผูวิ้จยัไดใ้ชเ้กณฑค์ะแนนมาตรฐานสาํหรับ  การ

ประเมินผลทางการศึกษา (Joint Committee on 

Standards for Educational Evaluation) ประเทศ

สหรัฐอเมริกาซ่ึงไดพ้ฒันาเกณฑท่ี์มีคุณภาพสาํหรับ

การประเมินผล ประกอบดว้ยมาตรฐาน 4 ดา้น คือ ดา้น

การมีประโยชน ์ดา้นความเป็นไปได ้ดา้นความ

เหมาะสม  และดา้นความถกูตอ้ง  (นิวตัร นาคะเวศ, 

2554, หนา้ 68-69)  โดยผูเ้ช่ียวชาญต่างมีความคิดเห็น

สอดคลอ้งกนัวา่รูปแบบท่ีผูวิ้จยัพฒันาข้ึนเป็นรูปแบบท่ี

มี  ความเหมาะสมทุกประการ 

 

ข้อเสนอแนะ  

 1. ผลการวิจยัพบวา่พฤติกรรมของผูบ้ริหาร  

เป็นองคป์ระกอบท่ีมีความสาํคญัใน  การขบัเคล่ือน

รูปแบบสู่การปฏิบติั  ดงันั้นใน  การนาํรูปแบบไปใช้

ในสถานศึกษา ผูบ้ริหารตอ้งมีภาวะผูน้าํในดา้นการ

ปฏิบติัตนแบบอยา่งท่ีดี มีความมุ่งมัน่ในการให้

ความสาํคญักบับุคลากร และเป็นแบบอยา่งในการ

เปล่ียนแปลง สร้างบรรยากาศใหเ้กิดการทาํงานเป็นทีม 

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั  เพ่ือใหบ้รรลุจุดมุ่งหมาย 

นอกจากน้ี ผูบ้ริหารตอ้งวางแผนมุ่งสู่การเป็นโรงเรียน 

ICT โดยกระจายอาํนาจ  มอบอาํนาจ และมุ่งประสาน

สร้างความสมัพนัธ์กบัทุกฝ่ายใหมี้ส่วนร่วมใน  การ

บริหาร รวมทั้งเป็นผูน้าํทางดา้นเทคโนโลยี 

2. ในการนาํรูปแบบไปใชใ้นสถานศึกษา 

ผูบ้ริหารจะตอ้งศึกษารายละเอียดของรูปแบบ ให้

ความสาํคญัในการจดัตั้งทีม และพฒันาทีมใน 

การร่วมมือกนัทาํงาน ใหโ้อกาสทุกคนใน  การเรียนรู้

งานใหม่ ใหทุ้กคนไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสาร ก่อน

ดาํเนินการใชรู้ปแบบตอ้ง ประชุมช้ีแจงใหค้รูและผูมี้

ส่วนเก่ียวขอ้งไดรั้บทราบตรงกนั ไดแ้สดง  ความ

คิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบอยา่งอิสระ  

3. ในการบริหารจดัการตามรูปแบบน้ี ควรให้

ทุกคนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งไดร่้วมกนัจดัทาํคู่มือ   

การพฒันาสุขภาพองคก์ารของโรงเรียนตน้แบบ   

การพฒันา การใช ้ ICT เพ่ือการเรียนรู้เอง ทั้งน้ีเพราะ

แต่ละสถานศึกษามีบริบทท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น คู่มือ

การพฒันาสุขภาพองคก์ารของโรงเรียนตน้แบบการ

พฒันาการใช ้ICT เพ่ือ  การเรียนรู้ ของแต่ละ

สถานศึกษาจะไม่เหมือนกนั ภายในคู่มืออาจ

ประกอบดว้ยวิสยัทศัน ์ค่านิยม เป้าหมายของ

สถานศึกษาท่ีเกิดจากการหลอมรวมเป้าหมายของครู
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แต่ละคน วฒันธรรมสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ 

SWOT จดัทาํมาตรฐาน  การปฏิบติังาน โครงสร้างและ

ระบบงาน ขอ้มลูสารสนเทศท่ีจาํเป็น กิจกรรมการ

ประเมินผล  การดาํเนินงานของแต่ละสถานศึกษา   

เป็นตน้  เพ่ือใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาและครูใชเ้ป็น

แนวทางในการดาํเนินงาน  
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การวิเคราะห์ปัจจัยทีส่่งผลต่อคุณภาพการวจิัยในช้ันเรียนของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกดั

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

Analyses of Factors Affecting Classroom Research Quality of Primary School Teachers, Office 

of the Basic Education Commission 

 

                                                                                                               วฒันธรรม  ระยบัศรี และ วีระวฒัน ์ อุทยัรัตน์ 

 

บทคัดย่อ 

วตัถุประสงคใ์นการวิจยัน้ีเพ่ือ (1)  ศึกษาสภาพและคุณภาพการวิจยัในชั้นเรียน (2)  วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

คุณภาพการวิจยัในชั้นเรียน (3)  ศึกษาเส้นทางความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการวิจยัในชั้นเรียนของ

ครูโรงเรียนประถมศึกษา และ (4)  สร้างขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายและการปฏิบติั กลุ่มตวัอยา่งการวิจยั ไดแ้ก่ นกัวิชาการ

ดา้นการวิจยัในชั้นเรียน ผูอ้าํนวยการโรงเรียนและครูท่ีมีวิทยะฐานะตั้งแต่ชาํนาญการพิเศษข้ึนไป ผลการวิจยั พบวา่ (1)  ครู

ทาํวิจยัเพ่ือแกปั้ญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและปัญหาพฤติกรรมของนกัเรียน ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัพอใช ้(2) ในภาพรวม

ทุกปัจจยัส่งผลต่อคุณภาพการวิจยัในชั้นเรียนอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (3) เส้นทางความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจยัท่ีส่งผล

ต่อคุณภาพการวิจยัในชั้นเรียนของครูทั้ง 5 ดา้น พบวา่ ปัจจยัสมรรถภาพการวิจยัส่งผลและมีอิทธิพลทางตรงมากท่ีสุด 

ปัจจยัแรงจูงใจภายนอก และปัจจยัส่วนบุคคลส่งผลทางออ้มมากท่ีสุด อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 สมการพยากรณ์ท่ีช่ือ 

PIEERC MODEL สามารถทาํนายคุณภาพของงานวิจยัในชั้นเรียนไดร้้อยละ 59.0 (4) ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายและการ

ปฏิบติัสาํหรับการพฒันาคุณภาพการวิจยัในชั้นเรียนของครูโรงเรียนประถมศึกษามี 3 ขอ้ไดแ้ก่ (1) ส่งเสริมใหค้รูเขา้รับการ

ฝึกอบรม   (2) จดัหาท่ีปรึกษา และ (3) ส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนใหไ้ดรั้บการเผยแพร่ 

 

คําสําคัญ : การวิจยัในชั้นเรียน, ปัจจยั, คุณภาพการวิจยัในชั้นเรียน, ครูโรงเรียนประถมศึกษา 
 

 

Abstract 

The objectives of this research were: (1) to study situations and classroom research quality of  primary schools 

teachers, (2) to analyze the factors that affect classroom research quality (3) to study the relationships between causes and 

factors that affect to research quality, and (4) to give suggestions on policies and practices in order to develop the quality  of 

classroom research. The sample groups included  researchers, school executives and teachers who are in specialist level. 

The result found that: (1) Primary school teachers conducted classroom research in order to solve the problems concerning 

students’ achievements and behaviors, research quality was at fair level (2) A factors affect to the quality of classroom 

research were at the highest level (3) The relationships between causes and factors that effect to research quality in 5 aspects 

found that quality of research effect directly in the highest level as .05, external motivation and personnel factors affecting 

indirectly at the highest level. PIEERC MODEL equation can predict quality of research in class room at 59.4 %. 
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predict quality of research in class room at 59.4 %. Suggestion from this research were (1) support teachers to participate 
training (2) provide consultant and (3) promotes class room research. 
 
Keywords: classroom research quality, factor, school teacher 

 
 

 
ความนํา 
 เจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 วา่ การศึกษาตอ้งเป็นไปเพ่ือ
พฒันาคนใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ คุณธรรมจริยธรรมและวฒันธรรมใน
การดาํรงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
จึงเกิดแนวคิด การปฏิรูปการศึกษาโดยมีเป้าหมาย คือ การ
พฒันาคุณภาพการเรียนรู้และผูเ้รียนใหไ้ดม้าตรฐาน  
จากผลการศึกษาสภาพเก่ียวกบัการจดัการศึกษาตาม

แผนพฒันาการศึกษาท่ีผา่นมาของ วิทยากร  
เชียงกลู (2550, หนา้ 51) ช้ีใหเ้ห็นวา่ การจดัการศึกษาใน
ทุกระดบัยงัตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ขอยา่งมากโดยเฉพาะ

คุณภาพการศึกษาของไทย อาจเป็นเพราะครูส่วนใหญ่ยงั
ใชก้ารสอนแบบเดิมคือ การบรรยายไม่เนน้กระบวนการให้
ผูเ้รียนไดส้ามารถพฒันาการคิด วิเคราะห์ สงัเคราะห์  
การแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง และครูยงัใชส่ื้อการเรียน
การสอนไม่มากนกั (กล่ิน สระทองเนียม, 2554) ซ่ึงการ
พฒันาการเรียนรู้เป็นหนา้ท่ีของครูท่ีจะตอ้งศึกษาหาวิธีการ

มาปรับปรุงหรือแกไ้ขการจดักระบวนการเรียนรู้ใหลู้กศิษย์

ไดพ้ฒันาตนเองตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 3 
พ.ศ. 2553 มาตรา 24 (5) วา่ครูตอ้งใชก้ารวิจยัเป็นส่วนหน่ึง
ของการเรียนการสอนและยงักาํหนดในมาตรา 30 วา่
ผูบ้ริหารตอ้งส่งเสริมใหค้รูผูส้อนสามารถวิจยัเพื่อ

พฒันาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน การวิจยัเป็น
กิจกรรมท่ีไดรั้บการยอมรับกนัโดยทัว่ไปวา่เป็นวิธีการ

หรือเคร่ืองมือในการพฒันาภูมิปัญญาของประเทศให้

กา้วหนา้ยิง่ ๆ ข้ึนไป (ปรีดา  เบญ็คาร, 2548,  
หนา้ 3) และจากการศึกษาของวารุณี โพธ์ิบุตรดี (2547) ท่ี
วิจยัการศึกษาการใชผ้ลการวจิยัและผลกระทบจากการทาํ

วิจยัในชั้นเรียนของครูนกัวจิยัพบวา่ การทาํวิจยัในชั้นเรียน
ของครูนกัวจิยัในโรงเรียน ส่งผลกระทบทางบวกต่อ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน แต่การทาํวิจยัในชั้น
เรียนของครูยงัไม่เป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน และยงัไม่เป็นงาน
ประจาํของครู เพราะครูมีการสอนมาก และยงัมีภาระอ่ืน ๆ 
ในโรงเรียน ท่ีสาํคญัครูยงัไม่มีทิศทางท่ีชดัเจนในเร่ืองการ
ทาํวิจยัในชั้นเรียน (อุทุมพร  จามรมาน, 2544,  
หนา้ 43)  

จากการสงัเคราะห์งานวิจยัในชั้นเรียนของคุรุสภา 
(2550); จินตนา  ศรีราตรี (2549) และจากงานวิจยัของดิเรก  
สุขสุนยั (2547); ณฐัพร  พวงไธสง (2546); นวรัตน ์ พลูใย 
(2545) พบวา่ คุณภาพของการวจิยัในชั้นเรียนของครูอยูใ่น
ระดบัปานกลาง การท่ีจะทาํใหก้ารวิจยัในชั้นเรียนของครูมี
คุณภาพมากข้ึนทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพนั้นจาํเป็นตอ้ง

ทราบถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อคุณภาพการวิจยั ซ่ึงปัจจยั
ต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อคุณภาพการวจิยัในชั้นเรียนมีหลายปัจจยั
แต่ละปัจจยัส่งผลต่อคุณภาพการวจิยัในชั้นเรียนมากนอ้ย

แตกต่างกนัไป 
จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะวเิคราะห์

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการวจิยัในชั้นเรียนของครู

โรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่เป็นแนวทางในการส่งเสริม
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คุณภาพการวิจยัในชั้นเรียนของครูในโรงเรียน

ประถมศึกษาต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาสภาพและคุณภาพการวิจยัในชั้น
เรียนของครูโรงเรียนประถมศึกษา  
สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.  เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการวจิยั
ในชั้นเรียนของครูโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3.  เพื่อศึกษาเสน้ทางความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของ
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการวจิยัในชั้นเรียนของครู

โรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4.  เพื่อสร้างขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายและการ
ปฏิบติั เพื่อพฒันาคุณภาพการวิจยั 

ในชั้นเรียนของครูโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
กรอบแนวคดิการวจัิย 

จากการวิเคราะห์แนวคิด/หลกัการ/ทฤษฎีและ
งานวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการวิจยัในชั้น

เรียน พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการทาํวิจยัในชั้นเรียน คือ
ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัแรงจูงใจภายใน ปัจจยัแรงจูงใจ
ภายนอก ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม และปัจจยัสมรรถภาพ
การวิจยัในชั้นเรียน และองคป์ระกอบของคุณภาพการวิจยั
ในชั้นเรียน ประกอบดว้ย 6 ดา้น ไดแ้ก่   
(1) ความทนัสมยัและสมบูรณ์ของเน้ือหา 
(2)  ความถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ (3) ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์(4) การพิมพแ์ละการจดัรูปเล่ม (5) ประโยชน์
ของการวิจยัในชั้นเรียน  
(6) การเผยแพร่ผลการวิจยัในชั้นเรียน 
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กรอบแนวคดิการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
วธีิดําเนินการวจัิย 
การวิจยัน้ีใชว้ิธีวิจยัแบบผสมผสาน (mixed methods 
research) มี 4 ขั้นตอน (1)  ศึกษาสภาพและคุณภาพการวิจยั
ในชั้นเรียนครู (2) วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการ
วิจยัในชั้นเรียนของครู  (3) ศึกษาเส้นทางความสมัพนัธ์
ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการวจิยัในชั้นเรียนของครู  
(4) สร้างขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายและการปฏิบติั 

 

 
 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.   การศึกษาสภาพและคุณภาพการวิจยัในชั้น

เรียนของครูโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

     1.1  ประชากรประกอบดว้ยนกัวิชาการดา้น
การวิจยัในชั้นเรียนตามบญัชีผูท้รงคุณวฒิุของสาํนกังาน

คณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

แนวคิด/หลกัการทฤษฎีและงานวิจยัเก่ียวกบั
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการวจิยัในชั้นเรียน 

แนวคิด/หลกัการทฤษฎีและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งคุณภาพการวิจยัในชั้นเรียน 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการวิจยัในชั้นเรียนตาม

สภาพจริง 
คุณภาพการวิจยัในชั้นเรียนตามสภาพจริง 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อคุณภาพการวจิยัในช้ันเรียน 
1. ปัจจยัส่วนบุคคล 
2. ปัจจยัแรงจูงใจภายใน 
3. ปัจจยัแรงจูงใจภายนอก 
4. ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม 
5 ปัจจยัสมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียน 

คุณภาพการวจิัยในช้ันเรียน 6 ด้าน 
1.  ความทนัสมยัและสมบูรณ์ของเน้ือหา 
2.  ความถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ 
3.  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
4.  การพิมพแ์ละการจดัรูปเล่ม 
5.  ประโยชนข์องการวิจยัในชั้นเรียน 
6.  การเผยแพร่ผลการวจิยัในชั้นเรียน 
 

ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายและการปฏิบติั 
เพื่อพฒันาคุณภาพการวิจยัในชั้นเรียน 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
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(กคศ.) ผูอ้าํนวยการโรงเรียนและครูปฏิบติัการสอนใน
สถานศึกษาท่ีมีวิทยะฐานะตั้งแต่ชาํนาญการพิเศษข้ึนไป 

     1.2  กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 9 คน เลือกมาแบบ
เจาะจงจากประชากร 

2.  การวิเคราะห์ปัจจยัและการศึกษาเส้นทาง
ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการ

วิจยัในชั้นเรียนของครูโรงเรียนประถมศึกษา สงักดั
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

     2.1  ประชากร เป็นครูปฏิบติัการสอนท่ีมีวิทย
ฐานะ ตั้งแต่ชาํนาญการพิเศษข้ึนไป จาํนวน 21,642 คน 

     2.2  กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 379 คน เลือกจาก
ประชากรดว้ยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน  

3.  การสร้างขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายและการ
ปฏิบติั เพื่อพฒันาคุณภาพการวิจยัในชั้นเรียนของครู
โรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

     3.1  ประชากรท่ีใชป้ระกอบดว้ย นกัวิชาการ
ดา้นนโยบายและแผน ผูอ้าํนวยการโรงเรียน และครู 

     3.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 เพือ่สนทนากลุ่ม 
ตรวจสอบและ ประเมินขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายและการ
ปฏิบติั ประกอบดว้ย นกัวิชาการ 
ดา้นนโยบายและแผน และผูอ้าํนวยการโรงเรียน รวม
จาํนวน 9 คน ไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง 

กลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 เป็นกลุ่มตวัอยา่งเพือ่ ตอบ
แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายและการ

ปฏิบติั ประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญดา้นนโยบายและแผน 
ผูอ้าํนวยการโรงเรียน และครู รวมจาํนวน 9 คน ไดม้าจาก
การเลือกแบบเจาะจงเช่นกนั 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 แบบสมัภาษณ์ แบบสอบถาม จาํนวน 96 ขอ้  
ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั .95  
และแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้อง

ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายและการปฏิบติั 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัเดินทางไปสมัภาษณ์  และแจก

แบบสอบถามเกบ็ขอ้มูลดว้ยตนเอง จดัสนทนากลุ่มเพ่ือ
ตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้

ของนโยบายและการปฏิบติั  
 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิีใ่ช้ 
นาํผลท่ีไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติทาง

สงัคมศาสตร์ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (mean)  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และการ
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (structural equation 
model--SEM) 

 
ผลการวจัิย 

ขอ้คน้พบของการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

คุณภาพการวิจยัในชั้นเรียนของครูโรงเรียนประถมศึกษา 
สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คร้ัง
น้ี สามารถสรุปไดต้ามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ดงัน้ี 

1.  สภาพและคุณภาพการวิจยัในชั้นเรียนของครู
โรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัขอ้ท่ี 
1) จากการสมัภาษณ์นกัวิชาการดา้นการวิจยัในชั้นเรียน
ตามบญัชีผูท้รงคุณวฒิุของ สาํนกังานคณะกรรมการ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูอ้าํนวยการ
โรงเรียนและครูปฏิบติัการสอน  
ในสถานศึกษาท่ีมีวิทยะฐานะตั้งแต่ชาํนาญการพิเศษข้ึน

ไป รวมทั้งส้ินจาํนวน 9 คน ประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัครู 
พบวา่ ครูทาํการวิจยัในชั้นเรียนเพื่อแกปั้ญหาผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนและแกปั้ญหาพฤติกรรมของนกัเรียน ไม่ค่อย
ไดรั้บการเผยแพร่และนาํไปใชก้บันกัเรียนกลุ่มอ่ืน ๆ การ
ทาํวิจยัส่วนใหญ่ไม่ถูกตอ้งตามระเบียบวิธีวิจยั และการ
เขียนรายงานการวิจยัในชั้นเรียนยงัไม่ถูกตอ้งตามหลกั

วิชาการ โดยมีระดบัคุณภาพการวิจยัในชั้นเรียนส่วนใหญ่ 
อยูใ่นระดบัพอใช ้ส่วนประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหาร
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โรงเรียน พบวา่ มีการสนบัสนุนใหค้รูเขา้รับการอบรม
การวิจยัในชั้นเรียนแต่ไม่มีความต่อเน่ือง ครูขาดแหล่ง
คน้ควา้อา้งอิงและท่ีปรึกษา โรงเรียนมีนโยบายสนบัสนุน
ใหค้รูทาํและนาํผลการวิจยัในชั้นเรียนไปใชใ้น

กระบวนการจดัการเรียนการสอน มีการสร้างแรงจูงใจ
และใหข้วญักาํลงัใจรวมถึงการเผยแพร่ผลงานวิจยัในชั้น

เรียนกบัหน่วยงานต่าง ๆ  
ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการวิจยัในชั้นเรียน 

พบวา่ ครูควรมีการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไปและเขา้
รับการฝึกอบรม/สมัมนาเก่ียวกบัการวิจยัในชั้นเรียนเป็น
ประจาํและตอ้งมีทศันคติท่ีดีต่อการวิจยัในชั้นเรียน ตลอด
ถึงมีความตระหนกัวา่ตอ้งทาํและนาํผลการวิจยัในชั้น

เรียนไปใชแ้กปั้ญหาและใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของ

กระบวนการเรียนการสอน ครูควรมีความรู้ความสามารถ
ดา้นระเบียบวิธีวิจยัการเขียนรายงานการวิจยั มีลกัษณะ
นิสยัใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมีประสบการณ์ ในการทาํวิจยัทั้งใน
ระหวา่งเรียนในมหาวิทยาลยัและทาํวิจยัในชั้นเรียนใน

โรงเรียนท่ีสอน   
สาํหรับดา้นคุณภาพการวิจยัในชั้นเรียน พบวา่ ตวั

บ่งช้ีของคุณภาพการวิจยัในชั้นเรียนประกอบดว้ย เน้ือหามี
ความสมบูรณ์และทนัสมยั มีความถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ 
มีความริเร่ิมสร้างสรรค ์การเขียนรายงานถูกตอ้งตามหลกั
วิชาการ ใชป้ระโยชนไ์ดต้รงตามวตัถุประสงคแ์ละมีการ
ยอมรับใหเ้ผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ ท่ีเป็นท่ียอมรับใน
สงัคมวิชาการ  

2.  ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการ
วิจยัในชั้นเรียนของครู โรงเรียนประถมศึกษา สงักดั
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา่ 
ระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการวิจยัในชั้นเรียนของครู

โรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  = 4.49) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกปัจจยัมีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุดเช่นกนั โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ 
ปัจจยัสมรรถภาพการวิจยั (  = 4.78) รองลงมา คือ 

ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม (  = 4.68) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
นอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ปัจจยัแรงจูงใจภายใน  
(  = 4.28)  

3.  ผลการศึกษาเส้นทางความสมัพนัธ์เชิงเหตุ
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการวจิยัในชั้นเรียนของครู 
โรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง 
อิทธิพลทางออ้มและอิทธิพลรวมของปัจจยั ปรากฏผล
ดงัน้ี 

   (1)  ปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่  
มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อคุณภาพการวิจยัในชั้นเรียน 
อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 มีค่าอิทธิพล เท่ากบั 0.10 
และมีอิทธิพลทางออ้มต่อคุณภาพการวิจยัในชั้นเรียน 
อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 มีค่าอิทธิพล เท่ากบั 0.22 
ส่วนอิทธิพลรวมต่อคุณภาพการวิจยัในชั้นเรียน อยา่งมี
นยัสาํคญัท่ีระดบั .05 มีค่าอิทธิพล  
เท่ากบั 0.32 

   (2)  ปัจจยัแรงจูงใจภายใน พบวา่  
มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อคุณภาพการวิจยัในชั้นเรียน 
อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 มีค่าอิทธิพล เท่ากบั 0.20 
และมีอิทธิพลทางออ้มต่อคุณภาพการวิจยัในชั้นเรียน 
อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 มีค่าอิทธิพล เท่ากบั 0.03  
ส่วนอิทธิพลรวมต่อคุณภาพการวิจยัในชั้นเรียน อยา่งมี
นยัสาํคญัท่ีระดบั .05 มีค่าอิทธิพล เท่ากบั 0.23 

   (3)  ปัจจยัแรงจูงใจภายนอก พบวา่ มีอิทธิพล
ทางตรงเชิงบวกต่อคุณภาพการวิจยัในชั้นเรียน อยา่งมี
นยัสาํคญัท่ีระดบั .05 มีค่าอิทธิพล เท่ากบั 0.22 และมี
อิทธิพลทางออ้มต่อคุณภาพการวิจยัในชั้นเรียน อยา่งมี
นยัสาํคญัท่ีระดบั .05 มีค่าอิทธิพล เท่ากบั 0.02 ส่วน
อิทธิพลรวมต่อคุณภาพการวิจยัในชั้นเรียน อยา่งมี
นยัสาํคญัท่ีระดบั .05 มีค่าอิทธิพล เท่ากบั 0.24 

   (4)  ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม พบวา่ มีอิทธิพล
ทางตรงเชิงบวกต่อคุณภาพการวิจยัในชั้นเรียน อยา่งมี
นยัสาํคญัท่ีระดบั .05  
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มีค่าอิทธิพล เท่ากบั 0.11 และมีอิทธิพลทางออ้มต่อ
คุณภาพการวิจยัในชั้นเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 
มีค่าอิทธิพล เท่ากบั 0.18 ส่วนอิทธิพลรวมต่อคุณภาพ
การวิจยัในชั้นเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 มีค่า
อิทธิพล เท่ากบั 0.29 

   (5)  ปัจจยัสมรรถภาพการวจิยั พบวา่ มี
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อคุณภาพการวิจยัในชั้นเรียน 
อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 มีค่าอิทธิพล เท่ากบั 0.36 
ส่วนอิทธิพลรวมต่อคุณภาพการวิจยัในชั้นเรียน อยา่งมี
นยัสาํคญัท่ีระดบั .05 มีค่าอิทธิพล เท่ากบั 0.36 
นอกจากน้ีผลการวิเคราะห์โมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุ

ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการวิจยัในชั้นเรียนของครู

โรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ยงัสามารถเขียนในรูปสมการ
โครงสร้าง (Structural Equation Model Analysis--SEM) 
ไดด้งัน้ี CR = 0.10* PF + 0.20* IMF + 0.22* EMF + 
0.11* EF + 0.36* RCF; R2 = 0.59 
 เม่ือพิจารณาค่าสมัประสิทธ์ิการพยากรณ์  (R2) 
ของสมการโครงสร้างของคุณภาพการวิจยัในชั้นเรียน 
พบวา่ มีค่าเท่ากบั .59 แสดงวา่ตวัแปรโมเดล สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการ

วิจยัในชั้นเรียน ไดร้้อยละ 59  สมการโดยสร้างพยากรณ์
คุณภาพงานวิจยัในชั้นเรียนช่ือวา่ PIEERC MODEL  
โดยมีความหมาย ดงัน้ี (1) PF หมายถึง ตวัแปรแฝงปัจจยั
ส่วนบุคคล (2) IMF หมายถึง ตวัแปรแฝงปัจจยัแรงจูงใจ
ภายใน (3) EMF หมายถึง ตวัแปรแฝงปัจจยัแรงจูงใจ
ภายนอก (4) EF หมายถึง ตวัแปรแฝงปัจจยัสภาพแวดลอ้ม 
(5) RCF หมายถึง ตวัแปรแฝงปัจจยัสมรรถภาพการวิจยั  
(6) CR หมายถึง ตวัแปรแฝงคุณภาพการวิจยัในชั้นเรียน
ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4.  ผลการสนทนากลุ่ม และการวเิคราะห์
แบบสอบถามของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะเชิง

นโยบายและการปฎิบติั พบวา่ ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย

การปฏิบติัมีความเหมาะสมและความเป็นไปไดอ้ยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด  
 

การอภปิรายผล 
จากการสรุปผลการวิจยัในคร้ังน้ี สามารถนาํมา

อภิปรายผลตามวตัถุประสงคก์ารวิจยัได ้ดงัน้ี 
1.  สภาพและคุณภาพการวิจยั 

ในชั้นเรียนของครูโรงเรียนประถมศึกษา  
สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูทาํ
การวิจยัในชั้นเรียนเพือ่แกปั้ญหาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

และแกปั้ญหาพฤติกรรมของนกัเรียน โดยครูคนเดียวสอน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ครูท่ีสอนใน
ระดบัประถมศึกษาส่วนใหญ่สอนประจาํชั้นและสอนทุก

วิชา ทาํใหมี้ภาระในการสอนมาก จึงไม่ไดท้าํวจิยัในเชิง
ป้องกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมณินทร  พลไชยวงศ ์(2552) ท่ีได้
ศึกษา เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการวิจยัในชั้นเรียน
ของครูโรงเรียนวดัดุสิตาราม สาํนกังานเขตบางกอกนอ้ย 
กรุงเทพมหานคร พบวา่ ครูส่วนใหญ่ทาํวิจยัเพือ่แกปั้ญหา
และกระจายอยูใ่นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การทาํวิจยัส่วน
ใหญ่ไม่ถูกตอ้งตามระเบียบวิธีวิจยั และมีการเขียนรายงาน
การวิจยัในชั้นเรียนยงัไม่ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ โดยมี
ระดบัคุณภาพการวจิยัในชั้นเรียนส่วนใหญ่อยูใ่นระดบั

พอใช ้ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ครูท่ีสอนในโรงเรียน
ประถมศึกษาส่วนใหญ่สาํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 
หลกัสูตร 4 ปี ซ่ึงยงัไม่มีวิชาท่ีเรียนเก่ียวกบัการทาํวิจยัใน
ชั้นเรียน ส่วนประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหารโรงเรียน 
พบวา่ การอบรมไม่มีความต่อเน่ือง ขาดแหล่งคน้ควา้
อา้งอิงและท่ีปรึกษา ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ โรงเรียน
ประถมศึกษาส่วนใหญ่กระจายอยูใ่นส่วนภูมิภาคท่ี

ห่างไกลจากแหล่งคน้ควา้และผูรู้้สาํหรับอา้งอิงและปรึกษา 
โรงเรียนมีนโยบายสนบัสนุนใหค้รูทาํและนาํผลการวิจยั

ในชั้นเรียนไปใชใ้นกระบวนการจดัการเรียนการสอน และ
การสนบัสนุนส่งเสริมใหค้รูไดรั้บการฝึกอบรมการวิจยัใน

ชั้นเรียนและมีการสร้างแรงจูงใจและใหข้วญักาํลงัใจ
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รวมถึงการเผยแพร่ผลงานวิจยัในชั้นเรียนกบัหน่วยงาน 

ต่าง ๆ ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัวิลยัพรณ์  เสรีวฒัน ์(2544) 

ท่ีวิจยัเร่ือง การวิจยัในชั้นเรียนของครูแกนนาํ กรมสามญั

ศึกษา จงัหวดัขอนแก่น พบวา่ ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหค้รูเขา้

รับการฝึกอบรมและมีการสร้างแรงจูงใจใหก้บัครูท่ีทาํวิจยั 

อาจเน่ืองมาจากสภาพบริบทของโรงเรียนประถมศึกษา

ส่วนใหญ่อยูใ่นชนบทห่างไกล และใชก้ฎหมาย ระเบียบ 

ขอ้บงัคบั ท่ีเก่ียวขอ้งและไดรั้บการสนบัสนุนจาก

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเหมือนกนั 

ผลการวิจยัในชั้นเรียนดงักล่าวจึงสอดคลอ้งกนั 

2.  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการวิจยัในชั้นเรียน

ของครู โรงเรียนประถมศึกษา  

สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาก

ผลการวิจยัพบวา่ ทุกปัจจยัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูงสุดและ

ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ปัจจยัสมรรถภาพการวิจยั 

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ปัจจยัสมรรถภาพการวิจยัเป็นเร่ือง

ความรู้ความสามารถและทกัษะดา้นการวิจยัท่ีจะทาํใหค้รู

สามารถทาํวิจยัไดส้าํเร็จ สอดคลอ้งกบั  

สุพรรณี สินโพธ์ิ (2546) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อสมรรถภาพการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนของ

ครูประถมศึกษา พบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการทาํวิจยั

ปฏิบติัการในชั้นเรียน คือ ปัจจยัสมรรถภาพการวิจยั ส่วน

ท่ี พบวา่ ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม ยงัส่งผลต่อคุณภาพการวิจยั

ในชั้นเรียน อาจเป็นเพราะวา่ การทาํวิจยัในชั้นเรียนใหมี้

คุณภาพนอกจากความรู้ความสามารถของตวัครูผูท้าํวิจยั

แลว้ยงัตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งหลาย

ฝ่าย อาทิ ผูบ้ริหารโรงเรียน ท่ีปรึกษาและแหล่งคน้ควา้ 

ผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบั ภิญโญ ลองศรี (2548) ได้

ศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการทาํวิจยัใน

ชั้นเรียนของครูผูส้อนในโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1-5 ท่ีพบวา่ ตวัแปรท่ีมี

ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการทาํวิจยัในชั้นเรียน

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 คือ คุณลกัษณะของ

ผูท้าํวิจยั กระบวนการทาํงาน การไดรั้บการยอมรับ การ

ไดรั้บการสนบัสนุนจากบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง ความตอ้งการ

ความกา้วหนา้ในอาชีพ การไดรั้บการสนบัสนุนจาก

ผูบ้ริหารดา้นแหล่งขอ้มูล การไดรั้บ การสนบัสนุนจาก

ผูบ้ริหารดา้นวสัดุ อุปกรณ์และส่ิงอาํนวยความสะดวก  

3.  เส้นทางความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผลของ

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการวิจยัในชั้นเรียนของครู 

โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพบวา่ ปัจจยัสมรรถภาพการวิจยั มี

อิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อคุณภาพการวิจยัในชั้นเรียน  

อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 มีค่าอิทธิพล เท่ากบั 0.36 ส่วน

อิทธิพลรวมต่อคุณภาพการวิจยัในชั้นเรียน อยา่งมี

นยัสาํคญัท่ีระดบั .05 มีค่าอิทธิพล เท่ากบั 0.36 ปัจจยัส่วน

บุคคล พบวา่ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อคุณภาพการวิจยั

ในชั้นเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 มีค่าอิทธิพล 

เท่ากบั 0.10 และมีอิทธิพลทางออ้มต่อคุณภาพการวิจยัใน

ชั้นเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 มีค่าอิทธิพล เท่ากบั 

0.21 ส่วนอิทธิพลรวมต่อคุณภาพการวิจยัในชั้นเรียน อยา่ง

มีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 โดยมีค่าอิทธิพล เท่ากบั 0.31 

สอดคลอ้งกบัเลอชยั โชคสวสัด์ิ (2546, หนา้ 124) ทาํการ

วิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการทาํวิจยัในชั้นเรียนของครูท่ี

สอนในโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานการ

ประถมศึกษาจงัหวดัขอนแก่น พบวา่ ประสบการณ์ในการ

ทาํวิจยัและการเขา้รับการฝึกอบรม ส่งผลต่อการทาํวิจยัใน

ชั้นเรียนของครูท่ีสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สอดคลอ้ง

กบัผลการวิจยัของ ช่อลดา  วิชยัพาณิชย ์(2554,  

หนา้ 119) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการทาํวิจยัของ

อาจารยม์หาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรีซ่ึงแมจ้ะ

ต่างระดบัการศึกษากนั แต่พออนุมานไดโ้ดย พบวา่ ปัจจยั

ดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการทาํ

วิจยั และปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อ

การทาํวิจยั มีความสัมพนัธ์กบัการทาํวิจยัของอาจารย์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ปัจจยั

สภาพแวดลอ้ม พบวา่ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ

คุณภาพการวิจยัในชั้นเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 
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โดยมีค่าอิทธิพล เท่ากบั 0.11 และมีอิทธิพลทางออ้มต่อ

คุณภาพการวิจยัในชั้นเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 

โดยมีค่าอิทธิพล เท่ากบั 0.18 ส่วนอิทธิพลรวมต่อคุณภาพ

การวิจยัในชั้นเรียน อยา่งมีนยัสาํคญั 

ท่ี .05 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. การส่งเสริมใหค้รูเขา้รับการฝึกอบรมดา้นการ

วิจยัในชั้นเรียน แนวทางการปฏิบติั (1)  โรงเรียน

กาํหนดใหมี้การพฒันาครูดา้นการวิจยัในชั้นเรียนใน

แผนปฏิบติัการประจาํปี (2)  ครูกบัโรงเรียนสร้างขอ้ตกลง

ร่วมกนัใหค้รูตอ้งทาํวิจยัในชั้นเรียนอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง ใน

ระยะเวลา 2 ปี (3)  ใหโ้รงเรียนส่งครูเขา้รับการอบรม

สมัมนาดา้นการวิจยัในชั้นเรียนอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง (4)  

ใหเ้ขตพ้ืนท่ีการศึกษามีการจดัอบรมสมัมนาดา้นการวิจยั

ในชั้นเรียน (5)  ใหเ้ขตพ้ืนท่ีการศึกษาจดัตั้งศูนยก์ารพฒันา

ครูดา้นการวิจยัในชั้นเรียน 

2. การจดัหาท่ีปรึกษารวมถึงจดัหาสารสนเทศเพ่ือ

การวิจยัในชั้นเรียน  

แนวทางการปฏิบติั (1)  ใหมี้ท่ีปรึกษาและสารสนเทศ

สาํหรับการวิจยัในชั้นเรียน (2)  ใหมี้การจดัสรร

งบประมาณพฒันาระบบสารสนเทศและการจดัหาท่ี

ปรึกษา สนบัสนุนส่งเสริมดา้นการวิจยัในชั้นเรียน (3)  ให้

มีการประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานดา้นการวิจยั 

ในชั้นเรียน 

3. ส่งเสริมผลการวิจยัในชั้นเรียนใหไ้ดรั้บการ

เผยแพร่ แนวทางการปฏิบติั (1)  ใหมี้การจดัตั้งศูนยก์าร

พฒันาครูดา้นการวิจยัในชั้นเรียน (2)  ใหมี้การจดัประชุม

เชิงวิชาการสาํหรับการเผยแพร่ผลการวิจยัในชั้นเรียน (3)  

ใหมี้การเผยแพร่ทางเอกสารและช่องทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์

ต่าง ๆ 

 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป   

1. ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการวิจยัใน

ชั้นเรียนในกลุ่มตวัอยา่งในสังกดัอ่ืน ๆ  

 2. ควรเพ่ิมปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการวิจยัใน

ชั้นเรียน เช่น ปัจจยัดา้นงบประมาณ  

ซ่ึงอาจทาํใหอ้าํนาจพยากรณ์ของปัจจยัเพ่ิมข้ึนได ้

 3. ควรวิจยัและพฒันาเก่ียวกบัตวับ่งช้ีคุณภาพการ

วิจยัในชั้นเรียน 
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รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากลทีม่ปีระสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษา 

สังกดัสํานักบริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

The Effective Quality Management Model According to the International Standard of 

Secondary Schools under the upper Secondary School Administration Education Office, the 

Office of  the Basic Education Commission 

 

                                                                                                                                                 สุรินทร์  เนียมสุวรรณ์ และ วีระวฒัน ์ อุทยัรัตน์ 

 

บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ี เป็นการวิจยัแบบผสมผสาน มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา (1) สภาพการบริหารจดัการ (2) ประสิทธิผล

ของการบริหารจดัการ (3) วิเคราะห์ปัจจยัการบริหารจดัการตามคุณภาพมาตรฐานสากล (4) พฒันารูปแบบการบริหาร

จดัการคุณภาพตามมาตรฐานสากลและ (5) ประเมินรูปแบบการบริหารจดัการคุณภาพตามมาตรฐานสากลท่ีมี

ประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษาสงักดัสาํนกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย สาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประชากรไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาสงักดัสาํนกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาํนวน 2,372 คน ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 330 คน เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดย

ใชแ้บบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ และการประชุมสนทนากลุ่ม เป็นเคร่ืองมือ ส่วนสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูไดแ้ก่ 

การวิเคราะห์เน้ือหาค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสมการพยากรณ์การถดถอย ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี  (1) สภาพ

การบริหารจดัการคุณภาพตามมาตรฐานสากลพบวา่ มีการปฏิบติัอยูร่ะดบัมากท่ีสุด (2) ประสิทธิผลของการบริหาร

จดัการคุณภาพตามมาตรฐานสากลของโรงเรียน โดยภาพรวมมีประสิทธิผลการบริหารจดัการคุณภาพตาม

มาตรฐานสากล อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (3) ปัจจยัการบริหารจดัการคุณภาพตามมาตรฐานสากลท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล

ของโรงเรียนมธัยมศึกษาทุกดา้น ไดแ้ก่ การจดักระบวนการ (4) การพฒันารูปแบบการบริหารจดัการคุณภาพตาม

มาตรฐานสากลท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนประกอบดว้ย 7 ปัจจยัหลกั 18 องคป์ระกอบยอ่ย (5) การประเมินรูปแบบ

พบวา่ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น   

คําสําคัญ: การบริหารจดัการคุณภาพ, โรงเรียนมธัยมศึกษา, สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 

Abstract 

 The  purposes of this research were to: (1) Identify the quality management  situations in  high schools;  (2)  

Determine the effectiveness of the international standard quality management in high schools.  (3) Analyze the 

critical factors affecting the international standard quality management in high schools.  (4)  Construct the model and 

(5) Evaluate the model. The population were 2,372 people,  the samples were 330 from high school principals under 

the upper Secondary education administration education office of the basic education commission. The statistical data 
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analyses were content analysis, mean, standard deviation, and multiple regression The results found that: (1) The 

current quality management  situations in the high schools administration  were found at the high level ; (2) The 

effectiveness of the usage of the international standard quality management in high schools administration was found 

to be at the very high level, (3)  The factors affecting the effectiveness of the international standard quality 

management in high schools administration were the process management. (4)  The researcher had developed the 

model comprised of seven main factors which contained eighteen components after implementing this model.  (5) 

The evaluating the model was found that effective at the highest level in every aspect .   

 

Keywords:  effective quality management, secondary schools 

 

 

ความนํา  

สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวง 

ศึกษาธิการ ซ่ึงเป็นสถาบนัแห่งชาติเพ่ือการปฏิรูป

การศึกษา ไดต้ระหนกัถึงความจาํเป็นในการเร่งรัด

กระบวนการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือใหค้นไทยไดเ้กิดการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตไปสู่ยุคแห่งความเป็นเลิศ จึงไดเ้สนอ

รูปแบบการปฏิรูปการศึกษาแนวใหม่ ซ่ึงมีแนวคิด

พ้ืนฐานสามประการ คือ ประการแรก เร่ืองคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา  การเรียนรู้ของคนไทย โอกาส

ทางการศึกษา  เพ่ือพฒันาผูเ้รียน สถานศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

สภาพแวดลอ้ม หลกัสูตรและเน้ือหา พฒันาวิชาชีพครูให้

เป็นวิชาชีพท่ีมีคุณค่า สามารถดึงดูดคนเก่ง คนดี และมีใจ

รักมาเป็นครู ไดอ้ยา่งย ัง่ยืนภายใตร้ะบบบริหารจดัการท่ีมี

ประสิทธิภาพ    ประการท่ีสอง เร่ือง การเพ่ิมโอกาสทาง

การศึกษา   การเรียนรู้อยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ เพ่ือให้

ประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวยั มีโอกาสเขา้ถึงการศึกษา 

และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต ประการท่ีสาม  เร่ือง 

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสงัคม ใน

การบริหารและจดัการศึกษา โดยเพ่ิมบทบาทของผูท่ี้อยู่

ภายนอกระบบการศึกษา   ภายใตเ้ป้าหมายยทุธศาสตร์ 4 

เป้าหมาย คือ (1) เป้าหมายยทุธศาสตร์ท่ี 1 คนไทยและ

การศึกษาไทย      มีคุณภาพไดม้าตรฐานระดบัสากล (2) 

เป้าหมายยทุธศาสตร์ท่ี 2 คนไทยใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้ได้

ดว้ยตนเอง รักการอ่าน และแสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ือง 

(3) เป้าหมายยทุธศาสตร์ท่ี 3 คนไทยใฝ่ดี มีคุณธรรม

พ้ืนฐาน มีจิตสาํนึกและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์เห็นแก่

ประโยชนส่์วนรวม มีจิตสาธารณะ และมีวฒันธรรม

ประชาธิปไตย และ  (4) เป้าหมายยทุธศาสตร์ท่ี 4 คนไทย

คิดเป็น ทาํเป็น แกปั้ญหาได ้ มีทกัษะในการคิดและ

ปฏิบติั มีความสามารถในการแกปั้ญหา มีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์มีความสามารถในการส่ือสาร (สาํนกังาน

เลขาธิการสภาการศึกษา, 2553) 

จากผลการประเมินโครงการ PISA (Program 

for International Student Assessment) ในปี 2000 พบวา่

ในดา้นความสามารถในการเรียนรู้ดา้นการอ่าน นกัเรียน

ไทยคะแนนตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียของกลุ่มประเทศ OECD 

(Organization For Economic Co-operation and 

Development) และมีแนวโนม้จะลดตํ่าลงตามลาํดบั 

สอดคลอ้งกบัสาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551, 

หนา้ 14)  ท่ีวา่ประเทศไทยใชง้บประมาณทางดา้น

การศึกษา ค่อนขา้งสูงถึงร้อยละ 25.5 ของงบประมาณ

แผน่ดินแต่ผลสมัฤทธ์ิและศกัยภาพตํ่า นอกเหนือจากน้ี

ผลการทดสอบระดบัชาติ จดัโดยสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในปี 2546-2547 

และ 2549 พบวา่นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนน

เฉล่ียตํ่ากวา่ร้อยละ 50 ทั้ง 5 วิชาหลกั คือ คณิตศาสตร์ 
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วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ สงัคมศึกษา และภาษาไทย แต่

ยกเวน้ ภาษาไทย ในปี 2546 และผลการทดสอบทาง

การศึกษาแห่งชาติ (O-Net) ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี

ท่ี 6  ปีการศึกษา 2548-2549  พบวา่ มีคะแนนเฉล่ียใน

วิชาหลกั 5 วิชา คือ ภาษาไทย สงัคมศึกษา ภาษาองักฤษ  

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตํ่ากวา่ร้อยละ 50  ทั้ง 2 ปี 

ยกเวน้ วิชาภาษาองักฤษในปี 2549 (สาํนกัเลขาธิการสภา

ศึกษา, 2551, หนา้ 3-4)  

จากสภาพปัญหาดงักล่าว ผูวิ้จยัจึงสนใจท่ีจะ

ศึกษาพฒันารูปแบบการบริหารจดัการคุณภาพตาม

มาตรฐานสากล ท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษา

สงักดัสาํนกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งน้ีเพ่ือ

เป็นรูปแบบการบริหารจดัการคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

ท่ีมีประสิทธิผล มุ่งการพฒันาคุณภาพโรงเรียนสู่

มาตรฐานระดบัสากล ต่อไป 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย  

1.  เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจดัการคุณภาพ

ตามมาตรฐานสากลของโรงเรียนมธัยมศึกษาสงักดัสาํนกั

บริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย สาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

2.  เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการบริหารจดัการ

คุณภาพตามมาตรฐานสากลของโรงเรียนมธัยมศึกษา

สงักดัสาํนกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3.  เพ่ือวิเคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัการบริหารจดัการ

คุณภาพตามมาตรฐานสากลท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ

โรงเรียนมธัยมศึกษาสงักดัสาํนกับริหารงานการ

มธัยมศึกษาตอนปลาย สาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                          

4.  เพ่ือพฒันารูปแบบการบริหารจดัการคุณภาพ

ตามมาตรฐานสากลท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียน

มธัยมศึกษาสงักดัสาํนกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอน

ปลาย สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

5.  เพ่ือประเมินรูปแบบการบริหารจดัการ

คุณภาพตามมาตรฐานสากลท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียน

มธัยมศึกษาสงักดัสาํนกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอน

ปลาย สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย  

 ในการศึกษาวิเคราะห์ สงัเคราะห์ เพ่ือพฒันา

รูปแบบการบริหารจดัการคุณภาพตามมาตรฐานสากลท่ีมี

ประสิทธิผลของโรงเรียน มธัยมศึกษาสงักดัสาํนกั

บริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย สาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูวิ้จยัไดบู้รณาการ

แนวคิดการบริหารจดัการคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ของ Baldrige National Quality Program (2010) และตาม

เกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award  

-- TQA) (สาํนกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย, 

2554, หนา้ 7) มีสาระสาํคญั โดยสรุปดงัน้ี  

 1.  โครงร่างองคก์ร  ประกอบดว้ย  ลกัษณะ

องคก์ร  ไดแ้ก่  สภาพแวดลอ้มและความสมัพนัธ์ท่ีสาํคญั

ระดบัองคก์ร 

 2.  เกณฑคุ์ณภาพการบริการจดัการท่ีเป็นเลิศ  

ประกอบดว้ย  องคป์ระกอบคุณภาพหลกั 7 องคป์ระกอบ  

ซ่ึงแต่องคป์ระกอบจะมีความเช่ือมโยงกนัเพ่ือแสดงให้

เห็นถึงการบริการท่ีดี  มีความสอดคลอ้งและบูรณาการ

กนัอยา่งเป็นระบบ โดยแบ่งองคป์ระกอบคุณภาพทั้ง 7 

องคป์ระกอบ ออกเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่  ส่วนท่ี 1 เป็น

กระบวนการ  มีองคป์ระกอบคุณภาพท่ี 1-6  จะแบ่งได้

เป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่การนาํองคก์ร  คือ องคป์ระกอบ

คุณภาพท่ี 1-3 (1) การนาํองคก์ร  (2)  การวางแผนเชิง 

กลยทุธ์ (3) การมุ่งเนน้ผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  

กลุ่มพ้ืนฐานประกอบดว้ย  องคป์ระกอบคุณภาพท่ี 4  

(4) คือ การวดั การวิเคราะห์ และการจดัความรู้ กลุ่ม

ปฏิบติัการประกอบดว้ย องคป์ระกอบคุณภาพท่ี 5-6 คือ 
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(4) คือ การวดั การวิเคราะห์ และการจดัความรู้ กลุ่ม
ปฏิบติัการประกอบดว้ย องคป์ระกอบคุณภาพท่ี 5-6 คือ 
(5) การมุ่งเนน้ครูและบุคลากร (6) การจดัการ
กระบวนการ ส่วนท่ี 2 เป็นผลลพัธ์ คือ องคป์ระกอบ
คุณภาพท่ี 7 ซ่ึงแต่ละองคป์ระกอบ มีองคป์ระกอบยอ่ย 
ดงัน้ี 
 องคป์ระกอบคุณภาพท่ี 1 การนาํองคก์ร 
ประกอบดว้ย นาํองคก์รของผูน้าํระดบัสูง และ การกาํกบั
ดูแลและความรับผดิชอบต่อสงัคม  
 องคป์ระกอบคุณภาพท่ี 2 การวางแผนเชิงกล
ยทุธ์ ประกอบดว้ย การพฒันากลยทุธ์ การนาํกลยทุธ์ไป
ปฏิบติั  
 องคป์ระกอบคุณภาพท่ี 3 การมุ่งเนน้ผูเ้รียนและ
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ประกอบดว้ย ความผกูพนัของผูเ้รียน
และผูมี้ส่วนไดเ้สีย  เสียงของผูเ้รียน และผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย  
 องคป์ระกอบคุณภาพท่ี 4 การวดั วิเคราะห์และ
การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการ ประกอบดว้ย การ
วดั การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดาํเนินการ การ
จดัการสารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 องคป์ระกอบคุณภาพท่ี 5 การมุ่งเนน้ครู และ
บุคลากร ประกอบดว้ย ความผกูพนัของครู และ 
สภาพแวดลอ้มของครู และบุคลากร  
 องคป์ระกอบคุณภาพท่ี 6 การจดัการ
กระบวนการ ปรพกอบดว้ย ระบบงาน กระบวนการ
ทาํงาน  
 องคป์ระกอบคุณภาพท่ี 7 ผลลพัธ์  
ประกอบดว้ย ผลลพัธ์ดา้นการเรียนรู้ของผูเ้รียน ผลลพัธ์
ดา้นการมุ่งเนน้ผูเ้รียนและผูมี้ส่วนส่วนไดส่้วนเสีย  
ผลลพัธ์ดา้นงบประมาณ การเงิน และ ผลลพัธด์า้นการ
มุ่งเนน้ครู และบุคลากร ผลลพัธ์ดา้นประสิทธิผลของ
กระบวนการ  ผลลพัธ์ดา้นการนาํองคก์ร  

 Cameron (1986, p. 539) และSteers 
(1977) กล่าวไวโ้ดยสรุปไดต้รงกนัวา่ การวดัประสิทธิผล
ตามแนวคิดแบบเกณฑว์ดัประสิทธิผลเชิงเด่ียว 
(univariate effectiveness measures) ท่ีสามารถแบ่งออก
ไดเ้ป็น 4 แนวทางสาํคญัดว้ยกนัคือ แนวทางตวัแบบเชิง
เป้าหมาย แนวทางตวัแบบทรัพยากรเชิงระบบ แนวทาง
ตวัแบบกระบวนการภายในองคก์ร และแนวทางตวัแบบ
กลุ่มยทุธศาสตร์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสาํนกับริหารงานการ
มธัยมศึกษาตอนปลาย (2554) ท่ีกล่าวถึงประสิทธิผลของ
การจดัการศึกษาวา่เป็นเร่ืองของผลสาํเร็จของการ

ดาํเนินงานของโรงเรียนมธัยมศึกษาสงักดัสาํนกั

บริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย สาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยท่ีผูบ้ริหาร
โรงเรียนใชค้วามสามารถในการบริหาร และการ
ตดัสินใจ  เพื่อใหก้ารบริหารโรงเรียน ทั้ง 4 งาน คือ งาน
วิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณ และงานทัว่ไป 
เป็นไปไดอ้ยา่งเรียบร้อย และเกิดประโยชนสู์งสุดกบั
ผูเ้รียน 
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ภาพ 1.1  กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
วธีิดําเนินการวจัิย  
 การวิจยัน้ี เป็นการวิจยัแบบผสมผสาน โดยแบ่ง
ออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ  

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพการบริหารจดัการ
คุณภาพตามมาตรฐานสากลของโรงเรียนมธัยมศึกษา

สงักดัสาํนกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย 
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียน
มธัยมศึกษาสงักดัสาํนกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอน

ปลาย สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ขั้นตอนท่ี 3 วิเคราะห์สภาพการบริหารจดัการ

คุณภาพตามมาตรฐานสากลท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียน

มธัยมศึกษาสงักดัสาํนกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอน

ปลาย สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ขั้นตอนท่ี 4 พฒันารูปแบบการบริหารจดัการ
คุณภาพตามมาตรฐานสากลท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียน

มธัยมศึกษาสงักดัสาํนกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอน

ปลาย สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ขั้นตอนท่ี 5 ประเมินรูปแบบ 

การบริหารจดัการคุณภาพตามมาตรฐานสากลท่ีมี

ประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษาสงักดัสาํนกั

บริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย สาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาสงักดัสาํนกั

บริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย สาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาํนวน 2,372 คน ได้

การบริหารจัดการคุณภาพ 
ตามมาตรฐานสากล 

1. การนาํองคก์ร   
2. การวางแผนเชิงกลยทุธ์   
3. การมุ่งเนน้ผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย   
4. การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการ
ความรู้   
5. การมุ่งเนน้บุคลากร   
6. การจดัการกระบวนการ   
7. การกาํกบัผลลพัธ์  

รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากลท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกดัสํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ประสิทธิผลในการบริหารโรงเรียน 
1. งานวชิาการ  
2. งานงบประมาณ   
3. งานบุคคล  
4. งานบริหารทัว่ไป 
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กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 330 คน โดยใชต้ารางสาํเร็จรูปของ
เครซ่ี และมอร์แกน และใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย 
และมีผูใ้หข้อ้มูลหลกัในการสมัภาษณ์เชิงลึก จาํนวน 12 
ท่าน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  
 การวิจยัเชิงปริมาณ แบบสอบถาม จาํนวน 136 
ขอ้ มีค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.98 โดย
ผา่นผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน  5 ท่าน  
 การวิจยัเชิงคุณภาพ แบบสมัภาษณ์เชิงลึก  
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวิจยัเชิงปริมาณ เกบ็ขอ้มูลดว้ยตนเอง ได้
แบบสอบถามกลบัมา 100 % ส่วนการวจิยัเชิงคุณภาพ
ผูว้ิจยัไดส้มัภาณ์ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ซ่ึงเป็น
ผูใ้หข้อ้มูลหลกัจาํนวน 12 คน ดว้ยตนเอง 
 
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 เชิงปริมาณ 
 ใชค้วามถ่ี และร้อยละ   
 เชิงคุณภาพ  
 ใชก้ารอธิบายผลแบบความเรียง 
 
ผลการวจัิย 

1.  การศึกษาสภาพการบริหารจดัการคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากลของโรงเรียนมธัยมศึกษาสงักดัสาํนกั

บริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย สาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดแ้ก่ 

1.1  ผลการศึกษาการปฏิบติัการบริหารจดัการ
คุณภาพตามมาตรฐานสากลของโรงเรียนมธัยมศึกษา

สงักดัสาํนกังานบริหารมธัยมศึกษา สาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พบวา่ ภาพรวมมี
การบริหารจดัการคุณภาพตามมาตรฐานสากล ร้อยละ 
93.93 เม่ือพิจารณารายองคป์ระกอบ การนาํองคก์ร     

ร้อยละ 93.13 การวางแผนกลยทุธ์ ร้อยละ 95.41 การ
มุ่งเนน้ผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ร้อยละ 89.84 การ
วดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ ร้อยละ94.13  
การมุ่งเนน้บุคลากร ร้อยละ 95.55 การจดักระบวนการ 
ร้อยละ 95.58 และการกาํกบัผลลพัธ์การจดัการศึกษา  
ร้อยละ 93.93 ตามลาํดบั 

1.2  ผลการศึกษาสภาพปัจจุบนัการบริหาร
จดัการคุณภาพตามมาตรฐานสากลของโรงเรียน

มธัยมศึกษาสงักดัสาํนกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอน

ปลาย สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พบวา่ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาราย
องคป์ระกอบการนาํองคก์รการจดักระบวนการการกาํกบั

ผลลพัธ์การจดัการศึกษาการวดั การวิเคราะห์ และการ
จดัการความรู้ และการมุ่งเนน้บุคลากร อยูร่ะดบัมากท่ีสุด 
การวางแผนกลยทุธ์ และการมุ่งเนน้ผูเ้รียนและผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสีย อยูใ่นระดบัมาก เท่านั้น  

2.  ผลการศึกษาประสิทธิผลของการบริหาร
จดัการคุณภาพตามมาตรฐานสากลของโรงเรียน

มธัยมศึกษาสงักดัสาํนกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอน

ปลาย สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ไดแ้ก่   

 2.1  ผลการศึกษาประสิทธิผลของ
โรงเรียนมธัยมศึกษาสงักดัสาํนกับริหารงานการ

มธัยมศึกษาตอนปลาย สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา่ ประสิทธิผลของโรงเรียน
มธัยมศึกษาสงักดัสาํนกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอน

ปลาย สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พบวา่ ภาพรวมมีประสิทธิผลอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือ
พิจารณารายดา้น โดยเรียงตามลาํดบัประสิทธิผล ดงัน้ี 
ดา้นการบริหารงบประมาณ ดา้นการบริหารวชิาการดา้น
การบริหารทัว่ไป และดา้นการบริหารบุคลากร ตามลาํดบั
  2.2  ผลการสมัภาษณ์การบริหาร
จดัการคุณภาพตามมาตรฐานสากลท่ีมีประสิทธิผลของ

โรงเรียนมธัยมศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก รับ
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ขอ้เสนอแนะและไดรั้บการถ่ายทอดประสบการณ์ของ

ผูบ้ริหาร ดา้นการนาํองคก์ร สรุปไดว้า่ การนาํวิสยัทศันสู่์
การปฏิบติั  ตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุก
ระดบัทั้งรองผูอ้าํนวยการ หวัหนา้กลุ่มงาน หวัหนา้กลุ่ม
สาระและคุณครู โดยมอบหมาย  ภาระหนา้ท่ี  ในการนาํ 
วิสยัทศันสู่์การปฏิบติั รวมทั้งผูบ้ริหารควรสร้าง
บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติังานโดยมุ่งเนน้ผลงาน และ 
ความรับผดิชอบต่อสงัคมท่ีผูบ้ริหารควรใหค้วามสาํคญั 
ปัญหาท่ีพบในการนาํองคก์รของผูบ้ริหารโดยเฉพาะ  
การมอบหมายภาระหนา้ท่ีใหผู้รั้บผดิชอบตดัสินใจได ้ณ 
จุดปฏิบติัการกระทาํไดน้อ้ย ส่วนการวางแผนกลยทุธ์ 
และปัญหาโดยรวม กล่าวถึงการพฒันากลยทุธ์และการ
นาํกลยทุธ์ไปปฏิบติั  ประเดน็สาํคญั คือ การขาดขอ้มูล
เชิงเปรียบเทียบท่ีเหมาะสม ส่วนการมุ่งเนน้ผูเ้รียนและผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสียและปัญหา  กล่าวถึง การดาํเนินการ
ส่วนน้ีมุ่งเนน้การนาํหลกัสูตรสู่ผูเ้รียนโดยมีการระบุ

คณะกรรมการชุดต่างๆ พร้อมทั้งระบุกระบวนการ
ปฏิบติังานท่ีชดัเจน ส่วนการพฒันานวตักรรม  
กระบวนการสร้างนวตักรรมเป็นปัญหาท่ีกล่าวถึงเกือบ

ทุกราย ดา้นการวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ 
การมุ่งเนน้บุคลากร  การจดักระบวนการ การกาํกบั
ผลลพัธ์รวมทั้งปัญหาโดยรวม กล่าวถึงการวิเคราะห์และ
ปรับปรุงผลการดาํเนินงานการจดัการสารสนเทศ  การ
สาํรวจขอ้มูลพ้ืนฐานของบุคลากร วิธีดาํเนินการในทุก
ประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งจะมีการกล่าวถึงในระดบัตน้ ๆ ของ
การสมัภาษณ์  

3.  ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัการบริหาร
จดัการคุณภาพตามมาตรฐานสากลท่ีมีประสิทธิผลของ

โรงเรียนมธัยมศึกษาสงักดัสาํนกับริหารงานการ

มธัยมศึกษาตอนปลาย สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแ้ก่ 

 3.1  ปัจจยัการบริหารจดัการคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากลท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียน

มธัยมศึกษาสงักดัสาํนกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอน

ปลาย สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้น
งานวิชาการ มีองคป์ระกอบดงัน้ี การจดักระบวนการ  
การกาํกบัผลลพัธ์ของการจดัศึกษา การมุ่งเนน้ผูเ้รียนและ
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย การนาํองคก์ร  การวางแผนกลยทุธ์  
และการมุ่งเนน้บุคลากร  

 3.2  การวิเคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัการ
บริหารจดัการคุณภาพตามมาตรฐานสากลท่ีมีประสิทธิผล

ของโรงเรียนมธัยมศึกษาสงักดัสาํนกับริหารงานการ

มธัยมศึกษาตอนปลาย สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดา้นงานงบประมาณมีองคป์ระกอบดงัน้ี การจดั
กระบวนการ  การนาํองคก์ร การมุ่งเนน้บุคลากร การวดั 
การวิเคราะห์ และการวดั การวิเคราะห์ และการจดัการ
ความรู้  และการวางแผน กลยทุธ์  

 3.3  การวิเคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัการ
บริหารจดัการคุณภาพตามมาตรฐานสากลท่ีมี

ประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษาสงักดัสาํนกั

บริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย สาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นงานบุคลากร มี
องคป์ระกอบดงัน้ี การจดักระบวนการ  การวางแผนกล
ยทุธ์  การนาํองคก์ร  การวดั การวิเคราะห์ และการวดั 
การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ การมุ่งเนน้ผูเ้รียน
และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และการมุ่งเนน้บุคลากร  

 3.4  การวิเคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัการ
บริหารจดัการคุณภาพตามมาตรฐานสากลท่ีมี

ประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษาสงักดัสาํนกั

บริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย สาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นงานบริหาร
ทัว่ไปมีองคป์ระกอบดงัน้ี การจดักระบวนการ  การกาํกบั
ผลลพัธ์ของการจดัศึกษา  การวดั การวิเคราะห์ และการ
วดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้  การวางแผนกล
ยทุธ์  การนาํองคก์ร การมุ่งเนน้บุคลากร และการมุ่งเนน้
ผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  

4.  การพฒันารูปแบบการบริหารจดัการคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากลท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียน
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มธัยมศึกษาสงักดัสาํนกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอน

ปลาย สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดงัน้ี 
ผลการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการคุณภาพ

ตามมาตรฐานสากลท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียน

มธัยมศึกษาสงักดัสาํนกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอน

ปลายสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสรุป

การศึกษารูปแบบการบริหารจดัการคุณภาพตาม

มาตรฐานสากลของโรงเรียนมธัยมศึกษาสงักดัสาํนกั

บริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย สาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามผลการสมัมนา
ผูท้รงคุณวฒิุ ประกอบดว้ย โครงสร้างการบริหารงาน
วิชาการ  งานงบประมาณ งานบุคลากร และงานบริหาร
ทัว่ไป หลกัการของรูปแบบการบริหารคุณภาพ  แนวคิด
และค่านิยมของรูปแบบการบริหารคุณภาพ วตัถุประสงค์
ของรูปแบบการบริหารคุณภาพ  เกณฑคุ์ณภาพของ
รูปแบบการบริหารคุณภาพ การใหค้ะแนนรูปแบบการ
บริหารคุณภาพ   แนวทางดาํเนินการในองคป์ระกอบ
คุณภาพของรูปแบบการบริหารคุณภาพ 7 องคป์ระกอบ
หลกั 18 องคป์ระกอบยอ่ย ไดแ้ก่  

1.  การนาํองคก์รประกอบดว้ย  
1.1  การนาํองคก์รโดยผูบ้ริหาร 

สถานศึกษา  
 1.2  การกาํกบัดูแลองคก์รและความ

รับผดิชอบต่อชุมชนและสงัคม 
2.  การวางแผนกลยทุธ์ ประกอบดว้ย  

2.1  การจดัทาํแผนกลยทุธ์ 
2.2  การนาํกลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติั 

3.  การมุ่งเนน้ผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
ประกอบดว้ย  

3.1  ความรู้ของผูเ้รียนไดรั้บการ 
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

3.2  ความพึงพอใจของผูเ้รียน  
ผูป้กครอง และชุมชน 

4.  การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ 
ประกอบดว้ย  

 4.1  การวิเคราะห์และพฒันาผลการจดั
การศึกษา  

 4.2  การจดัการสารสนเทศ ความรู้และ
เทคโนโลย ี  

5.  การมุ่งเนน้บุคลากร ประกอบดว้ย  
 5.1  สมรรถนะของบุคลากร 
 5.2  ความผกูพนัของบุคลากรต่อ

สถานศึกษา 
6.  การจดักระบวนการ ประกอบดว้ย  

 6.1  ออกแบบระบบงาน  
 6.2  การพฒันากระบวนการทาํงาน 

7.  การกาํกบัผลลพัธ์การจดัการศึกษา
ประกอบดว้ย  

 7.1  ดา้นการเรียนรู้ของนกัเรียน  
 7.2  ดา้นการมุ่งเนน้ผูเ้รียนและผูมี้ส่วน

ไดส่้วนเสีย  
 7.3  ดา้นงบประมาณ การเงิน และ

การตลาด  
 7.4  ดา้นการมุ่งเนน้ครูและบุคลากร  
 7.5  ดา้นประสิทธิผลของกระบวนการ  
 7.6  ดา้นการนาํองคก์ร 

8.  การประเมินรูปแบบการบริหารจดัการคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากลท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียน

มธัยมศึกษาสงักดัสาํนกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอน

ปลายสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมินรูปแบบการบริหารจดัการ

คุณภาพตามมาตรฐานสากลท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียน

มธัยมศึกษาสงักดัสาํนกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอน

ปลาย สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
พิจารณาถึงความถูกตอ้ง ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้
และความเป็นประโยชน ์พบวา่ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุดทุกดา้น 
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การอภิปรายผล  
รูปแบบการบริหารจดัการคุณภาพตาม

มาตรฐานสากลท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษา

สงักดัสาํนกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย 
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก
การศึกษา การบริหารจดัการคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ของโรงเรียนมธัยมศึกษาสงักดัสาํนกับริหารงานการ

มธัยมศึกษาตอนปลาย สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา่ ภาพรวมมีการบริหารจดัการ
คุณภาพ เรียงลาํดบัดงัน้ี การจดัการศึกษา การนาํองคก์ร 
และการมุ่งเนน้ผูเ้รียนและชุมชน ผูว้ิจยั วิเคราะห์ผลวา่ ท่ี
มีผลจากการปฏิบติัในภาพรวม ร้อยละ 93.93 เน่ืองมาจาก 
สถานศึกษาทุกแห่งมีการจดัทาํระบบประกนัคุณภาพ

ภายใน  โรงเรียนจะตอ้งประเมินอยา่งต่อเน่ือง พร้อมรับ
การประเมินจาก สมศ. รอบท่ี 1  2 และ 3 และ
เตรียมพร้อมรับการนิเทศติดตามจากหน่วยงานตน้สงักดั 
แต่ถึงกระนั้นกต็าม ในบางรายการ เช่น การมุ่งเนน้ผูเ้รียน
และชุมชน มีค่าร้อยละในการปฏิบติัเพียง 89.84  อาจ
เป็นไปไดว้า่ โรงเรียนใหค้วามสาํคญักบัรายการอ่ืนและ
อาจมีปัญหาอ่ืนแทรกเขา้มา ครูมีงานอ่ืนท่ีตอ้งปฏิบติั
นอกจากงานสอนเป็นจาํนวนมากและอาจเป็นไปไดว้า่ 
โรงเรียนจดัขอ้มูลสารสนเทศยงัไม่สมบูรณ์ สรุปรูปแบบ
การบริหารจดัการคุณภาพตามมาตรฐานสากลของ

โรงเรียนมธัยมศึกษาสงักดัสาํนกับริหารงานการ

มธัยมศึกษาตอนปลาย สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามผลการสมัมนาผูท้รงคุณวฒิุ 
ประกอบดว้ย หลกัการของรูปแบบการบริหารคุณภาพ  
แนวคิดและค่านิยมของรูปแบบการบริหารคุณภาพ 
วตัถุประสงคข์องรูปแบบการบริหารคุณภาพ เกณฑ์
คุณภาพของรูปแบบการบริหารคุณภาพ การใหค้ะแนน
รูปแบบการบริหารคุณภาพ  แนวทางดาํเนินการใน
องคป์ระกอบคุณภาพของรูปแบบการบริหารคุณภาพ 7 
องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่  (1) การนาํองคก์ร (2 )การ
วางแผนกลยทุธ์ (3) การมุ่งเนน้ผูเ้รียนและผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสีย (4) การวดั การวิเคราะห์ การวดั การวิเคราะห์ 
และการจดัการความรู้ (5) การมุ่งเนน้บุคลากร (6) การจดั
กระบวนการ (7) การกาํกบัผลลพัธ์การจดัการศึกษา
สอดคลอ้งกบัแนวทางของเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ

ของสหรัฐอเมริกา (The Malcom Baldrige National 
Quality Award -- MBNQ) ท่ีมีตน้กาํเนิดจากแนวคิดของ 
มลัคอม บลัดริลจ ์(Malcom Baldrige)  ขณะท่ี สาํนกังาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานไดก้าํหนด แนว
ทางการบริหารการศึกษาสู่มาตรฐานสากล กล่าวคือ ใน
ปัจจุบนั ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ ความกา้วหนา้
ทางดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและการส่ือสาร ทาํให้
สงัคมโลกมีการเล่ือนไหลระหวา่งวฒันธรรมมากข้ึน

ประเทศไทยจะมีความสมัพนัธ์กบัสงัคมโลกบนพื้นฐาน

ของศกัด์ิศรีและความเท่าเทียมกนัมีการปรับเปล่ียนแนว

ทางการจดัการศึกษาใหส้ามารถพฒันาคนและสงัคมไทย

ใหมี้สมรรถนะในการแข่งขนัมีคุณภาพสูงข้ึน รู้จกัเลือกท่ี
จะรับกระแสของวฒันธรรมต่างชาติ ปลูกจิตสาํนึกและ
ความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย รวมถึงการกระจาย
อาํนาจสู่ทอ้งถ่ินในการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพ

ของผูเ้รียนสอดคลอ้งกบัสาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553, หนา้ 16) ท่ีวา่รัฐ มี
เจตนารมณ์มุ่งมัน่ท่ีจะบรรลุความคาดหวงัสาํคญั ดงัน้ี (1) 
ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาใหเ้ป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพอนั

หมายถึงเป็นคนดี เป็นคนเก่งเป็นคน ท่ีสามารถดาํรงชีวิต
ไดอ้ยา่งมีคุณค่าและมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็น
ไทยภายใตบ้ริบทสงัคมโลกใหม่รวมทั้งเพ่ิมศกัยภาพและ

ความสามารถในระดบัสูงดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และการส่ือสาร เพื่อการพ่ึงตนเองและเพื่อสมรรถนะใน
การแข่งขนั (2) โรงเรียนพฒันาหลกัสูตร รูปแบบและ
วิธีการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้ความแตกต่างตาม

ศกัยภาพของผูเ้รียนโดยคาํนึงผูเ้รียนเป็นสาํคญั ทั้งน้ี
จาํเป็นตอ้งมีส่ือ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ส่ือ นวตักรรม
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีเหมาะสม และ
ปรับประยกุตใ์ชไ้ดส้มประโยชน ์ทนัต่อการเคล่ือนไหว
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เปล่ียนแปลงของสถานการณ์โลก  (3) ผูบ้ริหาร ครู 
ศึกษานิเทศก ์และบุคลากรทางการศึกษา ไดรั้บการ
พฒันาดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสมหลากหลายอยา่งทัว่ถึง 
ต่อเน่ือง เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้และเพิ่มพนู
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานสู่ความเป็นเลิศในระดบั

สากล ตลอดจนเพื่อจรรโลงความพึงพอใจและความ
ผกูพนัต่อวิชาชีพ (4) โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายการวดั การ
วิเคราะห์ และการวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้
และร่วมพฒันากบัสถานศึกษาระดบัทอ้งถ่ิน ระดบั
ภูมิภาค ระดบัประเทศ และระหวา่งประเทศ ตลอดจน
เครือข่ายสนบัสนุนจากสถาบนัอุดมศึกษาและองคก์ร

อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนเป็นศูนยแ์ละร่วมเป็นเครือข่าย
พฒันาความรู้ใหก้บัประชาชนในชุมชนและบุคคลทัว่ไป

โรงเรียนมาตรฐานสากล โดยการยกระดบัโรงเรียนชั้นนาํ
ท่ีมีความพร้อมสู่โรงเรียนดีมีมาตรฐานและ (5)  โรงเรียน
ยกระดบัคุณภาพสูงข้ึนสู่มาตรฐานสากล ผา่นการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ท่ีจดัการศึกษาแบบ
องคร์วมและบูรณการเช่ือมโยงกบัเศรษฐกิจ สงัคม 
วฒันธรรมศาสนา และการเมืองเพื่อพฒันาประเทศอยา่ง
ย ัง่ยนืสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดย
สาํนกับริหารงานการมธัยมศึกษา ตอนปลายและ
คณะทาํงาน ไดท้าํการศึกษา สังเคราะห์เอกสาร ท่ี
เก่ียวขอ้ง ตลอดจนการจดัประชุมรับฟังความคิดเห็นจาก
โรงเรียนและผูท้รงคุณวฒิุ แลว้จดัทาํเป็นเอกสาร แนว
ทางการดาํเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยมี
วตัถุประสงค ์เพื่อใหโ้รงเรียนในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล ไดเ้ขา้ใจในเจตนารมณ์ ขอบข่าย
ความสาํเร็จ ทิศทางและกรอบการดาํเนินงาน ตลอดจน
สามารถนาํไปเป็นแนวทางในการวางแผนพฒันา

ยกระดบัโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล  การบริหารจดัการ
ระบบคุณภาพ  คุณลกัษณะสาํคญัประการหน่ึง ท่ีจะ
แสดงวา่โรงเรียนไดพ้ฒันาสู่มาตรฐานสากล คือ การ
บริหารจดัการโรงเรียนดว้ยระบบคุณภาพซ่ึงไดรั้บการ

ยอมรับวา่เป็นระบบท่ีจะพฒันาองคก์รใหมี้ผลดาํเนินการ

ท่ีเป็นเลิศ โดยอิงแนวทางการดาํเนินงานตามเกณฑ์
รางวลัคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award -- 
TQA) มาพฒันาขีดความสามารถดา้นการบริหารจดัการ
องคก์ร เพื่อใหมี้วิธีปฏิบติัและผลการดาํเนินการในระดบั
มาตรฐานโลก เน่ืองจากมีพื้นฐานทางดา้นเทคนิคและ
กระบวนการตดัสินรางวลัเช่นเดียวกบัรางวลัคุณภาพ

แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (The Malcom Baldrige 
National Quality Award--MBNQA) ซ่ึงเป็นตน้แบบ
รางวลัคุณภาพแห่งชาติท่ีประเทศต่าง ๆ หลายประเทศทัว่
โลกนาํไปประยกุตใ์ชอ้ยา่งแพร่หลายโดยไดก้าํหนด

กรอบเกณฑด์า้นการจดัการศึกษาเพื่อผลงานท่ีเป็นเลิศ 
(Baldrige Education Criteria for Performance 
Excellence) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 เพื่อช่วยใหมี้การทาํความ
เขา้ใจและปรับใชใ้นวงการศึกษาเพ่ือการปรับปรุง

คุณภาพของโรงเรียน โดยยดึหลกัการดาํเนินงานเชิง
ระบบเพื่อช่วยใหอ้งคก์รโรงเรียนสร้างการเปล่ียนแปลง

อยา่งเป็นระบบ  โดยมีแนวคิดพื้นฐานท่ีจะทาํใหผู้น้าํ
องคก์รมีความมัน่ใจในการดาํเนินการท่ีต่อเน่ืองเพื่อให้

เกิดความพึงพอใจของลูกคา้ ซ่ึงกาํหนดวตัถุประสงคใ์น
การเร่ิมดาํเนินการไว ้4 ประการ ตามท่ี Hart and Bogan, 
(1992, p. 13) ไดก้ล่าวไว ้คือ (1) ช่วยกระตุน้ใหบ้ริษทั
ต่างๆ ในอเมริกามีการปรับปรุงคุณภาพ (2) เป็นวิธีการ
วดัประเมินผลเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ (3) ใชก้าํหนด
แนวทางและขอบเขตการบริหารคุณภาพทัว่ไปทั้งใน

วงการธุรกิจหน่วยงานภาครัฐการวดัประเมินผลใน

องคก์รต่าง ๆ  และ (4) ใชเ้ป็นแนวทางสาํหรับองคก์ร
ต่างๆ ในอเมริกาศึกษาเร่ืองการบริหารคุณภาพมีการ
กาํหนดคะแนนแต่ละองคป์ระกอบในแต่ละส่วนคือการ

ขบัเคล่ือน (driver) ระบบ (system) การวดัความกา้วหนา้ 
(measures of progress) และเป้าประสงค ์(customer focus 
and satisfaction)  มีการวดัประเมินผลในขอบเขตการ
ดาํเนินงาน 7 ดา้นคือการใชภ้าวะผูน้าํในองคก์ร
สารสนเทศและการวิเคราะห์แผนยทุธศาสตร์การบริหาร

คุณภาพการบริหารและพฒันาทรัพยากรมนุษย์
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กระบวนการคุณภาพและบทสรุปการดาํเนินการความ

ตอ้งการของลูกคา้และการจดัการท่ีเนน้ลูกคา้เป็นสาํคญั 
(Bonstingl, 2001, pp. 114-115) สาํหรับรูปแบบการ
บริหารจดัการคุณภาพตามมาตรฐานสากลท่ีมี

ประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัสาํนกั
บริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย สาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแสดงความสมัพนัธ์

ระหวา่ง การบริหารจดัการคุณภาพ กบัประสิทธิผล ของ
องคป์ระกอบในรูปแบบอยา่งเป็นรูปธรรม ซ่ึงเป็นกลไก
สาํคญั ในการกาํกบัคุณภาพของการดาํเนินการของ
รูปแบบการบริหารจดัการคุณภาพ โดยยดึหลกัสาํคญั 6 
ประการ ไดแ้ก่ หลกัการบูรณาการ หลกัการมุมมองเชิง
ระบบ หลกัการมีส่วนร่วม หลกัการพฒันาคุณภาพอยา่ง
ต่อเน่ือง หลกัการประเมินตนเองและหลกัธรรมมาภิบาล  
หลกัการสาํคญัท่ียดึ คือ หลกัการมีส่วนร่วมและหลกัการ
ประเมินตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายงานของ HKU 
Reports (2003) ท่ีวา่ความสาํคญัของการประกนัคุณภาพ 
ในการพฒันากระบวนการบริหารและการจดัการอยา่ง

ต่อเน่ือง ปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทาํงานใหมี้การ
ดาํเนินงานตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย   แนวคิดและ
ค่านิยมหลกัการของรูปแบบ ยดึแนวคิดการจดัการ
คุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร 11 ประการ ไดแ้ก่  การนาํองคก์ร
อยา่งมีวิสยัทศัน ์ การศึกษาท่ีมุ่งการเรียนรู้ การเรียนรู้ของ
องคก์รและของแต่ละบุคคล  การใหคุ้ณค่าของครู  
บุคลากรและคู่ความร่วมมือ  ความคล่องตวั  การมุ่งเนน้
อนาคต การจดัการเพื่อนวตักรรม  การบริหารจดัการโดย
ใชข้องขอ้มูลจริงความรับผดิชอบต่อสงัคม การมุ่งเนน้
ผลลพัธ์และการสร้างคุณค่า และมุมมองเชิงระบบ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั อจัฉรา  โพธิยา-นนท ์(2555, หนา้ 107) 
ท่ีวา่ทาํงานโดยมุ่งผลลพัธ์เป็นสาํคญั จึงจาํเป็นตอ้งสร้าง
วฒันธรรมคุณภาพและค่านิยมหลกัในโรงเรียน  
วตัถุประสงคก์าํหนดไว ้4 ประการคือ (1) เป็นเคร่ืองมือ
ในการวางแผนเชิงกลยทุธ์ เพื่อพฒันาการศึกษาใหมี้
คุณภาพไดต้ามมาตรฐานสากล (2) เป็นแนวทางในการ

ยกระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (3) สร้าง
วฒันธรรมคุณภาพในสถานศึกษา การมีส่วนร่วมและ
หลกัธรรมาภิบาล (4) ใหเ้กิดการบริการการเปล่ียนแปลง
ทั้งดา้นประสิทธิภาพและความสามารถในการบริหาร 
เกณฑคุ์ณภาพในรูปแบบการบริหารจดัการคุณภาพ 
แสดงภาพรวมของสถานศึกษาโดยแยกเป็นสองส่วน

ไดแ้ก่ โครงร่างองคก์ร และองคป์ระกอบคุณภาพ ซ่ึงเป็น
จุดเร่ิมตน้ของการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
สถานศึกษาดว้ยตนเอง อาํนวยความสะดวกในการเขียน
รายงานการประเมินตนเอง ในการระบุขอ้มูลสารสนเทศ
ของการดาํเนินงานซ่ึงโครงสร้างองคก์ร  ประกอบดว้ย 
(1) ลกัษณะองคก์ร ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มขององคก์รและ
ความสมัพนัธ์ระดบัองคก์ร (2) สภาวะองคก์ร ไดแ้ก่  
สภาพแวดลอ้มการแข่งขนั บริบทเชิงกลยทุธ์ และระบบ
ปรับปรุงผลการดาํเนินการ เหล่าน้ีคือขอ้มูลพื้นฐานของ
ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  องคป์ระกอบ
คุณภาพผูว้ิจยัไดน้าํเสนอประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบ
หลกั  ไดแ้ก่ การนาํองคก์ร  การวางแผนกลยทุธ์ การ
มุ่งเนน้ผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย การวดั การ
วิเคราะห์ และการจดัการความรู้  การมุ่งเนน้บุคลากร  
การจดักระบวนการ และการกาํกบัผลลพัธ์การจดั
การศึกษา  โดยมีองคป์ระกอบยอ่ยดงัน้ี องคป์ระกอบยอ่ย
ของปัจจยัการนาํองคก์รประกอบดว้ย การนาํองคก์รโดย
ผูน้าํระดบัสูงและ  การกาํกบัดูแลองคก์รและความ
รับผดิชอบต่อสงัคมสอดคลอ้งกบัเกณฑเ์พื่อดาํเนินการท่ี

เป็นเลิศของ  Criteria Performance Excellence (2009 – 
2010)  ท่ีวา่ การดาํเนินการของผูน้าํระดบัสูงในดา้นการ
นาํองคก์รใหป้ระสบผลสาํเร็จอยา่งย ัง่ยนื การส่ือสารกบั
พนกังาน การส่งเสริมใหพ้นกังานทาํงานใหไ้ดผ้ลดียิง่ข้ึน 
ดา้นการกาํหนดทิศทางขององคก์รโดยผูน้าํระดบัสูงใน

การกาํหนดวิสยัทศันแ์ละค่านิยม ผูน้าํระดบัสูงดาํเนินการ
อยา่งไรในการถ่ายทอดวิสยัทศันแ์ละค่านิยม โดยผา่น
ระบบการนาํองคก์รไปยงับุคลากรผูส่้งมอบและคู่คา้ท่ี

สาํคญั ลูกคา้รวมทั้งผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืน ๆ เพื่อนาํไป
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ปฏิบติัการ การปฏิบติัตนของผูน้าํระดบัสูงสะทอ้นถึง
ความมุ่งมัน่ต่อค่านิยม การกาํกบัดูแลกิจการและความ
รับผดิชอบต่อสงัคมเป็นการอธิบายถึงระบบธรรมาภิบาล

ขององคก์รและการดาํเนินการเพื่อแสดงความรับผดิชอบ

ต่อสาธารณะและทาํใหม้ัน่ใจวา่องคก์รมีพฤติกรรมท่ีมี

จริยธรรมและบาํเพญ็ตนเป็นพลเมืองดี  เป็นจุดมุ่งหมายท่ี
องคก์รตอ้งการท่ีจะไปใหถึ้งในอนาคต โดยผูบ้ริหาร
ระดบัสูงขององคก์รเป็นผูก้าํหนดเป้าหมายผลลพัธ์

ทั้งหมดขององคก์รในอนาคต และเป้าหมายปฏิบติัการ
เป็นเป้าหมายท่ีกาํหนดโดยผูบ้ริหารระดบัปฏิบติัการ 
(Daft,  2000, pp. 221-229) ในการวดัเป้าหมายของ
องคก์รมีนกัวิชาการหลายคน (Locke & Laftham, 2000; 
Cooper & Other, 1994 & Latham, 2003) ไดเ้สนอการ
สร้างมาตรวดัเป้าหมายขององคก์รจากองคป์ระกอบท่ี

สาํคญั คือ การกาํหนดเป้าหมายเฉพาะ ความชดัเจน  
ความทา้ทายของเป้าหมาย ระดบัความยาก  ความ
สอดคลอ้งของเป้าหมายในทุกระดบั การมีส่วนร่วมของ
พนกังานในการกาํหนดเป้าหมายและการป้อนกลบัของ

ขอ้มูล (Latham, 2003, pp. 309-318) และการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในการกาํหนดเป้าหมายแมว้า่จะเป็น

เป้าหมายท่ีมีความยากลาํบากในการดาํเนินงานแต่

บุคลากรกย็อมรับเป้าหมายและช่วยสนบัสนุนในผลการ

ปฏิบติังานของบุคลากรดีข้ึน  ขณะเดียวกนัการป้อนกลบั
ของขอ้มูลเป็นส่ิงจาํเป็นและส่งผลต่อการดาํเนินงานของ

องคก์ร  การจดัหาและการใชท้รัพยากร เป็นลกัษณะท่ี
องคก์รตั้งเป้าหมายการใชท้รัพยากรขององคก์ร ทั้ง
ทรัพยากรทางกายภาพและทรัพยากรทางการเงินเพื่อใช้

ในการผลิตสินคา้หรือใหบ้ริการภายในองคก์ร (Bedeian 
& Zammuto, 1991, p. 128) ขณะเดียวกนัองคก์รยงัมี
ความจาํเป็นตอ้งจดัหาทรัพยากร หรือวตัถุดิบ และ
ทรัพยากรทางการเงิน บุคลากรท่ีมีความชาํนาญ
โดยเฉพาะวตัถุดิบท่ีมีตน้ทุนตํ่าจากสภาพแวดลอ้มมาใช้

ลงทุนในองคก์ร (Daft, 1992, pp. 82-89) 

องคป์ระกอบยอ่ยการวางแผนกลยทุธ์ ประกอบดว้ย การ
จดัทาํกลยทุธ์และ การนาํกลยทุธ์ไปปฏิบติักาํหนดวา่การ
จดัทาํกลยทุธ์   องคก์รมีวิธีการอยา่งไรในการจดักลยทุธ์ 
การวางแผนเชิงกลยทุธ์ ขั้นตอนท่ีสาํคญัของกระบวนการ
จดัทาํกลยทุธ์มีอะไรบา้ง และผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีสาํคญัมีใคร
บา้ง กระบวนการดงักล่าวสามารถระบุจุดบอดท่ีอาจ
เกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร มีวิธีการอยา่งไรในการกาํหนดความ
ทา้ยทายเชิงกลยทุธ์และความไดเ้ปรียบท่ีอธิบายไดใ้น

โครงร่างองคก์ร กรอบเวลาของการวางแผนระยะสั้นและ
ระยะยาวคืออะไร มีวีธีการอยา่งไรในการกาํหนดกรอบ
เวลา และทาํใหก้ระบวนการวางแผนเชิงกลยทุธ์มีความ
สอดคลอ้งกบักรอบเวลาดงักล่าววตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์

ท่ีสาํคญัขององคก์รมีอะไรบา้ง ใหร้ะบุตารางเวลาท่ีจะ
บรรลุวตัถุประสงคเ์หล่านั้น เป้าประสงคท่ี์สาํคญัท่ีสุด
ของวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์เหล่านั้นการถ่ายทอดกลยทุธ์

เพื่อนาํไปปฏิบติั ถ่ายทอดกลยทุธ์เพื่อนาํไปปฏิบติั
อยา่งไร การจดัทาํแผนปฏิบติัการถ่ายทอดเพื่อนาํไป
ปฏิบติัองคป์ระกอบยอ่ย การมุ่งเนน้ผูเ้รียนและผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสีย ประกอบดว้ย ความรู้ของผูเ้รียนและความพึง
พอใจของชุมชนกาํหนดวา่ ความรู้เก่ียวกบัผูเ้รียน ผูมี้
ส่วนไดเ้สีย และชุมชน โรงเรียนมีวิธีการอยา่งไรในการ
สร้างความสมัพนัธ์กบัผูเ้รียนและเพิ่มความพึงพอใจและ

ความภกัดีของผูเ้รียน วิธีการสร้างความสมัพนัธ์เพื่อให้
ลูกคา้ สร้างความพึงพอใจ และรักษาไวเ้พื่อเพิม่ความ
ภกัดี รวมทั้งใหอ้ธิบายวิธีการประเมินความพึงพอใจและ
ความไม่พึงพอใจของผูเ้รียน การสร้างความสมัพนัธ์กบั
ผูเ้รียน และการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียน 
องคป์ระกอบยอ่ยการวดั การวเิคราะห์ และการจดัการ
ความรู้ ประกอบดว้ย  การวิเคราะห์และปรับปรุงผลการ
ดาํเนินงานและการจดัการสารสนเทศ ความรู้และ
เทคโนโลย ีท่ีกาํหนดวา่ ถึง การวดั การวิเคราะห์ และการ
ปรับปรุงผลการดาํเนินการขององคก์รและการจดัการ

สารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศและความรู้
องคป์ระกอบยอ่ย การมุ่งเนน้บุคลากร ประกอบดว้ย 
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สภาพแวดลอ้มของบุคลากรและความผกูพนัของ

บุคลากรกาํหนดความผกูพนัของบุคลกรไดแ้ก่ การเพิ่ม
คุณค่าของบุคลากร การพฒันาบุคลากรและผูน้าํการ
ประเมินความผกูพนัของบุคลากร สภาพแวดลอ้มของ
บุคลากร ไดแ้ก่  ขีดความสามารถและอตัรากาํลงัของ
บุคลากรและบรรยากาศการทาํงานของบุคลากร

องคป์ระกอบการจดักระบวนการ ประกอบดว้ย 
ระบบงาน  กระบวนการทาํงาน กล่าวถึง การออกแบบ
ระบบงาน องคก์รมีวีการอยา่งอยา่งในการออกแบบ
ระบบงาน และการจดัการและการปรับปรุงกระบวนการ
ทาํงาน องคก์รมีวิธีการอยา่งไรในการจดัการและ
ปรับปรุงกระบวนการทาํงานท่ีสาํคญัขององคก์ร 
องคป์ระกอบยอ่ยการกาํกบัผลลพัธ์การจดัการศึกษา

ประกอบดว้ย  ดา้นการเรียนรู้ของนกัเรียน ดา้นการ
มุ่งเนน้ผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดา้นงบประมาณ 
การเงิน และการตลาด  ดา้นการมุ่งเนน้ครูและบุคลากร 
ดา้นประสิทธิผลของกระบวนการ ดา้นการนาํองคก์ร  
เพื่อประเมินความสามารถในการตอบสนอง

วตัถุประสงคท่ี์ระบุไวใ้นแนวดาํเนินการของรูปแบบไดดี้

เพียงใดในอนัท่ีจะส่งผลต่อคุณภาพของผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
การแสดงถึงคุณภาพและความมีช่ือเสียงของสถานศึกษา 
สอดคลอ้งกบั วิโรจน ์สารรัตนะ (2544, หนา้ 39) และ
วาสนา ไชยพรรณา (2546, หนา้ 28)  ท่ีวา่ ความสาํคญั
ของประสิทธิผลเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือตดัสิน

วา่การบริหารสถานศึกษาประสบความสาํเร็จเป็น

สถานศึกษาดี มีคุณภาพ เป็นท่ียอมรับของชุมชนและ
สงัคม  ส่วนโครงสร้างการบริหาร ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบให้
เห็นความเช่ือมโยงของการบริหารคุณภาพกบัลกัษณะ

งานในโรงเรียน เพื่อใหก้ารบริหารคุณภาพมีความ
คล่องตวัในการดาํเนินการ  โครงสร้างการบริหาร
รูปแบบการบริหารจดัการคุณภาพ จึงใหค้ณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน  หวัหนา้งานข้ึนตรงต่อ
ผูอ้าํนวยการโรงเรียนและมีภาระงาน ดา้นบริการ ดา้น
บุคคล ดา้นงบประมาณและดา้นบริหารทัว่ไป และแสดง

ขอบข่ายของรูปแบบการบริหารจดัการคุณภาพ 
ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริหารคุณภาพ  
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน กลุ่มงานทั้ง 4 งาน 
และภาระงานท่ีสาํคญัของกลุ่มงานเช่น  กลุ่มงานวิชาการ 
มีภาระงานหลกัสูตรภาระงานจดัการเรียนรู้ ภาระงานวดั
และประเมินผล ภาระงานควบคุมคุณภาพ ภาระงาน
ตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพ  ภาระงานประเมินและ
รับรองคุณภาพ  กลุ่มงานการเงิน บญัชีมีภาระงานการเงิน 
บญัชีและภาระงานพสัดุ  กลุ่มงานบริหารบุคลากร มี
ภาระงานบุคลากร  กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป มีภาระงาน
แผนงานและโครงการภาระงานขอ้มูลสารสนเทศ ภาระ
งานตรวจสอบภายใน ภาระงานติดตามประเมินผล
โครงการ โดยระบุบทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบไวทุ้ก
ภาระงาน เพื่อนาํแนวการบริหารจดัการคุณภาพสู่การ
ปฏิบติั และกาํกบัผลลพัธ์ตามรูปแบบ ซ่ึงตรงกบัความ
คิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาจากการสนทนากลุ่ม ท่ี
ตอ้งการเห็นภาพความสมัพนัธ์ของการบริหารงานทั้ง 4 
งาน กบัการบริหารจดัการคุณภาพท่ีชดัเจน  ส่วนแนว
ดาํเนินการ  7 องคป์ระกอบหลกั 18 องคป์ระกอบยอ่ย 
ผูว้ิจยัไดย้ดึขอ้กาํหนดของเกณฑคุ์ณภาพการศึกษาของ 
มลัคอม บลัดริลจ ์ และจากการสมัภาษณ์เก่ียวกบัแนว
ทางการบริหารจดัการคุณภาพจากผูบ้ริหารสถานศึกษา

ในแต่ละองคป์ระกอบคุณภาพของรูปแบบการบริหาร

จดัการคุณภาพ เพื่อใหส้ถานศึกษาใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน
การบริหารจดัการคุณภาพตามบริบทของตนเอง ทั้ง 18 
องคป์ระกอบยอ่ยน้ี  องคป์ระกอบท่ีน่าสนใจไดแ้ก่ 
ผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย การวิเคราะห์และการ
ปรับปรุงผลการดาํเนินการ ผลลพัธ์ดา้นงบประมาณ 
การเงินและการตลาด เน่ืองจากการวิเคราะห์เอกสารใน
บทท่ี 2 พบวา่  องคป์ระกอบดงักล่าวน้ีระบุไวน้อกเหนือ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สมศ.  
ส่วนการใหค้ะแนนของรูปแบบการบริหารจดัการทั้งสอง

มิติ มิติดา้นกระบวนการและมิติดา้นผลลพัธ์ ในประเดน็
รายการประเมินและนํ้าหนกัคะแนน ผูว้ิจยัใชเ้กณฑ์
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นํ้าหนกัคะแนนของเกณฑคุ์ณภาพการศึกษาของ มลัคอม 
บลัดริลจ ์ 2009-2010  ท่ีกาํหนดไวทุ้กองคป์ระกอบ 1000  
คะแนน  แบ่งเป็นดา้นกระบวนการ  คือ องคป์ระกอบท่ี  
1-6  รวม 550  คะแนน  มิติดา้นผลลพัธ์ คือ องคป์ระกอบ
ท่ี 7 รวม 450  คะแนน จะเห็นไดว้า่การใหค้ะแนนมิติ
ดา้นผลลพัธ์มีความสาํคญัสูง พอสมควร  ส่วนมิติดา้น
กระบวนการ ใหค้วามสาํคญัท่ี องคป์ระกอบการนาํ
องคก์ร โดยมีคะแนนสูงสุด 120 คะแนน ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบั ศรินทร สนธิศิริกฤตย ์(2550) การใชเ้กณฑป์ระเมิน
องคก์รตามเกณฑ ์ระบบ  มลัคอม บลัดริลจ ์(MBNQA)  
ท่ีวา่การเปล่ียนแปลง ในหมวดท่ี 1 การนาํองคก์รเป็น
หมวดท่ีสาํคญัท่ีสุด ถา้ไม่มีการเปล่ียนแปลงในหมวดน้ี
แลว้ การดาํเนินการเปล่ียนแปลงดา้นอ่ืน ๆ จะทาํไดย้าก
ส่วนมิติดา้นผลลพัธ์องคป์ระกอบยอ่ยท่ีมีคะแนนสูงสุด

ไดแ้ก่ ผลลพัธ์ ดา้นการเรียนของผูเ้รียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2545) ท่ีวา่การจดัการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ใน
หมวดท่ี 4 มาตราท่ี 22 การจดัการศึกษาตอ้งยดึผูเ้รียนทุก
คนความสาํคญัท่ีสุดกระบวนการจดัการศึกษาตอ้ง

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็

ศกัยภาพ ส่วนการแปรผลและการใหค้ะแนน แบ่งเป็น
สองมิติ คือ มิติดา้นกระบวนการ และมิติดา้นผลลพัธ์ 
โดยมิติกระบวนการระบุคะแนน  ท่ีไดจ้ากการประเมิน 
แนวทาง (A) การเรียนรู้ (L) และการบูรณาการ (I) โดย
ปัจจยัทั้งหมดมีการเช่ือมโยงกนั มีการอธิบายถึงแนวทาง
ท่ีระบุไวใ้นองคป์ระกอบคุณภาพนั้น ๆ มิติดา้นผลลพัธ์
ระบุคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินแนวโนม้ (T) การ
เปรียบเทียบ (C) และการบูรณาการ (I) ของผลลพัธ์
ขอ้กาํหนดหลกั ๆ ขององคก์รส่วนการรายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นหลกัฐานของการ
ประเมิน  รวมทั้งเป็นสารสนเทศในการพฒันา
สถานศึกษาโดยระบุประเดน็ของการตรวจประเมิน

ตนเอง  ทั้ง 7 องคป์ระกอบหลกั และ 18 องคป์ระกอบ
ยอ่ย สอดคลอ้งกบั พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2545  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)  มาตราท่ี 48 ให้
สถานศึกษาจดัใหมี้ระบบประกบัคุณภาพภายในและให้

ถือวา่การประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของ

กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งดาํเนินการอยา่ง

ต่อเน่ือง โดย มีการจดัทาํรายงานประจาํปี เสนอต่อ
หน่วยงานตน้สงักดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและเปิดเผยต่อ
สาธารณชน  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) ส่วนรายงาน
การประเมินตนเอง ระบุสาระสาํคญัไว ้3 ส่วน คือ ส่วน
นาํ ส่วนเน้ือหาและส่วนภาคผนวก  การรายงานการ
ประเมินตนเองกคื็อ การระบุระบบประกนัคุณภาพท่ี
ประกอบดว้ยกระบวนการพฒันาคุณภาพ  การตรวจ
ติดตามคุณภาพและการประเมินคุณภาพภายในนัน่เอง  
 
ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 

1.  ควรทาํการศึกษาวิจยัรูปแบบการบริหาร
จดัการคุณภาพตามมาตรฐานสากลของโรงเรียน

ประถมศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 
2.  ควรทาํการศึกษาวิจยัรูปแบบการบริหาร

จดัการคุณภาพตามมาตรฐานสากลของโรงเรียน

มธัยมศึกษาเอกชน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน 

3.  ควรทาํการศึกษาวิจยัรูปแบบการบริหารตาม
เกณฑร์างวลัคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐของ

โรงเรียนมธัยมศึกษา และประถมศึกษา สงักดั 
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4.  ควรทาํการศึกษาวิจยัรูปแบบการบริหาร
จดัการคุณภาพตามมาตรฐานสากลของสาํนกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษา 
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การบริหารจัดการห้องสมุดโรงเรียนแพทย์ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

Medical School Library Administration toward Learning Organization 

 

                                                                                                           สุชีรา  เล้ียงสมบูรณ์   และประณต นนัทิยะกลุ   

 

บทคัดย่อ 

การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา ปัจจยัสนบัสนุน  กลยทุธ์ และการบริหารจดัการหอ้งสมุดโรงเรียน

แพทยใ์หเ้ป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ โดยใช ้วธีิการวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ การใช้

แบบสอบถามจากผูบ้ริหาร  นกัวชิาการ บรรณารักษ ์ผูใ้ชบ้ริการ และการสนทนากลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย

ทั้งหมด ผลการวจิยัพบวา่ปัจจยัสนบัสนุนกลยทุธ์การบริหารจดัการหอ้งสมุดโรงเรียนแพทยใ์หเ้ป็นองคก์ารแห่ง

การเรียนรู้ ประกอบดว้ย ความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  ทกัษะการสืบคน้ มาตรฐานการใหบ้ริการ ความคิด

สร้างสรรค ์งบประมาณ บรรยากาศการเรียนรู้ และการบูรณาการเทคโนโลยสีารสนเทศ การบริหารจดัการให้

เกิดองคก์รแห่งการเรียนรู้จึงควรใหส้อดคลอ้งกบัปัจจยัท่ีสนบัสนุนกลยทุธ์การบริหารจดัการห้องสมุดดงักล่าว  

ดงันั้นการกา้วสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ควรเร่ิมจากการสร้างวฒันธรรมองคก์รในรูปแบบเครือข่ายหอ้งสมุดแห่ง

โรงเรียนแพทย ์ เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้เป็นทีม การเพิ่มพนูและแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศและความรู้   

ประสานงานกนัเพื่อใหเ้กิดความคิดเชิงระบบทั้งในการวางแผนยทุธศาสตร์ การปฏิบติัตามแผน การกระตุน้และ

ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้  การวเิคราะห์ระบบการใหบ้ริการ การบริหารระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และดา้น

การบริหารงบประมาณ  

 

คําสําคัญ: โรงเรียนแพทย,์ การบริหารห้องสมุด, องคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

 
 

Abstract 

 To initiate a learning organization, the purpose of this research was to examine factors supporting 

Medical School Library Administrative Strategy. Tools and techniques used in this study included 

documentary analysis, in-depth interview, questionnaire, and focus group. Respondents included managers, 

educators, librarians, and users. Results showed that factors supporting medical school library administrative 

strategy are knowledge in Information Technology (IT), information searching skill, standard of service 

providing, creative thinking, budgeting, learning atmosphere, and integrating of IT knowledge and 

administration. Medical library administrative towards learning organization should include these supporting 

factors. Therefore, learning organization should begin with initiating an organizational culture of medical 
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library network, which supports team learning, and resources pooling and sharing. Cooperation of a network 
will initiate systematic thinking, strategic planning, implementation of the plans, motivate learning activities, 
service system analysis, IT system management, and budget analysis 
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ความนํา  

การบริหารจดัการองคก์รแห่งการเรียนรู้  
(learning organization)  เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปวา่ 
เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหอ้งคก์ารอยูร่อดและไดเ้ปรียบเชิง

แข่งขนัเปรียบเทียบในการดาํเนินธุรกิจ และพร้อมท่ีจะ
พฒันาปรับเปล่ียนองคก์ารใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม

ทางธุรกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วตลอดเวลา 
(Senge, 1990, pp.7-23)  ปัจจยัสาํคญัในกระบวนการ
เรียนรู้คือ การจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ (information) 
ซ่ึงการจดัระบบขอ้มูลท่ีดีจะช่วยแปรรูปสารสนเทศให้

เป็นความรู้  (knowledge) และแปรรูปจากความรู้เป็น
กิจกรรม (activities) รูปแบบการจดัการความรู้ท่ี
เหมาะสม คือ การตดัสินใจวา่ ขอ้มูลสารสนเทศและ
ความรู้ใดท่ีจะนาํมาใชเ้พื่อใหกิ้จกรรมมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงนบัเป็นนวตักรรมท่ีสาํคญัในยคุขอ้มูลข่าวสาร 

โดยท่ีทรัพยากรบุคคลหรือบุคลากรของ

องคก์ารถือเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีคุณค่ามากท่ีสุดของ

องคก์ารเน่ืองจากบุคคลเหล่าน้ีจะเป็นผูผ้ลิตสินคา้และ

บริการขององคก์ารซ่ึงความรู้และความสามารถของ

บุคลากรในองคก์ารน้ีจะถูกจาํกดัดว้ยระดบัการศึกษา 
ประสบการณ์และสติปัญญาท่ีจะนาํมาใชใ้นการทาํงาน 
(ยรุพร   ศุทธรัตน,์ 2552, หนา้ 90) ดงันั้นการบริหาร
จดัการสินทรัพยท่ี์เป็นความรู้ขององคก์าร เช่น 
ทรัพยากรบุคคล  เทคโนโลยสีารสนเทศจึงเป็นเร่ืองท่ีมี
ความสาํคญัและมีผลต่อการพฒันาบุคลากรใหเ้ป็น

บุคคลท่ีมีความรู้ (knowledge worker) รวมทั้งองคก์าร

ท่ีจะพฒันาไปสู่การเป็นองคก์ารเพื่อการเรียนรู้สามารถ

แข่งขนัเชิงเปรียบเทียบกบัองคก์รอ่ืน ๆ ไดท้ั้งภายใน
และภายนอกประเทศ การขบัเคล่ือนการพฒันาตาม
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 
พ.ศ. 2551-2555 และฉบบัท่ี 11 พ.ศ. 2559 ในการ
พฒันาคนสู่สงัคมแห่งการเรียนรู้จะตอ้งอาศยัทุกภาค

ส่วนในสงัคมใหมี้บทบาท ในการมีส่วนร่วมส่งเสริม
การจดัการศึกษาและเรียนรู้ในสงัคม ส่งเสริมใหมี้
แหล่งความรู้ท่ีทุกคนมีโอกาสเขา้ถึงส่ือทุกประเภทและ

สามารถศึกษาหาความรู้ไดโ้ดยสะดวกซ่ึงในปัจจุบนัน้ี

บทบาทของหอ้งสมุดนบัเป็นกลไกสาํคญัประการหน่ึง

ในการขบัเคล่ือนแผนพฒันาประเทศไปสู่การปฎิบติั

และเป็นส่วนสาํคญัในการพฒันาคนไปสู่การเรียนรู้

ดว้ยการเปิดโอกาสใหค้นเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ทุก ๆ ดา้น 
หอ้งสมุดในฐานะศูนยก์ลางขอ้มูลท่ีสาํคญัท่ีสุดสมควร

จดัเป็นองคก์รแห่งเรียนรู้ท่ีบุคลากรตอ้งแสวงหาความรู้

เพื่อพฒันาตนเองตลอดเวลา เน่ืองจากหอ้งสมุดเป็น
คลงัความรู้ของสถาบนัการศึกษาและเป็นหวัใจสาํคญั

ในการท่ีทุกคนเขา้มาแสวงหาความรู้ไดอ้ยา่ง

หลากหลายซ่ึงบรรณารักษ ์นกัวิชาการ หรือผู ้
ปฎิบติังานหอ้งสมุดตอ้งมีองคค์วามรู้เพื่อทาํหนา้ท่ีเป็น

ส่ือกลางในการเขา้ถึงความรู้ของผูใ้ชบ้ริการและรองรับ

การเปล่ียนแปลงดา้นข่าวสาร เทคโนโลยสีารสนเทศท่ี
มีการพฒันาอยา่งรวดเร็ว  

หอ้งสมุดในยคุแรกเปรียบไดว้า่เหมือนกบั

หอ้งเกบ็หนงัสือ มีบรรณารักษเ์ป็นผูเ้ฝ้าหอ้งสมุดเพื่อ
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ไม่ใหห้นงัสือหายเท่านั้นซ่ึงไม่ต่างจากปัจจุบนัคนส่วน

ใหญ่ยงัเขา้ใจเช่นนั้นอยูว่า่ทาํงานหอ้งสมุด เจา้หนา้ท่ี
ไม่ตอ้งทาํอะไรมากมายหรือบางคร้ังบุคลากรหอ้งสมุด

ไปฝึกอบรม สมัมนาวิชาการต่างๆ กไ็ม่มีการถ่ายทอด
ความรู้ใหเ้พื่อนร่วมงานไดเ้รียนรู้ร่วมกนัเพราะกลวั

เพื่อนร่วมงานจะเก่งกวา่จึงไม่อยากถ่ายทอดความรู้ให้

เพื่อนร่วมงานไดรั้บทราบ บางคร้ังบุคลากรดงักล่าว
ลาออกทาํใหอ้งคก์รตอ้งสูญหายความรู้ (The Federal 
Chief Information Officers Council -- CIO Council, 
2001; U.S. Department of Navy, 2001; Dalkir, 2011; 
เจนเนตร  มณีนาค, 2546; ภราดร  จินดาวงศ,์ 2549) จึง
เป็นท่ีมาของปัญหาวา่หอ้งสมุดตอ้งมีการปรับเปล่ียน

ยทุธวิธีท่ีตอ้งใหบ้ริการเชิงรุก กระตุน้ใหมี้การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ท่ีสาํคญัตอ้งตอบสนองความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการได ้ดงันั้นผูบ้ริหาร บรรณารักษ ์
เจา้หนา้ท่ีทุกฝ่ายตอ้งตระหนกัถึงปัญหาท่ีกาํลงัเผชิญอยู ่
จะทาํอยา่งไรถึงจะนาํเอาองคก์ารแห่งการเรียนรู้มาใช้

กบัหอ้งสมุดไดซ่ึ้งหอ้งสมุดยคุใหม่จะตอ้งมีการ

เปล่ียนแปลงรูปแบบ มีการวางแผนการดาํเนินงาน
อยา่งเป็นระบบ กระตุน้ความสนใจเป็นคลงัความรู้โดย
สร้างแนวร่วมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อขบัเคล่ือน

การดาํเนินงานสร้างกระแสใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงใน

สงัคมแห่งการเรียนรู้ใหไ้ดใ้นอนาคต โดยอาศยั
เคร่ืองมือทุกรูปแบบ เช่น บุคลากร เคร่ืองมือ
สารสนเทศและเทคโนโลยสีมยัใหม่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่
หอ้งสมุดคณะแพทยศาสตร์ มีหนา้ท่ีสนบัสนุนการ
เรียนกาสอน การวิจยัและการบริการใหก้บันิสิตแพทย ์
อาจารยแ์พทย ์แพทย ์ฯลฯ เป็นหน่วยงานทางการศึกษา
จาํเป็นตอ้งเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ

สามารถกา้วทนัความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา 
การท่ีจะขบัเคล่ือนดงักล่าวไดต้อ้งอาศยัความร่วมมือ

จากเจา้หนา้ท่ีหอ้งสมุดตอ้งผลกัดนัใหทุ้กคนมีนิสยัรัก

การอ่านเป็นวฒันธรรมการเรียนรู้และภาพลกัษณ์ของ

หอ้งสมุดตอ้งทาํการส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมของ

การเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ โดยการบริหารหอ้งสมุด

ยคุใหม่จะมีความเช่ือมโยงไปถึงการจดัการความรู้โดย

ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเคร่ืองมือ  
จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จึงเป็นสาเหตุสาํคญัท่ีทาํ

ใหผู้ว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองการบริหารจดัการ

หอ้งสมุดโรงเรียนแพทยใ์หเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้

เพื่อศึกษาสภาพปัญหาอุปสรรคและปัจจยัสนบัสนุน 
การบริหารจดัการหอ้งสมุดโรงเรียนแพทยใ์หเ้ป็น

องคก์ารแห่งการเรียนรู้และศึกษากลยทุธ์ท่ีสนบัสนุน

การบริหารจดัการหอ้งสมุดโรงเรียนแพทยใ์หเ้ป็น

องคก์รแห่งการเรียนรู้ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาจากเอกสารของ
หอ้งสมุดโรงเรียนแพทยท์ั้งในและต่างประเทศ 3 แห่ง
ไดแ้ก่ หอสมุดแพทยแ์ห่งชาติสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็น
ศูนยก์ลางขอ้มูลความกา้วหนา้ทางวิชาการดา้น

การแพทยแ์ละไดรั้บการยอมรับวา่เป็นหอ้งสมุดแพทย์

ท่ีทนัสมยัและเก่าแก่ท่ีสุดในโลก หอสมุดศิริราช
พยาบาล  มหาวิทยาลยัมหิดลเป็นหอ้งสมุดแพทยท่ี์มี
ประวติัความการก่อตั้งและพฒันาการท่ีสาํคญัเป็น

แหล่งขอ้มูลการวิจยัและวิชาการสาธารณสุขและ

การแพทยท่ี์ทนัสมยัท่ีสุดของประเทศในขณะท่ี

หอ้งสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒเป็นหอ้งสมุดแพทยท่ี์ไดรั้บการจดัตั้งและ

พฒันาข้ึนมาใหม่และมีความจาํเป็นท่ีตอ้งพฒันาเพื่อให้

เป็นแหล่งความรู้ดา้นการแพทย ์ตอบสนองความ
ตอ้งการองคค์วามรู้ดา้นการแพทยส์มยัใหม่ท่ีพฒันาข้ึน

อยา่งรวดเร็วภายใตค้วามกา้วหนา้ทั้งดา้นวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยสีารสนเทศรวมถึงการเปล่ียนแปลงทาง

เศรษฐกิจ สงัคมและการเมืองในประเทศและระหวา่ง
ประเทศในปัจจุบนัและอนาคต 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารจดัการ
หอ้งสมุดโรงเรียนแพทยใ์หเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

 2. เพื่อศึกษาปัจจยัสนบัสนุนในการเป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้ของหอ้งสมุดโรงเรียนแพทย ์
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 3. เพื่อศึกษากลยทุธ์ท่ีสนบัสนุนการบริหาร
จดัการหอ้งสมุดโรงเรียนแพทยใ์หเ้ป็นองคก์รแห่งการ

เรียนรู้ 
 4. เพื่อนาํเสนอรูปแบบการบริหารจดัการ

หอ้งสมุดโรงเรียนแพทยใ์หเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
 
กรอบแนวคดิการวจัิย         

การวิจยัเร่ืองการบริหารจดัการหอ้งสมุด

โรงเรียนแพทยใ์หเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ ผูว้ิจยัได้
ศึกษาทบทวนงานวิจยัและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง

พร้อมทั้งสรุปกรอบการศึกษา ดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 
 
วธีิดําเนินการวจัิย 

การวิจยัน้ีใชว้ิธีเชิงคุณภาพ โดยผูใ้หข้อ้มูล
หลกัในการสมัภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview)  
 
ผู้ให้ข้อมูลหลกั 

ผูท้รงคุณวฒิุ 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร 
นกัวิชาการ บรรณารักษ ์และผูใ้ชบ้ริการ จาํนวน 20 คน 
และขอ้มูลเชิงปริมาณแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอยา่ง 
317 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ปัญหาการบริหาร

จดัการหอ้งสมุด 
 

- ดา้นบุคลากร 
- ดา้น

งบประมาณ 
- ดา้นสถานท่ี 
- ดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
- ดา้นการบริการ 
- ดา้นการจดัการ

ความรู้ 

การบริหารจดัการหอ้งสมุดโรงเรียน

์

การบริหารจดัการหอ้งสมุด

โรงเรียนแพทยใ์หเ้ป็นองคก์รแห่ง

ปัจจยัการเป็น

องคก์รแห่งการ

เรียนรู้ 
 
- ความรอบรู้ 
- แบบแผนความคิด 
- การมีวสิยัทศัน์
ร่วมกนั 
- การเรียนรู้เป็นทีม 
- การคิดเชิงระบบ 
 

แนวคิดทฤษฎี 
 

- การบริหารจดัการ 
- องคก์ารแห่งการ

เรียนรู้ 
- การจดัการความรู้ 
- การบริหาร

หอ้งสมุดใน

ประเทศไทย 
- การบริหาร

หอ้งสมุดใน

ต่างประเทศ 
- นโยบายภาครัฐ 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
1. การวิจยัเชิงคุณภาพโดยสมัภาษณ์เชิงลึก

สาํหรับสมัภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ 
2.  ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยใชแ้บบสอบถาม 

  2.1 การสร้างแบบสอบถามโดยนาํความ
คิดเห็นท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและ

ผูท้รงคุณวฒิุมาจดัทาํเป็นแบบสอบถามเพื่อหาความ

สอดคลอ้งและยนืยนัตน้แบบการบริหารจดัการ

หอ้งสมุดโรงเรียนแพทยใ์หเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
ท่ีไดส้รุปไปแลว้จากการสมัภาษณ์ โดยแบ่งออกเป็น 3 
ตอน ดงัน้ี ตอนท่ี 1 สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม (check list)  ตอนท่ี 2 ปัญหาและ
อุปสรรคการบริหารจดัการหอ้งสมุดโรงเรียนแพทยใ์ห้

เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ โดยแบ่งออกเป็น 6 ดา้น คือ 
ดา้นบุคลากร งบประมาณ สถานท่ี เทคโนโลยี
สารสนเทศ บริการ และดา้นการจดัการความรู้ ตอนท่ี 3 
ปัจจยัการบริหารจดัการหอ้งสมุดโรงเรียนแพทยใ์ห้

เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(likest scale)  
 2.2  เสนอผูท้รงคุณวฒิุ เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพของแบบสอบถาม  
  2.3 วิเคราะห์หาค่าดรรชนีความสอดคลอ้ง
ระหวา่งคาํถามของแบบสอบถามกบัจุดมุ่งหมายโดยใช้

สูตร IOC (Index of Item Objective Congruence 221) 
เพื่อหาดรรชนีความสอดคลอ้ง 
 2.4 เม่ือนาํแบบสอบถามไปหาค่าดชันี
ความสอดคลอ้งแลว้ผูว้ิจยันาํไปทดลองใช ้ (Tryout) 
เพื่อหาค่าความเท่ียงตรง (reliability) โดยใชสู้ตร
สมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha  Coefficient) ของ 
Cronbach  
 
การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 
 รอบท่ี 1 แบบสัมภาษณ์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบ
สมัภาษณ์ ผูว้ิจยันาํมาวิเคราะห์เน้ือหาโดยพิจารณา
ความเหมือนความแตกต่างของสาระท่ีไดรั้บจากการ

สมัภาษณ์  และจดัหมวดหมู่ใหไ้ดป้ระเดน็หลกั
ประเดน็รอง ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการ
หอ้งมุดโรงเรียนแพทยใ์หเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

รอบท่ี 2 แบบสอบถาม ขอ้มูลท่ีไดจ้าก
แบบสอบถามความคิดเห็นเร่ืองการบริหารจดัการหอ้ง

มุดโรงเรียนแพทยใ์หเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ ผูว้ิจยั
นาํขอ้มูลท่ีไดม้าคาํนวณหาค่าเฉล่ีย (X) ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) ของคาํถามแต่ละขอ้โดยแปล
ความหมายตามเกณฑ ์
 รอบท่ี  3  จดัการสนทนากลุ่ม (focus group 
discussion)  เพื่อยนืยนัผลและตรวจสอบการบริหาร
จดัการหอ้งสมุดโรงเรียนแพทยใ์หเ้ป็นองคก์รแห่งการ

เรียนรู้ 
 ประการสุดทา้ยพิจารณาขอ้มูลทั้ง 3 รอบ มา
บูรณาการอีกคร้ังหน่ึงเพ่ือพฒันาเป็นการบริหารจดัการ

หอ้งสมุดโรงเรียนแพทยใ์หเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
 
ผลการวจัิย 

ผลการศึกษาเร่ืองการบริหารจดัการหอ้งสมุด

โรงเรียนแพทยใ์หเ้ป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ตาม

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 4 ประการ ดงัน้ี 
ปัญหาการบริหารจัดการห้องสมุดโรงเรียนแพทย์ให้
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

 ประกอบดว้ย ดา้นบุคลากรขาดความรู้ดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีจาํเป็นสาํหรับการทาํงาน 
ความรู้ทางดา้นการแพทยแ์ละทกัษะการสืบคน้ขอ้มูล 
ความสนใจในการใหบ้ริการ ตลอดจนมีความคิด
สร้างสรรคแ์ละการปรับปรุงตนเอง ดา้นงบประมาณ
จาํกดัในขณะท่ีทรัพยากรสารสนเทศการแพทยต์อ้ง

สัง่ซ้ือจากต่างประเทศ เน้ือหามีการเปล่ียนแปลงบ่อย
และราคาค่อนขา้งสูง ดา้นสถานท่ี การสร้างบรรยากาศ
แห่งการเรียนรู้โดยบูรณาการเทคโนโลยสีารสนเทศ

ตอ้งสร้างแรงดึงดูดใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความรู้สึกอยาก

เขา้ใชบ้ริการ ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศไม่ทนักบัการ
เปล่ียนแปลงของโลก    ดา้นบริการ สร้างบรรยากาศ
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แห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการอ่านโดยจดัมุมสาํหรับ

การอ่าน กิจกรรมเพื่อกระตุน้การใหบ้ริการในเชิงรุก
และดา้นการจดัการความรู้ ส่งเสริมการกิจกรรม
แลกเปล่ียนความรู้ 
 
ปัจจัยสนับสนุนการบริหารจัดการห้องสมุดโรงเรียน
แพทย์ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  
 หอ้งสมุดตอ้งสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

โดยใหบ้ริการในเชิงรุกตลอดจนเอ้ืออาํนวยสาํหรับการ

คน้หาขอ้มูลโดยใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ถึง

ฐานขอ้มูลและทรัพยากรสารสนเทศไดใ้นระยะไกล

โดยไม่มีการจาํกดัเวลาและสถานท่ีและการสาํรวจ

ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ สร้างความพึงพอใจแก่
ผูใ้ชบ้ริการ โดยมีปัจจยัสนบัสนุนใหเ้ป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ ดงัน้ี 

1. ดา้นความรอบรู้ของบุคคล ในการเป็น
หอ้งสมุดโรงเรียนแพทยแ์ห่งการเรียนรู้นั้นบุคลากร

หอ้งสมุดจะตอ้งมีความรอบรู้ในหลากหลาย คือ 
วิสยัทศันท่ี์ดี  เขา้ใจหลกัการวิธีการจดัการความรู้ สร้าง
องคค์วามรู้ทั้งจากประสบการณ์ ผูใ้หค้วามรู้และการจด
บนัทึก มีความรู้ความสามารถเก่ียวกบังานบริหาร
จดัการ ความรู้ทางวิชาชีพ เช่น การคน้ควา้ขอ้มูล
โดยเฉพาะขอ้มูลทางการแพทย ์   มีความรู้ดา้นภาษา  มี
ความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้ง มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์ มีความรอบรู้ในการจดัลาํดบัขอ้มูล  มีการ
ใฝ่รู้อยูต่ลอดเวลา มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้  

2. ดา้นแบบแผนความคิด  ตอ้งมีการวางแผน
กลยทุธ์และแผนการปฏิบติังานท่ีเป็นรูปธรรมและ

ชดัเจน ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคผ์ลงานใหม่ๆ เรียนรู้
ส่ิงใหม่ๆ ตลอดเวลา มีทศันคติท่ีดีและมีความเขา้ใจต่อ
การพฒันาหอ้งสมุด สร้างวฒันธรรมองคก์รแบบ
เครือข่ายหอ้งสมุดโรงเรียนแพทย ์ออกแบบการ
ใหบ้ริการท่ีเอ้ือต่อผูใ้ชบ้ริการ ทั้งดา้นเวลา การคน้ควา้ 
การติดต่อและการรับความรู้ขอ้มูล  

3. ดา้นการมีวิสยัทศันร่์วมกนั   ผูบ้ริหาร
หอ้งสมุดตอ้งมีวิสยัทศันส์าํหรับการใหบ้ริการท่ีจะเป็น

แรงผลกัดนัใหก้ารปฏิบติังานมุ่งสู่เป้าหมายได ้ซ่ึงใน
การกาํหนดวิสยัทศันน์ั้นควรมีการจดัทาํประชาพิจารณ์

เพื่อใหทุ้กคนท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมและใน

ขณะเดียวกนัสนบัสนุนใหส้มาชิกไดรั้บการพฒันา

วิสยัทศันใ์หส้อดคลอ้งกบัวิสยัทศันร์วมขององคท่ี์จะ

ก่อใหเ้กิดการรวมพลงัของสมาชิกท่ีมีความคาดหวงั

ความกา้วหนา้ภายใตจุ้ดมุ่งหมายเดียวกนัของทั้งองคก์ร 
4. ดา้นการเรียนรู้เป็นทีม หอ้งสมุดตอ้งมีการ

ทาํงานเป็นทีมเพื่อใหส้ามารถพฒันาเป็นองคก์รแห่ง

การเรียนรู้ไดแ้ละตอ้งมีการจดักลุ่มใหค้วามรู้ใน

ลกัษณะท่ีเป็นกลุ่มยอ่ยเพือ่ตอบโจทยค์วามรู้เฉพาะ

กลุ่มและสร้างการทาํงานเป็นทีม  
5. ดา้นการคิดเชิงระบบ ผูบ้ริหารตอ้ง

วางแผนยทุธศาสตร์เพื่อท่ีบุคลากรหอ้งสมุดจะได้

ปฏิบติัตามแผนท่ีวางไวใ้หบ้รรลุผลสาํเร็จตลอดจน

กระตุน้และส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์
ระบบการใหบ้ริการในแต่ละขั้นตอนเพื่อสร้างความ

สะดวกใหก้บัผูรั้บบริการทาํใหเ้ขา้ถึงความรู้ไดอ้ยา่ง

รวดเร็วและง่าย 
 

กลยุทธ์ในการบริหารห้องสมุดโรงเรียนแพทย์ให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

การบริหารจดัการหอ้งสมุดโรงเรียนแพทยใ์ห้

เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้จาํเป็นตอ้งมีกลยทุธ ์ต่าง ๆ 
เพื่อใชใ้นการบริหารหอ้งสมุดดงัน้ี (1) การวางแผนกล
ยทุธ์และมีวิสยัทศันเ์ก่ียวกบัการเป็นองคก์รแห่งการ

เรียนรู้ มีการปฏิบติัตามแผนกลยทุธ์ มีการติดตามผล
การดาํเนินการ การประเมินผลการดาํเนินงานตามแผน 
และปรับปรุงผลการดาํเนินการใหส้อดคลอ้งในการ

เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ (2) ใชก้ลยทุธ์การสร้าง
เครือข่าย--Network Creation หอ้งสมุด (3) ใชก้ลยทุธ์ 
Customer Emphasis โดยการสาํรวจความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการใหท้ราบความตอ้งการของผูใ้บและมี
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บริการเชิงรุก (4) การประชาสมัพนัธ์หอ้งสมุดโรงเรียน
แพทยใ์หผู้ใ้ชบ้ริการเห็นความสาํคญัและเขา้มาใช้

บริการหอ้งสมุดเพิ่มมากข้ึน (5) จดัหางบประมาณจาก
แหล่งสนบัสนุนอ่ืนๆเพื่อนาํมาปรับปรุงหอ้งสมุดใหมี้

ความทนัสมยัมากข้ึน (6) กระตุน้ใหบุ้คลากรเห็น
ความสาํคญัของการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้โดยส่ง

บุคลากรไปอบรมและดูงาน รวมทั้งความรู้ในดา้นอ่ืนๆ 
เช่น การสืบคน้ขอ้มูล การผลิตหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ 
การจูงใจบุคลากรโดยการใหร้างวลัสาํหรับหน่วยงานท่ี

มีการจดักิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้การเป็นองคก์ร

แห่งการเรียนรู้ (7) จดัสภาพแวดลอ้มของหอ้งสมุด
โรงเรียนแพทยใ์หเ้อ้ือต่อการเรียนรู้และการจดัการ

ความรู้ 
 

การบริหารจัดการห้องสมุดให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

ตามทฤษฎีการจดัองคก์ารสมยัใหม่ท่ีใชก้าร

บริหารจดัการเชิงยทุธศาสตร์ การบูรณาการ โดยตอ้งมี
วิสยัทศัน ์พนัธกิจ เป้าหมาย ปัจจยันาํเขา้ กระบวนการ 
ผลผลิตและผลลพัธ์ ซ่ึงรวมกนัเป็นผลสมัฤทธ์ตาม
เป้าหมาย คือการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของ
หอ้งสมุดโดยมีตวับ่งช้ีตามแนวคิดของ Balanced 
Scorecard มีตวัช้ีวดัท่ีสาํคญั คือ ความพึงพอใจในการ
รับบริการ โดยองคป์ระกอบองคก์รแห่งการเรียนรู้
ประกอบดว้ย 

1. การบริหารจดัการเชิงยทุธศาสตร์ หรือการ
บริหารเชิงกลยทุธ์ หอ้งสมุดฯ และคณะแพทยฯ์ มี
วิสยัทศันร่์วมกนั เป็นกรอบความคิดเก่ียวกบัอนาคต
ของหอ้งสมุดและคณะแพทยศ์าสตร์ คนในองคก์รมี
ความปรารถนาร่วมกนั ช่วยกนัสร้างภาพอนาคตของ
หน่วยงานเพือ่ใหก้ารเรียนรู้ ริเร่ิม ทดลองส่ิงใหม่ ๆ 
ของคนในองคก์รเป็นไปในทิศทางหรือกรอบแนวทาง

ท่ีมุ่งไปสู่จุดเดียวกนั การสร้างวิสยัทศันร่์วมกนัจะตอ้ง
มีการ (1) กระตุน้ใหแ้ต่ละคนมีวิสยัทศันโ์ดยการสร้าง
บรรยากาศใหเ้กิดการสร้างสรรค ์(2) พฒันาวิสยัทศัน์

ส่วนบุคคลใหเ้ป็นวิสยัทศันร่์วมกนัขององคก์ร (3) 
สร้างทศันคติต่อวิสยัทศันใ์นระดบัความผกูพนั และ 
(4) การทาํใหว้ิสยัทศันร่์วมกนัเป็นทิศทางไปสู่
จุดมุ่งหมายท่ีเห็นไดช้ดัและจบัตอ้งได ้ 

2. บุคลากร ในการบริหารจดัการหอ้งสมุด
โรงเรียนแพทยใ์หเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้นั้น

บุคลากรหรือคน ถือเป็นทรัพยากรในการบริหารท่ีมี
ความสาํคญัท่ีสุด ซ่ึงลกัษณะของบุคลกรหอ้งสมุดท่ีจะ
ทาํใหเ้ป็นหอ้งสมุดโรงเรียนแพทยแ์ห่งการเรียนรู้นั้น 
บุคลากรจะตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 

2.1 การคิดเชิงระบบ (systems thinking) 
ผูบ้ริหารและบุคลากรหอ้งสมุดตอ้งวางแผน

ยทุธศาสตร์เพื่อท่ีบุคลากรทุกคนในหอ้งสมุดจะได้

ปฏิบติัตามแผนท่ีวางไวใ้หบ้รรลุผลสาํเร็จ ตลอดจน
กระตุน้และส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ นอกจากน้ีตอ้ง
มีการวิเคราะห์ระบบการใหบ้ริการในแต่ละขั้นตอน

เพื่อสร้างความสะดวกใหก้บัผูรั้บบริการ ทาํใหเ้ขา้ถึง
ความรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และง่าย 

2.2 ความรอบรู้แห่งตน (personal mastery)  
องคก์รแห่งการเรียนรู้ตอ้งสามารถส่งเสริมใหค้นใน

องคก์รสามารถเรียนรู้พฒันาตนเอง คือ การสร้าง
จิตสาํนึกในการใฝ่เรียนรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพของบุคคล 
สร้างสรรคผ์ลท่ีมุ่งหวงัและสร้างบรรยากาศกระตุน้

เพื่อนร่วมงานใหพ้ฒันาศกัยภาพไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้
ซ่ึงหมายถึงการจดักลไกต่างๆ ในองคก์ร ไม่วา่จะเป็น
โครงสร้างองคก์ร ระบบสารสนเทศ ระบบการพฒันา
บุคคล หรือแมแ้ต่ระเบียบวิธีการปฏิบติังานประจาํวนั 
เพื่อใหค้นในองคก์รไดเ้รียนรู้ส่ิงต่างๆ เพิ่มเติมไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง โดยองคป์ระกอบพื้นฐานของความรอบรู้แห่ง
ตนมี 3 ประการ คือ (1) การมีวิสยัทศันส่์วนบุคคล 
(personal vision)  (2) การจดัการกบัความตึงเครียด
อยา่งสร้างสรรค ์(holding creative tension) และ (3) 
การเรียนรู้โดยใชจิ้ตใตส้าํนึก (subconscious)  

2.3 แบบแผนความคิด (mental model) คือ 
การตระหนกัถึงกรอบแนวคิดของตนเอง  ทาํใหเ้กิด
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ความกระจ่างกบัรูปแบบ ความคิด ความเช่ือ ท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจและการกระทาํของตน และเพียรพฒันา
รูปแบบความคิดความเช่ือใหส้อดคลอ้งกบัการ

เปล่ียนแปลงของโลก ไม่ยดึติดกบัความเช่ือเก่าๆ ท่ี
ลา้สมยั และสามารถท่ีจะบริหารปรับเปล่ียนกรอบ
ความคิดของตนซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดในเชิงการร้ือ

ปรับระบบงาน (reengineering)  การจะทาํใหบุ้คคลมี
แบบความคิดไดน้ั้นมีองคป์ระกอบพื้นฐาน 2 ประการ 
คือ การใชท้กัษะการวางแผนสืบคน้เป็นกระบวนการ
เรียนรู้ (inquiry skill) และตอ้งมีการฝึกฝนทกัษะใน
การใคร่ครวญและตั้งคาํถาม (reflection skill)  

2.4 การเรียนรู้เป็นทีม (team learning) 
หอ้งสมุดมีการทาํงานเป็นทีมเพ่ือใหส้ามารถพฒันา

เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ได ้ และตอ้งมีการจดักลุ่มให้
ความรู้ในลกัษณะท่ีเป็นกลุ่มยอ่ยเพื่อตอบโจทยค์วามรู้

เฉพาะกลุ่มและสร้างการทาํงานเป็นทีม นอกจากการ
สร้างทีมงานในหอ้งสมุดแลว้ตอ้งมีการสร้างทีม

ระหวา่งหอ้งสมุดเพื่อแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศและ

ความรู้ทั้งน้ีหอ้งสมุดสามารถท่ีจะสร้างทีมงานโดย

อาศยับุคคลต่างๆ ในวงการแพทยท์ั้งท่ีเป็นศิษยเ์ก่า 
ศิษยปั์จจุบนั 

3. การบริหารจดัการ ในการบริหารจดัการ
หอ้งสมุดโรงเรียนแพทยใ์หเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้

นั้น หอ้งสมุดตอ้งใชท้รัพยากรในการบริหารใหคุ้ม้ค่า
และบรรลุวตัถุประสงคข์องหอ้งสมุดโดยจะตอ้งมีการ

บริหารจดัการ งบประมาณ เทคโนโลย ีการบริการ และ
การจดัการความรู้ดงัน้ี 

3.1  งบประมาณ งบประมาณเป็นส่ิงสาํคญั
สาํหรับหอ้งสมุดเพราะในการดาํเนินงานดา้นต่างๆ 
หรือการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ หอ้งสมุดจะตอ้งมี
งบประมาณในการสนบัสนุนจึงจะสามารถดาํเนินงาน

ได ้โดยเฉพาะหอ้งสมุดโรงเรียนแพทยท่ี์ตอ้งจดัซ้ือ
ทรัพยากรสารสนเทศทางดา้นการแพทย ์

3.2  เทคโนโลย ี ในการบริหารจดัการ
หอ้งสมุดโรงเรียนแพทยใ์หเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้

นั้น เทคโนโลยถืีอวา่มีความสาํคญัเป็นอยา่งมากทั้งใช้
เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการในหอ้งสมุดและการ

ใหบ้ริการผูใ้ช ้หอ้งสมุดตอ้งมีเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั
และมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการใช้

เทคโนโลย ี
3.3 การบริการ หอ้งสมุดจะตอ้งมีการ

ใหบ้ริการเชิงรุก สามารถใหบ้ริการแก่ผูใ้ชไ้ดต้ามความ
ตอ้งการของผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว มี
เทคโนโลยใีหม่ๆ ในการใหบ้ริการ ผูใ้หบ้ริการมี
ความรู้ในวิชาชีพและจาํเป็นตอ้งมีความรู้ในการคน้หา

ขอ้มูลทางดา้นการแพทยร่์วมดว้ย 
3.4  การจดัการความรู้ เป็นส่ิงจาํเป็นท่ีจะทาํ

ใหห้อ้งสมุดเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ได ้โดย
หอ้งสมุดตอ้งสร้างโอกาสการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
ส่งเสริมการใฝ่รู้และการสานเสวนา  กระตุน้ความ
ร่วมมือและการเรียนรู้เป็นทีม สร้างระบบในการ
จดัเกบ็และการแบ่งปันความรู้ เอ้ืออาํนาจใหแ้ก่
บุคลากรผา่นวิสยัทศันร่์วม เช่ือมโยงองคก์รเขา้กบั
สภาพแวดลอ้ม และสร้างภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์เพื่อการ
เรียนรู้ 

4. สถานท่ี ตอ้งจดับรรยากาศในหอ้งสมุดให้
น่าเขา้มาใช ้เหมาะเป็นแหล่งเรียนรู้คน้ควา้ของ
ผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงประกอบดว้ย 

4.1 ท่ีตั้ง ตอ้งมีความสะดวกในการเขา้ใช้
บริการ มีบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ระยะเวลาการเปิดบริการสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของผูใ้ชบ้ริการ 
4.2 การอาํนวยความสะดวกภายในตอ้งพร้อม

สาํหรับใหบ้ริการ ทั้งเทคโนโลยใีนการคน้หาขอ้มูล
และเทคโนโลยอ่ืีน ๆ ใหผู้ใ้ชบ้ริการใชไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว
และตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้

4.3 วสัดุอุปกรณ์ มีความพร้อมสาํหรับผูใ้ช้
โดยเฉพาะเทคโนโลยสีารสนเทศทางการแพทยจ์ะตอ้ง

มีเพียงพอและทนัสมยั เทคโนโลยใีนการจดัเกบ็และ
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คน้คืนขอ้มลูตอ้งทนัสมยัผูใ้ชบ้ริการสามารถคน้หาได้

อยา่งรวดเร็วและตรงตามความตอ้งการ 

4.4 เอกสารการจดัการความรู้ การนาํเอาการ

จดัการความรู้มาประยกุตใ์ชใ้นการทาํงานของ

หอ้งสมุด โดยเฉพาะอยา่งยิ่งหอ้งสมุดเฉพาะท่ีมี

ทรัพยากรอนัเอ้ือต่อการรวบรวมความรู้เฉพาะดา้นอยู่

แลว้ หอ้งสมุดจาํเป็นตอ้งสร้างความรู้จากสถิติการใช้

ขอ้มลู การเขา้ถึงขอ้มลู การใชห้อ้งสมุดและใชค้วามรู้

มาสร้างจุดแขง็ใหห้อ้งสมุดเอง  

 

การอภิปรายผล 

องคก์รแห่งการเรียนรู้คือองคก์รท่ีมีการ

ปรับปรุงขีดความสามารถขององคก์รและ 

มีการตั้งเป้าหมายในการเรียนรู้ขององคก์รเพ่ือกระตุน้

การเรียนรู้เป็นรายบุคคลเพ่ือใหมี้การเรียนรู้คงอยูแ่ละ

กระจายไปทัว่ทั้งองคก์รเป็นการเพ่ิมศกัยภาพเพ่ือทาํให้

เกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองซ่ึงระบบเช่นน้ีจะช่วย

สนบัสนุนใหบุ้คลากรสร้างความรู้และถ่ายโอนความรู้

ไปสู่ผูอ่ื้นและบุคลากรจะปรับพฤติกรรมของตนเองให้

สอดคลอ้งกบัความรู้ท่ีไดรั้บมาเพ่ือทาํใหอ้งคก์รมี

ความสามารถในการแข่งขนัสูงข้ึน (Blanchard & 

Thacker 2004,  pp. 44-45) การพฒันาองคก์รใหเ้ป็น

องคก์รแห่งการเรียนรู้นั้นจะตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(1) การใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาขีดความสามารถ 

(competency) ของบุคลากรในทุกระดบั (2) การให้

ความสาํคญักบัการเรียนรู้ร่วมกนัของบุคลากรใน

องคก์ร 3) การใหค้วามสาํคญักบัการจดัการความรู้  (4) 

การปรับเปล่ียนองคก์รใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ 5) การ

ส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรคข์องบุคลากรและ (6) 

การใหค้วามสาํคญัในเร่ืองความต่อเน่ืองกนั 

(continuity) ของระบบ กระบวนการและกิจกรรมต่างๆ 

ขององคก์ร เช่น การเรียนรู้ภายในองคก์รอยา่งต่อเน่ือง 

การปรับเปล่ียนองคก์รอยา่งต่อเน่ือง   

สาํหรับการบริหารจดัการหอ้งสมุดโรงเรียน

แพทยใ์หเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้เป็นไปตามทฤษฏี

การจดัองคก์ารสมยัใหม่ท่ีใชก้ารบริหารจดัการเชิง

ยทุธศาสตร์ การบูรณาการและทฤษฎีระบบทาํให้

สามารถมองเห็นรูปแบบการบริหารจดัการชดัเจนข้ึน  

โดยตอ้งมีวิสยัทศัน ์พนัธกิจ เป้าหมาย ปัจจยันาํเขา้ 

กระบวนการ ผลผลิตและผลลพัธ์รวมกนัเป็น

ผลสมัฤทธ์ิตามเป้าหมาย คือ การเป็นองคก์รแห่งการ

เรียนรู้ของหอ้งสมุด สอดคลอ้งตามแนวคิดของสุเทพ 

เชาวลิต (2552) กล่าววา่การบริหารมุ่งผลสมัฤทธ์ิเป็น

การจดัหาทรัพยากรการบริหารมาอยา่งประหยดั 

(economy) การบริหารทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

(efficiency) และการไดผ้ลงานท่ีบรรลุเป้าหมายของ

องคก์าร (effectiveness) องคป์ระกอบของการบริหาร

จดัการหอ้งสมุดใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้

ประกอบดว้ย   

 1. การบริหารจดัการเชิงยทุธศาสตร์ หรือการ

บริหารเชิงกลยทุธ์ หอ้งสมุดฯ และคณะแพทยฯ์ มี

วิสยัทศันร่์วมกนั ซ่ึงการท่ีจะเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้

จะตอ้งมีการกาํหนดวิสยัทศันร่์วม วิสยัทศันเ์ป็นกรอบ

ความคิดเก่ียวกบัสภาพในอนาคตของหอ้งสมุดและ

คณะแพทยศ์าสตร์ท่ีทุกคนในองคก์รมีความปรารถนา

ร่วมกนั ช่วยกนัสร้างภาพอนาคตของหน่วยงานท่ีทุก

คนจะทุ่มเทผนึกแรงกายแรงใจกระทาํใหเ้กิดข้ึน ทั้งน้ี

เพ่ือใหก้ารเรียนรู้ ริเร่ิม ทดลองส่ิงใหม่ ๆ ของคนใน

องคก์รเป็นไปในทิศทางหรือกรอบแนวทางท่ีมุ่งไปสู่

จุดเดียวกนั นัน่คือใหก้ารบริหารจดัการหอ้งสมุด

โรงเรียนแพทยใ์หเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ สอดคลอ้ง

กบัแนวคิดของ Senge กล่าววา่การกาํหนดวิสยัทศัน์ใช่

เร่ืองเฉพาะของผูบ้ริหารอีกต่อไปตอ้งเป็นวิสยัทศัน์

ร่วม (shared vision) เกิดจากการกาํหนดร่วมกนัของ

สมาชิกในองคก์าร แมว้า่จะตอ้งใชเ้วลากต็ามและ 

ยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Cummings and Worley 

(2005, p. 500) กล่าววา่การมีวิสยัทศันร่์วมกนั เป็น

แรงผลกัดนัใหก้ารปฏิบติังาน มุ่งเขา้สู่เป้าหมายไดอ้ยา่ง

มีเจตจาํนงและผกูพนักบัค่านิยม ปรัชญา ความคิด และ

ความเช่ือท่ีส่งผลใหมี้การร่วมมือกนั 
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2. บุคลากร ในการบริหารจดัการหอ้งสมุด
โรงเรียนแพทยใ์หเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้นั้น

บุคลากรหรือคน ถือเป็นทรัพยากรในการบริหารท่ีมี
ความสาํคญัท่ีสุด ซ่ึงลกัษณะของบุคลกรหอ้งสมุดท่ีจะ
ทาํใหเ้ป็นหอ้งสมุดโรงเรียนแพทยแ์ห่งการเรียนรู้นั้น 
บุคลากรจะตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 

2.1 การคิดเชิงระบบ (systems thinking) 
ผูบ้ริหารและบุคลากรหอ้งสมุดตอ้งวางแผน

ยทุธศาสตร์เพื่อท่ีบุคลากรทุกคนในหอ้งสมุดจะได้

ปฏิบติัตามแผนท่ีวางไวใ้หบ้รรลุผลสาํเร็จ ตลอดจน
กระตุน้และส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ นอกจากน้ีตอ้ง
มีการวิเคราะห์ระบบการใหบ้ริการในแต่ละขั้นตอน

เพื่อสร้างความสะดวกใหก้บัผูรั้บบริการ ทาํใหเ้ขา้ถึง
ความรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและง่าย  สอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ Senge (2006) กล่าววา่การคิดเชิงระบบ (systems 
thinking) คือ ความสามารถในการคิดเชิงระบบ ซ่ึงคน
ในองคก์รสามารถมองเห็นวิธีคิดและภาษาท่ีใชอ้ธิบาย

พฤติกรรมความเป็นไปต่าง ๆ ถึงความเช่ือมโยง
ต่อเน่ืองของสรรพส่ิงและเหตุการณ์ต่างๆ ซ่ึงมี
ความสมัพนัธ์ผกูโยงกนัเป็นระบบเป็นเครือข่ายผกูโยง

ดว้ยสภาวะการพึ่งพาอาศยักนั สามารถมองปัญหาท่ี
เกิดข้ึนไดเ้ป็นวฎัจกัรโดยนาํมาบูรณาการเป็นความรู้

ใหม่ เพื่อใหส้ามารถเปล่ียนแปลงระบบไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิผลสอดคลอ้งกบัความเป็นไปในโลกแห่ง

ความจริง 
2.2 ความรอบรู้แห่งตน (personal mastery)  

องคก์รแห่งการเรียนรู้ตอ้งสามารถส่งเสริมใหค้นใน

องคก์รสามารถเรียนรู้ พฒันาตนเอง คือ การสร้าง
จิตสาํนึกในการใฝ่เรียนรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพของบุคคล 
สร้างสรรคผ์ลท่ีมุ่งหวงั และสร้างบรรยากาศกระตุน้
เพื่อนร่วมงานใหพ้ฒันาศกัยภาพไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้
ซ่ึงหมายถึงการจดักลไกต่างๆ ในองคก์ร ไม่วา่จะเป็น
โครงสร้างองคก์ร ระบบสารสนเทศ ระบบการพฒันา
บุคคล หรือแมแ้ต่ระเบียบวิธีการปฏิบติังานประจาํวนั 
เพื่อใหค้นในองคก์รไดเ้รียนรู้ส่ิงต่างๆ เพิ่มเติมไดอ้ยา่ง

ต่อเน่ือง โดยองคป์ระกอบพื้นฐานของความรอบรู้แห่ง
ตนมี 3 ประการ คือ (1) การมีวิสยัทศันส่์วนบุคคล 
(personal vision)  (2) การจดัการกบัความตึงเครียด
อยา่งสร้างสรรค ์(holding creative tension) และ (3) 
การเรียนรู้โดยใชจิ้ตใตส้าํนึก (subconscious) 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวรรณภรณ์ อนุอนั (2549)  
ศึกษาเร่ืองกลยทุธ์และปัจจยับ่งช้ีการพฒันาสู่องคก์ร

การเรียนรู้ของหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัในประเทศไทย 
ผลการวจิยัพบวา่ กลยทุธ์การพฒันาท่ีนาํไปสู่องคก์ร
การเรียนรู้ของหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัในประเทศไทย 
ตามกรอบแนวคิดของ Senge ดา้นความรอบรู้ของ
บุคคล หอ้งสมุดมีโครงการพฒันาบุคลากรท่ีทาํให้
บุคลากรมีความสนใจใฝ่เรียนรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพของ

ตนเองใหเ้ป็นบุคคลท่ีรอบรู้ มีการสร้างแรงจูงใจในการ
พฒันาและประเมินผลการปฏิบติังาน 

2.3 การเรียนรู้เป็นทีม (team learning) 
หอ้งสมุดมีการทาํงานเป็นทีมเพื่อใหส้ามารถพฒันา

เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ได ้ และตอ้งมีการจดักลุ่มให้
ความรู้ในลกัษณะท่ีเป็นกลุ่มยอ่ยเพื่อตอบโจทยค์วามรู้

เฉพาะกลุ่มและสร้างการทาํงานเป็นทีม นอกจากการ
สร้างทีมงานในหอ้งสมุดแลว้ตอ้งมีการสร้างทีม

ระหวา่งหอ้งสมุดเพื่อแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศและ

ความรู้ทั้งน้ีหอ้งสมุดสามารถท่ีจะสร้างทีมงานโดย

อาศยับุคคลต่าง ๆ ในวงการแพทยท์ั้งท่ีเป็นศิษยเ์ก่า 
ศิษยปั์จจุบนั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Marsick and 
Watkins (1999, p. 10)  กล่าววา่ส่ิงสาํคญัของการ
พฒันาองคก์รแห่งการเรียนรู้ 1 ใน 7 ปัจจยันัน่คือ
กระตุน้ความร่วมมือและการเรียนรู้เป็นทีม (encourage 
collaboration and team learning)  ซ่ึงจะนาํไปสู่การ
จดัการความรู้อนัจะนาํไปสู่การยกระดบัผลการ

ดาํเนินการและคุณค่าขององคก์ร 
3. การบริหารจดัการ ในการบริหารจดัการ

หอ้งสมุดโรงเรียนแพทยใ์หเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้

นั้น หอ้งสมุดตอ้งใชท้รัพยากรในการบริหารใหคุ้ม้ค่า
และบรรลุวตัถุประสงคข์องหอ้งสมุดโดยจะตอ้งมีการ
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บริหารจดัการ งบประมาณ เทคโนโลย ีการบริการ และ
การจดัการความรู้สอดคลอ้งกบัแนวคิดการบริหารมุ่ง

ผลสมัฤทธ์ิของสุเทพ เชาวลิต (2546) ท่ีกล่าววา่การ
บริหารมุ่งผลสมัฤทธ์ิเป็นการจดัหาทรัพยากรการ

บริหารมาอยา่งประหยดั การบริหารทรัพยากรอยา่งมี
ประสิทธิภาพ (efficiency) และการไดผ้ลงานท่ีบรรลุ
เป้าหมายขององคก์าร (effectiveness) ซ่ึงมี
องคป์ระกอบดงัน้ี 

3.1  งบประมาณ งบประมาณเป็นส่ิงสาํคญั
สาํหรับหอ้งสมุดเพราะในการดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ 
หรือการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ หอ้งสมุดจะตอ้งมี
งบประมาณในการสนบัสนุนจึงจะสามารถดาํเนินงาน

ได ้โดยเฉพาะหอ้งสมุดโรงเรียนแพทยท่ี์ตอ้งจดัซ้ือ
ทรัพยากรสารสนเทศทางดา้นการแพทยซ่ึ์งส่วนใหญ่มี

การเปล่ียนแปลงบ่อยและสัง่ซ้ือจากต่างประเทศทาํให้

มีราคาแพงดงันั้นการบริหารงบประมาณจึงจาํเป็นตอ้ง

มีการวางแผนการดาํเนินงานท่ีเป็นระบบและตรวจ 
สอบไดส้อดคลอ้งกบัแนวคิดของ (ณรงค ์สจัพนัโรจน,์ 
2536, หนา้ 5-12) กล่าววา่ งบประมาณมีความสาํคญักบั
หอ้งสมุดมาก เพราะในการดาํเนินงานดา้นต่างๆ หรือ
การปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ หอ้งสมุดจะตอ้งมี
งบประมาณในการสนบัสนุนจึงจะสามารถดาํเนินงาน

ได ้งบประมาณท่ีดีควรมีลกัษณะเป็นศูนยก์ลางของเงิน
งบประมาณทั้งหมด มีลกัษณะพฒันาองคก์ร หรือ
หน่วยงาน มีระยะเวลาในการดาํเนินงานท่ีเหมาะสม มี
ความถูกตอ้งและเช่ือถือได ้มีลกัษณะชดัเจนเขา้ใจง่าย 
เปิดเผยได ้และมีความยดืหยุน่ 

3.2  เทคโนโลยใีนการบริหารจดัการหอ้งสมุด
โรงเรียนแพทยใ์หเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้นั้น 
เทคโนโลยถืีอวา่มีความสาํคญัเป็นอยา่งมากทั้งใชเ้ป็น

เคร่ืองมือในการบริหารจดัการในหอ้งสมุดและการ

ใหบ้ริการผูใ้ช ้หอ้งสมุดจะตอ้งมีเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั
และมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยสีอดคลอ้งกบั Marquardt and Reynolds 
(1994, p. 55) ท่ีไดส้รุปวา่ การส่ือสารในองคก์รแห่ง

การเรียนรู้จะตอ้งมีเทคโนโลยสีนบัสนุนการเรียนรู้โดย

องคก์รแห่งการเรียนรู้จะประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนการ

ปฏิบติังานในการเรียนรู้อยา่งทัว่ถึงเพ่ือใหมี้การเกบ็

ประมวลผลและถ่ายทอดขอ้มูลกนัไดอ้ยา่งรวดเร็วและ

ถูกตอ้ง มีการสร้างเครือข่ายและสร้างฐาน
ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีเทียบเคียงไดก้บัการทาํงานของ

สมองมนุษยอ์นัจะทาํใหก้ารฝึกอบรมในอนาคต

รวดเร็วและกระชบัข้ึนเป็นท่ีน่าสนใจและสามารถ

นาํไปประยกุตใ์ชไ้ด ้
3.3  การบริการ เป็นส่ิงสาํคญัอยา่งมาก

สาํหรับหอ้งสมุดหอ้งสมุดจะตอ้งมีการใหบ้ริการเชิงรุก 
สามารถใหบ้ริการแก่ผูใ้ชไ้ดต้ามความตอ้งการของผู ้

ใชไ้ดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว มีเทคโนโลยใีหม่ๆ ใน
การใหบ้ริการ ผูใ้หบ้ริการมีความรู้ในวิชาชีพและ
จาํเป็นตอ้งมีความรู้ในการคน้หาขอ้มูลทางดา้น

การแพทยร่์วมดว้ย สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
Marquardt (1996, pp. 4-7) กล่าววา่วิธีการแสวงหา
ความรู้มาเผยแพร่เพื่อพฒันางานในหนา้ท่ีใหมี้

ประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อใหเ้ป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้

วิธีหน่ึงคือคาํนึงถึงความตอ้งการและความคาดหวงั

ของลูกคา้ ผูใ้ชบ้ริการ 
3.4 การจดัการความรู้ ในการบริหารจดัการ

หอ้งสมุดโรงเรียนแพทยใ์หเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้

การจดัการความรู้เป็นส่ิงจาํเป็นท่ีจะทาํใหห้อ้งสมุดเป็น

องคก์รแห่งการเรียนรู้ได ้โดยหอ้งสมุดจะตอ้ง สร้าง
โอกาสการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ส่งเสริมการใฝ่รู้และ
การสานเสวนา กระตุน้ความร่วมมือและการเรียนรู้เป็น
ทีม สร้างระบบในการจดัเกบ็ และการแบ่งปันความรู้  
เอ้ืออาํนาจใหแ้ก่บุคลากรผา่นวิสยัทศันร่์วม เช่ือมโยง
องคก์รเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม และสร้างภาวะผูน้าํ
เชิงกลยทุธ์เพื่อการเรียนรู้ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
Marquardt (1996) กล่าววา่การจดัการความรู้ 
(knowledge management) เป็นส่ิงสาํคญัขององคก์ร
สมยัใหม่ ประกอบดว้ย การแสวงหาความรู้ การสร้าง
ความรู้ การจดัเกบ็ความรู้ และการถ่ายโอนและใช้
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ความรู้ ซ่ึงความรู้เป็นส่ิงจาํเป็นและมีความสาํคญัต่อ
การอยูร่อด ดงันั้นในการท่ีหน่วยงานหรือองคก์รใด
องคก์รหน่ึงจะอยูร่อดไดใ้นสงัคมลกัษณะดงักล่าว 
จาํเป็นตอ้งมีการจดัการความรู้อยา่งเป็นระบบซ่ึงเอ้ือต่อ

การต่อยอดความรู้ และการสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ ให้
เกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง (Drucker, 1994) 

4. สถานท่ี ในการบริหารจดัการหอ้งสมุด
โรงเรียนแพทยใ์หเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้จะตอ้งจดั

บรรยากาศในหอ้งสมุดใหน่้าเขา้มาใช ้เหมาะเป็นแหล่ง
เรียนรู้คน้ควา้ของผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงอาคารสถานท่ีมีความ
จาํเป็นสาํหรับหอ้งสมุดเฉพาะ เพราะเป็นสถานท่ีใน
การจดัเกบ็รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ เป็นสถานท่ีท่ี
ใหผู้ใ้ชไ้ดน้ัง่อ่านหนงัสือ เป็นท่ีปฏิบติังานต่าง ๆ ของ
บุคลากรหอ้งสมุด และเป็นท่ีจดักิจกรรมต่าง ๆ ใน
หอ้งสมุด ซ่ึงประกอบดว้ย 

4.1 ท่ีตั้ง ตอ้งมีความสะดวกในการเขา้ใช้
บริการ มีบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ระยะเวลาการเปิดบริการสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของผูใ้ชบ้ริการ 
4.2 การอาํนวยความสะดวกภายในตอ้งพร้อม

สาํหรับใหบ้ริการ ทั้งเทคโนโลยใีนการคน้หาขอ้มูล
และเทคโนโลยอ่ืีนๆ ใหผู้ใ้ชบ้ริการใชไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว
และตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้

4.3 วสัดุอุปกรณ์ มีความพร้อมสาํหรับผูใ้ช้
โดยเฉพาะเทคโนโลยสีารสนเทศทางการแพทยจ์ะตอ้ง

มีเพียงพอและทนัสมยั เทคโนโลยใีนการจดัเกบ็และ
คน้คืนขอ้มูลตอ้งทนัสมยัผูใ้ชบ้ริการสามารถคน้หาได้

อยา่งรวดเร็วและตรงตามความตอ้งการ 
4.4 เอกสารการจดัการความรู้ การนาํเอาการ

จดัการความรู้มาประยกุตใ์ชใ้นการทาํงานของ

หอ้งสมุด โดยเฉพาะอยา่งยิง่หอ้งสมุดเฉพาะท่ีมี
ทรัพยากรอนัเอ้ือต่อการรวบรวมความรู้เฉพาะดา้นอยู่

แลว้ หอ้งสมุดจาํเป็นตอ้งสร้างความรู้จากสถิติการใช้
ขอ้มูล การเขา้ถึงขอ้มูล การใชห้อ้งสมุด และใชค้วามรู้
มาสร้างจุดแขง็ใหห้อ้งสมุดเอง  ซ่ึงเอกสารการจดัการ

ความรู้มีความสาํคญัเป็นอยา่งมากดงัท่ี Marquardt 
(1996) กล่าววา่องคก์รแห่งการเรียนรู้ในเชิงระบบ 
มุ่งเนน้เร่ืองการจดัการความรู้ (knowledge 
management) เป็นส่ิงสาํคญัขององคก์รสมยัใหม่ 
ประกอบดว้ย การแสวงหาความรู้  การสร้างความรู้  
การจดัเกบ็ความรู้ และการถ่ายโอนและใชค้วามรู้ 
 
ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังนี ้
 ผลจากการวิจยัการบริหารจดัการหอ้งสมุด

โรงเรียนแพทยใ์หเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้มี

ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
1. กาํหนดแผนจดัการความรู้ท่ีเด่นชดัใหทุ้ก

คนในองคก์รมีส่วนร่วมในการจดัทาํ 
แผนจดัการความรู้ 

2. สร้างเครือข่ายหอ้งสมุดโรงเรียนแพทยท์ั้ง

ภายในประเทศและระหวา่งประเทศเพ่ือ 
แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารตลอดจนแบ่งปันทรัพยากร

สารสนเทศ 
3. กาํหนดแผนพฒันาดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีชดัเจน เพื่อวางแผนในการพฒันา 
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์รใหส้ามารถ

ติดต่อส่ือสารได ้ 
4. สร้างทีมงานสาํหรับการบริหารดาํเนินงาน

ในหอ้งสมุด ซ่ึงทีมงานดงักล่าวจะ 
ประกอบดว้ยบุคลากรทางการแพทยแ์ละบุคลากรท่ี

ปฎิบติังานเพื่อใหบุ้คลากรทางการแพทยส์ามารถ

ถ่ายทอดความรู้ทางการแพทยแ์ก่บุคลากรท่ีปฎิบติังาน

ในหอ้งสมุดได ้ 
5.หอ้งสมุดตอ้งใหบ้ริการในเชิงพาณิชย์

เพื่อใหส้ามารถจดัหาเงินสาํหรับดาํเนินการใน

หอ้งสมุดได ้
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ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ศึกษาสมรรถนะของบรรณารักษ์

หอ้งสมุดโรงเรียนแพทยท่ี์มีอิทธิพลต่อองคก์รแห่ง 

การเรียนรู้ 

2. เปรียบเทียบการบริหารงานของหอ้งสมุด

โรงเรียนแพทยร์ะหวา่งท่ีสงักดัหน่วยงาน 

รัฐบาลและภาคเอกชน 
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รูปแบบการพฒันาวฒันธรรมการเรียนรู้ทีส่่งเสริมความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้            

ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานสังกดักรุงเทพมหานคร 

The Learning Development Model Enhancing Learning Organization Status of Basic 

Educational Institutions under the Bangkok Metropolitan Administration 

 

                                                                                                     ก่ิงแกว้ วานิชกลู และ วีระวฒัน ์ อุทยัรัตน์ 

 

บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา (1) ความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ (2) วฒันธรรมการเรียนรู้ (3) ปัจจยั

วฒันธรรมการเรียนรู้ (4) กาํหนดรูปแบบการพฒันาวฒันธรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสงักดักรุงเทพมหานคร ใชวิ้ธีการวิจยัแบบผสมผสาน เลือกกลุ่มตวัอย่างโดยใชต้ารางสาํเร็จรูป

ของ Krejcie and Morgan จากนั้นทาํการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย ประชากรไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสงักดั

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 433 คน  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่  ความถ่ี และร้อยละ วิธีดาํเนินการวิจยั แบ่งออกเป็น 

3 ขั้นตอนผลการวิจยั พบวา่ (1) การศึกษาความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสงักดั

กรุงเทพมหานคร ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (2) ผลการศึกษาวฒันธรรมการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดั

กรุงเทพมหานคร ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (3) การศึกษาปัจจยัวฒันธรรมการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อความเป็นองคก์ร

แห่งการเรียนรู้ ประกอบดว้ย ความเช่ือและค่านิยม รูปแบบพฤติกรรม และบรรทดัฐานและมาตรฐาน (4) ไดรู้ปแบบการ

พฒันาวฒันธรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสงักดักรุงเทพมหานคร 

และ (5) การประเมินรูปแบบการพฒันาวฒันธรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานสงักดักรุงเทพมหานครความถกูตอ้ง ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน ์ภาพรวมอยู่

ในระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น 

 

คําสําคัญ:  องคก์รแห่งการเรียนรู้, สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, กรุงเทพมหานคร 
 

Abstract 

 This research aims to study  Educational Institutions under the Bangkok Metropolitan Administration 

as follows: (1) learning organization; (2) learning culture; (3) learning culture factors affecting  learning organization; 

(4) Proposing a  learning culture development Model for  enhancing  basic educational institutions . The sample were 

randomly selected from   433 executives of  basic educational institutions under the Bangkok Metropolitan 

Administration. The statistics for data analysis included frequency and percentage.  Research procedures divided into 

3 steps. The research results revealed as the following: (1) The learning organization status of basic educational 

institutions under the Bangkok Metropolitan Administration was at the highest level. (2) The overall learning culture 
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of basic educational institutions under the bangkok metropolitan administration was at the highest level. (3 Factors 
affecting learning organization status of basic educational institutions under the bangkok metropolitan administration  
comprised of  belief, and value. (4) The proposed model of  learning culture development enhancing learning 
organization status of basic educational institutions under the Bangkok Metropolitan Administration was found to be 
possible,  appropriate,  and useful at the highest level. 
 
Keywords:  learning culture, learning organization, basic educational institutions, under Bangkok metropolitan 
Administration 
 
 
ความนํา  

การสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน ถือ
เป็นการผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมโรงเรียน และการ
เรียนรู้ใหเ้ขา้กนัไดอ้ยา่งลงตวั ท่ีแสดงใหเ้ห็นในลกัษณะ
ของรูปแบบพฤติกรรม และกระบวนการท่ีดาํเนินการอยู่
ในโรงเรียนนั้น และถ่ายทอดสู่บุคคลอ่ืนต่อไป ก่อใหเ้กิด
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทั้งดา้นความรู้ ความคิด การ
พดู การกระทาํ เจตคติ และค่านิยมอยา่งถาวร สาํหรับ
โลกยคุปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วน้ี 
วฒันธรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนตอ้งเป็นการเรียนรู้

รูปแบบใหม่ท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการปฏิบติังาน และ
การเรียนรู้ร่วมกนั เนน้ท่ีความสาํคญัของกระบวนการ
เรียนรู้ ความสามารถในการกาํหนดแนวทางการเรียนรู้ 
การเรียนรู้ทาํใหเ้กิดการพฒันาไดท้ัว่ทั้งองคก์ร ซ่ึง
สาํหรับการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของครูนั้น การ
เรียนรู้ของครูเกิดข้ึนจากการเผชิญกบัการทาํหนา้ท่ีใน

หอ้งเรียนเป็นหลกั ยทุธศาสตร์การเรียนรู้ของครูควรเนน้
การเรียนรู้เน้ือหาใหม่ ๆ ความรู้ใหม่ ๆ และวิธีการใหม่ ๆ 
จากหอ้งเรียนของตนเอง จากเพื่อนครู จากนกัพฒันา
บุคลากรในสถานศึกษา และจากผูบ้ริหารภายในโรงเรียน
ของตนเอง ซ่ึงสอดรับอยา่งเหมาะสมยิง่กบัการสร้างการ
เรียนรู้จากการปฏิบติัข้ึนในสถานศึกษา และก่อรูปเป็น
วฒันธรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน ดงันั้น วฒันธรรมการ
เรียนรู้ในโรงเรียน จึงเป็นความเช่ือและค่านิยม บรรทดั

ฐานและมาตรฐาน พฤติกรรมของบุคคล และ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลในโรงเรียน เป็นวิถีชีวิต และ
เป็นภาพลกัษณ์ของโรงเรียนท่ีสมัพนัธ์กบัการเรียนรู้ท่ีตั้ง

อยูบ่นพื้นฐานของการปฏิบติังาน โดยเนน้ท่ีความสาํคญั
ของกระบวนการเรียนรู้ ความสามารถในการกาํหนดแนว
ทางการเรียนรู้ การเรียนรู้ทาํใหเ้กิดการพฒันาเป็นองคก์ร
แห่งการเรียนรู้ (learning organization) ไดท้ัว่ทั้งองคก์ร 
(Sergiovanni & Starratt, 1998, p. 191) และอาจกล่าวได้
วา่วฒันธรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนมีความสมัพนัธ์กบั

ความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ (learning organization) 
(ลือชยั จนัทร์โป๊, 2546, หนา้ 136-142) 
 ดงันั้นการท่ีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสงักดั

กรุงเทพมหานครจะกา้วสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ (learning 
organization) ไดจ้าํเป็นตอ้งมีรูปแบบการพฒันา
วฒันธรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความเป็นองคก์รแห่งการ

เรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสงักดักรุงเทพมหานคร 
ท่ีครอบคลุมเร่ืองวฒันธรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน 
เน่ืองจากในปัจจุบนัสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสงักดั

กรุงเทพมหานครไม่ไดเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ ทุก
สถานศึกษา ทั้ง ๆ ท่ีรับนโยบายดา้นการจดัการศึกษามา
เหมือนกนั แต่ส่ิงท่ีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสงักดั
กรุงเทพมหานคร มีแตกต่างกนั คือ วฒันธรรมการเรียนรู้
ในโรงเรียน แสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่การสร้างความ
เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ ใหเ้กิดข้ึนในสถานศึกษาขั้น
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พื้นฐานสงักดักรุงเทพมหานคร ตอ้งสร้างใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงวฒันธรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนดว้ย ผูว้จิยั
จึงใหค้วามสนใจศึกษารูปแบบการพฒันาวฒันธรรมการ

เรียนรู้ท่ีส่งเสริมความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสงักดักรุงเทพมหานคร เพื่อให้
สามารถสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน ส่งผลให้
ผูเ้รียน และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสงักดักรุงเทพมหานคร ไดรั้บการพฒันาอยา่งเตม็
ตามศกัยภาพต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย  

1. เพื่อศึกษาความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสงักดักรุงเทพมหานคร              

2. เพื่อศึกษาวฒันธรรมการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสงักดักรุงเทพมหานคร  

3. เพื่อศึกษาปัจจยัวฒันธรรมการเรียนรู้ท่ีส่งผล
ต่อความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้                 ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสงักดักรุงเทพมหานคร  

4. เพื่อกาํหนดรูปแบบการพฒันาวฒันธรรมการ
เรียนรู้ท่ีส่งเสริมความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสงักดักรุงเทพมหานคร   
 
วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 องคก์รแห่งการเรียนรู้ (learning organization) 
เร่ิมจากผลงานการเขียนท่ีเสนอแนวความ คิดต่าง ๆ ของ 
Chris Argyris ในปี ค.ศ.1978 ซ่ึงเป็นศาสตราจารยด์า้น
จิตวิทยาของมหาวิทยาลยัฮาวาร์ด เป็นผลงานเขียน
ร่วมกบั Donald Schon ศาสตราจารยด์า้นปรัชญาแห่ง 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) เร่ือง 
Organizational Learning : A Theory of Action 
Perspective เขียนข้ึนใน ค.ศ. 1978 ซ่ึงถือวา่เป็นตาํราเล่ม
แรกขององคก์รแห่งการเรียนรู้ ในระยะเร่ิมแรกทั้งสอง
ไดใ้ชค้าํวา่ การเรียนรู้ในองคก์ร (Organization Learning-
-OL) Senge (1990)  ซ่ึงหมายถึง การเรียนรู้ทั้งหลายท่ี

เกิดข้ึนในองคก์ร Chris Argyris เป็นผูท่ี้สนใจศึกษาดา้น
การเรียนรู้ของบุคคลในองคก์รมากกวา่ 40 ปีแลว้ 
เน่ืองจากงานเขียนของเขาค่อนขา้งท่ีจะเป็นวิชาการและ

อ่านยาก จึงไม่ค่อยเป็นท่ีนิยมแพร่หลาย (วรีะวฒัน ์ ปันนิ
ตามยั, 2544, หนา้ 52-53) องคก์รแห่งการเรียนรู้ 
(learning organization) หมายถึง องคก์รท่ีสมาชิกมีการ
เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบติังานของตนอยา่ง

ต่อเน่ือง มีรูปแบบความคิดใหม่ๆ มีการตั้งความมุ่งหวงั
ไวสู้ง โดยสมาชิกมีการคิด การปฏิบติังานร่วมกนัอยา่ง
อิสระ และเสริมสร้างวฒันธรรมการคิดอยา่งเป็นระบบ 
องคก์รไดพ้ฒันาตนเองตลอดเวลา 
 
กรอบแนวคดิการวจัิย         
 รูปแบบการพฒันาวฒันธรรมการเรียนรู้ท่ี

ส่งเสริมความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานสงักดักรุงเทพมหานคร ท่ีนาํมาเป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจยัคร้ังน้ี ใชแ้นวคิดวินยั 5 ประการของ 
Senge (2006, p. 46) คือ (1) การสร้างความรอบรู้แห่งตน 
(personal mastery)  (2) การสร้างรูปแบบความคิด 
(mental models) (3) การสร้างวสิยัทศันร่์วม (shared 
vision)  (4) การเรียนรู้ร่วมกนั (team learning) และ (5) 
การคิดเชิงระบบ (system thinking) ตามความเช่ือท่ีวา่ 
การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้นั้น ตอ้งเร่ิมจากการพฒันา
ตวับุคคลใหมี้ความรอบรู้แห่งตน (personal mastery) ใน
องคก์ร โดยการเสริมสร้างนิสยัใหเ้ป็นบุคคลผูใ้ฝ่รู้ทั้ง
ดา้นความคิดวิทยาการและขอ้มูลใหม่ ๆ อยูต่ลอดเวลา 
พร้อมกบันาํขอ้มูลความรู้ใหม่ ๆ เหล่านั้นมาพฒันา
ปรับปรุงโครงร่างความคิดท่ีมองโลกตาม การเรียนรู้ จาก
ความสาํเร็จและความลม้เหลวของเพื่อนร่วมงาน 
ทา้ยท่ีสุดจากการปรับปรุงทศันคติลกัษณะการทาํงานต่าง 
ๆ เป็นจริงกก่็อใหเ้กิดแบบจาํลองความคิด (mental 
models) เป็นการมองโลก และการตดัสินใจใหเ้หมาะสม
และทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอ้ม 
ต่อจากนั้นจึงโยงเขา้สู่ความสมัพนัธ์กบัองคก์รโดยการ
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สร้างความเขา้ใจในทิศทางขององคก์รในอนาคตให้

ตรงกนั พดูจาส่ือสารดว้ยภาษา แห่งความเขา้ใจเดียวกนั
เพื่อสร้างวิสยัทศันร่์วม (shared vision) และเม่ือเขา้ใจถึง
ส่ิงท่ีจะทาํในอนาคตแลว้ จึงกา้วไปสู่การเรียนรู้เป็นทีม 
(team learning) ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่ความรู้ในขอ้มูลเพื่อ
การตดัสินใจวิธีการคิดการมองปัญหาและท่ีสาํคญัยิง่กคื็อ 
การท่ีจะบรรลุถึงความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้อยา่ง

สมบูรณ์ได ้กด็ว้ยการท่ีสมาชิกแต่ละคนนาํความรู้ต่าง ๆ 
เหล่าน้ีมาสร้างความคิดเชิงระบบ (systems thinking) 
ทั้งน้ีเพื่อใหเ้ห็นภาพรวมและความสามารถ ระบุประเดน็
ท่ีตอ้งตดัสินใจไดถู้กตอ้งตรงจุด แทนการตดัสินใจแกไ้ข
ปัญหาไปในแต่ละจุดยอ่ย ๆ เป็นการแกไ้ขท่ีอาจไม่ตรง
จุดไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอและไม่คุม้ค่ากบัทรัพยากร

ท่ีใชไ้ป 
 นอกจากนั้น ในการศึกษาวฒันธรรมการเรียนรู้
ของสถานศึกษาจะใชแ้นวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรม

สถานศึกษาตามแนวคิดของ Sergiovanni and Starratt 
(1998) ท่ีวา่ วฒันธรรมสถานศึกษา และการก่อตวัของ
วฒันธรรมสถานศึกษา มี 5 ประการ ไดแ้ก่ (1) ประวติั
ความเป็นมาของสถานศึกษา (2) ความเช่ือ (3) ค่านิยม (4) 
บรรทดัฐาน และมาตรฐาน และ (5) แบบแผนของ
พฤติกรรม ซ่ึงการก่อตวัของวฒันธรรมสถานศึกษาจะ
เกิดข้ึนจากประวติัความเป็นมาของสถานศึกษาท่ีจะมี

อิทธิพลต่อความเช่ือ ความเช่ือมีอิทธิพลต่อค่านิยม 
ค่านิยมมีอิทธิพลต่อบรรทดัฐาน และมาตรฐาน บรรทดั
ฐาน และมาตรฐานมีอิทธิพลต่อแบบแผนของพฤติกรรม 
และแนวคิดของ Patterson et al. (1986 cited in 
Sergiovanni, 1998) ท่ีวา่ องคป์ระกอบวฒันธรรม
สถานศึกษามีส่วนเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของบุคลากรใน

สถานศึกษา 10 ประการไดแ้ก่ (1) ความมุ่งประสงคข์อง
สถานศึกษา (school purpose)  (2) การมอบอาํนาจ 
(empowerment) (3) การตดัสินใจ (decision making) 4) 
ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของโรงเรียน (sense of 
community) (5) ความไวว้างใจ (trust) (6) ความมี

คุณภาพ (quality) (7) การยอมรับ (recognition) (8) ความ
เอ้ืออาทร (caring) (9) ความซ่ือสตัยสุ์จริต (integrity) 
และ (10) ความหลากหลายของบุคลากร (diversity) 
ผสมผสานกบัแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบติัของ

Marquardt (2002) แลว้ทาํการสงัเคราะห์องคป์ระกอบ
ของวฒันธรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษา โดยแบ่งเป็น 3 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ (1) ความเช่ือ และค่านิยม (2) 
บรรทดัฐาน และมาตรฐานและ (3) รูปแบบพฤติกรรม  
 
วธีิดําเนินการวจัิย 
 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัแบบผสมผสานระหวา่ง 
การวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยแบ่งออกเป็น 3
ขั้นตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนที ่1  
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากร คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สงักดักรุงเทพมหานคร จาํนวน 433 คน กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีใช ้คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสงักดั
กรุงเทพมหานคร จาํนวน 205 คน ซ่ึงไดม้าจากการ
กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางสาํเร็จรูปของ 
Krejcie and Morgan จากนั้นทาํการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม
ปัจจยัวฒันธรรมการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อความเป็นองคก์ร

แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสงักดั

กรุงเทพมหานคร 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล เกบ็ดว้ยตนเอง 
 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู คือ ค่าเฉล่ีย 
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ขั้นตอนที ่2  

ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัในการกาํหนดรูปแบบการ

พฒันาวฒันธรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความเป็นองคก์ร

แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสงักดั

กรุงเทพมหานคร คร้ังน้ี คือ ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการบริหาร
การศึกษา จาํนวน 17 คน 
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 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั แนวทางเพื่อการ
สนทนากลุ่มเก่ียวกบัรูปแบบการพฒันาวฒันธรรมการ

เรียนรู้ท่ีส่งเสริมความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้

 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล เกบ็โดยการจดัประชุม
สนทนากลุ่ม 
 การวิเคราะห์ขอ้มูล ใชว้ิธีการวิเคราะห์เน้ือหา 
ขั้นตอนที ่3 

ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสงักดักรุงเทพมหานคร จาํนวน 30 โรงเรียน ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั แบบประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบ 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูล เกบ็ดว้ยตนเอง 
 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู คือค่าเฉล่ีย  
 
ผลการวจัิย 
 ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐานสังกดักรุงเทพมหานคร 
 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณา
รายดา้น พบวา่ การคิดเชิงระบบ การเรียนรู้ร่วมกนั และ
การสร้างความรอบรู้แห่งตนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
สาํหรับการสร้างรูปแบบความคิด และการสร้างวิสยัทศัน์
ร่วม อยูใ่นระดบัมาก ตามลาํดบั 
วฒันธรรมการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานสังกดั
กรุงเทพมหานคร 
 ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาราย
ดา้น พบวา่ ความเช่ือและค่านิยมและรูปแบบพฤติกรรม 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด สาํหรับบรรทดัฐานและมาตรฐาน 
อยูใ่นระดบัมาก เท่านั้น 
 
ปัจจัยวฒันธรรมการเรียนรู้ทีส่่งผลต่อความเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานสังกดั
กรุงเทพมหานคร 

  ปัจจยัวฒันธรรมการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อความเป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้ดา้นการสร้างความรอบรู้แห่งตน 
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสงักดักรุงเทพมหานคร 
ประกอบดว้ย ความเช่ือและค่านิยม  รูปแบบพฤติกรรม 
และบรรทดัฐานและมาตรฐาน ตามลาํดบั   
 ปัจจยัวฒันธรรมการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อความเป็น

องคก์รแห่งการเรียนรู้ดา้นการสร้างรูปแบบความคิด  
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสงักดักรุงเทพมหานคร 
ประกอบดว้ย ความเช่ือและค่านิยม  รูปแบบพฤติกรรม 
และบรรทดัฐานและมาตรฐาน ตามลาํดบั   
 ปัจจยัวฒันธรรมการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อความเป็น

องคก์รแห่งการเรียนรู้ดา้นการสร้างวิสยัทศันร่์วม  ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสงักดักรุงเทพมหานคร 
ประกอบดว้ย ความเช่ือและค่านิยม รูปแบบพฤติกรรม 
และบรรทดัฐานและมาตรฐาน ตามลาํดบั 
  ปัจจยัวฒันธรรมการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อความเป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้ดา้นการการเรียนรู้ร่วมกนั  ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสงักดักรุงเทพมหานคร 
ประกอบดว้ย ความเช่ือและค่านิยม   
  ปัจจยัวฒันธรรมการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อความเป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้ดา้นการคิดเชิงระบบ ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสงักดักรุงเทพมหานคร 
ประกอบดว้ย ความเช่ือและค่านิยม   
 ปัจจยัวฒันธรรมการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อความเป็น

องคก์รแห่งการเรียนรู้ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสงักดั
กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย ความเช่ือและค่านิยม 
และรูปแบบพฤติกรรม  
การกาํหนดรูปแบบการพฒันาวฒันธรรมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐานสังกดักรุงเทพมหานคร 
 รูปแบบการพฒันาวฒันธรรมการเรียนรู้ท่ี

ส่งเสริมความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานสงักดักรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 5 
ขั้นตอน ดงัน้ี 
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 ขั้นตอนที ่1 ศึกษาวสัิยทศัน์ และกลยุทธ์ของ
องค์การ 
  1.1 ทาํความเขา้ใจกบัเป้าหมาย 
วิสยัทศัน ์และกลยทุธ์ขององคก์าร ลาํดบัความสาํคญัของ
กลยทุธ์ต่าง ๆ ท่ีสนบัสนุนเป้าหมายขององคก์ารโดยรวม 
  1.2 พิจารณากาํหนดวฒันธรรม
องคก์ารท่ีคาดวา่จะเอ้ือต่อการสนบัสนุนการดาํเนินงาน

ตามกลยทุธ์และเป้าหมายใหช้ดัเจน รวมทั้งการสร้าง
วฒันธรรมใหเ้อ้ือต่อการกระจายอาํนาจการตดัสินใจ

นวตักรรมความคล่องตวัในการปฏิบติังาน การเรียนรู้ ทั้ง
ในระดบัองคก์ารและผูป้ฏิบติังาน การส่งเสริมให้
บุคลากรทาํงานอยา่งถูกตอ้งตามกฎระเบียบและหลกั

จริยธรรม 
  1.3 ผูน้าํในระดบับริหารควรร่วม
ดาํเนินการในขั้นตอนน้ีเพื่อใหเ้กิดความรู้สึกมีส่วนร่วม/
เห็นถึงความจาํเป็นในการปรับเปล่ียน/สนบัสนุนใน
กิจกรรมขั้นอ่ืน ๆ ต่อไป 
 ขั้นตอนที ่2 ประเมินวฒันธรรมองค์การทีม่ีอยู่ 
   เกบ็ขอ้มูลดา้นวฒันธรรมองคก์ารใน

การดาํเนินงานขององคก์ารในปัจจุบนั 
 ขั้นตอนที ่3 วเิคราะห์วฒันธรรมองค์การที่
ต้องการปรับเปลีย่น 
  3.1 นาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์หา
ช่องวา่งและระดบัของวฒันธรรมท่ีแตกต่าง 
  3.2 ระบุและทบทวนวฒันธรรมท่ี
องคก์ารท่ีคาดหวงัเพ่ือใหส้ามารถดาํเนินงานสนบัสนุน

กลยทุธ์จริง 
  3.3 ผูน้าํในระดบัในระดบับริหารควร
ร่วมดาํเนินงานในขั้นตอนน้ีเพื่อใหเ้กิดความรู้สึกมีส่วน

ร่วม/เห็นถึงความจาํเป็นในการปรับเปล่ียน/สนบัสนุนใน
ขั้นตอนอ่ืน ๆ ต่อไป 
 ขั้นตอนที ่4 กาํหนดแนวทางสนับสนุนและ
ผลกัดนัวฒันธรรมทีต้่องการ 

  4.1 การพฒันาผูน้าํอยา่งต่อเน่ืองเป็น
ส่ิงจาํเป็นเพื่อเป็นตน้แบบ(Role Model) ของวฒันาธรรม
ท่ีตอ้งการ 
  4.2 การกาํหนดแนวทางสนบัสนุนอ่ืน 
ๆ ดงัน้ี 
             4.2.1 การกาํหนด Competency ท่ี
จาํเป็นและพฒันาตามลาํดบั 
                     4.2.2 การศึกษาโครงสร้างของ
องคก์ารและปรับเปล่ียนบางส่วนเพื่อสนบัสนุนการสร้าง

วฒันธรรม 
                     4.2.3 การศึกษากระบวนงารนและ
ปรับเปล่ียนบางส่วนเพื่อสนบัสนุนการสร้างวฒันธรรม  
                    4.2.4 การกาํหนดระบบค่าตอบแทน
และระบบการบริหารทรัพยากรอ่ืน ๆ เพื่อเป็นการจูงใจ
การปรับเปล่ียน 
                     4.2.5 พิจารณาปรับสภาพแวดลอ้ม
ในการทาํงาน 
 ขั้นตอนที ่5 การวดัผล/การประเมินอย่าง
ต่อเน่ือง 
  5.1 เม่ือดาํเนินการไประยะเวลาหน่ึง
ขององคก์ารตอ้งดาํเนินการประเมินวา่ระดบัของ

วฒันธรรมท่ีพึงประสงคไ์ดป้รับเปล่ียนไปมากนอ้ย

อยา่งไร  
  5.2 ปรับเปล่ียนแผนการดาํเนินงาน/
แนวทางการสนบัสนุนหรือผลกัดนัใหส้อดรับเป้าหมาย

ขององคก์ารและส่งผลใหผ้ลงานโดยรวมขององคก์าร

เพิ่มข้ึน  
 ลกัษณะของวฒันธรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม

ความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานสงักดักรุงเทพมหานคร 
 1. การสร้างความรอบรู้แห่งตน ลกัษณะของ
วฒันธรรม ดา้นความเช่ือและค่านิยม ดา้นบรรทดัฐาน
และมาตรฐาน และดา้นรูปแบบพฤติกรรม 
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 2.การสร้างรูปแบบความคิด ลกัษณะของ
วฒันธรรม ดา้นความเช่ือและค่านิยม ดา้นบรรทดัฐาน
และมาตรฐาน และดา้นรูปแบบพฤติกรรม 
 3. การสร้างวิสยัทศันร่์วม ลกัษณะของ
วฒันธรรม ดา้นความเช่ือและค่านิยม และดา้นรูปแบบ
พฤติกรรม 
 4. การเรียนรู้ร่วมกนั ลกัษณะของวฒันธรรม 
ดา้นความเช่ือและค่านิยม  
 5. การคิดเชิงระบบ ลกัษณะของวฒันธรรม ดา้น
ความเช่ือและค่านิยม 
การประเมินรูปแบบการพฒันาวฒันธรรมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐานสังกดักรุงเทพมหานคร   
 รูปแบบการพฒันาวฒันธรรมการเรียนรู้ท่ี

ส่งเสริมความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานสงักดักรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาถึงความ
ถูกตอ้ง ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็น
ประโยชน ์พบวา่ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น 
 
 
การอภิปรายผล  
   รูปแบบการพฒันาวฒันธรรมการเรียนรู้ท่ี

ส่งเสริมความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานสงักดักรุงเทพมหานคร  ประกอบดว้ย 
ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาวิสยัทศัน ์ และกลยทุธ์ขององคก์าร 
ขั้นตอนท่ี 2 ประเมินวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีอยู ่ขั้นตอนท่ี 
3 วิเคราะห์วฒันธรรมองคก์ารท่ีตอ้งการปรับเปล่ียน 
ขั้นตอนท่ี 4 กาํหนดแนวทางสนบัสนุนและผลกัดนั
วฒันธรรมท่ีตอ้งการ และ ขั้นตอนท่ี 5 การวดัผล/การ
ประเมินอยา่งต่อเน่ืองและ ลกัษณะของวฒันธรรมการ
เรียนรู้ท่ีส่งเสริมความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสงักดักรุงเทพมหานคร (1) การ
สร้างความรอบรู้แห่งตน ลกัษณะของวฒันธรรม ดา้น
ความเช่ือและค่านิยม ดา้นบรรทดัฐานและมาตรฐาน และ

ดา้นรูปแบบพฤติกรรม (2) การสร้างรูปแบบความคิด 
ลกัษณะของวฒันธรรม ดา้นความเช่ือและค่านิยม ดา้น
บรรทดัฐานและมาตรฐาน และดา้นรูปแบบพฤติกรรม 
(3) การสร้างวสิยัทศันร่์วม ลกัษณะของวฒันธรรม ดา้น
ความเช่ือและค่านิยม และดา้นรูปแบบพฤติกรรม(4) การ
เรียนรู้ร่วมกนั ลกัษณะของวฒันธรรม ดา้นความเช่ือและ
ค่านิยม และ (5) การคิดเชิงระบบ ลกัษณะของวฒันธรรม 
ดา้นความเช่ือและค่านิยม สอดคลอ้ง กบันกัวิชาการ
หลายท่าน ประกอบดว้ยอุทยั  บุญประเสริฐ (2546, หนา้ 
36)  ท่ีนิยาม วา่ รูปแบบหมายถึง ส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็น
ความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบท่ีสาํคญั ๆ ในเร่ืองหน่ึง
เร่ืองใดโดยเฉพาะ Tosi and Carroll (1982, p. 163)  กล่าว
วา่  รูปแบบเป็นนามธรรมของจริง หรือภาพจาํลองของ
สภาพการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึง  ซ่ึงอาจจะมีตั้งแต่รูป
แบบอยา่งง่าย ไปจนถึงรูปแบบท่ีมีความซบัซอ้นมาก ๆ มี
ทั้งรูปแบบเชิงกายภาพ (physical model) เช่น รูปแบบ
หอสมุด รูปแบบเคร่ืองบินขบัไล่ เอฟ 16  เป็นตน้  และ
รูปแบบเชิงคุณลกัษณะ (qualitative model)  ท่ีใชอ้ธิบาย
สภาพการณ์หรือปรากฏการณ์ดว้ยภาษาหรือสญัลกัษณ์

ต่าง ๆ Bardo and Hartman (1982, p. 70)  กล่าววา่  
รูปแบบในทางสงัคมศาสตร์หมายถึง ชุดของ   ขอ้ความ
เชิงนามธรรมเก่ียวกบัปรากฏการณ์ท่ีสนใจ เพื่อใชใ้นการ
นิยามคุณลกัษณะและ / หรือ บรรยายคุณลกัษณะท่ีสาํคญั 
ๆ ของปรากฏการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือใหง่้ายต่อการ
ทาํความเขา้ใจ รูปแบบจึงไม่ใช่การบรรยายหรืออธิบาย
ปรากฏการณ์อยา่งละเอียดทุกแง่ทุกมุม  เพราะการทาํ
เช่นน้ีจะทาํใหรู้ปแบบมีความซบัซอ้น และยุง่ยากเกินไป
ในการท่ีจะทาํความเขา้ใจ ซ่ึงทาํใหคุ้ณค่าของรูปแบบนั้น
ดอ้ยลงไป ส่วนการท่ีจะระบุวา่รูปแบบหน่ึง ๆ จะตอ้งมี
รายละเอียดมากนอ้ยเพียงใดจึงจะเหมาะสม และรูปแบบ
นั้น ๆ ควรมีองคป์ระกอบอะไรบา้ง ไม่ได ้มีขอ้กาํหนด
เป็นการตายตวั  ทั้งน้ีกแ็ลว้แต่ปรากฏการณ์แต่ละอยา่ง 
และวตัถุประสงคข์องผูส้ร้าง รูปแบบท่ีตอ้งการจะอธิบาย
ปรากฏการณ์นั้น ๆ Keeves (1998, p. 559)  กล่าววา่  
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รูปแบบหมายถึง การแสดงโครงสร้างเพือ่ใชศึ้กษา
ความสมัพนัธ์ของตวัแปร สมาน   อศัวภูมิ (2545, หนา้ 
11)  กล่าววา่  รูปแบบหมายถึง ส่ิงหรือวิธีการดาํเนินงาน
ท่ีเป็น   ตน้แบบของอยา่งใดอยา่งหน่ึง  เช่น  รูปแบบ
ส่ิงก่อสร้าง รูปแบบในการพฒันาชนบท รูปแบบในการ
หาเสียงของผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นผูแ้ทนราษฎร เป็นตน้ 
กรรณิกา เจิมเทียนชยั (2544, หนา้ 82)  กล่าววา่  รูปแบบ
หมายถึง แบบจาํลองอยา่งง่ายหรือ  ยอ่ส่วนของ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีผูเ้สนอไดศึ้กษาและพฒันาข้ึน เพื่อ
แสดงอธิบายปรากฏการณ์ใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึนหรือบางกรณี

อาจใชป้ระโยชนใ์นการทาํนายปรากฏการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน 
ตลอดจนใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินการอยา่งใดอยา่ง

หน่ึงต่อไป พลูสุข หิงคานนท ์ (2544, หนา้ 50)  กล่าววา่  
รูปแบบ  หมายถึง  ส่ิงท่ีแสดงโครงสร้างทางความคิด 
องคป์ระกอบและความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบต่าง ๆ 
ท่ีสาํคญัของเร่ืองท่ีศึกษา อุทุมพร จามรมาน (2545, หนา้ 
22-25) กล่าววา่ โมเดลหมายถึง โครงสร้างของความ
เก่ียวขอ้งของหน่วยต่าง ๆ หรือตวัแปรต่าง ๆ ดงันั้น 
โมเดลจึงน่าจะมีมากกวา่ 1 มิติ หลายตวัแปร และตวัแปร
ต่างมีความเก่ียวขอ้งซ่ึงกนัและกนัในเชิงความสมัพนัธ์

หรือเชิงเหตุและผล โดยสรุปแลว้รูปแบบการพฒันา
วฒันธรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความเป็นองคก์รแห่งการ

เรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสงักดักรุงเทพมหานคร

เป็นไปตามการใหค้วามหมายหรือนิยามท่ีวา่รูปแบบเป็น

ส่ิงท่ีไดรั้บการพฒันาข้ึนเพื่ออธิบายหรือแสดงใหเ้ห็นถึง

องคป์ระกอบสาํคญั ๆ ของเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงใหเ้ขา้ใจได้
ง่ายข้ึนเพื่อเป็นแนวทางในการดาํเนินการอยา่งใดอยา่ง

หน่ึงต่อไป หรือ คือ  รูปแบบท่ีเป็นแบบจาํลองของส่ิงท่ี
เป็นรูปธรรม  ในรูปแบบท่ีเป็นแบบจาํลองของส่ิงท่ีเป็น
นามธรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความหมายท่ี  Tosi and  
Carroll (1982, p. 163)  กล่าวถึงเอาไวว้า่  รูปแบบเป็น
นามธรรม  ของจริงหรือภาพจาํลองของสภาพการณ์อยา่ง
ใดอยา่งหน่ึง  ซ่ึงอาจจะมีตั้งแต่รูปแบบอยา่งง่าย ไปจนถึง 
รูปแบบท่ีมีความสลบัซบัซอ้นมาก ๆ และมีทั้งรูปแบบ

ทางกายภาพ  (physical model)  ท่ีเป็นแบบจาํลองของ
วตัถุ  หรือ ส่ิงท่ีไดรั้บการพฒันาข้ึนเพื่ออธิบายหรือแสดง
ใหเ้ห็นถึงองคป์ระกอบสาํคญั ๆ  ของหลกัการหรือ
แนวคิดเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงใหเ้ขา้ใจไดง่้ายข้ึน  เพื่อเป็น
แนวทางในการดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไป 
 รูปแบบการพฒันาวฒันธรรมการเรียนรู้ท่ี

ส่งเสริมความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานสงักดักรุงเทพมหานครท่ีประกอบดว้ยไปดว้ย  
ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาวิสยัทศัน ์ และกลยทุธ์ขององคก์าร 
ขั้นตอนท่ี 2 ประเมินวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีอยู ่ขั้นตอนท่ี 
3 วิเคราะห์วฒันธรรมองคก์ารท่ีตอ้งการปรับเปล่ียน 
ขั้นตอนท่ี 4 กาํหนดแนวทางสนบัสนุนและผลกัดนั
วฒันธรรมท่ีตอ้งการ และ ขั้นตอนท่ี 5 การวดัผล/การ
ประเมินอยา่งต่อเน่ือง มีองคป์ระกอบไปในทิศทาง
เดียวกบัแนวคิดของ Marquardt and Reynolds (1994, pp. 
51-77) ท่ีกล่าววา่ การท่ีจะเป็น การเรียนรู้ระดบัสากล 
(The global learning company) ตอ้งมีองคป์ระกอบท่ี
ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ขององคก์ารดว้ยกนั 11 ประการ คือ 
(1) โครงสร้างท่ีเหมาะสม (appropriate structure) ไดแ้ก่
โครงสร้างท่ีเลก็และคล่องตวัไม่มีสายการบงัคบับญัชา

มากเกินไป มีคาํพรรณนาหนา้ท่ีความรับผดิชอบหรือ
ลกัษณะงาน (job description) ท่ียดืหยุน่แบบไม่ตายตวั ใน
อนาคตอาจตอ้งใชค้วามสามารถหรือสมรรถนะ 
(competencies) แทนคาํบรรยายลกัษณะงาน ไม่มีการ
บงัคบับญัชาท่ีเนน้การควบคุมมากเกินไป และ
กระบวนการทาํงานท่ีซํ้ าซอ้นเกินกนั เพื่อเอ้ือต่อการ
จดัตั้งทีมงานไดแ้ละท่ีสาํคญั องคก์ารตอ้งมีโครงสร้าง
แบบองคร์วม (holistic structure) ท่ีมีองคป์ระกอบท่ีต่าง
ทาํหนา้ท่ีของตนอยา่งประสานสมัพนัธ์กบัองคป์ระกอบ

อ่ืนๆ อยา่งแยกอิสระจากกนัไม่ได ้แมจ้ะแยกเป็นหน่วย
ยอ่ยกต็อ้งมีสภาพทุกอยา่งเหมือนระบบทั้งหมดของ

องคก์รอยูดี่ นอกจากน้ีโครงสร้างขององคก์รจะมีลกัษณะ
แบบทีมงานขา้มหนา้ท่ี (cross functional work teams) 
เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ของทีม พฒันาวิธีการ ใหม่ 
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ๆ ท่ีเช่ือถือได ้เรียนรู้ท่ีจะประสานงานและมุ่งตรงไปยงั
การทาํงานท่ีซบัซอ้นข้ึนของทีมและเอาชนะความ

แตกแยกขององคก์ร (2)วฒันธรรมการเรียนรู้ขององคก์ร 
(corporate learning culture) ไดแ้ก่ บรรยากาศท่ีส่งเสริม
การทดลองทาํส่ิงใหม่ ๆ แมจ้ะเส่ียงต่อความผดิพลาดบา้ง
กต็าม ซ่ึงการวดัผลสาํเร็จของการเรียนรู้พิจารณาจาก
การบูรณาการความคิดทั้งหมดขององคก์รเขา้ดว้ยกนั 
วฒันธรรมองคก์รตอ้งช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีจะตระหนกั

ถึงตนเอง (self-awareness) การใคร่ครวญ (self-
reflective) และการสร้างสรรค ์(creative way) ส่งเสริม
ใหมี้การเรียนรู้จากประสบการณ์ โดยใหค้นไดมี้ส่วนร่วม
ในการกาํหนดนโยบาย สนบัสนุนใหมี้การใหข้อ้มูล
ยอ้นกลบัรวมทั้งมีโอกาสในการพฒันาตนเอง แก่ทุกคน 
เช่น มีหลกัสูตร การอบรม สมัมนา อุปกรณ์การเรียนรู้
ดว้ยตนเอง ครูฝึก พี่เล้ียงและศูนยข์อ้มูล ใหเ้กิดนิสยัการ
เรียนรู้จากทุกอยา่งในการทาํงาน รวมทั้งตอ้งมีการ
สนบัสนุนดา้นขวญักาํลงัใจและการเงินจากองคก์รอยา่ง

จริงจงัดว้ย(3) การเพิ่มอาํนาจและความรับผดิชอบในงาน 
(empowerment) การส่งเสริมสนบัสนุนและเปิดโอกาส
ใหพ้นกังานมีความสามารถในการเรียนรู้มีอิสระในการ

ตดัสินใจแกปั้ญหาของตนเอง ลดความรู้สึกท่ีพึ่งพาผูอ่ื้น
ในการแกไ้ขปัญหาขยายการเรียนรู้ของตนใหบ้งัเกิดผล

งอกงามและ การเพิ่มพนูผลผลิต มีความคิดสร้างสรรค์
อยา่งเตม็ท่ี กระจายความรับผดิชอบและการตดัสินใจ
แกปั้ญหาไปสู่ระดบัล่างหรือผูป้ฏิบติัเพื่อใหมี้ศกัยภาพใน

การเรียนรู้ภายใตก้ลยทุธ์และแผนงานขององคก์ร(4) การ
วิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม (environmental scanning) 
คาดคะเนการเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อ

สภาพแวดลอ้มขององคก์ร ตอ้งไหวตวัใหท้นักบัการ
เปล่ียนแปลง มีการพฒันา การคาดการณ์เก่ียวกบัอนาคต
ท่ีเป็นไปได ้การสร้างผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มใน
ฐานะการเรียนรู้โดยเจตนาและการเลือกเป้าหมายใน

สภาพแวดลอ้มวา่ควรจะเลือกเรียนรู้อะไร (5) การสร้าง
และถ่ายโอนความรู้ (knowledge creation and transfer) 

หนา้ท่ีการสร้างนวตักรรมองคค์วามรู้ใหม่ ๆ มิใช่เป็น
เพียงหนา้ท่ีของฝ่ายวิจยัและพฒันา R & D (research and 
development) ผูป้ฏิบติัทุกคนจะมีบทบาทเสริมสร้าง
ความรู้ เรียนรู้จากส่วนอ่ืน ฝ่ายอ่ืนจากเครือข่ายสมัพนัธ์
ติดต่อกนัผา่นช่องทางการส่ือสาร และเทคโนโลยต่ีาง ๆ 
มีการแลกเปล่ียนข่าวสารระหวา่งกนั โดยการสร้าง
ฐานขอ้มูลท่ีเขา้ถึงไดง่้าย ใชบ้อร์ดข่าวสารเป็นศูนยก์ลาง 
การเรียนรู้ ใชไ้ปรษณียอี์เลก็โทรนิกส์ (E-Mail) ในการ
ส่ือสารระยะไกล และแลกเปล่ียนขอ้มูล อีเลก็โทรนิกส์
ในการสร้างระบบเครือข่ายท่ีซบัซอ้นข้ึน มีการสร้าง
ความรู้ใหม่ ท่ีนอกจากจะเก่ียวขอ้งกบัข่าวสารภายนอก
แลว้ยงัรวมถึงการเรียนรู้ภายในและการหยัง่รู้ใหม่ 
ความคิดของแต่ละบุคคลในองคก์ารดว้ย (6) เทคโนโลยี
การเรียนรู้ (learning technology) การประยกุตใ์ช้
เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมเพื่อช่วยในการปฏิบติังานใน

กระบวนการเรียนรู้อยา่งทัว่ถึง และใหมี้การเก็บ ประมวล 
ถ่ายทอดขอ้มูลกนัไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้งเหมาะสม

กบัแต่ละบุคคลและสถานการณ์ เช่น การใชก้ารส่ือสาร
ทางไกลมาใชใ้นการเรียนรู้ระยะไกล ใชปั้ญญาประดิษฐ์
เพื่อช่วยถ่ายโอน การเรียนรู้ไปทัว่ทั้งองคก์าร และการ
ฝึกอบรม โดยการเล่มเกม เพื่อพฒันาพนกังานโดยเรียนรู้
จากประสบการณ์ดว้ยตนเอง เป็นตน้ ทาํใหก้ารฝึกอบรม
ในอนาคตจะรวดเร็ว สั้นกระชบั เป็นส่วนท่ีน่าสนใจ
ประยกุตใ์ชไ้ด ้(7) มุ่งเนน้คุณภาพ (quality) การท่ีองคก์ร
ใหค้วามสาํคญักบัการบริหารเชิงคุณภาพโดยรวม ท่ีเนน้
การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงทาํใหผ้ลการเรียนรู้ทั้งโดย
ตั้งใจและไม่ตั้งใจกลายเป็นผลงานท่ีดีข้ึน โดยถือหลกัวา่
จะพฒันาคุณภาพตามคุณค่าในสายตาของผูรั้บการบริการ 
และไม่มีคาํวา่ “ต่อรองคุณภาพ” เสมือนหน่ึงศาสนาท่ีจะ
ไดรั้บการยอมรับโดยไม่มีขอ้กงัขา (8) กลยทุธ์ (strategy) 
การใชก้ลยทุธ์การเรียนรู้โดยเจตนา และการเรียนรู้เชิง
ปฏิบติัการ (action learning) เป็นจิตสาํนึกขององคก์ร
ควบคู่ไปกบัการทาํงาน กระบวนการเรียนรู้จะเป็นไป
อยา่งมีกลยทุธ์ ทั้งในดา้นของการยกร่าง การดาํเนินการ
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และการประเมิน ผูบ้ริหารจะเป็นผูท้าํหนา้ท่ีทดลอง
มากกวา่จะเป็นผูก้าํหนดแนวทางปฏิบติัหรือมีคาํตอบไว้

ให ้(9)บรรยากาศท่ีสนบัสนุน (supportive atmosphere) 
จุดมุ่งหมายของการพฒันาคุณภาพชีวิตในการทาํงาน นัน่
คือ การพฒันาศกัยภาพความเป็นมนุษยท่ี์เตม็เป่ียม การ
เคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์การยอมรับกบัความ
แตกต่างของบุคคล ความเท่าเทียมกนัแรงงานท่ีมี
ประชาธิปไตยและความเป็นมนุษย ์โดยมีความสมดุล
ระหวา่งความตอ้งการของบุคคลและองคก์ารในการ

เรียนรู้และพฒันาเพื่อท่ีจะทาํงานใหไ้ดดี้องคก์รจึงตอ้ง

พฒันาความสามารถของบุคคลเป็นสาํคญั (10) การ
ทาํงานเป็นทีมและแบบเครือข่าย (teamwork and 
networking) การท่ีองคก์รตระหนกัถึงความร่วมมือ การ
แบ่งปันและสร้างผลรวมท่ีสูงกวา่จากทรัพยากรทั้ง

ภายในองคก์รท่ีเรียกวา่การทาํงานเป็นทีม และภายนอก
องคก์รท่ีเรียกวา่การทาํงานแบบเครือข่าย ซ่ึงไม่ใช่
เพียงแต่การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้อยา่งใดอยา่งหน่ึง แต่
ตอ้งร่วมมือแกปั้ญหาอยา่งต่อเน่ืองในระยะยาวและริเร่ิม

ส่ิงใหม่ เพื่อสร้างการแข่งขนัและการสร้างพลงัร่วมอนัจะ
ทาํใหอ้งคก์ารอยูร่อดและเจริญเติบโต และ (11) 
วิสยัทศัน ์(vision) วิสยัทศัน ์เป็นความคิดเห็นร่วมกนั
ของสมาชิกในองคก์รเพื่อสนบัสนุนส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนใน

อนาคต ซ่ึงรวมถึงพนัธกิจ (mission) และจะเป็น
แรงผลกัดนัใหก้ารปฏิบติังานมุ่งสู่เป้าหมายอยา่งมี

เจตจาํนงอยา่งผกูพนั การเนน้และใชพ้ลงังานในการ
เรียนรู้ ไปยงัเร่ืองท่ีเป็นทิศทางท่ีตอ้งการร่วมกนัทั้ง
องคก์ร บนพื้นฐานของค่านิยม ปรัชญา ความคิด ความ
เช่ือถือคลา้ยคลึงกนั ส่งผลใหมี้การร่วมทาํกิจกรรมท่ีมี
จุดหมายเดียวกนัในท่ีสุด 
 ลกัษณะของวฒันธรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม

ความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานสงักดักรุงเทพมหานคร (1) การสร้างความรอบรู้
แห่งตน ลกัษณะของวฒันธรรม ดา้นความเช่ือและ
ค่านิยม ดา้นบรรทดัฐานและมาตรฐาน และดา้นรูปแบบ

พฤติกรรม  (2) การสร้างรูปแบบความคิด ลกัษณะของ
วฒันธรรม ดา้นความเช่ือและค่านิยม ดา้นบรรทดัฐาน
และมาตรฐาน และดา้นรูปแบบพฤติกรรม    (3) การ
สร้างวิสยัทศันร่์วม ลกัษณะของวฒันธรรม ดา้นความเช่ือ
และค่านิยม และดา้นรูปแบบพฤติกรรม (4) การเรียนรู้
ร่วมกนั ลกัษณะของวฒันธรรม ดา้นความเช่ือและ
ค่านิยม และ (5) การคิดเชิงระบบ ลกัษณะของวฒันธรรม 
ดา้นความเช่ือและค่านิยม สอดคลอ้งกบัแนวคิดของสุ
พรรณี สมานญาติ (2540, หนา้ 43-44) ท่ีกล่าววา่ 
นกัวิชาการท่ีศึกษาวฒันธรรมโรงเรียน มีแนวคิดใน
การศึกษาท่ีต่างกนั ความหมายของวฒันธรรมโรงเรียนจึง
มีหลากหลาย และไม่สามารถสรุปเป็นแนวคิดเดียวกนัได ้
และไดจ้ดักลุ่มความหมายของวฒันธรรมโรงเรียนเป็น 5 
กลุ่ม ดงัน้ี กลุ่มที ่1 วฒันธรรมโรงเรียน เป็นรูปแบบของ
พฤติกรรมของบุคลากรในโรงเรียนท่ีไดเ้รียนรู้อยา่ง

บูรณาการ วฒันธรรมโรงเรียนมีรูปแบบ และเน้ือหา
เฉพาะของโรงเรียนปรากฏใหเ้ห็นชดัเจนแน่นอนเป็น

วตัถุ เป็นรูปแบบของพฤติกรรม และเป็นกระบวนการ 
และถ่ายทอดผา่นเครือข่ายของการส่ือสารเป็นการเฉพาะ 
รูปแบบของพฤติกรรมเนน้วฒันธรรมสาํคญั 3 ส่วน คือ 
ส่วนที ่1 เนือ้หาของวฒันธรรมประกอบดว้ยเน้ือหา
สาํคญั 3 เร่ือง ไดแ้ก่ (1) ระบบความเช่ือ เป็นค่านิยม
สาํคญั และเป็นความเช่ือท่ีจะช้ีนาํบุคคลใหแ้สดงออก
ทางพฤติกรรม หรือการกระทาํ (2) บรรทดัฐานเป็น
มาตรฐานร่วมของพฤติกรรมท่ีมาจากระบบความเช่ือ 
และ (3) ประเพณี เป็นวิถีทางของค่านิยมในอดีต ส่วนที ่2 
ส่ิงทีแ่สดงออกของวฒันธรรม หรือปรากฏให้เห็นได้ 
ไดแ้ก่ วตัถุท่ีสงัเกตเห็นได ้พฤติกรรม และกระบวนการ  
ส่วนที ่3 วธีิการถ่ายทอดวฒันธรรม หรือวธีิส่ือ
ความหมายของวฒันธรรม ซ่ึงมีการส่ือสารท่ีแน่นอน
ชดัเจน มีวิธีการหลกัท่ีทาํใหเ้น้ือหาของวฒันธรรม
ปรากฏใหเ้ห็น 4 วิธี คือ (1) ภาษาเฉพาะท่ีใชใ้นกลุ่ม
สมาชิก (2) พิธีการ และงานพิธีของโรงเรียน (3) เร่ืองเล่า 
หรือเร่ืองท่ีเป็นคติสอนใจท่ีสมาชิกร่วมกนักาํหนด และ 
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(4) ส่ือท่ีใชใ้นการถ่ายทอดความหมายสาํคญัของ
วฒันธรรม หรือถ่ายทอดค่านิยมสาํคญั เช่น คาํขวญั 
เคร่ืองหมาย รางวลั เป็นตน้ (Gratthorn, 1990) กลุ่มที ่2 
วฒันธรรมโรงเรียนเป็นรากฐานของความรู้ ความเช่ือ คติ
ฐาน และค่านิยมซ่ึงเกิดข้ึนร่วมกนัในหมู่สมาชิกของ
โรงเรียน กลุ่มที ่3 วฒันธรรมโรงเรียนเป็นแนวปฏิบติัท่ี
ไดรั้บการยอมรับ เป็นลกัษณะของสถาบนั เป็นประเพณี 
และค่านิยม มีแนวโนม้ท่ีจะปรากฏเป็นส่วนสาํคญัของ
ชีวิตในโรงเรียน โดยแปลความหมายของค่านิยมไปสู่
แผนปฏิบติังาน ทาํใหบุ้คลากรในโรงเรียนเขา้ใจวา่ จะทาํ
อะไร และทาํใหดี้ไดอ้ยา่งไรวฒันธรรมโรงเรียนรวมถึง 
บรรทดัฐาน ความคาดหวงั ความคิด และอุดมคติซ่ึงทุก
โรงเรียนต่างมีวฒันธรรมเฉพาะในโรงเรียนของตน 
(Sergiovanni, 1991) กลุ่มที ่4 วฒันธรรมโรงเรียน 
หมายถึง ส่ิงทั้งหลายท่ีเกิดจากการบูรณาการรูปแบบ 
ความคิดโครงสร้าง และประสบการณ์ของบุคลากรใน
โรงเรียน เป็นส่ิงท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะท่ีดาํเนินการอยูใ่น
โรงเรียน วฒันธรรมโรงเรียนเป็นวิธีการ และ
กระบวนการทุกอยา่งท่ีดาํเนินการอยูใ่นโรงเรียน โดยมี
รูปแบบ คุณลกัษณะของพฤติกรรม ค่านิยม ความเช่ือ
และส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพแตกต่างกนัในแต่ละ

โรงเรียน (Reid. 1992) และ กลุ่มที ่5 วฒันธรรม หมายถึง 
กลุ่มของความเขา้ใจ หรือความหมายร่วมซ่ึงเป็นท่ีเขา้ใจ
กนัดีในกลุ่มบุคคล และเป็นความหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่ง
ชดัเจนกบักลุ่มน้ีโดยเฉพาะ รูปแบบของความหมายน้ี
เป็นส่ิงยดึเหน่ียวสมาชิกในกลุ่ม ทาํใหแ้ต่ละกลุ่มมีความ
แตกต่างกนั วฒันธรรมโรงเรียนเป็นผลสะทอ้นจาก
ค่านิยมร่วม ความเช่ือ และความผกูพนัของสมาชิกใน
โรงเรียน ลกัษณะสาํคญัของเน้ือหาของวฒันธรรมมี
ความลึกซ้ึง มีความหมาย และมีความสาํคญั เป็นส่ิงท่ี
โรงเรียนยดึถือ เป็นความเช่ือเก่ียวกบัการศึกษา เป็นความ
เช่ือเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล หรือเป็น
ภาพลกัษณ์ของโรงเรียน วฒันธรรมโรงเรียนเป็นกรอบ
ความคิดของบุคคลท่ีจะหาคาํตอบวา่ มีวิธีดาํเนินการ

เก่ียวกบัองคก์รโรงเรียนอยา่งไร และชีวิตในโรงเรียนเป็น
อยา่งไร (Sergiovanni, 1991) วฒันธรรมมีอิทธิพลต่อ
กลุ่ม และสมาชิกในกลุ่มวา่ จะคิดอยา่งไรรู้สึกอยา่งไร มี
พฤติกรรมอยา่งไร และส่ิงใดมีคุณค่าสาํหรับกลุ่ม 
วฒันธรรมโรงเรียน ประกอบดว้ย ค่านิยม สญัลกัษณ์ 
ความเช่ือ และความหมายร่วมของผูป้กครองนกัเรียน ครู 
และคนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ลกัษณะท่ีแทจ้ริงของวฒันธรรม
โรงเรียนรวมถึงประเพณีของโรงเรียน ประวติั และความ
เขา้ใจในความหมายร่วมกนั ซ่ึงไม่มีการเขียนบนัทึกไว ้
และไม่ไดติ้ดประกาศแจง้ใหท้ราบ ความเขา้ใจ และการ
ยอมรับในวฒันธรรมโรงเรียนทาํใหเ้กิดความสามคัคี 
พร้อมเพรียง และยดึมัน่ในความคิดตามวตัถุประสงค ์
และเป้าหมาย  
 ลกัษณะของวฒันธรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม

ความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานสงักดักรุงเทพมหานคร  
(1) การสร้างความรอบรู้แห่งตน (2) การสร้างรูปแบบ
ความคิด (3) การสร้างวิสยัทศันร่์วม (4) การเรียนรู้
ร่วมกนั และ (5) การคิดเชิงระบบ เป็นไปตามแนวคิดท่ี
เก่ียวกบัองคก์รแห่งการเรียนรู้สอดคลอ้งกบั พร้อมภกัด์ิ 
กลัยาศิลปิน (2544, หนา้ 133-140) ท่ีศึกษาตวัแปรท่ี
ส่งผลต่อหลกัการแต่ละหลกัการขององคก์รแห่งการ

เรียนรู้ตามแนวคิดของ Senge ไดแ้ก่ หลกัการท่ี 1 การ
สร้างความรอบรู้แห่งตน (Personal Mastery) โดย
บุคลากรท่ีสามารถสร้างความรอบรู้แห่งตนไดดี้จะมี

ศกัยภาพในการปฏิบติังานสูงมาก ปฏิบติังานอยา่งเตม็
ความสามารถ ใชป้ระสบการณ์ในการพฒันาความรู้ 
ความสามารถและทกัษะของตนเอง รวมทั้งตระหนกัและ
เห็นภาพอนาคตท่ีตอ้งการ ตวัแปรท่ีมีความ 
สมัพนัธ์ทางบวกกบัการสร้างความรอบรู้แห่งตน 
(personal mastery) คือ การใหร้างวลั การศึกษาท่ีสูงกวา่
ปริญญาตรี การมีอิสระในการเลือกวิธีทาํงาน Cepetelli 
(1995) ท่ีศึกษาการสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ใน
โรงพยาบาล Vermont ซ่ึงเป็นโรงพยาบาลในเครือข่าย
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ทั้งส้ิน 15 แห่ง ผูว้ิจยัศึกษาโดยใชก้รอบแนวคิดของ 
Senge ซ่ึงมีองคป์ระกอบใหเ้กิดองคก์รแห่งการเรียนรู้ 5 
ประการ ไดแ้ก่ Personal Mastery Mental Models Shared 
Vision Team Learning และ System Thinking ผูว้ิจยั
ดาํเนิน การศึกษาโดยใหผู้บ้ริหารของฝ่ายพยาบาลจาก
โรงพยาบาล 7 แห่ง เขา้ร่วมประชุมเพื่อท่ีจะเสนอการใช้
แหล่งขอ้มูลเพือ่การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง โดยในชั้นแรกมี
การช้ีใหเ้ห็นถึงความแตกต่างของสถานการณ์ปัจจุบนักบั

วิสยัทศัน(์personal vision) ได ้ซ่ึงช่องวา่งท่ีมีอยูน้ี่เป็นส่ิง
ท่ีก่อใหเ้กิดความตึงแห่งแนวคิดสร้างสรรค ์(creative 
tension) ซ่ึงจะเป็นพลงัท่ีจะนาํมาใชดึ้งความเจริญไปสู่
วิสยัทศัน ์ผลการศึกษาพบวา่ ผลลพัธ์ท่ีสามารถวดัได ้
ประกอบดว้ย บทบาทใหม่ของผูท่ี้จะเป็นและไม่เป็น
พยาบาล มีการนาํรูปแบบการบริหารจดัการท่ีสร้างข้ึนไป
ใช ้นอกจากน้ียงัพบวา่ ระยะเวลาท่ีอยูโ่รงพยาบาลลดลง 
วฒันธรรม การปฏิบติังานเปล่ียนแปลงเป็นบวก ความพึง
พอใจของผูป่้วย พยาบาล ความร่วมมือของแพทยแ์ละ
พยาบาลเป็นไปทางบวก มีการสร้างเครือข่ายดา้นการ
ปฏิบติังานและดา้นการศึกษา ผลการสมัภาษณ์ พบวา่ 
พยาบาลเขา้ร่วมโครงการมีความกระตือรือร้น การ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวเกิดข้ึนเพราะพยาบาลมีความรู้สึก

เป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร และการท่ีการสร้างวตันธรรม
องคก์ารตอ้งผสานกบัแนวการบริหารสอดคลอ้งกบั 
จาํเริญ จิตรหลงั (2549, หนา้ 129-138) ท่ีศึกษา ปัจจยัการ
จดัการความรู้กบัองคก์ร แห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
สรุปไดว้า่ สงัคมไทยในปัจจุบนัไดเ้ร่ิมเขา้สู่กระแสใหม่
ของการเปล่ียนแปลงท่ีเรียกวา่ สงัคมความรู้และระบบ
เศรษฐกิจฐานความรู้โดยใชค้วามรู้และนวตักรรมเป็น

ปัจจยัหลกัในการพฒันาการผลิตบุคคลท่ีมีความรู้มีคุณค่า

ต่อองคก์ร ความรู้จะเป็นปัจจยัสาํคญั ท่ีบ่งช้ีความสาํเร็จ
ทุกๆ ดา้น ปัจจยัสาํคญัท่ีเป็นองคป์ระกอบใหอ้งคก์าร
พฒันาไปสู่องคก์รแห่ง การเรียนรู้ได ้ประกอบดว้ย ภาวะ
ผูน้าํแห่งการเรียนรู้ บรรยากาศ และวฒันธรรมองคก์ร 
วิสยัทศัน ์พนัธกิจ และยทุธศาสตร์ โครงสร้างองคก์ร 
เทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบการจดัการ ความสามารถ
ของบุคลากร และการกระตุน้ใหเ้กิดความสนใจ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. กระทรวงศึกษาธิการ สามารถนาํผลการวจิยั
รูปแบบการพฒันาวฒันธรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความ

เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สงักดักรุงเทพมหานครไปเป็นกรอบในการกาํหนด

นโยบายได ้
 2. สาํนกังานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น
พื้นฐาน สามารถนาํผลการวจิยัรูปแบบการพฒันา
วฒันธรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความเป็นองคก์รแห่งการ

เรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสงักดักรุงเทพมหานคร

ไปเป็นกรอบในการจดัทาํคู่มือการสร้างวฒันธรรม

องคก์รได ้
 3. สามารถนาํผลการวิจยัพฒันาวฒันธรรมการ
เรียนรู้ท่ีส่งเสริมความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสงักดักรุงเทพมหานครไปเป็น

กรอบในการสร้างหรือกาํหนดนโยบายในการสร้าง

วฒันธรรมองคก์รได ้
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การพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเพือ่ส่งเสริม 

ความเป็นผู้นําการเปลีย่นแปลง 

Development of Curriculum for Training Chief Executives of the Sub–District 

Administrative Organization to Enhance the Change Leadership 

 

                                                                                               ไอศูรย ์ ดีรัตน ์และ วีระวฒัน ์อุทยัรัตน์  

 

บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ี เป็นการวิจยัเพ่ือการพฒันา มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษาภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของนายก

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล (2) พฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล และ(3) ประเมินความ

เหมาะสมของหลกัสูตรการฝึกอบรมนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพ่ือส่งเสริมความเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลง 

ประชากรไดแ้ก่ นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 20 จงัหวดั จาํนวน 2,313 คน กาํหนด

ขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางสาํเร็จรูปของ Krejcie and Morgan ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 331 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การวิจยัคือ แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ การสนทนากลุ่มและการฝึกอบรม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงปริมาณ 

ไดแ้ก่  ความถ่ี และร้อยละ ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี (1)  ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงในปัจจุบนัของนายกองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลเพ่ือส่งเสริมการเป็นผูน้าํความเปล่ียนแปลงอยูใ่นระดบัมาก  ส่วนภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงท่ีพึงประสงค ์อยู่

ในระดบัมากท่ีสุด สาํหรับการทาํงานเป็นทีมอยูใ่นระดบัมาก  (2) การพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมนายกองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลเพ่ือส่งเสริมความเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลงประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบคือ การพฒันาหลกัสูตร  การ

ฝึกอบรมและพฒันา และ การประเมินผล และ (3)  การประเมินความเหมาะสมของหลกัสูตรการฝึกอบรม นายก

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพ่ือส่งเสริมความเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลง โดยพิจารณาถึง ความถกูตอ้ง ความเหมาะสม 

ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน ์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

 

คําสําคัญ:  นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล, ผูน้าํการเปล่ียนแปลง, การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม 

 

Abstract 

 The  purposes of this research were as follows: (1) to study the  change leadership of the 

chief executive of  the sub-district administrative organization. (2) To develop training curriculum for the chief  

executives of the sub-district administrative organization, and (3)  to evaluate  the curriculum.  

Sample group of 331 were randomly selected from 2,313 chief executives of the sub-district administrative 

organization in the northeast region. The obtained data were analyzed by using statistical analysis such as percentage, 

average. The results manifested as follows:   (1) The condition of change leadership of the chief executives of the 

sub-district administrative organization were at high level. (2) The developed training curriculum element comprised 
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of : the curriculum, the training and development,  and a 3-step evaluation. (3)  Assessing the suitability of training 

courses to promote chief executives of the sub-district leadership change,  considered to be a reasonable possibility  

and useful at the highest level. 

 

Keywords:  chief executive, sub-district administrative organization, leadership, training curriculum development 

 

 

 

ความนํา  

 ปัญหาในการบริหารจดัการของนายกองคก์าร

บริหารส่วนตาํบล ประกอบดว้ย 

1. การบริหารงานทัว่ไปขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินท่ียงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาและ

ตอบสนองความตอ้งการของชุมชนไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

2. การบริหารงบประมาณ (1) ขาดงบประมาณ 

(2) งบประมาณส่วนใหญ่ไดด้าํเนินการเพ่ือการพฒันา

ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน (3) การใชง้บประมาณเป็นไป

เพ่ือตอบสนองต่อฝ่ายการเมืองมากกวา่การใหบ้ริการ

สาธารณะท่ีเป็นประโยชนใ์นระยะยาว  

3. การใหบ้ริการประชาชนขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินท่ียงัไม่ตอบสนองความตอ้งการของ

ประชาชนในทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริงและทัว่ถึง เน่ืองจาก

บุคลากรส่วนใหญ่ยงัขาด (1) ความรู้เก่ียวกบักฎหมาย 

ระเบียบ ขอ้บงัคบั ท่ีเก่ียวขอ้ง ทาํใหเ้กิดความเห็นท่ีไม่

สอดคลอ้งกนั (2) ขาดทกัษะหรือขาดความชาํนาญ

เก่ียวกบัการบริหารจดัการ ในการปฏิบติังานโดยเฉพาะ

ในดา้นการบริหาร วสัดุอุปกรณ์ หรือการจดัซ้ือจดัจา้ง 

ตลอดจนดา้นการออกแบบและการควบคุมงาน ไม่

ทัว่ถึง (3) ทศันคติหรือการแสดงความรับผิดชอบ   

ในการใหบ้ริการยึดติดกบัรูปแบบของทาง

ราชการมากจนไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการ

ของประชาชนในทอ้งถ่ินส่งผลใหเ้กิดความเสียหายแก่

ทางราชการ  

ดงันั้น การท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะ

กา้วสู่การพฒันาตนเองภายใตบ้ริบทของการ

เปล่ียนแปลงในปัจจุบนั เพ่ือใหบุ้คลากรไดรั้บการ

พฒันาสูงสุด และใหป้ระชาชนไดรั้บบริการอยา่งทัว่ถึง  

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีความพึงพอใจ

สูงสุดนั้น ประเดน็สาํคญัท่ีมิควรมองขา้ม คือ หลกัสูตร

การฝึกอบรมนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพ่ือ

ส่งเสริมความเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลง (โกวิท  พวง

งาม, 2544)  ซ่ึงนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตอ้ง

เป็นผูมี้ส่วนสาํคญัในการขบัเคล่ือนและอาํนวยความ

สะดวกต่อการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เพราะ

นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะเป็นผูน้าํและสร้าง

ความร่วมมือไดง่้ายข้ึน โดยการสนบัสนุนการร่วม

กิจกรรมและความร่วมมือ ร่วมทาํ ใหมี้การแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั นายกองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลตอ้งมีความรับผิดชอบต่อการมีวิสยัทศัน ์การ

ฟ้ืนฟพูนัธกิจ การช้ีแนะและการปฏิบติัตามแผนปฏิบติั

ราชการ หรือแผนกลยทุธ์ การสนบัสนุนบรรยากาศ

ทางบวก (positive climate) การสนบัสนุน

ความสมัพนัธ์ของชุมชน และ การพฒันาสถาบนัทาง

สงัคมในทอ้งถ่ินใหมี้ประสิทธิภาพทางการเงิน 

ตลอดจนการสร้างสรรคถ่์ายโอนความรู้ พฤติกรรม 

การหยัง่รู้ และมีความรู้ใหม่ ๆ เป็นการจูงใจใช้

กระบวนการเรียนรู้ ทั้งในระดบับุคคล กลุ่ม และระบบ

ขององคก์ร เพ่ือการปรับเปล่ียนองคก์รไปในทิศทางท่ี
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กระบวนการเรียนรู้ ทั้งในระดบับุคคล กลุ่ม และระบบ
ขององคก์ร เพือ่การปรับเปล่ียนองคก์รไปในทิศทางท่ี
ตอบสนองต่อความตอ้งการในการบริหารการ

เปล่ียนแปลง (Sheppard & Brown, 1996, p. 1) 
 การพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมนายก

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพื่อส่งเสริมความเป็นผูน้าํ

การเปล่ียนแปลง จึงถือเป็นประเดน็เร่งด่วนภายใต้
บริบทของการเปล่ียนแปลงในปัจจุบนัท่ีตอ้งรีบ

ดาํเนินการ ซ่ึงหลกัสูตรการฝึกอบรมตอ้งถูกสร้าง และ
พฒันามาอยา่งมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีความ
ทนัสมยั เน้ือหาของหลกัสูตรตอ้งบูรณาการความรู้
ภายใตบ้ริบทของการบริหารการเปล่ียนแปลงใน

ปัจจุบนักบัการพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง โดยหลกัสูตร
การฝึกอบรมตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของความสนใจ และ
ความตอ้งการของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีจะ

เขา้รับการอบรม จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรเพือ่ส่งเสริม
ความเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลงไดต่้อไป ผูว้ิจยัจึงสนใจ
ศึกษาเพื่อพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมนายกองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลเพื่อส่งเสริมความเป็นผูน้าํการ

เปล่ียนแปลง เพื่อใหส้ามารถเสริมความเป็นผูบ้ริหาร
การเปล่ียนแปลงของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
และใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินไดรั้บบริการอยา่งทัว่ถึง   
มีประสิทธิภาพ และมีความพงึพอใจสูงสุดต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย  

1. เพื่อศึกษาภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของ

นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพื่อส่งเสริมความเป็น

ผูน้าํการเปล่ียนแปลง  
2. เพื่อพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมนายก

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพื่อส่งเสริมความเป็นผูน้าํ

การเปล่ียนแปลง  
3. เพื่อประเมินความเหมาะสมของ

หลกัสูตรการฝึกอบรมนายกองคก์ารบริหาร                
ส่วนตาํบลเพื่อส่งเสริมความเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลง 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัแบบผสมผสานโดยใช้

แบบสอบถาม และการสมัภาษณ์ การสนทนากลุ่มและ
การฝึกอบรมกบันายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงของนายกองคก์ารบริหาร                ส่วน
ตาํบล คร้ังน้ี คือ นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขต
พื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รวม 20 จงัหวดั รวม
จาํนวน 2,313 คน (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, 
2554) 
 กลุ่มตวัอยา่ง การกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง
โดยใชต้ารางสาํเร็จรูปของ Krejcie and Morgan ได้
กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 331 คน การสุ่มอาศยัหลกัความ
น่าจะเป็น โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น ท่ีอตัราความ
คลาดเคล่ือน 0.5 ไดแ้บบสอบถามกลบัคืนมา จาํนวน 
314 คน คิดเป็นร้อยละ 94.86  
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสมัภาษณ์ 
3. แนวทางเพื่อการสนทนากลุ่มเก่ียวกบั

หลกัสูตร 
4. การฝึกอบรมนายกองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเพื่อส่งเสริมความเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลงแบบ

ประเมินความเหมาะสมของหลกัสูตรการฝึกอบรม

นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพื่อส่งเสริมความเป็น

ผูน้าํการเปล่ียนแปลง และการหาค่าความเช่ือมัน่
ภาพรวมทั้งฉบบัไดค่้า 0.996 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ประสานกบันายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รวม 20 จงัหวดั เพื่อทาํ



EAU HEritAgE JoUrnAl
Social Science and Humanity100 Vol. 4 No. 3 September-December 2014

การเกบ็รวบรวมขอ้มูล เชิงปริมาณ ดว้ยแบบสอบถาม 
และเชิงคุณภาพ โดยการสมัภาษณ์ ดว้ยตนเอง 
 
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสาํรวจภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ดว้ย

สถิติ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน จากนั้นนาํเสนอในรูปของตารางประกอบ
ความเรียง 

การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล จาก
ขอ้มูลภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของนายกองคก์าร

บริหารส่วนตาํบล สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่  การวิเคราะห์
องคป์ระกอบ (Factor Analysis) ดว้ยวิธี Principal-
Component Analysis (PC) และใชว้ิธีหมุนแกนออโธกอ
นอลแบบวาริแมกซ์ (Varimax Orthogonal) สาํหรับเกณฑ์
ท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกตวัแปรท่ีสาํคญัจาก

องคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการหมุนแกน คือ ตวั
แปรสาํคญัของแต่ละองคป์ระกอบจะตอ้งมีค่า

สมัประสิทธ์ิคะแนนองคป์ระกอบ (Factor Score 
Coefficients) ตั้งแต่ 0.30 ข้ึนไปเท่านั้น จึงจะถือไดว้า่
เป็นตวัแปรท่ีสาํคญัจริง ๆ (ปกติท่ีใชอ้ยูโ่ดยทัว่ไปจะใช้
มากกวา่ 0.20 ข้ึนไป) 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยการ
สมัภาษณ์ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของนายกองคก์าร

บริหารส่วนตาํบล โดยใชก้ารวิเคราะห์ จากนั้นนาํเสนอ
ในรูปของความเรียง 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อพฒันาหลกัสูตรการ

ฝึกอบรมนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพื่อส่งเสริม

ความเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลง จากการประชุมสนทนา
กลุ่มยอ่ย โดยคดัเลือกขอ้ความท่ีผูต้อบมีความคิดเห็น
สอดคลอ้งกนั ร้อยละ 80 ข้ึนไปเก่ียวกบัความเหมาะสม
ในการพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมนายกองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลเพื่อส่งเสริมความเป็นผูน้าํการ

เปล่ียนแปลง จากนั้นนาํเสนอในรูปของตารางประกอบ
ความเรียง 
 
ผลการวจัิย  

ตอนท่ี 1  ผลการศึกษาภาวะผูน้าํการ
เปล่ียนแปลงของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพื่อ

ส่งเสริมความเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลง 
 1.1 สรุปภาพรวมการปฏิบติัของภาวะผูน้าํการ
เปล่ียนแปลงของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพื่อ

ส่งเสริมความเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลง พบวา่ ดา้นการ
ทาํงานเป็นทีม ปฏิบติัร้อยละ 93.8 ดา้นการพฒันา
ตนเอง ปฏิบติัร้อยละ 91.7 ดา้นการมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 
ปฏิบติัร้อยละ 84.3 และดา้นการบริการท่ีดี ปฏิบติั 
ร้อยละ 79.6 ตามลาํดบั 
 1.2 สรุปภาพรวมภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง
ในปัจจุบนัของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพื่อ

ส่งเสริมความเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลง อยูใ่นระดบั
มาก เม่ือพิจารณาเรียงรายประเดน็ พบวา่ ดา้นการ
บริการท่ีดี ดา้นการทาํงานเป็นทีม ดา้นการพฒันา
ตนเอง และดา้นการมุ่งผลสมัฤทธ์ิ ตามลาํดบั 
 1.3 สรุปภาพรวมระดบัภาวะผูน้าํการ
เปล่ียนแปลงท่ีพึงประสงคข์องนายกองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลเพื่อส่งเสริมความเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลง 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้น
การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ ดา้นการบริการท่ีดี และ ดา้นการ
พฒันาตนเอง อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส่วนดา้นการ
ทาํงานเป็นทีมอยูใ่นระดบัมาก เท่านั้น 
 ตอนท่ี 2  ผลการพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรม
นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพื่อส่งเสริมความเป็น

ผูน้าํการเปล่ียนแปลง โดยมีประเดน็ในการสมัมนา 
ดงัน้ี 
 องคป์ระกอบท่ี  1 การพฒันาหลกัสูตรบูรณา
การ 
 1. 1 การวิเคราะห์ความตอ้งการฝึกอบรม
นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพื่อส่งเสริมความเป็น
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ผูน้าํการเปล่ียนแปลง ผลการสมัมนาแสดงความ
คิดเห็นอยา่งกวา้งขวางกล่าวโดยสรุป นายกองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล คือ ผูน้าํสูงสุดขององคก์ร ซ่ึงมี
อาํนาจในการท่ีจะตดัสินใจนาํพาองคก์ารไปสู่เป้าหมาย 
วิธีคิดตอ้งเปล่ียน วิธีทาํงานตอ้งเปล่ียน เพราะโลกมนั
เปล่ียน และเปล่ียนเร็วดว้ยและเห็นร่วมกนัวา่ควรนาํผล
การสรุปภาพรวมระดบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงท่ีพึง

ประสงคข์องนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพื่อ

ส่งเสริมความเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลงท่ีประกอบดว้ย

โดยเรียงตามลาํดบั เพิ่มเติมจากหลกัสูตรการฝึกอบรม
นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ดงัน้ี 
        1.1.1 ดา้นการมุ่งผลสมัฤทธ์ิ  
        1.1.2 ดา้นการพฒันาตนเอง  
        1.1.3 ดา้นการบริการท่ีดี  
           1.1.4 ดา้นการทาํงานเป็นทีม  
 1.2  การกาํหนดวตัถุประสงคก์ารฝึกอบรม 
ประกอบดว้ย 
                     1.2.1 เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมีทกัษะ
ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงท่ีเหมาะสมกบัตาํแหน่ง 
        1.2.2 เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเป็นกลไก
สาํคญัในการสร้างสรรคอ์งคก์ารบริหารส่วนตาํบลให้

สามารถบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
 ซ่ึงวตัถุประสงคด์งักล่าว มีลกัษณะสอดคลอ้ง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกบัวตัถุประสงคห์ลกัสูตร

การฝึกอบรมนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและเป็น

การเติมเตม็จากวตัถุประสงคเ์ดิมดว้ย 
 1.3 การเลือกเน้ือหาของการฝึกอบรม 

1.4 กิจกรรมการฝึกอบรม ผูเ้ขา้รับการอบรม
บรรยายและ/หรือ แนวทางการไดป้ฏิบติังานใน
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในดา้นการมุ่งผลสมัฤทธ์ิ

ดา้นการพฒันาตนเอง ดา้นการบริการท่ีดีและดา้นการ
ทาํงานเป็นทีม  
  องคป์ระกอบท่ี 2 การฝึกอบรมและพฒันา  

 สาํหรับขั้นตอนน้ีจะเป็นการเลือกส่ือท่ีใชใ้น

การฝึกอบรมและพฒันา และวิธีการฝึกอบรมรวมทั้ง
การจดัการฝึกอบรม ซ่ึงประกอบดว้ยช่วงเวลาการ
ฝึกอบรมและระยะเวลาท่ีเหมาะสมสาํหรับการ

ฝึกอบรมและพฒันา การฝึกอบรมเป็นรูปแบบการ
เรียนรู้แบบผูใ้หญ่ (adult learning) ซ่ึงเนน้ใหเ้กิด
ความคิด การแลกเปล่ียนประสบการณ์ การเลง็เห็น
ประโยชนข์องเน้ือหาเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจอยา่ง

แทจ้ริงซ่ึงจากการสมัมนา สรุปผลการสมัมนา ดงัน้ี 
     2.1 ส่ือท่ีใชใ้นการฝึกอบรมและพฒันา 
ไดแ้ก่ ส่ือต่าง ๆ ตามความตอ้งการของหน่วยฝึกและผู ้
เขา้รับการอบรม 
     2.2 วิธีการฝึกอบรมและพฒันา 
ประกอบดว้ย การเรียนรู้รายบุคคลและการเรียนรู้แบบ
กลุ่ม 
                         2.2.1 การเรียนรู้แบบรายบุคคล ไดแ้ก่ 
การฝึกอบรมในตาํแหน่ง สามารถเรียนรู้ไดต้ลอดชีวิต
การดาํรงตาํแหน่ง (Life – Long - Learning)  
                         2.2.2 การเรียนรู้แบบกลุ่ม ไดแ้ก่ การ
ระดมสมอง การแสดงบทบาทสมมติ   การอภิปราย
กลุ่ม                 
     2.3  การจดัการฝึกอบรม ประกอบดว้ย 
           2.3.1 ระยะการฝึกอบรมและการพฒันา 
ซ่ึงระยะการฝึกอบรมอยูใ่นหว้งเวลาการฝึกอบรม

ตามปกติของหลกัสูตรการฝึกอบรมนายกองคก์าร

บริหารส่วนตาํบล  
           2.3.2 ช่วงเวลาสาํหรับการฝึกอบรมและ
พฒันาควรจดัอยูว่นัแรกของการฝึกอบรม ระหวา่งการ
ฝึกอบรมและวนัสุดทา้ยของการฝึกอบรม 
 องคป์ระกอบท่ี 3 การประเมินผลการ
ฝึกอบรม 
 ผูร่้วมสมัมนาไดเ้สนอเป็นขอ้ยติุวา่ขั้นตอน

การประเมินผลการฝึกอบรม ควรนาํระบบการประเมิน
ของ Kirkpatrick ประกอบดว้ย 
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              3.1 การประเมินผลจากการปฏิบติังานท่ี
แทจ้ริง(Results) 
 3.2 การประเมินผลจากการเรียนรู้ท่ีไดรั้บจริง
(Learning)  
              3.3 การประเมินผลจากพฤติกรรมท่ี
เปล่ียนแปลงหลงัจบการฝึกอบรม (Behavior) 
              3.4 การประเมินผลจากปฏิกิริยาเก่ียวกบั
ผลประโยชนท่ี์ไดรั้บจากการฝึกอบรมและพฒันา

(reaction)  
 ตอนท่ี 3  ผลการประเมินความเหมาะสมของ
หลกัสูตรการฝึกอบรมนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

เพื่อส่งเสริมความเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลง 
 การตรวจสอบหลกัสูตรการฝึกอบรมนายก

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพื่อส่งเสริมความเป็นผูน้าํ

การเปล่ียนแปลงโดยพิจารณาถึงความถูกตอ้ง ความ
เหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน ์
พบวา่ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น 
 
การอภิปรายผล  
   การพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมนายก

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพื่อส่งเสริมความเป็นผูน้าํ

การเปล่ียนแปลงประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบไดแ้ก่ 
องคป์ระกอบท่ี 1 การพฒันาหลกัสูตรเพื่อการบูรณา
การ ประกอบดว้ย การวิเคราะห์หาความจาํเป็น  การ
กาํหนดวตัถุประสงค ์การเลือกเน้ือหาหลกัสูตร และ
การจดักิจกรรม องคป์ระกอบท่ี 2 การฝึกอบรมและ
พฒันา ประกอบดว้ย ส่ือท่ีใชใ้นการฝึกอบรมและ
พฒันา  วิธีการฝึกอบรมและพฒันา การจดัการ
ฝึกอบรม และองคป์ระกอบท่ี 3 ขั้นตอนการ
ประเมินผล ประกอบดว้ยการประเมินผลจากการเรียนรู้
ท่ีไดรั้บจริง (learning) จากพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลง
หลงัจบการฝึกอบรม (behavior) จากปฏิกิริยาเก่ียวกบั
ผลประโยชนท่ี์ไดรั้บจากการฝึกอบรมและพฒันา 
(reaction)           และปัจจยัสู่ความสาํเร็จ ประกอบดว้ย 
(1) การไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารของ

กระทรวงมหาดไทย (2) การพฒันาการฝึกอบรมนายก
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพื่อส่งเสริมความเป็นผูน้าํ

การเปล่ียนแปลงท่ีเขม้ขน้และ (3) ระบบการพฒันา
และติดตามท่ีสมบูรณ์ 
 องคป์ระกอบท่ี 1 การพฒันาหลกัสูตรเพื่อ
การบูรณาการ สอดคลอ้งกบันกัพฤติกรรมศาสตร์หลาย
ท่านไดใ้หค้วามหมายของการพฒันาองคก์รไวห้ลาย

ความหมายดว้ยกนั ท่ีมีช่ือหลายท่าน เช่น Argyris, 
Bennis, Blake, Mouton, French and Beek Hard ท่ีได้
กล่าววา่ “การพฒันาองคก์ร” หมายถึง การทุ่มเทความ
พยายาม (effort) ในระยะยาว เพื่อปรับปรุง
กระบวนการแกปั้ญหา และกระบวนการเปล่ียนแปลง
องคก์ร โดยมีแผนใหดี้ข้ึน ในการปรับปรุง และ
เปล่ียนแปลงกระบวนการดงักล่าว จะทาํในส่วนท่ี
เก่ียวกบัวฒันธรรมขององคก์รโดยใชว้ิธีร่วมมือร่วมใจ

กนั และภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง วฒันธรรมของ
องคก์รท่ีจะตอ้งเปล่ียนแปลงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบั

ปทสัถาน เจตคติ ค่านิยม ความเช่ือ อารมณ์และ
ความรู้สึก ตลอดจนเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกนั
กระบวนการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงดงักล่าว องคก์ร
จะตอ้งไดน้าํไปสู่การเปล่ียนแปลงได ้(change agents) 
หรือ บุคคลหรือส่ิงท่ีจะช่วยใหเ้กิดการแกปั้ญหา 
รวมทั้งตอ้งใชท้ฤษฎี หรือเคร่ืองมือทางพฤติกรรม
ศาสตร์เขา้ช่วยซ่ึงการพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมดว้ย 
 การวิเคราะห์หาความจาํเป็น ของการพฒันา
หลกัสูตรการฝึกอบรมนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

เพื่อส่งเสริมความเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลง ตอ้ง
คาํนึงถึงผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง หลกัสูตรผูเ้รียนเลือกได้
คือ ส่ิงท่ีไดจ้ากการพฒันาเป็นส่ิงท่ีสนใจ มี
ความสมัพนัธ์กบัแนวราบ คือผูส้อนมีบทบาทในการ
ช่วยจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ บทบาทผูส้อน
เป็นผูส้อนผูอ้าํนวยความสะดวก การพ่ึงพาทรัพยากร
ในทอ้งถ่ินหรือชุมชนอาจในรูปของบุคคลหรืออาจใน

รูปของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เรียนแลว้ไดป้ระโยชนท์นัที 
เรียนแลว้นาํไปใชป้ระโยชนใ์นงานท่ีทาํได ้ทั้งน้ีตอ้ง
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ระหวา่งเรียนหรืออบรมหรือหลงัเรียนหรือหลงัอบรม   
มีโครงสร้างท่ียดืหยุน่เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ถึงได ้เช่น ส่ือ
ควรเป็นส่ือผสมมีความหลากหลาย เม่ือนาํหลกัการมา
พฒันาหลกัสูตรแลว้ จะตอ้งคาํนึงถึงความสนใจ ความ
ตอ้งการและส่ิงท่ีเป็นปัญหาของผูเ้รียน เน้ือหาของ
หลกัสูตรท่ีพฒันาข้ึนมา เกิดประโยชนต่์อผูเ้รียนมาก
ท่ีสุด เม่ือผูเ้รียนไดม้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
แลว้ สามารถนาํส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปใชป้ระโยชนใ์น
ชีวิตประจาํวนัไดจ้ริงหรือสามารถนาํไปแกปั้ญหาต่าง 
ๆ ในชีวิตจริงได ้เพราะมีการเช่ือมโยงความสมัพนัธ์
ของเน้ือหาวิชาในหลกัสูตรกบัสภาวะทางสงัคมท่ี

ผูเ้รียนกาํลงัเผชิญอยู ่โดยพยายามท่ีจะแกไ้ขปัญหาหรือ
ความบกพร่อง เป็นหลกัสูตรเพื่อชีวิตและสงัคม 
หลกัสูตรน้ีเช่ือวา่กิจกรรมเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีก่อใหเ้กิดการ

เรียนรู้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เสาวนีย ์เลวลัย ์(2550) และการ
ท่ีตอ้งใชก้ระบวนการฝึกอบรมนายกองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบล เน่ืองจากการฝึกอบรม เป็นการจดัการศึกษา
เพื่อพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด
และทนัเหตุการณ์เสมอ เพราะโลกสงัคมท่ีดาํเนินชีวิต
อยู ่อยูท่่ามกลางการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาภายใต้
ส่ิงแวดลอ้ม สภาพแวดลอ้ม การเมือง เศรษฐกิจใน
ประเทศไทยและในโลกมีการเปล่ียนแปลงอยา่ง

รวดเร็วมาก การฝึกอบรมเป็นกระบวนการเพิ่มพนู
ความรู้ ทกัษะ  ความชาํนาญ การพฒันาฝีมือในการ
ทาํงานใหบุ้คคลเกิดการเรียนรู้  ความจาํเป็นในการ
ฝึกอบรมนั้น ควรมีการวิเคราะห์ความจาํเป็น (need 
analysis) ในการฝึกอบรมสามารถกระทาํไดโ้ดยการ
สาํรวจ การสมัภาษณ์บุคลากรเก่ียวกบัสภาพปัญหา 
หรือความตอ้งการในการพฒันาความรู้ ความสามารถ 
ทกัษะ โดยอาจพิจารณาเก่ียวกบัระบบการปฏิบติังาน 
ผลลพัธ์ เช่น คุณภาพของผลผลิต มาตรฐานของผลงาน 
เม่ือทราบความจาํเป็นท่ีตอ้งการแกไ้ขหรือพฒันาแลว้ 
ตอ้งพิจารณาต่อไปอีกวา่ มีทางเลือกใดบา้งท่ีสามารถ
สนองความจาํเป็นเหล่านั้น และความจาํเป็นใดบา้งท่ี
จะตอ้งใชว้ิธีการฝึกอบรม จึงเตรียมการฝึกอบรมวา่ 

ตอ้งการหวงัผลในทิศทางไหน เพื่ออะไร วิธีใดและ
เม่ือไร ตามแนวคิดของ ศิริชยั กาณจนวาสี นอกจากน้ี
การฝึกอบรมเป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงคนอยา่ง

เป็นระบบ เป็นการใหก้ารศึกษาตลอดชีวิตสาํหรับทุก
คนเช่นเดียวกบัการศึกษา คนตอ้งพฒันาความรู้ใหท้นั
ต่อการเปล่ียนแปลงของสงัคมโลกการฝึกอบรมท่ีดี

จะตอ้งสามารถทาํใหบุ้คคลเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไป

ในทางท่ีพึงประสงค ์เกิดประโยชนต่์อบุคคล ดา้นการ
พฒันาความรู้ ความสามารถ ความคิด การวิเคราะห์
และการตดัสินใจ เพื่อการสร้างทศันคติท่ีดีต่องานท่ีทาํ
การฝึกอบรมมกัใชช่้วงเวลาสั้น ๆ  เพื่อใหเ้กิดผลเร็วท่ีผู ้
เขา้รับการฝึกอบรมจะนาํไปใชป้ฏิบติังานไดท้นัที 
เป็นไปตามท่ี คีรีบูน  จงวฒิุเวศย ์(2553) กล่าวไว ้
นอกจากน้ี นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นผูน้าํใน
การบริหาร จาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาภาวะผูน้าํการ
เปล่ียนแปลง เน่ืองจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมี
หนา้ท่ีในการบริการประชาชนและพฒันาโครงสร้าง

พื้นฐานในชุมชน ซ่ึงสถานการณ์การบริหารไดรั้บการ
เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา  ขณะท่ีหลกัสูตรการพฒันา
นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีมีอยู ่มุ่งเนน้ท่ี
หลกัการบริหารตามอาํนาจหนา้ท่ีในเชิงกฎหมาย ไม่
ปรากฏวา่นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะไดรั้บการ

พฒันาเพื่อส่งเสริมความเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลง จึง
จาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาเพื่อบูรณาการหลกัสูตร 
 การกาํหนดวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้ขา้รับการ

อบรมเกิดทกัษะภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงท่ีเหมาะสม

กบัตาํแหน่งและเพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเป็นกลไก

สาํคญัในการสร้างสรรคอ์งคก์ารบริหารส่วนตาํบลให้

สามารถบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีและบรรลุ

ยทุธศาสตร์ท่ีตั้งไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้ง
กบัหลกัสูตร  การฝึกอบรมนายกองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล (สถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถ่ิน, 2555)       
 การเลือกเน้ือหาหลกัสูตรภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงท่ีประกอบดว้ย (1) ดา้นการมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 
(2) ดา้นการพฒันาตนเอง (3) ดา้นการบริการท่ีดี (4) 
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ดา้นการทาํงานเป็นทีม เม่ือพิจารณาภาวะผูน้าํแห่งการ
เปล่ียนแปลง (change leadership) สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ ชนะ พงศสุ์วรรณ (2548, หนา้ 7) ท่ีไดใ้ห้
ความหมายภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง หมายถึง
พฤติกรรมท่ีผูบ้ริหารมีอิทธิพลต่อผูร่้วมงานโดย

เปล่ียนแปลงความพยายามของผูร่้วมงานใหสู้งข้ึนกวา่

ความพยายามท่ีคาดหวงั พฒันาความสามารถของ
ผูร่้วมงานไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึนและมีศกัยภาพมากข้ึน ทาํ
ใหเ้กิดความตระหนกัรู้ในพนัธกิจ และวิสยัทศันข์อง
องคก์าร คลา้ยกบั วชัรี เทพพุทธางกรู (2550) ภาวะผูน้าํ
แห่งการเปล่ียนแปลง คือ ภาวะผูน้าํคุณภาพท่ีจะตอ้ง
เป็นภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะการ
เปล่ียนแปลงวฒันธรรมไปสู่ความคิดสร้างสรรคแ์บบ

ใหม่ ความคิดท่ีออกนอกกรอบหรือกฎเกณฑเ์ดิม เพื่อ
ประยกุตง์านใหเ้กิดความกา้วหนา้ พร้อมทั้ง สุชาดา 
รังสินนัท ์(2550, หนา้ 114) ภาวะผูน้าํแห่งการ
เปล่ียนแปลง หมายถึงภาวะท่ีบุคคลท่ีตอ้งการใหเ้กิด
การเปล่ียนแปลงข้ึนในองคก์ารในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
และตอ้งทาํงานร่วมกบักลุ่มบุคคลเพ่ือผลกัดนัใหก้าร

เปล่ียนแปลงเกิดข้ึนตามท่ีตอ้งการรวมทั้ง ธเนศ ขาํเกิด 
(2550) ภิรมย ์ถินถาวร (2550, หนา้ 30) ขวญัชยั จะ-
เกรง (2551, หนา้ 18) (Méndez; & Morse, 1992) 
(Galpin; & Herndon. 2007, p. 83) สรุปไดว้า่ ภาวะผูน้าํ
แห่งการเปล่ียนแปลง (change leadership) หมายถึง ผูท่ี้
มีภาวะผูน้าํในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารองคก์รท่ี

แสดงวา่มีความรู้ ความสามารถ ความรับผดิชอบเป็นผู ้
ท่ีใหค้าํมัน่สัญญาอยา่งเปิดเผย เป็นผูท่ี้มีจิตใจเป็นกลาง 
มีความมุ่งมัน่ในการพฒันาและบริหาร เพื่อใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงในองคก์รอยา่งสร้างสรรคแ์ละส่งผลต่อ

การพฒันางาน เป็นผูริ้เร่ิมมีวิสยัทศัน์ มีความเช่ือในการ
เรียนรู้งานของผูป้ฏิบติังานในองคก์รวา่เป็น

ความสาํคญัสูงสุดขององคก์รสามารถทาํงานร่วมกบั

ผูอ่ื้นอยา่งเห็นคุณค่าและสร้างสมัพนัธภาพท่ีดี ส่ือสาร
เป็นและใหก้ารรับฟังอยา่งทัว่ถึง ทาํการเปล่ียนแปลง
โดยแสดงออกดว้ยพฤติกรรมเชิงรุก กลา้ตดัสินใจ กลา้

เส่ียง ซ่ึง Bass & Avolio (1994) Greenleaf et.al. (1997) 
Beer (2008, pp. 19-27) ไดก้ล่าวถึงความเป็นผูน้าํการ
เปล่ียนแปลง ประกอบดว้ย (1) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
ประกอบดว้ย การใหร้างวลัตามผลการทาํงาน การ
จดัการใหก้ารทาํงานไดม้าตรฐาน และการลงโทษเม่ือ
ผูป้ฏิบติังานไม่ปฏิบติัตามมาตรฐาน (2) การบริการท่ีดี 
ประกอบดว้ย การใส่ใจบริการผูอ่ื้นมากกวา่ตนเอง การ
สร้างความไวว้างใจกบัผูร่้วมงาน รับฟังปัญหา และ
ช่วยใหผู้ร่้วมงานคน้พบจิตใจท่ีแทจ้ริงของตนเอง  (3) 
การพฒันาตนเอง ประกอบดว้ย การมีวิธีโนม้นา้ว
จิตใจ การใชเ้ทคนิคเพื่อลดความวิตกกงัวล การกระตุน้
ใหผู้ร่้วมงานเกิดพลงั และรู้จกัใชว้ิจารณญาณในการ
ทาํงาน  และ  (4)  การทาํงานเป็นทีม ประกอบดว้ย 
การสร้างทีมงานท่ีเขม้แขง็ การรู้จกัตดัสินใจดว้ยตนเอง 
การยดึมัน่ในความเท่าเทียมกนั และผลตอบแทนตาม
ความรับผดิชอบ นอกจากน้ีการเลือกเน้ือหาของการ
ฝึกอบรม สอดคลอ้งกบัอาํนาจหนา้ที โครงสร้างและ
การบริหารขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล สาํหรับ
รูปแบบการฝึกอบรมสอดคลอ้งกบั Knowles (1980, 
pp. 90-91) และขนิษฐา บูรณพนัศกัด์ิ ตรีรมณ์ (2552, 
หนา้ 77)  ท่ีไดจ้าํแนกการเรียนรู้ออกเป็น 3 ลกัษณะ  
คือรูปแบบการเรียนรู้รายบุคคล  รูปแบบการเรียนรู้
สาํหรับกลุ่มรูปแบบการพฒันาชุมชนเพื่อการเรียนรู้ 
โดยสรุป  การเรียนรู้จะมีฐานความตอ้งการเรียนจะทาํ
ใหผู้ใ้หญ่เรียนรู้ไดดี้  การมองเห็นประโยชนข์องการ
เรียน  จะทาํใหเ้กิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนมุ่งมัน่ท่ีจะเรียนให้
สาํเร็จ  การฝึกปฏิบติัทาํใหไ้ดรั้บประสบการณ์ตรง  
การนาํหลกัการเรียนรู้สาํหรับผูใ้หญ่มาใชฝึ้กอบรม จึง
จะตอ้งการดาํเนินการฝึกอบรมใหมี้กิจกรรมและส่ือ

การอบรมอยา่งหลากหลายมีการวดัผลและประเมินผล  
โดยมีเกณฑว์ดัจากผลงานท่ีปฏิบติั  แจง้ผลใหผู้เ้ขา้
อบรมทราบ  มีแผนงานมีโครงสร้างของโครงการ
ฝึกอบรมตลอดหลกัสูตร  ผูเ้ขา้อบรมสามารถมองภาพ
แห่งความสาํเร็จเป็นพื้นฐานของความตอ้งการภายใน  
อาจส่งผลใหเ้กิดแรงจูงใจกระตุน้ใหต้อ้งการเรียนรู้ไดดี้
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ข้ึน ตามท่ี  Pirjo Juvonen (2004) ท่ีไดติ้ดตามผลชีวิต
จริงในการกลบัเขา้มาทาํงานใหม่อีกคร้ังหลงัเขา้รับการ

ฝึกอบรม ซ่ึงเป็นการติดตามการนาํประสบการณ์มาใช้
ในการทาํงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ของ Kolb (1984, pp. 40– 42) ท่ีได้
อธิบายกระบวนการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เป็นวงจร
การเรียนรู้ 4 ขั้นตอน เร่ิมท่ีการจดัประสบการณ์เชิง
รูปธรรม (concrete experience) เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ไปมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ ท่ีเปิดกวา้ง 
เพราะการเรียนรู้เชิงรูปธรรมเป็นการเร่ิมตน้ท่ีดีกวา่การ

เรียนรู้เชิงนามธรรม ขั้นตอนท่ี 2 ผูเ้รียนจะตอ้งมีการ
สงัเกต มีการคิดทบทวนอยา่งพิจารณา (reflective 
observation) ท่ีหลากหลายมุมมองหลงัจากไดป้ระสบ
พบเห็นแลว้ เพื่อท่ีจะนาํไปสู่ขั้นท่ี 3 คือ การสรุป
หลกัการหรือการสร้างแนวคิดเชิงนามธรรม โดยผูเ้รียน
จะตอ้งสร้างแนวคิดท่ีมีการบูรณาการจากการสงัเกต

ไปสู่หลกัการหรือทฤษฎีการเรียนรู้แบบน้ีจะไดผ้ล

ครบถว้นสมบูรณ์กต่็อเม่ือผูเ้รียนนาํส่ิงท่ีสรุปไป

ทดลองปฏิบติั (active experimentation) วา่ไดผ้ลจริง
หรือไม่ในสถานการณ์จริงเป็น ขั้นตอนท่ี 4 เป็นการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์มีลกัษณะเป็นวงจรท่ีมีการ

กระทาํ และการคิดทบทวน (reflection) 
 การจดักิจกรรม  การบรรยายและ/หรือ แนว
ทางการไดป้ฏิบติังานในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลใน

ดา้นการมุ่งผลสมัฤทธ์ิดา้นการพฒันาตนเอง ดา้นการ
บริการท่ีดีและดา้นการทาํงานเป็นทีม   
 องคป์ระกอบท่ี 2 การฝึกอบรมและพฒันา 
 สาํหรับขั้นตอนน้ีจะเป็นการเลือกส่ือท่ีใชใ้น

การฝึกอบรมและพฒันา และวิธีการฝึกอบรมรวมทั้ง
การจดัการฝึกอบรม ซ่ึงประกอบดว้ยช่วงเวลาการ
ฝึกอบรมและระยะเวลาท่ีเหมาะสมสาํหรับการ

ฝึกอบรมและพฒันา การฝึกอบรมเป็นรูปแบบการ
เรียนรู้แบบผูใ้หญ่ (adult learning) ซ่ึงเนน้ใหเ้กิด
ความคิด การแลกเปล่ียนประสบการณ์ การเลง็เห็น
ประโยชนข์องเน้ือหาเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจอยา่ง

แทจ้ริง (1) ส่ือท่ีใชใ้นการฝึกอบรมและพฒันา ไดแ้ก่ 
ส่ือต่าง ๆ ตามความตอ้งการของหน่วยฝึกและผูเ้ขา้รับ
การอบรม (2) วธีิการฝึกอบรมและพฒันา ไดแ้ก่ การ
เรียนรู้แบบรายบุคคล ไดแ้ก่ การฝึกอบรมในตาํแหน่ง 
สามารถเรียนรู้ไดต้ลอดชีวิตการดาํรงตาํแหน่ง (life – 
long - learning) และการเรียนรู้แบบกลุ่ม ไดแ้ก่ การ
ระดมสมอง การแสดงบทบาทสมมติ   การอภิปราย
กลุ่ม  (3) การจดัการฝึกอบรม ประกอบดว้ย ระยะการ
ฝึกอบรมและการพฒันา ซ่ึงระยะการฝึกอบรมอยูใ่น
หว้งเวลาการฝึกอบรมตามปกติของหลกัสูตรการ

ฝึกอบรมนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  และ
ช่วงเวลาสาํหรับการฝึกอบรมและพฒันาควรจดัอยูว่นั

แรกของการฝึกอบรม ระหวา่งการฝึกอบรมและวนั
สุดทา้ยของการฝึกอบรม 
 องคป์ระกอบท่ี 3 การประเมินผลการ
ฝึกอบรม ประกอบดว้ย (1) ประเมินผลจากการเรียนรู้ท่ี
ไดรั้บจริง (learning) (2) การประเมินผลจากพฤติกรรม
ท่ีเปล่ียนแปลงหลงัจบการฝึกอบรม (behavior) และ  
(3) การประเมินผลจากปฏิกิริยาเก่ียวกบัผลประโยชนท่ี์
ไดรั้บจากการฝึกอบรมและพฒันา (reaction)  
สอดคลอ้งกบัระบบการประเมินของ Kirkpatrick 
(1993) กระบวนการของการจดัการฝึกอบรมอยา่งเป็น
ระบบนั้น เป็นขั้นตอนในการดาํเนินงานหรือการทาํ
กิจกรรมการฝึกอบรมใหบ้งัเกิดผล  ซ่ึงการฝึกอบรมจะ
เกิดข้ึนไดน้ั้นตอ้งอาศยัขั้นตอนหลายขั้นตอนดว้ยกนั  
คือตอ้งแต่เร่ิมกล่าวถึงปัญหาท่ีจาํเป็นในการฝึกอบรม  
จนกระทัง่ขออนุมติัโครงการจากผูบ้ริหารเพื่อขอ

งบประมาณสาํหรับการจดัฝึกอบรม  ผูรั้บผดิชอบใน
การจดัการโครงการฝึกอบรมจาํเป็นจะตอ้งดาํเนินงาน

ในแต่ละขั้นตอนใหลุ้ล่วงไปดว้ยดี อยา่งไรกต็าม  
กระบวนการหรือขั้นตอน  ของการจดัการโครงการ
ฝึกอบรมยอ่มมีความแตกต่างกนัไปตามลกัษณะของ 
แต่ละองคก์าร กล่าวคือ ข้ึนอยูก่บัเร่ืองงบประมาณ
ค่าใชจ่้าย หรือปัจจยัในดา้นอ่ืน ๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งใน
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ท่ีน้ีไดมี้การแบ่งกระบวนการในการฝึกอบรมไว ้4 
ขั้นตอน 
 1. การวิเคราะห์หาความจาํเป็นในการ
ฝึกอบรม (investigates & analyses training need) เป็น
การสาํรวจปัญหาขององคก์ารแลว้วิเคราะห์วา่ การ
ฝึกอบรมจะเป็นเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมในการแกไ้ข

ปัญหาขององคก์ารไดห้รือไม่ เน่ืองจากปัญหาบาง
ปัญหาไม่สามารถท่ีจะแกไ้ขไดด้ว้ยการฝึกอบรมได้

เสมอไป แต่หากปัญหาท่ีเกิดข้ึนสามารถแกไ้ขไดด้ว้ย
การฝึกอบรมกจ็ะพิจารณาดาํเนินการแกปั้ญหานั้น

ต่อไป 
 2.การสร้างหรือการพฒันาหลกัสูตรการ
ฝึกอบรม (design training)  เป็นขั้นตอนสืบ
เน่ืองมาจากขั้นตอนการสาํรวจ คือ เม่ือทาํการศึกษา
สาเหตุและปัญหาท่ีจะดาํเนินการแกปั้ญหาเรียบร้อย

แลว้จึงนาํผลการวิเคราะห์มาสร้างเป็นหลกัสูตรเพื่อใช้

ในการแกปั้ญหาดงักล่าว 
 3.การจดัดาํเนินการฝึกอบรม (conduct  
training) เร่ิมตั้งแต่การขออนุมติัการจดัฝึกอบรมตาม
หลกัสูตรท่ีไดส้ร้างไว ้ ลงมือจดัการฝึกอบรมเพื่อ
ก่อใหเ้กิดกระบวนการเปล่ียนแปลงดว้ยพฤติกรรมกบั

เป้าหมาย  รวมถึงการดาํเนินการฝึกอบรมเสร็จส้ิน 
 4.ประเมินผลการฝึกอบรม (assess 
effectiveness of training) เป็นขั้นตอนสุดทา้ยของการ
ฝึกอบรม  สามารถกระทาํไดต้ั้งแต่ก่อนการฝึกอบรม
ระหวา่งฝึกอบรมและทนัทีท่ีเสร็จส้ินการฝึกอบรม 
หรือผา่นการฝึกอบรมไปไดร้ะยะเวลาหน่ึงกไ็ดเ้พื่อให้

กลุ่มเป้าหมายไดน้าํความรู้ความเขา้ใจท่ีไดรั้บจากการ

ฝึกอบรมไปใชใ้นการปฏิบติัจริง  การประเมินผลใน
ความหมายน้ี เรียกวา่การติดตามผลการฝึกอบรม 
(follow-up study) ซ่ึงผลการประเมินท่ีไดรั้บจะนาํไป
เป็นขอ้มูลพื้นฐาน ในการวิเคราะห์หาความจาํเป็นใน
การฝึกอบรมเร่ืองเดิมวา่มีความจาํเป็นจะตอ้งใชก้าร

ฝึกอบรมอยูห่รือไม่ หรือเป็นขอ้มูลในการวิเคราะห์หา
ความจาํเป็นในการฝึกอบรมในเร่ืองอ่ืน ๆ ต่อไป  

สอดคลอ้งกบัโมเดลการฝึกอบรมของ Goldstein ท่ี
ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอนการฝึกอบรม ไดแ้ก่ ขั้นตอนท่ี 
1 การประเมินความจาํเป็นการฝึกอบรม ไดแ้ก่   (1) 
การวิเคราะห์หาความจาํเป็น  (2)  การกาํหนด
วตัถุประสงค ์ (3) การเลือกเน้ือหาหลกัสูตร และ (4)  
การจดักิจกรรม  ขั้นตอนท่ี 2 การฝึกอบรมและพฒันา 
ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนการประเมินผล 
 
ข้อเสนอแนะ  

1. กระทรวงมหาดไทย สามารถนาํ
ผลการวจิยัการพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมนายก

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพื่อส่งเสริมความเป็นผูน้าํ

การเปล่ียนแปลงไปเป็นกรอบในการกาํหนดนโยบาย

ได ้
2. ผูบ้ริหารกรมส่งเสริมการปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินสามารถนาํผลการวจิยัการพฒันาหลกัสูตรการ

ฝึกอบรมนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพื่อส่งเสริม

ความเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลงไปเป็นกรอบในการ

สนบัสนุนทรัพยากรในการจดัการฝึกอบรมได ้
3. สถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถ่ินสามารถนาํ

ผลการวจิยัการพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมนายก

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพื่อส่งเสริมความเป็นผูน้าํ

การเปล่ียนแปลงไปเป็นกรอบในการจดัทาํแผนกลยทุธ์

ในการจดัการฝึกอบรมได ้
4.  สร้างใหเ้กิดแนวทางท่ีเป็นมาตรฐานใน

การการพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมนายกองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลเพื่อส่งเสริมความเป็นผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงเพื่อใหผู้บ้ริหารในระดบั 
ต่าง ๆ สามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชเ้พื่อยกระดบั
คุณภาพการฝึกอบรมได ้

5.  สามารถนาํแนวทางในการวิจยัการพฒันา
หลกัสูตรการฝึกอบรมนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

เพื่อส่งเสริมความเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลงไปเป็น

กรอบในการจดัทาํหลกัสูตรการฝึกอบรมสาํหรับ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินได ้
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6. สถาบนัการพฒันาบุคลากรทอ้งถ่ิน กรม

ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 

สามารถนาํแนวทางในการวิจยัการพฒันาหลกัสูตรการ

ฝึกอบรมนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพ่ือส่งเสริม

ความเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลงไปเป็นกรอบในการ

จดัทาํคู่มือหลกัสูตรการฝึกอบรมสาํหรับองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินได ้
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กฎหมายสิทธิบัตรกบัปัญหาการเข้าถึงยารักษาโรค : ศึกษากรณปีระเทศไทย 

Patent Law and Problem of Access to Pharmaceutical Product: 

A Case Study Thailand 

                                                                                                                               พีรพล  สิมมา และ สุชาติ  ธรรมาพิทกัษก์ลุ 

 

บทคัดย่อ 

 บทความน้ีรายงานการศึกษากฏหมายสิทธิบตัร โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ  (1)  ศึกษา แนวคิดและหลกักฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการบงัคบัใชสิ้ทธิโดยรัฐในสิทธิบตัรยาตามความตกลงทริปส์ TRIPS Agreement  (2)  วิเคราะห์พนัธกรณี

ของประเทศภาคีท่ีตอ้งปฏิบติัตามขอ้ตกลงทริปส์ (3) วิเคราะห์แนวทางการบงัคบัใชสิ้ทธิโดยรัฐและสภาพการณ์ต่าง ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง  (4) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ แนวทางการบงัคบัใชสิ้ทธิโดยรัฐและสภาพการณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเทศไทย  

ผลการวิจยั พบวา่ ประเทศไทยยงัขาดการวิเคราะห์ทางดา้นกฎหมายในการเขา้ถึงยาท่ีดีพอ ไม่มีเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้

ความเขา้ใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งต่อเน่ืองปัญหาความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานในทางปฏิบติัท่ีเป็นอยูน้ี่กระทรวง

พาณิชยเ์ป็นแกนนาํในการเจรจา ส่วนกระทรวงสาธารณสุขแทบจะไม่มีบทบาทในการเจรจาเลย อีกทั้งหลกัในการ

เจรจาไม่ควรนาํเร่ืองท่ีเก่ียวกบัชีวิต สุขอนามยั  ชีวิตของประชาชนมาเก่ียวขอ้งในการเจรจาเพ่ือเป็นการแลกเปล่ียน

ผลประโยชนต่์าง ๆ ซ่ึงภาครัฐควรจะคาํนึงถึงสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิการไดรั้บบริการสาธารณสุขซ่ึงเป็นสิทธิขั้น

พ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจกัรไทย  พ.ศ. 2550  ควรมีการประชุมกลัน่กรอง ไตร่ตรอง หรือทาํประชา

พิจารณ์โดยรับฟังความคิดเห็นของประชาชนซ่ึงจะตอ้งเป็นการไตร่ตรองท่ีรอบคอบ มีการศึกษาผลกระทบ ผลดี ผลเสีย 

ก่อนท่ีจะมีการแกไ้ขกฎหมายภายในประเทศ และประเทศไทยควรจะรวมกลุ่มในประเทศเดียวกนัในทางดา้นการคา้ 

หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงจะเป็นการเสริมอาํนาจการต่อรองกบัประเทศท่ีพฒันาแลว้มากยิ่งข้ึน ก่อนจะมีการ

ประกาศมาตรการบงัคบัใชสิ้ทธิรัฐควรจะตระหนกัโดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์องประชาชนอยา่งแทจ้ริงไม่ควรมีการ

เอ้ือผลประโยชนใ์หแ้ก่กลุ่มธุรกิจใดธุรกิจหน่ึง 

 

คําสําคัญ :  กฎหมาย, สิทธิบตัร, ยารักษาโรค  

 

Abstract 

 This paper aims  to  study  the  concept  and  principles  of  law  regarding compulsory licensing  by the 

government  under  the Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights,  as well as to  analyze  the application 

of compulsory  licensing  by  the  government  and  circumstances  related  to  Thailand. The research  shows  that  

the  compulsory  licensing  by  the  government  is  critical for access to new pharmaceutical products from The 

World Trade Organization--WHO  member  countries  with  modern  research  equipment  having the capacity  to  

research  new  drugs  such  as  Plavix,  Efavirenz  and  Kaletra.  Thailand  is  one  of  the  developing  countries which  

has  been  bound  by  the  agreement  as a WTO  member  country.  However,  the  problem  of  access  to  
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pharmaceutical  products  is  very  important  to  peoples’ health  and  the  principle of  humanity.  As  a  result of  
Thailand’s  declaration  of  the  compulsory  licensing  by  the  government,  the analysis of  the  positive  and  
negative  consequences  and  effects must  be  carefully  studied.  Otherwise, inventors may lack the motivation and 
incentive to invent new drugs.  There should  be a way to  balance  between  the  rights  holders  and  the  health  of  
the  people.   
 
Keywords: law, patent, pharmaceutical, product 
 
ความนํา 
 แนวคิดพื้นฐานในการใหค้วามคุม้ครองแก่การ

ประดิษฐโ์ดยการออกสิทธิบตัรใหน้ั้น  คือ ความพยายาม
ในการสร้างความสมดุลระหวา่งผลประโยชนข์องผูท่ี้ทาํ

การประดิษฐคิ์ดคน้กบัผลประโยชนข์องสาธารณะ 
กล่าวคือ  สิทธิบตัรจะคุม้ครองสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวของผู ้
ทรงสิทธิบตัรในการท่ีจะหาประโยชนห์รือกาํไรจาก

ส่ิงประดิษฐน์ั้น ทั้งน้ีในช่วงระยะเวลาท่ีจาํกดั โดยมีขอ้
แมว้า่ ผูท้รงสิทธิบตัรจะตอ้งเปิดเผยรายละเอียดในการ
ประดิษฐน์ั้นดว้ย ซ่ึงการเปิดเผยรายละเอียดในการ
ประดิษฐน์ั้นจะทาํใหเ้กิดการเรียนรู้และพฒันาทางดา้น

เทคโนโลยใีหก้า้วหนา้ยิง่ข้ึน 
 อยา่งไรกต็าม ปัญหาสาํคญัประการหน่ึง
เก่ียวกบัเร่ืองยารักษาโรคท่ีเกิดข้ึนกบัประเทศไทย     กคื็อ 
ปัญหาในการเขา้ถึงยารักษาโรค เน่ืองจากเม่ือ   มีการให้
สิทธิผกูขาดแต่เพียงผูเ้ดียวแก่ผูท้รงสิทธิบตัรยารักษาโรค

แลว้ บุคคลอ่ืนซ่ึงไม่ไดรั้บความยนิยอมหรือไม่ไดรั้บ
อนุญาตจากผูท้รงสิทธิบตัรกจ็ะไม่สามารถกระทาํการใด 
ๆ เก่ียวกบัตวัยาตามสิทธิบตัรนั้นไดเ้ลย  ไม่วา่จะเป็นการ
ผลิต การจาํหน่าย หรือการนาํเขา้กต็าม และยงัทาํใหผู้ ้
ทรงสิทธิบตัรสามารถกาํหนดราคายาไดแ้พงเกินกวา่

ความเป็นจริง เพื่อแสวงหาผลกาํไรสูงสุด  อนัเป็น
อุปสรรคท่ีสาํคญัต่อการเขา้ถึงยารักษาโรค แต่เน่ืองจาก
ยารักษาโรคนั้นมีความสาํคญัต่อชีวิตมนุษยแ์ละเก่ียวพนั

กบัสิทธิขั้นพื้นฐานสากล นัน่กคื็อ สิทธิในสุขภาพ ยา
รักษาโรคจึงถือวา่เป็นส่ิงท่ีจาํเป็น และมนุษยทุ์กคนควร

จะมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการเขา้ถึงยารักษาโรคอยา่งเพียงพอ 
ดงันั้นเราจึงไม่อาจมองวา่ยารักษาโรคนั้นเป็นเพียงสินคา้

ธรรมดา ๆ อยา่งหน่ึงได ้(คณะกรรมาธิการการ
ต่างประเทศ สภานิติบญัญติัแห่งชาติ, 2550) 
 ประเทศไทยในฐานะท่ีเป็นภาคีสมาชิกของ

องคก์ารการคา้โลกนั้นมีพนัธกรณีท่ีจะตอ้งใหค้วาม

คุม้ครองแก่สิทธิบตัรยารักษาโรคตามขอ้กาํหนดของ

ขอ้ตกลง Trade-Related Aspects of Intellectual Property 
Rights--TRIPS ทั้งสิทธิบตัรในผลิตภณัฑ ์(product)  และ
กรรมวิธี (process) การท่ีประเทศไทยจะตอ้งใหค้วาม
คุม้ครองแก่สิทธิบตัรยารักษาโรคน้ีในแง่หน่ึงกเ็ป็น

หนา้ท่ีท่ีประเทศไทยจะตอ้งปฏิบติัตาม แต่ในอีกแง่หน่ึงก็
เท่ากบัเป็นการก่อใหเ้กิดปัญหาในการเขา้ถึงยารักษาโรค

ตามมา เน่ืองจากเม่ือมีการใหสิ้ทธิบตัรยารักษาโรคจะทาํ
ใหเ้กิดการผกูขาดโดยผูท้รงสิทธิบตัรและส่งผลใหย้า   มี
ราคาสูงข้ึน ทั้งน้ีประเทศไทยยงัขาดศกัยภาพในการท่ีจะ
คิดคน้ยารักษาโรคไดเ้องจึงตอ้งนาํเขา้ยารักษาโรคมาจาก

ต่างประเทศซ่ึงมีราคายาแพง และในขณะเดียวกนั
ประเทศไทยก็มีผูป่้วยท่ีตอ้งการยารักษาโรคอยูเ่ป็น

จาํนวนมากและโดยส่วนใหญ่แลว้ผูป่้วยเหล่าน้ีมกัจะเป็น

ผูป่้วยท่ียากจน ไม่มีรายไดท่ี้เพียงพอท่ีจะนาํมาจ่ายค่ายาท่ี
มีราคาแพงได ้
 อยา่งไรกต็ามการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติั

สิทธิบตัร พ.ศ. 2522 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535 
และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2542 ยงัเป็นปัญหาและอุปสรรคไม่
สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ปัจจุบนัและ เกิดการผกูขาด
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ยาจนก่อใหเ้กิดปัญหาการเขา้ถึงยาของคนไทย 
โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัยา เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ี
มีลกัษณะผกูขาดดว้ยตวัสินคา้ เพราะการใชข้ึ้นอยูก่บัการ
สัง่ใชโ้ดยบุคลากรทางสาธารณสุข ระบบสิทธิบตัรท่ีดอ้ย
ประสิทธิภาพยอ่มส่งผลทาํใหเ้กิดปัญหาการเขา้ถึงยาทวี

ความรุนแรงมากยิง่ข้ึน จึงสมควรแกไ้ขพระราชบญัญติั
สิทธิบตัรของไทยเพื่อลดปัญหาการผกูขาดยา รวมทั้ง
ประชาชนสามารถเขา้ถึงยาไดม้ากข้ึน 

 
วตัถุประสงค์การวจัิย   
 1. เพื่อศึกษาแนวคิดและหลกักฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบงัคบัใชสิ้ทธิโดยรัฐในสิทธิบตัรยาตาม

ความตกลงทริปส์ 
 2.  เพื่อวิเคราะห์ พนัธกรณีของประเทศภาคีท่ี
ตอ้งปฏิบติัตามขอ้ตกลงทริปส์ 
 3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ ถึงสถานการณ์ปัญหา
สุขภาพและโภชนาการท่ีจาํเป็นตอ้งประกาศบงัคบัใช้

สิทธิ 
 4. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ แนวทางการบงัคบัใช้
สิทธิโดยรัฐและสภาพการณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ประเทศไทย 
สมมติฐานการวจัิย  
 แมบ้ทบญัญติักฎหมายสิทธิบตัรของประเทศ

ไทยในบางมาตราเก่ียวกบัการบงัคบัใชสิ้ทธิอาจจะมีบาง

ประเดน็ท่ียงัขาดความชดัเจนแต่มาตรการของกระทรวง

สาธารณสุขเก่ียวกบัการบงัคบัใชสิ้ทธิในสิทธิบตัรมี

ความสอดคลอ้งกบัความตกลงทริปส์ และปฎิญญาโดฮา
ความตกลงวา่ดว้ยสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเก่ียวกบั

การคา้ ค.ศ.2001 และสาธารณสุข (Doha Declaration on 
the TRIPs Agreement and Public Health (2001) แต่
กระบวนการไม่ถูกตอ้งยงัขาดความชดัเจนในมาตรา 
46(2), 50, 51 จึงสมควรแกไ้ข 
 
 

วธีิดําเนินการวจัิย  
 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูเ้ขียนจะรวบรวมขอ้มูลเชิง
คุณภาพ ดว้ยการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ มาจาก
เอกสาร (document research) ไดแ้ก่ กฎหมายภายในของ
ต่างประเทศ กฎหมายภายในของประเทศไทย ขอ้ตกลง
ระหวา่งประเทศ ทั้งขอ้ตกลงพหุภาคีและทวิภาคี ตาํรา 
บทความต่าง ๆ ในวารสารกฎหมายท่ีไดรั้บการยอมรับ
และไดรั้บการพิมพเ์ผยแพร่ทัว่ไป  

 
ผลการวจัิย 
 1. ประเทศไทยยงัขาดการศึกษาวิเคราะห์
ทางดา้นกฎหมายสิทธิบตัรยาท่ีดีพอ 
 2. ไม่มีเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ความเขา้ใจอยา่งดี
พอในเร่ืองของสิทธิบตัรยา 
 3. ความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานราชการใน
การประสานงานกนัระหวา่งกระทรวงพาณิชยก์บั

กระทรวงสาธารณสุขยงัไม่มีความสมัพนัธ์ในการร่วมมือ 
 4. รัฐมีความจาํเป็นตอ้งประกาศบงัคบัใชสิ้ทธิ
ควรมีการรวมกลุ่มในกลุ่มประเทศเดียวกนัเพื่อใหเ้กิด

ความแขง็แกร่งในการเจรจา 
 
การอภิปรายผล 
 ผลการศึกษากฎหมายสิทธิบตัรยากบัปัญหาการ

เขา้ถึงยารักษาโรค : ศึกษากรณีประเทศไทยพบวา่
ประเทศไทยยงัขาดการศึกษาวิเคราะห์ทางดา้นกฎหมาย

ในการเขา้ถึงยาท่ีดีพอ ไม่มีเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ความ
เขา้ใจประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งในการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 
และในทางปฏิบติักระทรวงพาณิชยเ์ป็นแกนนาํในการ

เจรจา ในขณะท่ีกระทรวงสาธารณสุขมีส่วนร่วมในการ
เตรียมการนอ้ยมาก ส่วนหน่ึงเป็นปัญหาความร่วมมือ
ระหวา่งหน่วยงานภาย นอก ในเร่ืองของหลกัการเจรจา  
ไม่ควรใชก้ารต่อรองเร่ืองท่ีเก่ียวกบัสุขภาพของ

ประชาชน เช่น สิทธิบตัรยา หรือการเปิดเสรี  ดา้นบริการ 
การประกอบวิชาชีพดา้นสุขภาพ เพื่อแลกเปล่ียนกบั
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สินคา้ประเภทอ่ืน เน่ืองจากบริการสาธารณสุขเป็นสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงรัฐจะตอ้ง
จดัใหก้บัทุกคน แต่การยอมตกลงทาํขอ้ตกลงทางการคา้
จะทาํใหป้ระชาชนบางกลุ่ม เช่น ผูท่ี้มีฐานะยากจนไม่
สามารถเขา้ถึงยาและบริการได ้ในอนาคตการเจรจา
ต่อรองเร่ืองการคา้ระหวา่งประเทศท่ีมีผลกระทบ หรือ
เก่ียวขอ้งกบัยาและระบบสุขภาพจะยงัคงมีอยูอ่ยา่ง

ต่อเน่ือง เช่น การแกไ้ขผลท่ีเกิดจากสิทธิบตัรยาตามคาํ
ประกาศท่ี Doha (Doha Declaration) ประเทศไทยยงัขาด 
ความพร้อม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ยงัขาดบุคลากรท่ีมีความรู้
สาขาท่ีเป็นความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ซ่ึงไม่เพียงพอท่ีจะ
ต่อรองกบัประเทศท่ีพฒันาแลว้ ถึงแมท่ี้ผา่นมากฎหมาย
ไทยจะกาํหนดมาตรการบรรเทาความเสียหายของ

สิทธิบตัรยาท่ีมีผลต่อสุขภาพของประชาชนเช่น การ
นาํเขา้ซอ้น (parallel import) และการบงัคบัใชสิ้ทธิ 
(compulsory licensing) แต่ยงัคงขาดการตดัสินใจเชิง
นโยบายท่ีจะนาํมาตรการดงักล่าวมาบงัคบัใชอ้ยา่งจริงจงั 
ซ่ึงส่วนน้ีรัฐยงัใหค้วามสาํคญัต่อผลกระทบดา้น

อุตสาหกรรมหรือการคา้มากกวา่สุขภาพอนามยัของ

ประชาชน และยงัเกรงกลวัต่ออธิพลประเทศท่ีพฒันาแลว้ 
ดงันั้นหน่วยงานท่ีรับผดิชอบควรเร่งปรับปรุงโครงสร้าง 
องคก์ร แนวทางเตรียมการ และพฒันาบุคลากรข้ึนมา
รองรับ เพื่อจะไม่ทาํใหป้ระเทศไทยเสียเปรียบ หรือไดรั้บ
ผลกระทบจากขอ้ตกลงนอ้ยท่ีสุด ส่ิงสาํคญัควรมี การ
ส่งเสริมการวิจยัและพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศให้

สามารถพึ่งพาตนเองได ้เพื่อลดอาํนาจและบทบาทของ
บรรษทัขา้มชาติ ตลอดจนเพิ่มความร่วมมือกบัองคก์ร
ระหวา่งประเทศท่ีมีหนา้ท่ีโดยตรงต่อสุขภาพและการ

เขา้ถึงยาจาํเป็น เช่น องคก์ารอนามยัโลกองคก์รเอกชน 
และรวมกลุ่มกบัประเทศกาํลงัพฒันาดว้ยกนัในดา้น

การคา้และการถ่ายทอดเทคโนโลย ีเพื่อจะไดเ้กิดความ
แขง็แกร่งในกลุ่มประเทศกาํลงัพฒันา ซ่ึงจะสามารถมี
อาํนาจในการต่อรองกบัประเทศพฒันามากยิง่ข้ึน

นอกจากน้ีโดยภาพรวมของปฎิญญารัฐมนตรีทริปส์และ

การสาธารณสุขน้ี เป็นความพยายามท่ีจะประนีประนอม 
เช่น ไม่มีความชดัเจนในเร่ืองการบงัคบัใชสิ้ทธิท่ีจะใหมี้
การส่งออก เพื่อช่วยประเทศท่ีไม่สามารถผลิตไดเ้อง 
(ทศันีย ์ กริฟฟิน,  2552) โดยใหเ้วลา TRIPS Council และ 
TRIPS General ไปหาขอ้สรุปก่อนส้ินสุด ค.ศ. 2002 เป็น
ตน้ และการขยายระยะเวลาการปฎิบติัตามขอ้ตกลงให้
ประเทศดอ้ยพฒันานั้น เกือบไม่ไดแ้กปั้ญหาการเขา้ถึงยา
ของประเทศดอ้ยพฒันา เน่ืองจากประเทศเหล่าน้ีส่วน
ใหญ่ไดใ้หก้ารคุม้ครองสิทธิบตัรยาแลว้ 
 ประเทศไทยมีประวติัศาสตร์อนัยาวนานท่ีใน

อดีตเคยพึ่งตนเองในเร่ืองยา ต่อมาระบบการคา้ระหวา่ง
ประเทศ การรับวฒันธรรมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยท่ีี
พฒันาอยา่งรวดเร็วมาใช ้ในขณะท่ีความรู้ไม่ไดมี้การสืบ
ทอดและพฒันาอยา่งมีระบบ ทาํใหป้ระเทศตอ้งพ่ึงทั้ง
องคค์วามรู้และยานาํเขา้   จากต่างประเทศเร่ือยมา 
อุตสาหกรรมยาเป็นอุตสาหกรรมท่ีตอ้งอาศยัตลาดท่ี

กวา้ง ธุรกิจยาจึงขยายเป็นธุรกิจขา้มชาติ และเขา้มี
บทบาทอยา่งมากมายต่อองคก์ารการคา้ระหวา่งประเทศ 
เช่น องคก์ารการคา้โลก อาเซียน และเอเปค เป็นตน้       
เพื่อปกป้องและทาํใหธุ้รกิจยาขา้มชาติไดก้าํไรสูงสุด ทาํ
ใหส่้งผลกระทบต่อระบบยาในดา้นต่าง ๆ เช่น การ
บริหารจดัการขอ้มูลประกอบกบัการข้ึนทะเบียนยา การ
ยอมรับทะเบียนตาํรับยาจากต่างประเทศโดยอตัโนมติั 
อตัราภาษีวตัถุดิบยาและยาสาํเร็จรูปเน่ืองจากการตลาดท่ี

ยงัถูกครอบงาํโดยบริษทัขา้มชาติ ทาํใหป้ระเทศตอ้ง
พึ่งพาวิสาหกิจเหล่านั้นในการถ่ายทอดเทคโนโลยแีละ

วิทยาการสมยัใหม่ใหแ้ก่ตน แต่ในความเป็นจริงบริษทั
ขา้มชาติลว้นแต่ดาํเนินกิจการบนหลกัธุรกิจเป็นสาํคญั 
การใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยแีละสิทธิบตัรของบริษทั

จึงกระทาํโดยคาํนึงถึงประโยชนแ์ละผลกาํไรสูงสุดและ

ผลประโยชนข์องบริษทัท่ีเป็นเจา้ของสิทธิบตัร มกัจะไม่
สอดคลอ้งกบัผลประโยชนข์องไทยเรา ดว้ยเหตุน้ี
มาตรการบงัคบัใชสิ้ทธิจึงเป็นกลไกท่ีเป็นประโยชนใ์น

อนัท่ีจะปกป้องประโยชนข์องประเทศ โดยเฉพาะภายใต้
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สถานการณ์ปัจจุบนัท่ีนโยบายและกฎหมายทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาถูกกาํหนดโดยความตกลงทริปส์ ท่ีทาํใหเ้กิดการ
ผกูขาดสินคา้ท่ีมีความสาํคญั ดงัเช่นผลิตภณัฑย์า 
มาตรการบงัคบัใชสิ้ทธิถือเป็นหวัใจสาํคญัของระบบ

สิทธิบตัรมาตั้งแต่เร่ิมตน้ มาตรการดงักล่าวจะช่วย
รับประกนัสงัคมัวา่ การออกและคุม้ครองสิทธิบตัร
เป็นไปอยา่งมีดุลยภาพ สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย ตาํราเศรษฐศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียงของศาตราจารย์
เอดิธ เพน็โรส (Edith Penrose) เร่ือง “The Economics of 
the International Patent System” ไดก้ล่าวถึงประโยชน์
ของมาตรการบงัคบัใชสิ้ทธิไวว้า่ “วิธีการท่ีสาํคญัในการ
ลดตน้ทุนการผกูขาดสิทธิบตัร กคื็อการใชม้าตรการ
บงัคบัใชสิ้ทธิ มาตรการน้ีถือวา่เป็นมาตรการท่ียดืหยุน่
และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ทาํใหรั้ฐสามารถป้องกนั
การใชสิ้ทธิบตัรเพื่อขดัขวางการพฒันาอุตสาหกรรมของ

ตน มาตรการน้ียงัเป็นกลไกสาํคญัในการขจดัการใช้
อาํนาจผกูขาด ดงัเช่น        การกระทาํการฮั้วกนัโดย
บรรษทัท่ีมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจ และยงัสามารถช่วยให้
อุตสาหกรรมในประเทศเขา้ถึงเทคโนโลยกีารผลิตทาง

อุตสาหกรรมท่ีถูกพฒันาข้ึนในต่างประเทศได ้(Penrose, 
1996) กรณีของบราซิลและอีกหลายประเทศ ไดแ้สดงให้
เห็นถึงประโยชนข์องการใชม้าตรการบงัคบัใชสิ้ทธิ ใน
การผลกัดนันโยบายการเขา้ถึงยาและการสาธารณสุข 
ดงันั้นหากประเทศไทย ใหค้วามสาํคญัมาตรการบงัคบัใช้
สิทธิจะช่วยทาํใหก้ระทรวงสาธารณสุขมีทางเลือกท่ี

หลากหลายในการส่งเสริมการเขา้ถึงยาจาํเป็น ไม่วา่จะ
ดว้ยการนาํเขา้ยาช่ือสามญัท่ีมีราคาถูกจากประเทศอ่ืน 
หรือการสามารถต่อรองและเจรจากบับรรษทัต่างชาติให ้      
ลดราคาลงจากราคาตลาด แมก้ารใชม้าตรการบงัคบัใช้
สิทธิจะตอ้งประสบกบัแรงกดดนัมากมาย ทั้งจากบริษทั
ขา้มชาติและจากประเทศท่ีพฒันาแลว้ เน่ืองจากความตก
ลงระหวา่งประเทศไดก้าํหนดเง่ือนไขการใชม้าตรการ

บงัคบัใชสิ้ทธิท่ีเขม้งวดและซบัซอ้น ประเทศไทยจึงตอ้ง
มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกักฎหมายในเร่ืองน้ีเป็น

อยา่งดี เพราะการไม่ปฎิบติัตามเง่ือนไขของกฎหมาย อาจ
ทาํใหไ้ทยถูกฟ้องร้องเป็นขอ้พพิาทต่อองคก์ารการคา้

โลกได ้
 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรแกไ้ขมาตรา 46 (2) พ.ร.บ.สิทธิบตัร 
โดยกาํหนดให ้“ผูข้อใชสิ้ทธิอาจขออนุญาตใชย้าตาม
สิทธิบตัรซ่ึงไม่พอต่อความตอ้งการของประชาชนทั้ง

ภายในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร” เพื่อให้
สอดคลอ้งแก่การแกไ้ขบทบญัญติัความตกลงทริปส์ใน

มาตรา 31 ทวิ  
 2.  ควรแกไ้ขมาตรา 50 โดยเพ่ิม (6) ในกรณี
ของการเสียค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูท้รงสิทธิ โดยกาํหนดให ้
“การจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูท้รงสิทธิต่อการบงัคบัใช้
สิทธิ หากไดมี้การจ่ายค่าตอบแทนแก่ผูท้รงสิทธิบตัรใน
ประเทศผูส่้งออกแลว้กไ็ม่จาํตอ้งเสียค่าตอบแทนใหแ้ก่ผู ้

ทรงสิทธิในประเทศท่ีนาํเขา้อีก” เพื่อลดอุปสรรคในการ
เสียค่าตอบแทนท่ีซํ้ าซอ้น 
 3.  ควรแกไ้ขมาตรา 51 กฎหมายไม่ไดก้าํหนด
ตอ้งเจรจากบัผูท้รงสิทธิก่อนการประกาศบงัคบัใชสิ้ทธิ 
ควรเพิ่ม “จะตอ้งเจรจากบัผูท้รงสิทธิก่อน” เพราะหาก
การเจรจาไดผ้ล กไ็ม่จาํเป็นตอ้งประกาศบงัคบัใชสิ้ทธิ  
 4.  ควรจดัทาํระบบฐานราคายาท่ีสามารถ
เรียกใชไ้ดต้ลอดเวลา (on line) 
 5.  ควรพฒันาระบบการข้ึนทะเบียนตาํรับยา
สมุนไพร บนหลกัการของความปลอดภยัและ
ประสิทธิผล ดว้ยกระบวนการซ่ึงอาจแตกต่างจากยา
ตะวนัตก 
 6.  ควรปรับปรุงระบบบริหารงบประมาณ 
กระบวนการคดัเลือกยาในสถานบริการและการบริหาร

คลงัยา ท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบ
ได ้
 7.  ควรจดัตั้งกองทุนวิจยัและพฒันายาจากการ
หกัเงินจากยอดขายยาสิทธิบตัร 
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 8.  ควรพฒันาระบบการตรวจสอบคาํขอ
สิทธิบตัรยา ใหเ้อ้ือต่อการส่งเสริมการถ่ายทอด
เทคโนโลยแีละลดปัญหาความไม่สมบูรณ์ไม่ถูกตอ้งชอบ

ธรรมของสิทธิบตัรท่ีไดรั้บอนุมติั 

 9.  ปรับปรุงระบบบริหารงบประมาณ 
กระบวนการคดัเลือกยาในสถานบริการและการบริหาร

คลงัยา ท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได ้
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ปัญหามาตรการทางกฎหมายของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

ศึกษากรณ ี: การคุ้มครองแรงงานเด็กในกจิการประมงทะเล 

The Legal Measure Problems of The Labour Protection Act in 2541  

Case Study Protection of Child Labour in the Fishery Business 

 

                                                                                                                       ประวิทย ์ แกว้ฉิมพลี และ สุชาติ ธรรมาพิทกัษก์ลุ 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษามาตรการในการคุม้ครองแรงงานเดก็ภาคประมงทะเลในเรือประมงสญัชาติ

ไทย ตามพระ ราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และกฎกระทรวงแรงงานฉบบัท่ี 10 ออกตามความใน

พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541  เน่ืองจากงานประมงทะเลมีสภาพการจา้งและการทาํงานท่ีแตกต่างไปจาก

การจา้งงานทัว่ไป ซ่ึงสมควรกาํหนดการคุม้ครองแรงงานในงานดงักล่าวไวเ้ป็นพิเศษ เม่ือพิจารณาถึงสภาพปัญหาจา้ง

งานเดก็บนเรือประมง กบัเน้ือหาของบทบญัญติัในกฎกระทรวงฉบบัท่ี 10 เห็นไดว้า่  เป็นการจาํกดัสิทธิแรงงานประมง

ท่ีจะไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมายในหลายประเดน็   นอกจากน้ียงัมีเน้ือหาท่ีขดัต่อหลกักฎหมายสากล  มาตรฐานการ

จา้งงานขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศและกฎหมายของต่างประเทศการวิจยัในคร้ังน้ีไดท้าํการศึกษาวิเคราะห์ 

เปรียบเทียบกฎหมายพระ ราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และกฎกระทรวงแรงงานฉบบัท่ี 10 ออกตามความใน

พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ของประเทศไทย  กบักฎหมายในเร่ืองการคุม้ครองแรงงานเด็กในกิจการ

ประมงทะเลของ 4 ประเทศไดแ้ก่  ประเทศสิงคโปร์ ประเทศญ่ีปุ่น ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศชิลี ในประเดน็การ

กาํหนดอายขุั้นตํ่า  การกาํหนดระยะ เวลาการทาํงาน  สญัญาจา้งหรือขอ้ตกลงในการจา้งงาน วนัหยดุ ความรับผิดชอบ

ของนายจา้ง   ผลการศึกษาวิจยัพบวา่กฎมายของประเทศไทยในการคุม้ครองแรงงานเด็กในกิจการประมงทะเล ยงัไม่

สอดคลอ้งกบัอนุสญัญาขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ และหลกักฎหมายสากล ในประเดน็ท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้  

ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะวา่ควรมีการปรับปรุงแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายคุม้ครองแรงงานของไทย ใหมี้ความคุม้ครองในเร่ือง

ของการใชแ้รงงานเดก็ในกิจการประมงทะเลในการทาํงานดงักล่าว ใหก้วา้งขวางและชดัเจนยิ่งข้ึน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

สภาพการทาํงานในสงัคมปัจจุบนั และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานแรงงานของประเทศต่าง ๆ ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดการพฒันา

ประเทศ ไม่วา่จะเป็นทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และในดา้นอ่ืน ๆ  เพ่ือใหป้ระเทศไทยทดัเทียมกบันานาอารยประเทศ 

ทัว่โลก 

 

คําสําคัญ : กฏหมาย, แรงงาน, แรงงานเดก็, การประมง 

 

Abstract 

    This paper  aims to study measure of protection child labour  in  fishery sector. There is the Labour 

Protection Act in B.E.2541 and the Regulation Labour  Ministry, Number 10  that  have  been  issued  according  to  
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The Labour Protection  Act  in 2541. The  condition of employment  in the  fishery  work  in  the  sea  is different  
from all other industries. The hard working conditions are a problem when it comes to the employment of child 
labour on fishing boats. There are not any provision of laws  protecting of child labour   on fishery industry in the 
Labour Protection  Act  in 2541. Apart from  this   the  detail  of   Labour Protection  Act, number 10,  there  is  still  
content  that  is contrary  to  international law regulations.  The  researcher  has  studied and compared child labour 
law in  Singapore, Japan, Philippines and Chile  in  several   issues  such  as  the  definition of child labour, by age, 
working hours and vacation time, contract, and responsibilities of employer. The  results of the study has found that 
Thai labour law is not in accordance with foreign and international labour law and regularities. This research suggests 
that Thai labour law should be changed to give more protection of child labour in the fishing industry to bring Thai 
labour law in line with laws in other international countries. If these regulartions/ laws are implemented smoothly, it 
will help develop Thai society and  economy as well as improve Thailand international reputation worldwide when it 
comes to employing child labor in the fishing industry. 
 
Keywords:  measure of protection labour, child labour, fishery industry 
 
ความนํา 
 “ การประมง ”  ถือวา่เป็นธุรกิจ
ภาคอุตสาหกรรม   ท่ีสาํคญัและสร้างรายไดใ้หแ้ก่
ประเทศอยา่งมหาศาลเป็นผลใหค้วามตอ้งการจาํนวน

แรงงานมีมากข้ึน เพื่อรองรับการขยายตวัของธุรกิจ
ประมง  (เอกลกัษณ์ หลุ่มชมแขม, 2555)  ซ่ึงในงาน
ประมงทะเลยงัมีปัญหา การใชแ้รงงานเดก็  ปัญหา
สาํคญัสาํหรับแรงงานเดก็บนเรือประมง คือ ใน
ตาํแหน่งลูกเรือประมง เป็นงานใชแ้รงงานท่ีทุกคนตอ้ง
ทาํ งานหนกัเท่ากนั ไม่วา่จะเป็นเดก็หรือผูใ้หญ่  จึงทาํ
ใหเ้ดก็ตกอยูใ่นสภาพการถูกบงัคบัใชแ้รงงานเหมือน

แรงงานผูใ้หญ่คนอ่ืน ๆ ดงันั้นแรงงานจึงตอ้งทาํงาน
เท่ากนั  และคุม้ค่าท่ีสุด ในขณะเดียวกนัสภาพการ
ทาํงานท่ีหนกั พกัผอ่นไม่เป็นเวลา  และเส่ียงอนัตราย
ต่ออุบติัเหตุตลอดจนคล่ืนลมรวมถึงภยัธรรมชาติ จึง
อาจกล่าวไดว้า่การใชแ้รงงานเดก็บนเรือประมง ถือวา่
เป็นการใชแ้รงงานเดก็ในรูปแบบท่ีเลวร้ายท่ีสุด

ประเภทหน่ึง  

 มาตรการในการคุม้ครองแรงงานเดก็ภาค

ประมงทะเลในเรือประมงสญัชาติไทยกมี็เพียง 
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรง งาน พ.ศ. 2541 และ
กฎกระทรวงแรงงานฉบบัท่ี 10 ออกตามความใน
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เพื่อ 
กาํ หนดมาตรฐานขั้นตํ่าในการใชแ้รงงานเดก็ในกิจการ
ประมงทะเลเป็นการเฉพาะเท่านั้น โดยกฎกระทรวง
ดงักล่าวใหเ้หตุผลในการออกกฎสาํหรับเร่ืองคุม้ครอง

แรงงานประมงโดยเฉพาะวา่ เน่ืองจากงานประมงทะเล
มีสภาพการจา้งและการทาํงานท่ีแตกต่างไปจากการจา้ง

งานทัว่ไป  ซ่ึงสมควรกาํหนดการคุม้ ครองแรงงานใน
งานดงักล่าวไวเ้ป็นพิเศษใหแ้ตกต่างไปจากการ

คุม้ครองแรงงานตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 และโดยท่ีมาตรา 22 แห่งพระราชบญัญติั
คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 บญัญติัใหอ้อก
กฎกระทรวงกาํหนดการคุม้ ครองแรงงานในกรณี 
ต่าง ๆ ใหแ้ตกต่างไปจากพระราช บญัญติัดงักล่าวได ้
จึงจาํเป็นตอ้งออกกฎกระทรวง เม่ือพิจารณาถึงสภาพ
ปัญหาจา้งงานเดก็บนเรือประมงขา้งตน้กบัเน้ือหาของ
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บทบญัญติัในกฎกระทรวงฉบบัท่ี 10 เห็นไดว้า่เป็นการ
จาํกดัสิทธิแรงงานประมงท่ีจะไดรั้บการคุม้ครองตาม

กฎหมายในหลายประเดน็ นอกจากน้ีรายละเอียดใน
กฎกระทรวงฉบบัท่ี 10 ซ่ึงบงัคบัใช ้ แก่การคุม้ครอง
แรงงานเดก็ในกิจการประมงทะเลนั้น ยงัมีเน้ือหาท่ีขดั
ต่อหลกักฎหมายสากล มาตรฐานการจา้งงานของ
องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ และกฎหมายของ
ต่างประเทศ   

ดว้ยเหตุน้ี  ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาแนวทาง
มาตรการทางกฎหมาย เพื่อเป็นแนวทางหรือมาตรการ
ในการพฒันาปรับ ปรุงกฎหมายของประเทศไทยท่ี
บงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั ใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบั
อนุสญัญาขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ และ
หลกักฎหมายสากลพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ประกอบกฎกระทรวง (ฉบบัท่ี 10) พ.ศ. 
2541ไดบ้ญัญติัถึงการคุม้ครองแรงงานเดก็ในกิจการ
ประมงทะเลไม่มีรายละเอียดในการใหค้วามคุม้ครอง

อยา่งครอบคลุม และมีบทบญัญติัอีกหลายมาตราท่ียงั
ไม่ไดเ้ป็นไปตามมาตรฐานแรงงานระหวา่งประเทศ จึง
ควรพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบ กบักฎหมาย
แรงงานของต่างประเทศ เพื่อนาํมาปรับใชแ้ละพฒันา
กฎหมายการคุม้ครองแรงงานเดก็ในกิจการประมง

ทะเลใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานแรงงานระหวา่งประเทศ 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย   
1. เพื่อศึกษากฎหมายพระราชบญัญติัคุม้ครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 ประกอบกฎกระทรวง (ฉบบัท่ี 10) 
พ.ศ. 2541ในกรณีการคุม้ครองแรงงานเดก็ ในกิจการ
ประมงทะเลและเปรียบ เทียบกบักฎหมายของ
ต่างประเทศ มาตรการคุม้ครองแรงงานระหวา่ง
ประเทศ ท่ีใหก้ารคุม้ครองในเร่ืองแรงงานเดก็ใน
กิจการประมงทะเล 

2. เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงหรือพฒันา
กฎหมายพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

ประกอบกฎกระ ทรวง (ฉบบัท่ี 10) พ.ศ. 2541 ในกรณี
การคุม้ครองแรง งานเดก็ในกิจการประมงทะเล เพื่อ
ขจดัปัญหาสร้างความเหมาะสมเป็นธรรม และพฒันา
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตตลอดจนสอด คลอ้งกบั
อารยประเทศ 
 
วธีิดําเนินการวจัิย 

1. ศึกษาเชิงคุณภาพ (qualitative design) ดว้ย
การวิเคราะห์เน้ือหา (context analysis) จากการศึกษา
เอกสาร (documentary research) ท่ีไดม้าจาก
แหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ไดแ้ก่ หนงัสือ ตาํรา บทความ 
วารสาร รายงานการศึกษา รายงานวิจยั วิทยานิพนธ์ 
ตลอดจนการศึกษาขอ้มูลจากตาํรา บทความ ของ
ต่างประเทศ 

2. ศึกษามาตรการทางกฎหมายของไทย
เก่ียวกบักฎหมายพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 ประกอบกฎกระทรวง (ฉบบัท่ี 10) พ.ศ. 2541 ใน
กรณีการคุม้ครองแรง งานเดก็ในกิจการประมงทะเล 

3.  ศึกษากฎหมายของต่างประเทศท่ีใหก้าร
คุม้ครองในเร่ืองแรงงานเดก็ในกิจการประมงทะเล

เปรียบเทียบกฎหมายไทยกบักฎหมายต่างประเทศท่ีให้

การคุม้ครองในเร่ืองแรงงานเดก็ในกิจการประมงทะเล 
 
ผลการวจัิย  

ผลการวจิยัสามารถจาํแนกประเดน็สาํคญัได ้5 
ประเดน็ คือการกาํหนดอายขุั้นตํ่า การกาํหนด
ระยะเวลาการทาํงาน สญัญาจา้งหรือขอ้ตกลงในการ
จา้งงาน วนัหยดุและความรับผดิของนายจา้ง ในการ
คุม้ครองแรงงานเดก็ในกิจการประมงทะเลใน

สาระสาํคญัของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 ประกอบกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2541) 
เปรียบเทียบกบัมาตรฐานแรงงานระหวา่งประเทศและ
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กฎหมายของต่างประเทศ ซ่ึงแต่ละประเดน็มี
รายละเอียดดงัน้ี 
 1.  ประเดน็การกาํหนดอายุขั้นตํา่  การ
คุม้ครองแรงงานเดก็ในกิจการประมงทะเลตาม

มาตรฐานแรงงานระหวา่งประเทศ  วา่ดว้ยอายขุั้นตํ่า
พบวา่องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ เป็นองค ์กรท่ี
ส่ง เสริมความยติุธรรมแก่สงัคม รวมถึงการใชแ้รงงาน
เดก็ในกิจการประมงทะเล ซ่ึงองคก์ารแรงงาน ระหวา่ง
ประเทศไดก้าํหนดมาตรฐานแรงงานระวา่งประเทศ    
ในเร่ืองของการใชแ้รงงานเดก็ในกิจการประมงทะเล  
เพื่อใหส้มาชิกใชเ้ป็นแนว ทางในการปฏิบติั   โดยได้
ออกมาตรฐานแรงงานระหวา่งประ เทศในรูปของ
อนุสญัญาและขอ้เสนอแนะ เพื่อใหป้ระเทศสมาชิกให้
สตัยาบนัและรับเอา โดยนาํไปออกกฎหมายภายใน
กาํหนดมาตรการท่ีเหมาะสม เพ่ือเป็นมาตรฐานขั้นตํ่า
ในการใชแ้รงงานเดก็ในกิจการประมงทะเล ซ่ึงองคก์าร
แรงงานระหวา่งประเทศไดจ้ดัทาํอนุสญัญาและ

ขอ้เสนอแนะท่ีใหค้วามคุม้ครองแก่แรงงานเดก็ใน

กิจการประมงทะเลเป็นการเฉพาะ คือ อนุสญัญาฉบบัท่ี 
138 วา่ดว้ยอายขุั้นตํ่าท่ีอนุญาตใหจ้า้งงานได ้ค.ศ. 1973 
อนุสญัญาฉบบัท่ี 182 วา่ดว้ยรูปแบบท่ีเลวร้ายท่ีสุดของ
การใชแ้รงงานเดก็ ค.ศ. 1999 กรณีการคุม้ครองแรงงาน
เดก็ในกิจการประมงทะเลกรณีของกฎหมาย

ต่างประเทศ ทั้งประเทศสิงคโปร์ ประเทศญ่ีปุ่น  และ
ประเทศชิลี  ไดมี้บทบญัญติัในเร่ืองของอายขุั้นตํ่า
สาํหรับการจา้งแรงงานเดก็  ซ่ึงมีการกาํหนดอายขุอง
เดก็ท่ีทาํงานได ้โดยเกณฑข์องอายคืุอหา้มจา้งบุคคลซ่ึง
มีอายตุ ํ่ากวา่ 18  ปี 

ประเทศฟิลิปปินส์กาํหนดวา่ หา้มจา้งแรงงาน
เดก็ท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ 15 ปี เวน้แต่จะอยูใ่นความดูแล
รับผดิชอบของบิดามารดาหรือผูป้กครองของเดก็และ

งานท่ีทาํตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนของเดก็ เดก็ท่ี
มีอายรุะหวา่ง 15-18 ปี สามารถรับจา้งทาํงานท่ีไม่เส่ียง
อนัตรายได ้กล่าวคือ เป็นงานท่ีไม่แสดงออกใหเ้ห็นถึง

การเส่ียงท่ีจะเป็นอนัตรายต่อความปลอดภยัและสุข

ของเดก็ 
แต่เม่ือพิจารณากฎหมายแรงงานของไทยแลว้

นาํไปเปรียบเทียบผูว้ิจยัเห็นวา่ประเทศไทยกค็วรจะมี

มาตรฐาน  การใหค้วามคุม้ครองแรงงานเดก็ในกิจการ
ประมงทะเลเทียบเท่ากบัองคก์ารแรงงานระหวา่ง

ประเทศหรือกฎหมายของต่างประเทศดว้ย  เพื่อให้
กฎหมายคุม้ครองแรงงานเดก็ในกิจการประมงทะเล

ไทยในเร่ืองอายขุั้นตํ่า  มีมาตรฐานสากลและเป็นธรรม
จึงเห็นวา่อายขุั้นตํ่าท่ีเหมาะสมของเดก็ท่ีจะทาํงานใน

กิจการประมงทะเลไดคื้อไม่ตํ่ากวา่ 18 ปี บริบูรณ์  
 2. ประเดน็การกาํหนดระยะเวลาการทาํงาน  
ในเร่ืองของเวลาของการทาํงาน  จากการศึกษาพบ วา่
ในปัจจุบนัมีการทาํประมงกนัเกินขนาด ทาํใหลู้กจา้ง
ชาวประมงตอ้งออกหาปลาไปไกลจากฝ่ังทะเลมากข้ึน  
สภาพการทาํงานตอ้งอยูใ่นทะเลเป็นระยะเวลานาน 
ส่งผลใหลู้กจา้งชาวประมงท่ีเป็นเดก็  ตอ้งเส่ียงต่อ
อนัตรายต่าง ๆ เช่น การเส่ียงต่อการถูกจบักมุและรับ
โทษหากถูกจบัในต่างแดน   การเส่ียงต่อภยัธรรมชาติ   
ภยัจากโจรสลดั  การจา้งแรงงานประมงจะมีความ
รับผดิชอบแตก ต่างกนัไป เม่ือลูกจา้งทาํการประมง
ทะเลท่ีมีนํ้ าลึกช่วงเวลาการทาํงานของแรง งานลูกจา้ง
ท่ีเป็นเดก็ในกิจการประมงทะเลไม่สามารถกาํหนดได้

แน่นอน ซ่ึงในองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศไดมี้
ขอ้เสนอ แนะฉบบัท่ี 7  วา่ดว้ยชัว่โมงการทาํงานของ
ชาวประมง   ค.ศ. 1920  

กรณีของกฎหมายต่างประเทศในเร่ืองเวลา

การทาํงานของประเทศสิงคโปร์ ตามรัฐพาณิชยนาวี  
ค.ศ. 1996 มิไดมี้บทบญัญติัเร่ืองเวลาการทาํงานของคน
ประจาํเรือไว ้จึงไดน้าํบทบญัญติัเก่ียวกบัเวลาการ
ทาํงานในรัฐบญัญติัคุม้ครองแรงงาน ค.ศ. 1996 มาใช้
บงัคบั โดยชัว่โมงการทาํงานปกติ  หมายถึงจาํนวน
ชัว่โมงการทาํงานตามท่ีไดต้กลงกนัระหวา่งนายจา้ง

และลูกจา้งในการทาํงานต่อวนั  (Republic of  
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Singapore, 1996) ซ่ึงลูกจา้งไม่ควรทาํงานมากกวา่ 8 
ชัว่โมงต่อวนั หรือมากกวา่ 44 ชัว่โมงต่อสปัดาห์  แต่
ภายใตเ้ง่ือนไขความตกลงตามสญัญาจา้งงานระหวา่ง

นายจา้งและลูกจา้งจาํนวนชัว่โมงการทาํงานอาจตกลง

กนัใหม้ากกวา่หรือนอ้ยกวา่ 8 ชัว่โมงกไ็ด ้ แต่ตอ้งไม่
มากกวา่ 9 ชัว่โมงต่อวนั หรือ 44 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 
และลูกจา้งท่ีทาํงานติดต่อกนัมากกวา่ 6 ชัว่โมง ตอ้งมี
เวลาหยดุพกั  ทั้งน้ีลูกจา้งอาจทาํงานติดต่อกนั 8 ชัว่โมง
ไดแ้ต่ตอ้งมีเวลาพกัสาํหรับรับประทานอาหารไม่นอ้ย

กวา่ 45 นาที  และในสปัดาห์หน่ึงควรมีวนัหยดุพกัผอ่น 
1 วนั แต่หากลูกจา้งทาํงานเป็นกะวนัหยดุพกัผอ่นอาจมี
ระยะเวลา 30 ชัว่โมงติดต่อกนั ในกรณีท่ีนายจา้ง
เรียกร้องใหลู้กจา้งทาํงานมากวา่ 8 ชัว่โมงต่อวนัหรือ
มากกวา่ 9 ชัว่โมงต่อวนั ในกรณีท่ีมีขอ้ตกลงพิเศษหรือ
มากกวา่ 44 ชัว่โมงต่อสปัดาห์  หรือมากกวา่ 88 ชัว่โมง
ในการทาํงานต่อเน่ืองกนั 2 สปัดาห์ อนัเป็นการทาํงาน
ล่วงเวลา  ซ่ึงนายจา้งจะตอ้งจ่ายค่าล่วงเวลาใหแ้ก่
ลูกจา้งไม่นอ้ยกวา่ 1.5 เท่า ของอตัราค่าจา้งชัว่โมง
พื้นฐาน (Republic of  Singapore, 1996)     

ในกรณีลูกจา้งภายใตส้ญัญาจา้งท่ีทาํงานเป็น

กะเม่ือไดใ้หค้วามยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรอาจถูก

เรียกร้องใหท้าํงานติดต่อกนัมากกวา่ 6 ชัว่โมงหรือ
ทาํงานมากกวา่ 8 ชัว่โมง แต่ตอ้งไม่เกิน 12 ชัว่โมงต่อ
วนั ทั้งน้ีจาํนวนชัว่โมงการทาํงาน โดยเฉล่ียใน 3 
สปัดาห์ต่อเน่ืองตอ้งไม่มากกวา่ 44 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 

กรณีของประเทศญ่ีปุ่น  มีการกาํหนดชัว่โมง
ทาํงานขั้นสูงสุดไวเ้ช่นเดียวกนัซ่ึงการคุม้ครองกาํหนด

วา่  ชัว่โมงการทาํงานของลูกจา้งจะตอ้งไม่เกินกวา่ 8 
ชัว่โมงต่อวนั หรือ 40 ชัว่โมงต่อสปัดาห์  

ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศชิลีกาํหนด

ชัว่โมงการทาํงานของลูกจา้งจะตอ้งไม่เกินกวา่ 8 
ชัว่โมงต่อวนั 

กรณีประเทศไทย  ตามพระราชบญัญติั
คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เป็นกฎหมายท่ีคุม้ครอง

เวลาหรือชัว่โมงทาํงานปกติของลูกจา้งกาํหนดวา่  
นายจา้งตอ้งประกาศกาํหนดเวลาทาํงานปกติซ่ึงไดแ้ก่

เวลาเร่ิมตน้และเวลาส้ินสุดการทาํงานแต่ละวนั โดย
กาํหนดไวว้า่จะตอ้งไม่เกินวนัละ 8 ชัว่โมงและรวมทั้ง
สปัดาห์หน่ึงไม่เกิน 48 ชัว่โมง  สาํหรับการทาํงาน
ทัว่ไป  แต่ชัว่โมงของการทาํงานของลูกจา้งท่ีอยูบ่นบก
ไม่เหมาะสมท่ีจะนาํมาใชก้บัสภาพของการทาํงานของ

ลูกเรือประ มงทะเลท่ีตอ้งทาํงานอยูใ่นทอ้งทะเล ซ่ึง
ตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2541) ออกตามความ
ในพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กไ็ม่ได้
ใหน้าํบทบญัญติัหมวด 2 การใชแ้รงงานทัว่ไปเร่ือง
กาํหนดเวลาหรือชัว่โมงทาํงานของลูกจา้งในงาน

ประมงทะเล  ไม่ไดมี้การกาํหนดเอาไว ้ ดงันั้นชัว่โมง
การทาํงานของแรงงานลูกจา้งในงานประมงทะเล

นายจา้งและลูกจา้งในงานประมงทะเลจึงสามารถเจรจา

ตกลงกนัได ้ จะเห็นไดว้า่ในเร่ืองการกาํหนดจาํนวน
ชัว่โมงทาํงานของแรงงานในกิจการประมงทะเลของ

ประเทศไทยไม่ไดเ้ป็นไปตามมาตรฐานแรงงาน

ระหวา่งประเทศ  เช่นเดียวกนักบัประเทศญ่ีปุ่นและ
สิงคโปร์ กไ็ม่มีการกาํหนดชัว่โมงทาํงานของแรงงาน
ในกิจการประมงทะเลไวเ้ป็นการเฉพาะ เพราะวา่
ลกัษณะของการทาํงานในกิจการประมงทะเล  มี
ลกัษณะแตกต่างจากงานประเภทอ่ืน ไม่เหมือนกบัการ
ทาํงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรม  หรือพาณิช
ยกรรมท่ีสามารถกาํหนดชัว่โมงการทาํงานไดแ้น่นอน

ลกัษณะท่ีแตกต่างจากงานประเภทอ่ืน ๆ คือ การหา
ปลาในทะเลข้ึนอยูก่บัสภาพธรรมชาติกล่าวคือ ถา้วนั
ใดมีพายทุั้งวนักท็าํใหอ้อกทะเลหาปลาในทะเลไม่ได ้
วนัต่อมาถา้สามารถออกหาปลาในทะเลไดแ้รงงานอาจ

ทาํงานมากกวา่ 8 ชัว่โมงต่อวนัได ้และปลาอาศยัอยูใ่น
ทะเล ถา้เรือประมงยงัหาแหล่งท่ีปลาอาศยัอยู่
กระบวนการจบัปลาจึงยงัไม่เร่ิมข้ึน  
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 3.  ประเดน็สัญญาจ้างหรือข้อตกลงในการจ้าง
งาน  การคุม้ครองแรงงานตามมาตรฐานแรงงาน
ระหวา่งประเทศในเร่ืองสญัญาจา้งไดมี้หลกัเกณฑก์าร

ทาํงานท่ีทุกคนทาํงานบนเรือจะตอ้งลงนามสญัญา

ขอ้ตกลงของชาวประมงกบัเจา้ของเรือหรือ ผูแ้ทนของ
เจา้ของเรือประมงซ่ึงในขอ้ตกลงตอ้งกาํหนดระยะเวลา

ของการจา้งแรงงาน ขอ้ตกลงตอ้งระบุสิทธิ หนา้ท่ีของ
คู่กรณีแต่ละฝ่ายรายละเอียดของค่าจา้งส่วนแบ่งจาก

การจบัสตัวน์ํ้ าซ่ึงเห็นวา่มีรายละเอียดท่ีคลอบคลุม

ชดัเจน  
 ในส่วนของกฎหมายต่างประเทศ ทั้งประเทศ
สิงคโปร์ ประเทศญ่ีปุ่น ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศ
ชิลีต่างมีบทบญัญติัในเร่ืองของการทาํสญัญาจา้งหรือ

ขอ้ตกลงในการจา้งแรงงาน ตอ้งทาํเป็นลายลกัษณ์
อกัษร และลงนามระหวา่งลูกเรือและเจา้ของหรือ
นายจา้ง ไม่วา่จะตอ้งระบุระยะเวลาท่ีสญัญามีผลใช้
บงัคบั ค่าจา้ง ส่วนแบ่งและผลประโยชนอ่ื์น ๆ 
นอกจากน้ียงัไดมี้การกาํหนดเหตุของการเลิกจา้งลูกเรือ

ไวค่้อนขา้งละเอียดดว้ย 
 แต่ในส่วนของประเทศไทย  ในเร่ืองของ
สญัญาจา้งหรือขอ้ตกลงในการจา้งงาน การตกลงรับ
ลูกจา้งเขา้ทาํงานในงานประมงทะเล  ตาม
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541  ประกอบ
กฎกระทรวงฉบบัท่ี  10 (พ.ศ. 2541) ไม่ไดก้าํหนดให้
สญัญาจา้งแรงงานตอ้งทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร  และลง
นามระหวา่งลูกจา้งและนายจา้ง และตามประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย ์ มาตรา 575 กาํหนดวา่อนั
วา่จา้งแรงงานนั้นคือ  สญัญาซ่ึงบุคคลหน่ึงเรียกวา่ 
ลูกจา้งตกลงจะทาํงานใหแ้ก่บุคคลอีกคนหน่ึง  เรียกวา่ 
นายจา้งตกลงจะใหสิ้นจา้งตลอดเวลาท่ีทาํงานใหเ้ห็น

ไดว้า่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 575 หา
ไดบ้ญัญติัวา่สญัญาจา้งแรงงานจะตอ้งทาํเป็นหนงัสือ

แต่ประการใด เพียงแต่ตกลงจา้งและตกลงใหสิ้นจา้ง
กนั สญัญาจา้งแรงงานยอ่มเกิดข้ึนแลว้และการทาํ

สญัญาจา้งแรงงานไม่มีกฎหมายบงัคบัวา่ตอ้งทาํ

หลกัฐานเป็นหนงัสือ  ดงันั้นสญัญาจา้งแรงงานจึงอาจ
เกิดข้ึนจากการตกลงดว้ยวาจา การตกลงโดยปริยาย 
หรือการทาํสญัญาเป็นหนงัสือกไ็ด ้

หากมีการทาํสญัญาจา้งแรงงานทาํเป็น

หนงัสือนายจา้งและลูกจา้งจะกาํหนดรูปแบบของ

สญัญาหรือมีขอ้ความอยา่งไรกไ็ด ้แต่สญัญาจา้งจะตอ้ง
อยูภ่ายใตข้อบเขตของกฎหมายคุม้ครองแรงงาน ซ่ึง
เป็นกฎหมายคุม้ครองแรงงานเป็นกฎหมายเก่ียวกบั

ความสงบเรียบร้อยของประชาชนสัญญาหรือขอ้ตกลง

ระหวา่งนายจา้งและลูกจา้งขอ้ใดท่ีเป็นการตอ้งหา้มชดั

แจง้โดยกฎหมายคุม้ครองแรงงานยอ่มตกเป็นโมฆะ 
ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 150 
สญัญาหรือขอ้ตกลงระหวา่งนายจา้งกบัลูกจา้งขอ้ใดท่ี

เป็นการแตกต่างกบักฎหมายคุม้ครองแรงงานยอ่มตก

เป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
มาตรา 150 ประกอบมาตรา 151 เช่นเดียวกนั 

ในเร่ืองของสญัญาจา้งหรือขอ้ตกลงในการ

จา้งงานจะพบวา่มาตรการทางกฎหมายของประเทศ

ไทยในการคุม้ครองในงานประมงทะเลในส่วนน้ี  ควร
มีการกาํหนดใหมี้การทาํสญัญาจา้งแรงงานชาวประมง

ทะเลไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร  โดยมีรายละเอียดตามท่ี
กฎหมายระบุไวใ้หค้รบถว้น  ซ่ึงควรท่ีจะสอดคลอ้งกบั
อนุสญัญาขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศถา้ทาํ

สญัญาจา้งหรือขอ้ตกลงในการจา้งงานทาํใหท้ราบ

ความสมัพนัธ์ระหวา่งนายจา้งกบัลูกจา้งเม่ือเกิดมี

ปัญหาขอ้โตแ้ยง้ระหวา่งชาวประมงกบันายจา้งหรือ

เจา้ของเรือจะไดท้ราบถึงสิทธิและหนา้ท่ีของคู่สญัญา

แต่ละฝ่ายในกรณีท่ีลูกเรือประมงรับเงินค่าจา้งล่วงหนา้

แลว้กลบัหนีไปทาํงานในเรือลาํอ่ืน เม่ือการทาํสญัญา
จา้ง หรือขอ้ตกลงในการจา้งงานนายจา้งกส็ามารถท่ีจะ
ติดตามได ้และในปัจจุบนัการทาํประมงทะเลของ
ประเทศไทยกไ็ม่ไดจ้าํกดัอยูภ่ายในน่านนํ้าของประเทศ

ไทยเท่านั้น  ไดมี้การออกไปทาํการประมงยงัน่านนํ้า
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ของต่างประเทศ  มีระยะเวลาการทาํงานอยูใ่นทะเลเป็น
จาํนวนหลาย ๆ เดือนประกอบกบัเม่ือเกิดมีความ
เสียหายกบัเรือประมงทะเล อีกทั้งการท่ีมีการทาํสญัญา
จา้งแรงงานเป็นหนงัสือทาํใหข้จดัปัญหาขอ้โตแ้ยง้

ระหวา่งลูกเรือประมงกบันายจา้งหรือเจา้ของเรือ ทาํให้
ทราบถึงสิทธิและหนา้ท่ีของสญัญาแต่ละฝ่ายท่ีมีต่อกนั 
 4.  ประเดน็วนัหยุด   กรณีวนัหยดุประจาํปี
ของแรงงานประมงทะเลตามกฎหมายไทยนั้น 
กาํหนดใหน้ายจา้งมีหนา้ท่ีจดัวนั หยดุประจาํปีให้
ลูกจา้งปีหน่ึงไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนัโดยได ้รับค่าจา้ง
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานตามอนุสญัญาขององคก์ารแรง 
งานระหวา่งประเทศท่ีกาํหนดใหค้นงานประจาํเรือท่ี

ทาํงานต่อ เน่ืองครบ 1 ปี ยอ่มมีสิทธิไดรั้บวนัหยดุ
ประจาํปีโดยไดรั้บค่า จา้งตามระยะเวลาท่ีกาํหนดซ่ึงไม่
เกิน 30 วนั 

กรณีกฎหมายของต่างประเทศ ของประเทศ
สิงคโปร์นั้นตามบทบญัญติัตามรัฐบญัญติัการพาริชย

นาวี  ค.ศ. 1996  มิไดมี้บทบญัญติัเก่ียวกบัวนัหยดุ
ประจาํปีของคนประจาํเรือเอาไว ้จึงตอ้งนาํบทบญัญติั
ของรัฐบญัญติัคุม้ครองแรงงาน ค.ศ. 1996 มาปรับใช ้
โดยไดก้าํหนดใหลู้กจา้งมีสิทธิไดรั้บการลาหยดุ

ประจาํปี 7 วนัในการทาํงาน 12 เดือนแรกต่อเน่ืองกนั
และอาจไดเ้พิ่มมากข้ึนในปีต่อ ๆ ไป  แต่ไม่เกิน 14 วนั 
และลูกจา้งซ่ึงทาํงานไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 
เดือน จะมีสิทธิไดรั้บการลาหยดุประจาํปี  ในสดัส่วน
ตามจาํนวนของเดือนท่ีทาํงานในปีนั้น 

ประเทศญ่ีปุ่นไดก้าํหนดวา่ ลูกจา้งท่ีทาํงาน
บนเรือท่ีมีขนาด 30 ตนักรอส หรือมากกวา่ข้ึนไป เม่ือ
ลูกจา้งทาํงานต่อ เน่ืองกนัครบ 1 ปี   มีสิทธิหยดุ
ประจาํปีได ้25 วนั โดยไดรั้บค่า จา้ง และถา้ลูกจา้ง
ทาํงานกบันายจา้งเดิมมากกวา่ 1 ปี ลูกจา้งมีสิทธิหยดุ
เพิ่มข้ึนอีก 5 วนัสาํหรับทุก ๆ 3 เดือนท่ีลูกจา้งทาํงาน  
(Republic of  Singapore,1996) 

กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์ ไดก้าํหนดให้
ลูกจา้งมีวนัหยดุพกัผอ่นประจาํปี   หากลูกจา้งทาํงาน
ติดต่อกนัมาครบ 1 ปี มีสิทธิหยดุไม่นอ้ยกวา่ 5 วนั 
ทาํงาน โดยใหน้ายจา้งจ่ายค่า จา้งในวนัหยดุพกัผอ่น
ประจาํปีไม่ตํ่ากวา่ 5 วนั 

กรณีของประเทศชิลีในเร่ืองของวนัหยดุนั้น

กาํหนดวา่วนัหยดุประจาํสปัดาห์ควรเป็นวนัอาทิตย ์
หรือกาํหนดเป็นวนัอ่ืนใดในสปัดาห์กไ็ดห้ากจาํเป็น 
วนัลาหยดุพกัผอ่นประจาํปีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

แรงงานของประเทศ 
ดงันั้นกฎหมายในเร่ืองของวนัหยดุประจาํปี

ของแรง งานประมงทะเลตามกฎหมายไทยจึงมีวนัหยดุ
ประจาํปีมากกว่าประเทศอ่ืน ๆ  ซ่ึงเป็นไปตาม
มาตรฐานขององคก์รแรงงานระ หวา่งประเทศ ไม่ตอ้ง
มีความจาํเป็นตอ้งแกไ้ขปรับปรุงแต่อยา่งใด 
 5.  ประเดน็ความรับผดิของนายจ้าง กรณี
ความรับผดิของนาย จา้งองคก์ารแรงงานระหวา่ง
ประเทศ ไดอ้อกอนุสญัญาฉบบัท่ี 166 วา่ดว้ยการส่งคน
เรือเดินทะเลกลบัภูมิลาํเนา (ฉบบัแกไ้ข) 2530 
(Repatriation of Seafarers Convention  
 ดา้นกฎหมายต่างประเทศกรณีความ

รับผดิชอบของเจา้ของเรือในประเทศสิงคโปร์ 1996 มี
ขอ้กาํหนดความรับผดิชอบของเจา้ของเรือไว ้โดย
กาํหนดใหน้ายจา้งรายสุดทา้ยท่ีจา้งคนประ จาํเรือซ่ึงถูก
ท้ิงอยูใ่นรัฐอ่ืน เน่ืองมาจากเรือแตกหรือเรืออบัปาง
จะตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการส่งคนประจาํเรือนั้น

กลบัมายงัภูมิลาํเนาซ่ึงรวมถึงค่าใชจ่้ายและค่าจา้งท่ีตอ้ง

จ่ายใหแ้ก่คนประจาํเรือนั้นหรือค่าใชจ่้ายในพิธีศพหาก

คนประจาํเรือถึงแก่ความตาย  บทบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบั
รวมถึงคนประจาํเรือท่ีถูกเลิกจา้ง เน่ืองจากเรือถูกขาย
หรือมีการเปล่ียนแปลงสญัชาติเรือ เป็นเรือต่างชาติดว้ย  
(Republic of  Singapore, 1996) 
 ขอ้ยกเวน้ความรับผดิของนายจา้งใหไ้ม่ตอ้ง

รับผดิตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ไดแ้ก่กรณีท่ีคนประจาํเรือถูก
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ท้ิงหรือถูกนาํไปยงัประเทศใดประเทศหน่ึง  หาก
ส้ินสุดระยะเวลา 3 เดือน บุคคลซ่ึงเป็นนายจา้งประจาํ
เรือรายสุดทา้ยจะไม่ตอ้งรับผดิชอบในการส่งกลบั เวน้
แต่ก่อนส้ินสุดระยะเวลานั้นบุคคลดงักล่าวมีความ

รับผดิชอบในการปฏิบติัตามท่ีกฎระเบียบกาํหนดไว ้
 กรณีของประเทศญ่ีปุ่นนั้น ไดก้าํหนดวา่
เจา้ของเรือท่ีมีนํ้ าหนกั 30 ตนักรอสหรือมากกวา่
นายจา้งท่ีเป็นเจา้ของเรือ จะตอ้งรับผดิชอบสาํหรับ
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางกลบัภูมิลาํเนาของลูกจา้ง 
รวมถึงค่าใชจ่้ายในเร่ืองของท่ีพกัอาหารในระหวา่ง

เดินทางกลบัภูมิลาํเนาของลูกจา้งถา้กปัตนัเรือละท้ิง

ลูกเรือชาวประมงยงัน่านนํ้าของต่างประเทศกปัตนั

จะตอ้งถูกลงโทษ (Internationl  Labour  office, 2010) 
กรณีของประเทศฟิลิปปินส์ การส่งตวัคนประจาํเรือ
กลบัภูมิลาํเนาเป็นหนา้ท่ีของนายจา้ง รัฐบาลจะจ่าย
ค่าใชจ่้าย ถา้เจา้ของเรือไม่ยอมจ่ายค่าใชจ่้าย โดย
ชาวประมงจะตอ้งไปติดต่อสถานทูตฟิลิปปินส์ 

กรณีของประเทศชิลีเจา้ของเรือและบุคคลท่ีมี

หนา้ท่ีบนเรือ  ตอ้งดูแลใหเ้รือมีความปลอดภยัเม่ือออก
ทะเลมีเอกสารและอุปกรณ์ถูกตอ้ง  ลูกเรือมีอาหารและ
นํ้าด่ืม เรือมีอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นและมีนํ้ามนัเพียงพอ และ
เม่ือเรือเทียบท่าตอ้งมีมาตรการความปลอดภยั

โดยเฉพาะการจดัเวรยามประเทศชิลีเป็นประเทศ ท่ีให้
ความสาํคญักบัผูป้ระกอบกิจการประมงทะเลและมี

ความห่วงใยแรงงานประมงเดก็ท่ีใชชี้วิตอยูบ่น

เรือประมงเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากการทาํประมงถือเป็น
อาชีพหลกัเป็นส่วนใหญ่ของประเทศ 
 กรณีของประเทศไทยพระราชบญัญติั

คุม้ครองแรงงานพ.ศ. 2541 ประกอบกฎกระทรวง 
ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2541) ขอ้ 13 กาํหนดใหน้ายจา้ง
จดัการหรือออกค่าใชจ่้ายในการเดินทางกลบัภูมิลาํเนา

ของลูกจา้ง จะเห็นวา่เร่ืองของการจดัส่งคนประจาํเรือ
กลบัภูมิลาํเนานั้นประเทศไทยมีกฎหมายเร่ืองการนาํ

ลูกจา้งกลบัภูมิลาํเนา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตรฐานตาม

อนุสญัญาขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ ดงันั้น
การคุม้ครองแรงงานในกิจการประมงทะเลในเร่ืองการ

นาํลูกจา้งกลบัภูมิลาํเนาตามกฎหมายไทยจึงเป็นไปตาม

มาตรฐานสากลแลว้จึงไม่จาํเป็นตอ้งทาํการแกไ้ขแต่

อยา่งใด 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบการ

คุม้ครองแรง งานเดก็ในกิจการประมงทะเลตาม
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรง งาน พ.ศ. 2541 ประกอบ
กฎกระทรวงแรงงานฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2541) ออกตาม
ความในระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541   
เปรียบเทียบกบัมาตรฐานแรงงานระหวา่งประเทศและ

กฎหมายของต่างประเทศ พิจารณาดงัน้ี 
 1. ควรมีการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมาย
กฎกระทรวงแรงงานฉบบัท่ี 10  (พ.ศ. 2541) ในเร่ือง
ของการคุม้ครองแรงงานเดก็กล่าวคืออายขุั้นตํ่า  ควรท่ี
จะแกไ้ขโดยหา้มมิใหน้ายจา้งรับเดก็ตํ่ากวา่ 18 ปี
ทาํงานในเรือประมงเพราะงานประมงทะเลเป็นงาน

หนกั  เป็นงานท่ีอนัตรายสภาพของการทาํงานจะตอ้งมี
ร่างกาย  สุขภาพ  จิตใจท่ีเขม้แขง็เดก็อายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี 
ควรท่ีจะไดรั้บการศึกษาในสถานศึกษาประกอบกบั

งานดงักล่าวเขา้ลกัษณะงานท่ีมีสภาพแวดลอ้มท่ีน่าจะ

เป็นอนัตรายต่อสุขภาพความปลอดภยัของเดก็ซ่ึง

เป็นไปตามอนุสญัญาฉบบัท่ี 138 วา่ดว้ยอายขุั้นตํ่าท่ี
ยอมใหจ้า้งแรงงานเดก็  ค.ศ. 1973  ท่ีกาํหนดวา่หา้ม
จา้งเดก็และเยาวชนท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่  18  ปี  
 2. ควรมีการปรับปรุงแกไ้ข  เพิ่มเติมในเร่ือง
เวลาการทาํงานของลูกจา้งในกิจการประมงทะเล 
กล่าวคือเดิมกระทรวงฉบบัท่ี  10 (พ.ศ. 2541) ไม่ไดมี้
ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัวนัทาํงานเวลาทาํงานจาํนวนชัว่โมง

การทาํงาน โดยมีการกาํหนดไวเ้พียงเร่ืองของวนัหยดุ
ประจาํปี และกรณีการลาป่วยไวเ้ท่านั้น  และกฎหมาย
ยงัไดเ้ปิดช่องวา่งใหน้ายจา้งและลูกจา้งสามารถทาํ
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ขอ้ตกลงกนัเองได ้  ซ่ึงเห็นวา่ยงัไม่เหมาะสมในการท่ี

จะใหมี้การตกลงกนัเอง จึงควรมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม

กฎกระทรวงแรงงานฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2541) ใหมี้

หลกัการกาํหนดในเร่ืองเวลาการทาํงานทั้งจาํนวน

ชัว่โมง  เวลาพกั วนัหยดุใหแ้น่นอนชดัเจนมากยิ่งข้ึน  

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัอนุสัญญาขององคก์ารแรงงาน

ระหวา่งประเทศและกฎหมายคุม้ครองแรงงานของ

ต่างประเทศ 

 3. ในเร่ืองของสญัญาจา้งแรงงาน ควรมีการทาํ

ขอ้ตกลงการจา้งเป็นหนงัสือ งานประมงทะเลมีสภาพ

การจา้งและลกัษณะการทาํงานท่ีแตกต่างจากงาน

ประเภทอ่ืน ๆ ถึงแมว้า่กฎกระทรวงฉบบั ท่ี 10 (พ.ศ. 

2541) และพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

จะไม่มีขอ้กาํหนดใหก้ารจา้งแรงงานนายจา้งและ

ลกูจา้งตอ้งทาํขอ้ตกลงในการจา้งเป็นหนงัสือไวก้ต็าม 

เห็นวา่กค็วรมีการทาํสญัญาจา้งใหเ้กิดความชดัเจน  

เพ่ือคุม้ครองสิทธิประโยชนข์องทั้งนายจา้งและลกูจา้ง

เม่ือเกิดมีปัญหาขอ้โตแ้ยง้ระหว่างกนัข้ึน จึงควร

ปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายดงักล่าว  ขอ้ตกลงในการจา้ง

ควรทาํเป็นหนงัสือ ใหส้อดคลอ้งตามมาตรฐานของ

อนุสญัญาขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศและ

กฎหมายคุม้ครองแรงงานของต่างประเทศ   

 4. ควรมีการแกไ้ข ในเร่ืองของการคุม้ครอง

ลกูจา้งเด็กในส่วนของกรณีถูกเลิกจา้ง เช่นเดียวกบั

ลกูจา้งในกิจการอ่ืน ๆ ตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง

แรงงาน พ.ศ.2541 ไม่วา่จะเป็นเร่ืองการกาํหนดอตัรา

เงินค่าชดเชยใหเ้ป็นไปตามสดัส่วนของอายงุาน เม่ือ

กฎกระทรวงฉบบัดงักล่าวไม่ไดก้าํหนดไว ้จึงควรมี

การแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง ใหมี้หลกัการให้

สอดคลอ้งกบัขอ้ กาํหนดตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 

 กรณีของสวสัดิการเก่ียวกบัท่ีพกั ความ

ปลอดภยัในการทาํงาน อาหารและนํ้า การ

รักษาพยาบาลกค็วรมีกฎหมายกาํหนดใหมี้การจดัให้

ลกูจา้งเด็กในตาํแหน่งท่ีปลอดภยั สะอาด  กรณีของ

ความปลอดภยัในการทาํงานควรท่ีจะกาํหนดใหมี้

มาตรการเก่ียวกบั ความปลอดภยัของการทาํงานใน

เรือประมงโดยการจดัใหมี้เคร่ืองป้องกนัอนัตรายส่วน

บุคคลใหแ้ก่ลกูเรือตามมาตรฐานแรงงานระหวา่ง

ประเทศดว้ยเช่นกนั 
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 3. ในเร่ืองของสญัญาจา้งแรงงาน ควรมีการทาํ

ขอ้ตกลงการจา้งเป็นหนงัสือ งานประมงทะเลมีสภาพ

การจา้งและลกัษณะการทาํงานท่ีแตกต่างจากงาน

ประเภทอ่ืน ๆ ถึงแมว้า่กฎกระทรวงฉบบั ท่ี 10 (พ.ศ. 

2541) และพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

จะไม่มีขอ้กาํหนดใหก้ารจา้งแรงงานนายจา้งและ

ลกูจา้งตอ้งทาํขอ้ตกลงในการจา้งเป็นหนงัสือไวก้ต็าม 

เห็นวา่กค็วรมีการทาํสญัญาจา้งใหเ้กิดความชดัเจน  

เพ่ือคุม้ครองสิทธิประโยชนข์องทั้งนายจา้งและลกูจา้ง

เม่ือเกิดมีปัญหาขอ้โตแ้ยง้ระหว่างกนัข้ึน จึงควร

ปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายดงักล่าว  ขอ้ตกลงในการจา้ง

ควรทาํเป็นหนงัสือ ใหส้อดคลอ้งตามมาตรฐานของ

อนุสญัญาขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศและ

กฎหมายคุม้ครองแรงงานของต่างประเทศ   

 4. ควรมีการแกไ้ข ในเร่ืองของการคุม้ครอง

ลกูจา้งเด็กในส่วนของกรณีถูกเลิกจา้ง เช่นเดียวกบั

ลกูจา้งในกิจการอ่ืน ๆ ตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง

แรงงาน พ.ศ.2541 ไม่วา่จะเป็นเร่ืองการกาํหนดอตัรา

เงินค่าชดเชยใหเ้ป็นไปตามสดัส่วนของอายงุาน เม่ือ

กฎกระทรวงฉบบัดงักล่าวไม่ไดก้าํหนดไว ้จึงควรมี

การแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง ใหมี้หลกัการให้

สอดคลอ้งกบัขอ้ กาํหนดตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 

 กรณีของสวสัดิการเก่ียวกบัท่ีพกั ความ

ปลอดภยัในการทาํงาน อาหารและนํ้า การ

รักษาพยาบาลกค็วรมีกฎหมายกาํหนดใหมี้การจดัให้

ลกูจา้งเด็กในตาํแหน่งท่ีปลอดภยั สะอาด  กรณีของ

ความปลอดภยัในการทาํงานควรท่ีจะกาํหนดใหมี้

มาตรการเก่ียวกบั ความปลอดภยัของการทาํงานใน

เรือประมงโดยการจดัใหมี้เคร่ืองป้องกนัอนัตรายส่วน

บุคคลใหแ้ก่ลกูเรือตามมาตรฐานแรงงานระหวา่ง

ประเทศดว้ยเช่นกนั 
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การรับรู้ของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จังหวดัปทุมธานี 

Student Guaradians’ Perception Towards Educational Management of Schools  

Under the Local Administration Organization of Pathum Thani Province 

                                                                                                    สายชล อ่อนสาํลี และ สุรชยั สิกขาบณัฑิต 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการรับรู้ของผูป้กครองนกัเรียนต่อการจดัการศึกษา

โรงเรียนในสงักดัองคส่์วนปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี กลุ่มตวัอยา่งท่ีในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูป้กครองนกัเรียน

โรงเรียนในสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 361 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็น

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มีความเช่ือมัน่ 0.93 ค่าสถิติท่ีใชคื้อ ค่าร้อยละค่าเฉล่ียค่าความเบ่ียงเบน

มาตราฐานการทดสอบค่า t-test และค่าสถิติ F-test ทดสอบรายคู่ดว้ยวิธีการ เชฟเฟ่ พบวา่ (1) ผูป้กครองมีการรับรู้ต่อ

การจดัการศึกษาโรงเรียนในสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.10, 

SD= 0.40) (2) ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีอาชีพต่างกนัมีการรับรู้ต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนในสงักดัองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัและเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ดา้นผลผลิตทางการศึกษา 

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 

คําสําคัญ : การรับรู้ของผูป้กครองนกัเรียน, การจดัการศึกษาโรงเรียน, สงักดัองคก์รส่วนปกครองทอ้งถ่ิน 

 

Abstract 

 The objectives of this research were to study and compare the perception of the students guardians towards 

educational management as classified by gender, education level, occupation, and being guardian duration. The 

samples in this research were 361 student guardians of schools under the Local Administration Organization of 

Pathumthani Province. The research instrument used for collecting data was a 5-rating scale with 0.93 reliability. 

Data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test, One - way ANOVA (F-test) and Post Hoc 

comparison by Scheffe’s method. The findings were as follows: (1) The student guardians’ perception towards 

educational management of schools under the local administration organization of Pathum Thani province in overall 

was ranked at Pathum Thani province a high level (2) There was no significant difference in perception with in 

different occupation of the student guardians towards education management of schools under the local 

administration organization of Pathum Thani province in overall and separately. Except the productivity of education 

aspect was different significantly at .05 level. 

Keywords: student guardians’ perception, educational management, Pathum Thani  
 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2557 125

ความนํา 

 การจดัการศึกษาท่ีดีจะตอ้งสอดคลอ้งกบัการ

เปล่ียนแปลงทางดา้นสังคมการเมือง เศรษฐกิจ 

วฒันธรรมและเทคโนโลยีขณะเดียวกนัความ

เปล่ียนแปลงอยา่งรุนแรงของโลกจึงทาํใหมี้ความจาํเป็น

ท่ีตอ้งกลบัมาทบทวนและออกแบบการศึกษากนัใหม่

และมีความจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาการศึกษาไทยใหท้นั

กบัเหตุการณ์ของโลกปัจจุบนัอยา่งเร่งด่วนไม่วา่จะเป็น

การศึกษาระดบัใด การพฒันาการศึกษาไทยในระยะเวลา

ท่ีผา่นมาประสบผลสาํเร็จเป็นท่ีน่าพอใจระดบัหน่ึง

เท่านั้นแต่ยงัไม่เพียงพอสาํหรับปัจจุบนัและอนาคตดงันั้น

สงัคมไทยในปัจจุบนั จึงมีพนัธกิจท่ีสาํคญั 3 เร่ืองดว้ยกนั 

คือการปฏิรูปการเมือง การปฏิรูปการศึกษา และการสร้าง

สงัคมใหมี้ความเขม้แขง็ 

การจดัการศึกษาเพ่ือพฒันาคนใหมี้คุณภาพจึง

เป็นเร่ืองท่ีมีความจาํเป็นอยา่งยิ่ง โดยจะตอ้งเป็น

การศึกษาท่ีมีคุณภาพ เพ่ือทาํใหศ้กัยภาพท่ีมีอยูใ่นตวัคน

ไดรั้บการพฒันาอยา่งเตม็ท่ีทาํใหเ้ป็นคนรู้จกัคิดวิเคราะห์ 

รู้จกัแกปั้ญหา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรครู้์จกัเรียนรู้ดว้ย

ตนเองสามารถปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงท่ี

เกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วมีคุณธรรมจริยธรรมรู้จกัพ่ึงตนเอง

และสามารถดาํรงชีวิตอยูไ่ดอ้ยา่งเป็นสุข 

  มาตรา 8 ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

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

“การจดัการศึกษาใหย้ึดหลกัการศึกษาตลอดชีวิตสาํหรับ

ประชาชนใหส้งัคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาและ

การพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปอยา่ง

ต่อเน่ือง” สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาในระบบจึง

จาํเป็นตอ้งจดัการศึกษาตามแนวการจดัการศึกษาท่ี

กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ

พุทธศกัราช 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 

2545 ซ่ึงเป็นกฎหมายแม่บทของการจดัการระบบ

การศึกษาทั้งหมดในประเทศไทยใหมี้ส่วนสอดคลอ้ง

และสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั (สาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาแห่งชาติ, 2542, หนา้ 5) 

 การบริหารองคก์รไม่วา่องคก์รเลก็หรือใหญ่มี

ความจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีการสาํรวจการรับรู้ของผูมี้

ส่วนเก่ียวขอ้ง เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดรั้บมาปรับปรุงองคก์รให้

คุณภาพอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงทุกๆ ส่ิงในองคก์รมีความสาํคญั

เท่ากนัทั้งคนทั้งเคร่ืองจกัรวตัถุดิบ และการบริหารจดัการ

ตลอดจนงบประมาณจะขาดส่ิงหน่ึงส่ิงใดมิได ้ใน

ปัจจุบนัมีการแข่งขนัสูงในทุก ๆ ดา้น ซ่ึงลว้นแลว้แต่เป็น

ธุรกิจเชิงรุกทั้งส้ิน มีแต่จะตอ้งศึกษาถึงปัญหาและความ

คาดหวงัจะทาํอะไรในอนาคต รวมทั้งมีการศึกษาถึง

ปัญหาและความคาดหวงัวา่จะทาํอะไรในอนาคต รวมทั้ง

คน้พบส่ิงท่ีโดดเด่น หรือเอกลกัษณ์ออกมาใหไ้ด ้เพ่ือ

นาํไปสู่เป้าหมายสูงสุดในองคก์ร บ่อยคร้ังท่ีเราจะเห็นได้

วา่องคก์รท่ีประสบความสาํเร็จสูงนั้นมีระบบบริหาร

จดัการท่ีดีรวมถึงการสาํรวจท่ีเป็นจริงในปัจจุบนัและส่ิง

ท่ีคาดหวงัไวใ้นอนาคต เพ่ือปรับแกใ้หท้นัต่อการ

เปล่ียนแปลงในโลกยคุปัจจุบนั ซ่ึงสถาบนัการศึกษาก็

เป็นสถาบนัท่ีจะตอ้งผลิตบุคคลใหมี้ประสิทธิภาพ

สามารถท่ีจะเผชิญกบัส่ิงต่างๆไดอ้ยา่งมัน่ใจ ตลอดจน

สามารถปรับตวัอยูร่่วมกบับุคคลอ่ืนไดเ้ป็นอยา่งดี 

โรงเรียนในสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

จงัหวดัปทุมธานี มีหนา้ท่ีและรับผิดชอบในการจดั

การศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่ระดบัปฐมวยั 

ประถมศึกษา และมธัยมศึกษา เพ่ือใหบ้ริการทาง

การศึกษาแก่เยาวชนท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัปทุมธานี ให้

ไดรั้บการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง เป็นการจดัการศึกษาเพ่ือ

พฒันาเยาวชนใหเ้ป็นผูคิ้ดเป็น ทาํเป็น แกปั้ญหาเป็น เนน้

การจดัการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความรู้ มี

ทกัษะตามเหมาะสมวยั และเกิดการพฒันาตามศกัยภาพ
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ของแต่ละบุคคล เพ่ือเป็นเยาวชนท่ีดีมีคุณภาพอยูใ่น

สงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข ดงันั้นการจดัการเรียนการสอน

ของโรงเรียนในสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

จงัหวดัปทุมธานี จะเนน้ส่งเสริมพฒันาการในทุกดา้น ให้

ผูเ้รียนมีความพร้อมทั้งทางดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 

สงัคมและสติปัญญา โดยการจดัการเรียนการสอนอยา่ง

หลากหลาย มีทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน

และนอกชั้นเรียน มีการนาํเทคนิคการสอนต่าง ๆ มา

พฒันาการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของ

โรงเรียน เพ่ือใหก้ารจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน

สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี 

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และมีการพฒันา

อยา่งต่อเน่ืองเพ่ือสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของ

สงัคม จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาการรับรู้ของผูป้กครอง

นกัเรียนต่อการจดัการจดัการเรียนสอนเพ่ือนาํฐานขอ้มูล

ท่ีไดรั้บจากวิจยัเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการเพ่ิมศกัยภาพ

ในการบริหารงานใหมี้การศึกษาท่ีไดม้าตรฐานเป็น

สถานศึกษาของโรงเรียนในสงักดัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี ใหไ้ดรั้บการยอมรับจากชุมชน

และสงัคมอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยืน 

จากขอ้มลูศึกษาเพ่ือเป็นการรับรู้การจดั

การศึกษาของโรงเรียนในสงักดัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี วา่มีคุณภาพสนองความ

ตอ้งการของสงัคมและชุมชนในทอ้งถ่ินตามนโยบายของ 

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 

ซ่ึงมีวตัถุประสงคแ์ละเป้ามหมายโรงเรียนใหโ้รงเรียน

เกิดการพฒันาการศึกษาอยา่งครอบคลุมทัว่ถึงทุกคน ทั้ง

ดา้นปัจจยั ดา้นกระบวนการ และดา้นผลผลิตใหมี้

คุณภาพอยา่งแทจ้ริง 

  ผูวิ้จยัเห็นความสาํคญัในประเดน็ดงักล่าว จึงมีความ

สนใจท่ีจะศึกษาวิจยัในเร่ืองการรับรู้ของผูป้กครอง

นกัเรียนต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนในสังกดัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี โดยคาดหวงัวา่จะ

เป็นส่วนกระตุน้ใหโ้รงเรียนในสงักดัองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี มีการดาํเนินการตามระบบ

อยา่งครบถว้นสมบูรณ์มีคุณภาพการศึกษาอนัจะ

ก่อใหเ้กิดการพฒันาจดัการศึกษา ซ่ึงจะส่งผลประโยชน์

ต่อนกัเรียน ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ระบบ

การศึกษา ผูป้กครอง ทอ้งถ่ิน สงัคม ตลอดจน

ประเทศชาติในอนาคตต่อไป 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาการรับรู้ต่อการจดัการศึกษาของ

ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนในสงักดัองคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการรับรู้ต่อการจดัการศึกษา

ของผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนในสังกดัองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี จาํแนกตามเพศ ระดบั

การศึกษา อาชีพ ระยะเวลาการเป็นผูป้กครองนกัเรียน 

 

แนวคิดทฤษฎี 

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดศึ้กษาเอกสาร  และ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ของผูป้กครองต่อการจดั

การศึกษาโรงเรียนในสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

จงัหวดัปทุมธานี  โดยผูวิ้จยัไดศึ้กษาวรรณกรรม  และ

ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  นาํเสนอตามลาํดบัดงัต่อไปน้ี 

1. ความหมายและสาระสาํคญัของการรับรู้ 

2.  แนวนโยบายของการจดัการศึกษา

สถานศึกษาของรัฐ 

   3.  บทบาทของผูป้กครองในพระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบั

ท่ี 2) พ.ศ. 2545 

4.  การจดัการศึกษาสถานศึกษาของรัฐ 
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5. การศึกษาของสถานศึกษาในสงักดัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

6. ผูป้กครองกบัการมีส่วนร่วมในการจดั

การศึกษา 

7.  มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในสงักดั

องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี 

       
 

กรอบแนวคิดการวจิยั 

สาํหรับตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป้กครองนกัเรียน 

ผูวิ้จยัไดศึ้กษาสถานภาพของผูป้กครองนกัเรียนในดา้น

เพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ และระยะเวลาการเป็น

ผูป้กครองนกัเรียน ซ่ึงน่าจะมีผลต่อการศึกษาการรับรู้ท่ีมี

ต่อการจดัการศึกษาโรงเรียนในสงักดัองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานีดงักล่าว โดยนาํเสนอเป็น

แผนภูมิกรอบแนวคิด ในการวิจยั ดงัน้ี 
 

            ตวัแปรสถานภาพตวัแปรที่ศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

 

 

สมมติฐานการวจัิย  

1. ผูป้กครองนกัเรียน เพศต่างกนั มีการรับรู้

เก่ียวกบัการจดัการศึกษาโรงเรียนในสงักดัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี แตกต่างกนั 

2. ผูป้กครองนกัเรียน ระดบัการศึกษาต่างกนั มี

การรับรู้เก่ียวกบัการจดัการศึกษาโรงเรียนในสงักดั

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี แตกต่าง

กนั 

3.  ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีอาชีพต่างกนัการรับรู้

เก่ียวกบัการจดัการศึกษาโรงเรียนในสงักดัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี แตกต่างกนั 

 4.  ระยะเวลาการเป็นผูป้กครองนกัเรียน การรับรู้

เก่ียวกบัการจดัการศึกษาโรงเรียนในสงักดัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี แตกต่างกนั 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรคือ ผูป้กครองนกัเรียนระดบัการศึกษา

ภาคบงัคบัในโรงเรียนในสังกดัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 5,539 คน กาํหนด

ตวัอยา่งโดยใชต้ารางของ Krejcie & Morgan (1970, pp. 

607 - 610) สุ่มอยา่งง่าย ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 361 คน 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เป็นแบบสอบถามการรับรู้ ท่ีสร้างข้ึนโดย

ประมวลแนวความคิดท่ีไดศึ้กษาวิเคราะห์จากเอกสาร

และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ของผูป้กครอง

นกัเรียนต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนสงักดัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี โดย

แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน 

สถานภาพของ

ผู้ปกครองนักเรียน 

- เพศ 

- ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ 

-ระยะเวลาการเป็น

ผูป้กครองนกัเรียน 

การรับรู้ของผูป้กครอง

นกัเรียนต่อการจดัการศึกษา

โรงเรียนในสังกดัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

จงัหวดัปทุมธานี 

 - ดา้นปัจจยัทางการศึกษา 

 - ดา้นกระบวนการทาง

การศึกษา 

 - ดา้นผลผลิตทางการศึกษา 
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 ตอนท่ี 1 เป็นคาํถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูท่ี้

ตอบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

ระยะเวลาการผูป้กครองนกัเรียน ลกัษณะของ

แบบสอบถามเป็นแบบสาํรวจรายการ (check list) 

ตอนท่ี 2 เป็นคาํถามเก่ียวกบัการรับรู้ของ

ผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาโรงเรียนในสงักดัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี มีลกัษณะเป็น

แบบมาตรประเมินค่า (rating scale) ตามแบบลิเคิร์ท 

(Likert) แบ่งออก 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 

นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด  

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ดาํเนินการตรวจสอบความถกูตอ้งสมบูรณ์

ขอ้มลูทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั คือ การแจกแจงความถ่ี 

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียวและทดสอบรายคู่ดว้ยวิธีการเชพเฟ่ 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูวิ้จยัไดต้รวจสอบแบบสอบถามการรับรู้เพ่ือให้

ไดแ้บบสอบถามท่ีมีความถกูตอ้ง สมบูรณ์แบบ และ

ตรวจสอบการใหค้ะแนนตามเกณฑท่ี์กาํหนด หลงัจาก

นั้นผูวิ้จยัดาํเนินการวิเคราะห์ผลขอ้มลู ตามขั้นตอน

ดงัต่อไปน้ี 

 1. ขอ้มลูเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบ

แบบสอบถาม ไดน้าํมาวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี

หาค่าร้อยละในแต่ละรายการ ตามตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษา 

 2. แบบสอบถามการรับรู้ของผูป้กครองนกัเรียน

โรงเรียนสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดั

ปทุมธานี นาํมาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย ( ) และหาค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เพ่ือทราบระดบัการรับรู้

ผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาโรงเรียนในสงักดัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี โดยกาํหนดค่า

เฉล่ีย และแปลความหมายของค่าเฉล่ีย ซ่ึงดดัแปลงมาก

จาก  

วนั เดชพิชยั (2532, หนา้ 11) โดยแบ่งคะแนนเป็นช่วง ๆ 

มีความหมาย ดงัน้ี มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และ

นอ้ยท่ีสุด 

3. การเปรียบเทียบจาํแนกการรับรู้ของ

ผูป้กครองนกัเรียน จาํแนก เพศ โดยใชส้ถิติการทดสอบ

ค่าที (t-test) ส่วนการเปรียบเทียบจาํแนกตามระดบั

การศึกษา อาชีพ ระยะเวลาการเป็นผูค้รองนกัเรียนใช้

สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-

wayANOVA) และเม่ือพบความแตกต่างของค่าเฉล่ียทาํ

การเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffe’s 

Method) 

 

ผลการวจัิย 

 ผูวิ้จยัขอเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลู ตาม

วตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานของการวิจยั ดงัน้ี 

 1. ผูป้กครองมีการรับรู้ต่อการจดัการศึกษา

โรงเรียนในสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดั

ปทุมธานี ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.10) และ

เม่ือพิจารณารายดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดย

เรียงลาํดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ยดงัน้ี คือ การรับรู้

การจดัการศึกษาดา้นผลผลิตทางการศึกษา ( =4.12) อยู่

ในระดบัมาก รองลงมา คือ การรับรู้การจดัการศึกษาดา้น

ปัจจยัทางการศึกษา ( = 4.12) และดา้นท่ีค่าเฉล่ียนอ้ย

ท่ีสุดคือ การรับรู้การจดัการศึกษาดา้นกระบวนการทาง

การศึกษา ( = 4.06)  

 2. เปรียบเทียบการรับรู้ของผูป้กครองนกัเรียน

ต่อการจดัการศึกษาโรงเรียนในสงักดัองคก์รปกครอง
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ส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานีโดยภาพรวมและรายดา้น

ทั้ง 3 ดา้น ระหวา่งเพศ พบวา่ ผูป้กครองนกัเรียนมีการ

รับรู้ต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนในสังกดัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี โดยภาพรวมและ

รายดา้นไม่แตกต่างกนั 

 3. เปรียบเทียบการรับรู้ของผูป้กครองนกัเรียน

ต่อการจดัการศึกษาโรงเรียนในสงักดัองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานีโดยภาพรวมและรายดา้น

ทั้ง 3 ดา้น ระหวา่งระดบัการศึกษา พบวา่ ผูป้กครอง

นกัเรียนมีการรับรู้ต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนใน

สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี โดย

ภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 

 4. เปรียบเทียบการรับรู้ของผูป้กครองนกัเรียน

ต่อการจดัการศึกษาโรงเรียนในสงักดัองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานีโดยภาพรวมและรายดา้น

ทั้ง 3 ดา้น ระหวา่งอาชีพ พบวา่ ผูป้กครองนกัเรียนมีการ

รับรู้ต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนในสังกดัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี โดยภาพรวมไม่

แตกต่างกนัและเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ดา้นผลผลิต

ทางการศึกษา แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05  

 5. เปรียบเทียบการรับรู้ของผูป้กครองนกัเรียน

ต่อการจดัการศึกษาโรงเรียนในสงักดัองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานีโดยภาพรวมและรายดา้น

ทั้ง 3 ดา้น ระหวา่งระยะเวลาการเป็นผูป้กครองนกัเรียน 

พบวา่ ผูป้กครองนกัเรียนมีการรับรู้ต่อการจดัการศึกษา

ของโรงเรียนในสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

จงัหวดัปทุมธานี โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 

 

 

 

การอภิปรายผล 

ผลการศึกษาการรับรู้ของผุป้กครองนกัเรียนต่อ

การจดัการศึกษาโรงเรียนในสงักดัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี ผูวิ้จยัขอนาํเสนอ ดงัน้ี 

 1. ผลจาการวิจยัพบวา่ การรับรู้ของผูป้กครอง

ต่อการจดัการศึกษาโรงเรียนในสงักดัองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี โดยรวมอยูอ่ยูใ่นระดบั

มาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย

สูงสุด คือ ดา้นผลผลิตทางการศึกษา อยูใ่นระดบัมาก 

รองลงมา คือ ดา้นปัจจยัทางการศึกษา และดา้นท่ีค่าเฉล่ีย

ตํ่าสุด คือดา้นกระบวนการทางการศึกษา ผูวิ้จยัขอ

นาํเสนอการอภิปรายผลเป็นรายดา้นดงัต่อไปน้ี  

 1.1 ดา้นปัจจยัทางการศึกษา ผลการวิจยั พบวา่ 

ผูป้กครองมีการรับรู้ต่อการจดัการศึกษาโรงเรียนใน

สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี ดา้น

ปัจจยัทางการศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี

เพราะวา่ โรงเรียนใหค้วามสาํคญั มีกิจกรรมส่งเสริม

สุขภาพอนามยัของผูเ้รียนอยา่งสมํ่าเสมอ เช่น การออก

กาํลงักาย การแปรงฟัน สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ ศศิธร 

เวียงเหลก็ (2542) ศึกษาความคิดเห็นของผูป้กครองต่อ

คุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเอกชนใน

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพยวา่ ผูป้กครองให้

ความเห็นต่อคุณภาพการจดัการศึกษาในระดบัอนุบาล 

ดงัน้ี (1) หลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอนมีการ

จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้นร่างกาย อารมณ์จิตใจ 

สงัคม และสติปัญญา การวดัประเมินผลใชวิ้ธีสอบดว้ย

ขอ้สอบและแจง้ผลการสอบใหผู้ป้กครองนกัเรียน

รับทราบภาคเรียนละ 1 คร้ัง (2) บุคลากร ครู และพ่ีเล้ียง 

มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์คือ มนุษยส์มัพนัธ์กบั

ผูป้กครองเป็นอยา่งดี ใหค้วามรักและเอาใจใส่นกัเรียน

ในทุกดา้น (3) ทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน มีการจดั
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อาคารเรียนท่ีมีความมัน่คงแขง็แรงปลอดภยั มีพ้ืนท่ี

สาํหรับนกัเรียนมาซ่ึงมาทาํกิจกรรมดงักล่าวหรือกาํลงั

กาย จดัสภาพแวดลอ้มในชั้นเรียนเหมาะสม จดัอุปกรณ์

ส่ิงอาํนวยความสะดวกส่ือการเรียนเหมาะสมกบัวยัของ

นกัเรียน มีหอ้งปฏิบติัการพิเศษ บุคลากรพิเศษเป็นครู

ภาษาองักฤษและพลศึกษา สร้างความสมัพนัธ์ระหวา่ง

โรงเรียนกบับา้น โดยผูป้กครองเยี่ยมโรงเรียนและจดัทาํ

จดหมายข่าว (4) การจดัการโรงเรียนจดับริการสถานท่ี

สาํหรับผูป้กครองนกัเรียนนัง่พกัระหวา่งรอรับนกัเรียน   

(5) กิจการนกัเรียนมีการจดับริการอาหารกลางวนัท่ีถกู

หลกัโภชนาการ จดัอาหารเสริม การจดักิจกรรมนกัเรียน

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในวนัสาํคญัและ (6) 

ผลสมัฤทธ์ิของผูเ้รียนของเรียน ผูป้กครองทราบ

พฒันาการของนกัเรียนจากสมุดรายงานประจาํตวั

สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ สุชาติ     สรวิสูตร (2546) ได้

ศึกษาทรรศนะของชุมชนต่อการจดัการศึกษาของ

โรงเรียนวดันอ้ยใน เขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจยัพบวา่ทรรศนะของชุมชนต่อการจดัการศึกษา

ของโรงเรียนวดันอ้ยใน ภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 

และจากผลการเปรียบเทียบทรรศนะของชุมชนต่อการจดั

การศึกษาของโรงเรียนวดันอ้ยใน จาํแนกตามคุณลกัษณะ

ของประชาชน ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา 

สถานภาพสมรส และรายไดเ้ฉล่ียของครอบครัว พบวา่ 

ไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มณัฑนา รุ

สิตานนท ์(2544) ไดศึ้กษาความคิดเห็นของผูป้กครอง

นกัเรียนระดบัก่อนประถมศึกษาต่อการจดัการเรียนการ

สอนท่ีพึงประสงคข์องโรงเรียนชุมชนวดัพิชิตปิติยาราม 

พบวา่ ผูป้กครองส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่การจดัการ

เรียนการสอนควรเนน้ดา้นการเตรียมความพร้อมและ

วิชาการควบคู่กนัไปอาคารสถานท่ีมีความแข็งแรง

ปลอดภยัดี สภาพแวดลอ้มควรจดัร่มไมใ้หม้ากกวา่น้ี เม่ือ

เปรียบเทียบความคิดเห็นดา้นต่าง ๆ มีความคิดเห็นไม่

แตกต่างกนั 

 1.2 ดา้นกระบวนการทางการศึกษา ผลการวิจยั 

พบวา่ ผูป้กครองมีการรับรู้ต่อการจดัการศึกษาโรงเรียน

ในสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี 

ดา้นกระบวนการทางการศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ทั้งน้ีเพราะวา่ ดา้นกระบวนการทางการศึกษา โรงเรียนมี

การสนบัสนุนแหล่งเรียนรู้ ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอยา่ง

ต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบักบัการวิจยัของ เกษร บุญสนธิ 

(2548) ไดศึ้กษาเร่ืองการรับรู้ของผูป้กครองต่อการจดั

การศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเอกชน เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและ

เปรียบเทียบการรับรู้ของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษา

ของโรงเรียนอนุบาลเอกชนเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 

จาํแนกตามคุณลกัษณะบุคคลของผูป้กครองนกัเรียน โดย

ใชวิ้ธีวิจยัเชิงสาํรวจจากลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูป้กครองของ

นกัเรียน จาํนวน 288 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัพบวา่ 

(1) การรับรู้ของผูป้กครองต่อการจดัศึกษาของโรงเรียน

อนุบาลโรงเรียนเอกชนเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเห็นดว้ยระดบัมากดา้น

คุณภาพผูเ้รียน เป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมา ดา้นบุคลากร 

ดา้นหลกัสูตร และกระบวนการเรียนการสอนดา้น

กิจกรรมนกัเรียน ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม อาคาร

สถานท่ีและหอ้งเรียนมีเพียงพอ ดา้นเดียวอยูร่ะดบัปาน

กลาง คือ ปรัชญาและเป้าหมายของโรงเรียน (2) ผลการ

ทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ผูป้กครองท่ีมีอาย ุการศึกษา 

อาชีพ รายไดข้องครอบครัวต่อเดือน และความเก่ียวขอ้ง

กบันกัเรียน ต่างกนัมีการรับรู้กบัการจดัการศึกษา

โรงเรียนอนุบาลเอกชน เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ส่วนผูป้กครอง

นกัเรียนท่ีเพศต่างกนั มีการรับรู้เก่ียวกบัการจดัการศึกษา

ของโรงเรียนอนุบาลเอชน เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 
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ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งการวิจยัของ นิรันดร เลาะวิธี 

(2543) ศึกษาความคิดเห็นของผูป้กครองต่อการจดั

การศึกษาโรงเรียนเอกชนท่ีเนน้นกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง 

กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวา่ผูป้กครองมีความ

คิดเห็นต่อการจดัการศึกษา 4 ดา้น ดงัน้ี (1) ดา้นหลกัสูตร

และกระบวนการเรียนการสอนโรงเรียนควรจดัหลกัสูตร

ในลกัษณะอบรมเล้ียงดู และการศึกษาแก่นกัเรียนโดยมี

จิตมุ่งหมายในการส่งเสริมใหมี้พฒันาการร่างกาย 

อารมณ์-จิตใจ สงัคม และสติปัญญา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานใน

การดาํรงชีวิต และอยูใ่นสงัคมอยา่งมีความสุข (2) ดา้น

บุคลากร ครูควรมีความอ่อนโยนในการสอน และการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ครูควรมีความ

รับผิดชอบเขา้สอนตรงตามเวลามีบุคลิกภาพดี กิริยาวาจา

สุภาพ แต่งกายสะอาดเรียบร้อย (3) ดา้นสภาพแวดลอ้ม

ในโรงเรียน โรงเรียนควรมีโรงอาหารท่ีสะอาดและมี

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการจดับรรยากาศใน

หอ้งเรียนใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน (4) ดา้น

บริการนกัเรียน โรงเรียนมีการตรวจสุขภาพนกัเรียน มี

บริการนํ้าด่ืมท่ีสะอาด และมีความร่วมมือกนัระหวา่ง

โรงเรียนและชุมชน มีนมไวบ้ริการนกัเรียนทุกวนั 

สอดคลอ้งกบัวิจยั พาณี   ศิริสวสัด์ิ (2551) ไดศึ้กษาและ

เปรียบเทียบทรรศนะของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษา

ของโรงเรียนสตรีวฑุฒิศึกษาสงักดัสาํนกับริหารงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตคลองสาน 

กรุงเทพมหานครผลการวิจยัพบวา่ ในภาพรวม มี

ทรรศนะเห็นดว้ยในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น

พบวา่ผูป้กครองมีทรรศนะเห็นดว้ยในดา้นความสัมพนัธ์

ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนดา้นธุรการและการเงิน ดา้น

กิจการนกัเรียน ดา้นบริการ - สวสัดิการ และดา้นวิชาการ

ในระดบัท่ีเป็นจริงมาก เช่นเดียวกนั ผลการทดสอบ

สมมติฐานพบวา่ ผูป้กครองท่ีมีอายอุาชีพระดบัการศึกษา 

รายไดข้องผูป้กครองเฉล่ียและระยะเวลาท่ีนกัเรียนศึกษา

ในโรงเรียนต่างกนัมีทรรศนะต่อการจดัการศึกษาของ

โรงเรียนสตรีวฑุฒิศึกษาสงักดัสาํนกับริหารงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตคลองสาน 

กรุงเทพมหานครในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

1.3 ดา้นผลผลิตทางการศึกษา ผลการวิจยั พบวา่ 

ผูป้กครองมีการรับรู้ต่อการจดัการศึกษาโรงเรียนใน

สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี ดา้น

ปัจจยัทางการศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี

เพราะวา่ ดา้นผลผลิตทางการศึกษา นกัเรียนมีวิธีการแห่ง

ปัญญาในการแกไ้ขปัญหาได ้สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ 

เกียรติศกัด์ิ ทว้มเทศ (2551) ไดศึ้กษาและเปรียบเทียบ

ทรรศนะของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียน

วดัยางสุทธาราม เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร

ผลการวิจยัพบวา่ ในภาพรวมมีทรรศนะเป็นจริงมาก ใน

ลาํดบัท่ีหน่ึง คือ ดา้นบุคลากรรองลงมาคือ ดา้นการ

ปกครองนกัเรียน ดา้นวิชาการดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่ง

โรงเรียนกบัชุมชน และดา้นบริการทุนการศึกษา

ตามลาํดบัผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ผูป้กครอง

นกัเรียนท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพและรายได้

ต่างกนั มีทรรศนะต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนวดั

ยางสุทธาราม ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือจาํแนกเป็น

รายดา้นพบวา่ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีระดบัการศึกษาและ

อาชีพต่างกนัมีทรรศนะต่อการจดัการศึกษาดา้นบุคลากร

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05

สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ วฒิุวรรณ คงคามาศ (2544) ได้

วิจยัเร่ือง บทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนในการนาํชุมชน

เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาในโรงเรียน

ประถมศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ 

ผูบ้ริหารโรงเรียนส่วนใหญ่มีบทบาทในการนาํชุมชนเขา้

มามีส่วนร่วมมาก ในการจดัการศึกษา 4 งาน กล่าวคือ 

งานวิชาการ ไดแ้ก่ การร่วมการวางแผนงานวิชาการ

โรงเรียนในรูปคณะกรรมการโรงเรียนการร่วมจดัหา
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หนงัสือเขา้หอ้งสมุดโรงเรียนการนาํชุมชน และโรงเรียน 

ร่วมกนัตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการเรียน 

และมอบรางวลัหรือเกียรติบตัรแก่นกัเรียนท่ีมีผลการ

เรียนดี ไดแ้ก่ การนาํบุคคลท่ีเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเขา้มา

เป็นวิทยากรใหค้วามรู้แก่ ครู และนกัเรียน การนาํ

บุคลากรในชุมชนมาเป็นผูส้อนในวิชาท่ีขาดแคลนครู 

งานกิจการนกัเรียน ไดแ้ก่ การนาํศูนยอ์นามยั ในชุมชน

เขา้มาตรวจสุขภาพ และฉีดวคัซีนใหแ้ก่นกัเรียน ครู และ

พนกังานการขอความร่วมมือจากผูป้กครองปกป้อง และ

หาวิธีป้องกนัเพ่ือดูแลนกัเรียนใหพ้น้จากภยัสารเสพติด

และภยัสงัคม การร่วมช่วยเหลือกิจกรรมนกัเรียน งาน

อาคารสถานท่ี ไดแ้ก่ การเขา้มา ใชป้ระโยชนด์า้นอาคาร

สถานท่ี และอุปกรณ์ของโรงเรียน และการร่วมปลูก

ตน้ไมใ้หค้วามร่มร่ืนแก่โรงเรียน ส่วนปัญหาท่ีพบไดแ้ก่ 

การร่วมพิจารณาเน้ือหาท่ีกาํหนดในหลกัสูตรให้

สอดคลอ้งกบั การเปล่ียนแปลงของสงัคม และชุมชนการ

ร่วมแก่ปัญหาการเรียนการสอนการ การร่วมจดัหาส่ือ

การเรียนการสอน และมาแนะนาํการใชน้วตักรรมและ

เทคโนโลยีต่างๆ การร่วมพิจารณาครูดีเด่น ประจาํปี

การศึกษาของโรงเรียน การร่วมคน้หาผูมี้ความสามารถ

ในทอ้งถ่ินมาใหก้ารศึกษาในโรงเรียนตามความตอ้งการ

ของชุมชนในทอ้งถ่ินการร่วมรณรงคห์าทุนการศึกษา

ใหแ้ก่นกัเรียน การเชิญผูป้กครองกบัคณะครูร่วมวางแผน 

กิจกรรมเสริมหลกัสูตร การร่วมติดตามประเมินผลการ

ปฏิบติังานดา้นอาคารสถานท่ี และปัญหาการเขา้มาใช้

ประโยชนด์า้นอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ของโรงเรียน 

 2. เปรียบเทียบการรับรู้ของผูป้กครองนกัเรียน

ต่อการจดัการศึกษาโรงเรียนในสงักดัองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี โดยภาพรวม และรายดา้น 

3 ดา้น ระหวา่งเพศ พบวา่ ผูป้กครองนกัเรียนมีการรับรู้

ต่อการจดัการศึกษาโรงเรียนในสงักดัองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี โดยภาพรวมไม่แตกต่าง

กนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานของการวิจยัท่ีกาํหนด

ไว ้ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ผูป้กครองนกัเรียนท่ีเพศต่างกนั

จะมีพฤติกรรมการปฏิบติั ความรู้ นึกคิด การรับรู้ไม่

แตกต่างกนัเก่ียวกบัการจดัการศึกษาของโรงเรียนสงักดั

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ 

กมลสรวง อุดมเดช (2548) ไดศึ้กษาทรรศนะของ

ผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียน ธนพรเซนต์

แมร่ีแอนอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรีผลการวิจยั

พบวา่ทรรศนะของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาของ

โรงเรียนธนพรเซนตแ์มร่ีแอนอาํเภอบางบวัทองจงัหวดั

นนทบุรีในภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก เม่ือ

พิจารณารายดา้นพบวา่ ผูป้กครองเห็นดว้ยมากท่ีสุด ดา้น

กิจการนกัเรียนรองลงมาเห็นดว้ยมาก ดา้นบุคลากร ดา้น

อาคารสถานท่ี ดา้นความสมัพนัธ์กบัชุมชนและดา้น

วิชาการตามลาํดบั ผูป้กครองท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา 

อาชีพ รายไดแ้ละความสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียน

ต่างกนัมีทรรศนะต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนธน

เซนตแ์มร่ีแอน อาํเภอบางบวัทองจงัหวดันนทบุรีไม่

แตกต่าง 

 3. เปรียบเทียบการรับรู้ของผูป้กครองนกัเรียน

ต่อการจดัการศึกษาโรงเรียนในสงักดัองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี โดยภาพรวม และรายดา้น 

3 ดา้น ระหวา่งระดบัการศึกษา ต่างกนั 3 กลุ่ม พบวา่ 

ผูป้กครองนกัเรียนมีการรับรู้ต่อการจดัการศึกษาโรงเรียน

ในสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี 

โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานของการวิจยัท่ีกาํหนดไว ้ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่

ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีการศึกษาต่างกนัไม่วา่จะศึกษา ตํ่า

กวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงวา่ปริญญาตรี ต่างมีแนวคิด

เหมือนกนัในเร่ืองของจดัการศึกษาโรงเรียนในสงักดั

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ สุ

ชาติ สรวิสูตร (2546) ไดศึ้กษาทรรศนะของชุมชนต่อการ
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จดัการศึกษาของโรงเรียนวดันอ้ยใน เขตตล่ิงชนั 

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ทรรศนะของชุมชน

ต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนวดันอ้ยใน ภาพรวมอยู่

ในระดบัเห็นดว้ยมาก และจากผลการเปรียบเทียบ

ทรรศนะของชุมชนต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนวดั

นอ้ยใน จาํแนกตามคุณลกัษณะของประชาชน ไดแ้ก่ เพศ 

อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส และรายได้

เฉล่ียของครอบครัว พบวา่ ไม่แตกต่างกนั 

 4. เปรียบเทียบการรับรู้ของผูป้กครองนกัเรียน

ต่อการจดัการศึกษาโรงเรียนในสงักดัองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี โดยภาพรวม และรายดา้น 

3 ดา้น ระหวา่งอาชีพ ต่างกนั 4 กลุ่ม พบวา่ ผูป้กครอง

นกัเรียนมีการรับรู้ต่อการจดัการศึกษาโรงเรียนในสงักดั

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี โดย

ภาพรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานของ

การวิจยัท่ีกาํหนดไว ้ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่อาชีพท่ีต่างกนั 

กมี็แนวคิดไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 

ดา้นผลผลิตทางการศึกษา อาชีพรับราชการแตกต่างกนั

กบัอาชีพธุรกิตส่วนตวั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 จึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่ 

อาชีพรับราชการ เกษตรกรรม รับจา้ง รวมถึงธุรกิจ

ส่วนตวั มีความหลากหลายอาชีพจะมองถึงเร่ืองการจดั

การศึกษา แตกต่างกนั บางอาชีพอาจมองลึกลงไป

เน่ืองจากประสบการณ์และระยะเวลาในการดาํเนิน

ชีวิตประจาํวนั เป็นตน้ สอดคลอ้งกบัการวิจยัของได้

รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันา

คุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการตรวจสอบ

ความเหมาะสม และความเป็นไปไดด้า้นเน้ือหา และการ

นาํรูปแบบไปใชโ้ดยการสมัมนา โดยผูท้รงคุณวฒิุและ

ศึกษาผลการใชรู้ปแบบในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือ

ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบ

ก่อนจะนาํไปเผยแพร่ ประเมินโดยผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ครูหวัหนา้กลุ่มสาระ และชุมชนในทอ้งถ่ินในสงักดั

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ เกียรติ

ศกัด์ิ ทว้มเทศ (2551) ไดศึ้กษาและเปรียบเทียบทรรศนะ

ของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนวดัยางสุ

ทธาราม เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานครผลการวิจยั

พบวา่ ในภาพรวมมีทรรศนะเป็นจริงมาก ในลาํดบัท่ีหน่ึง 

คือ ดา้นบุคลากรรองลงมาคือ ดา้นการปกครอง นกัเรียน 

ดา้นวิชาการดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน 

และดา้นบริการทุนการศึกษาตามลาํดบัผลการทดสอบ

สมมติฐาน พบวา่ ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีเพศ อาย ุระดบั

การศึกษา อาชีพและรายไดต่้างกนั มีทรรศนะต่อการจดั

การศึกษาของโรงเรียนวดัยางสุทธาราม ในภาพรวมไม่

แตกต่างกนั เม่ือจาํแนกเป็นรายดา้นพบวา่ผูป้กครอง

นกัเรียนท่ีมีระดบัการศึกษาและอาชีพต่างกนัมีทรรศนะ

ต่อการจดัการศึกษาดา้นบุคลากรแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

5. เปรียบเทียบการรับรู้ของผูป้กครองนกัเรียน

ต่อการจดัการศึกษาโรงเรียนในสงักดัองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี โดยภาพรวม และรายดา้น 

3 ดา้น ระหวา่งระยะการเป็นผูป้กครองนกัเรียน พบวา่ 

ผูป้กครองนกัเรียนมีการรับรู้ต่อการจดัการศึกษาโรงเรียน

ในสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี 

โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานของการวิจยัท่ีกาํหนดไว ้ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่

ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีระยะเวลาการเป็นผูป้กครอง

นกัเรียน ตํ่ากวา่ 5 ปี และ 5 ปี ข้ึนไป ต่างมีมุมมองในการ

จดัการศึกษาของโรงเรียนไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั

การวิจยัของ พาณี ศิริสวสัด์ิ (2551) ไดศึ้กษาและ

เปรียบเทียบทรรศนะของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษา

ของโรงเรียนสตรีวฑุฒิศึกษาสงักดัสาํนกับริหารงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตคลองสาน 

กรุงเทพมหานครผลการวิจยัพบวา่ ในภาพรวม มี
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ทรรศนะเห็นดว้ยในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น

พบวา่ผูป้กครองมีทรรศนะเห็นดว้ยในดา้นความสัมพนัธ์

ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนดา้นธุรการและการเงิน ดา้น

กิจการนกัเรียน ดา้นบริการ - สวสัดิการ และดา้นวิชาการ

ในระดบัท่ีเป็นจริงมาก เช่นเดียวกนั ผลการทดสอบ

สมมติฐานพบวา่ ผูป้กครองท่ีมีอายอุาชีพระดบัการศึกษา 

รายไดข้องผูป้กครองเฉล่ียและระยะเวลาท่ีนกัเรียนศึกษา

ในโรงเรียนต่างกนัมีทรรศนะต่อการจดัการศึกษาของ

โรงเรียนสตรีวฑุฒิศึกษาสงักดัสาํนกับริหารงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตคลองสาน 

กรุงเทพมหานครในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะท่ีเก่ียวกบัการจดัการศึกษา

โรงเรียน จากการศึกษาการรับรู้ของผุป้กครองนกัเรียนมี

ทศันะต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนสงักดัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี ทั้ง 3 ดา้น ผูวิ้จยั

เสนอแนะวา่ควรปรับปรุงแต่ละดา้นท่ีค่านอ้ย ดงัน้ี  

 1. ดา้นปัจจยัทางการศึกษา การจดัการศึกษาตาม

มาตรฐานการศึกษาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

โรงเรียนควรใหค้วามสาํคญักบัการจดัใหมี้บุคลากร

สนบัสนุนการสอนท่ีเพียงพอจาํนวนนกัเรียน เพียงพอต่อ

การจดัการศึกษา ( X = 3.92) เพ่ือเพ่ิมผลสมัฤทธ์ทางการ

เรียน ผูป้กครองใหค้วามเช่ือมัน่ในการส่งบุตรหลานเขา้

มาศึกษาต่อในโรงเรียนสังกดัองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน 

จงัหวดัปทุมธานี 

 2. ดา้นกระบวนการทางการศึกษา การจดัการ

ศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน โรงเรียนควรใหค้วามสาํคญัมีการจดัระบบการ

แนะแนวสาํหรับนกัเรียนกลุ่มเส่ียง ( X = 3.90)   ติดตาม

ตรวจสอบพฤติกรรม นกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง มีมาตรการ

ดูแลนกัเรียนท่ีชดัเจนเพ่ือเพ่ิมความอบอุ่นใหก้บั

ผูป้กครองนกัเรียน และคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

 3. ดา้นผลผลิตทางการศึกษา การจดัการศึกษา

ตามมาตรฐานการศึกษาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

โรงเรียนควรจดักิจกรรมนกัเรียนมีจิตสาํนึกในการ

อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ( X = 3.90) ปลกูฝังจิตสาํนึกให้

นกัเรียนมีส่วน 

ร่วมรับผิดชอบต่อส่วนร่วมรักธรรมชาติรักษา

ส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือใหน้กัเรียนมีสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม 

เอ้ือต่อการจดักิจกรรมในทุกดา้นและนาํไปใช้

ชีวิตประจาํวนั 

 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียใน

การจดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาของโรงเรียนในสังกดั

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี 

2. ควรมีการวิจยัการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง

นกัเรียนต่อการจดัการศึกษาใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิตาม

มาตรฐานการศึกษาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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ความพงึพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานโรงเรียนในสังกดัองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจังหวดัปทุมธานี 

Student Guaradians’ Perception Towards Educational Management under the Local 

Administration Organization of Pathum Thani Province 

 

                                                                                           สุจินต ์ เขียวบุษบง และ สุรชยั  สิกขาบณัทิต 

 

บทคัดย่อ 

 วตัถุประสงคก์ารวิจยัน้ีมีเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารงาน

โรงเรียนในสงักดัองคส่์วนปกครองทอ้งถ่ิน  จงัหวดัปทุมธานี  กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่  ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนในสังกดั

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี  จาํนวน 361 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามความคด

เห็นมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดบั   มีความเช่ือมัน่  0.96 การวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยค่าสถิติคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า

ความเบ่ียงเบนมาตรฐานทดสอบค่า t-test และ F-test ทดสอบรายคู่ดว้ยวิธีการ Scheffe’s ผลการวิจยัพบวา่ ความพึง

พอใจของผูป้กครองต่อกาบริหารงานโรงเรียนในสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานีในภาพรวมพบวา่

อยูใ่นระดบัดีมากทุกดา้น ( = 4.11, SD= 0.58) และผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีเพศต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการบริหาร

โรงเรียน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือวิเคราะห์รายดา้นเพศแตกต่างกนัมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยชายสูง

กวา่หญิง 

 

คําสําคัญ :  ความพึงพอใจ, ผูป้กครองนกัเรียน การบริหาร, โรงเรียน, องคก์รส่วนปกครองทอ้งถ่ิน    
 

Abstract 

 This research aims to study and to compare satisfaction of the student guardians towards school 

management under the local administration organization of Pathum Thani Province as classified by sex and 

occupation. The sample size was 361 student auardians. Research instrument was a questionnaire with 0.96 

reliability. Data were analyzed by mean, standard deviation, t-test, F-test and Post Hoc comparison by Schelfe 

method. Research results were as follows  Student guardians’ satisfaction towards management of schools under the 

local administrative organization of Pathum Thani province was ranked at a high level  ( = 4.11, SD = 0.58) when 

comparing student guardians’ satisfaction.there was significant difference in sex of the student guardians male was 

greater than female. 

  

Keywords : satisfaction of student guardians, school management, local administration organization of Pathumthani 

Province 
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ความนํา  
 ประเทศไทยเร่ิมจดัการศึกษาอยา่งเป็นระบบใน

สมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 5   
แต่ไม่ใช่วา่ก่อนหนา้นั้นคนไทยจะไม่ไดรั้บการศึกษา

เพราะการศึกษาเป็นส่ิงคู่กบัสังคมอยูเ่สมอ แต่เป็น
การศึกษาท่ีไม่เป็นระบบ  ไม่มีหน่วยงานรับผดิชอบ
โดยตรง ไม่มีหลกัสูตร  ไม่มีแผนนโยบายหรือเง่ือนไข
ต่าง ๆ ท่ีเป็นระบบ  แต่นบัจากท่ีพระองคท่์านไดท้รง
ปฏิรูปการศึกษาในคร้ังนั้นสาํเร็จและระบบการศึกษาของ

ประเทศจึงเร่ิมเป็นรูปร่างข้ึนและครบถว้นสมบูรณ์มาจน

ปัจจุบนั 
 การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญ

งอกงามของบุคลและสงัคมโดยการถ่ายโอนความรู้การ

ฝึก การอบรม การสืบสานทางวฒันธรรม การสร้างสรรค์
จรรโลงความกา้วหนา้ทางวิชาการการสร้างองคค์วามรู้

อนัเกิดจากการจดัสภาพแวดลอ้มสงัคมการเรียนรู้และ

ปัจจยัเก้ือหนุนใหบุ้คคลเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
(กรมวิชาการ, 2544, หนา้ 25) การศึกษาจึงเป็นเคร่ืองมือ
ท่ีสาํคญัของสังคมในการพฒันาเศรษฐกิจการเมืองการ

ปกครองและสงัคม ระบบการศึกษาไม่สามารถ
ดาํเนินการไปไดอ้ยา่งอิสระระบบการศึกษามี

ความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัระบบ    อ่ืน ๆและตอ้งผนัแปร
ไปตามการเปล่ียนแปลงของระบบอ่ืน ๆ ดว้ยปัจจุบนั
ความเจริญกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยไีด้

เขา้มีบทบาทสาํคญัในการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและ

เศรษฐกิจอยา่งรวดเร็วส่งผลต่อการดาํรงชีวิตความเป็นอยู ่
ค่านิยม และคุณธรรมของคนในชาติอยา่งมากการจดั
การศึกษากจ็าํเป็นตอ้งปรับเปล่ียนรูปแบบและทิศทางให้

สอดคลอ้งกบัระบบสงัคมและเศรษฐกิจดว้ย  อภิชยั  
กลุชา (2536, หนา้ 1) 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 
2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2545) กมุ่็งเนน้
ใหจ้ดัการศึกษาเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์

สมบูรณ์ทั้งร่างกายอารมณ์จิตใจสงัคม และสติปัญญา มี
ความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมและวฒันธรรมในการ
ดาํรงชีวิตสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุขแนว

การจดัการศึกษาท่ีสาํคญัยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมี

ความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดแ้ละถือวา่ผูเ้รียน

มีความสาํคญัท่ีสุดกระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริม

ใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาไดต้ามธรรมชาติและเตม็

ศกัยภาพ สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
(2545, หนา้ 13) ซ่ึงในการปฏิรูปการเรียนรู้จะเปิดโอกาส
ใหทุ้กฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไดมี้ส่วนร่วมในการดาํเนินการตาม

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติดงักล่าวเป็นการเปิด

แนวทางใหม่ๆใหแ้ก่ครู ผูป้กครอง และชุมชน มีอิสระใน
การอบรมเล้ียงดู การใหก้ารศึกษา การจดัหลกัสูตร และ 
การบริหารจดัการเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ผูเ้รียน ครูผูป้กครอง และสงัคมไทย สาํนกังาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2543, หนา้ 5) 
 การจดัการศึกษาในปัจจุบนัจึงมุ่งท่ีจะพฒันา

คุณภาพการศึกษาเป็นสาํคญัเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์

จะพฒันาเยาวชนใหเ้ป็นผูมี้ความรู้ ความคิดในทกัษะ
ความสามารถ มีความประพฤติท่ีดีงาม มีความรับผดิชอบ
ต่อสงัคมและมีสุขภาพพลานามยัท่ีสมบูรณ์สามารถนาํ

ความรู้ประสบการณ์ไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชนต่์อ

ตนเองและสงัคมหลกัการจดัการศึกษาตาม

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 2542 
ตอ้งการใหส้งัคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา สงัคม
ดงักล่าว ไดแ้ก่ ครอบครัว ชุมชนองคก์รชุมชน องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชีพ 
สถาบนัศาสนาสถานประกอบการ และสถาบนัสงัคม
อ่ืนๆและกาํหนดใหบิ้ดามารดาหรือผูป้กครองมีหนา้ท่ีจดั
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ใหบุ้ตรหรือบุคคลท่ีอยูใ่นความดูแลไดรั้บการศึกษาภาค

บงัคบัและใหค้รอบครัวมีสิทธิจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยไดรั้บสิทธิประโยชนจ์ากรัฐใหมี้ความรู้ความสามารถ

ในการอบรมเล้ียงดูและใหก้ารศึกษาแก่บุตรหรือบุคคล

ซ่ึงอยูใ่นความดูแลการสนบัสนุนดา้นการเงินอุดหนุน

สาํหรับการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานและไดรั้บการ

ลดหยอ่นหรือยกเวน้ภาษีสาํหรับค่าใชจ่้ายการศึกษา 
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2542, หนา้  
5-9) 
 หลกัสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 
2551 กาํหนดใหส้ถานศึกษาตอ้งมี การประชาสมัพนัธ์ 
และร่วมมือกบับิดามารดาผูป้กครองนกัเรียน และบุคคล
ในชุมชนใหก้ารพฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา

เป็นไปอยา่งต่อเน่ืองนอกจากนั้นกระทรวงศึกษาธิการยงั

จาํเป็นตอ้งสนบัสนุนส่งเสริมดา้นการพฒันาแหล่งเรียนรู้

ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาใหค้รอบคลุม

หลกัสูตรและกวา้งขวางยิง่ข้ึนเพื่อการพฒันาไปสู่ความ

เป็นสากล กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หนา้ 3) 
 การศึกษาระดบัต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบ
ของเทศบาลซ่ึงเป็นองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินกรม

ส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทยได้
ตั้งสาํนกังานการศึกษาส่วนทอ้งถ่ินข้ึนเพ่ือบริหารงาน
การศึกษาส่วนทอ้งถ่ินรับผดิชอบการจดัการศึกษาระดบั

ก่อนประถมศึกษาและการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคบงัคบั

ของเทศบาลและเมืองพทัยาเพื่อใหก้ารบริหารงาน

การศึกษาส่วนทอ้งถ่ินเป็นไปอยา่งเหมาะสมทางราชการ

โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

กระทรวงมหาดไทยไดก้าํหนดเป้าหมายและ

แนวนโยบายในการจดัการศึกษาวา่จะส่งเสริมสนบัสนุน

ใหโ้รงเรียนฝึกอบรมสัง่สอนใหน้กัเรียนมีความประพฤติ

วินยัดี มีความรู้ มีวิชา มีสุขภาพพลานามยัดี กีฬาเด่นและ
มีนโยบายจะส่งเสริมใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการจดั

การศึกษาทอ้งถ่ิน จึงกาํหนดเป็นคาํขวญัในการพฒันา
การศึกษาของทอ้งถ่ินวา่ วินยัดีมีวิชา กีฬาเด่นเป็น
โรงเรียนของชุมชน เพื่อใหผู้มี้หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายได้
ยดึถือปฏิบติัเป็นแนวเดียวกนั 
 สรนุช เรืองเมือง (2557) กล่าวว่า ผูป้กครองและ
ครูเปรียบเสมือนผูน้าํทางหากต่างคนต่างนาํไปคนละ

ทิศทางเปรียบเสมือนเส้นขนานสองเส้นท่ีไม่มีโอกาส

บรรจบกนัดงันั้น ผูป้กครองและครูตอ้งร่วมมือกนั 
ปรึกษาหารือกนัรับทราบความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัซ่ึง

สถานศึกษาส่วนใหญ่ดาํเนินงานยงัไม่บรรลุตาม

วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้พบปัญหาและอุปสรรคหลาย
ประการ เช่น ปัญหาดา้นหลกัสูตรท่ีขาดความยดืหยุน่
และไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนปัญหา

บุคลากรสอนไม่ตรงตามวิชาความรู้ท่ีเรียนมา บุคลากร
ขาดความรู้ความสามารถปัญหาดา้นงบประมาณไม่

เพียงพอ ทาํใหก้ารพฒันาดา้นอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดลอ้มเป็นไปไดช้า้ปัญหาดา้นการพฒันาคุณธรรม

จริยธรรมในสถานศึกษาไม่ไดผ้ลเท่าท่ีควรปัญหาความ

ไม่เขา้ใจระหวา่งสถานศึกษากบัผูป้กครอง ทาํใหเ้กิด
ปัญหาและอุปสรรคพบวา่ผูป้กครองส่วนใหญ่มีภารกิจ

ส่วนตวัไม่พร้อมท่ีจะใหค้วามร่วมมือ ขาดความรู้ความ  
เขา้ใจในเร่ืองความร่วมมือกบัสถานศึกษาหรือปล่อยให้

ปัญหาของลูกอยูใ่นภาวะวิกฤติแลว้จึงหนัมาสนใจซ่ึงมี

ผลต่อการจดัการศึกษาของสถานศึกษา สาํนกังานการ
ประถมศึกษาจงัหวดัอุบลราชธานี (2540, หนา้ 87) และ
อีกประการหน่ึงท่ีสาํคญัคือผูป้กครองยงัไม่ใหค้วาม

ร่วมมือดา้นการสนบัสนุนปัจจยัท่ีเพียงพอโดยคาดหวงัท่ี

จะไดรั้บการบริการจากสถานศึกษามากเช่นเดียวกนั ไม่
วา่จะเป็นดา้นหลกัสูตร บุคลากร อาคารสถานท่ีดา้น
ความสมัพนัธ์ระหวา่งสถานศึกษากบัชุมชนและดา้นการ

พฒันาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา กล่าวไดว้่าการ
จดัการศึกษาของสถานศึกษา  มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้ง
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ดาํเนินและพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเพราะวา่เป็นงานท่ีสาํคญั

ท่ีจะช่วยแบ่งเบาภาระของประเทศชาติและเป็นงานท่ีทา้

ทายวา่จะจดัการศึกษาอยา่งไรใหมี้คุณภาพเพ่ือสร้าง

ผูเ้รียนท่ีมีคุณภาพใหส้อดคลอ้งกบัสงัคมท่ีเปล่ียนแปลง

และเป็นท่ีตอ้งการของผูป้กครอง 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครอง
นกัเรียนต่อการบริหารโรงเรียนท่ีสงักดัองคก์รปกครอง

ทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานีในดา้นวิชาการ  ดา้นงบประมาณ
ดา้นการบริหารงานบุคคลและดา้นการบริหารงานทัว่ไป 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครอง
ต่อการบริหารโรงเรียนท่ีสงักดัองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน

จงัหวดัปทุมธานี  ใน 4 ดา้น คือ ในดา้นวิชาการ  ดา้น
งบประมาณดา้นการบริหารงานบุคคลและดา้นการ

บริหารงานทัว่ไป  โดยจาํแนกตามเพศและระดบั
การศึกษา 
 
แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 1. แนวคิด ทฤษฏี และหลกัการสาํคญัเก่ียวกบั
ความพึงพอใจ ของ Herzberg 
     1.1 ความหมายและความสาํคญัของ
ความพึงพอใจ พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน (2542) 
     1.2 แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัความพึง
พอใจ 
        2. การบริหารงานโรงเรียน 
      2.1 ขอบเขตของการบริหารการศึกษา 
      2.2 ดา้นการบริหารงานวิชาการ 
      2.3 ดา้นการบริหารงานงบประมาณ 
      2.4 ดา้นการบริหารงานบุคคล 
      2.5 ดา้นการบริหารงานทัว่ไป 

 3.  การประสานความเขา้ใจของผูป้กครองสู่การมี
ส่วนร่วมกบัโรงเรียน 
  3.1 วิธีการนาํไปสู่การมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครอง 
 4. การจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 
  4.1 การจดัการศึกษาขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
  4.2 นโยบายการจดัการศึกษาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  4.3 วตัถุประสงคข์องแผนกระจาย
อาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  4.4 วิสยัทศันใ์นการจดัการศึกษาของ
ทอ้งถ่ิน 
 5. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  5.1  งานวิจยัในประเทศ 
  5.2  งานวิจยัต่างประเทศ 
 
กรอบแนวคดิการวจิัย 
            การศึกษาวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของผูป้กครอง
นกัเรียนท่ีมีต่อการบริหารงานของโรงเรียนท่ีสงักดั

องคก์รปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานีใน 4 ดา้น  ผูว้ิจยั
ไดศึ้กษาตามโครงสร้างการบริหารงานของ  สถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานจาํนวน 4 ดา้นตามแผนภูมิแสดงกรอบแนวคิด
ในการคน้ควา้วิจยัดงัน้ี 
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ตวัแปรตน้   ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
สมมติฐานการวจัิย  
 1. ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีเพศต่างกนัมีความพึง
พอใจต่อการบริหารของโรงเรียนท่ีสงักดัองคก์รปกครอง

ทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี แตกต่างกนั 
 2. ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั
มีความพึงพอใจต่อการบริหารของโรงเรียนท่ีสงักดั

องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานีแตกต่างกนั 
 
วธีิดําเนินการวจัิย 
 งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ และการ
ดาํเนินการวิจยัมี 3 ขั้นตอน คือ วางแผน  การสร้างและ
พฒันารูปแบบนาํไปทดลอง 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
                    ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ    
ผูป้กครองนกัเรียนระดบัการศึกษาภาคบงัคบัในโรงเรียน

ในสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี  
ท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นปีการศึกษา 2556 ชั้นอนุบาล 1 ถึง
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 จาก จาํนวน  4 โรงเรียน ไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่ง จาํนวน 361 คน โดยการสุ่มอยา่งง่าย ผูป้กครอง

นกัเรียนระดบัการศึกษาภาคบงัคบั ในโรงเรียนสงักดั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 
5,539 คน โดยวิธีการกาํหนดตวัอยา่งโดยใชต้ารางของ 
Krejcie and Morgan (1970, pp. 607-610)   
 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
             เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพื่อใช้
ในการวิจยัคร้ังน้ี  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น  
จาํนวน 1 ฉบบั ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 เป็นคาํถามเก่ียวกบัสถานภาพของ
ผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา ลกัษณะ
ของแบบสอบถามเป็นแบบสาํรวจรายการ 
            ตอนท่ี 2 เป็นคาํถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึง
พอใจของผูป้กครองต่อการบริหารโรงเรียนในสงักดั

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานีมีลกัษณะ
เป็นแบบมาตราประเมินค่า   แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ความ
เช่ือมัน่ 0.96 ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยั
ดาํเนินการตามขั้นตอน  ดงัน้ี 
 1.  ผูว้ิจยัไดข้อหนงัสือท่ีขออนุญาตและขอความ
อนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากบณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย  ถึงผูอ้าํนวยการโรงเรียน
สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี 
 2.  ผูว้ิจยันาํหนงัสือจากมหาวทิยาลยัอีสเทิร์น
เอเชีย  ปทุมธานี  ถึงผูอ้าํนวยการโรงเรียนสงักดัองคก์ร
ปกปครองทอ้งถ่ิ จงัหวดัปทุมธานี พร้อมแบบสอบถาม 
เพื่อขออนุญาตแจกแบบสอบถามใหก้บันกัเรียนเพ่ือ

นาํไปใหผู้ป้กครอง และนดัวนัเกบ็แบบสอบถามคืนดว้ย
คืนดว้ยตนเองหลงัจากแจกแบบสอบถามแลว้ 2 สปัดาห์  

เพศ 
- ชาย 

- หญิง 

ระดบัการศึกษา 

- ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 

- ปริญญาตรี 

- สูงกวา่ปริญญาตรี 

ความพงึพอใจของผู้ปกครอง
นกัเรียนท่ีมีต่อการบริหารงานของ

โรงเรียนท่ีสังกดัองคก์รปกครอง

ทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานีใน 4 ดา้น 
1. ดา้นการบริหารงานวชิาการ 

2. ดา้นการบริหารงานงบประมาณ 

3. ดา้นการบริหารงานบุคคล 

4. ดา้นการบริหารงานทัว่ไป 
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สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  
 ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบแบบสอบถาม เพ่ือใหไ้ด้
แบบสอบถามท่ีมีความถูกตอ้งสมบูรณ์ และตรวจให้
คะแนนตามเกณฑท่ี์กาํหนด หลงัจากนั้นผูว้จิยัได้
ดาํเนินการวิเคราะห์ผลขอ้มูล ตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 1. ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบ
แบบสอบถาม ไดน้าํมาวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี 
หาค่าร้อยละแลว้นาํเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูป้กครอง
นกัเรียนโรงเรียนสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
จงัหวดัปทุมธานี นาํมาวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย( ) 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ใชเ้กณฑ ์แปล
ความหมายจากคะแนนดงัน้ี 
คะแนนเฉล่ีย ระดบัความพึงพอใจ 
4.50 - 5.00  ผูป้กครองมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
3.50 - 4.49  ผูป้กครองมีความพึงพอใจมาก 
2.50 - 3.49  ผูป้กครองมีความพึงพอใจปานกลาง 
1.50 - 2.49  ผูป้กครองมีความพึงพอใจนอ้ย 
1.00 - 1.49  ผูป้กครองมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครอง
นกัเรียน จาํแนกตามเพศ โดยใชส้ถิติการทดสอบค่าที  
(t - Test) ส่วนการเปรียบเทียบจาํแนกตามระดบั
การศึกษาใชส้ถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง

เดียว (One - way ANOVA) และเม่ือพบความแตกต่าง
ของค่าเฉล่ียทาํการเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธี LSD (Least 
Significant Difference) 
 
ผลการวจิัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูป้กครอง
ต่อการบริหารงานโรงเรียนในสงักดัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน  จงัหวดัปทุมธานี ในภาพรวมพบวา่อยูใ่นระดบัดี

มากทุกดา้น ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นการบริงาน
วิชาการขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ โรงเรียนมีการวดัผลและ
ประเมินผลการเรียนรองลงมา คือ โรงเรียนมีการแจง้ผล
การเรียนใหผู้ป้กครองทราบอยา่งต่อเน่ือง และดา้นท่ี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ โรงเรียนมีการจดักิจกรรมให้
นกัเรียนไดพ้ฒันาดา้นวิชาการอยา่งสมํ่าเสมอ ดา้นการ
บริหารงานงบประมาณขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ โรงเรียน
มีการแจง้ผลการดาํเนินงาน ดา้นการเบิกจ่ายเงินอยา่ง
ต่อเน่ือง รองลงมา คือ โรงเรียนมีการจดัระบบการรับ-
การจ่ายเงินไดอ้ยา่งรวดเร็ว และดา้นท่ีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด
คือ โรงเรียนมีการควบคุม บาํรุงรักษา พสัดุ และครุภณัฑ์
ดา้นการบริหารงานบุคคลขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ครู
ไดรั้บการยกยอ่งคุณงามความดี  รองลงมา คือ โรงเรียนมี
การพฒันาครูใหมี้ความสามารถในการจดัการเรียนสอนท่ี

หลากหลาย  และดา้นท่ีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ โรงเรียนมี
บุคลากรสนบัสนุนการสอนอยา่งเพียงพอ ดา้นการ
บริหารงานบริหารทัว่ไปขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
โรงเรียนจดัอาหารกลางวนัท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ 
รองลงมา คือ โรงเรียนมีสนามกีฬาในการออกกาํลงักาย
ของนกัเรียนและชุมชน และดา้นท่ีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ 
โรงเรียนมีการจดัการบริการใหน้กัเรียนไดด่ื้มนมจืด  
 2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานโรงเรียนสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
ดา้นการบริหารงานวิชาการ ดา้นการบริหารงาน
งบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล ดา้นการ
บริหารงานบริหารทัว่ไป จาํแนกตามเพศ คือ โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างและเม่ือพิจารณารายดา้นแตกต่างกนั

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
โดยมีชายมากกวา่หญิง 
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การอภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัเก่ียวกบั

ความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการบริหารงานโรงเรียน

ในสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี มี
ประเดน็น่าสนใจท่ีนาํมาอภิปรายผลดงัน้ี 
 1.  ความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการ
บริหารงานโรงเรียนในสงักดัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก  
 เม่ือพิจารณารายดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  
โดยเรียงลาํดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ยดงัน้ี คือ  ความ
พึงพอใจดา้นการบริหารงานวชิาการ ( = 4.14, SD = 
0.59) มากท่ีสุด  รองลงมา คือ ความพึงพอใจดา้นงานการ
บริหารงานงบประมาณ ( = 4.10, SD = 0.65)  และดา้น
ท่ีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ความพึงพอใจดา้นงานการ
บริหารงานบริหารทัว่ไป  ( = 4.09, SD = 0.60) ผูว้ิจยั
ขอนาํเสนอการอภิปรายผลเป็นรายดา้นดงัต่อไปน้ี    
 ดา้นการบริหารงานวิชาการ ผลการวิจยั พบวา่   
ความพึงพอใจดา้นการบริหารงานวิชาการของผูป้กครอง

ต่อการบริหารงานโรงเรียนในสงักดัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน  จงัหวดัปทุมธานี ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่โรงเรียนใหค้วามสาํคญัในเร่ือง 
โรงเรียนมีการวดัผลและประเมินผลการเรียน  สอดคลอ้ง
กบับทความของภาณี สจัจาพนัธ์ (2555)  และงานวิจยั กร
ชกร  ชวติ  (2544)  ไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจของ
ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียน

มธัยมศึกษา  สังกดักรมสามญัศึกษา  จงัหวดักาฬสินธุ์  
ท่ีตั้งอยูน่อกเขตเทศบาล (1) พบวา่ ผูป้กครองนกัเรียน
จาํแนกตามระดบัการศึกษา  การประกอบอาชีพและ
ขนาดโรงเรียน  มีความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนมธัยมศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาสงักดักรม

สามญัศึกษาจงัหวดักาฬสินธุ์ท่ีตั้งอยูน่อกเขตเทศบาล

โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง  โดยเรียง
ค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นบริหาร ดา้น
ปกครองนกัเรียน ดา้นวิชาการ ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่ง
โรงเรียนกบัชุมชน และดา้นอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดลอ้ม (2) ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีระดบัการศึกษา
แตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาของ

โรงเรียนมธัยมศึกษา  สงักดักรมสามญัศึกษา  จงัหวดั
กาฬสินธุ์ ท่ีตั้งอยูน่อกเขตเทศบาลโดยรวมและรายดา้น
ไม่แตกต่างกนั (3) ผูป้กครองนกัเรียนท่ีประกอบอาชีพ
แตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนมธัยมศึกษา  สงักดักรมสามญัศึกษาจงัหวดั
กาฬสินธุ์ ท่ีตั้งอยูน่อกเขตเทศบาลโดยรวมและเป็นราย
ดา้น 4 ดา้น คือ ดา้นวิชาการ ดา้นปกครองนกัเรียน ดา้น
อาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม และดา้นความสมัพนัธ์
ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนไม่แตกต่างกนั แต่ผูป้กครอง
นกัเรียนท่ีประกอบอาชีพอิสระมีความพึงพอใจต่อการจดั

การศึกษาดา้นบริหารมากกว่ากลุ่มท่ีประกอบอาชีพรับ

ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 (4)   ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีนกัเรียนในโรงเรียนขนาด
แตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่ อการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนมธัยมศึกษาสงักดักรมสามญัศึกษาจงัหวดั

กาฬสินธุ์ท่ีตั้งอยูน่อกเขตเทศบาล โดยรวมและรายดา้น
ไม่แตกต่างกนั 
 ดา้นการบริหารงานงบประมาณ ผลวิจยัพบวา่  
พบวา่  ความพึงพอใจดา้นการบริหารงานงบประมาณ
ของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาโรงเรียนในสงักดั

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่โรงเรียนให้
ความสาํคญัในเร่ือง โรงเรียนมีการแจง้ผลการดาํเนินงาน 
ดา้นการเบิกจ่ายเงินอยา่งต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของอิสรียา  พจนธารี  (2544)  ไดศึ้กษาความพึงพอใจ
ของผูป้กครองและผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการ
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีต่อการจดัการศึกษาโรงเรียน

มธัยมศึกษา  สังกดักรมสามญัศึกษา  จงัหวดัเลย  พบวา่  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวม  
ผูป้กครองและผูค้รองคุณวฒิุมีความพึงพอใจต่อการจดั

การศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษาสงักดักรมสามญัศึกษา

จงัหวดัเลย โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดย
เรียงอนัดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นธุรการ  
ดา้นปกครองนกัเรียน  ดา้นการบริหารทัว่ไปและดา้น
โรงเรียนกบัชุมชน ดา้นบริการ ดา้นวิชาการ และดา้นการ
บริหารอาคารสถานท่ี  และมีรายขอ้ท่ีมีความ 
พึงพอใจอยูใ่นระดบัมากและมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 2 ลาํดบั 
ในแต่ละดา้น ดงัน้ี 
  ดา้นการบริหารงานบริหารทัว่ไป แผนปฏิบติั
การประจาํปีของโรงเรียนสนองนโยบายหน่วยเหนือ การ
จดัองคก์รของโรงเรียนมีความชดัเจน เหมาะสมและการ
พฒันาบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ประชุม อบรม 
สัมมนา การศึกษาต่อ ฯลฯ และมีการเบิกจ่ายเงินตาม
ระเบียบของทางราชการ 
 ดา้นธุรการ มีสถานท่ี (หอ้งธุรการ) ท่ีติดต่อได้
สะดวก และมีการออกใบเสร็จรับเงินเม่ือมีการรับเงินทุก
ประเภท 
             ดา้นวชิาการ  การจดักิจกรรมตามหลกัสูตร เช่น 
ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด  ผูบ้าํเพญ็ประโยชนมี์ความ
เหมาะสม และการเขา้สอนของครูตามตารางสอนทุกวิชา 
  ดา้นปกครองนกัเรียน ส่งเสริมใหมี้
คณะกรรมการนกัเรียนและส่งเสริมใหน้กัเรียนใชเ้วลา

วา่งใหเ้ป็นประโยชน ์เช่น การกีฬา การดนตรี ฯลฯ 
 ดา้นบริการ การใหบ้ริการดา้นสาธารณูปโภค 
เช่น การไฟฟ้า การประปาโทรศพัท ์ไปรษณีย ์การ
จดับริการนํ้ าด่ืม นํ้าใช ้ เพียงพอและสะอาดและมีครู
โภชนาการหรือผูรั้บผดิชอบควบคุมดูแลการใหบ้ริการ

ดา้นโภชนาการ และมีหอ้งพยาบาลและมีครูอนามยั
ดาํเนินการดา้นสุขภาพอนามยั 
 ดา้นโรงเรียนกบัชุมชน เผยแพร่เกียรติประวติั
ทางดา้นกีฬา และมีการกาํหนดอุดมการณ์ เช่น ปรัชญา  
คาํขวญั คติธรรม สญัลกัษณ์ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม 
  ดา้นการบริหารอาคารสถานท่ีมีความร่มร่ืน  
ตกแต่งสวยงามและมีบรรยากาศดีและอาคารเรียนอยูใ่น

สภาพเรียบร้อยใชก้ารไดดี้ มีความปลอดภยั 
 ดา้นการบริหารงานบุคคล ผลการวิจยั พบวา่  
ความพึงพอใจดา้นการบริหารงานบุคคลของผูป้กครอง

ต่อการจดัการศึกษาโรงเรียนในสงักดัองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่โรงเรียนใหค้วามสาํคญัในเร่ือง ครู
ไดรั้บการยกยอ่งคุณงามความดี สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของพรรษา  หงษภ์กัดี  (2544) ไดศึ้กษาความพึงพอใจ
ของผูป้กครองท่ีมีต่อครูผูส้อนโรงเรียนอนุบาลนครพนม 
สงักดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดันครพนม  
พบวา่ (1) ผูป้กครองนกัเรียนโดยรวมและจาํแนกตาม
สถานภาพมีความพึงพอใจต่อครูผูส้อนโดยรวมและราย

ดา้นทั้ง 4 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก  โดยมีรายขอ้ท่ีมีความ 
พึงพอใจอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดในแต่ละดา้น

มีดงัน้ี  ยิม้แยม้แจ่มใส น่าคบหาสมาคมดว้ย มีวฒิุทาง
การศึกษาตามท่ีทางราชการกาํหนด  ส่งเสริมใหน้กัเรียน
มีความเมตตากรุณา ซ่ือสตัยสุ์ภาพ อ่อนโยนและ
สนบัสนุนกิจกรรมและวฒันธรรม ประเพณีท่ีดีของ
ชุมชน   (2) ผูป้กครองนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อ
ครูผูส้อนโดยรวมและรายดา้นทั้ง 4 ดา้นไม่แตกต่างกนั 
 ดา้นการบริหารงานบริหารทัว่ไป ความพึงพอใจ
ดา้นการบริหารงานบริหารทัว่ไปของผูป้กครองต่อการ

บริหารงานโรงเรียนในสงักดัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่โรงเรียนใหค้วามสาํคญัในเร่ือง 
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โรงเรียนจดัอาหารกลางวนัท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ  
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อิสรียา  พจนธารี (2544) ได้
ศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองและผูท้รงคุณวฒิุใน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีต่อการจดั

การศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษา  สงักดักรมสามญัศึกษา
จงัหวดัเลย พบวา่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยรวม ผูป้กครองและผูท้รงคุณวฒิุมีระดบัความพึง
ใจความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษา

สังกดักรมสามญัศึกษาจงัหวดัเลย  โดยรวมและรายดา้น
อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงอนัดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหา
นอ้ย คือ ดา้นธุรการ ดา้นปกครองนกัเรียน ดา้นการ
บริหารทัว่ไปและดา้นโรงเรียนกบัชุมชน  ดา้นบริการ  
ดา้นวิชาการ และดา้นการบริหารอาคารสถานท่ี  และมี
รายขอ้ท่ีมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากและมีค่าเฉล่ีย

มากท่ีสุด 2 ลาํดบั ในแต่ละดา้น ดงัน้ี 
  ดา้นการบริหารงานบริหารทัว่ไป  แผนปฏิบติั
การประจาํปีของโรงเรียนสนองนโยบายหน่วยเหนือ  
การจดัองคก์รของโรงเรียนมีความชดัเจน เหมาะสมและ
การพฒันาบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  ประชุม อบรม 
สัมมนา การศึกษาต่อฯลฯ และมีการเบิกจ่ายเงินตาม
ระเบียบของทางราชการ 
 ดา้นธุรการ  มีสถานท่ี (หอ้งธุรการ) ท่ีติดต่อได้
สะดวก และมีการออกใบเสร็จรับเงินเม่ือมีการรับเงินทุก
ประเภท 
         ดา้นวิชาการ การจดักิจกรรมตามหลกัสูตร เช่น 
ลูกเสือ เนตรนารียวุกาชาด ผูบ้าํเพญ็ประโยชนมี์ความ
เหมาะสม และการเขา้สอนของครูตามตารางสอนทุกวิชา 
 ดา้นปกครองนกัเรียนส่งเสริมใหมี้

คณะกรรมการนกัเรียนและส่งเสริมใหน้กัเรียนใชเ้วลา

วา่งใหเ้ป็นประโยชน ์เช่น การกีฬา การดนตรี ฯลฯ 
 ดา้นบริการ การใหบ้ริการดา้นสาธารณูปโภค 
เช่น การไฟฟ้า การประปา โทรศพัท ์ไปรษณีย ์การ

จดับริการนํ้ าด่ืม นํ้าใช ้ เพียงพอและสะอาดและมีครู
โภชนาการหรือผูรั้บผดิชอบควบคุมดูแลการใหบ้ริการ

ดา้นโภชนาการ และมีหอ้งพยาบาลและมีครูอนามยั
ดาํเนินการดา้นสุขภาพอนามยั 
 ดา้นโรงเรียนกบัชุมชน เผยแพร่เกียรติประวติั
ทางดา้นกีฬา และมีการกาํหนดอุดมการณ์ เช่น ปรัชญา 
คาํขวญั  คติธรรม สญัลกัษณ์ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม 
ดา้นการบริหารอาคารสถานท่ีมีความร่มร่ืน ตกแต่ง
สวยงามและมีบรรยากาศดีและอาคารเรียนอยูใ่นสภาพ

เรียบร้อยใชก้ารไดดี้  มีความปลอดภยั 
 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครอง

นกัเรียนต่อการบริหารงานโรงเรียนในสงักดัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  จงัหวดัปทุมธานี 
 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครอง

นกัเรียนต่อการบริหารงานโรงเรียนในสงักดัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  จงัหวดัปทุมธานีจาํแนกตามเพศ 
พบวา่  ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการจดั
การศึกษาโรงเรียนในสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
จงัหวดัปทุมธานี   จาํแนกตามเพศ  โดยภาพรวมไม่
แตกต่างและเม่ือพิจารณารายดา้นแตกต่างกนัมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ผูป้กครองมี
เพศท่ีต่างกนัจะมีพฤติกรรมการปฏิบติั  ความรู้ นึกคิด
แตกต่างกนัเก่ียวกบัในเร่ืองการบริหารงานโรงเรียน 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Krasner & Ullman (1974, p. 
342) ท่ีกล่าววา่ความแตกต่างระหวา่งเพศกย็งัเป็นตวัแปร
ท่ีส่งผลต่อจิตลกัษณะและพฤติกรรมท่ีน้ีเพราะตั้งแต่เกิด

มากเป็นผูห้ญิงกบัผูช้ายมีโลกทางสงัคมแตกต่างกนัเช่น

การแต่งกายของเล่นโดยเฉพาะอยา่งยิง่รูปแบบหรือ

ลกัษณะของพฤติกรรมท่ีถูกอบรมสัง่สอน อนัมีผลไปถึง
บทบาททางสงัคมงานอดิเรก การกีฬา และการคาดหวงั
ในอาชีพ   
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 2.  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครอง
นกัเรียนต่อการบริหารโรงเรียนในสงักดัองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี  ความพึงพอใจดา้นการ
บริหารงานวิชาการ ดา้นการบริหารงานงบประมาณ ดา้น
การบริหารงานบุคคล ดา้นการบริหารงานบริหารทัว่ไป  
จาํแนกตามระดบัการศึกษา โดยภาพรวมและรายดา้น 
ไม่แตกต่างกนั  ไม่เป็นไปตามสมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะวา่ผูป้กครองท่ีการศึกษาต่างกนั ไม่วา่จะศึกษา
ตํ่ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี และสูงกวา่ปริญญาตรีกมี็
แนวคิดเหมือนกนัในเร่ืองการบริหารงานโรงเรียน 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เอ้ืออิสรา อิศรางกรู ณ อยธุยา 
(2548)  ไดศึ้กษาการจดัการศึกษาของโรงเรียนราชินีตาม
ทศันะของผูป้กครองนกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา  
มีวถัตุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบของผูป้กครอง

นกัเรียนต่อการจดัการศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษาของ

โรงเรียนราชินี  กลุ่มประชากร คือ ผูป้กครองนกัเรียน
ของนกัเรียนชั้นก่อนประถมศึกษาของโรงเรียนราชินี  
ผลการวจิยัพบวา่ (1)ทศันะของผูป้กครองนกัเรียนต่อการ
จดัการศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษาของโรงเรียนราชินี  
ทั้ง  4 ดา้น ในภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด โดย
เห็นดว้ยมากท่ีสุดดา้นการเรียนการสอนท่ีหน่ึง รองลงมา
ดา้นบริการ และดา้นบุคลากร ส่วนดา้นสภาพแวดลอ้มมี
ทศันะเห็นดว้ยมากเป็นอนัดบัสุดทา้ย (2) ผูป้กครอง
นกัเรียนท่ีมีภูมิหลงัดา้นเพศ อาย ุระดบัการศึกษา และ
เพศต่างกนัมีทศันะต่อการจดัการศึกษาระก่อนประถม

ศึกษษของโรงเรียนราชินีในภาพรวมไม่แตกต่าง ส่วน
ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีฐานความสมัพนัธ์ต่างกนั  มีทศันะ
ต่อการจดัการศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษาของโรงเรียน

ราชินีในภาพรวมแตกต่างกนัและผูป้กครองนกัเรียนท่ีมี

รายไดต่้างกนั มีทศันะต่อการจดัการศึกษาระดบัก่อน
ประถมศึกษาของโรงเรียนราชินีในภาพรวมแตกต่างกนั 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. การบริหารงานวชิาการโรงเรียนมีการจดั 
กิจกรรมใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาดา้นวิชาการอยา่งสมํ่าเสมอ  
ควรมีการจดักิจกรรมการเรียนไดเ้รียนรู้ จดัซ่อมเสริมกบั
นกัเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได ้ ครูผูป้ระจาํชั้นมีการ
รายงานความกา้วหนา้ของนกัเรียนกบัผูป้กครองนกัเรียน 
 2. ดา้นการบริงานงบประมาณโรงเรียนมีการ
ควบคุม บาํรุงรักษา พสัดุ และครุภณัฑ ์ควรมีการดูแล
ควบคุม บาํรุงรักษา พสัดุ และครุภณัฑ ์ใหมี้พสัดุ พร้อม
ใชก้บัการเรียนรู้อยา่งสมํ่าเสมอ 
 3. ดา้นการบริหารงานบุคคล โรงเรียนมี
บุคลากรสนบัสนุนการสอนอยา่งเพียงพอ ควรมีจาํวนวน
ครูท่ีเพียงต่อจาํนวนนกัเรียน เละครูท่ีความรู้ตรงกบัวิชาท่ี
สอน มีประสบการณ์ในการจดัการเรียนการสอน 
 4. ดา้นการบริหารงานบริหารทัว่ไปโรงเรียนมี
การจดัการบริการใหน้กัเรียนไดด่ื้มนมจืด เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมภาวะโภชนาการสมวยั  ควรส่งเสริมการด่ืมนม
จืด ทั้งยงัช่วยบาํรุงสุขภาพช่องปากและฟันสุขภาพ
ร่างกายแขง็แรง 
 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมี
ผลต่อการบริหารงานของโรงเรียนในสงักดัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  จงัหวดัปทุมธานี 
 2. ควรศึกษาพึงพอใจของผูป้กครองในการเลือก
ส่งบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนในสงักดัองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน  จงัหวดัปทุมธานี
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การกาํหนดความผดิและโทษอาญาฐานคุกคามเฝ้าตดิตามและข่มขู่ทางอนิเทอร์เน็ต 

Criminalization of Cyberstalking 

 

                                                                                            ชนิสรา  อร่ามพงษ ์และ สุชาติ  ธรรมมาพิทกัษก์ลุ 

 

บทคัดย่อ 
 

การคุกคามเฝ้าติดตามและข่มขู่ทางอินเทอร์เน็ตเป็นพฤติกรรมท่ีแทรกแซงต่อสิทธิเสรีภาพในความเป็นส่วนตวั

ของบุคคล ผลจากการคุกคามส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพจิตใจและสภาพร่างกาย ตลอดจนการดาํรงชีวิตโดยปกติสุข

ของบุคคลเป็นอยา่งมาก แมบ้างพฤติกรรมอาจไม่มีลกัษณะเป็นภยัอนัตรายแก่บุคคล แต่เม่ือพฤติกรรมดงักล่าวถกู

กระทาํซํ้า ๆ อยา่งต่อเน่ืองกอ็าจมีแนวโนม้พฒันาไปสู่การก่ออาชญากรรมร้ายแรงอ่ืน ๆ ได ้ ประเทศไทยไม่มีบท

กฎหมายเฉพาะเก่ียวกบัการคุกคามเฝ้าติดตามและข่มขู่ทางอินเทอร์เน็ต การวิจยัน้ี จึงศึกษาความหมาย ลกัษณะและ

รูปแบบของการคุกคามเฝ้าติดตามและข่มขู่ทางอินเทอร์เน็ต ตลอดจนวิเคราะห์บทบญัญติัในประมวลกฎหมายอาญา

และพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั โดยรวบรวมขอ้มลู

เอกสารส่ิงพิมพต่์าง ๆ และตาํราทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุกคามเฝ้าติดตามและข่มขู่ทางอินเทอร์เน็ตและวิเคราะห์ 

ผลการศึกษาพบวา่ กฎหมายท่ีมีใชอ้ยูน่ั้นไม่มีความครอบคลุม เหมาะสมเพียงพอท่ีจะนาํมาบงัคบัใชก้บัพฤติกรรมการ

คุกคามดงักล่าวไดทุ้กลกัษณะท่ีเกิดข้ึน จึงไดเ้สนอแนวทางในการบญัญติักฎหมายและหามาตรการทางกฎหมายเพ่ือ

คุม้ครองผูถ้กูกระทาํโดยศึกษาจากกฎหมายและมาตรการทางกฎหมายท่ีใชอ้ยูใ่นต่างประเทศ เช่น การบญัญติักฎหมาย

ใหก้ารคุกคามเฝ้าติดตามและข่มขู่ทางอินเทอร์เน็ตเป็นความผิดทางอาญาการเพ่ิมเติมมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือใหก้าร

คุม้ครองผูต้กเป็นเหยื่อจากการคุกคามเฝ้าติดตามและข่มขู่ทางอินเทอร์เน็ตเป็นไปอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 

คําสําคัญ : การเฝ้าติดตาม, การข่มขู่, การคุกคามทางอินเทอร์เน็ต  

 

Abstract 

Cyber bullying, cyber stalking and cyber threats are behaviors which infringe on rights and liberties of a 

person.  Results of such bullying also have a direct significant impact on mental and physical health including the 

normal lifestyle of the person.  Although some behaviors may not be harmful to the person, however repeat of such 

behaviors may be developed to commit other serious crimes.  Thailand has no specific law for cyber bullying, cyber 

stalking and cyber threats.  The objectives of this research are to study definitions, characteristics and manners of the 

cyber bullying, cyber stalking and cyber threat and to analyze current laws in the Criminal Code and the Computer 

Crime Act B.E. 2550 (2007), relevant to the cyber bullying, cyber stalking and cyber threats behaviors.  The 

researcher gathered information from documents, and legal textbooks relating to the cyber bullying, cyber stalking 

and cyber threat.  The result of the study shows that the current laws are not comprehensive or adequate to enforce to 
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all bully manners incurred.  Therefore, the researcher proposes guidelines to enact the laws including measures of 
laws to protect victims. 
 
Keywords: cyber bullying, cyber stalking, cyber threat 

 
 

 
ความนํา  

“พฤติกรรมการคุกคามท่ีกระทาํในลกัษณะของ
การเฝ้าติดตามและข่มขู่” เป็นการกระทาํลกัษณะหน่ึงท่ี
เกิดข้ึนในสงัคมไทยมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร 
โดยพฤติกรรมลกัษณะดงักล่าวเป็นการเฝ้าติดตามผูอ่ื้น 
โดยวิธีการกระทาํการซํ้ า ๆ อยา่งต่อเน่ืองในช่วง
ระยะเวลาหน่ึง ซ่ึงเป็นการแทรกแซงสิทธิเสรีภาพในดา้น
ต่าง ๆ อนัส่งผลกระทบต่อการดาํเนินชีวิตโดยส่วนตวั 
และการดาํเนินชีวิตในสงัคมโดยปกติสุขของผูอ่ื้น 
ก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนรําคาญ ความกลวั ความ
หวาดระแวงในความไม่ปลอดภยัในร่างกายหรือ

ทรัพยสิ์นของตนเองและสมาชิกในครอบครัว และ
ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพจิต จนไม่สามารถใชชี้วิต
โดยปกติสุข ทั้งน้ี บางกรณียงัอาจนาํมาซ่ึงความเสียหาย
ร้ายแรงต่อตวัผูถู้กกระทาํไดอี้กดว้ย ต่อมาววิฒันาการ
ทางดา้นเทคโนโลยกีารติดต่อส่ือสารไดถู้กพฒันาให้

เจริญกา้วหนา้ไปอยา่งรวดเร็ว  จากความเจริญกา้วหนา้น้ี
เองท่ีส่งผลใหร้ะบบอินเทอร์เน็ตถูกนาํมาใชเ้ป็นช่องทาง

หน่ึงในการก่ออาชญากรรมใหเ้กิดข้ึนในสงัคม เน่ืองจาก
ระบบอินเทอร์เน็ตเป็นระบบท่ีอาํนวยความสะดวกใน

การเช่ือมต่อการส่ือสารระหวา่งกนัของบุคคลจากทัว่ทุก

มุมโลกอยา่งไร้พรมแดน และดว้ยลกัษณะอนัเป็น
คุณสมบติัเฉพาะของระบบอินเทอร์เน็ตท่ีเอ้ือต่อสภาวะ

นิรนามทาํใหย้ากแก่การติดตามหาตวัผูก้ระทาํผดิมา

ลงโทษ เม่ือพฤติกรรมการคุกคามท่ีมีลกัษณะเป็นการเฝ้า
ติดตามและข่มขู่รูปแบบธรรมดาทัว่ไปไดรั้บการพฒันา

รูปแบบโดยกระทาํการผา่นเทคโนโลยกีารติดต่อส่ือสาร

ท่ีกา้วหนา้จึงเกิดเป็นพฤติกรรมการคุกคามรูปแบบใหม่

ข้ึน หรือท่ีเรียกวา่ “การคุกคามเฝ้าติดตามและข่มขู่ทาง
อินเทอร์เน็ต” ดงัเช่นท่ีปรากฏเป็นปัญหาอยูใ่นสงัคม
ปัจจุบนัน้ีเอง 

ประเทศท่ีมีขีดความเจริญกา้วหนา้ทาง

เทคโนโลยต่ีางไดรั้บผลกระทบอยา่งรุนแรงจากการใช้

ระบบอินเทอร์เน็ตไปในทางท่ีไม่เหมาะสมแทบทั้งส้ิน 
เน่ืองจากระบบอินเทอร์เน็ตสามารถนาํมาใชเ้ป็น

เคร่ืองมือในการกระทาํผดิไดอ้ยา่งหลากหลาย การ
คุกคามเฝ้าติดตามและข่มขู่ทางอินเทอร์เน็ตกเ็ป็น

พฤติกรรมลกัษณะหน่ึงท่ีเกิดข้ึนจากการใชร้ะบบ

อินเทอร์เน็ตไปในทางท่ีไม่เหมาะสม สาํนกัข่าวของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา รายงานจากกรุงวอชิงตนัวา่เม่ือ
วนัท่ี 14 กนัยายน เดก็หญิงรีเบกกา แอนน ์เซดวิค วยั 12 
ปี อาศยัอยูท่ี่เมืองเลคแลนดต์อนกลางของรัฐฟลอริดา ก่อ
เหตุสลดใจโดยการฆ่าตวัตาย หลงัจากถูกเพือ่นนกัเรียน
ข่มขู่ทางอินเทอร์เน็ตโดยเดก็หญิงคนดงักล่าวไดรั้บ

ขอ้ความต่างๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นการข่มขู่เป็นระยะเวลา
ติดต่อกนัหลายเดือน นอกจากน้ีในปี 2550 สถาบนัวิจยั
พฤติกรรมผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในสหรัฐอเมริกา พบวา่ 1ใน 
3 ของวยัรุ่นในสหรัฐอเมริกาท่ีมีการใชบ้ริการ
อินเทอร์เน็ตตกเป็นเป้าหมายของการถูกคุกคามทาง

อินเทอร์เน็ตดว้ยเช่นกนั (ฟิล  แมก็เคนนา, 2550) จาก
แนวโนม้และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนส่งผลใหใ้นหลาย

ประเทศท่ีประสบกบัปัญหาการคุกคามทางอินเทอร์เน็ต

ต่างเลือกท่ีจะแกไ้ขปัญหาโดยการออกกฎหมายเฉพาะ

และนาํมาตรการทางอาญามาใชป้ระกอบเพ่ือบงัคบัใชใ้น
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กรณีหากเกิดปัญหาการคุกคามทางอินเทอร์เน็ตข้ึน ส่งผล
ใหก้ารดาํเนินคดีในกรณีท่ีเกิดการคุกคามทาง

อินเทอร์เน็ตในประเทศต่างๆ เป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเป็นระบบ 

ในส่วนของประเทศไทยเม่ือเกิดปัญหากรณีมี

การคุกคามเฝ้าติดตามและข่มขู่ทางอินเทอร์เน็ตข้ึน พบวา่ 
ยงัมีขอ้บกพร่องท่ีทาํใหไ้ม่สามารถแกไ้ขปัญหาการ

คุกคามทางอินเทอร์เน็ตไดอ้ยูห่ลายจุด กล่าวคือ ไม่มีบท
กฎหมายเฉพาะท่ีจะนาํมาบงัคบัใชก้บัการคุกคามเฝ้า

ติดตามและข่มขู่ทางอินเทอร์เน็ต และยงัขาดมาตรการ
ทางกฎหมายท่ีจะนาํมาบงัคบัใชคุ้ม้ครองผูถู้กคุกคามทาง

อินเทอร์เน็ตดว้ย  จึงไม่สามารถดาํเนินการแกไ้ขปัญหา
การคุกคามทางอินเตอร์ไดอ้ยา่งเหมาะสมเป็นระบบและ

มีประสิทธิภาพ  นอกจากน้ียงัมีประเดน็สาํคญัน่า
วิเคราะห์วา่ เม่ือเกิดปัญหาการคุกคามเฝ้าติดตามและข่มขู่
ทางอินเทอร์เน็ตข้ึนกบับุคคลใดแลว้ รัฐสมควรจะนาํบท
กฎหมายของประมวลกฎหมายอาญาหรือพระราชบญัญติั

วา่ดว้ยการกระทาํความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2550 ท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ลกัษณะพฤติกรรมการคุกคามเฝ้าติดตามและข่มขู่ทาง

อินเทอร์เน็ตมาปรับบงัคบัใชแ้ทนอยา่งไรจึงจะเกิดความ

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ดงันั้น การมีบท
กฎหมายและมาตรการทางกฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อ

นาํมาบงัคบัใชก้รณีเกิดปัญหาการคุกคามเฝ้าติดตามและ

ข่มขู่ทางอินเทอร์เน็ตจึงเป็นส่ิงจาํเป็นและสาํคญั 
ดว้ยเหตุน้ี ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาบทกฎหมายและ

มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะพฤติกรรม

การคุกคามเฝ้าติดตามและข่มขู่ทางอินเทอร์เน็ตของ

ประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางในการเสนอแนะแกไ้ข
เพิ่มเติมบทกฎหมายใหเ้กิดความเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพแก่การบงัคบัใชต่้อไป 
 
 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
1.  เพื่อศึกษาความหมาย ลกัษณะและรูปแบบ

ของพฤติกรรมการคุกคามเฝ้าติดตามและข่มขู่ทาง

อินเทอร์เน็ต 
2.  เพื่อวิเคราะห์หาหลกัเกณฑท่ี์เหมาะสมใน

การกาํหนดความผดิและโทษฐานคุกคามเฝ้าติดตามและ

ข่มขู่ทางอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย 
3.  เพื่อเสนอแนะหามาตรการท่ีเหมาะสมมาใช้

ในการแกไ้ขปัญหาการคุกคามเฝ้าติดตามและข่มขู่ทาง

อินเทอร์เน็ตสาํหรับประเทศไทย 
 
วธีิดําเนินการวจัิย 

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเอกสาร (documentary 
research) โดยคน้ควา้รวบรวมขอ้มูลจากหนงัสือ เอกสาร 
วารสาร เวบ็ไซตอิ์นเทอร์เน็ต ส่ิงพิมพต่์าง ๆ ตาํรา ตวับท
กฎหมาย ตลอดจนบทความท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ  กฎหมายต่างประเทศในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยประมวลสภาพปัญหาทั้งท่ีเป็นขอ้กฎหมาย
และขอ้เทจ็จริง  เพื่อนาํมาวิเคราะห์เป็นขอ้เสนอแนะใน
การแกไ้ขปรับปรุง เพิ่มเติมบทบญัญติัทางกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการคุกคาม เฝ้าติดตามและข่มขู่ทาง
อินเทอร์เน็ตของประเทศไทยใหเ้กิดความเหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ทาํโดยเน้ือหาดา้น การคุกคามเฝ้าติดตามและ
ข่มขู่ทางอินเทอร์เน็ต  
 
ผลการวจัิย 
 1. พฤติกรรมลกัษณะหน่ึงท่ีใชร้ะบบ
อินเทอร์เน็ตเป็นเคร่ืองมือในการกระทาํผดิ เป็นการ
คุกคามและข่มขู่ไดรั้บการพฒันารูปแบบมาจากการ

คุกคามเฝ้าติดตามและข่มขู่ธรรมดาทัว่ไป  ดงันั้น การ
คุกคามเฝ้าติดตามและข่มขู่ทางอินเทอร์เน็ตจึงหมายถึง 
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การใชอิ้นเทอร์เน็ตหรือวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ในการ

คุกคาม เฝ้าติดตาม เฝ้าดูและข่มขู่ผูอ่ื้น โดยมีลกัษณะเป็น
การกระทาํการซํ้ า ๆ อยา่งไม่เป็นท่ีตอ้งการและรบกวน
การดาํรงชีวิตโดยปกติสุขของผูอ่ื้นทั้งโดยตรงและโดย

ออ้ม ส่งผลกระทบใหผู้อ่ื้นเกิดความเดือดร้อนรําคาญ 
ความตกใจ ความหวาดกลวั ความหวาดระแวงในความ
ปลอดภยัของตนเองหรือสมาชิกในครอบครัว  ทั้งน้ี แต่
ละการกระทาํท่ีล่วงละเมิดอาจไม่ใช่พฤติกรรมท่ี

ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสภาพจิตใจโดยตวัของมนัเอง 
หากแต่จะตอ้งรวมเอาพฤติกรรมการกระทาํทั้งหมดเขา้ไว้

ดว้ยกนั (Royakkers, 2000)   
 การคุกคามเฝ้าติดตามและข่มขู่ทางอินเทอร์เน็ต

สามารถแบ่งลกัษณะการกระทาํออกกวา้ง ๆ โดยจาํแนก
การกระทาํออกเป็นการคุกคามเฝ้าติดตามและข่มขู่

โดยตรง คือ มีลกัษณะเป็นการคุกคามโดยการ
ติดต่อส่ือสารกบัผูถู้กคุกคามโดยตรงและการคุกคามเฝ้า

ติดตามและข่มขู่โดยออ้ม คือ มีลกัษณะเป็นการยยุง 
ชกัชวน ลวงใหบุ้คคลท่ีสามกระทาํการคุกคามต่อ
ผูถู้กกระทาํแทนตนเอง  
(ชญาณ์พิมพ ์ บวัดิษฐเ์ดชา, 2551)   
 นอกจากน้ีพฤติกรรมการคุกคามเฝ้าติดตามและ

ข่มขู่ทางอินเทอร์เน็ตยงัสามารถกระทาํไดห้ลายวิธีการ 
โดยรูปแบบของการคุกคามแปรผนัมาจากการใชส้อย

ประโยชนจ์ากระบบอินเทอร์เน็ต โดยหลกัจาํแนกไดเ้ป็น 
3 รูปแบบคือ  
    1.1 การคุกคามเฝ้าติดตามและข่มขู่ผา่นทาง
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ หรือเรียกวา่ E-mail อนัเป็นการ
ติดต่อส่ือสารโดยตรงระหวา่งผูส่้งและผูรั้บ  
    1.2 การคุกคามเฝ้าติดตามและข่มขู่โดยใช้
อินเทอร์เน็ตเป็นเคร่ืองมือ หรือเรียกวา่ Internet Stalking 
อนัเป็นการลงขอ้ความท่ีมีลกัษณะเป็นการทาํใหเ้สียหาย 
ข่มขู่ หรืออบัอายลงบนพื้นท่ีสาธารณะบนระบบ
อินเทอร์เน็ต 

    1.3 การคุกคามเฝ้าติดตามและข่มขู่โดยการ
ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์หรือโดยการเฝ้าติดตามการใช้

งานคอมพิวเตอร์ของผูอ่ื้น หรือเรียกวา่ Computer 
Stalking อนัเป็นการใชป้ระโยชนจ์ากการทาํงานของ
ระบบอินเทอร์เน็ต รวมไปจนถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่อควบคุมหรือเฝ้าติดตามและทาํการข่มขู่ โดยผูก้ระทาํ
สามารถติดต่อกบัผูถู้กคุกคามไดท้นัทีท่ีผูน้ั้นเขา้ใชง้าน

ผา่นระบบอินเทอร์เน็ต (ชญาณ์พิมพ ์บวัดิษฐเ์ดชา, 2551) 
 2. ประเทศไทยไม่มีบทกฎหมายเฉพาะท่ี
สามารถนาํมาบงัคบัใชก้บัการคุกคามเฝ้าติดตามและข่มขู่

ทางอินเทอร์เน็ตไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพจึง

จาํเป็นตอ้งนาํบทกฎหมายท่ีมีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัเฉพาะใน

ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุกคามเฝ้าติดตามและข่มขู่ทาง

อินเทอร์เน็ตมาปรับบงัคบัใชก้บัพฤติกรรมการคุกคาม

ดงักล่าวแทน อนัไดแ้ก่ พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํ
ความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และประมวล
กฎหมายอาญา  และเน่ืองดว้ยลกัษณะเฉพาะของระบบ
อินเทอร์เน็ตท่ีสามารถนาํมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือการกระทาํ

ความผดิไดอ้ยา่งหลากหลายรูปแบบ ส่งผลใหก้ฎหมายท่ี
มีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัไม่สามารถบงัคบัใชก้บัความผดิฐาน

คุกคามเฝ้าติดตามและข่มขู่ทางอินเทอร์เน็ตไดอ้ยา่ง

ครอบคลุมทุกลกัษณะการกระทาํท่ีเกิดข้ึนได ้ เม่ือเกิด
ขอ้จาํกดัในการบงัคบัใชก้ฎหมายกบัการกระทาํความผดิ

ฐานดงักล่าว  การศึกษาวา่กฎหมายท่ีมีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั
สามารถนาํมาปรับบงัคบัใชเ้พียงพอท่ีจะลงโทษผูก้ระทาํ

ความผดิไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้น 
จึงเป็นส่ิงจาํเป็นเพื่อเป็นการป้องปรามไม่ใหพ้ฤติกรรม

การคุกคามเฝ้าติดตามและข่มขู่ทางอินเทอร์เน็ตมี

แนวโนม้กลายเป็นการก่ออาชญากรรมร้ายแรงข้ึนใน

อนาคตต่อไป 
    2.1 จากการศึกษาถึงหลกัเกณฑอ์นัเป็น
วตัถุประสงคห์ลกัของการเสนอร่างกฎหมายและบท

นิยามศพัทข์องพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผดิ

เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 พบวา่ 
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    หลกัเกณฑอ์นัเป็นวตัถุประสงคข์องการเสนอ
ใหมี้การร่างพระราชบญัญติัดงักล่าวนั้นถูกเสนอภายใต้

เหตุผลท่ีวา่ “เน่ืองจากในปัจจุบันระบบคอมพิวเตอร์ได้
เป็นส่วนสาํคัญของการประกอบกิจการและการดาํรงชีวิต
ของมนุษย์ หากมีผู้กระทาํด้วยประการใด ๆ ให้ระบบ
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถทาํงานตามคาํส่ังท่ีกาํหนดไว้
หรือทาํให้การทาํงานผิดพลาดไปจากคาํส่ังท่ีกาํหนดไว้ 
หรือใช้วิธีการใด ๆ เข้าล่วงรู้ข้อมลู แก้ไข หรือทาํลาย
ข้อมลูของบุคคลอ่ืนในระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ 
หรือใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือเผยแพร่ข้อมลูคอมพิวเตอร์
อันเป็นเทจ็หรือมีลกัษณะอันลามกอนาจาร ย่อม
ก่อให้เกิดความเสียหาย กระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจ 
สังคม และความมัน่คงของรัฐ รวมท้ังความสงบสุขและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน สมควรกาํหนดมาตรการ
เพ่ือป้องกันและปราบปรามการกระทาํดังกล่าว จึง
จาํเป็นต้องตราพระราชบัญญติันี”้   
    และ เม่ือทาํการศึกษาถึงบทนิยามศพัทข์อง
พระราชบญัญติัดงักล่าวกพ็บวา่ คาํวา่ “ระบบ
คอมพิวเตอร์” นั้นหมายความถึง เพียงแค่อุปกรณ์หรือชุด
อุปกรณ์ในทางวิทยาศาสตร์ อนัไดแ้ก่ ฮาร์ดแวร์และ
ซอฟตแ์วร์ท่ีไดรั้บการพฒันาข้ึนเพื่อใชป้ระมวลผล

ขอ้มูลดิจิตลั อนัไดแ้ก่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส่วนคาํวา่ 
“ขอ้มูลคอมพิวเตอร์” กห็มายความถึง เพียงแค่ขอ้มูลทุก
อยา่งท่ีอยูใ่นระบบคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถประมวลผลได้

เท่านั้น (พรเพรช วิชิตชลชยั, 2552)   
    จากการศึกษาถึงหลกัการในการเสนอร่าง
กฎหมายและความหมายของบทนิยามศพัทข์อง

พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผดิเก่ียวกบั

คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ขา้งตน้ ยิง่ทาํใหผู้ว้ิจยัเห็นถึง
ช่องวา่งในการนาํบทกฎหมายดงักล่าวมาปรับบงัคบัใช้

กบักรณีการคุกคามเฝ้าติดตามและข่มขู่ทางอินเทอร์เน็ต 
สรุปไดด้งัน้ี  
  2.1.1  จากการศึกษาหลกัเกณฑข์อง
การเสนอร่างพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผดิ

เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 พบวา่ การเสนอร่าง
กฎหมายดงักล่าวมีวตัถุประสงคท่ี์มุ่งเนน้ไปในการให้

ความคุม้ครองระบบคอมพิวเตอร์และขอ้มูลทาง

คอมพิวเตอร์เป็นสาํคญัมากกว่าการมุ่งเนน้ท่ีจะคุม้ครอง

ตวับุคคลผูซ่ึ้งไดรั้บความเสียหายอนัเน่ืองมาจากการ

คุกคามโดยการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือใน

การกระทาํความผดิ 
  2.1.2  จากการศึกษาบทนิยามศพัท ์ทาํ
ใหท้ราบวา่ บทบญัญติัในพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการ
กระทาํความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 สามารถ
นาํมาปรับบงัคบัใชค้รอบคลุมเพียงแค่การคุกคามเฝ้า

ติดตามและข่มขู่ทางอินเทอร์เน็ตท่ีไดก้ระทาํการผา่นทาง

เคร่ืองคอมพิวเตอร์เท่านั้น ซ่ึงในปัจจุบนัการคุกคามเฝ้า
ติดตามและข่มขู่ทางอินเทอร์เน็ตไม่ไดถู้กจาํกดัช่องทาง

การกระทาํความผดิไวแ้ต่เพียงผา่นทางเคร่ือง

คอมพิวเตอร์เท่านั้นหากแต่โทรศพัทมื์อถือหรืออุปกรณ์

อิเลก็ทรอนิกส์อ่ืน ๆ กส็ามารถทาํการเช่ือมต่อการ
ติดต่อส่ือสารระหวา่งกนัผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ดว้ยเช่นกนั 
    ดว้ยเหตุผลขา้งตน้  ผูว้ิจยัเห็นวา่บทกฎหมาย
ของพระราชบญัญติัดงักล่าวยงัไม่สามารถนาํมาปรับ

บงัคบัใชก้บักรณีการคุกคามเฝ้าติดตามและข่มขู่ทาง

อินเทอร์เน็ตไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
เน่ืองจากมีช่องวา่งและขอ้จาํกดัทาํใหไ้ม่สามารถบงัคบั

ใชไ้ดอ้ยา่งครอบคลุมทุกวิธีการกระทาํการคุกคามท่ี

กระทาํผา่นทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
    2.2 วิเคราะห์การบงัคบัใชก้ฎหมายอาญา
เฉพาะส่วนท่ีเก่ียวกบัการคุกคามเฝ้าติดตามและข่มขู่ทาง

อินเทอร์เน็ต 
  2.2.1 กรณีเป็นการคุกคามอนัส่งผล
กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคล 
  พฤติกรรมการคุกคามดงักล่าวถือเป็น

การกระทาํท่ีละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพของผูอ่ื้นโดยตรง 
เน่ืองจากมีลกัษณะเป็นการรบกวน จาํกดัสิทธิในการ
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ดาํเนินชีวิตตามปกติสุขของบุคคล และยงัเป็นการละเมิด
สิทธิในความเป็นส่วนตวัของบุคคล อนัไดแ้ก่  เสรีภาพ
ทางการติดต่อส่ือสาร และเสรีภาพในขอ้มูลส่วนตวัดว้ย
เช่นกนั 
 จากการพิจารณาเปรียบเทียบประมวลกฎหมาย

อาญามาตรา 309 มาบงัคบัใชใ้นส่วนของกรณีเป็นการ
คุกคามอนัส่งผลกระทบต่อเสรีภาพ พบวา่ บางลกัษณะ
ของกรณีคุกคามเฝ้าติดตามและข่มขู่ทางอินเทอร์เน็ตนั้น

ผูก้ระทาํอาจมิไดก้ระทาํการโดยมีเจตนามุ่งข่มขืนใจใหผู้ ้

ถูกคุกคามกระทาํการใด หรือไม่กระทาํการใด หรือจาํ
ยอมต่อส่ิงใด ดงันั้น หากพฤติกรรมดงักล่าวไม่เกิดผล
ของการกระทาํการ หรือไม่กระทาํการ หรือจาํยอมต่อส่ิง
ใดอนัเน่ืองมาจากการข่มขืนใจแลว้กเ็ป็นไดเ้พียงความผดิ

ฐานพยายาม นอกจากน้ีหากผูก้ระทาํมีเพียงเจตนาท่ีจะ
ข่มขู่หรือข่มขืนใจใหผู้ถู้กคุกคามเกิดความรู้สึกหวาดกลวั 
หวาดระแวงในความปลอดภยัของตนและสมาชิกใน

ครอบครัวหาไดมี้เจตนาใหผู้ถู้กคุกคามกระทาํการ 
หรือไม่กระทาํการ หรือจาํยอมต่อส่ิงใดแลว้ พฤติกรรม
ดงักล่าวกไ็ม่อาจท่ีจะเป็นความผดิตาม มาตรา 309 ได้
เช่นกนั จึงไม่สามารถนาํ มาตรา 309 มาปรับบงัคบัใชก้บั
การคุกคามเฝ้าติดตามและข่มขู่ทางอินเทอร์เน็ตได ้
  2.2.2 กรณีเป็นการคุกคามอนั
ก่อใหเ้กิดความหวาดกลวั 
  พฤติกรรมการคุกคามเฝ้าติดตามและ

ข่มขู่ทางอินเทอร์เน็ตท่ีมีเจตนาก่อใหเ้กิดความทุกขใ์จ 
หวาดกลวัวา่จะเกิดความเสียหายข้ึนต่อร่างกาย ช่ือเสียง 
ทรัพยสิ์น หรือเสรีภาพของตนเองหรือสมาชิกใน
ครอบครัวนั้นลว้นแต่เป็นการกระทาํท่ีส่งผลกระทบต่อ

การดาํเนินชีวิตประจาํวนัโดยปกติสุขของบุคคลแทบ

ทั้งส้ิน เน่ืองดว้ยลกัษณะเฉพาะของระบบอินเทอร์เน็ตท่ี
ผูก้ระทาํสามารถปกปิดตวัตนและสามารถกระทาํการ

คุกคามไดจ้ากทุกสถานท่ี จึงส่งผลใหผู้ถู้กคุกคามเกิด
ความรู้สึกหวาดระแวงต่อการคุกคามดงักล่าวไดม้ากกวา่

พฤติกรรมการคุกคามรูปแบบธรรมดาทัว่ไป  

  จากการพิจารณาเปรียบเทียบประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 392 มาบงัคบัใชใ้นส่วนของกรณี
เป็นการคุกคามอนัก่อใหเ้กิดความหวาดกลวั พบวา่ 
พฤติกรรมการคุกคามเฝ้าติดตามและข่มขู่ทาง

อินเทอร์เน็ตเป็นพฤติกรรมท่ีมุ่งใหผู้ถู้กกระทาํเกิดความ

หวาดกลวั หวาดระแวง วิตกกงัวลในความไม่ปลอดภยั
ของตนและสมาชิกในครอบครัว ซ่ึงความรู้สึกดงักล่าว
ลว้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพจิตใจของบุคคลเป็น

อยา่งมาก แมบ้ทบญัญติัมาตรา 392 จะเป็นบทบญัญติั
ใกลเ้คียงท่ีสามารถนาํมาปรับใชก้บักรณีการคุกคามเฝ้า

ติดตามและข่มขู่ทางอินเทอร์เน็ตไดม้ากท่ีสุด แต่
เน่ืองจาก มาตรา 392 เป็นบทบญัญติัท่ีบญัญติัไวใ้นหมวด
ความผดิลหุโทษ จึงไม่ตอ้งรับโทษในกรณีพยายาม
กระทาํความผดิตาม มาตรา 105 ดงันั้น มาตรา 392 จึงยงั
มีขอ้จาํกดัในการนาํมาบงัคบัใช ้และไม่อาจบงัคบัใชก้บั
กรณีคุกคามเฝ้าติดตามและข่มขู่ทางอินเทอร์เน็ตไดอ้ยา่ง

ครอบคลุมทุกลกัษณะกรณีท่ีเกิดข้ึนได ้
  2.2.3 กรณีเป็นการคุกคามอนัส่งผล
กระทบต่อร่างกายหรือจิตใจ 

 พฤติกรรมการคุกคามเฝ้าติดตามและ

ข่มขู่ทางอินเทอร์เน็ตเป็นการกระทาํท่ีส่งผลกระทบ

ในทางลบต่อความรู้สึกของบุคคลอยา่งรุนแรง  เน่ืองดว้ย
มีรูปแบบการกระทาํท่ีซบัซอ้นส่งผลใหก้ารติดตามหาตวั

ผูก้ระทาํความผดิเป็นไปไดย้ากและเป็นการกระทาํใน

ลกัษณะซํ้ าๆ อยา่งต่อเน่ือง จึงอาจสร้างความหวาดกลวั
ใหแ้ก่บุคคลมากกวา่การคุกคามรูปแบบธรรมดาทัว่ไป 
จนอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของผูถู้กกระทาํ

ไดใ้นระยะเวลาต่อมา 
 จากการพิจารณาเปรียบเทียบประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 295 มาบงัคบัใชใ้นส่วนของกรณี
เป็นการคุกคามอนัส่งผลกระทบต่อร่างกายหรือจิตใจ 
พบวา่ การกระทาํใดจะเป็นความผดิตาม มาตรา 295 ได้
นั้นจะตอ้งมีผลคือ เกิดอนัตรายแก่กายหรือจิตใจข้ึนแก่
ผูถู้กกระทาํ เม่ือพิจารณาความเป็นอนัตรายแก่กาย คือ
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การไดรั้บความเสียหายแก่ร่างกายธรรมดา ส่วนความ
เสียหายทางจิตใจนั้น ตามแนวคาํพิพากษาไดมี้แนวเป็น
บรรทดัฐานไวว้า่จะตอ้งเป็นการกระทาํท่ีมีผลกระทบต่อ

การสัง่งานของสมอง (คาํพิพากษาฎีกาท่ี 626/2493) 
กล่าวคือ ถา้เป็นเพียงแต่เป็นการทาํใหเ้กิดความหวาดกลวั 
ตกใจ เสียใจ กงัวลใจเช่นน้ียงัถือไม่ไดว้า่เป็นอนัตรายต่อ
จิตใจ เน่ืองจากผลกระทบดา้นความรู้สึกนั้นมิไดถึ้งขนาด
เป็นอนัตรายแก่จิตใจ ตามองคป์ระกอบภายนอกของ
ความผดิ เพราะความรู้สึกนั้นเม่ือไดรั้บการเยยีวยารักษา
สกัช่วงเวลาหน่ึงกจ็ะหายเป็นปกติธรรมดาได ้ จึงยงัไม่
สามารถนาํมาตรา 295 มาบงัคบัใชก้บัการคุกคามเฝ้า
ติดตามและข่มขู่ทางอินเทอร์เน็ตได ้

 จากการวิเคราะห์บทบญัญติัใน

ประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวกบัการคุกคาม

เฝ้าติดตามและข่มขู่ทางอินเทอร์เน็ตในขา้งตน้ พบวา่ 
บทบญัญติัใกลเ้คียงท่ีสามารถนาํมาปรับใชก้บัการคุกคาม

เฝ้าติดตามและข่มขู่ทางอินเทอร์เน็ตไดม้ากท่ีสุด คือ 
มาตรา 392 แต่บทบญัญติัดงักล่าวกย็งัมีขอ้จาํกดัทาํใหไ้ม่
สามารถนาํมาบงัคบัใชก้บัพฤติกรรมการคุกคามเฝ้า

ติดตามและข่มขู่ทางอินเทอร์เน็ตไดก้บัทุกลกัษณะท่ี

เกิดข้ึน ผูว้ิจยัจึงเลง็เห็นถึงความจาํเป็นท่ีจะตอ้งเพิ่มเติม
บทบญัญติัข้ึนใหม่ไวใ้นประมวลกฎหมายอาญาเพื่อท่ีจะ

บงัคบัใชย้บัย ั้งหรือหยดุพฤติกรรมการคุกคามเฝ้าติดตาม

และข่มขู่ทางอินเทอร์เน็ตไดอ้ยา่งเหมาะสม เพียงพอและ
มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งน้ีในการกาํหนดฐานความผดิ
และอตัราโทษของความผดินั้น มีหลกัเกณฑว์า่จะตอ้งได้
สดัส่วนกบัการกระทาํความผดิ เน่ืองจากหากกาํหนด
อตัราโทษสูงเกินไป จะเป็นการขดัต่อหลกัการพ้ืนฐาน
ของหลกัเกณฑใ์นการกาํหนดความผดิและโทษทาง

อาญา และยงัอาจขดัต่อหลกัความไดส้ดัส่วนในการจาํกดั
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีรับรองไวใ้นรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา 29 วรรคหน่ึงดว้ย 
3. มาตรการทางกฎหมายกบัการคุกคามเฝ้า

ติดตามและข่มขู่ทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 

เม่ือการลงโทษทางอาญาอยา่งเดียวไม่อาจ

หยดุย ั้งพฤติกรรมการคุกคามเฝ้าติดตามและข่มขู่ทาง

อินเทอร์เน็ตได ้เน่ืองจากบางกรณีมีระยะเวลาการ
ดาํเนินคดีท่ีล่าชา้ หรือบางกรณีการคุกคามดงักล่าวอาจยงั
ไม่ถึงขั้นท่ีเป็นความผดิตามกฎหมาย หรือบางกรณีมี
ระยะเวลาการลงโทษท่ีสั้นเกินไป หรือบางกรณีแม้
ผูก้ระทาํจะไดรั้บโทษแลว้กย็งัไม่รู้สึกหลาบจาํ  มาตรการ
ทางกฎหมายจึงกลายเป็นส่ิงจาํเป็นในการควบคุมและลด

โอกาสท่ีผูก้ระทาํจะหวนกลบัมากระทาํความผดิซํ้ าใน

อนาคต  ในส่วนของประเทศไทยมีบทบญัญติัใน
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 46 ซ่ึงเป็นวิธีความ
ปลอดภยัในการเรียกประกนัฑณัฑบ์นก่อนมีการกระทาํ

ความผดิ เป็นบทบญัญติัท่ีมุ่งคุม้ครองสงัคมใหป้ลอดภยั
จากการกระทาํการของบุคคลอนัจะเป็นความผดิในภาย

หนา้ แต่เน่ืองจากการนาํบทบญัญติั มาตรา 46 มาใช้
บงัคบัไดน้ั้นจะตอ้งเป็นกรณีมีความเป็นภาวะวิสยัในขั้น

ตระเตรียม เม่ือนาํมาพิจารณาเปรียบเทียบกบัพฤติกรรม
การคุกคามเฝ้าติดตามและข่มขู่ทางอินเทอร์เน็ต พบวา่ ยงั
มีปัญหาในการบงัคบัใชเ้น่ืองจากพฤติกรรมการคุกคาม

ดงักล่าวอาจยงัไม่มีสภาพความเป็นอนัตรายหรือยงัไม่น่า

เช่ือวา่ในบางกรณีจะก่อใหเ้กิดเหตุร้ายแก่บุคคลไดใ้น

อนาคต นอกจากน้ีจาํนวนเงินประกนัฑณัฑบ์นยงัเป็น
จาํนวนเงินท่ีนอ้ยเกินไปเม่ือเทียบกบัค่าครองชีพใน

ปัจจุบนัจึงไม่อาจยบัย ั้งผูก้ระทาํไม่ใหก้ระทาํความผดิใน

อนาคตภายหนา้ได ้
ในส่วนของประเทศต่าง ๆ ท่ีประสบกบัปัญหา

การคุกคามเฝ้าติดตามและข่มขู่ทางอินเตอร์เน็ต อนัไดแ้ก่ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศองักฤษ ประเทศ
ออสเตรเลีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศญ่ีปุ่น ประเทศ
แคนนาดา ต่างมีการออกกฎหมายเฉพาะข้ึนเพื่อใชเ้ป็น
บทลงโทษและคุม้ครองตวับุคคลผูถู้กกระทาํจากภยัท่ีอาจ

เกิดข้ึนจากพฤติกรรมการคุกคามเฝ้าติดตามและข่มขู่ทาง

อินเตอร์เน็ต และในบางประเทศขา้งตน้ยงัมีการนาํ
มาตรการทางกฎหมายอ่ืนๆ เช่น คาํสัง่คุม้ครองหรือคาํสัง่
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งดเวน้การกระทาํการ การใชว้ิธีการเพื่อความปลอดภยั 
การใหป้ระเมินสภาพทางจิตใจของจาํเลยมาใชร่้วมดว้ย  
ซ่ึงกเ็ป็นวิธีการท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาการคุกคามเฝ้า

ติดตามและข่มขู่ทางอินเตอร์เน็ตไดอ้ยา่งเหมาะสม เป็น
ระบบ และมีประสิทธิภาพเป็นอยา่งมาก 
 
การอภิปรายผล 

ขอ้คน้พบท่ีวา่การไม่มีบทกฎหมายเฉพาะท่ีจะ

นาํมาปรับบงัคบัใชก้บัพฤติกรรมการคุกคามเฝ้าติดตาม

และข่มขู่ทางอินเทอร์เน็ต ส่งผลใหเ้กิดปัญหาการละเมิด
ต่อสิทธิเสรีภาพส่วนตวัของบุคคลและปัญหาการก่อ

อาชญากรรมร้ายแรงอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนในสงัคมจากการใช้
ระบบอินเทอร์เน็ตไปในทางท่ีไม่เหมาะสมมีแนวโนม้

เพิ่มจาํนวนมากยิง่ข้ึนเร่ือยๆ ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ชญาณ์พิมพ ์ บวัดิษฐเ์ดชา (2551) และวีรอร 
ธีรพงศน์ภาลยั (2552) ท่ีวา่การมีบทกฎหมายเฉพาะและ
มาตรการทางกฎหมายจะช่วยใหป้้องปรามและหยดุย ั้ง

พฤติกรรมการคุกคามดงักล่าวซ่ึงเกิดจากการใชร้ะบบ

อินเทอร์เน็ตไปในทางท่ีไม่เหมาะสมไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาทาํใหท้ราบถึงสภาพปัญหาการ

บงัคบัใชก้ฎหมายและช่องวางของกฎหมายท่ีลา้สมยัไม่

ทนัต่อการเปล่ียนแปลงในยคุปัจจุบนั ผูว้ิจยัจึงมีแนวทาง
เสนอแนะเพื่อใหก้ารคุม้ครองผูถู้กกระทาํและยบัย ั้งหรือ

หยดุพฤติกรรมการคุกคามเฝ้าติดตามและข่มขู่ทาง

อินเทอร์เน็ตเป็นไปอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
ดงัต่อไปน้ี 

1.  เพิ่มเติมบทบญัญติัเป็นมาตราใหม่ใน
ประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๓ ลหุโทษ โดยบญัญติัเป็น

มาตราใหม่ถดัจากมาตรา 392 โดยเป็นมาตรา 392/1 มี
เน้ือหาวา่ 

“มาตรา 392/1 ผูใ้ดใชห้รือส่งจดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์หรือการทาํการติดต่อส่ือสารอ่ืนๆ ทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ เพื่อกระทาํการคุกคาม ติดตามและข่มขู่
ผูอ่ื้นอยา่งซํ้ า ๆ ต่อเน่ืองกนัในช่วงเวลาหน่ึง ซ่ึงก่อให้
ผูอ่ื้นเกิดความกลวั ความหวาดระแวง ความเดือดร้อน
รําคาญ หรือความตกใจโดยเจตนา ตอ้งระวางโทษจาํคุก
ไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท หรือทั้ง
จาํทั้งปรับ” 

2.  เสนอแนะใหศ้าลมีอาํนาจในการใชว้ิธีการ
เพื่อความปลอดภยัในการเรียกประกนัฑบ์น ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 46 ระหวา่งมีการพิจารณา
คดีการคุกคามเฝ้าติดตามและข่มขู่ทางอินเทอร์เน็ต และ
เพื่อเป็นการลดปัญหาท่ีจะเกิดอนัเน่ืองจากการบงัคบัใช ้
มาตรา 46 ควรมีการระบุเพิ่มเติมไวเ้ป็นการเฉพาะวา่ “....
เพื่อประโยชนใ์นการคุม้ครองผูถู้กกระทาํ ใหถื้อวา่
พฤติกรรมการกระทาํตามมาตราน้ีเป็นการกระทาํท่ีมีเหตุ

อนัควรเช่ือวา่ผูก้ระทาํจะก่อเหตุอนัตรายใหเ้กิดแก่บุคคล

ตาม มาตรา 46....... ”  นอกจากน้ียงัควรแกไ้ขจาํนวนเงิน
ประกนัฑนัฑบ์นตาม มาตรา 46 ใหมี้จาํนวนท่ีสูง
สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพ

เศรษฐกิจของสงัคมเพื่อใหก้ารบงัคบัใชม้าตรการดงักล่าว

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
3.  รัฐควรมีการตั้งศูนยบ์ริการเพื่อเป็นช่องทาง

ใหป้ระชาชน ตลอดจนผูถู้กกระทาํสามารถร้องเรียนถึง
พฤติกรรมการกระทาํท่ีไม่เหมาะสมอนัเกิดจากการเขา้ใช้

บริการระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อท่ีจะเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
และทาํการศึกษาหาแนวทางในการป้องกนัการใชร้ะบบ

อินเทอร์เน็ตไปในทางท่ีไม่เหมาะสมต่อไป 
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ความพงึพอใจในการปฏบัิติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ องครักษ์ 

Working Satisfaction of Academic Supportive Personnel in Srinakharinwirot University  

at Ongkharak 

                                                                                                                                 กาญจนา  รุ่งกาํจดั และ สุรชยั  สิกขาบณัทิต 

 

บทคัดย่อ 

การวิจยัเชิงสาํรวจน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรสายสนบัสนุน

วิชาการ และเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ โดยจาํแนกตาม เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา ลกัษณะกลุ่มงาน ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ บุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ ท่ีปฏิบติังานท่ีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ ์ กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการทาํวิจยัจาํนวน 

162 คน  กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้าราง Krejcie and Morgan  ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้ งฉบับเท่ากับ 

0.914 โดยใช้แบบสอบถามในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน  t-test ,  F-test , One-way ANOVA  ผลการวิจยัพบวา่ บุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการมีความพึง

พอใจในการปฏิบติังาน  อยูใ่นระดบัมาก   เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างพบวา่บุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการท่ีมีอาย ุ 

ลกัษณะกลุ่มงาน  และประสบการณ์  ในการปฏิบติังานต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน  

ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีมี เพศ และระดบัการศึกษาต่างกนั  มีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน

แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั ทางสถิติท่ีระดบั.05  

 

คําสําคัญ :  ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน, บุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ, มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ ์

 

Abstract 

The purposes of the research were to study and to compare working  satisfaction of academic supportive 

personnel in Srinakharinwirot University, as classified by gender, age, education level, work group, and work 

experience. The samples size was 162 academic supportive personnel, the sample size was determined   by 

using Krejcie; & Morgan. A questionnaire with 0.914 reliability  was used for collecting data and analyzed by 

percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test and Post Hoc comparison  by Scheffe's  method. The results 

revealed that: (1) Satisfaction of academic supportive personnel was at a high level. (2) In Comparing Satisfaction 

differences, there were no significant difference in work satisfaction among age, work group and work experience of the 

academic supportive personnel. However; there were significant difference in satisfaction among gender and education 

level at .05  
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ความนํา  

ปัจจัยด้านบุคลากรเป็นปัจจัยท่ีสาํคญั

ประการหน่ึงท่ีจะทาํให้หน่วยงานมีความเจริญ 
รุ่งเรืองและประสบความสาํเร็จได้  บุคลากรท่ีมี
ความรู้ความสามารถและมีประสิทธิภาพในการ

ทาํงานสูงย่อมส่งผลทาํให้งานของหน่วยงานนั้น  การ
ท่ีบุคลากรจะปฏิบติังานอยา่งเตม็ความสามารถดงักล่าว  
จนเกิดผลการปฏิบติังานท่ีดีไดน้ั้น  ส่ิงท่ีสาํคญัข้ึนอยู่กับ
ความสุขและความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังานท่ีมีต่องาน

ในองคก์รนั้น บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ  เป็นทรัพยากรท่ี
สาํคญั ในการขบัเคล่ือนพนัธกิจใหบ้รรลุตาม
วตัถุประสงคด์งักล่าว ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
เป็นแรงผลกัดนัใหบุ้คลากรทาํงานดว้ยความ

กระตือรือร้น ดว้ยความสมคัรใจและความเตม็ใจ ทาํให้
องคก์รบรรลุเป้าหมายและ เกิดประสิทธิ ภาพ  ผูบ้ริหาร
ควรศึกษาวา่มีปัจจยัอะไรบา้งท่ีทาํใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา

เกิดความพึงพอใจในการปฏิบติัหน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบหมาย  เม่ือบุคลากรมีความ  พึงพอใจในอาชีพ 
และขวญัในการปฏิบติังานดีแลว้จะก่อให้เกิดผลท่ี

สาํคญัคือ  การร่วมมือร่วมใจกันปฏิบติังานใหบ้รรลุผล  
(เกศินี  ทีปประสาน, 2539) 

ในปัจจุบนั  การปฏิบติังานของบุคลากร สาย
สนบัสนุนวิชาการของมหาวทิยาลยัศรีนครินทร วิโรฒ 
แบ่งการปฏิบติังานเป็น 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร และมหาวิทยาลยั ศรีนครินทรวิ
โรฒ องครักษ ์  จงัหวดันครนายก       การปฏิบติังาน
เป็นไปดว้ยความยุ่งยากเพราะมีการปฏิบติังาน 2 แห่ง 
ประกอบกบัมีการปรับปรุง เปล่ียน แปลง โครงสร้าง 
นโยบาย  ระเบียบ  กฎหมาย และการขยายงานของส่วน

ราชการเพิ่มข้ึน  ก่อใหเ้กิดปัญหาในการปฏิบติังานของ
บุคลากร คือ  
1.ไม่ประสบความสาํเร็จในการทาํงานและไม่ไดรั้บการ
ยอมรับหรือยกยอ่งจากผูบ้งัคบับญัชาและผูร่้วมงาน 

2.ลกัษณะงานท่ีปฏิบติัอยูไ่ม่ตรงตามความรู้
ความสามารถ 

3.ขาดความรับผิดชอบในหนา้ท่ีและความกา้วหนา้ใน
สายงาน 

4. โอกาสท่ีจะกา้วหนา้ในการเล่ือนขั้น ตาํแหน่ง มีนอ้ย  
5.การพิจารณาความดีความชอบ  ขาดความเป็นธรรม
และขาดความเสมอภาค 

6.แนวทางในการบริหารงานและการปฏิบติังานไม่
ชดัเจน 

7.ขาดความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน
ท่ีมีความสมัพนัธ์อนัดีต่อกนั  

8.สถานท่ีทาํงานคบัแคบ ไม่เป็นสดัส่วน ลกัษณะ
สภาพแวดลอ้มไม่เอ้ืออาํนวยและ  การจดัสรร
ทรัพยากรไม่เหมาะสม 

9.ขาดความมัน่คงในงานและความปลอดภยัในการ
ปฏิบติังาน 

10. ขาดความรู้สึกท่ีดีต่อการปฏิบติังานในหนา้ท่ี 
 
จากสภาพปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติั งาน

ดงักล่าว  ผูว้ิจยัในฐานะเป็นบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ
ในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ ์  จึงมีความ
สนใจท่ีจะทาํการศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ ์เพราะเห็นวา่ความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานนั้น เป็นส่วนสาํคญัท่ีทาํให้
บุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการปฏิบติังานบรรลุเป้าหมาย
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ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังน้ี จะเป็น
ประโยชน์ต่อผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยั            ศรีนคริ
นทรวิโรฒ  ผูบ้ริหารสามารถนาํผลการศึกษาไปใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนพฒันาบริหารงานตลอดจน

กาํหนดนโยบาย การบริหารงานของบุคลากร การสร้าง
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานต่อบุคลากรสายสนบัสนุน

วิชาการ นาํไปสู่ผลการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ
ยิง่ข้ึนไป  เพ่ือเกิดประโยชนท่ี์ดีแก่สงัคมส่วนรวมต่อไป 

วตัถุประสงค์การวจัิย  
1..เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ  
2.  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ โดย
จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

 
กรอบแนวคดิการวจัิย  
 

                          ตัวแปรสถานภาพ                                                             ตัวแปรทีศึ่กษา  
 
 
 
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

สมมติฐานการวจิัย  
  1. บุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการท่ีมีเพศต่างกนั 
มีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน แตกต่างกนั 

 2. บุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการท่ีมีอายตุ่างกนั 
มีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน แตกต่างกนั 

 3. บุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการท่ีมีระดบั
การศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน      
แตกต่างกนั 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 1.   เพศ     
2.   อาย ุ                                                

         3.   ระดบัการศึกษา    
         4.   ลกัษณะกลุ่มงาน    
         5.   ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน    
  
 

ความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน                    
ของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ                 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  องครักษ์  
1. ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน   
2. ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ   
3. ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั   
4. ดา้นความรับผดิชอบต่อการงาน   
5. ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน   
6. ดา้นนโยบาย/แผนและการบริหารงาน   
7. ดา้นเงินเดือนและผลประโยชนเ์ก้ือกลู   
8. ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและ  
    ผูบ้งัคบับญัชา   
9. ดา้นสภาพการทาํงาน   
10.ดา้นความมัน่คงในงาน     
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4. บุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการท่ีมีลกัษณะ
กลุ่มงานต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
แตกต่างกนั 

5. บุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการท่ีมี
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานต่างกนั มีความพึงพอใจใน
การปฏิบติังาน แตกต่างกนั 
 
วธีิดําเนินการวจัิย  
 เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง                                                                                                                                

    ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีปฏิบติังานท่ี

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ ์จาํนวน  280  
คน  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี      คือ 
บุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการท่ีปฏิบติังานท่ีมหาวิทยาลยั

ศรีนครินทรวิโรฒ  โดยกาํหนดขนาดตวัอยา่งตามตาราง
ของ Krejcie and Morgan. (1970,  p. 608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 
จาํนวน 162 คน โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

    เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็น
แบบสอบถามใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยศึกษา

เอกสาร แนวคิดทฤษฎี ตาํราและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและ
ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม โดยนาํขอ้มูลมาพฒันา
สร้างแบบสอบถามข้ึน แบบสอบถามเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 
ตอน มีขอ้คาํถามทั้งส้ิน 50 ขอ้ ไดค่้าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั 0.914   

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

    การเกบ็รวบรวมขอ้มูลดาํเนินการโดยขอ
หนงัสือแนะนาํตวัจากบณัฑิตวิทยาลยั ส่งถึง คณบดี 
ผูอ้าํนวยการ/สถาบนั/สาํนัก  เพ่ือขออนุญาตเก็บ

ขอ้มูลและขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและ

นาํแบบสอบถาม จาํนวน 162 ฉบบั ไปแจกใหแ้ก่
บุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการในหน่วยงานต่าง ๆ และ
ดาํเนินการรวบรวมขอ้มูลคืนตามเวลาท่ีกาํหนด โดย
ผูว้ิจยันาํไปแจกและเกบ็แบบสอบถามดว้ยตนเอง   
 
การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์
ข้อมูล 

    ผูว้ิจยัดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยรวบรวม
แบบสอบถามแลว้จึงนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้ง

สมบูรณ์ของแบบสอบถามทั้งหมด นาํแบบ สอบถามท่ีมี
คาํตอบ  ท่ีสมบูรณ์มาจดักระทาํลงรหสัขอ้มูล และนาํ
แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ไปวิเคราะห์ และแปรผลทาง
สถิติโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปวิเคราะห์

ขอ้มูล  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ หาค่าความถ่ี 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และ
ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง

ระหวา่งระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน จาํแนก
ตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ลกัษณะกลุ่มงาน และ
ประสบการณ์ใน การปฏิบติังาน โดยสถิติ t-test, F-test, 
One-way ANOVA เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ีย  เป็นรายคู่ โดยใช ้Scheffe’s test  
 
ผลการวจัิย  

ผลการวจิยัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

บุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
วิโรฒ องครักษ ์มีดงัน้ี 

1. บุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ มีความพึง
พอใจในการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือ
พิจารณาในแต่ละดา้น พบวา่ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก  
ยกเวน้ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน  ดา้นเงินเดือน
และผลประโยชนเ์ก้ือกลู  ดา้นความมัน่คงในงานท่ีมี
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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2.  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ชายและ
หญิง มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยรวมและใน
แต่ละด้านแตกต่างกันอย่าง มีนัยสาํคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 ยกเว้นด้านความสาํเร็จในการทาํงาน ดา้น
การไดรั้บการยอม รับนบัถือ ดา้นลกัษณะของงานท่ี
ปฏิบติั และดา้นความรับผดิชอบต่อการงาน ไม่พบความ
แตกต่าง 

3. บุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ ท่ีมีอายุ
ต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยรวมและใน
แต่ละดา้นไม่แตกต่างกนั 

4. บุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ ท่ีมีระดบั
การศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
โดยรวมและในแต่ละดา้นแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ยกเวน้ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน  
และดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ไม่พบความแตกต่าง 

5.  บุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ ท่ีมีลกัษณะ
กลุ่มงานต่างกนัมีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน

โดยรวมและในแต่ละดา้นไม่แตกต่างกนั    
 6.  บุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการท่ีมี
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานต่างกนัมีความพึงพอใจ

ในการปฏิบติังานโดยรวมและในแต่ละดา้นไม่แตกต่าง

กนั  ยกเวน้ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน  และดา้น
ความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    
 
การอภิปรายผล  

จากผลการศึกษา พบวา่ ความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ ์ในภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก และเม่ือจาํแนกรายดา้น พบวา่ส่วนใหญ่อยูใ่น
ระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย  ดงัน้ี  คือ  
ดา้นความรับผดิชอบต่อการงานอยูใ่นระดบัมาก ดา้น
ความสาํเร็จในการทาํงานอยูใ่นระดบัมาก  ดา้นลกัษณะของ
งานท่ีปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพื่อน

ร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชาอยูใ่นระดบัมาก ดา้นสภาพการ
ทาํงานอยูใ่นระดบัมาก ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ
อยูใ่นระดบัมาก ดา้นนโยบาย/แผนและการบริหารงาน
อยู่ในระดบัมาก ดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์เก้ือกูล
อยู่ในระดบัปานกลาง ดา้นความมัน่คงในงานอยู่ใน
ระดบัปานกลาง และลาํดบัสุดทา้ย ด้านความกา้วหนา้
ในตาํแหน่งงานอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงผลการศึกษาท่ี
ได้สอดคลอ้งกับผลการศึกษาของ  (ศิริวรรณ วรโพด, 
2551)  ท่ีได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
ครูสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
ผล การศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของครูสังกดัสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 โดยรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก  ท่ีเป็นเช่นน้ี
อาจเป็นเพราะวา่นโยบายในการพฒันาบุคลากรทาง

การศึกษาทุกระดบัมีคุณภาพตามมาตรฐาน ท่ีเหมาะสมกบั
การเป็นวิชาชีพชั้นสูง  ตลอดจนสนบัสนุนใหเ้กิดขวญั
กาํลงัใจในการปฏิบติังาน  ผลท่ีเกิดความพึงพอใจท่ีทาํให้
บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น  มีความมุ่งมัน่ท่ีจะทาํงาน  
ก่อใหเ้กิดขวญัและกาํลงัใจ  ซ่ึงจะทาํใหมี้ผลต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทาํงานรวมทั้ง

ส่งผลต่อความสาํเร็จในการปฏิบติังาน สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของกวิตา เกิดมงคล (2553) ท่ีไดศึ้กษาความ  
พึงพอใจในการปฏิบติังานของอาจารย์พยาบาล

คณะแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
โรงพยาบาลรามาธิบดี ผลการวิจยัพบวา่ อาจารย์
พยาบาลในภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศ์าสตร์ 
มหาวิทยาลยั มหิดลโรงพยาบาลรามาธิบดีมีความ        
พึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจและปัจจยับาํรุงรักษา โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  จากสาเหตุดงักล่าวน่าจะทาํให้
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีความพึงพอใจใน

การปฏิบติังานโดยรวม อยูใ่นระดบั มากดงักล่าว และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 
             1. ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน ผลการศึกษา
พบวา่  ภาพรวมความพงึพอใจของบุคลากรสายสนบัสนุน
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วิชาการอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงผลการศึกษาท่ีไดส้อดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของศิริวรรณ วรโพด (2551) ท่ีได้
ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูสังกัด

สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
ผลการวิจยัพบวา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู
สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดา้น
ความสาํเร็จในงานอยู่ในระดับมาก ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจ
เป็นเพราะว่าผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการได้ปฏิบติัหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย

ด้วยความสาํเร็จตามเป้าหมายได้ปฏิบติังานพิเศษมี

โอกาสไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถและประสบการณ์ใน

การปฏิบติังาน ผูบ้ริหารให้การสนับสนุน ให้กาํลงัใจ
เม่ืองานประสบความสาํเร็จ อีกทั้งบุคลากร  มีความตั้งใจ
ใฝ่หาความรู้ มีความมุ่งมัน่ ความทุ่มเท  มีความเสียสละ 
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ มีความรับผดิชอบ ปฏิบติังาน
ตรงต่อเวลาและไดรั้บความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงาน อนั
เป็นพื้น ฐานนาํไปสู่การปฏิบติังาน จากสาเหตุดงักล่าวจึง
ทาํใหบุ้คลากร มีความพึงพอใจในดา้นความสาํเร็จในการ
ทาํงานอยูใ่นระดบัมาก   
             2. ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ผลการ ศึกษา
พบวา่ ความพึงพอใจของบุคลากรสายสนบั สนุนวิชาการ
อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงผลการศึกษาท่ีไดส้อดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของศิริวรรณ วรโพด (2551) ท่ีได้ศึกษาความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานของครูสงักดัสาํนกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  ผลการวิจยัพบวา่ ความ
พึงพอใจในการปฏิบติั งานของครูสังกัดสาํนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  ดา้นการยอมรับนบัถือ
ในผลงาน อยู่ในระดับมาก  ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็น
เพราะว่าบุคลากรรู้สึกมีเกียรติและศักด์ิศรีใน

ตาํแหน่งหน้าท่ีการงานของตนเอง  ปฏิบัติงานอย่าง
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ได้รับมอบหมายงาน
พิเศษให้ปฏิบติันอก เหนือจากงานในหน้าท่ีเสมอ 
และ เม่ืองานประสบความสาํเร็จเพื่อนร่วมงานเร่ิมให้
การยอมรับ  เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ นอกจากน้ียงั

มีการเผยแพร่ผลงานให้บุคคลอ่ืนแสดงความคิดเห็น 
หรือช่วยกับปรับเปล่ียนในส่วนท่ียงัไม่ดีเท่าท่ีควร 
จากสาเหตุดงักล่าวจึงทาํ ใหบุ้คลากรมีความพึงพอใจใน
ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถืออยูใ่นระดบัมาก   

3. ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั  ผลการศึกษา
พบวา่  ความพึงพอใจของบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ 
อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงผลการศึกษาท่ีได ้สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ พรทิพย ์ไพฑูรย ์(2547) ท่ีไดศึ้กษาความ
พึงพอใจในการปฏิบติังาน ของขา้ราชการครูในโรงเรียน
ประถมศึกษาสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดั

นครราชสีมา ผลการ ศึกษาพบวา่ ความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษา 
ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ท่ีเป็น
เช่นน้ีอาจ เป็นเพราะวา่บุคลากรปฏิบติังานในหนา้ท่ีของ
ตน ตรงความถนดั ตรงกบัความสามารถ ตรงกบัสาขา 
วิชาท่ีเรียนมา  ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหบุ้คลากรได ้ใช้
ความรู้ความสามารถ  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ ทาํให้
บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบติังานดว้ยความ

ตั้งใจ มีความสามคัคีในการปฏิบติังาน งานท่ีไดรั้บ
มอบหมายมีลกัษณะท่ีทา้ทายก่อใหเ้กิดแรงบนัดาลใจใน

การปฏิบติังานและเสร็จทนัเวลาจากสาเหตุดงักล่าวจึงทาํ

ใหบุ้คลากรมีความพึงพอใจ ในดา้นลกัษณะของงานท่ี
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก   
  4. ดา้นความรับผดิชอบต่อการงาน ผลการศึกษา
พบวา่ ความพึงพอใจของบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ
อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงผลการศึกษาท่ีได ้สอดคลอ้งกบั 
ผลการศึกษาของเกษม  คาํศรี (2547) ท่ีไดศึ้กษาความ       
พึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครู สังกดั
สาํนักงานการประถมศึกษาจงัหวดัสุพรรณบุรี  
ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของขา้ราชการครู ดา้นความรับผิดชอบต่อการงานอยู่
ในระดบัมาก ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่าบุคลากรมี
โอกาสไดท้าํงานอย่างอิสระ เลือกวิธีทาํงานดว้ยตนเอง 
ปฏิบติังานดว้ยความมุ่งมัน่ จริงจงัไม่ละท้ิงงาน 
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ปฏิบติังานอย่างเต็มความสามารถมีการประเมินผลงาน

เพื่อปรับปรุงอยู่เสมอ  จากสาเหตุดังกล่าวจึงทาํให้
บุคลากรมีความพึงพอใจในดา้นความรับผดิชอบต่อการ

งานอยูใ่นระดบัมาก   
5. ดา้นความกา้วหน้าในตาํแหน่งงาน         

ผลการศึกษาพบว่า  ความพึงพอใจของบุคลากรสาย
สนบัสนุนวิชาการอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงผลการศึกษาท่ี
ไดส้อดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ณทัฐา  กรีหิรัญ (2550) ท่ี
ไดศึ้กษาความพึงพอใจในการปฏิบติั งานของพนกังาน
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  พบวา่ พนกังาน
มหาวิทยาลยัมีความพึงพอใจในการปฏิบติั งานดา้น
ความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงานอยูใ่นระดบัปานกลางท่ี

เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่าบุคลากรมีความกงัวลว่า

ตนเองจะไม่ไดรั้บการสนับสนุนในการศึกษาต่อและ

ตาํแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึน รวมทั้งการฝึกอบรบพฒันา
ตนเอง ศึกษาดูงาน และไม่ไดรั้บความยติุธรรมในการ
เล่ือนขั้นพิจารณาเงินเดือน จากสาเหตุดงักล่าวจึงทาํให้
บุคลากรมีความพึงพอใจในดา้นความกา้วหนา้ใน

ตาํแหน่งงานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
6. ดา้นนโยบาย/แผนและการบริหารงาน        

ผลการศึกษาพบวา่  ความพึงพอใจของบุคลากรสาย
สนบัสนุนวิชาการอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงผลการศึกษาท่ีได ้
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ เกษม  คาํศรี (2547)  ท่ีได้
ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขา้ราชการ

ครูสังกัดสาํนักงานการประถมศึกษาจงัหวดั

สุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบวา่ ความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการครู ดา้นนโยบาย/แผนและการ
บริหารงาน อยูใ่นระดบัมากท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่
ผูบ้ริหารมีการประชุมช้ีแจงนโยบายและการบริหารงาน 
รวมทั้งแนวปฏิบติัต่อบุคลากรอยูเ่สมอ มีการแจง้นโยบาย
การบริหารงานท่ีแน่นอน ทาํใหทุ้กฝ่ายเขา้ใจตรงกนัและ
ชดัเจน และบุคลากรสามารถปฏิบติัตามนโยบายท่ี
กาํหนดได ้ผลงานจึงบรรลุตามเป้าหมาย บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบาย กฎ ระเบียบของ

หน่วยงาน การบริหารงานของผูบ้ริหารเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  และสามารถดาํเนินตามนโยบายของ
หน่วยงานได ้ จากสาเหตุดงักล่าวจึงทาํใหบุ้คลากรมี
ความพึงพอใจในดา้นนโยบาย/แผนและการบริหารงาน 
อยูใ่นระดบัมาก 

7. ดา้นเงินเดือนและผลประโยชนเ์ก้ือกลู             
ผลการศึกษาพบวา่ ความพึงพอใจของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงผล
การศึกษาท่ีได้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ณทัฐา 
กรีหิรัญ (2550) ท่ีไดศึ้กษาความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของพนกังานมหาวทิยาลยัศรีนครินทร วิโรฒ 
พบวา่ พนกังานมหาวิทยาลยั  มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังาน  ดา้นเงินเดือนและผลประโยชนเ์ก้ือกลูอยูใ่น
ระดบัปานกลาง  ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่าอตัรา
เงินเดือนท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนัยงัไม่สอดคลอ้งกบัคุณวฒิุ

และสภาวะเศรษฐกิจบา้นเมือง ท่ีเปล่ียน แปลงอยู่
ตลอดเวลา บุคลากรมีความกงัวลในการพิจารณาขั้น
เงินเดือนไม่มีความยติุธรรมและโปร่งใส และบุคลากรมี
ความตอ้งการท่ีจะใชสิ้ทธิในวนัลาของตนเองโดยไม่มี

การบงัคบัรวมทั้งสวสัดิการ ต่างๆ ท่ีหน่วยงานจดัให้
อย่างเพียงพอ  จากสาเหตุดงักล่าวจึงทาํให้บุคลากรมี
ความพึงพอใจในดา้นเงินเดือนและผลประโยชนเ์ก้ือกลู 
อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 8. ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและ
ผูบ้งัคบับญัชา  ผลการศึกษาพบวา่  ความพึงพอใจของ
บุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการอยูใ่นระดบั มาก ซ่ึงผล
การศึกษาท่ีไดส้อดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ เกษม คาํศรี 
(2547) ท่ีไดศึ้กษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการครูสงักดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดั

สุพรรณบุรี  ผลการศึกษาพบวา่ ความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการครูดา้นความสมัพนัธ์กบัเพื่อน

ร่วมงานและผูบ้งัคบั บญัชาอยูใ่นระดบัมาก  ท่ีเป็นเช่นน้ี
อาจเป็นเพราะบุคลากรมีความรู้สึกสบายใจเม่ือได้

ร่วมงานกบั เพื่อนร่วมงานมีสมัพนัธภาพท่ีดีต่อกนั มี
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ความเอ้ือเฟ้ือ   เผือ่แผ ่ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบติังาน    
มีการปรึกษา แสดงความคิดเห็นร่วมกนักบัเพ่ือนร่วมงาน 
รู้สึกวา่ตนเป็นสมาชิกสาํคญัคนหน่ึงของหน่วยงานไดมี้

โอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมกบัเพ่ือนร่วมงานและมีความเป็น

อนัหน่ึงอนัเดียวกนัในหน่วยงาน มีความร่วมมือระหวา่ง
หมู่คณะอีกทั้งระบบบริหารของหน่วยงานท่ีเนน้การ

ทาํงานเป็นทีม การมีส่วนร่วมในการทาํงาน และผูบ้ริหาร
พยายามสร้างบรรยากาศแห่งความสมัพนัธ์อนัดี ความ
เป็นกนัเองในการทาํงาน  จากสาเหตุดงักล่าวจึงทาํให้
บุคลากรมีความพึงพอใจในดา้นความสมัพนัธ์กบัเพื่อน

ร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชาอยูใ่นระดบัมาก 
 9. ดา้นสภาพการทาํงาน  ผลการศึกษาพบวา่ 
ความพึงพอใจของบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการอยูใ่น

ระดบัมาก ซ่ึงผลการศึกษาท่ีไดส้อด คลอ้งกบัผล
การศึกษาของ ศิริวรรณ วรโพด (2551) ท่ีไดศึ้กษาความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานของครู   สงักดัสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่ ความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานของครูสงักดัสาํนกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  ดา้นสภาพแวดลอ้มใน
การทาํงานอยูใ่นระดบัมาก ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่
สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานของหน่วยงานช่วย

ส่งเสริมใหบุ้คลากรอยากปฏิบติังาน เช่น บรรยากาศ
บริเวณอาคารสถานท่ี  มุมพกัผอ่น หอ้งเรียน ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย หอ้งทาํงานมีความเป็นสดัเป็นส่วน ส่ือ
อุปกรณ์ท่ีใชอ้ยูมี่ความสะดวกในการปฏิบติังาน จาก
สาเหตุดงักล่าวจึงทาํใหบุ้คลากรมีความ พึงพอใจในดา้น
สภาพการทาํงานอยูใ่นระดบัมาก 
 10. ดา้นความมัน่คงในงาน  ผลการศึกษาพบวา่  
ความพึงพอใจของบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการอยูใ่น

ระดบัปานกลาง ซ่ึงผลการศึกษาท่ีไดข้ดัแยง้กบัผล
การศึกษาของ ณทัฐา  กรีหิรัญ (2550) ท่ีไดศึ้กษาความพึง
พอใจในการปฏิบติั งานของพนกังานมหาวิทยาลยัศรีนค
รินทรวโิรฒ พบวา่พนกังานมหาวิทยาลยั  มีความพึง
พอใจในการปฏิบติังาน ดา้นความมัน่คงในงานอยูใ่น

ระดบัมาก ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่บุคลากรมีความ
กงัวลในตาํแหน่งท่ีตนเองดาํรงอยู ่เน่ืองจากมีการ
ปรับเปล่ียนตาํแหน่งและการประเมินผลการปฏิบติังาน

ไม่มีความยติุธรรมและโปร่งใส ไม่ไดรั้บคาํแนะนาํ
คาํปรึกษาจากผูบ้งัคบับญัชาในเวลาท่ี มีปัญหาและไม่ได้
รับการสนบัสนุนใหศึ้กษาต่อใหก้า้วหนา้ในสายงาน จาก
สาเหตุดงักล่าวจึงทาํใหบุ้คลากรมีความพึงพอใจในดา้น

ความมัน่คงในงานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  จากผลการศึกษาท่ีได ้อาจเน่ืองมาจากปัจจุบนั
บทบาทและสถานภาพของบุคลากรทางการศึกษาท่ีกาํลงั

ถูกผลกัดนัเพื่อเขา้สู่กระบวนการและวงจรของการปฏิรูป

การศึกษาท่ีพยายามสร้างกลไกอยา่งเขม้แขง็ใหก้บั

บุคลากรทางการศึกษา  บุคลากรทุกคนจะตอ้งปรับ
ทศันคติและเปล่ียนแปลงตวัเอง  เพื่อรองรับเขา้สู่ระบบ
ใหม่ท่ีมีความมุ่งหมายท่ีจะยกระดบัสถานภาพของ

บุคลากร ใหเ้ป็นท่ีเช่ือมัน่และศรัทธาต่อสงัคม โดยการ
ปฏิรูปอยา่งเป็นระบบครบวงจร ทั้งในส่วนของการผลิต 
พฒันา กาํกบั ดูแล มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ระบบการบริหารงานบุคคลท่ีสามารถควบคุมการปฏิบติั

หนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ  รวมถึงระบบเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนบุคลากรท่ีมีความเหมาะสม และยติุธรรม
โปร่งใส  เปิดโอกาสใหบุ้คลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม
ในการบริหารงาน  มีความรู้สึกผกูพนักบังาน จึงอาจ
ส่งผลใหค้วามพึงพอใจของบุคลากรสายสนบัสนุน

วิชาการ อยูใ่นระดบัดงักล่าว เม่ือทดสอบสมมติฐาน เพื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทร วิโรฒ องครักษ ์ เม่ือจาํแนก
ตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ลกัษณะกลุ่มงาน และ
ประสบการณ์  ในการปฏิบติังาน พบวา่ บุคลากรสาย
สนบัสนุนวชิาการท่ีมีเพศต่างกนั มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ .05  ซ่ึง
ผลการศึกษาท่ีไดส้อดคลอ้งกบัผลการศึกษา (ธนิดา  ริมดุ
สิทธ์, 2551) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
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ของเจา้หนา้ท่ีกรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการกระทรวง

การพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยท่ี์

ปฏิบติังานในจงัหวดันนทบุรี ผลการวจิยัพบวา่ เพศ
ต่างกนั มีความพึงพอใจในภาพรวมแตกต่างกนั 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีมีอายุ

ต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 
ซ่ึงผลการศึกษาท่ีไดส้อดคลอ้งกบัผลการศึกษาของธนิดา  
ริมดุสิทธ์ ( 2551) ไดศึ้กษาความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีกรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยท่ี์

ปฏิบติังานในจงัหวดันนทบุรี ผลการ วิจยัพบวา่ อายุ
ต่างกนั มีความพึงพอใจในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

บุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการท่ีมีระดบั

การศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
แตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ .05  ซ่ึงผล
การศึกษาท่ีไดส้อดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ธนิดา   ริมดุ
สิทธ์ (2551) ไดศึ้กษาความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของเจ้าหน้าท่ีกรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ท่ี
ปฏิบติังานในจงัหวดันนทบุรี ผลการ วิจยัพบวา่ระดบั
การศึกษาต่างกนั  มีความพึงพอใจ ในภาพรวมแตกต่าง
กนั 

บุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการท่ีมีลกัษณะกลุ่ม

งานต่างกนั มีความพงึพอใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั  
ซ่ึงผลการศึกษาท่ีไดส้อดคลอ้งกบัผลการศึกษาของศุภ

ฤกษ ์กล่ินสุคนธ์ (2554) ท่ีไดท้าํการวิจยัเร่ืองความพึง
พอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรสถาบนับณัฑิต

พฒันศิลป์  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานของบุคลากรสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์

ใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสถานภาพและการปฏิบติังาน  ดา้น
ค่าจา้งและสวสัดิการ ด้านการปกครองบงัคบับัญชา 
ด้านสภาพแวดล้อม และด้านความสัมพนัธ์กับเพื่อน
ร่วมงานและผูบ้ ังคับบัญชา ผลการวิจัยพบว่า 
บุคลากรท่ีมีสถานภาพในการทาํงานต่างกนั มีความพึง

พอใจในการปฏิบติังานในสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 
โดยรวมไม่แตกต่าง 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีมี

ประสบการณ์ในการปฏิบติังานต่างกัน มีความ         
พึงพอใจในการปฏิบติังานแตกต่างกัน  ซ่ึงผล
การศึกษาท่ีได้สอดคลอ้งกับผลการศึกษาของ เกษม 
คาํศรี (2547) การศึกษาความพึงพอใจใน การปฏิบติังาน
ของขา้ราชการครู สงักดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดั
สุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบวา่ ผลการเปรียบเทียบความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครู สงักดั
สาํนกังานการประถมศึกษา จังหวดัสุพรรณบุรี จาํแนก
ตามประสบการณ์ใน การปฏิบติังาน ณ โรงเรียนปัจจุบนั 
พบวา่ โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย          
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ด้านความสาํเร็จในการ
ทาํงาน  พบวา่ ภาพรวมความพึงพอใจของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงระดบัความ 
พึงพอใจในลาํดบัสุดทา้ย คือ สามารถริเร่ิมสร้างผลงานท่ี
ก่อใหเ้กิดผลดีต่อหน่วยงาน ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นวา่ นวตักรรม
ใหม่ๆในการเรียนการสอนส่วนใหญ่เกิดจากการริเร่ิม

สร้างผลงานแทบทั้งส้ิน ดงันั้นผูบ้งัคบับญัชาควรใหมี้
การอบรมผูใ้ตบ้งัคบั บญัชาเก่ียวกบัทกัษะการริเร่ิม
สร้างสรรคผ์ลงานวิชาการอยา่งสมํ่าเสมอ 

1. ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  มหาวิทยาลัย          
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ด้านการได้รับการยอมรับ
นบัถือ พบวา่ ความพึงพอใจของบุคลากรสายสนบัสนุน
วิชาการอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงระดบัความพึงพอใจในลาํดบั
สุดทา้ย  คือผลการปฏิบติังานไดรั้บคาํชมเชยจาก
ผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นวา่ ผูบ้งัคบับญัชาน่าจะมีการ
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ชมเชยผลการปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบั บญัชาบา้ง  เพื่อ
เป็นขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน 

2. ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย          
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ ์ ดา้นลกัษณะของงาน    ท่ี
ปฏิบติั  พบวา่ ความพึงพอใจของบุคลากรสายสนบัสนุน
วิชาการอยูใ่นระดบัมาก  ซ่ึงระดบัความ พึงพอใจใน
ลาํดบัสุดทา้ย คือ ปริมาณงานท่ีไดรั้บมอบหมายมีความ
เหมาะสม ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นวา่ ควรมีการแบ่งงานใหมี้ความ
เหมาะสม เน่ืองจากบุคลากร  ท่ีรับผดิชอบงานมาก
เกินไปอาจทาํใหง้านท่ีไดรั้บมอบหมาย ขาด
ประสิทธิภาพ 

3. ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย          
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ ์ ดา้นความรับผดิชอบ   ต่อ
การงาน  พบวา่ ความพึงพอใจ ของบุคลากรสาย
สนบัสนุนวิชาการอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงระดบัความพึง
พอใจในลาํดับสุดท้าย คือ เผยแพร่ผลการปฏิบติังาน
ให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดท้ราบ ซ่ึงผูว้ิจยัเห็น ว่าควรมีการ
เผยแพร่ผลการปฏิบติังานให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งได้ทราบ

มากยิ่งข้ึน เพื่อเป็นการเปิดรับขอ้คิดเห็น หรือขอ้ 
เสนอแนะจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพิ่มเติมเพ่ือนาํมาปรับปรุง

พฒันางานให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
4. ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย          
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ ์ดา้นความกา้วหนา้ใน
ตาํแหน่งงาน พบวา่ ความพึงพอใจของบุคลากรสาย
สนบัสนุนวชิาการอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงระดบัความ
พึงพอใจในลาํดับสุดทา้ย คือ หน่วยงานสนบัสนุนให้
มีโอกาสกา้วไปสู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นวา่ หาก
หน่วยงานสนบัสนุนใหมี้โอกาสกา้วไปสู่ตาํแหน่งท่ี

สูงข้ึนจะทาํให้บุคลากรมีขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน 
ทาํใหบ้รรยากาศองคก์ร น่าอยูน่่าทาํงาน ส่งผลถึงคุณภาพ
ในการปฏิบติังานของบุคลากรดว้ยเช่นกนั 

5. ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
องครักษ ์ ดา้นนโยบาย/แผนและการบริหารงาน  พบวา่  
ความพึงพอใจของบุคลากร   สายสนบัสนุนวิชาการอยูใ่น
ระดบัมาก ซ่ึงระดบัความพึงพอใจในลาํดบัสุดทา้ย คือ มี
ส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบาย/แผนงาน/กิจกรรม ของ
หน่วยงาน ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นวา่ควรใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมใน
การกาํหนดนโยบาย/แผนงาน/กิจกรรมของหน่วยงาน เพราะ
จะทาํให ้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในทาํงานทั้งหมดเห็นทิศทาง
ในการทาํงานท่ีมีจุดหมายเดียวกนั ส่งผลใหก้าร
ดาํเนินงาน มีเอกภาพบรรลุเป้าหมาย ไดง่้ายข้ึน 

6. ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย          
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ด้านเงินเดือนและ
ผลประโยชน์เก้ือกูลพบว่า ความพึงพอใจของ
บุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการอยูใ่นระดบัปานกลาง   
ซ่ึงระดับความพึงพอใจในลาํดับสุดทา้ย  คือการ
พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนมีความเหมาะสม ซ่ึงผูว้ิจยัเห็น
ว่าการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนควรมีความเหมาะสม

โดยพิจารณาจากผลงานเป็นหลกั หากการพิจารณาเล่ือน
ขั้นเงินเดือนไม่มีความเหมาะสมจะทาํใหผู้ป้ฏิบติัรู้สึก

ทอ้ถอยทาํใหผ้ลการดาํเนินอาจไม่บรรลุวตัถุประสงค์

ขององคก์รท่ีวางไว ้
7. ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยศรี       
นครินทรวิโรฒ องครักษ ์ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพื่อน
ร่วมงานและผูบ้งัคบับัญชาพบว่าความพึงพอใจของ

บุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงระดบั
ความพึงพอใจในลาํดบัสุดทา้ย คือ ได้รับความเอาใจ
ใส่ในการปฏิบติังานจากผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นว่า
หากการปฏิบติังานไม่ไดรั้บความเอาใจใส่จาก

ผูบ้งัคบับญัชาจะทาํให้  ผูใ้ตบ้งัคบั บัญชาหละหลวมใน
การปฏิบติังานอาจทาํใหพ้บขอ้ผดิพลาดในการ
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ปฏิบติังานได ้ดงันั้นผูบ้งัคบับญัชาตอ้งเอาใจ ใส่ในการ
ปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชามากยิง่ข้ึน 

8. ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
องครักษ ์ดา้นสภาพการทาํงาน พบวา่ ความพึงพอใจของ
บุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงระดบั
ความพึงพอใจในลาํดบัสุดทา้ย คือ หน่วยงานมีความเป็น
สดัส่วนใน การปฏิบติังาน ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นวา่ ความเป็น
สดัส่วน      ในการปฏิบติังานเป็นส่ิงท่ีมีความจาํเป็น 
เพราะบรรยากาศองคก์รท่ีน่าอยู ่น่าทาํงานลว้นแลว้มี    
ความเก่ียวขอ้งกบัความเป็นสัดส่วนของท่ีทาํงานแทบ

ทั้งส้ิน 
9. ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร

สายสนบัสนุนวิชาการ มหาวทิยาลยั ศรีนครินทร วิโรฒ 
องครักษ ์ดา้นความมัน่คงในงาน พบวา่ ความพึงพอใจ
ของบุคลากรสายสนบั สนุนวิชาการ อยูใ่นระดบัปานกลาง  
ซ่ึงระดบัความพึงพอใจในลาํดบัสุดทา้ย คือ  ระบบการ
ประเมินผล การปฏิบติังานในหน่วยงานมีความเหมาะสม  

ซ่ึง  ผูว้จิยัเห็นวา่ระบบการประเมินผลการปฏิบติังานใน
หน่วยงานควรมีความเหมาะสม เพราะหากไม่มีความ
เหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อการพิจารณาความดี
ความชอบท่ีเหมาะสมตามไปดว้ย 

 
ข้อเสนอแนะสําหรับการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรจะทาํการวิจยัเชิงคุณภาพ เก่ียวกบัเร่ือง
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรสาย

สนบัสนุนวิชาการ เพื่อเจาะลึกสภาพปัญหา การแกไ้ข
ปัญหา และปัจจยัท่ีนาํไปสู่ความสาํเร็จของหน่วยงาน  

2. ควรจะทาํการวิจยัเก่ียวกับ เร่ืองความ      
พึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรสายสนบัสนุน

วิชาการ โดยทาํการศึกษาเปรียบเทียบเป็นรายคณะ    
วา่แตกต่างกนัหรือไม่อยา่งไร เพื่อนาํผลท่ีไดม้า พฒันา
รูปแบบการดาํเนินงานให้เกิดความพึงพอใจต่อ

บุคลากร 
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ความพงึพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาปฐมวยัของโรงเรียนวดัหงส์ปทุมาวาส  

สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

Guardians’ Satisfaction Towards Early Childhood Educational Management of School 

Under the Pathum Thani Primary Educational Service Area Office I 

                                                                                                       พรพรรณ  บวัสะอาด และ สุรชยั สิกขาบณัฑิต 

 

บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการจดั

การศึกษาระดบัปฐมวยัของโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1 โดยจาํแนกตาม

สถานภาพของผูป้กครอง กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูป้กครองนกัเรียนระดบัปฐมวยัของโรงเรียน สงักดัสาํนกัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต1 ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 382 คน เคร่ืองมือท่ีใชคื้อแบบสอบถาม แบบมาตราส่วน มีค่า

ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.97 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า

ที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวิจยัพบวา่ความพึงพอใจของ

ผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัของโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1 ใน

ภาพรวมพบวา่ ความพึงพอใจของผูป้กครองอยูใ่นระดบัมาก เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของ

ผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัของโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1 โดย

จาํแนกตามเพศ ระดบัการศึกษา และอาชีพ พบวา่ไม่แตกต่างกนั 

 

คําสําคัญ: ความพึงพอใจ, ผูป้กครอง, และการศึกษาปฐมวยัม, โรงเรียนวดัหงส์ปทุมาวาส 

 

Abstract  

 This paper  aims to study and to compare guardians’satisfaction towards early childhood educational 

management of schools under the Patum Thani Primary Educational Service Area Office I. Samples were 382 

guardians. The instrument used for collecting data was a rating scale questionnaire and met reliability test at 0.97 . 

Statistics used for data analysis were : percentage, mean , standard deviation, t-test , One-way ANOVA , and post hoc 

comparision by Sheffe’s method.  The research results were as followss: Guardians’satisfaction towards early 

childhood educational management of schools under the Patum Thani Primary Educational Service Area Office I, 

was ranked at a high level. There were no significant difference in gender, education level, and occupation of 

guardians. 

 

Keywords: Satisfaction , guardians , early childhood educational management. 
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ความนํา  
การศึกษาระดบัปฐมวยั เป็นการใหบ้ริการ

การศึกษาขั้นตน้ท่ีรัฐมุ่งจดัใหก้บัเดก็ก่อนวยัเรียน 
เพราะประสบการณ์ท่ีเดก็ไดรั้บในช่วงอายน้ีุ เป็นการ
สร้างพื้นฐานความพร้อมทั้งทาง ร่างกายจิตใจ อารมณ์ 
สงัคม และสติปัญญา และเป็นพื้นฐาน ในการพฒันาท่ี
ดีสาํหรับช่วงอายตุ่อไป นอกจากนั้นการอบรมเล้ียงดู
และ ประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีเดก็ไดรั้บในระยะตน้ของ
ชีวิต เป็นรากฐานการพฒันาคุณภาพประชากร ตาม
หลกัจิตวิทยาทางการศึกษาเก่ียวกบัการดูแลเดก็ระยะ

แรกเร่ิมจดัไดว้า่มีความสาํคญัและจาํเป็นอยา่งยิง่ ช่วงท่ี
สาํคญัท่ีสุดในการวางรากฐานพฒันาการของมนุษยคื์อ 
ตั้งแต่อยูใ่นครรภถึ์งอาย ุ6 ปี เน่ืองจากเป็นระยะเวลาท่ี
มีการเจริญเติบโตทางร่างกายและระบบประสาทอยา่ง

รวดเร็ว มีความอ่อนไหวต่ออิทธิพลของส่ิงแวดลอ้ม
มากกวา่ในช่วงอายอ่ืุน ๆ ของชีวิต ดงันั้นถา้เดก็ไม่ได้
รับการ ดูแลหรือไดรั้บการดูแลไม่ถูกตอ้งในช่วงเวลา
ดงักล่าว จะมีผลทาํใหไ้ม่สามารถจะพฒันาไดอ้ยา่ง
เตม็ท่ีหรืออาจเกิดปัญหาทางพฒันาการ ซ่ึงยากแก่การ
แกไ้ขไดใ้นภายหลงั เดก็ปฐมวยัเป็นวยัท่ีสาํคญัท่ีสุดต่อ
การพฒันามนุษย ์เพราะทั้งร่างกาย จิตใจ สมอง 
อุปนิสยั และบุคลิกภาพของบุคคลจะสร้างและหล่อ
หลอมไดดี้ในเดก็วยัน้ี โดยเดก็ปฐมวยัจะมีธรรมชาติ
และลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างไปจากบุคคลในวยัอ่ืน ๆ 
หากผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถสร้างแบบแผนทางพฤติกรรม

และเจตคติท่ีดีใหแ้ก่เดก็ปฐมวยัแลว้ เดก็ปฐมวยัจะ
สามารถเติบโตข้ึนเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ สามารถ
ดาํรงชีวิตอยูส่งัคมไดอ้ยา่งปกติสุข ดงัท่ีเยาวพา เดชะ-
คุปต ์(2542, หนา้ 12-13) ไดก้ล่าวไวว้า่ เดก็ในวยั
แรกเร่ิมของชีวติหรือท่ีเรียกวา่"เดก็ปฐมวยั" คือวยั
ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี จดัไดว้า่เป็นระยะท่ีสาํคญัท่ีสุด
ของชีวิต ทั้งน้ีเพราะทุก ๆ ดา้นของมนุษยท์ั้งดา้น
ร่างกาย อารมณ์ สงัคม บุคลิกภาพ โดยเฉพาะดา้น
สติปัญญาจะเจริญมากท่ีสุดในช่วงน้ี และพฒันาการใด 
ๆ ในวยัน้ีจะเป็นพื้นฐานท่ีมีความสาํคญัต่อพฒันาการ

ในช่วงอ่ืน ๆ ของชีวิตเป็นอยา่งมาก จะเห็นไดว้า่
การศึกษาปฐมวยั จึงมิไดมุ่้งส่งเสริมเพียงแค่เตรียม
ความพร้อมใหเ้ดก็ปฐมวยัศึกษาต่อในระดบัประถม

เท่านั้น แต่เป็นการเตรียมความพร้อมสาํหรับการเรียนรู้ 
และเติบโตข้ึนเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพเลยทีเดียว ดงันั้นผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเดก็ปฐมวยัทุกฝ่ายจะตอ้งมีความรู้ความ

เขา้ใจเก่ียวกบัธรรมชาติและลกัษณะของเดก็ปฐมวยั

เพื่อท่ีจะไดส่้งเสริมและสนบัสนุนใหเ้ดก็ปฐมวยัมี

พฒันาการเป็นไปในทิศทางท่ีถูกตอ้งต่อเน่ืองสมบูรณ์

และมีพฒันาการตามวยัเตม็ศกัยภาพ 
แผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 

2535 กาํหนดใหก้ารศึกษาระดบัอนุบาลเป็นการศึกษา
ตามแนวระบบโรงเรียน และเป็นการศึกษาในลกัษณะ
การอบรมเล้ียงดูและพฒันาความพร้อมของเดก็ เพื่อรับ
การศึกษาในระดบัต่อไป การจดัการศึกษาระดบัน้ีอาจ
จดัในรูปของ ชั้นเดก็เลก็อนุบาลศึกษา หรือพฒันาเดก็
ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทย

ทบวงมหาวิทยาลยั ตลอดจนองคก์รเอกชนต่าง ๆ ได้
จดัการศึกษาระดบัน้ีอยา่งกวา้งขวาง โดยมุ่งใหเ้ดก็
ปฐมวยัทุกคนไดรั้บบริการ เพื่อเตรียมความพร้อมอยา่ง
นอ้ย 1 ปี ก่อนเขา้เรียนระดบัอนุบาล และใหถื้อเป็นการ
จดัการศึกษาในระบบโรงเรียน เรียกวา่ การดาํเนินการ
ศึกษาก่อนภาคบงัคบั ดงันั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงได้
มีนโยบายจดัการศึกษาแก่เดก็ระดบัอนุบาล ทุกกลุ่มทั้ง
เดก็ปกติ เดก็ดอ้ยโอกาส และเดก็พิเศษโดยจดัให้
ครอบคลุมทุกพื้นท่ีเพื่อใหโ้อกาสทั้งเดก็ในเมือง และ
ชนบท อยา่งเท่าเทียมกนั ทั้งน้ีในการสนองนโยบาย
ของรัฐท่ีวา่จะเร่งขยายโอกาสทางการศึกษาในระดบั

อนุบาลในทุกรูปแบบใหท้ัว่ถึง  
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของ

ผูป้กครองท่ีมีต่อการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัของ
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โรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต1 

2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ผูป้กครองท่ีมีต่อการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัของ

โรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต1 โดยจาํแนกตามสถานภาพ
ของผูป้กครอง 
  
 

 
กรอบแนวคดิการวจัิย 

 ตวัแปรสถานภาพ   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 
 
ตวัแปรทีศึ่กษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
สมมติฐานการวจัิย 

1. ผูป้กครองท่ีมีเพศต่างกนัมีความพึงพอใจ
ต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัของโรงเรียน สงักดั
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 1 แตกต่างกนั 

2. ผูป้กครองท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มี
ความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัของโรงเรียน 
สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 แตกต่างกนั 
 3. ผูป้กครองท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความพึงพอใจ
ต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัของโรงเรียน สงักดั
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 1 แตกต่างกนั 

 
วธีิดําเนินการวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษา

ปฐมวยัของโรงเรียน สงักดัสาํนกัเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต1 โดยใชว้ิธีการเกบ็ขอ้มูล
จากแบบสอบถาม 
 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ผูป้กครองนกัเรียนระดบัปฐมวยัของโรงเรียน 

สงักดัสาํนกัเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต1 ปีการศึกษา 2556 จาํนวนทั้งหมด 7,346 คน 
กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางประมาณขนาด

ตวัอยา่งของ Krejcie and Morgan (1970, pp. 607-610) 

สถานภาพผูป้กครอง 
1. เพศ 
 1.1 ชาย 
 1.2 หญิง 
2. ระดบัการศึกษา 
 2.1 ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
 2.2 ปริญญาตรีข้ึนไป 
3. อาชีพ 
 3.1 ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
 3.2 คา้ขาย/เกษตรกรรม 
 3.3 พนกังานบริษทัเอกชน/รับจา้ง 
 3.4 อ่ืนๆ (โปรดระบุ).... 

ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการจดั

การศึกษาระดบัปฐมวยัใน 5 ดา้นคือ 
 
1. ดา้นการพฒันาโดยองคร์วม 
2. ดา้นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
3. ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม 
4. ดา้นการประเมินพฒันาการเรียนรู้ของเดก็ 
5. ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งครูและผูป้กครอง 
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และใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น (stratified random 
sampling) โดยใชอ้าํเภอเป็นเกณฑ ์ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
ในการทาํวิจยัทั้งหมดจาํนวน 382 คน 
 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพื่อ

ใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถามจาํนวน 1 ฉบบั แบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 เป็นคาํถามเก่ียวกบัสถานภาพของ
ผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบสาํรวจรายการ 

ตอนท่ี 2 เป็นคาํถามเก่ียวกบัความพึงพอใจ
ของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัของโรงเรียน 
สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 มีลกัษณะเป็นแบบมาตราประเมินค่า  
 

 
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู คือ ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที 
(t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One-way ANOVA)  
  
ผลการวจัิย 

ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพส่วนบุคคล

ของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
คิดเป็นร้อยละ 66.20 การศึกษาระดบัตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
ร้อยละ 83.20 และมีอาชีพคา้ขาย/เกษตรกรรม ร้อยละ 
49.74 รองลงมา คือมีอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน/
รับจา้ง ร้อยละ 38.74  

ความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการจดั

การศึกษาปฐมวยัของโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1 ใน
ภาพรวมพบวา่ ความพึงพอใจของผูป้กครองอยูใ่น

ระดบัมาก และรายดา้นท่ีเก่ียวเน่ืองส่วนใหญ่อยูใ่นระดบั
มาก เม่ือจาํแนกตามเพศ ระดบัการศึกษา และอาชีพ 
พบวา่ ความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษา
ปฐมวยัของโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1 เม่ือจาํแนกตาม
เพศและอาชีพ พบวา่ ไม่แตกต่างกนั 
 เม่ือจาํแนกตาม ระดบัการศึกษา พบวา่ โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกนั และ เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่
เกือบทุกดา้นไม่แตกต่างกนัดว้ยเช่นกนั ยกเวน้ดา้นการ
ประเมินพฒันาการเรียนรู้ของเดก็พบวา่แตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 ผลปรากฏวา่ดา้นการ
ประเมินพฒันาการเรียนรู้ของเดก็ ผูป้กครองท่ีมี
การศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ

การจดัการศึกษาปฐมวยัสูงกวา่ผูป้กครองท่ีมีการศึกษา

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
 
การอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษา พบวา่ ในภาพรวมพบวา่ 
ความพึงพอใจของผูป้กครองอยูใ่นระดบัมากและราย

ดา้นท่ีเก่ียวเน่ืองส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมากซ่ึงผลท่ีได้

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษานิภารัตน ์ร่ืนสุข (2546) ได้
ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูป้กครองเก่ียวกบัการ

จดัการเรียนการสอนและการจดัสวสัดิภาพของ

นกัเรียนในโรงเรียนอนุบาลประทีป ผลการวิจยัพบวา่
ผูป้กครองนกัเรียนในโรงเรียนอนุบาลประทีป อาํเภอ
ลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี มีความพึงพอใจเก่ียวกบัการ
จดัการเรียนการสอน และการจดัสวสัดิภาพของ
นกัเรียนในโรงเรียนอนุบาลประทีปโดยรวมและราย

ดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก  
 นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของอญั

ชิสา เอ่ียมละออ (2554) ท่ีไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ผูป้กครอง
นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานโรงเรียนเอกชน 
สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสิงห์บุรี พบวา่ ความ
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พึงพอใจในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่  
  1. ดา้นพฒันาโดยองคร์วม พบวา่ ภาพรวม
ความพึงพอใจของผูป้กครองอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ท่ีเก่ียวเน่ืองส่วนหน่ึงมีความพึง

พอใจของผูป้กครองอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงผลการศึกษาท่ี
ไดส้อดคลอ้งกบัผลการวิจยัของอิสรานุช กิจสมใจ 
(2546) ท่ีไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองความตอ้งการของผูป้กครอง
นกัเรียนต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล

เอกชนในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พบวา่ผูป้กครอง
มีความตอ้งการเก่ียวกบัการจดัการศึกษาดา้นการ

พฒันาการของเดก็อยูใ่นระดบัมาก 
   2. ดา้นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ พบวา่ 
ภาพรวมความพึงพอใจของผูป้กครองอยูใ่นระดบัมาก 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ท่ีเก่ียวเน่ืองส่วนใหญ่มี

ความพึงพอใจของผูป้กครองอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงผล
การศึกษาท่ีไดส้อดคลอ้งกบัผลการวิจยัของสุกญัญา 
ดอกพวง (2549) ท่ีไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การศึกษาความ
คิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนปฐมวยัต่อการจดั

ประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษา ใน
โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร เขตราษร์บูรณะ พบวา่ 
กลุ่มผูป้กครองมีความเห็นต่อการจดัประสบการณ์การ

เรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษา โดยรวมอยูน่ะดบัมาก 
 3. ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม พบวา่ ภาพรวม
ความพึงพอใจของผูป้กครองอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ท่ีเก่ียวเน่ืองส่วนหน่ึงมีประสิทธิผล

อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงผลการศึกษาท่ีไดส้อดคลอ้งกบั
ผลการวจิยัของอรพรรณ รัตนวงศ ์(2551) ท่ีได้
ศึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษาการจดัสภาพแวดลอ้มการ
เรียนรู้ในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
จงัหวดันครนายก ผลการวจิยัพบวา่ ผูดู้แลเดก็มีการจดั
สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ในภาพ

รวมอยูใ่นระดบัปฏิบติัมาก 

 4. ดา้นการประเมินพฒันาการเรียนรู้ของเดก็ 
พบวา่ ภาพรวมความพึงพอใจของผูป้กครองอยูใ่น
ระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ท่ี
เก่ียวเน่ืองบางส่วนอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงผลการศึกษาท่ี
ไดข้ดัแยง้กบัผลการวิจยัของกนกรัตน ์เชษฐเจริญรัตน ์
(2551) ท่ีไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองสภาพการจดัการศึกษา
ปฐมวยัของโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาปทุมธานีเขต1 พบวา่ ดา้นการประเมิน
พฒันาการและการเรียนรู้ของเดก็อยูใ่นระดบัมาก 
 5. ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งครูและ
ผูป้กครอง พบวา่ ภาพรวมความพึงพอใจของผูป้กครอง
อยูใ่นระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ท่ี

เก่ียวเน่ืองส่วนหน่ึงมีประสิทธิผลอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึง
ผลการศึกษาท่ีไดส้อดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ       
กนกรัตน ์เชษฐเจริญรัตน ์(2551) ท่ีไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง
สภาพการจดัการศึกษาปฐมวยัของโรงเรียน สงักดั
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานีเขต1 พบวา่ ดา้น
ความสมัพนัธ์ระหวา่งครูผูส้อนกบัครอบครัวเดก็ดา้น

การบูรณาการการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก 
 จากผลการวจิยัท่ีไดอ้าจเน่ืองมาจากเดก็แต่ละ

คนมีความแตกต่างกนั เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มท่ีเดก็
เจริญเติบโตข้ึนมา ทาํใหผู้ส้อนและผูป้กครองของเดก็
จะตอ้งมีการแลกเปล่ียนขอ้มูล ทาํความเขา้ใจ
พฒันาการและการเรียนรู้ของเดก็อยูเ่สมอ ร่วมถึงตอ้ง
ยอมรับและร่วมมือกนัรับผดิชอบในการท่ีจะตอ้ง

ช่วยกนัพฒันาเดก็ใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการร่วมกนั 
ดงันั้น ผูส้อนจึงไม่ใช่เพียงแค่ท่ีจะแลกเปล่ียนความรู้
กบัผูป้กครองเก่ียวกบัการพฒันาเดก็เท่านั้น แต่จะตอ้ง
ใหผู้ป้กครอง มีส่วนร่วมในการพฒันาดว้ยจึงอาจส่งผล
ใหค้วามพึงพอใจของผูป้กครองอยูใ่นระดบัมากเป็น

ส่วนใหญ่ 
เม่ือทดสอบสมมติฐานความแตกต่างของความ

พึงพอใจของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัของ

โรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
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ประถมศึกษาปทุมธานี เขต1 พบวา่ (1) ความพึงพอใจ
ของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัของโรงเรียน

สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต1 เม่ือจาํแนกตามเพศ พบวา่ ไม่แตกต่าง
กนั (2) ความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการจดั
การศึกษาปฐมวยัของโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1 เม่ือจาํแนก
ตาม ระดบัการศึกษา พบวา่ ไม่แตกต่างกนั (3) ความ
พึงพอใจของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัของ

โรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต1 เม่ือจาํแนกตามอาชีพ 
พบวา่ ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงผลท่ีไดส้อดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของนิภารัตน ์ร่ืนสุข (2546) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง
ความพึงพอใจของผูป้กครองเก่ียวกบัการจดัการเรียน

การสอนและการจดัสวสัดิภาพของนกัเรียนในโรงเรียน

อนุบาลประทีป ผลการวิจยัพบวา่ ผูป้กครองนกัเรียน
ในโรงเรียนอนุบาลประทีปอาํเภอลาํลูกกาจงัหวดั

ปทุมธานีท่ีมีระดบัการศึกษา อาย ุและอาชีพต่างกนั มี
ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอน ส่ือ อุปกรณ์ 
การจดัสวสัดิภาพดา้นอาคารและส่ิงแวดลอ้มทาง

กายภาพ และการบริการรถรับส่งนกัเรียน โดยรวมและ
รายดา้น ไม่แตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี ้
  จากผลการศึกษาวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของ
ผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัของโรงเรียน

สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานีเขต 1  
1. ดา้นพฒันาโดยองคร์วม พบวา่ ภาพรวม

ความพึงพอใจของผูป้กครองอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงระดบั
ความพึงพอใจตํ่าสุด ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้ใหเ้ดก็เกิด
ทกัษะเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการใชส้มองคิด ซ่ึงผูว้จิยัเห็นวา่
ความสามารถในการคิดเป็นพื้นฐานของการคิดระดบั

ต่าง ๆ รูปแบบของการคิดท่ีประกอบดว้ยทกัษะการคิด

หลาย ๆ ทกัษะท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงการแกปั้ญหาหน่ึง ๆ 
ไดน้ั้น อาจตอ้งใชท้กัษะการคิดหลายแบบประกอบกนั 
ทกัษะการคิดและลกัษณะการคิดท่ีสาํคญั มกัมีความ
จาํเป็นในการชีวิตประจาํวนัของเดก็ ดงันั้นควรมีการ
การจดัการเรียนรู้ใหเ้ดก็เกิดทกัษะเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการ

ใชส้มองคิดเพิ่มเติม 
2. ดา้นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ พบวา่ 

ภาพรวมความพึงพอใจของผูป้กครองอยูใ่นระดบัมาก 
ซ่ึงระดบัความพึงพอใจตํ่าสุด ไดแ้ก่ การจดักิจกรรมให้
เดก็ไดศึ้กษาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกหอ้งเรียน ซ่ึง
ผูว้ิจยัเห็นวา่ การเรียนรู้สามารถเกิดข้ึนไดทุ้กท่ี ทุกเวลา 
เน่ืองจากองคค์วามรู้ต่าง ๆ นั้นมีอยูใ่นส่ิงต่าง ๆ รอบตวั
เราไม่วา่จะเป็นส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ หรือ
ส่ิงแวดลอ้มทางสงัคมท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน การเรียนรู้ใน
หอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียนมีความสาํคญัเท่า ๆ กนั
และมีทั้งความเหมือนและความแตกต่าง และก่อใหเ้กิด
การพฒันาทกัษะความรู้เกิดความอยากในการเรียนรู้

เพิ่มมากข้ึนไดอี้กดว้ย  
3. ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม พบวา่ ภาพรวม

ความพึงพอใจของผูป้กครองอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงระดบั
ความพึงพอใจตํ่าสุด ไดแ้ก่ จดัใหมี้สภาพแวดลอ้ม
ภายในหอ้งเรียนสะอาด สวยงาม ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นวา่ การ
เรียนรู้จะเกิดข้ึนไดดี้ท่ีสุดเม่ือสมองเผชิญกบั

ความเครียดและความรู้สึกผอ่นคลายในปริมาณท่ี

สมดุลกนั คือ การต่ืนตวัแบบผอ่นคลาย ดงันั้นสร้าง
บรรยากาศของหอ้งเรียนใหน่้าอยู ่สะอาด สวยงาม โดย
ไม่ใช่เนน้ใหป้ลอดภยัเพียงอยา่งเดียว จะช่วยใหเ้ดก็เกิด
ความอยากในการเรียนรู้เพิ่มมากข้ึนไดอี้กดว้ย  

4. ดา้นการประเมินพฒันาการเรียนรู้ของเดก็ 
พบวา่ ภาพรวมความพึงพอใจของผูป้กครองอยูใ่น
ระดบัปานกลาง ซ่ึงระดบัความพึงพอใจตํ่าสุด ไดแ้ก่ มี
การตรวจสอบพฒันาการของเดก็เป็นระยะอยา่ง

สมํ่าเสมอ ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นวา่ เร่ืองพฒันาการของเดก็เป็น
ส่ิงท่ีตอ้งหมัน่ตรวจเช็ค และประเมินอยูเ่สมอ เพราะ
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เดก็แต่ละคนก็มีพฒันาการท่ีไม่เหมือนกนั ซ่ึงจะทาํให้
เดก็แต่ละคนใหมี้การกระตุน้พฒันาการท่ีเหมาะสม  

5. ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งครูและ
ผูป้กครอง พบวา่ ภาพรวมความพึงพอใจของผูป้กครอง
อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงระดบัความพึงพอใจตํ่าสุด ไดแ้ก่ 
การประชาสมัพนัธ์ข่าวสารของโรงเรียนใหผู้ป้กครอง

ทราบอยา่งสมํ่าเสมอ ซ่ึงผูว้จิยัเห็นวา่ การ
ประชาสมัพนัธ์ข่าวสารของโรงเรียนใหผู้ป้กครอง

ทราบเป็นส่ิงท่ีมีความจาํเป็นทาํใหผู้ป้กครองและครูมี

ความเขา้ใจในการดูแลเดก็ และการเตรียมพร้อมท่ี
ตรงกนัทาํใหก้ารจดักิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปอยา่งราบร่ืน
อีกดว้ย 

 
ข้อเสนอแนะสําหรับการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการประเมิน
มาตรฐานการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานเพิ่มเติม เพื่อนาํผลวจิยัท่ีไดไ้ปปรับปรุง
มาตรฐานการดาํเนินงาน  

2. ควรศึกษาวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัทีส่งผลต่อการ
บริหารจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัเพื่อนาํผลท่ีไดไ้ป

พฒันาการดาํเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
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ความพงึพอใจในการปฏบัิติงานของครูอาํเภอองครักษ์ 

สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครนายก 

Work Satisfaction of Teachers  in Ongkharak District Under  

the Nakhon Nayok  Primary  Educational Service  Area  Office 

 

                                                                                                                           วะสรรณ  สอนนุช และ สุรชยั  สิกขาบณัทิต   

 

บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูอาํเภอองครักษ ์

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก  จาํแนกตามเพศ  ระดบัการศึกษา ขนาดของโรงเรียนและ

ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคือ ครูอาํเภอองครักษ ์ สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครนายก จาํนวน 175 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูคือ แบบสอบ 

ถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉล่ีย ค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าทดสอบที (t-test) และค่าทดสอบเอฟ (F-test)  ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี (1) ความพึงพอใจใน

การปฏิบติังานของครูอาํเภอองครักษ ์ในปัจจยักระตุน้และปัจจยัคํ้าจุน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (2) ความพึงพอใจใน

การปฏิบติังานของครูอาํเภอองครักษท่ี์มีเพศ ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน  และระดบัการศึกษา ต่างกนั  มีความพึง

พอใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั (3) ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูอาํเภอองครักษ ์ในโรงเรียนขนาด

แตกต่างกนั  มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 

คําสําคัญ : ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน, สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก, ครูองครักษ ์
  

Abstract 

This paper aims  to  study  and  to compare teachers’ satisfaction  towards  their  classified  by  sex, 

education level, school size  and  work  experience.  Samples  were  175  teachers  in  Ongkharak  district  under  the  

Nakhonnayok  Primary  Educational Service  Area  Office. A questionnaire using 5 ranking scale  was  used  for  data  

collection  and  descriptive  statistics: frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test  and  F-test  were  

employed  in  this  study  for data  analysis.  Results  of  the  research  were as follows: (1) Teachers’ satisfaction  

towards  their working  were  reflected  at  a  high  level.  (2) There  were  no  significant  difference  of  teachers’ 

satisfaction  towards working  with  different  sex, work  experience and education level. (3) There  was  significant  

difference  of  satisfaction  in different  school  size  at .05 level.  

Keywords:  work satisfaction, the  Nakhonnayok  primary  educational  service  area  office, Ongkharak Teacher 
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ความนํา  
 การบริหารงานของสถานศึกษาโดยทัว่ไปแลว้  

ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งรับผดิชอบและดาํเนินงานให้

สถานศึกษาบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้
โดยการดาํเนินงานของสถานศึกษานั้นจะตอ้งมีความ

เก่ียวขอ้งกบัคนหรือตอ้งอาศยัคนเป็นพื้นฐาน ส่วนใน
ดา้นของประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานนั้น

ยอ่มข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานใน

สถานศึกษานั้นๆ  ดงันั้นครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานอยูใ่น
สถานศึกษา  จึงนบัไดว้า่เป็นทรัพยากรท่ีสาํคญัท่ีสุดใน
สถานศึกษา  ถึงแมว้า่จะมีงบประมาณใหอ้ยา่งเพียงพอ มี
การจดัองคก์ารและการบริหารงานท่ีดี   มีวสัดุและ
อุปกรณ์อยา่งมากมาย รวมทั้งมีกาํลงัคนท่ีมีฝีมือเพียงใดก็
ตาม ถา้หากครูผูส้อนเหล่านั้นไม่มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานกจ็ะไม่เกิดประโยชนอ์ะไรเลย   ฉะนั้น
ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงจาํเป็นตอ้งกระตุน้ใหค้รูผูส้อน

เหล่านั้นไดใ้ชศ้กัยภาพของตนเองท่ีมีอยูอ่ยา่งเตม็ท่ี   นั้น
กห็มายถึงวา่ผูบ้ริหารจะตอ้งใชศิ้ลปะในการแสวงหา

เลือกสรรผูมี้ความรู้ความสามารถและใชค้รูผูส้อนให้

ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเหมาะสมดว้ยความพึง

พอใจ เพื่อใหป้ระสบความสาํเร็จของผลงานสูงสุดไดท้ั้ง
ปริมาณและคุณภาพ สามารถบรรลุผลตามเป้าหมายและ
วตัถุประสงคข์องสถานศึกษาได ้ แต่ในทางกลบักนัถา้
หากครูผูส้อนเหล่านั้นมีความไม่พอใจหรือไม่เกิดความ

พึงพอใจในการปฏิบติังาน   ขวญัและกาํลงัใจตกตํ่า   
ความเบ่ือหน่ายเกิดข้ึนในสถานศึกษากจ็ะทาํใหก้าร

ปฏิบติังานไม่มีประสิทธิภาพ   จากการสาํรวจสภาพ
ปัญหาในการปฏิบติังานจริง พร้อมทั้งตวัผูว้ิจยัเองกเ็ป็น
ครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานอยูใ่นอาํเภอองครักษ ์ สงักดั
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก  ได้
พบปัญหาอยูห่ลายประการ เช่น ปัญหาการขาดแคลน
ครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาอาํเภอองครักษ ์ 
เน่ืองดว้ยสถานศึกษาในเขตอาํเภอองครักษส่์วนใหญ่เป็น

สถานศึกษาขนาดเลก็และขนาดกลาง ท่ีมีจาํนวนนกัเรียน

ไม่มาก  เม่ือคิดอตัรากาํลงัครูผูส้อนในสถานศึกษาตาม
มาตรา 41 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ไดร้ะบุวา่ ตาํแหน่ง
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะมีใน
หน่วยงานการศึกษาใด จาํนวนเท่าใดและตอ้งใช้
คุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งใดใหเ้ป็นไปตามท่ี ก.ค.
ศ. กาํหนด และ ก.ค.ศ. ไดก้าํหนดใหเ้กณฑอ์ตัรากาํลงั
ขา้ราชการครูในสถานศึกษาท่ี ก.ค. กาํหนดไวเ้ดิมสาํหรับ
สถานศึกษาในสังกดั สปช. ตามหนงัสือสาํนกังาน ก.ค. ท่ี 
ศธ 1305/466 ลงวนัท่ี 11 มิถุนายน 2545 แลว้พบวา่
สถานศึกษาท่ีมีนกัเรียน 120 คนลงมา คาํนวณอตัรา
จาํนวนนกัเรียน 20 คน ต่อ จาํนวนครูผูส้อน 1  คน  เป็น
เหตุใหจ้าํนวนครูผูส้อนไม่เพยีงพอต่อชั้นเรียนท่ีทาํการ

เปิดสอนอยู ่ ครูหน่ึงคนจาํเป็นตอ้งสอนมากกวา่หน่ึงชั้น
เรียนและตอ้งสอนมากกวา่หน่ึงรายสาระวิชาการเรียนรู้  
อีกทั้งยงัตอ้งทาํโครงการพิเศษต่างๆ งานเอกสารธุรการ
ในชั้นเรียน เอกสารธุรการของโรงเรียน จึงส่งผลต่อ
ผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาของสถานศึกษาในอาํเภอ

องครักษอ์ยูใ่นเกณฑท่ี์ตํ่าและเป็นสาเหตุใหค้รูไม่ค่อยพึง

พอใจในการปฏิบติังานเท่าท่ีควร ซ่ึงผลจากการวิจยัใน
คร้ังน้ีจะนาํไปเป็นขอ้มูลสนบัสนุนการตดัสินใจของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิผลประสิทธิภาพมาก

ยิง่ข้ึน 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย  
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังาน

ของครูอาํเภอองครักษ ์สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครนายก 

2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูอาํเภอองครักษ ์สงักดัสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก  โดยจาํแนกตาม
สถานภาพส่วนตวั  ดา้นเพศ ระดบัการศึกษา  ขนาดของ
โรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 
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กรอบแนวคดิการวจัิย  
ในการวิจยัในคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดย้ดึแนวความคิด

ทฤษฏีของ Herzberg, Mausner and Snyderman (1959, 
pp. 113-115) ซ่ึงไดคิ้ดคน้ทฤษฏีการจูงใจท่ีสาํคญัช่ือวา่
ทฤษฏี 2 ปัจจยั (Two Factors Theory) เพื่อตอ้งการศึกษา

วา่ คนเราตอ้งการอะไรจากการทาํงาน คาํตอบท่ีคน้พบก็
คือ คนเราตอ้งการความสุขจากการทาํงานและ
องคป์ระกอบท่ีสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดความสุขจากการทาํงาน

กมี็อยู ่2 องคป์ระกอบดว้ยกนัคือปัจจยักระตุน้กบัปัจจยั
คํ้าจุน 

   
ตวัแปรสถานภาพ                                                ตวัแปรทีศึ่กษา 

 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
สมมติฐานการวจัิย         
 1. ครูท่ีมีเพศต่างกนั มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูอาํเภอองครักษ ์ สงักดัสาํนกังานเขต
พื้นการศึกษาประถมศึกษานครนายก  มีความแตกต่างกนั  
 2. ครูท่ีมีระดบัการศึกษาต่างระดบักนัมีความพึง
พอใจในการปฏิบติังานของครูอาํเภอองครักษ ์ สงักดั
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก

แตกต่างกนั  
 3. ครูท่ีปฏิบติังานอยูใ่นโรงเรียนท่ีมีขนาด
โรงเรียนท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน

ของครูอาํเภอองครักษ ์สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครนายกแตกต่างกนั    
 4. ครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานท่ี
ต่างกนั   มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูอาํเภอ
องครักษ ์ สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครนายกแตกต่างกนั  
 
วธีิดําเนินการวจัิย  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ครูผูส้อนใน
สถานศึกษา  อาํเภอองครักษ ์ สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี

สถานภาพของครูผูต้อบแบบสอบถาม 
1.    เพศ 

1) ชาย 
2) หญิง 

2. ระดบัการศึกษา 
1)    ระดบัตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
2) ระดบัปริญญาตรี 
3) ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี 

3. ขนาดโรงเรียน 
1) ขนาดเลก็ 
2) ขนาดกลาง  
3) ขนาดใหญ่  

4. ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 
1)   นอ้ยกวา่  10  ปี 
2)   ตั้งแต่ 10  ปีข้ึนไป 

 ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูอาํเภอองครักษ ์ 
สังกัดสํานักงาน เขตพ้ืน ท่ีการ ศึกษาประถมศึกษา

นครนายก  โดยจาํแนกเป็น 2 ปัจจยั 10 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
1. ปัจจยักระตุน้(Motivation Factors) 

1) ความสาํเร็จของงาน 
2) การยอมรับนบัถือ 
3) ความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ี 
4) ความรับผดิชอบ 
5) ลกัษณะของงาน 

2. ปัจจยัคํ้าจุน(Hygiene Factors) 
1. นโยบายและการบริหารงาน 
2. การปกครองบงัคบับญัชา 
3. ความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 
4. สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
5. ผลประโยชน์ตอบแทน / เงินเดือน 
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การศึกษาประถมศึกษานครนายก  ปี 2556 จาํนวน 38 
โรงเรียน มีครู 320 คน กลุ่มตวัอยา่งท่ีสุ่มมาจาํนวน 175 
คน  
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
  เป็นแบบสอบถาม จาํนวน 1 ชุดแบ่งออกเป็น 2 
ตอน คือ ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพ
ส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม  มีลกัษณะเป็นแบบ
สาํรวจรายการจาํแนกตามเพศ  ระดบัการศึกษา  ขนาด
ของโรงเรียนและประสบการณ์ในการปฏิบติังาน ตอนท่ี 
2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูอาํเภอองครักษ ์ สงักดัสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก  ซ่ึงผูว้จิยัไดศึ้กษา
จากแนวความคิดและทฤษฏี 2 ปัจจยั  ของ Herzberg  
จาํนวน 60 ขอ้ แบบสอบถามตอนท่ี 2 มีลกัษณะเป็นมา
ตราส่วนประมาณค่า   5 ระดบั โดยกาํหนดระดบัท่ีส่งผล
ต่อความพึงพอใจและการปฏิบติังาน 5 ระดบั  การหา
คุณภาพของเคร่ืองมือ ผูว้ิจยัไดท้าํการหาค่าความ
เท่ียงตรงและความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม การหา
ความเท่ียงตรงดว้ยการทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ

แบบสอบถามจากผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน
ตามเทคนิคการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถาม

กบัวตัถุประสงค ์(Index of Item Objective Congruence -
-IOC) โดยขอ้คาํถามมีค่า IOC เท่ากบั 1.0 ทุกขอ้ การหา
ความเช่ือมัน่ดว้ย วิธีการหาค่าสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์
อลัฟาของครอนบคั (Cronbach, 1990). ไดค่้าความ
เช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั  0.98 แสดงวา่

เคร่ืองมือแบบสอบถาม มีความน่าเช่ือถือสามารถ
นาํไปใชใ้นการศึกษาได ้ 
 
การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 
 สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบสถิติเชิงพรรณนา 
ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานและสถิติทดสอบสมมติฐานไดแ้ก่ การทดสอบ
ค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) 
 
ผลการวจัิย   

1.ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูอาํเภอ
องครักษ ์สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครนายก ในปัจจยักระตุน้และปัจจยัคํ้าจุน
ภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
ใน 2 ปัจจยั พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยักระตุน้
ภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงค่าเฉล่ีย
จากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่ง
หนา้ท่ี  ดา้นความสาํเร็จของงาน ดา้นความรับผดิชอบ 
ดา้นการยอมรับนบัถือและดา้นลกัษณะของงาน  ปัจจยัคํ้า
จุนภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมาก
ไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 
ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ดา้นนโยบายและการ
บริหารงาน ดา้นผลประโยชนต์อบแทน/เงินเดือน และ
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน มีรายละเอียดดงัตาราง 
1 
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ตาราง 1  
ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูอาํเภอองครักษ์ สังกัดสาํนักงานเขต
พืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก  เป็นรายด้านและภาพโดยรวม 

ความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 
ของครูอาํเภอองครักษ์ 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 
(n = 175 คน) แปลผล ลาํดบั 

X SD 
1. ปัจจยักระตุน้ (Motivation Factors) 
      1)   ความสาํเร็จของงาน 

2) การยอมรับนบัถือ 
3) ความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ี 
4) ความรับผดิชอบ 
5) ลกัษณะของงาน 

 
4.04 
3.87 
4.06 
3.95 
3.78 

 
0.372 
0.495 
0.511 
0.479 
0.543 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
2 
4 
1 
3 
5 

เฉล่ีย 3.94 0.388 มาก  
2.ปัจจยัค ํ้าจุน(Maintenance Factors) 

6)   นโยบายและการบริหารงาน 
7)   การปกครองบงัคบับญัชา 
8)  ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 
9)  สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

10)  ผลประโยชน์ตอบแทน/เงินเดือน 

 
4.08 
4.10 
4.12 
3.57 
3.66 

 
0.470 
0.606 
0.459 
0.542 
0.624 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
3 
2 
1 
5 
4 

เฉลีย่ 3.82 0.397 มาก  
เฉลีย่รวมทั้งหมด 3.88 0.356 มาก  

 
จากตาราง 1 พบวา่ ความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของกลุ่มตวัอยา่งครูอาํเภอองครักษ ์สงักดั
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายกใน

ภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X=3.88, SD=0.356) ปัจจยั
กระตุน้ (motivation factors) ในภาพโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก ( X=3.94, SD=0.388)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ซ่ึงดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด
คือ  ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ี  (X=4.06 , 
SD=0.511)  ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้น
ลกัษณะของงาน (X=3.78, SD=0.543) ปัจจยั คํ้าจุน 
(maintenance factors)ในภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
(X=3.82, SD=0.397)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ อยู่

ในระดบัมากทุกดา้น ซ่ึงดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ  ดา้น
ความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน (X=4.12, SD=0.459)  
ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นสภาพแวดลอ้มใน
การทาํงาน (X=3.57, SD=0.542)   

2. เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของครูอาํเภอองครักษ ์สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครนายก จาํแนกตามเพศ  
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานและระดบัการศึกษา   
พบวา่  มีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ปัจจยักระตุน้
และปัจจยัคํ้าจุน ภาพโดยรวมไม่แตกต่างกนัดงั
รายละเอียดตาราง 2-4 
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ตาราง 2  
เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูอาํเภอองครักษ์ สังกัดสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครนายก  จาํแนกตามเพศเป็นรายด้านและภาพโดยรวม 

ด้าน 

เพศ 

t P ชาย หญิง 
n = 45  คน n = 130  คน 

X SD X SD 
1.ปัจจยักระตุน้ 3.84 0.387 3.98 0.384 -2.059* .041 
2.ปัจจยัค ํ้าจุน 3.75 0.388 3.85 0.399 -1.446 .150 
เฉล่ียรวม 3.80 0.359 3.91 0.351 -1.931 .055 

* P < .05 
 
จากตาราง 2 พบวา่ ครูอาํเภอองครักษ ์สงักดัสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก จาํแนกตาม
เพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือเปรียบเทียบภาพ

โดยรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจยั พบวา่ 
ปัจจยักระตุน้ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 
ส่วนปัจจยัคํ้าจุน ไม่แตกต่างกนั  

 
ตาราง 3  
เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูอาํเภอองครักษ์ สังกัดสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครนายก  จาํแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เป็นรายด้านและภาพโดยรวม 

ด้าน 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

t P น้อยกว่า 10 ปี ตั้งแต่ 10 ปีขึน้ไป 
n = 49  คน n = 126  คน 

X SD X SD 
1.ปัจจยักระตุน้ 3.88 0.376 3.97 0.392 -1.373 .172 
2.ปัจจยัค ํ้าจุน 3.85 0.346 3.81 0.416 .625 .533 
เฉล่ียรวม 3.87 0.317 3.89 0.371 -.396 .692 
 

จากตาราง 3 พบวา่ ครูอาํเภอองครักษ ์สงักดั
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก 
จาํแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังาน นอ้ยกวา่ 10 

ปีและตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังาน ปัจจยักระตุน้และปัจจยัคํ้าจุน ไม่แตกต่างกนั  
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ตาราง 4  
เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูอาํเภอองครักษ์ สังกัดสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครนายก  จาํแนกตามระดับการศึกษา 

ปัจจยักระตุน้ 
ความพงึพอใจใน 

การปฏิบัติงานของครูองครักษ์ 
 SS df MS F P 

1. ความสาํเร็จของงาน 
 

ระหวา่งกลุ่ม .007 2 .003 .025 .975 
ภายในกลุ่ม 24.046 172 .140   
รวม 24.053 174    

2.การไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
 

ระหวา่งกลุ่ม .925 2 .462 1.904 .152 
ภายในกลุ่ม 41.772 172 .243   
รวม 42.697 174    

3.ความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ี 
 

ระหวา่งกลุ่ม 1.515 2 .758 2.966 .054 
ภายในกลุ่ม 43.947 172 .256   
รวม 45.462 174    

4.ความรับผดิชอบ ระหวา่งกลุ่ม 1.504 2 .752 3.360* .037 
ภายในกลุ่ม 38.498 172 .224   
รวม 40.002 174    

5.ลกัษณะของงาน 
 

ระหวา่งกลุ่ม 1.562 2 .781 2.705 .070 
ภายในกลุ่ม 49.670 172 .289   
รวม 51.232 174    

รวมปัจจัยกระตุ้น 
 

ระหว่างกลุ่ม .628 2 .314 2.107 .125 
ภายในกลุ่ม 25.618 172 .149   
รวม 26.246 174    

* P < .05 
 

จากตาราง 4 พบวา่  ครูอาํเภอองครักษ ์สงักดั
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก 
จาํแนกตามระดบัการศึกษา ตํ่ากวา่ปริญญาตรี  ปริญญา
ตรีและสูงกวา่ปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานภาพโดยรวม ไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณา
ปัจจยักระตุน้ พบวา่ ครูองครักษมี์ความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานภาพโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 ยกเวน้ดา้นความรับผดิชอบ 
แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แต่ไม่
สามารถแสดงผลการเปรียบเทียบรายคู่ไดเ้พราะมี

ขอ้จาํกดัผูท่ี้มีระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรีมีเพียงคน

เดียว เม่ือพิจารณาปัจจยัคํ้าจุน พบวา่ ครูองครักษมี์ความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานภาพโดยรวม ไม่แตกต่างกนั
ในทุกดา้น 
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3. เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของครูอาํเภอองครักษ ์สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครนายก จาํแนกตามขนาดของ
โรงเรียน  พบวา่  มีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
ปัจจยักระตุน้และปัจจยัคํ้าจุน ภาพโดยรวมแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็น

รายดา้น พบวา่ ปัจจยักระตุน้ ดา้นความกา้วหนา้ใน
ตาํแหน่งหนา้ท่ี ดา้นความรับผดิชอบ ดา้นลกัษณะของ
งาน และปัจจยัคํ้าจุน ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 
ตาราง 5  
เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูอาํเภอองครักษ์ สังกัดสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครนายก จาํแนกตามขนาดของโรงเรียน   

ปัจจัยกระตุ้น 
ความพงึพอใจในการ 

ปฏิบัติงานของครูองครักษ์ 
 SS df MS F P 

1.ดา้นความสาํเร็จของงาน ระหวา่งกลุ่ม .699 2 .349 2.572 .079 
ภายในกลุ่ม 23.355 172 .136   
รวม 24.053 174    

2.การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ระหวา่งกลุ่ม .761 2 .381 1.561 .213 
ภายในกลุ่ม 41.936 172 .244   
รวม 42.697 174    

3.ความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ี 
 

ระหวา่งกลุ่ม 2.717 2 1.358 5.466* .005 
ภายในกลุ่ม 42.745 172 .249   
รวม 45.462 174    

4.ความรับผดิชอบ 
 

ระหวา่งกลุ่ม 3.564 2 1.782 8.413* .000 
ภายในกลุ่ม 36.438 172 .212   
รวม 40.002 174    

5.ลกัษณะของงาน 
 

ระหวา่งกลุ่ม 2.754 2 1.377 4.886* .009 
ภายในกลุ่ม 48.478 172 .282   
รวม 51.232 174    

รวมปัจจยักระตุน้ 
 

ระหวา่งกลุ่ม 1.190 2 .595 4.084* .019 
ภายในกลุ่ม 25.056 172 .146   
รวม 26.246 174    
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ตาราง 5 (ต่อ) 
ปัจจัยคํา้จุน 

ความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 
ของครูองครักษ์ 

 SS df MS F P 

1. นโยบายและการบริหาร ระหวา่งกลุ่ม .830 2 .415 1.901 .153 
ภายในกลุ่ม 37.545 172 .218   
รวม 38.375 174    

2.การปกครองบงัคบับญัชา ระหวา่งกลุ่ม 1.729 2 .864 2.389 .095 
ภายในกลุ่ม 62.230 172 .362   
รวม 63.959 174    

3.ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน ระหวา่งกลุ่ม 3.435 2 1.717 8.879* .000 
ภายในกลุ่ม 33.269 172 .193   
รวม 36.704 174    

4.สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ระหวา่งกลุ่ม 4.039 2 2.020 7.386* .001 
ภายในกลุ่ม 47.031 172 .273   
รวม 51.070 174    

5.ผลประโยชน์ตอบแทน/เงินเดือน ระหวา่งกลุ่ม .348 2 .174 .443 .643 
ภายในกลุ่ม 67.498 172 .392   
รวม 67.845 174    

รวมปัจจยัคํ้าจุน 
 

ระหวา่งกลุ่ม 1.322 2 .661 4.351* .014 
ภายในกลุ่ม 26.130 172 .152   
รวม 27.452 174    

ภาพรวม 
 

ระหว่างกลุ่ม 1.226 2 .613 5.057* .007 
ภายในกลุ่ม 20.839 172 .121   
รวม 22.065 174    

* P < .05 
 จากตาราง 5 พบวา่  ครูอาํเภอองครักษ ์สงักดั
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก 
จาํแนกตามขนาดของโรงเรียน ขนาดเลก็  ขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานภาพ
โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 เม่ือพิจารณาปัจจยักระตุน้ พบวา่ ครูองครักษมี์

ความพึงพอใจในการปฏิบติังานภาพโดยรวม แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ยกเวน้ดา้น
ความสาํเร็จของงานและดา้นการไดรั้บการยอมรับนบั

ถือ  เม่ือพิจารณาปัจจยัคํ้าจุน พบวา่ ครูองครักษมี์ความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ยกเวน้ดา้นดา้นนโยบาย
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และการบริหาร ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา และ
ผลประโยชนต์อบแทน/เงินเดือน 

 
การอภิปรายผล  

1. ครูอาํเภอองครักษ ์สงักดัสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายกมีความพึงพอใจ

ในการปฏิบติังานใน 2 ปัจจยั คือ ปัจจยักระตุน้และ
ปัจจยัคํ้าจุนภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
สอดคลอ้งกบัพะยอม  ศรีสุข (2549) ไดว้ิจยัเร่ืองความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานของครูสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 
2 พบวา่ ในปัจจยักระตุน้และปัจจยัคํ้าจุนในภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัศิริวรรณ  วรโพด(2551) ได้
วิจยัเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูสงักดั

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวา่ 
โดยรวมและรายดา้นครูมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั

มาก สอดคลอ้งกบักวิตา  เกิดผล (2552) ไดท้าํการวิจยั
เร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของอาจารย์

พยาบาลในภาควิชาพยาบาล คณะแพทยศ์าสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล โรงพยาบาลรามาธิบดี พบวา่ 
อาจารยพ์ยาบาลในภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทย์
ศาสตร์ มหาวิยาลยัมหิดล โรงพยาบาลรามาธิบดี มี
ความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจ และปัจจยับาํรุงรักษา โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ทั้งน้ี เพราะผูบ้ริหาร
และครูมีความพอใจในงานท่ีไดป้ฏิบติั มีความเตม็ใจ
ในการปฏิบติังานรวมไปถึงอยูใ่นสภาพแวดลอ้มในท่ี

ทาํงานอยา่งเหมะสม จึงทาํใหเ้กิดความพึงพอใจใน
ความสาํเร็จของงาน อีกทั้งยงัไดรั้บผดิชอบงานใน
หนา้ท่ีอยา่งเตม็ท่ีเตม็ความสามารถ ไดรั้บการยอมรับ
นบัถือจากผูบ้ริหาร เพื่อนร่วมงาน และงานท่ีไดป้ฏิบติั
เป็นงานท่ีมีความน่าสนใจตรงกบัความรู้ความสามารถ 
ครูเขา้ใจถึงความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ีการงาน

ของตนเอง  มีความสมัพนัธ์อนัดีในการปฏิบติังานกบั
เพื่อนร่วมงาน ผูบ้ริหารมีนโยบายในการทาํงานใหค้รู

สามารถนาํไปปฏิบติัสู่เป้าหมายอยา่งชดัเจน ตลอดจนมี
รายไดห้รือผลประโยชนต์อบแทนท่ีเพียงพอต่อการ

ดาํเนินชีวิตประจาํวนัในยคุปัจจุบนั  
2.  เม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของครูอาํเภอองครักษ ์สงักดัสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยจาํแนกตาม
เพศ  ไม่แตกต่างกนัสอดคลอ้งกบัพะยอม  ศรีสุข 
(2549, หนา้ 86) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานของครูสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สงักดั
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวา่ ความ
พึงพอใจในการทาํงานของครูสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 จาํแนก
ตามเพศ ดา้นปัจจยักระตุน้และปัจจยัคํ้าจุน ในภาพรวม
และรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05  สอดคลอ้งกบักมลรัตน ์ มีผดุง (2550) ทาํ
การวิจยัเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

ขา้ราชการครูสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สงักดัสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 1 พบวา่ ความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน  สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ 
เขต 1 จาํแนกตามเพศ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบั Morton (1986, pp. 
2062-A) ไดท้าํการวิจยั เร่ืองอิทธิพลขององคป์ระกอบ 
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจและความกา้วหนา้ในการ

ทาํงานของผูจ้บปริญญาเอก ในปี ค.ศ. 1930-1973 โดย
ศึกษาจากประชากรทั้งหมด แบ่งตามเพศ วิชาเอก ปีท่ี
จบการศึกษาตามความตอ้งการขั้นสูง ขั้นตํ่าตามทฤษฎี
ของ  Herzberg  และตามทฤษฎีของ Maslow 
ผลการวจิยัพบวา่ นโยบายในการบริหารงาน มี
ความสาํคญัต่อความกา้วหนา้ของงานทั้งเพศชายและ

เพศหญิง แต่สาํหรับเพศหญิงมีมากกวา่  ทั้งน้ี
เน่ืองมาจากวา่ ครูเพศหญิงมีความละเอียดอ่อนและ
อ่อนไหวต่อความรู้สึกในบางเร่ือง จึงส่งผลใหไ้ม่พึง
พอใจในการปฏิบติังานปัจจยักระตุน้ ดา้นความ



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2557 187

รับผดิชอบ ดา้นลกัษณะของงาน และปัจจยัคํ้าจุน้ ดา้น
ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน ดา้นผลประโยชนต์อบ
แทน/เงินเดือนมากเท่าท่ีควร  3. เม่ือเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูอาํเภอองครักษ ์
สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครนายก โดยจาํแนกตามประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังานไม่แตกแตกกนั สอดคลอ้งกบัพะยอม  ศรีสุข 
(2549, หนา้ 87) ไดว้ิจยัเร่ืองความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สงักดั
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวา่ ความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานของครูสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 
จาํแนกตามเพศ และ ประสบการณ์ พบวา่ มีความพึง
พอใจในการทาํงาน ปัจจยักระตุน้และปัจจยัคํ้าจุน 
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ไม่
สอดคลอ้งกบัศิริวรรณ  วรโพด (2551, หนา้ 94) ไดท้าํ
วิจยัเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูสงักดั

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนก
ตามประสบการณ์ โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05  ทั้งน้ีเน่ืองจากครูอาํเภอองครักษ ์
สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครนายก ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานต่างกนั
กจ็ะมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนัไป

ตามอายกุารปฏิบติังาน ผูท่ี้มีประสบการณ์การปฏิบติั
มากกวา่กย็อ่มผา่นการทาํงานมามากกวา่และผา่นการ

ทาํงานร่วมกบัผูบ้ริหารมาหลายคน หลากหลายรูปแบบ
วิธีการปฏิบติังาน แต่เม่ือพิจารณาผลการวิจยัแลว้ ผูท่ี้มี
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานนอ้ยหรือมี

ประสบการณ์ในการปฏิบติังานมากจะมีความพึงพอใจ

ในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั เพราะครูองครักษ ์
สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครนายก มีวิธีการทาํงานในรูปแบบใหม่ๆ มีการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยในการปฏิบติังานซ่ึงทนั

ต่อการเปล่ียนแปลงต่อการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบนั 

4. เม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูอาํเภอองครักษ ์สงักดัสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยจาํแนกตาม
ระดบัการศึกษาไม่แตกแตกกนั สอดคลอ้งกบับุญมี 
เวียงนนท ์(2556) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขนาดเลก็ สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 พบวา่ ครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเลก็ สงักดั สาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 มีระดบั
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานใน ดา้นลกัษณะของ
งานท่ีปฏิบติั ดา้นสภาพการทาํงาน ดา้นความกา้วหนา้
ในงาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถืออยูใ่นระดบั
มาก ( x  =3.84, 3.96, 3.78, และ3.90 ตามลาํดบั) เม่ือ
ศึกษาเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานแต่ละดา้นจาํแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ 
ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นสภาพการทาํงาน 
ดา้นความกา้วหนา้ในงานไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้นการ
ไดรั้บการยอมรับนบัถือ พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยครูผูส้อนท่ีมีระดบั
การศึกษาปริญญาตรีลงมามีระดบัความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานมากกวา่ ครูผูส้อนท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่
ปริญญาตรีและเม่ือศึกษาเปรียบเทียบระดบัความพึง

พอใจในการปฏิบติังานแต่ละดา้นจาํแนกตาม

ประสบการณ์ในการทาํงาน พบวา่ ดา้นความ กา้วหนา้
ในงานไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้นลกัษณะของงานท่ี
ปฏิบติั ดา้นสภาพการทาํงาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับ
นบัถือ พบวา่  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 โดยครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงาน 
ตํ่ากวา่ 10 ปี มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานมากกวา่
ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงาน 10-20 ปีและ
สูงกวา่ 20 ปีข้ึนไป อาจเป็นเพราะวา่ครูอาํเภอองครักษ ์
สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครนายก ท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัตอ้ง
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ปฏิบติังานทุกอยา่งภายในโรงเรียนสลบัสบัเปล่ียนกนั

ไปตามความเหมาะสม ตามความรู้ความสามารถของ
ครู จึงทาํใหเ้กิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานใน
โรงเรียนท่ีไม่แตกต่างกนั  

5. เม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูอาํเภอองครักษ ์สงักดัสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยจาํแนกตาม
ขนาดของโรงเรียน พบวา่ ภาพโดยรวมแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 
ปัจจยักระตุน้ ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ี 
ดา้นความรับผดิชอบ ดา้นลกัษณะของงาน และปัจจยั
คํ้าจุน ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน ดา้น
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบัศิริวรรณ  
วรโพด (2551, หนา้ 93) ไดท้าํวิจยัเร่ืองความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานของครูสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามขนาดของ
โรงเรียน พบวา่โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05  อาจเป็นเพราะวา่ครูท่ีปฏิบติั งาน
ในโรงเรียนขนาดเลก็มีความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
ความเป็นมิตร ความเอ้ืออาทร ความผกูพนักนั 
ตลอดจนการยอมรับนบัถือกนั  ส่วนครูท่ีปฏิบติังานอยู่
ในโรงเรียนขนาดใหญ่ซ่ึงมีเพียงแห่งเดียวในอาํเภอ

องครักษ ์ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีความพร้อมในทุก ๆ ดา้น ไม่
วา่จะเร่ืองของบุคลากร อาคารเรียน หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีใชใ้นการเรียนการสอน จึงทาํใหมี้ความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานมากกวา่ครูท่ีปฏิบติังานอยู่

ในโรงเรียนขนาดกลางท่ีส่วนใหญ่จะขาดบุคลากร 
อุปกรณ์และเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีจะนาํมาใชใ้นการ

จดัการเรียนสอน ตลอดจนความสมัพนัธ์กนัระหวา่ง
บุคลากร จึงเป็นเหตุท่ีทาํใหผ้ลการวิจยัในคร้ังน้ี พบวา่ 
ครูท่ีปฏิบติังานอยูใ่นโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกนั มี
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 

ข้อเสนอแนะการวจัิย 
 1. การยอมรับนบัถือ ผูบ้ริหารควรมีเวลาและ
ใหโ้อกาสกบัครูในโรงเรียนเพือ่นาํเสนอความคิดเห็น

ต่าง ๆ และควรใหค้าํปรึกษา คาํแนะนาํต่าง ๆ แก่
ครูผูส้อน เพื่อนครูตอ้งใหก้ารยอมรับ ยกยอ่งชมเชย 
หรือร่วมแสดงความยนิดีกบัเพื่อนร่วมงานเม่ือ

ปฏิบติังานไดส้าํเร็จหรือสร้างช่ือเสียงใหก้บัโรงเรียน 
เพราะจะเป็นการสร้างความพึงพอใจใหก้บัเพื่อนครูท่ี

จะปฏิบติังานใหดี้มากยิง่ข้ึน  
 2. ลกัษณะของงาน ผูบ้ริหารควรมอบหมาย
งานใหก้บัครูผูส้อนใหต้รงกบัความรู้ ความสามารถ
ของครู ลกัษณะของงานมีความน่าสนใจทา้ทาย
ความสามารถของครู มีขอบเขต รายละเอียดในงานท่ี
จะปฏิบติังานท่ีชดัเจน มีโอกาสไดใ้ชค้วามคิดริเร่ิม
สร้างสรรคแ์ละประดิษฐน์วตักรรมใหม่ ๆ กบังานท่ีได้
ปฏิบติัอยู ่
 3. ปัจจยัคํ้าจุน จากผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัคํ้า
จุน ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
นอ้ยกวา่ดา้นอ่ืน ๆ 2 ลาํดบัทา้ย คือ ผลประโยชนต์อบ
แทน/เงินเดือน และ สภาพแวดลอ้มในการทาํงานผูว้ิจยั
มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี (1) ผลประโยชนต์อบแทน/
เงินเดือน การไดรั้บเงินเดือน สวสัดิการต่าง ๆ และ
ค่าตอบแทนจากกิจกรรมพิเศษนอกเหนือจากงาน

ประจาํท่ีตอ้งปฏิบติัแลว้ ยงัไม่เพียงพอ  ผูบ้ริหารควร
บริหารจดัการเร่ืองของการพิจารณาการเล่ือนขั้น

เงินเดือนของครูใหเ้ป็นไปอยา่งยติุธรรม เหมาะสมตาม
ผลการปฏิบติังาน (2) สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
ผูบ้ริหารควรดูแลใส่ใจสภาพบรรยากาศในการ

ปฏิบติังานของครูใหมี้ความสะดวกสบายมากยิง่ข้ึน 
ดูแลเร่ืองของหอ้งนํ้า/หอ้งส้วมของครู นกัเรียนใหมี้
ความเหมาะสมกบัจาํนวนผูท่ี้ตอ้งใชง้าน สนามกีฬาท่ี
ใชส้าํหรับการออกกาํลงักายและใชใ้นการเรียนการ

สอนใหมี้ปริมาณท่ีเพียงพอ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเรียน
การสอนใหมี้ปริมาณท่ีเพียงพอต่อการใชง้าน และมี
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ปริมาณของงานท่ีตอ้งปฏิบติัใหเ้หมาะสมไม่มากไป

หรือนอ้ยไป 
 
ข้อเสนอแนะในการทําวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาถึงความพึงพอใจของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาต่อการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา 
 2. ควรศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังาน

ของครูอาํเภออ่ืน ๆ ท่ีสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครนายก  

3. ควรศึกษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ี
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูอาํเภอ

องครักษ ์สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครนายก  

4. ควรศึกษาลกัษณะของงานท่ีส่งผลต่อความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานของครูอาํเภอองครักษ ์สงักดั
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก 
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ภาวะผู้นําการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารตามการรับรู้ของครูโรงเรียนประถมศึกษา  

สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

Tranformational Leadership of School Administrators as Perceived by Teachers  

under the Angthong Primary Educational Service Area Office 

                                                                                                                           บุบผา  ไหลพ่ึงทอง และ สุวฒัน ์ เงินฉํ่า 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดบัภาวะผูน้าํเชิงการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ตามการรับรู้ของครู จาํแนกตามประสบการณ์ใน

การทาํงานและจาํแนกตามขนาดของโรงเรียน  กลุ่มตวัอยา่งเป็นครูโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ท่ีปฏิบติังานในปีการศึกษา  2556  กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้าราง  Krejcie and 

Morgan โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified random sampling) ตามขนาดของโรงเรียน ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 304 คน  

เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที  (t-test) และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

ผลการวิจยัพบวา่  (1)  ภาวะผูน้าํเชิงการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูโรงเรียนประถมศึกษา 

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทองในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  (2) การเปรียบเทียบความแตกต่าง

ของภาวะผูน้าํเชิงการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เม่ือจาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงานและขนาดโรงเรียน พบวา่ ไม่

แตกต่างกนั 

คําสําคัญ: ภาวะผูน้าํเชิงการเปล่ียนแปลง, การรับรู้, ผูบ้ริหาร, โรงเรียนประถมศึกษา 

 

 
Abstract 

 This paper aims to study and to compare tranformational leadership of  school administrators under the 

Angthong Primary Educational Service Area Office as perceived by teachers as classified by their  past experience 

and size of schools. Samples were 304 teachers in primary schools under the Angthong Primary Educational Service 

Area Office; in academic year 2013. Krejcie and Morgan table was used to determine samplesize. 304 samples were 

selected randomly from  1,452 teachers in primary schools under the Angthong primary educational service area 

office. A rating scale questionnaire was used for collecting data. Statistics used were percentage, mean, standard 

deviation,   t-test and One-way ANOVA.  Results of the research found that: (1) Level of  tranformational leadership 

of  school administrators as perceived by teachers under the Angthong primary educational service area office was 

ranked at a high level in overall.  (2) Comparison of tranformational leadership of  school administrators as perceived 
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by teachers under the Angthong Primary Educational Service Area Office, there were no  significant difference in 

past experience and school size. 
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ความนํา   

 โลกในยคุปัจจุบนัจะเขา้สู่ศตวรรษท่ี 21 เป็นยคุ

ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว มีความเจริญกา้วหนา้

ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และดา้นอ่ืน ๆ ไม่วา่จะเป็น 

ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการเมือง ดา้นการศึกษา ดา้นสงัคม จึง

จาํเป็นท่ีแต่ละประเทศตอ้งเรียนรู้ท่ีจะปรับตวั ใหท้นักบั

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลา และเตรียมพร้อม

ท่ีจะเผชิญ การเปล่ียนแปลงและทา้ทายดงักล่าวได ้ 

ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีไดรั้บผลกระทบ  ซ่ึง

จาํเป็นตอ้งมีการปรับตวัรับการเปล่ียนแปลงและสร้างขีด

ความสามารถ ในการพ่ึงตนเองและการแข่งขนั ซ่ึงขอ้มลู

ข่าวสารท่ีมีอยา่งหลากหลาย ทั้งหลายสามารถ

แพร่กระจายไดอ้ยา่งรวดเร็ว  ภาวะเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนใน

ปัจจุบนั ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความอยูร่อดของ

องคก์ร ถา้หากองคก์รใดสามารถยืนหยดัอยูไ่ดอ้งคก์รนั้น

ตอ้งมีผูบ้ริหารท่ีมีวิสยัทศัน์กา้วไกล ตลอดจนมีความรู้

ความสามารถในการท่ีจะพาองคก์รไปสู่ความสาํเร็จตาม

เป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ   สถานศึกษาตอ้ง

ปรับเปล่ียนวิธีในการบริหารงานเพ่ือใหอ้งคก์รมีความ

คล่องตวั มีความสามารถในการปรับตวั ตลอดจนมีความ

พร้อมท่ีจะเรียนรู้และสร้างสรรคส่ิ์งใหม่จาก

ปัจจยัพ้ืนฐานทางดา้นบริหารงานทั้ง 4 ดา้น คน เงิน 

เคร่ืองมือและการบริหารจดัการ การท่ีคนจะปฏิบติังาน

ไดส้าํเร็จและมีประสิทธิภาพนั้นผูบ้ริหารจะตอ้งมี

แนวทางท่ีจะสามารถจูงใจใหค้นทาํงานเตม็กาํลงั

ความสามารถของตน จดัคนใหเ้หมาะสมกบังาน เพ่ือให้

ผลงานท่ีมีคุณภาพ อนัจะเกิดประโยชนสู์งสุดกบัองคก์ร 

(เฉลย ภูมิพนัธ์, 2549, หนา้ 1)  ดงันั้นการทาํงานจึงตอ้ง

อาศยัผูเ้ช่ียวชาญงานในแต่ละดา้นมาระดมสมองและ

ทาํงานเป็นทีมร่วมกนั ในสถานการณ์ปัจจุบนัตอ้งมี

ความสามารถของผูบ้ริหารหรือผูน้าํท่ีสามารถใชภ้าวะ

ผูน้าํ (leadership) ซ่ึงภาวะผูน้าํเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ทาํส่ิงต่าง ๆใหส้าํเร็จตามความมุ่งหมายและการช่วยผูค้น

ใหก้า้วไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดตามศกัยภาพท่ีแต่ละบุคคล

มีอยู ่ส่วนใหญ่จะพบวา่ องคก์ารหลายแห่งยงัไม่สามารถ

พฒันาศกัยภาพของลกูนอ้งไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ผูบ้ริหารยงันาํ

เทคนิคเก่า ๆ หรือเทคนิคท่ีลา้สมยัแลว้มาใชใ้นการ

บริหารจดัการ หรือพดูอีกอยา่งหน่ึงกคื็อผูบ้ริหารยงัมี

ความเช่ือท่ีผิด ๆ เก่ียวกบัภาวะผูน้าํ โดยเช่ือวา่ความคิด

ของตนนั้นถูกตอ้ง ความเช่ือหรือความคิดท่ีไม่ถูกตอ้ง

เหล่าน้ีขดัขวาง ทาํใหอ้งคก์รเกิดความลา้หลงั   (วรวฒัน ์

แสงนอ้ย อา้งถึงใน นิรันดร์ ตนัจอ้ย, 2553, หนา้ 1)  

แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2559) ไดก้ล่าวถึง

สภาพของสถานการณ์ปัจจุบนัในสงัคมไทยช้ีใหเ้ห็น

ประเดน็ปัญหาวิกฤติอนัน่าเป็นห่วง เกิดความไม่สมดุล

ระหวา่งการพฒันาทางวตัถุกบัการพฒันาจิตใจ ขาดการ

ทาํหนา้ท่ีพฒันาคนอยา่งสมบูรณ์มีความไม่พร้อมในการ

จดัใหบ้ริการการศึกษาแก่ประชาชน ซ่ึงยงัไม่สามารถ

สร้างความเสมอภาค และความเป็นธรรมในการเขา้รับ

บริการการศึกษาไดอ้ยา่งทัว่ถึง อนัเน่ืองจากการขาด

รูปแบบการจดัการศึกษาท่ีหลากหลายทั้งในเร่ือง

หลกัสูตร และวิธีการเรียนการสอน ซ่ึงไม่สามารถสนอง

ต่อวิถีชีวิตและความตอ้งการของเดก็ดอ้ยโอกาสกลุ่ม  

ต่าง ๆ คุณภาพการศึกษาไทยมีมาตรฐานค่อนขา้งตํ่า เม่ือ
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เปรียบเทียบกบัคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของอีกหลาย

ประเทศในระดบัเดียวกนั โดยเฉพาะความสามารถทาง

วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ขาดการ

ปลกูฝังคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์เช่น การใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 

การคิดวิเคราะห์และใชเ้หตุผลในการแกปั้ญหาความมี

ระเบียบวินยัและความซ่ือสตัย ์เป็นตน้ การท่ีจะพฒันา

ประสิทธิภาพการทาํงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหสู้งข้ึน 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาจาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

การบริหารของตน ใหเ้หมาะสมกบัเป็นผูบ้ริหารในยคุ

ปัจจุบนั สร้างภาวะผูน้าํใหเ้กิดข้ึนในตนเอง มีวิสยัทศันท่ี์

กวา้งไกล มีความกลา้คิด กลา้ทาํ มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี เพ่ือ

ผลกัดนัใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงภายในสถานศึกษา 

สถานศึกษาเป็นหน่วยงานทางการศึกษา มีหนา้ท่ีในการ

พฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามท่ีสงัคมตอ้งการ

งานของสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ข้ึนอยูก่บัความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในสถานศึกษา 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงตอ้งแสดงบทบาทของผูน้าํทาง

การศึกษา ทั้งในดา้นการเรียนการสอน การร่วมมือกบั

สมาคมวิชาชีพ มีความรอบรู้ทนัเหตุการณ์เก่ียวกบั

แนวคิดใหม่ ๆ และนวตักรรมทางการศึกษา และสร้าง

ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งสถานศึกษาและชุมชน

มหาวิทยาลยัสุโขทยั ธรรมาธิราช (2546, หนา้ 310)  

ผูบ้ริหารสถานศึกษายคุใหม่จะตอ้งเป็นผูน้าํทางวิชาการท่ี

เขม้แขง็ เป็นผูจ้ดัการท่ีเฉียบแหลม เป็นผูป้ระสานชุมชน

ท่ีดี เป็นผูอ้าํนวยความสะดวกท่ีเช่ียวชาญ และเป็นผูมี้

วิสยัทศันก์วา้งไกล เป็นผูน้าํของสถานศึกษา โดยการนาํ

ทางและจูงใจใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา ตอ้งใชค้วามพยายามท่ี

จะดึงเอาความสามารถของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ตอ้งใชค้วาม

พยายามท่ีดึงเอาความสามารถของผูใ้ตบ้งัคบับญัชามา

บูรณาการกบัความมุ่งหมายขององคก์าร รวมทั้งมีการ

สร้างแรงจูงใจปัจเจกบุคคล (สาํนกังานคณะกรรมการ

ศึกษาแห่งชาติ, 2543, หนา้ 4) ดงันั้นหากผูบ้ริหารมีภาวะ

ผูน้าํตรงกบัความคาดหวงัของผูร่้วมงานมากเพียงใด 

ผลผลิตขององคก์ารจะสูงข้ึนมากเท่านั้น ภาวะผูน้าํของ

ผูบ้ริหารจึงมีความสาํคญัต่อความสาํเร็จหรือความ

ลม้เหลวขององคก์ร  

จากความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหาท่ี

กล่าวมาขา้งตน้ ผูวิ้จยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาภาวะผูน้าํ

การเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ตาม

แนวคิดของ Marshall Sashkin and Molly G. Sashkin 

เพ่ือนาํผลวิจยัไปปรับปรุงพฤติกรรมของผูน้าํให้

เหมาะสม และสอดคลอ้งกบันโยบายในการพฒันา

องคก์ารสถานศึกษาของสาํนกังานเขตพ้ืนการศึกษา

ประถมศึกษาอ่างทอง เพ่ือประโยชนต่์อการบริหาร

สถานศึกษาและการศึกษาต่อไป 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย   

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดก้าํหนด

วตัถุประสงคไ์วด้งัน้ี  

1. เพ่ือศึกษาระดบัภาวะผูน้าํเชิงการ 

เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

 2. เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผูน้าํเชิงการ

เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ตาม

การรับรู้ของครู จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน

และจาํแนกตามขนาด 

ของโรงเรียน 

 

สมมติฐานการวจัิย 

1. ครูท่ีมีประสบการณ์ต่างกนั มีการรับรู้ภาวะ 

ผูน้าํเชิงการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน

ประถมศึกษาแตกต่างกนั  

2. ครูท่ีอยูใ่นโรงเรียนขนาดต่างกนั มีการรับรู้ 

ภาวะผูน้ําเชิงการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน

ประถมศึกษาแตกต่างกนั  
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สถานภาพครูจาํแนกตาม 

1.ประสบการณ์ในการ

ทาํงาน 

    1.1 ตํ่ากวา่ 10 ปี 

    1.2 ตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป 

2. ขนาดโรงเรียน 

    2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก 

    2.2 โรงเรียนขนาดกลาง 

    2.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ 

   2.5 โรงเรียนขนาดใหญ่   

          พิเศษ 

 

ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการ

รับรู้ของครู 

1.ดา้นพฤติกรรม 

    1.1 ดา้นการส่ือสาร 

    1.2 ดา้นความไวว้างใจ 

    1.3 ดา้นความเอาใจใส่ดูแล 

    1.4 ดา้นการสร้างโอกาส

และความเส่ียง 

2.ดา้นลกัษณะพิเศษเฉพาะ 

    2.1 ดา้นความเช่ือมัน่ใน

ตนเอง 

    2.2 ดา้นการกาํหนด

ตาํแหน่งการมอบอาํนาจ 

    2.3 ดา้นวิสยัทศัน์หรือขีด

ความสามารถ 

    2.4 ดา้นกระบวนการเรียนรู้ 

ดา้นบริบทองคก์รหรือ

วฒันธรรม 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย    

ตวัแปรต้น  ตวัแปรตาม 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (survey 

research) เพ่ือศึกษาภาวะผูน้าํเชิงการเปล่ียนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอ่างทอง โดยใชวิ้ธีการเกบ็ขอ้มลูจาก

แบบสอบถาม 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  ปีการศึกษา 

2556 จาํนวน  154 โรงเรียน  จาํนวนครูผูส้อน  1,452 คน 

กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้าราง Krejcie and 

Morgan (1970, p. 608) โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นตาม

ขนาดโรงเรียน ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการทาํวิจยัทั้งหมด

จาํนวน    304 คน 

 

 

 

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือวิจยั คือ แบบสอบถามครู เก่ียวกบั

ภาวะผูน้าํเชิงการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน ตาม

แนวคิดของ Marshall Sashkin and Molly G. Sashkin 

เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใช ้การแจกแจงความถ่ี 

ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบที เพ่ือ

เปรียบเทียบกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพแบ่งเป็น 2 กลุ่ม และ

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  

 

ผลการวจัิย 

 ขอ้มลูทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพส่วนบุคคลของ

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการ

ทาํงานตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 88.88 และขนาด

โรงเรียน ส่วนใหญ่ คือ ขนาดกลาง คิดเป็นร้อยละ 55.90 

รองลงมา คือ โรงเรียนขนาดเลก็ ร้อยละ 36.20       

การศึกษาวิจยัเร่ือง ภาวะผูน้าํเชิงการ

เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารตามการรับรู้ของครูโรงเรียน

ประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอ่างทอง สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัภาวะผูน้าํเชิงการ 

เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ

ครูโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองในภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก ดา้นพฤติกรรมภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  และเม่ือ

จาํแนกรายดา้น พบวา่  ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก โดย

เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี คือ ดา้นความเอา

ใจใส่ดูแล ดา้นความไวว้างใจ และดา้นการส่ือสาร

ตามลาํดบั ส่วนในดา้นลกัษณะพิเศษภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก และเม่ือจาํแนกรายดา้น พบวา่  ส่วนใหญ่อยูใ่น

ระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี 

คือ ดา้นการกาํหนดตาํแหน่งการมอบอาํนาจ ดา้น
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วิสยัทศันห์รือ ขีดความสามารถ และ ดา้นความเช่ือมัน่ใน

ตนเองตามลาํดบั 

 

การอภิปรายผล            

 ภาวะผูน้าํเชิงการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารตาม

การรับรู้ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทองมีประเดน็ท่ี

สามารถนาํมาอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัน้ี   

 จากผลการศึกษา พบวา่ ระดบัภาวะผูน้าํเชิงการ

เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ

ครูโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองในภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก ซ่ึงผลท่ีไดส้อดคลอ้งกบัผลการศึกษาของธวชัชยั 

หอมยามเยน็ (2548) ท่ีไดท้าํการศึกษาภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 2 ผล

การศึกษาพบวา่ ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาหนองคาย เขต 2 โดยภาพรวม พบวา่ ผูบ้ริหาร

สถานศึกษามีระดบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงอยูใ่น

ระดบัมาก ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากในปัจจุบนั

ผูบ้ริหารสถานศึกษามีศกัยภาพในการปฏิบติังานสูง ใช้

หลกัการและทฤษฏีการบริหารท่ีไม่ต่างกนัมากนกั 

แนวความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์รู้จกัปรับปรุงแกไ้ขวิธี

ปฏิบติังานของตนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ผูร่้วมงานไดเ้ป็นอยา่งดี มีความมุ่งมัน่พฤติกรรม

เหมาะสมกบัความเป็นผูน้าํ กลา้คิดกลา้แสดงออกมีความ

มัน่ใจในตนเอง สร้างความเช่ือมัน่ ยอมรับและไดรั้บ

ความไวว้างใจจากครู สามารถดาํเนินภารกิจในการ

บริหารงานในสถานศึกษาโดยใชภ้าวะผูน้าํใน

สถานการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสมตรงใจผูร่้วมงาน จึง

อาจทาํใหภ้าวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารอยูใ่น

ระดบั มาก  และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 

ดา้นพฤติกรรมภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  และ

เม่ือจาํแนกรายดา้น พบวา่  ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก 

โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี คือ ดา้น

ความเอาใจใส่ดูแล  ดา้นความไวว้างใจ และ ดา้นการ

ส่ือสารตามลาํดบั ซ่ึงผลท่ีไดส้อดคลอ้งกบัผลการศึกษา

ของ ไพศาล แสนยศบุญเรือง (2549, หนา้ 112-115) ได้

ศึกษาพฤติกรรมภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร

ท่ีสมัพนัธ์กบัความเป็นผูบ้ริหารมืออาชีพของผูบ้ริหาร

โรงเรียนเอกชน จงัหวดัขอนแก่น พบวา่ พฤติกรรมภาวะ

ผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโดยภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมาก  

ดา้นลกัษณะพิเศษภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และ

เม่ือจาํแนกรายดา้น พบวา่ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก โดย

เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี คือ ดา้นการ

กาํหนดตาํแหน่งการมอบอาํนาจ ดา้นวิสยัทศันห์รือขีด

ความสามารถ  และ ดา้นความเช่ือมัน่ในตนเองตามลาํดบั 

ซ่ึงผลท่ีไดส้อดคลอ้งกบัผลการศึกษาของอุดมศกัด์ิ กุล

ครอง ไดศึ้กษาภาวะผูน้าการเปล่ียนแปลงกบัความ

รับผิดชอบต่อสงัคมของผูบ้ริหารสถานศึกษา ผล

การศึกษาพบวา่ภาวะผูน้าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาองคป์ระกอบหลกัลกัษณะพิเศษเฉพาะอยูใ่น

ระดบัมาก และเม่ือพิจารณาพบวา่ทุกๆดา้นอยูใ่นระดบั

มากเช่นกนั โดยเรียงลาํดบัไดด้งัน้ีไดด้งัน้ี ดา้นความ

เช่ือมัน่ในตนเอง ดา้นการกาํหนดตาํแหน่งการมอบ

อาํนาจ ดา้นวิสยัทศัน ์หรือขีดความสามารถใน

กระบวนการเรียนรู้ และดา้นบริบทองคก์ร หรือ

วฒันธรรม นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ

นิฐิพงษ ์คลา้ยใยทอง (2547) ท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบั

พฤติกรรมภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของ ผูบ้ริหาร

สถานศึกษา สานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 1 

พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาสงักดัสานกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาสระบุรี เขต 1 มีพฤติกรรมภาวะผูน้าํของ

ผูบ้ริหารใน 5 ดา้น คือ การสร้างและส่ือสารวิสยัทศัน ์

การเป็นแบบอยา่ง การกระตุน้การใชปั้ญญา การมุ่ง
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ความสมัพนัธ์เป็นรายคน และการจูงใจเชิงดลใจ พบวา่ 

อยูใ่นระดบัมากทั้ง 5 ดา้น 

จากผลการวิจยัท่ีไดเ้ช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหารหรือ

ผูน้าํการเปล่ียนแปลงท่ีดี  จาํเป็นตอ้งมีความสามารถใน

การจูงใจคนใหท้าํส่ิงต่าง ๆ ดว้ยความเตม็ใจ  ทาํใหผู้ค้น

รู้สึกอยากจะติดตามไปทุกหนทุกแห่งขณะเดียวกนัก็ตอ้ง

ส่งเสริมลกูนอ้งใหไ้ดแ้สดงออกถึงความรู้สึก

ความสามารถ  ใหมี้โอกาสพฒันาตนใหดี้ข้ึนกวา่ท่ีเป็นอยู ่ 

นอกจากน้ีอาจตอ้งมีความสามารถดา้นการกาํหนด

ตาํแหน่งการมอบอาํนาจใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีเหมาะสม 

ตอ้งสร้างสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในการทาํงานท่ี

อบอุ่น  ซ่ึงจะส่งผลใหล้กูนอ้งเกิดความรักความผกูพนัต่อ

องคก์ร 

ทดสอบสมมติฐานความแตกต่างของภาวะผูน้าํ

เชิงการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการ

รับรู้ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เม่ือจาํแนกตาม

ประสบการณ์ในการทาํงานและขนาดโรงเรียน เม่ือทาํ

การทดสอบสมมติฐานความแตกต่างของภาวะผูน้าํเชิง

การเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้

ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เม่ือจาํแนกตาม

ประสบการณ์ในการทาํงานและขนาดโรงเรียน พบวา่ 

ภาวะผูน้าํเชิงการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา

ตามการรับรู้ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เม่ือ

จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน พบวา่ ไม่

แตกต่างกนั 

ภาวะผูน้าํเชิงการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาตามการรับรู้ของครูโรงเรียนประถมศึกษา 

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

เม่ือจาํแนกตามขนาดโรงเรียน พบวา่ ไม่แตกต่างกนั 

 ซ่ึงผลท่ีไดส้อดคลอ้งกบัผลการศึกษาของมนสั 

ญาติเจริญ (2544) ท่ีไดศึ้กษาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร

โรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียนพลบัพลา สงักดั

สาํนกังานการประถมศึกษาอาํเภอจนัทบุรี ผลการวิจยั

พบวา่ ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา 

สงักดัสาํนกังานการประถมศึกษาอาํเภอจนัทบุรี พบวา่ 

จาํแนกตามขนาดโรงเรียนและประสบการณ์ในการ

ปฏิบติังานพบวา่ ไม่แตกต่างกนั 

 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังนี ้

 ภาวะผูน้าํเชิงการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาตามการรับรู้ของครูโรงเรียนประถมศึกษา 

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

ดา้นพฤติกรรมภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงระดบัภาวะ

ผูน้าํตํ่าสุด ไดแ้ก่ การสร้างโอกาสและความเส่ียงในเร่ือง

สร้างความมัน่ใจต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาวา่เป็นบุคคลท่ีมี

ความรู้ ทกัษะ สามารถปฏิบติังานอยา่งถกูตอ้ง ซ่ึงผูวิ้จยั

เห็นวา่การสร้างความมัน่ใจต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นส่ิงท่ี

จาํเป็น เน่ืองจากจะช่วยใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความ

มัน่ใจในการปฏิบติังาน อีกทั้งยงัช่วยสร้างแรงจูงใจ และ

บรรยากาศท่ีดีขององคก์รไดอี้กดว้ย ดงันั้นผูบ้งัคบับญัชา

ควรสร้างโอกาสและความเส่ียงในเร่ืองสร้างความมัน่ใจ

ต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาวา่เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ทกัษะ 

สามารถปฏิบติังานอยา่งถกูตอ้งเพ่ิมเติม 

ภาวะผูน้าํเชิงการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาตามการรับรู้ของครูโรงเรียนประถมศึกษา 

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

ดา้นลกัษณะพิเศษเฉพาะภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึง

ระดบัภาวะผูน้าํตํ่าสุด ไดแ้ก่ ความเช่ือมัน่ในตนเอง ใน

เร่ืองใชต้าํแหน่งหนา้ท่ีสร้างความเช่ือมัน่โดยการ

ดาํเนินการตามวิสยัทศัน ์ ซ่ึงผูวิ้จยัเห็นวา่มีนกัวิชาการ

นาํเสนอทฤษฎีผูน้าํท่ีมีลกัษณะพิเศษวา่ ผูน้าํควรมี

ลกัษณะดงัน้ี คือ มีความเช่ือมัน่ในตนเอง มีวิสยัทศัน ์มี

ความสามารถในการนาํเสนอวิสยัทศัน ์มีความเช่ือมัน่ใน

วิสยัทศัน ์มีพฤติกรรมท่ีต่างไปจากบุคคลอ่ืน เป็นผูน้าํ

การเปล่ียนแปลง และไวในการรับรู้สภาพแวดลอ้ม 
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ดงันั้นผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีการพฒันาศกัยภาพ

ตนเองในเร่ืองความเช่ือมัน่ในตนเองโดยเฉพาะในเร่ือง

ใชต้าํแหน่งหนา้ท่ีสร้างความเช่ือมัน่โดยการดาํเนินการ

ตามวิสยัทศันเ์พราะเป็นส่ิงท่ีสาํคญัในการนาํ

ผูบ้งัคบับญัชาไปสู่วิสยัทศันข์ององคก์ร 
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

ของโรงเรียนเหล่าสายวทิยาการของกองทพับก 

Factors Affecting to Learning Organization of the Royal Thai Army’s  

Branch Service Schools 

 

                                                                                                                                                           พนัเอกไชยสิทธ์ิ  ปิยมาตย์   

 

บทคัดย่อ 
 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเหล่าสาย

วิทยาการของกองทพับก และสร้างสมการพยากรณ์ปัจจยัท่ีส่งผลการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเหล่าสาย

วิทยาการของกองทพับก จาํนวน 864 คน กลุ่มตวัอยา่งคือ อาจารยข์องโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการของกองทพับกท่ีได้

จากการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบง่าย จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มลูโดยการ

หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สนั และค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์

พหุคูณแบบเป็นขั้นตอน ผลการวิจยัพบวา่ (1) ปัจจยัท่ีเป็นตวัแปรพยากรณ์ มีค่าคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 

ส่วนการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้มีค่าคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากทั้งภาพรวมและรายดา้น (2) ตวัแปรพยากรณ์ทั้ง 6 

ดา้นมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ภายใน และมีความสัมพนัธ์กบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ทั้ง 5 ดา้นและภาพรวม  

ตวัแปรเกณฑมี์ความสมัพนัธ์กนัภายใน (3) ปัจจยัท่ีสามารถพยากรณ์การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเหล่า

สายวิทยาการของกองทพับก ร่วมกนัพยากรณ์ไดร้้อยละ 59.40  สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ คือ   Ŷ  = 1.181 + 

0.544 (บรรยากาศองคก์าร) + 0.188 (การเรียนรู้) + 0.103 (เทคโนโลยี) - 0.138 (การบริหาร) และ สมการพยากรณ์ในรูป

คะแนนมาตรฐาน คือ  Ẑ  = 0.578 (บรรยากาศองคก์าร) + 0.257 (การเรียนรู้) + 0.152 (เทคโนโลยี) - 0.143 (การบริหาร)       

 

คําสําคัญ:  การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้, ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้, โรงเรียนเหล่าสาย 

วิทยาการของกองทพับก 

 

Abstract  

The purposes of this research were to find out influencing factors to be a learning organization of  The Royal Thai 

Army’s Branch Service Schools, to find the inter correlation  among predictive variables and to construct a predictive 

equation for learning organization. Samples included 400 teachers selected from 864 teachers in the Royal Thai Army’s 

Branch Service Schools. The research tool was a questionnaire. The tool’s validity with IOC (Index of Congruence) ranged 

from 0.60-1.00 and its reliability by  Cronbach’s Alpha Coefficient ranged between 0.81- 0.95. The results of data analysis 

using stepwise multiple regression analysis were as follows: (1) The predictive variables including the following factors: 
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leadership, management, organizational climate, technology, knowledge management, and learning were found with had 
high scores 59.40. In additions, these variables were relating to one another. (2) The predictive equations for learning 
organization in the Royal Thai Army’s Branch Service Schools were:  Ŷ =  1.181 + 0.544 (organizational climate ) + 
0.188 (learning) + 0.103 (technology) - 0.138 (management). For standard scores Ẑ  =  0.578   (organizational climate ) + 
0.257 (learning) + 0.103 (technology) - 0.143 (management) 
 
Keywords: learning organization, influencing factors, the Royal Thai Army’s Branch Service Schools 

 
 
ความนํา  

กองทพับกมีภารกิจท่ีสาํคญัไดแ้ก่การเตรียมกาํลงั

พลกองทพับกและการป้องกนัราชอาณาจกัร ดงันั้นจึงมี
ความจาํเป็นตอ้งใหก้ารศึกษาแก่กาํลงัพล เพื่อใหส้ามารถ
ปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  การจดัการศึกษา
ของกองทพับกเม่ือบรรจุเขา้ประจาํการแลว้กมี็การพฒันา

ต่อเน่ือง หน่วยงานทางการศึกษาท่ีสาํคญัไดแ้ก่ โรงเรียน
เหล่าสายวิทยาการของกองทพับก  เน่ืองจากกองทพับกท่ี
มีภารกิจหลกัในการป้องกนัประเทศ ค่านิยมและแนว
ปฏิบติั จึงมุ่งสู่การบรรลุภารกิจหลกัในการปฏิบติัการทาง
ทหารเป็นสาํคญั และโดยทัว่ไปแลว้กองทพัมีค่านิยมการ
ปฏิบติัทางทหารท่ีเรียกวา่ แนวปฏิบติัตามหลกัความ
แตกต่างแบบเขตพื้นท่ี (Zonal Differentiation--Caplow  
&  Hicks, 1995, pp. 103-106) ถือวา่หน่วยงานใดยิง่
ปฏิบติังานใกลแ้นวหนา้หรือประชิดขา้ศึกมากกย็ิง่ให้

ความสาํคญัมาก  ทาํใหบุ้คลากรท่ีปฏิบติังานใน
สถาบนัการศึกษากองทพับกไดรั้บความสาํคญัในระดบั

รอง ส่งผลใหบุ้คลากรท่ีปฏิบติังานในสถาบนัการศึกษา
ของกองทพับกมีค่านิยมและความเช่ือวา่การรับราชการ

ในหน่วยการศึกษาเป็นเพียงบทบาทเสริมในงานของ

กองทพั การปฏิบติังานในหน่วยกาํลงัรบจะส่งเสริม
เกียรติภูมิทหาร มีอาํนาจ ความกา้วหนา้ในชีวิตรับ
ราชการในระยะยาว และมีผลประโยชนต์อบแทน (fringe 
benefits) ท่ีดีกวา่ ทาํใหค้รูผูส้อน อาจารยท่ี์ปฏิบติังานใน
สถานศึกษาของกองทพับก ส่วนมากจะปฏิบติังานใน

สถานศึกษาเพียงระยะหน่ึงเท่านั้น เม่ือมีโอกาสกจ็ะ
พยายามสร้างทางเลือกใหก้บัตนเอง และปรับยา้ยออก
จากสถาบนัการศึกษา การโยกยา้ยหน่วยงาน หรือเปล่ียน
สถานท่ีปฏิบติังานของครูผูส้อน อาจารยข์องสถานศึกษา
จึงส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ของกองทพับก  
 การพฒันาคุณภาพการศึกษาของ

สถาบนัการศึกษากองทพับกจึงตอ้งมุ่งเนน้การพฒันา

ครูผูส้อน ควบคู่กบัการพฒันาองคก์าร  โดยเฉพาะในส่วน
ของโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการของกองทพับก ซ่ึงเป็น
สถาบนัการศึกษาท่ีใหค้วามรู้เฉพาะทางสอดคลอ้งกบัชั้น

ยศและตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนตามแนวทางการรับราชการของ

เหล่าทหารและสายงานพิเศษต่าง ๆ และสามารถปฏิบติั
หนา้ท่ีท่ีหลากหลายในหน่วยงานต่าง ๆ ของกองทพับก
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (ดิเรก  พรมบาง, 2543, หนา้ 35) 
ส่ิงท่ีพิสูจนคุ์ณภาพการศึกษาโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ

ของกองทพับก คือ บุคลากรแสดงออกถึงการเป็นผูร้อบรู้ 
ใฝ่รู้ พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง และการเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้  ดงันั้น การศึกษาบริบทการเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ของโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการของกองทพับก 
และศึกษาเพื่อใหรั้บรู้วา่มีปัจจยัใดท่ีส่งผลต่อลกัษณะการ

เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเหล่าสาย

วิทยาการของกองทพับก จะนาํไปสู่องคค์วามรู้เชิง
ประจกัษก่์อใหเ้กิดประโยชนก์บัโรงเรียนและผูบ้ริหารใน

การดาํเนินงานดา้นการบริหารจดัการ การกาํหนด
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นโยบาย ทิศทางการปฏิบติั และการพฒันาบุคลากรใหมี้
ความพร้อมในการพฒันาความเป็นองคก์ารแห่งการ

เรียนรู้ต่อไป 
  
วตัถุประสงค์การวจัิย  

1. เพื่อศึกษาการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ

โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการของกองทพับก 
2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํ การ

บริหาร บรรยากาศองคก์าร เทคโนโลย ี 
การจดัการความรู้ และการเรียนรู้ กบัการเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการของ

กองทพับก 
3. เพื่อสร้างสมการท่ีสามารถร่วมกนัพยากรณ์

ปัจจยัท่ีส่งผลการเป็นองคก์ารแห่งการ 
เรียนรู้ของโรงเรียนเหล่าสายวทิยาการของกองทพับกจาก

ปัจจยัภาวะผูน้าํ ปัจจยัการบริหาร ปัจจยับรรยากาศ
องคก์าร ปัจจยัเทคโนโลย ีปัจจยัการจดัการความรู้ และ
ปัจจยัการเรียนรู้ 
 
กรอบแนวคดิการวจัิย 
 การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยักาํหนดกรอบแนวคิด 
ดงัน้ี 

1. การศึกษาองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน

เหล่าสายวิทยาการของกองทพับก ผูว้ิจยัศึกษาแนวคิดการ
เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ Senge (1990) ท่ีระบุถึง
องคป์ระกอบหลกัสาํคญั 5 ประการ (The Fifth Discipline)  
ของการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้  

2. การกาํหนดปัจจยัพยากรณ์เพื่อศึกษา

ความสมัพนัธ์ของปัจจยัต่าง ๆ กบัการเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ และปัจจยัดงักล่าวส่งผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ของโรงเรียนเหล่าสายวทิยาการของกองทพับก

อยา่งไร ปัจจยัพยากรณ์ ประกอบดว้ย ปัจจยัภาวะผูน้าํ 
ปัจจยัการบริหาร  ปัจจยับรรยากาศองคก์าร ปัจจยั
เทคโนโลย ีปัจจยัการจดัการความรู้ ปัจจยัการเรียนรู้ และ

จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัสามารถสรุป
ปัจจยัท่ีเป็นตวัแปรพยากรณ์ ซ่ึงคาดวา่น่าจะส่งผลต่อตวั
แปรเกณฑ ์คือ การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ โดย
คดัเลือกไดท้ั้งส้ิน 6 ปัจจยั ไดแ้ก่ ภาวะผูน้าํ การบริหาร 
บรรยากาศองคก์าร เทคโนโลย ีการจดัการความรู้ และ
การเรียนรู้ 

 
สมมติฐานการวจิัย  

1. ระดบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการของกองทพับกอยูใ่นระดบั

มาก 
 2. ภาวะผูน้าํ การบริหาร บรรยากาศองคก์าร 
การใชเ้ทคโนโลย ีการจดัการความรู้ และการเรียนรู้ มี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้

ของโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการของกองทพับก 
3. ภาวะผูน้าํ การบริหาร บรรยากาศองคก์าร 

เทคโนโลย ีการจดัการความรู้ และการเรียนรู้สามารถ
ร่วมกนัพยากรณ์การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ

โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการของกองทพับก 
 
วธีิดําเนินการวจัิย 
 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงสหสมัพนัธ์ 
(correlational research) ปัจจยัท่ีเป็นตวัแปรพยากรณ์ 
ไดแ้ก่ ปัจจยัภาวะผูน้าํ ปัจจยัการบริหาร ปัจจยับรรยากาศ
องคก์าร ปัจจยัเทคโนโลย ีปัจจยัการจดัการความรู้ และ
ปัจจยัการเรียนรู้ ตวัแปรเกณฑ ์คือ การเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ของโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการของกองทพับก   
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการวิจยั คือ อาจารย ์ในโรงเรียน
เหล่าสายวิทยาการของกองทพับกทั้ง  21 แห่ง ซ่ึง
ปฏิบติังานอยูใ่นปีงบประมาณ 2555 และไดป้ฏิบติังาน
มาแลว้อยา่งนอ้ย 1 ปี จาํนวน 864  คน 
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 กลุ่มตวัอยา่ง คือ อาจารยใ์นโรงเรียนเหล่าสาย
วิทยาการของกองทพับกทั้ง  21 แห่ง ซ่ึงปฏิบติังานอยูใ่น
ปีงบประมาณ 2555 และไดป้ฏิบติังานมาแลว้อยา่งนอ้ย 1 
ปี ตวัอยา่งแบบง่าย ดว้ยการจบัสลากจาํนวน 864 คน 
จาํนวน 400 คน โดยมีการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
(sample size) ตามวิธีของเอน็เดอร์ (Enders อา้งถึงใน ภารดี  
คาํมา,  2546, หนา้ 82) 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
  เป็นแบบสอบถาม 1 ชุด มีเน้ือหา 3 ตอน   ตอน
ท่ี 1 แบบสอบถามสถานภาพส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 
คาํถามทั้งหมด 5 ขอ้ ตอนท่ี 2 แบบสอบถามปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเหล่าสาย

วิทยาการของกองทพับกจาํนวน 65 ขอ้ ผูว้จิยัพฒันาตาม
กรอบทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง   ตอนท่ี 3 แบบสอบถามการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ

ของกองทพับก จาํนวน 50 ขอ้ซ่ึงผูว้ิจยัพฒันาข้ึนจาก
แนวคิดของ Senge (1990)  

สร้างเคร่ืองมือและการตรวจสอบคุณภาพ

เคร่ืองมือจากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเป็นองคก์าร

แห่งการเรียนรู้ จากเอกสาร  ตาํรา  บทความทางวิชาการ
ท่ีเก่ียวขอ้ง  หลงัจากนั้นสร้างแบบสอบถามใหค้รอบคลุม
เน้ือหาเก่ียวกบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้และปัจจยัท่ีส่งผล

ต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเหล่าสาย

วิทยาการของกองทพับก ตามกรอบแนวคิดในการวิจยั 
เสร็จแลว้นาํแบบสอบถามทั้ง 3 ตอน เสนออาจารยท่ี์
ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของขอ้คาํถาม 
ความครอบคลุมของเน้ือหา และการใชภ้าษา ปรับปรุง
แกไ้ขตามคาํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษา และนาํ
แบบสอบถามไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 ท่าน ตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงของเน้ือหา (content validity) และนาํ
แบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้งของ

ขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงคข์องการวดั  โดยคดัเลือกขอ้ท่ีมี

ค่าความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป  จากนั้น
นาํมาปรับปรุงแกไ้ขขอ้ความตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ 
และนาํเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาก่อนนาํเคร่ืองมือไปทดลอง

เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ (reliability)  เสร็จแลว้นาํเคร่ืองมือท่ี
ไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใชก้บัประชากรท่ีมี

ลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการศึกษา จาํนวน 
30 คน ในโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการของกองทพับก ท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง นาํขอ้มูลมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ 
(reliability) ของเคร่ืองมือโดยใชสู้ตรสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า
ของ   ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (เชาว ์อิน
ใย, 2543, หนา้  227) โดยโปรแกรมสาํเร็จรูปทาง
คอมพวิเตอร์ ซ่ึงค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม มีค่า
ความเช่ือมัน่ท่ียอมรับไดจ้ากเกณฑค่์าท่ียอมรับไดมี้ค่า

เท่ากบั .80 ข้ึนไป  (Polit and Hungler, 1999) 
 
การรวบรวมข้อมูล   

ผูว้ิจยัทาํหนงัสือจากมหาวิทยาลยั 
ศรีปทุม ส่งถึงเจา้กรมยทุธศึกษาทหารบกเพ่ือขออนุญาต
เกบ็รวบรวมขอ้มูลกบัโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการของ

กองทพับกทั้ง 21 แห่งพร้อมทั้งส่งตวัอยา่งแบบสอบถาม
ไปดว้ย ดาํเนินการติดต่อกบัผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเพือ่ช้ีแจง
วตัถุประสงคก์ารวิจยัและขอความร่วมมือในการเกบ็

รวบรวมขอ้มูล และส่งกลบัคืนผูว้ิจยั ใชเ้วลาในการเกบ็
รวบรวมขอ้มูล ตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง
วนัท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืน
มา จากท่ีส่งทั้งหมด 400 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100  
 
การวเิคราะห์ข้อมูล   

ผูว้ิจยันาํขอ้มูลท่ีเกบ็รวบรวมไดม้าวิเคราะห์โดย

ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป ดงัน้ี ขอ้มูลสถานภาพส่วนบุคคล
ของกลุ่มตวัอยา่ง วิเคราะห์ดว้ยการแจกแจงความถ่ี ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตวัแปรท่ี
ศึกษา วิเคราะห์ดว้ยการหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และประเมินระดบัจากค่าเฉล่ีย  วิเคราะห์หาความสมัพนัธ์
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ระหวา่งปัจจยัภาวะผูน้าํ ปัจจยัการบริหาร ปัจจยับรรยากาศ
องคก์าร ปัจจยัเทคโนโลย ีปัจจยัการจดัการความรู้  ปัจจยั
การเรียนรู้ กบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
เหล่าสายวิทยาการของกองทพับก แยกเป็นรายดา้นและ
ภาพรวม  ดว้ยการหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์
สนั แลว้ทาํการทดสอบโดยใชส้ถิติที      (t –test) โดย
กาํหนดค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 กาํหนดเกณฑ์
การแปลความหมายค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) และ
หาตวัแปรท่ีสามารถร่วมกนัพยากรณ์การเป็นองคก์าร

แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการของ

กองทพับก โดยการวิเคราะห์พหุคูณแบบเป็นขั้นตอนดว้ย
การ หาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคูณแบบเป็น
ขั้นตอนระหวา่งตวัแปรปัจจยัภาวะผูน้าํ ปัจจยัการบริหาร 
ปัจจยับรรยากาศองคก์าร ปัจจยัเทคโนโลย ีปัจจยัการ
จดัการความรู้  ปัจจยัการเรียนรู้ และการเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ของโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการของกองทพับก 
ทั้งรายดา้น และภาพรวม โดยใชสู้ตรสหสมัพนัธ์ของเพียร์
สนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  
ทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคูณท่ีคาํนวณโดย

การหาค่าเอฟ (Overall F –test) 
หาค่าคงท่ี และหาค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยของตวั
พยากรณ์ (b) ในรูปคะแนนดิบ หาค่าสมัประสิทธ์ิการ
ถดถอยของตวัพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน ทดสอบ
ความมีนยัสาํคญัของค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยของตวั

พยากรณ์ (Beta) โดยการทดสอบค่าที (t-test) และสร้าง
สมการพยากรณ์การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ

โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการของกองทพับก ในรูปคะแนน
ดิบและคะแนนมาตรฐาน 
 
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  
 สถิติพื้นฐาน  ประกอบดว้ย  ค่าความถ่ี และค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( x ) และ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(SD) สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ประกอบดว้ย 
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient), การวเิคราะห์ 
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ใชว้ิธี
แบบเป็นขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis) 
เพื่อดูวา่ตวัแปรพยากรณ์ตวัใดท่ีส่งผลต่อการเป็นองคก์าร

แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการของ

กองทพับกทั้งรายดา้น และภาพรวม อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 
 
ผลการวจัิย  
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัภาวะผูน้าํ ปัจจยั
การบริหาร ปัจจยับรรยากาศองคก์าร ปัจจยัเทคโนโลย ี 
ปัจจยัการจดัการความรู้ปัจจยัการเรียนรู้กบัการเป็น

องคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
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ตาราง 1    
ค่าคะแนนเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของปัจจัยภาวะผู้นาํ ปัจจัยการบริหารอุปสรรค ของปัจจัยบรรยากาศ
องค์การ ปัจจัยเทคโนโลยี ปัจจัยการจัดการความรู้ และปัจจัยการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวมและรายด้าน (n 
=400) 

ดา้น x  SD ระดบั 
ปัจจยัภาวะผูน้าํ   3.93 0.52 มาก 
ปัจจยัการบริหาร 3.84 0.44 มาก 
ปัจจยับรรยากาศองคก์าร  3.86 0.45 มาก 
ปัจจยัเทคโนโลย ี  3.56 0.63 มาก 
ปัจจยัการจดัการความรู้    3.74 0.49 มาก 
ปัจจยัการเรียนรู้    3.76 0.58 มาก 
         โดยภาพรวม 3.81 0.41 มาก 

จากตาราง 1   พบวา่โดยภาพรวมคะแนนเฉล่ียของปัจจยัภาวะผูน้าํ ปัจจยับรรยากาศองคก์าร ปัจจยัการบริหาร 
ปัจจยัการเรียนรู้ ปัจจยัการจดัการความรู้ และปัจจยัเทคโนโลยขีองกลุ่มตวัอยา่ง มีค่าคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากทุก
ดา้น

 
ตาราง 2     
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการของ 
กองทัพบก โดยภาพรวมและรายด้าน 
ดา้น x  SD ระดบั 
การเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ 3.73 0.52 มาก 
การเป็นผูท่ี้มีแบบแผนความคิด 3.78 0.45 มาก 
การมีวสิัยทศัน์ร่วม 3.86 0.47 มาก 
การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม  3.86 0.49 มาก 
การคิดอยา่งเป็นระบบ  3.89 0.48 มาก 
โดยภาพรวม 3.82 0.42 มาก 

 จากตาราง 2 พบวา่ การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการของกองทพับกอยูใ่นระดบั
มาก ( x  = 3.82, SD = 0.42) รายดา้นท่ีมีค่าคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ การคิดอยา่งเป็นระบบ ( x = 3.89, SD = 0.48)   และ
รายดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุดคือ การเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ ( x =3.73, SD = 0.52) 
 
 ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ภายในระหวา่งปัจจยัภาวะผูน้าํ ปัจจยัการบริหาร  ปัจจยับรรยากาศ
องคก์าร ปัจจยัเทคโนโลย ี ปัจจยัการจดัการความรู้  ปัจจยัการเรียนรู้ กบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้
 
 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2557 203

ตาราง 3   
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์ และระหว่างตัวแปรพยากรณ์กับตัวแปรเกณฑ์ 
 X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y 
X1 1.000 .666* .572* .346* .418* .496* .402* .427* .290* .281* .284* .383*
X2  1.000 .789* .612* .573* .541* .402* .509* .589* .412* .489* .545*
X3   1.000 .623* .670* .638* .601* .695* .641* .566* .681* .726*
X4    1.000 .781* .593* .512* .500* .568* .455* .484* .576*
X5     1.000 .697* .549* .536* .575* .503* .551* .621*
X6      1.000 .594* .543* .625* .482* .558* .639*
Y1       1.000 .848* .608* .719* .631* .874*
Y2        1.000 .650* .656* .698* .879*
Y3         1.000 .770* .794* .869*
Y4          1.000 .721* .884*
Y5           1.000 .875*
Y            1.000 
**   p < .01 
 จากตาราง 3 พบวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ภายในของตวัแปรพยากรณ์ (X1, X2, X3, X4, X5 และ X6) กบัตวัแปร
เกณฑ ์(Y1,Y2,Y3,Y4,Y5และY) มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 จากผลการศึกษา ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรพยากรณ์แต่ละตวักบัตวัแปรเกณฑใ์นภาพรวม (Y) จึงนาํมา
คาํนวณค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของตวัพยากรณ์ (b) และคะแนนมาตรฐาน (β) และอาํนาจการพยากรณ์ ดงัแสดงในตาราง  4
ตาราง 4      
ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (b) และคะแนนมาตรฐาน (Beta) ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณ และค่า
อาํนาจพยากรณ์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Y)  
ตวัแปรพยากรณ์ b SEb � t Sig. 
(Constant)  = 1.181  0.127    
ปัจจยับรรยากาศองคก์าร (X3) 0.544 0.055 0.578 9.926 0.000 
ปัจจยัการเรียนรู้ (X6) 0.188 0.032 0.257 5.842 0.000 
ปัจจยัเทคโนโลย ี(X4) 0.103 0.030 0.152 3.395 0.001 
ปัจจยัการบริหาร (X2) -0.138 0.052 -0.143 -2.648 0.008 
R = 0.77     R2 = 0.594        SEest =  � 0.272       F = 143.805**      Sig. = 0.000                  
** p < .01
 จากตาราง 4 พบวา่ ปัจจยับรรยากาศองคก์ารมี
ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยสูงสุด ในการพยากรณ์การเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ ของโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ
ของกองทพับก (b =0.544) รองลงมาคือ ปัจจยัการเรียนรู้ 

และปัจจยัเทคโนโลย ี(b =0.188 และ 0.103) ส่วนปัจจยั
การบริหาร มีค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยเป็นทางตรงขา้ม (b = 
-0.138) โดยตวัพยากรณ์ทั้ง 4 ตวั สามารถอธิบายการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ ของโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ
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ของกองทพับก ไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั .77 
และมีค่าอาํนาจการพยากรณ์ (R2) เท่ากบั .594 แสดงวา่
ตวัแปรทั้ง 4 ตวั สามารถร่วมกนัพยากรณ์การเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ ไดร้้อยละ 59.40 โดยสามารถ
สร้างสมการพยากรณ์การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ได้
ดงัน้ี  สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ  Ŷ  =  1.181 +. 
544 (บรรยากาศองคก์าร) +.188 (การเรียนรู้) + .103 
(เทคโนโลย)ี -.138 (การบริหาร)    สมการพยากรณ์ในรูป
คะแนนมาตรฐาน  Ẑ  = .578 (บรรยากาศองคก์าร) +.257 
(การเรียนรู้) + .152 (เทคโนโลย)ี -.143  (การบริหาร) 
 
การอภิปรายผล 

1. ปัจจยัท่ีเป็นตวัแปรพยากรณ์การเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการของ

กองทพับก พบวา่ มีค่าคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากทุก
ดา้น ส่วนการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ มีค่าคะแนน
เฉล่ียอยูใ่นระดบัมากทั้งภาพรวมและรายดา้น มีประเดน็
อภิปราย ดงัน้ี 

1.1 ปัจจยัตวัแปรพยากรณ์ ดา้นภาวะผูน้าํมีค่า
คะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากและมีค่าคะแนนเฉล่ียสูง

ท่ีสุด แสดงวา่อาจารยข์องโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการของ
กองทพับกใหค้วามสาํคญักบัภาวะผูน้าํมากท่ีสุด  อภิปราย
ไดว้า่โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการของกองทพับก มีเร่ือง
ของระเบียบวินยัเขา้มาเก่ียวขอ้ง  โรงเรียนตอ้งมีโครงสร้าง
การบงัคบับญัชาท่ีชดัเจน และมีความเป็นทหารอาชีพ 
ความสาํเร็จของการดาํเนินงาน หรือการเปล่ียนแปลงท่ีเกิด
ข้ึนอยูก่บัผูน้าํองคก์าร  การพฒันาเพือ่การเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ จึงตอ้งมีผูบ้ริหารองคก์ารท่ีมีภาวะผูน้าํ เพื่อ
ตดัสินใจ ดาํเนินการ หรือกาํหนดนโยบายต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัองคก์าร      

ปัจจยัการบริหาร  มีค่าคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก อภิปรายไดว้า่สถานศึกษาท่ีมีเป้าหมายในการผลิต
กาํลงัพลท่ีมีความรู้ ทกัษะเฉพาะในแต่ละสาขาเพื่อปฏิบติั

หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการ
ดาํเนินการเพือ่บรรลุเป้าหมายตอ้งอาศยัการบริหารจดัการ

ท่ีเป็นระบบ มีระเบียบแบบแผน และการบริหารของ
โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการแต่ละแห่งกจ็ะมีเอกลกัษณ์

เฉพาะตามบริบทของสถานศึกษา การบริหารองคก์ารท่ีมี
ประสิทธิภาพยอ่มนาํไปสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้

ของโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการของกองทพับก  
ปัจจยับรรยากาศองคก์าร   มีค่าคะแนนเฉล่ียอยู่

ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบั นนัทวิชญ ์ฉตัรบรรยงค ์
(2555) อภิปรายไดว้า่โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการของ
กองทพับก เป็นสถานศึกษาท่ีสอนกาํลงัพลท่ีเป็นทหารจึง
ตอ้งมีโครงสร้างองคก์าร กฎระเบียบ วิธีปฏิบติั  นโยบาย
และเป้าหมายองคก์ารท่ีชดัเจน มีบรรยากาศองคก์ารท่ี
ผูป้ฏิบติังานรับรู้บทบาท ความรับผดิชอบของตนเอง รับรู้
ถึงสายการบงัคบับญัชา ส่ิงเหล่าน้ีจึงเป็นปัจจยัดา้น
บรรยากาศองคก์ารท่ีมีความสาํคญัต่อการเป็นองคก์ารแห่ง

การเรียนรู้ของโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการของกองทพับก  
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Messarra & El-Kassar 
(2013) ศึกษาบรรยากาศองคก์ารท่ีส่งผลต่อองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ โดยใชแ้นวคิดการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้
ของ Marsick  & Watkins  (2003) ท่ีสรุปมิติการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ได ้7 มิติ  

ปัจจยัเทคโนโลยมีีค่าคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบั

มาก  อภิปรายไดว้า่ การปฏิบติังานต่าง ๆ มีการนาํ
เทคโนโลยมีาใชใ้นการปฏิบติัรวมทั้งการจดัเกบ็ขอ้มูล

ขององคก์าร และการจดัการความรู้ในองคก์าร นโยบายท่ี
ชดัเจนในการสนบัสนุนใหส้ถานศึกษาใชอุ้ปกรณ์ท่ีเป็น

ผลจากวิทยาการและเทคโนโลยสีมยัใหม่ประกอบการ

เรียนการสอน เพื่อยกระดบัมาตรฐานการศึกษาในทุก
ระดบัใหสู้งข้ึน รวมทั้งการนาํระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยในการจดัการเรียนการสอน โรงเรียน
เหล่าสายแต่ละแห่งจึงมีการนาํเทคโนโลยเีขา้มา

ประยกุตใ์ชใ้นองคก์ารอยา่งกวา้งขวาง  
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ปัจจยัการจดัการความรู้   มีค่าคะแนนเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก อภิปรายไดว้า่ โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ
ของกองทพับกแต่ละแห่ง จาํเป็นจาํตอ้งมีการจดัการ
ความรู้ เน่ืองจากความรู้ท่ีมีอยูใ่นองคก์ารนั้นเป็นความรู้
เฉพาะของโรงเรียนเหล่าสายแต่ละแห่ง จะตอ้งมี
แลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งบุคคล กลุ่ม มีการรวบรวม 
จดัเกบ็ความรู้อยา่งเป็นระบบ เพ่ือใหผู้ป้ฏิบติังานใน
องคก์ารสามารถเขา้ถึงความรู้ไดอ้ยา่งสะดวก และ
สามารถนาํความรู้ท่ีผา่นกระบวนการจดัการความรู้ไป

ใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
Jamalzadeh (2012) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการ
จดัการความรู้ กบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ
มหาวิทยาลยั Islamic Azad ประเทศอิหร่าน  

ปัจจยัการเรียนรู้   มีค่าคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก แสดงวา่นโยบายของกองทพับกมีการส่งเสริมใหมี้
การพฒันาความสามารถของครู อาจารย ์และบุคลากร
ทางการศึกษา  ทั้งทางวิชาการและทกัษะการปฏิบติังาน มี
การจดัส่งเขา้ฝึกอบรม ประชุมสมัมนา และการศึกษาต่อ
ต่างประเทศ ทาํใหบุ้คลากรของสถานศึกษาของ
กองทพับกรวมทั้งของโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการมีการ

ต่ืนตวั พฒันาตนเองเพ่ือใหมี้ความรู้ความสามารถสูงข้ึน 
ซ่ึงการจะทาํเช่นนั้นได ้ บุคลากรตอ้งมีการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุรพงศ ์ เอ้ือศิริพร
ฤทธ์ิ  (2547) ท่ีพบวา่การเรียนรู้เป็นตวับ่งช้ีรวมความเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน

จงัหวดัภาคใต ้และเป็นองคป์ระกอบท่ีมีนํ้ าหนกัสูงท่ีสุด  
  1.2   การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ สามารถ
อภิปรายไดว้า่ โรงเรียนสายเหล่าวิทยาการของกองทพับก
เป็นสถานศึกษาท่ีสร้างให ้กาํลงัพลมีความรู้ ความสามารถ 
และมีทกัษะเฉพาะทาง     เพื่อการปฏิบติังาน ครูผูส้อน 
อาจารย ์หรือบุคลากรของโรงเรียนแต่ละแห่งจะตอ้งมี
การศึกษา คน้ควา้และพฒันาตนเอง เพ่ือใหเ้ป็นบุคคลท่ีมี
ความเช่ียวชาญเฉพาะ มีความรอบรู้ เพ่ือใหเ้ป็นท่ียอมรับ
ขององคก์าร เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่  

 ดา้นการเป็นบุคคลท่ีรอบรู้  มีค่าระดบัคะแนน
เฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก แสดงวา่การเป็นครูผูส้อน หรือ
อาจารยคื์อบุคคลทางการศึกษาท่ีตอ้งเป็นผูท่ี้ถ่ายทอด

ความรู้ท่ีมีอยูไ่ปยงัผูเ้รียนเพือ่ใหผู้เ้รียนมีความรู้เพิ่มมาก

ข้ึน ครูผูส้อนหรืออาจารยจึ์งจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีความรู้ท่ี
มากกวา่ผูเ้รียน การสร้างครูผูส้อนหรืออาจารยข์อง
โรงเรียนสายเหล่าวิทยาการของกองทพับกใหเ้ป็นผูร้อบรู้

นั้น ตวัครูผูส้อนหรืออาจารยต์อ้งมีความกระตือรือร้น มี
ความสนใจท่ีจะเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งสมํ่าเสมอ 
ซ่ึง Nonaka & Takeuchi (1995) ระบุวา่ในปัจจุบนัเป็น
สงัคมของความรู้ การเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ คือกญุแจสาํคญั
ประการหน่ึงท่ีทาํใหอ้งคก์ารสามารถจาํแนก สร้างสรรค ์
เปล่ียนและประยกุตใ์ชค้วามรู้ในทิศทาง แนวทางใหม่ ๆ 
เพื่อปรับปรุงผลผลิตขององคก์าร 
  ดา้นการเป็นผูท่ี้มีแบบแผนความคิด  มีค่าระดบั
คะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก แสดงวา่โรงเรียนเหล่าสาย
วิทยาการของกองทพับกเป็นสถานศึกษาของทหารท่ีมี

โครงสร้าง สายการบงัคบับญัชาท่ีชดัเจน มีชั้นยศ มี
กฎเกณฑ ์มีวินยัและระเบียบปฏิบติัเช่นเดียวกบัองคก์าร
ของทหารอ่ืน ๆ ครูผูส้อน อาจารย ์และบุคลากรของ
โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการกคื็อนายทหารเช่นกนั จึงตอ้ง
เป็นผูท่ี้มีระเบียบ มีแบบแผนความคิดท่ีชดัเจน ซ่ึง Senge 
(1990, pp. 5-10) ระบุการเป็นผูท่ี้มีแบบแผนความคิด 
(mental models) มีอิทธิพลต่อแนวทางการปฏิบติัของ
บุคคลนั้น ๆ อีกทั้งเป็นส่ิงท่ีกาํหนดพฤติกรรมการ
ปฏิบติังานวา่จะมีลกัษณะเช่นไร ดว้ยเหตุน้ีเอง องคก์าร
ตอ้งพฒันาบุคลากรใหมี้การเรียนรู้และเขา้ใจถึงส่ิงท่ีบุคคล

ตอ้งการ (self-vision) กบัส่ิงท่ีองคก์ารตอ้งการ 
(organizational vision)  
 ดา้นการมีวิสยัทศันร่์วม   มีค่าระดบัคะแนนเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัมาก แสดงวา่อาจารยข์องโรงเรียนเหล่าสาย
วิทยาการของกองทพับกใหค้วามสาํคญักบัการมีวิสยัทศัน์

ร่วมเน่ืองจากการมีวิสยัทศัน์เป็นการสร้างการมีส่วนร่วม

ใหเ้กิดข้ึนในองคก์าร ครูผูส้อน อาจารย ์และบุคลากร
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สามารถมองเห็นอนาคตของโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการท่ี

ตนเองปฏิบติังานได ้สามารถมองเห็นทิศทางการ
ดาํเนินงานขององคก์ารวา่จะไปในทิศทางใด และกาํหนด
ทิศทาง แนวทางการปฏิบติังานของตนเองท่ีสอดคลอ้ง
และไปในทิศทางเดียวกนักบัองคก์าร  เม่ือมีวิสยัทศันร่์วม
จะทาํใหมี้ความตั้งใจท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเตม็ใจ 
รับรู้เป้าหมายขององคก์ารและนาํไปสู่การยอมรับการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในองคก์าร (Cummings & Worley,  
2009, p. 164)  
 ดา้นการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม  มีค่าระดบั
คะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก แสดงวา่การปฏิบติังานของ
ครูผูส้อน อาจารยห์รือบุคลากรในสถาบนัการศึกษา 
โดยเฉพาะสถาบนัการศึกษาของกองทพับกจะตอ้งมีการ

ทาํงานเป็นทีม มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ซ่ึงวฒันธรรม
องคก์ารของโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการของกองทพับกก็

มีการทาํงานเป็นทีม มีการทาํงานร่วมกนั การเรียนรู้เป็น
ทีมมีความสาํคญัต่อทีมเพราะทาํใหบุ้คคลในทีมเกิดการ

เรียนรู้วา่จะทาํงานร่วมกนัอยา่งไรใหเ้กิดประสิทธิภาพ 
และเพื่อใหอ้งคก์ารบริหารจดัการกบัการเปล่ียนแปลงได้

อยา่งมีประสิทธิภาพเช่นกนั  
 ดา้นการคิดอยา่งเป็นระบบ  มีค่าระดบัคะแนน
เฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก และมีค่าคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด แสดง
วา่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ตามความคิดเห็นของ

อาจารยข์องโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการของกองทพับกให้

ความสาํคญักบัการคิดอยา่งเป็นระบบ  ครูผูส้อนจะตอ้งมี 
การคิดอยา่งเป็นระบบ เพราะการคิดอยา่งเป็นระบบเป็น
หวัใจขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ท่ีมีส่วนสาํคญัในการ

สนบัสนุนใหเ้กิดการเรียนรู้ ท่ีช่วยใหค้รูผูส้อน เขา้ใจ
ปรากฏการณ์ ความเปล่ียนแปลง เห็นความสมัพนัธ์และ
ความเช่ือมโยงระบบยอ่ยต่าง ๆ ภายในและภายนอก
องคก์าร เป็นการคิดในภาพรวมและสามารถคิดสืบสาวจน
มองเห็นความสมัพนัธอ์ยา่งมีเหตุมีผลระหวา่งส่วนยอ่ย ๆ 
ภายในองคก์าร สามารถมองเห็นการเปล่ียนแปลงอยา่งเป็น
องคร์วมขององคก์าร (Senge, 1990, p. 68) การคิดอยา่งเป็น

ระบบจึงเป็นกระบวนการสาํคญัในการวิเคราะห์ คน้หา
สาเหตุของปัญหาท่ีมีความซบัซอ้นหรือมีความยุง่ยาก 
(Jackson, 2010,  p. 16)   

2. ผลของความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํ การ
บริหาร บรรยากาศองคก์าร เทคโนโลย ีการจดัการความรู้ 
และการเรียนรู้ กบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการของกองทพับก พบวา่ ตวั
แปรพยากรณ์ทั้ง 6 ตวัแปร มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
ภายในและมีความสมัพนัธ์กบัการเป็นองคก์ารแห่งการ

เรียนรู้ทั้ง 5 ดา้น และภาพรวม นอกจากนั้นตวัแปรเกณฑ ์
มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ภายในทั้ง 5 ดา้น มีประเดน็
อภิปรายดงัน้ี 
 ปัจจยัภาวะผูน้าํ  มีความสมัพนัธ์ทางบวก 
กบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .01 สามารถอภิปรายไดว้า่ ภาวะผูน้าํมี
ความสาํคญัในองคก์ารทุกองคก์าร โดยเฉพาะของ
โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการของกองทพับก เน่ืองจากเป็น
สถานศึกษาของกองทพัท่ีมีโครงสร้าง สายการบงัคบั
บญัชา มีวินยั และกฎระเบียบปฏิบติัท่ีเคร่งครัด ชดัเจน 
ภาวะผูน้าํจึงมีความสาํคญัต่อการเป็นองคก์ารแห่งการ

เรียนรู้ เพราะผูน้าํเป็นผูก้าํหนดนโยบายและทิศทางการ
บริหารจดัการของโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการแต่ละแห่ง 
ผูน้าํจึงตอ้งเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ รับรู้การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ 
ท่ีเกิดข้ึนท่ีส่งผลต่อองคก์าร เพื่อกาํหนดนโยบาย ทิศทาง
องคก์าร สร้างวสิยัทศันร่์วมใหเ้กิดข้ึนภายในองคก์าร 
สร้างทีมงานและการทาํงานเป็นทีม รวมทั้งตอ้งเป็นผูท่ี้มี
แบบแผนความคิดและมีการคิดอยา่งเป็นระบบ (วิรัช 
สงวน-วงศว์าน, 2550, หนา้ 242) สอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของประยรู  อ่ิมสวาสด์ิ (2552) ศึกษาลกัษณะความเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลยับูรพา พบวา่
ปัจจยัดา้นผูน้าํการเปล่ียนแปลงมีความสมัพนัธ์ทางบวก

อยูใ่นระดบัสูงกบัลกัษณะความเป็นองคก์ารแห่งการ

เรียนรู้ของมหาวิทยาลยับูรพา  



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2557 207

 ปัจจยัการบริหาร  มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการ
เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .01 อภิปรายไดว้า่โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการของ
กองทพับกเป็น สถานศึกษา ท่ีจดัการเรียนการสอนกาํลงั
พลใหก้บักองทพับก ตอ้งมีการบริหารจดัการเขา้มา
เก่ียวขอ้งตลอด โดยเฉพาะในยคุปัจจุบนัท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ีนวตักรรมดา้นการศึกษา 
กระบวนการเรียนรู้และองคค์วามรู้ ผูบ้ริหารจะตอ้งมีการ
ปรับกระบวนการปฏิบติังาน การเรียนการสอนใหท้นักบั
การเปล่ียนแปลง ขณะเดียวกนัจะละเลยกฎ ระเบียบ ขอ้
ปฏิบติัในดา้นการทหารไม่ได ้ 
 ปัจจยับรรยากาศองคก์าร มีความสมัพนัธ์ทางบวก
กบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .01 อภิปรายไดว้า่เม่ือโรงเรียนเหล่าสาย
วิทยาการของกองทพับกแต่ละแห่งมีการสร้างบรรยากาศท่ี

เอ้ือใหบุ้คคลในองคก์รมีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองจน

เป็นบุคคลท่ีมีความรอบรู้ มีแบบแผนความคิด มีวิสยัทศัน์
ร่วมกนัทาํงานเป็นทีม และมีความคิดอยา่งเป็นระบบกจ็ะ
สามารถพฒันาโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการแต่ละแห่งให้

เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ปัจจยัเทคโนโลยมีีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการ

เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ

ของกองทพับกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
อภิปรายไดว้า่ โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการแต่ละแห่งมีการ
นาํเทคโนโลยมีาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน รวมทั้ง
กองทพับกมีนโยบายการศึกษาวา่ใหส้ถาบนัการศึกษาทุก

แห่งมีการนาํเคร่ืองมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยรีะบบ
สารสนเทศเขา้มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนเพื่อ

ปรับปรุงสถาบนัการศึกษาของกองทพับกใหท้นัสมยั 
เทคโนโลยจึีงเป็นเสมือนเคร่ืองมือท่ีครูผูส้อน และอาจารย์
นาํมาใชใ้นการเรียนการสอนองคก์ารท่ีสามารถนาํ

เทคโนโลยมีาใชใ้นการพฒันา และส่งเสริมความสามารถ
ในการเรียนรู้ของบุคลากรในองคก์าร องคก์ารนั้นยอ่มกา้ว
ลํ้านาํหนา้เหนือองคก์ารอ่ืน ๆ  

 ปัจจยัการจดัการความรู้ มีความสมัพนัธ์ทางบวก
กบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเหล่าสาย

วิทยาการของกองทพับกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 อภิปรายไดว้า่เม่ือโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการแต่ละ
แห่งมีการจดัการความรู้ข้ึนในองคก์าร นาํไปสู่การ
แลกเปล่ียนความรู้ การสร้างความรู้ใหม่ ๆ ใหเ้กิดข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง ส่ิงดงักล่าวเป็นการกระตุน้ใหบุ้คลากรใน
องคก์ารเกิดความต่ืนตวัในการพฒันาตนเอง เพื่อนาํไปสู่
ความกา้วหนา้ในอาชีพ และการไดรั้บเกียรติและการยก
ยอ่ง   
 ปัจจยัการเรียนรู้มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการ

เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .01 อภิปรายไดว้า่ โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการของ
กองทพับกแต่ละแห่ง มีการจดัการเรียนการสอนเฉพาะแต่
ละดา้นท่ีแตกต่างกนั ครูผูส้อน อาจารยจึ์งตอ้งมีการเรียนรู้ 
เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ของตนเองใหเ้พิ่มมากข้ึน 
รวมทั้งนโยบายการศึกษาของกองทพับกท่ีเนน้การพฒันา

ความรู้ ความสามารถของครู อาจารย ์และบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งดา้นวิชาการและทกัษะการปฏิบติังาน 
และใหมี้ความรู้ ความสามารถเหมาะสมกบัการปฏิบติั
หนา้ท่ี นโยบายดงักล่าวส่งเสริมใหค้รู ผูส้อน อาจารยแ์ละ
บุคลากรของโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการของกองทพับกมี

ความกรตือรือร้นในการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่ง

ต่อเน่ือง  
 2.2 ตวัแปรภายในซ่ึงเป็นตวัแปรเกณฑมี์ค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธภ์ายในทั้ง 5 ดา้น มีประเดน็
อภิปราย ดงัน้ี 
 ดา้นการเป็นบุคคลท่ีรอบรู้มีความสมัพนัธ์

ทางบวกกบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ อภิปรายไดว้า่ 
ครู ผูส้อน และอาจารยข์องโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ
ของกองทพับกเป็นนกัการศึกษา และนกัวิชาการท่ีตอ้งมี
ความรอบรู้ในศาสตร์ท่ีตนเองสอน และศาสตร์อ่ืน ๆท่ี
เก่ียวขอ้งบุคคลดงักล่าวจึงตอ้งมีการศึกษาคน้ควา้ และ
พฒันาตนเองอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อใหท้นักบัการ
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เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั การเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้จึงตอ้งสร้างบุคลากรในองคก์ารใหเ้ป็นผูร้อบรู้ 
สอดคลอ้งกบั Hannah & Lester (2009, p. 34) ท่ีระบุวา่ 
การพฒันาระดบับุคคลใหเ้ป็นผูท่ี้พร้อมจะเรียนรู้ และ
สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดเ้ขา้มามีส่วนในการเรียนรู้ เพื่อ
พฒันาประสบการณ์เป็นลกัษณะการเรียนรู้ของบุคคลท่ี

ขยายขีดความสามารถของตนเองในการสร้างสรรค์

ผลงาน  
 ดา้นการเป็นผูมี้แบบแผนความคิดมี

ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
อภิปรายไดว้า่ โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการเป็น
สถาบนัการศึกษาท่ีจดัการเรียนการสอนใหก้าํลงัพลของ

กองทพับก เพื่อใหเ้ป็นผูท่ี้มีทกัษะเฉพาะดา้นท่ีสามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ครูผูส้อน อาจารยซ่ึ์ง
เป็นผูถ่้ายทอดและเป็นนายทหารจึงตอ้งเป็นผูท่ี้มีแบบ

แผนความคิด เน่ืองจากแบบแผนความคิด แสดงออกโดย
ความเช่ือ ทศันคติ และความมีวฒิุภาวะท่ีไดจ้ากการสัง่
สมประสบการณ์กลายเป็นกรอบความคิดท่ีทาํให้

ครูผูส้อน อาจารยข์องโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการมี
ความสามารถในการทาํความเขา้ใจ วินิจฉยั ตดัสินใจใน
เร่ืองต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม และมีความสามารถในการ
ถ่ายทอด  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ นิสดารก ์ เวชยานนท ์
(2541, หนา้ 12) ท่ีระบุวา่องคก์ารแห่งการเรียนรู้ตอ้งสร้าง
ใหพ้นกังานสามารถท่ีจะเรียนรู้ไดอ้ยา่งอิสระ พนกังาน
ทุกคนมีบทบาทท่ีจะเรียนรู้จากหน่วยอ่ืน ๆ ติดต่อผา่น
ช่องทางการส่ือสารและเทคโนโลยโีดยมีการแลกเปล่ียน

ข่าวสารระหวา่งกนั องคก์ารแห่งการเรียนรู้จะมีการใช้
เทคโนโลยสีร้างฐานขอ้มูล สร้างสถานการณ์จาํลอง
เพื่อใหก้ารพฒันาคนเป็นไปอยา่งรวดเร็ว น่าสนใจ และ
ประยกุตใ์ชไ้ดใ้นองคก์าร   
 ดา้นการมีวิสยัทศันร่์วม มีความสมัพนัธ์ทางบวก 
กบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ เน่ืองจากครู ผูส้อน 
และอาจารยข์องโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ เป็นบุคลากร
ทางการศึกษา และเป็นนกัวิชาการท่ีมีความจาํเป็นท่ี

จะตอ้งรับรู้วิสยัทศัน์ขององคก์าร และมองเห็นภาพใน
อนาคตขององคก์ารวา่ผูบ้ริหารจะขบัเคล่ือนการจดัการ

เรียนการสอน และองคก์ารไปในทิศทางใด การรับรู้และมี
วิสยัทศันร่์วมดงักล่าวจะทาํใหค้รู ผูส้อนและอาจารยมี์การ
พฒันา เกิดการเรียนรู้เพื่อใหต้นเองสามารถท่ีจะ
ปฏิบติังานไปในทิศทางเดียวกบัองคก์าร รวมทั้งการ
ฝึกฝนท่ีสร้างความมีระเบียบวินยั กฎเกณฑข์องความเป็น
ทหารมีความจาํเป็นท่ีครู ผูส้อนและอาจารยข์องโรงเรียน
เหล่าสายวิทยาการจะตอ้งมีการปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ของ

องคก์ารท่ีกาํหนดไว ้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Youzbashi 
&  Mohammadi (2012, p. 90) ท่ีกล่าววา่การมีวสิยัทศัน์
ร่วมจะทาํใหบุ้คคลรับรู้เป้าหมาย บุคคล กลุ่ม สามารถท่ี
จะสามารถสร้างภาพองคก์ารท่ีตนเองคาดหวงัหรือ

องคก์ารท่ีพึงประสงคใ์นอนาคตของตนเอง  
 ดา้นการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม มีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ อภิปรายไดว้า่ 
ลกัษณะการปฏิบติังานของโรงเรียนสายเหล่าวทิยาการ

ของกองทพับกเป็นการปฏิบติังานท่ีตอ้งมีการทาํงานเป็น

ทีม มีการประชุมวางแผนการจดัการเรียนการสอน
ร่วมกนั และทาํงานเป็นทีม การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม 
เป็นการปลูกจิตสาํนึกใหค้รู ผูส้อน อาจารยล์ะบุคลากร
รู้จกับทบาท หนา้ท่ีของตนเอง เขา้ใจบทบาทและหนา้ท่ี
ของผูอ่ื้น  
 ดา้นการคิดอยา่งเป็นระบบ มีความสมัพนัธ์
ทางบวกกบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ อภิปรายไดว้า่ 
ครู ผูส้อน และอาจารยข์องโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ
เป็นนกัการศึกษาและนกัวิชาการท่ีจะตอ้งมีการคิดท่ีเป็น

ระบบ มองภาพรวม และมีมุมมองท่ีกวา้งขวาง เพราะ
ปัจจุบนัระบบการเรียนการสอนมีปัจจยัต่าง  ๆ เขา้มา
เก่ียวขอ้ง  

3. ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตวั
แปรเป็นขั้นตอน พบวา่ ปัจจยับรรยากาศองคก์าร ปัจจยั
การเรียนรู้ ปัจจยัเทคโนโลย ีและปัจจยัการบริหาร 
สามารถพยากรณ์การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ
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โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการของกองทพับก ไดอ้ยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยสามารถร่วมกนั
พยากรณ์การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ไดร้้อยละ 59.40 
(R 2= .594) เม่ือพิจารณาสมัประสิทธ์ิการถดถอยในรูป
คะแนนมาตรฐาน พบวา่ปัจจยับรรยากาศองคก์ารเป็น
ปัจจยัท่ีอธิบายการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ

โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการของกองทพับกไดเ้ป็นอนัดบั

แรก เม่ือพิจารณาทิศทางและนํ้าหนกัพบวา่ปัจจยั
บรรยากาศองคก์ารมีความสมัพนัธ์ทางบวก  สามารถ
อภิปรายไดว้า่ เม่ือโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการของ
กองทพับกสร้างบรรยากาศของการเอ้ือใหบุ้คลากรเรียนรู้ 
มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั มีโครงสร้างการบงัคบั
บญัชาท่ีมีความเหมาะสม มีระบบรางวลัท่ีดีสามารถ
ตรวจสอบไดใ้หเ้กิดข้ึนในองคก์าร นาํไปสู่การมี
บรรยากาศองคก์ารท่ีบุคลากรยอมรับและอยูอ่ยา่งมี

ความสุข บรรยากาศองคก์ารจะช่วยสนบัสนุนส่งเสริม
การเรียนรู้ การพฒันาของบุคลากรในโรงเรียนเหล่าสาย
วิทยาการแต่ละแห่ง และเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลกบัการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ

ของกองทพับก  
 เม่ือเพิ่มตวัแปรพยากรณ์ปัจจยัการเรียนรู้เขา้ไปใน

สมการ สามารถเพิ่มอาํนาจในการพยากรณ์การเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการของ

กองทพับกไดเ้พิ่มข้ึนอีกร้อยละ 2.57 (Beta = .257) แสดง
วา่หากโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการของกองทพับกสามารถ

สร้างการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนทั้งในระดบับุคคล ทีม และ
องคก์ารจะนาํไปสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้มากข้ึน 
สามารถอธิบายไดว้า่ครู ผูส้อน อาจารยแ์ละบุคลากรของ
โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการจะตอ้งมีการศึกษา คน้ควา้ และ
การพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหมี้ความรู้ 
ความสามารถ และปรับตวัไดท้นัต่อการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึน การพฒันาตนเองท่ีครู ผูส้อน อาจารยแ์ละบุคลากร
ของโรงเรียนสายเหล่าวิทยาการของกองทพับกสามารถ

กระทาํไดด้ว้ยตนเองคือการเรียนรู้ ซ่ึงปัจจุบนัมีการเรียนรู้

หลากหลายรูปแบบ และการเรียนรู้เป็นรากฐานสาํคญัของ
การพฒันา   
 เม่ือเพิ่มตวัแปรพยากรณ์ปัจจยัเทคโนโลย ี
สามารถเพ่ิมอาํนาจในการพยากรณ์การเป็นองคก์ารแห่ง

การเรียนรู้ของโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการของกองทพับก

ไดเ้พิ่มข้ึนอีกร้อยละ 1.52 (Beta = .152)  สามารถอภิปราย
ไดว้า่โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการของกองทพับกเป็น

สถาบนัการศึกษาจึงตอ้งมีการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีน

การเรียนการสอน การบริหาร และการเรียนรู้ของบุคลากร
ในทุกระดบั รวมทั้งเทคโนโลยสีามารถนาํมาใชป้ระโยชน์
ในองคก์ารไดอ้ยา่งกวา้งขวาง เพราะเทคโนโลยช่ีวย
อาํนวยความสะดวกใหก้ารเรียนรู้ท่ีรวดเร็ว องคก์ารท่ี
สามารถใชป้ระโยชนเ์ทคโนโลยจีะเป็นองคก์ารท่ีมีความ

ไดเ้ปรียบคู่แข่งขนัและเป็นหลกัประกนัวา่ความรู้ท่ีได้

ถูกตอ้งโดยการใชว้ิธีการท่ีถูกตอ้ง มีรูปแบบท่ีถูกตอ้งใน
เวลาท่ีรวดเร็ว และมีตน้ทุนท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบั 
Laudon & Laudon (2002) กล่าววา่ เทคโนโลยเีป็นตวั
สร้างความไดเ้ปรียบอยา่งท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน อิทธิพล
ของเทคโนโลยมีีทั้งทางตรงและทางออ้ม การนาํ
เทคโนโลยมีาใชช่้วยใหก้ารเผยแพร่ความรู้ไปสู่สมาชิก

ในองคก์ารทาํไดง่้ายข้ึนพนกังานสามารถส่ือสารกนัได้

ตลอดเวลา  
 เม่ือเพิ่มตวัแปรปัจจยัการบริหารจะลดอาํนาจใน

การอธิบายการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน

เหล่าสายวิทยาการของกองทพับกลงร้อยละ 1.43 (Beta = 
-.143) แสดงว่าปัจจยัการบริหารส่งผลทางลบต่อการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเหล่าสายวิชาการของ

กองทพับก สามารถอภิปรายไดว้า่ เน่ืองจากโรงเรียนเหล่า
สายวิทยาการเป็นสถาบนัการศึกษาของกองทพับกท่ีมี

รูปแบบลกัษณะการบริหารเช่นเดียวกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ของกองทพั คือมีวินยั เคร่งครัด มีกฎเกณฑท่ี์เขม้งวด และ
การปฏิบติังานเป็นลกัษณะของการทาํตามคาํสั่งของผูน้าํ 
การบริหารงานท่ีขาดความยดืหยุน่ เพราะเป็นองคก์ารของ
ทหาร ทาํใหโ้รงเรียนเหล่าสายยงัคงตอ้งยดึสายการบงัคบั
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บญัชาเป็นหลกั ส่ิงเหล่าน้ีจึงติดตวัครูผูส้อน อาจารยแ์ละ
บุคลากรของโรงเรียนเหล่าสายแต่ละแห่งอยู ่ซ่ึงเป็น
บริบท และวฒันธรรมองคก์าร ถา้โรงเรียนเหล่าสาย
วิทยาการตอ้งการพฒันาองคก์ารใหเ้ป็นองคก์ารแห่งการ

เรียนรู้ ควรตอ้งมีการปรับเปล่ียนรูปแบบ และลกัษณะการ
บริหารของโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการแต่ละแห่งใหมี้

ความยดืหยุน่ มีการบริหารท่ีบุคลากรมีส่วนร่วมในการ
กาํหนดทิศทาง นโยบายขององคก์ารมากข้ึน 
 จากการศึกษาสรุปไดว้า่ปัจจยับรรยากาศ

องคก์าร ปัจจยัการเรียนรู้ ปัจจยัเทคโนโลย ีและปัจจยัการ
บริหารสามารถพยากรณ์การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้

ของโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการของกองทพับกได ้โดย
ปัจจยับรรยากาศองคก์าร ปัจจยัการเรียนรู้ และปัจจยั
เทคโนโลยอีธิบายความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ในเชิง

บวก และปัจจยับริหารอธิบายการเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ในเชิงลบและปัจจยัทั้ง 4 ตวัแปรสามารถพยากรณ์
ไดร้้อยละ 59.40 ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 40.60 ไม่สามารถ
อธิบายได ้
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะการนาํผลการวจิยัไปใช ้

1. ผูบ้ริหารของโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการของ
กองทพับกจึงควรมีกลยทุธ์ในการท่ีจะพฒันาบุคลากร

โดยเฉพาะผูส้อนใหเ้ป็นผูท่ี้มีความรอบรู้ เป็นผูท่ี้มีความ
ตระหนกัในการพฒันาตนเองใหท้นักบัการเปล่ียนแปลง 
และมีการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองดว้ยการใชเ้ทคโนโลยเีขา้

มาช่วย  
2. ปัจจยัการจดัการความรู้ และปัจจยัภาวะผูน้าํซ่ึง

ปัจจยัทั้งสองเป็นปัจจยัท่ีผูบ้ริหารองคก์ารควรนาํมาศึกษา

ต่อเน่ืองเพ่ือคน้หาวา่เพราะเหตุใดปัจจยัทั้งสองจึงไม่

สามารถพยากรณ์การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ

โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการของกองทพับกได ้ 
3. พบวา่ปัจจยัดา้นบริหาร เป็นปัจจยัอธิบายการ

เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ทิศทางลบซ่ึงองคก์ารจะตอ้งมี

การศึกษา เพื่อคน้หาสาเหตุของการพยากรณ์องคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ในเชิงลบ 

4. การพฒันาองคก์ารใหเ้ป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ของโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการของกองทพับก

จะตอ้งนาํบริบท และวฒันธรรมขององคก์ารมาพิจารณา
ดว้ย เพราะจะมีวินยั กฎเกณฑข์องความเป็นทหารเขา้มา
เก่ียวขอ้ง การพฒันาการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้จึงไม่
ควรไปขดัแยง้ หรือเปล่ียนแปลงวินยั และกฎเกณฑท่ี์
องคก์ารมีอยูเ่ดิม 

5. ปัจจยับรรยากาศองคก์าร ปัจจยัเทคโนโลย ี
ปัจจยัการเรียนรู้ และปัจจยัการบริหารเป็นปัจจยัท่ีสามารถ
ทาํนายการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเหล่า

สายวิทยาการของกองทพับกได ้ผูบ้ริหารองคก์ารควรมี
การส่งเสริมใหเ้กิดปัจจยัทั้ง 4 ในองคก์ารอยา่งต่อเน่ือง  

6. ผูบ้ริหารองคก์ารควรมีการกาํหนดเป็นนโยบาย
ท่ีชดัเจนในการพฒันาบุคลากรทุกระดบั 
ขององคก์ารท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพและความตอ้งการการ

เรียนรู้เพื่อนาํไปสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
7. ผูบ้ริหารร่วมกบับุคลากรในการสร้างความ

ตระหนกัใหเ้กิดข้ึนกบับุคลากรในองคก์าร 
เพื่อการพฒันาตนเอง พฒันาทีมและพฒันาองคก์ารโดยเร่ิม
ท่ีการพฒันาระดบับุคคลคือการพฒันาคุณลกัษณะ การ
เป็นบุคคลรอบรู้ การคิดอยา่งเป็นระบบ การมีแบบแผน
ความคิด การมีวิสยัทศันร่์วมและการเรียนรู้เป็นทีม 

ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเพื่อยนืยนัความตรงเชิง

โครงสร้างของการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
ของโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการของกองทพับกดว้ยการ

วิเคราะห์หาโมเดลสมการเชิงโครงสร้าง (Structural 
Equation Modeling--SEM)  

2. ควรมีการศึกษาลกัษณะการเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ของสถานศึกษาอ่ืน ๆ ของ 
กองทพับก เพื่อการประเมินและเพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้
ร่วมกนัของผูบ้ริหารสถานศึกษา 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2557 211

3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบลกัษณะการเป็น

องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

ของกองทพับกกบัสถานศึกษาของเหล่าทพัอ่ืน ๆ
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การนําเสนอกลยุทธ์การระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 

พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 

Strategies for Mobilizing Educational Resources of Basic Education School under the 

Ayutthaya Primary Education Service Area Office 1 and 2  

 

                                                                                                                                                                                            ภาณุมาศ  เฉลยนาค    

 

บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) วิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม (2)  กาํหนดกลยทุธ์ และ (3) ประเมินกลยุทธ์การระดม

ทรัพยากรทางการศึกษา  มีวิธีดาํเนินการวิจยั 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม ประชากรและกลุ่ม

ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 

1 และเขต 2 จาํนวน  366  คน ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 189 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มลู คือ แบบสอบถาม 

วิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยสถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ขั้นตอนท่ี 2 การกาํหนด กลยทุธ์  ประชากรและ

กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่  ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 15 คน โดยการสนทนากลุ่มย่อย วิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์เน้ือหา 

และ ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินกลยทุธ์การระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประชากรและกลุ่ม

ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาํนวน 189 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มลู คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์

ขอ้มลูดว้ยสถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบวา่ (1) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม 

พบวา่  มีโอกาส  ขอ้จาํกดั จุดแขง็ และจุดอ่อน (2) กลยทุธ์การระดมทรัพยากรทางการศึกษา ประกอบดว้ย กลยุทธ์การระดม

ทรัพยากรบุคคล จาํนวน 4 กลยทุธ์ กลยทุธ์การระดมทรัพยากรการเงิน จาํนวน 8 กลยทุธ์ และกลยทุธ์การระดมทรัพยากร 

ดา้นวสัดุอุปกรณ์ จาํนวน 7 กลยทุธ์ รวมทั้งส้ิน 19 กลยทุธ์ (3) ผลการประเมินกลยทุธ์ดงักล่าว พบวา่  ผา่นเกณฑก์าร

ประเมินความเหมาะสม มีประโยชน ์และมีความเป็นไปไดใ้นการนาํไปใชป้ฏิบติัจริงได ้ในระดบัมากข้ึนไปทุกรายการ   

 

คําสําคัญ :  กลยทุธ์การระดมทรัพยากรทางการศึกษา, สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม 

 

Abstract 

 The purposes of this research were as follows: (1) To analyze the environmental conditions,  (2) To determine 

strategies and (3) To evaluate the strategies for mobilizing educational resources of Basic Education Schools. The 

research methodology consisted of three phases: (1) A analyzing the environment conditions. The sample group 
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composed of administrators of Basic Education Schools. A questionnaire was employed as the research instrument to 

collect data from 189 sample selected from 366 administrators working in schools under the Ayutthaya primary education 

service area officer 1 and 2. Statistical analysis was performed in terms of arithmetic mean and standard deviation.  (2) 

Determining strategies using experts as interviewees in a small group interview.  Content analysis was used to analyze the 

data. (3) Evaluating the strategies for mobilizing educational resources of Basic Education schools, using 189 

administrators from Basic Education schools as a sample group. The research instrument was a questionnaire. Statistical 

analysis was performed by arithmetic mean and standard deviation. The research findings revealed as follows: (1) 

Regarding the environment conditions of mobilizing educational resources in Basic Education schools  there were 

Opportunities, Threats, Strengths  and Weaknesses. (2) Regarding the strategies for mobilizing educational resources, 19 

strategies were found. There were 4 strategies for mobilizing human resources, 8 strategies for financial resources and 7 

strategies for materials and equipment. (3) There were suitable, useful, feasible, and practical at a high level. 

 

Keywords:  strategies  mobilizing educational resources, basic education,  primary education 

 

 

ความนํา  

 การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นการจดัการศึกษาเพ่ือให้

ผูเ้รียน มีความรู้พ้ืนฐานตามควรแก่วยั คิดเป็น ทาํเป็น 

แกปั้ญหาเป็น ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์

ตามท่ีสงัคมตอ้งการคือ เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 

เพ่ือใหค้นกา้วสู่สงัคมแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถภาพทางกาย

ท่ีดี มีวินยั มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลกัธรรมของศาสนา 

มีความสุข ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเขม้แขง็ ประเทศชาติ

มัน่คง สามารถนาํพาประเทศเขา้สู่ประชาคมอาเซียนไดน้ั้น 

การศึกษาจึงเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีช่วยยกระดบัความรู้

ความสามารถของผูเ้รียน ซ่ึงมีสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็น

หน่วยงานยอ่ยท่ีรับผิดชอบกระจายอยูทุ่กพ้ืนท่ีของประเทศ 

ดงันั้นการจดัสรรทรัพยากรดา้นคน เงิน วสัดุอุปกรณ์และ           

การจดัการจึงทาํใหส้ถานศึกษาเกิดความขาดแคลน

ทรัพยากรในหลายดา้น โดยเฉพาะขาดอตัรากาํลงัครู อาคาร

สถานท่ีชาํรุดตอ้งซ่อมแซม ความตอ้งการดา้น ICT ขาด

แคลนครุภณัฑ ์ขาดงบประมาณเพ่ือสนบัสนุนโครงการ

กิจกรรมต่างๆ ถา้ใชก้ารระดมทรัพยากรยอ่มจะช่วย

แกปั้ญหาความขาดแคลนและช่วยใหส้ถานศึกษาสามารถ

บริหารจดัการใหมี้คุณภาพไดอ้ยา่งสมบูรณ์  ซ่ึงจะช่วย

ยกระดบัคุณภาพได ้ รัฐบาลเห็นในความสาํคญัของการ

ระดมทรัพยากร จึงมีนโยบายใหป้ฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ 

ใหส้อดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญ และระดมทรัพยากร 

สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 

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

มาตรา 9 (5) ท่ีระบุใหมี้การระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ 

มาใชใ้นการจดัการศึกษา ไดแ้ก่ มาตรา 57 มาตรา 58  

มาตรา 68 เป็นตน้    

 การระดมทรัพยากรทางการศึกษาสถานศึกษา             

ขั้นพ้ืนฐานใชห้ลกัการมีส่วนร่วมจากบุคคล ครอบครัว และ

ทุกภาคส่วน ทาํใหส้ถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีช่องทาง         

การระดมทรัพยากรจากหลายหน่วยงานและหลายวิธี  แต่

สถานศึกษากย็งัไม่สามารถดาํเนินการระดมทรัพยากรทาง
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การศึกษาตามกฎหมายกาํหนดได ้ ทาํใหส้ถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานยงัคงขาดความพร้อมดา้นทรัพยากรในทุกดา้น

โดยเฉพาะทรัพยากรการเงิน (จุรินทร์  ลกัษณวศิิษฏ,์ 2553) 
ดงันั้นสถานศึกษาจึงควรมีกลยทุธ์เพื่อใชเ้ป็นวธีิการ

รวบรวมทรัพยากรทาง การศึกษา (นคร ตงัคะพิภพ, 2549, 
หนา้ 24)  
 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 และ เขต 2 
จาํนวน 366 แห่ง ทั้งขนาดเลก็ ขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
พบวา่ ยงัไม่มีกลยทุธ์ในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
จึงทาํใหส้ถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นขาดวิธีการรวบรวม

ทรัพยากรท่ีจาํเป็นในการจดัการศึกษา จึงเป็นเหตุใหเ้กิด
ปัญหาขาดแคลนทรัพยากรทางการศึกษาอนัมีผลต่อ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจดัการศึกษาไม่เป็นท่ี

น่าพอใจ     
 ดงันั้นผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาแนวทางการแกปั้ญหาน้ี 
เพื่อนาํเสนอกลยทุธ์การระดมทรัพยากรทางการศึกษาของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 และ เขต 2 ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย  
 1.  เพื่อวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
 2.  เพื่อกาํหนดกลยทุธ์การระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 3.  เพื่อประเมินกลยทุธ์การระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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กรอบแนวคดิการวจิัย   
  ใชแ้นวคิดและทฤษฎีของ วีเลน และฮนัเกอร์ (Wheelen & Hunger,  2008, pp. 58-59) ท่ีกล่าววา่  
องคป์ระกอบพื้นฐานของกระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ์ คือ SWOT Analysis มาใชใ้นการตรวจสอบ
สภาพแวดลอ้ม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
 

การระดมทรัพยากรทางการศึกษา 

ทรัพยากรบุคคล 
- บุคคลภายนอกสถานศึกษา 

ทรัพยากรการเงนิ 
- เงินบริจาคจากแหล่งตา่ง ๆ 

 

ทรัพยากรด้านวสัดุอุปกรณ์ 
-   ครุภณัฑแ์ละวสัดุประกอบ                 
-   การจดัการเรียนการสอน 

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม 
1   ศึกษาสภาพแวดลอ้ม (สภาพแวดลอ้มภายนอกและภายใน)   
2.  วเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม (SWOT Analysis) 

การกาํหนดกลยุทธ์ 
1.   ร่างกลยทุธ์โดยจบัคูส่มัพนัธ์ (TOWS Matrix) 
2.   ตรวจสอบความถูกตอ้งของกลยทุธ ์

การประเมนิผลกลยุทธ์ 
1. ความเหมาะสม 
2. ประโยชน ์
3. ความเป็นไปไดใ้นการนาํไปปฏิบติัจริงได ้  

 

ทรัพยากรบุคคล  
1.ประเดน็กลยทุธ์  2.เป้าประสงค ์
3.ตวัช้ีวดัความสาํเร็จ 4. กลยทุธ ์

ทรัพยากรการเงนิ 
1.ประเดน็กลยทุธ์  2.เป้าประสงค ์          
3.ตวัช้ีวดัความสาํเร็จ 4. กลยทุธ์ 

กลยุทธ์การระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
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วธีิดาํเนินการวจิัย   
  ขั้นตอนท่ี  1 การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มของ              
การระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา           
ขั้นพื้นฐาน   
  การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มของการระดม

ทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยธุยา เขต  1 และ เขต 2  
 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
   ผูบ้ริหารสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรี อยธุยา เขต  1 และเขต 2 จาํนวน 366 คนเป็น
กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 189 คน คาํนวณจากตารางการ
กาํหนด กลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie and Morgan  
(ลดัดาวลัย ์ เพชรโรจน์และคณะ, 2550, หนา้ 264)  
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
  เป็นแบบสอบถามเพื่อประเมินสภาพแวดลอ้ม

ในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน โดยผา่นการตรวจสอบความตรง
ดา้นเน้ือหาจากผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวน 5 ท่านไดค่้า IOC 
ระหวา่ง 0.8-1.00 ปรับปรุงแกไ้ขและนาํมาทดลอง ไดค่้า
ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.80 ปรับปรุงใหส้มบูรณ์ 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
  เกบ็ขอ้มูลดว้ยตนเอง 
 
การวเิคราะห์ข้อมูลและสถติทิีใ่ช้ 
  โดยหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียและ 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และนาํขอ้มูลดงักล่าวทาํ SWOT 
Analysis  
 ขั้นตอนท่ี 2  การกาํหนดกลยทุธ์ 

         1. การร่างกลยทุธ์การระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สงักดัสาํนกังานเขต
พื้นท่ี การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา  เขต 1 
และ เขต 2  โดยผูว้จิยัไดน้าํขอ้มูลท่ีไดจ้าก SWOT 
Analysis ในขั้นตอนท่ี 1 นั้นจบัคู่ความสมัพนัธ์ของ
โอกาสและขอ้จาํกดักบัจุดแขง็และจุดอ่อนของ

สภาพแวดลอ้มภายนอกและภายใน   
  2. การตรวจสอบร่างกลยทุธ์การระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยธุยา เขต  1 และ เขต 2 โดยการสนทนา
กลุ่มของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการ

ระดมทรัพยากรทางการศึกษา  จาํนวน  11 ท่าน นาํขอ้มูล
ท่ีไดป้รับปรุงเป็นกลยทุธ์การระดมทรัพยากรทางการศึกษา

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสาํนักงานเขตพื้น ท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  1 
และ เขต 2  
  ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินกลยทุธ์ 
    การประเมินกลยทุธ์การระดมทรัพยากรทาง

การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สงักดัสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา 1เขต

และเขต 2 ประชากร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาของ
สถานศึกษา    ขั้นพื้นฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต  1 และเขต 
2 จาํนวน 366 คน   เป็นกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 189 คน 
คาํนวณจากตารางการกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งของKrejcie 
and Morgan (ลดัดาวลัย์   เพชรโรจน์และคณะ, 2550, 
หนา้ 264 )  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลเป็น
แบบสอบถามเพือ่ประเมินความเหมาะสม ประโยชน์ 
และความเป็นไปไดใ้นการนาํไปปฏิบติัจริงไดข้องกล

ยทุธ์การระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนผา่นการตรวจสอบความตรง

ดา้นเน้ือหาจากผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวน 8 ท่านไดค่้า IOC 
ระหวา่ง 0.75-1.00 ปรับปรุงแกไ้ขและนาํมาทดลองใช ้
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ไดค่้าความเช่ือมัน่ของสถานศึกษาขนาดเลก็  ขนาดกลาง 
และขนาดใหญ่เท่ากบั .922 .953  และ .963  ตามลาํดบั
ปรับปรุงใหส้มบูรณ์และนาํไปเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือ

วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยหาค่าเฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวจิัย   
  1.  การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มของการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยธุยา เขต 1 และ เขต 2  พบวา่ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 และ เขต 
2 มีความคิดเห็นวา่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานยงัมี
สภาพแวดลอ้มของการระดมทรัพยากรทางการศึกษาท่ี

เป็นโอกาสไดแ้ก่ ชุมชนมีบุคคลตวัอยา่งท่ีใชเ้ป็นตน้แบบ
การเรียนรู้ได ้คิดเป็นร้อยละ 3.65 ขอ้จาํกดัไดแ้ก่  
นโยบายรัฐท่ีกาํหนดใหมี้การระดมทรัพยากรจากแหล่ง

อ่ืน  สถานศึกษานาํมาปฏิบติัเพ่ือหารายไดส้าํหรับพฒันา
คุณภาพการศึกษาในระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 2.22 จุด
แขง็ ไดแ้ก่ สถานศึกษามีการจดัทาํระบบการบญัชี/
การเงิน ท่ีถูกตอ้ง โปร่งใสและตรวจสอบไดคิ้ดเป็นร้อย
ละ 3.45 และจุดอ่อน ไดแ้ก่ สถานศึกษาไม่มีงบประมาณ
สนบัสนุนดา้นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่ง

สถานศึกษากบัชุมชน คิดเป็นร้อยละ 2.39 ตามลาํดบั 
  2.  การกาํหนดกลยทุธ์การระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สงักดัสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 
และ เขต 2 พบวา่ กลยทุธ์การระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สงักดัสาํนกังาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 
และ เขต 2  ใน 3 ประเภท ไดแ้ก่ กลยทุธ์การระดม
ทรัพยากรบุคคล จาํนวน 4  กลยทุธ์ คือ (1) กาํหนด

นโยบายเชิงรุกในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาโดย

เนน้การมีส่วนร่วมของชุมชน (2) ปรับปรุง/พฒันา
โครงสร้างองคก์รดา้นการระดมทรัพยากรทางการศึกษา

ใหส้ามารถบริหารงานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง (3) เพิ่ม
งบประมาณและส่ือวสัดุอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัมี

ประสิทธิภาพสูง และ (4)ปรับปรุง/เพิ่มการ
ประชาสัมพนัธ์ดา้นการระดมทรัพยากรทางการศึกษาไป

ยงัชุมชนทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอยา่งทัว่ถึง ส่วน
กลยทุธ์การระดมทรัพยากรการเงิน  จาํนวน 8 กลยทุธ์ คือ 
(1) กาํหนดนโยบายเชิงรุกในการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาโดยเนน้การมีส่วนร่วมของชุมชน (2) 
ปรับปรุง/พฒันาแผนการจดัสรรงบประมาณ (3) พฒันา
ระบบการบญัชีการเงินขององคก์รใหถู้กตอ้งโปร่งใส 
และตรวจสอบได ้(4) พฒันาบุคลากรและสร้างทีมงาน
ดา้นการระดมทรัพยากรทางการศึกษาใหมี้ความรู้

ความสามารถเพื่อเป็นผูป้ระสานงานท่ีดี (5) เพิ่มแหล่ง
การระดมทรัพยากรทางการศึกษาอยา่งหลากหลาย (6) 
ปรับปรุง/เพิ่มการประชาสมัพนัธ์ดา้นการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาไปยงัชุมชนทั้งหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชนอยา่งทัว่ถึง (7) สร้าง/ขยายเครือข่ายการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อจูงใจใหชุ้มชนร่วมบริจาค

อยา่งทัว่ถึง และ (8) จดัใหมี้/เพิ่มการสร้างแรงจูงใจดา้น
การระดมทรัพยากรทางการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง สาํหรับ
กลยทุธ์การระดมทรัพยากรดา้นวสัดุอุปกรณ์  จาํนวน 7 
กลยทุธ์ ไดแ้ก่ (1) ปรับปรุง/พฒันาโครงสร้างองคก์รดา้น 
การระดมทรัพยากรทางการศึกษาใหส้ามารถบริหารงาน

ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง (2)  เพิ่มงบประมาณและส่ือวสัดุ
อุปกรณ์ท่ีทนัสมยัมีประสิทธิภาพสูง (3) พฒันาระบบการ
บริหารจดัการงานพสัดุใหเ้กิดความคล่องตวัในการ

จดัระบบการบริหารจดัการ (4) เพิ่มกิจกรรมพฒันาการ
ผลิตส่ือวสัดุอุปกรณ์ทางการศึกษาแก่บุคลากรและผูเ้รียน 
เพิ่มกิจกรรมพฒันาการผลิตส่ือวสัดุอุปกรณ์ทาง

การศึกษาแก่บุคลากรและผูเ้รียน (5) ปรับปรุง/เพิ่มการ
ประชาสัมพนัธ์ดา้นการระดมทรัพยากรทางการศึกษาไป
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ยงัชุมชนทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอยา่งทัว่ถึง (6) 
สร้าง/ขยายเครือข่ายการระดมทรัพยากรทางการศึกษา
เพื่อจูงใจใหชุ้มชนร่วมบริจาคอยา่งทัว่ถึง และ (7) จดัให้
มี/ปรับปรุง/เพิ่มกิจกรรมการมอบส่ิงตอบแทนและยก
ยอ่งเชิดชูเกียรติต่อสาธารณชนรวม 19 กลยทุธ์ 
  3.  การประเมินกลยทุธ์การระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สงักดั
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยธุยา เขต 1 และ เขต 2 พบวา่ ผลการ
ประเมินกลยทุธ์ในดา้นความเหมาะสม ประโยชน์ และ
การมีความเป็นไปได ้ขอ้ท่ีไดใ้นระดบัมากทั้งสามดา้น
คือ กาํหนดนโยบายเชิงรุกในการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาโดยเนน้การมีส่วนร่วมของชุมชน ไดค่้าเฉล่ีย   
3.90, 3.90 และ 3.99 ตามลาํดบัและพิจารณารายขอ้พบวา่
อยูใ่นระดบัมากข้ึนไปทุกรายการ 
 
การอภปิรายผล 
  1. การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม (SWOT 
Analysis) ในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานอภิปรายเป็นรายประเภทของการ

ระดมทรัพยากรทางการศึกษา ดงัน้ี 
       1.1 การระดมทรัพยากรบุคคล พบวา่ สภาพ 
แวดลอ้มของการระดมทรัพยากรบุคคลของสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ขนาดเลก็สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1  และ เขต 2 มี
สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นโอกาสมากท่ีสุดไดแ้ก่

ชุมชนมีบุคคลตวัอยา่งท่ีสามารถใชเ้ป็นตน้แบบการ

เรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี  สอดคลอ้งกบัประเวศ  วะสี (2549, 
หนา้ 9) ท่ีไดก้ล่าววา่ทรัพยากรบุคคลในฐานะเป็นภูมิ
ปัญญาไทยเป็นผูท่ี้สร้างสมประสบการณ์หรือจดัเจนจาก

วถีิชีวติและสงัคมในทอ้งถ่ินหน่ึงๆมีความเป็นบูรณาการ

สูงทั้งทางร่างกาย จิตใจ  สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม มี
วฒันธรรมเป็นฐาน มีการเช่ือมโยงไปสู่นามธรรม ท่ี
ลึกซ้ึงสูงส่ง สอดคลอ้งกบัสุทธิวรรณ  ตนัติรจนาวงศ ์

(2546, หนา้ 152-153) ไดก้ล่าววา่ ทรัพยากรบุคคลเป็น
แบบอยา่งท่ีดีท่ีจะกระตุน้ใหผู้เ้รียนปฏิบติัตามและทาํให้

เกิดการเรียนรู้และพฒันาตนเองไดต้ลอดชีวติตาม

ศกัยภาพ โดยเฉพาะชุมชนท่ีมีความพร้อมจะมีความ
ร่วมมือกนัระหวา่งกลุ่มในชุมชนและระหวา่งชุมชน ทาํ
ใหส้ถานศึกษาในชุมชนสามารถจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมี

คุณภาพ สอดคลอ้งกบั อุส่าห์ จนัทรประสาน (2547, 
หนา้ 12) ไดก้ล่าววา่ บุคคลในทอ้งถ่ิน เช่น ศึกษานิเทศก ์
นกัวชิาการ ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น คณะกรรมการองคก์ร
บริหารส่วนตาํบล ครูอาจารย ์ขา้ราชการผูป้กครอง
นกัเรียน เจา้ของสถานประกอบการ ผูน้าํทอ้งถ่ิน ผูน้าํทาง
ศาสนา และศิษยเ์ก่าซ่ึงทรัพยากรบุคคลเหล่าน้ีมี
ประโยชน์ ไดแ้ก่ เชิญเป็นวทิยากร การใหข้อคาํ
ปรึกษาหารือ ขอ้เสนอแนะ และเชิญเขา้มามีส่วนร่วมใน
การบริหารงานวชิาการได ้เพื่อให ้การจดัการศึกษามี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน และสภาพแวดลอ้มของการระดม
ทรัพยากรบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษา
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ท่ีเหมือนกนัในดา้น

สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นโอกาสมากท่ีสุด ไดแ้ก่  
ชุมชนมีความภาคภูมิใจ รัก และผกูพนัต่อสถานศึกษา  
สอดคลอ้งกบัวนัชยั  รอดฉาย (2544, หนา้ 57) ไดก้ล่าว
วา่ศกัยภาพชุมชนท่ีมีส่วนรวมในการพฒันาโรงเรียน

ประถม คือ สภาพการคมนาคมขนส่งในชุมชน สามารถ
ติดต่อกบัชุมชนอ่ืนไดร้วดเร็ว ทาํใหป้ระชาชนมีเวลา
พฒันาโรงเรียนประถมได ้ความสมัพนัธ์ของประชาชน
ในชุมชนมีลกัษณะเคารพผูอ้าวโุสและรักกนัฉนัญาติมิตร

เพราะการทาํใหส้งัคมมีความสามคัคีช่วยเหลือเก้ือกลูกนั

และร่วมกนัแกปั้ญหาชุมชน ส่วนสภาพแวดลอ้มของการ
ระดมทรัพยากรบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ

สถานศึกษาขนาดเลก็และขนาดกลางท่ีเหมือนกนัใน 
ดา้นสภาพแวดลอ้มภายในท่ีเป็นจุดแขง็มากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
สถานศึกษามีครูท่ีมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีต่อชุมชน สอดคลอ้ง
กบั สุทธิวรรณ  ตนัติรจนาวงศ ์(2546, หนา้ 152-153) ได้
กล่าววา่ทรัพยากรบุคคลเป็นผูด้าํเนินงานเก่ียวขอ้งกบัการ
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จดัการศึกษาของสถานศึกษารวมทั้งส่งเสริมสนบัสนุน

การศึกษาหรือชกัจูงบุคลากรภายนอกสถานศึกษาใหมี้

ส่วนในการจดัการศึกษาส่งผลต่อการจดัการเรียนการ

สอนท่ีมีประสิทธิผล และพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะท่ี
พึงประสงคข์องสงัคมชุมชนและประเทศชาติ ส่วน
สภาพแวดลอ้มของการระดมทรัพยากรบุคคลของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดใหญ่ดา้นสภาพแวดลอ้ม

ภายในท่ีเป็นจุดแขง็มากท่ีสุดไดแ้ก่ ครูมีผลการ
ปฏิบติังานเป็นท่ียอมรับของชุมชน สอดคลอ้งกบั วโิรจน์ 
สารรัตนะ (2542, หนา้ 73) ไดก้ล่าววา่ สภาพการทาํงาน
จะเก่ียวขอ้งกบัตวังานท่ีทาํอยูป่ระกอบไปดว้ย

ความสาํเร็จ การไดรั้บการยอมรับ ความกา้วหนา้ใน
ตาํแหน่ง ลกัษณะของงาน โอกาสความกา้วหนา้และ
ความรับผดิชอบจะส่งผลต่อการพฒันางานใหดี้ข้ึน 
  1.2 การระดมทรัพยากรการเงิน พบวา่
สภาพแวดลอ้มของการระดมทรัพยากรการเงินของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1  และ เขต 
2 ของสถานศึกษาขนาดเลก็  ขนาดกลาง  และขนาดใหญ่
เหมือนกนั ไดแ้ก่  สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นโอกาส
มากท่ีสุด ไดแ้ก่ รัฐจดัสรรงบประมาณตามโครงการเรียน
ฟรี 15 ปี อยา่งมีคุณภาพ ทาํใหส้ถานศึกษามีความ
คล่องตวัในการบริหารจดัการศึกษาสอดคลอ้งกบั ปรีชา  
คมัภีร์ปกรณ์ (2547, หนา้ 25) ไดก้ล่าววา่ สถานศึกษาท่ี
เป็นของราชการงบประมาณแผน่ดินถือวา่เป็นแหล่ง

ทรัพยากรแหล่งใหญ่ท่ีสุดโดยเฉพาะอยา่งยิง่ทรัพยากร

ทางการเงิน โดยรวมเงินไวทุ้กหมวดตั้งแต่หมวด
เงินเดือน ค่าจา้ง จนถึงหมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ปัจจุบนัน้ีการจดัสรรเงินงบประมาณรัฐบาลพยายามจดั

ใหต้ามโครงการต่าง ๆ สอดคลอ้งกบัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2552, หนา้ 2) ระบุ
วา่ เพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ใหทุ้ก
คนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาฟรี 15 ปี โดยสนบัสนุนตาํรา
ในวชิาหลกัใหแ้ก่ทุกสถานศึกษา จดัใหมี้ชุดนกัเรียนและ

อุปกรณ์การเรียนฟรี และสนบัสนุนค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ เพื่อ
ชดเชยรายการต่าง ๆ ท่ีสถานศึกษาไม่ตอ้งเรียกเกบ็จาก
ผูป้กครอง และสภาพแวดลอ้มภายในท่ีเป็นจุดแขง็มาก
ท่ีสุด  ไดแ้ก่  สถานศึกษามีการจดัทาํระบบการบญัชี/
การเงินท่ีถูกตอ้ง โปร่งใสและตรวจสอบได ้ สอดคลอ้ง
กบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ
แกไ้ขฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2545 มาตรา 62 ระบุใหมี้ระบบการ
ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การใชจ่้ายงบประมาณ การจดัการศึกษาให้
สอดคลอ้งกบัหลกัการศึกษา แนวการจดัการศึกษาและ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานของรัฐท่ีมีหนา้ท่ีตรวจสอบภายนอก 
สอดคลอ้งกบั นคร ตงัคะพิภพ (2549, หนา้ 28) ไดก้ล่าว
วา่ การสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัของคนในชาติ 
โดยปรับปรุงกลไกการทาํงานขององคก์รทุกวงการใหมี้

ความโปร่งใส สอดคลอ้งกบั สุทธิวรรณ  ตนัติรจนาวงศ ์
(2546, หนา้ 159-160) ไดก้ล่าววา่ สถานศึกษาควรแต่งตั้ง
บุคลากรรับผดิชอบ จดัทาํบญัชีพึงรับพึงจ่าย เพื่อดูถึง
แหล่งท่ีมาของเงินท่ีไดรั้บและสามารถตรวจสอบได ้
พร้อมรายงานผลการดาํเนินงานและการบริหารจดัการ 
  1.3 การระดมทรัพยากรดา้นวสัดุอุปกรณ์ พบวา่
สภาพแวดลอ้มของการระดมทรัพยากรดา้นวสัดุอุปกรณ์

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยาเขต1และเขต 2 
ของสถานศึกษาขนาดเลก็ ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
เป็นไปตามขนาดของสถานศึกษา ไดแ้ก่ สถานศึกษา 
ขนาดเลก็ พบวา่ สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นโอกาส
มากท่ีสุด  ไดแ้ก่หน่วยงานตน้สงักดัมีนโยบายส่งเสริมให้
สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรดา้นวสัดุอุปกรณ์อยา่ง

ต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542  และแกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบั 2)  พ.ศ. 2545  ท่ี
ระบุใหบุ้คคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน องคก์รเอกชน องคก์ร
วชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนั
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สงัคมอ่ืน ระดมทรัพยากรเพือ่การศึกษา โดยเป็นผูจ้ดัและ
มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา บริจาคทรัพยสิ์นและ
ทรัพยากรอ่ืนใหแ้ก่สถานศึกษาและมีส่วนร่วมรับภาระ

ค่าใชจ่้ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความ

จาํเป็น และสภาพแวดลอ้มภายในท่ีเป็นจุดแขง็มากท่ีสุด 
ไดแ้ก่ สถานศึกษามีการตรวจสอบระบบบญัชีพสัดุท่ี
ไดรั้บจากการระดมทรัพยากรใหถู้กตอ้งและเป็นปัจจุบนั 
สอดคลอ้งกบัสุทธิวรรณ  ตนัติรจนาวงศ ์(2546, หนา้ 50-
51)  ไดก้ล่าววา่ ผูบ้ริหารควรร่วมกาํหนดแผนการจดัซ้ือ
จดัหาวสัดุอุปกรณ์การศึกษาไวใ้นแผนระยะกลาง 3 ปี 
รวมทั้งในแผนปฏิบติัการ 1 ปี โดยเนน้ถึงความจาํเป็น 
ประหยดั และเกิดประโยชน์สูงสุดในการใชง้าน 
สถานศึกษาขนาดกลาง พบวา่ สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ี
เป็นโอกาสมากท่ีสุด ไดแ้ก่ นโยบายรัฐเพ่ือการระดม
ทรัพยากรดา้นวสัดุอุปกรณ์ไดส่้งเสริมใหส้ถานศึกษามี

อิสระในการใชจ่้ายทรัพยสิ์นของสถานศึกษาอยา่งชดัเจน  
ทาํใหส้ถานศึกษาสามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และแกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบั 2)  พ.ศ. 2545 ระบุให้
สถานศึกษาของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคล มีอาํนาจในการ
ปกครอง ดูแล บาํรุง รักษา ใชแ้ละจดัหาผลประโยชน์จาก
ทรัพยสิ์นของสถานศึกษา รวมทั้งท่ีเป็นท่ีราชพสัดุตาม
กฎหมายวา่ดว้ย ท่ีราชพสัดุ และท่ีเป็นทรัพยสิ์นอ่ืน 
รวมทั้งจดัหารายไดจ้ากงานบริการของสถานศึกษา และ
เกบ็ค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีไม่ขดั หรือ แยง้กบันโยบาย 
วตัถุประสงค ์และภารกิจหลกัของสถานศึกษาบรรดา
อสงัหาริมทรัพยท่ี์สถานศึกษาของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคล

ไดม้าโดยมีผูอุ้ทิศใหห้รือโดยการซ้ือหรือแลกเปล่ียนจาก

รายไดข้องสถานศึกษาไม่ถือเป็นท่ีราชพสัดุและใหเ้ป็น

กรรมสิทธ์ิของสถานศึกษาและสภาพแวดลอ้มภายในท่ี

เป็นจุดแขง็มากท่ีสุด ไดแ้ก่  สถานศึกษามีการระดม
ทรัพยากรดา้นวสัดุอุปกรณ์เพื่อช่วยใหก้ารดาํเนินงาน

บริหารของสถานศึกษาสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดีและรวดเร็ว 
สอดคลอ้งกบั จุฬาพร  ดีสุคนธ์ (2537) ไดศึ้กษาสภาพ

และปัญหาการปฏิบติังานตามบทบาทของคณะกรรมการ

ศึกษาประจาํโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังาน
ประถมศึกษาจงัหวดัสมุทรปราการ พบวา่ กรรม
การศึกษาส่วนใหญ่ใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัการจดัหาวสัดุ

อุปกรณ์ใหก้บัโรงเรียน การปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน 
การขอความช่วยเหลือและความร่วมมือจากประชาชน 
ตลอดจนการประสานงานกบัชุมชนหน่วยงานและส่วน

ราชการช่วยใหก้ารบริหารงานสาํเร็จตามเป้าหมายของ

งาน และสถานศึกษาขนาดใหญ่ พบวา่  สภาพแวดลอ้ม
ภายนอกท่ีเป็นโอกาสมากท่ีสุด ไดแ้ก่  ชุมชนมี
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยัสามารถใชใ้นการ

ส่ือสารเพ่ือการระดมทรัพยากรดา้นวสัดุอุปกรณ์ ไดอ้ยา่ง
เหมาะสมกบัความตอ้งการของสถานศึกษา สอดคลอ้ง
กบั ธวชัชยั  บาํรุงยศ (2545) ไดก้ล่าววา่ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาสนบัสนุนการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการ

อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทยโดยนาํเทคโนโลยเีขา้มาช่วย

ในการพฒันาโรงเรียนเปิดโอกาสใหชุ้มชนมีส่วนร่วมใน

การกาํหนดวสิัยทศันทิ์ศทางเป้าหมายและวตัถุประสงค์

ของโรงเรียนในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้

ผูเ้รียนใหมี้ความรู้ทกัษะพื้นฐานตามหลกัสูตรการศึกษา  
ขั้นพื้นฐานท่ีเนน้ดา้นคุณลกัษณะของผูเ้รียนใหมี้

คุณธรรมจริยธรรมและส่งเสริมบุคลิกภาพท่ีดีนอกจากน้ี

ยงัจดัส่ือวสัดุอุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อกิจกรรมการเรียนการสอน

โดยใชข้อ้มูลสารสนเทศท่ีเช่ือถือไดใ้นการบริหารมา

วางแผนพฒันาคุณภาพองคก์ร และสภาพแวดลอ้มภายใน
ท่ีเป็นจุดแขง็มากท่ีสุด  ไดแ้ก่ สถานศึกษามีวสัดุท่ีใชใ้น
การจดัการเรียน การสอนเคร่ืองมือในการทดลองทาง
วทิยาศาสตร์ เคร่ืองมือคอมพิวเตอร์ วทิย ุเทป โทรทศัน ์
รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อบริการแก่ผูเ้รียนอยา่งครบถว้น 
สอดคลอ้งกบัสุทธิวรรณ  ตนัติรจนาวงศ ์(2546, หนา้ 50-
51)  ท่ีไดก้ล่าววา่ผูบ้ริหารควรเนน้ใหผู้ส้อนและผูเ้รียน
ผลิตวสัดุ อุปกรณ์ทางการศึกษาข้ึนใชป้ระกอบการเรียน
การสอนเอง โดยใชว้สัดุราคาถูก และหาไดง่้ายใน
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ทอ้งถ่ิน ชุมชน เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความภูมิใจ และมี
ประสบการณ์ตรงจากการทาํวสัดุอุปกรณ์การศึกษาและ

มาฮาร์บีร์ (Mahabir, 2003) ไดว้จิยัเชิงปฏิบติัการเร่ือง
สาํรวจความตอ้งการวสัดุและทรัพยากรทางการศึกษา

สาํหรับเด็กท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ียากจนในประเทศ

สหรัฐอเมริกา  พบวา่ ส่ิงจาํเป็นคือ หนงัสือแบบสอง
ภาษา นิตยสาร วารสาร หนงัสือพิมพ ์ปากกา ดินสอ 
กระดาษ แผนท่ีและลูกโลกท่ีมีขอ้มูลในปัจจุบนัอุปกรณ์
ทางศิลปะวดิีโอเพื่อการศึกษา รวมทั้งคอมพิวเตอร์ดว้ย 
  2.  การกาํหนดกลยทุธ์ ประกอบดว้ยการร่าง
และตรวจสอบกลยทุธ์  ซ่ึงร่างกลยทุธ์กาํหนดประเดน็กล
ยทุธ์หลกัโดยใชท้ฤษฎีระบบได ้3 ประเดน็กลยทุธ์ 
ประกอบดว้ย การสร้างความพร้อมของสถานศึกษา            
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและการสร้าง

แรงจูงใจในการระดมทรัพยากรการศึกษา ทั้งน้ีเพราะ           
การระดมทรัพยากรทางการศึกษาตอ้งมีการสร้าง           
ความพร้อมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคลอ้งกบั
เอสเตอแบน (Esteban, 2005) ไดก้ล่าววา่ การระดม
ทรัพยากรตอ้งมีการเตรียมพร้อมอยูเ่สมอ (be ready) คือ
การเตรียมความพร้อมอยูเ่สมอสาํหรับทุก ๆ โอกาสท่ี
เกิดข้ึนอนัจะนาํองคก์รไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้การ
เตรียมความพร้อม ยงัหมายถึง ความรวดเร็วพร้อมท่ีจะ
ดาํเนินการโดยทนัทีและสร้างแรงจูงใจในการระดม

ทรัพยากรการศึกษาเพื่อกระตุน้อารมณ์ (be  passionate)  
องคก์รตอ้งพงึระลึกไวเ้สมอวา่ การระดมทรัพยากรเป็น
เร่ืองของไมตรีจิตท่ีพึงมีใหก้นัในสงัคมนอ้ยคร้ังมากท่ี

บุคคลจะบริจาคเพราะเหตุผลส่วนใหญ่จะเป็นการให้

เพราะอารมณ์ การระดมทรัพยากรมิใช่เป็นเร่ืองของเงิน
เพียงอยา่งเดียว แต่เป็นเร่ืองเก่ียวกบับุคคล ประชาชน 
และความจาํเป็นต่าง ๆ ดงันั้นข่าวสารหรือโครงการ 
ต่าง ๆ ขององคก์รจะตอ้งกระตุน้อารมณ์กลุ่มเป้าหมายให้
ตระหนกัถึง ความจาํเป็นขององคก์ร สอดคลอ้งกบั ชนญั
ชิดา ไชยรักษ ์(2549) ไดก้ล่าววา่ กระบวนการระดม
ทรัพยากรควรเป็นกระบวนการท่ีมี ส่วนร่วม เช่น 

กระบวนการจดัตั้งชมรมผูป้กครองและกระบวนการ

สนบัสนุนจากองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง     
  3. การประเมินความเหมาะสม ประโยชน์และ
ความเป็นไปไดใ้นการนาํไปปฏิบติัจริงไดข้องกลยทุธ์  
การระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยธุยา เขต  1 และ เขต 2 ประกอบดว้ย ประเดน็ 
กลยทุธ์ เป้าประสงค ์ตวัช้ีวดัความสาํเร็จและกลยทุธ์  โดย
ภาพรวม มีประเด็นสาํคญัในการอภิปรายผล ดงัน้ี 
ผลการประเมินกลยทุธ์การระดมทรัพยากรทางการศึกษา

ของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยธุยา เขต 1 และเขต 2 พบวา่ การประเมิน 3 
ดา้นไดแ้ก่ (1) ความเหมาะสม (2)  ประโยชน์  และ (3)  
ความเป็นไปไดใ้นการนาํไปปฏิบติัจริงไดข้องกลยทุธ์

การระดมทรัพยากรบุคคลทรัพยากรการเงิน และ
ทรัพยากรดา้นวสัดุอุปกรณ์  ในขนาดสถานศึกษาขนาด
เลก็  ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยผูเ้ช่ียวชาญมีมติและ
ลงความเห็นวา่เป็น กลยทุธ์ใหม่ท่ีมีความเหมาะสม เป็น
ประโยชน์และมีความเป็นไปไดใ้นการนาํไปปฏิบติัจริง

ได ้สอดคลอ้งกบัผลการประเมินของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ขั้นพื้นฐานท่ีเป็นผูป้ฏิบติัจริงในสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต1
และเขต2 ในระดบัมากข้ึนไปทุกรายการ แสดงใหเ้ห็นวา่
กลยทุธ์การระดมทรัพยากรทางการศึกษาน้ีมีความ

เหมาะสม มีประโยชน์และมีความเป็นไปไดใ้นการนาํไป
ปฏิบติัจริงได ้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาควรกาํหนด
เป็นนโยบายสาํคญัในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา

ใหส้ถานศึกษามีการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพือ่

พฒันาสถานศึกษาใหมี้คุณภาพในทุกดา้น 
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 2. สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาควรอบรมให้
ความรู้กบัผูอ้าํนวยการสถานศึกษาและ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
ในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ 

 3. สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาควรใหก้าร
ช่วยเหลือสถานศึกษาในการระดมทรัพยากร ทาง
การศึกษาโดยการนิเทศ ติดตาม ใหค้าํแนะนาํอยา่ง
สมํ่าเสมอ 
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ปัจจัยทีสั่มพนัธ์กบัการจัดการความขดัแย้งของผู้บริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา 

Factors Related to Conflict Management of the Administrators in Secondary Schools 

 

                                                                                                                                                           นคร  เดชพนัธ์ุ  

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัน้ี เป็นการวิจยัเชิงความสมัพนัธ์ มีวตัถุประสงค ์(1) เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบวิธีการจดัการความ

ขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียน (2) ศึกษาปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งสุ่มมาจาก ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร  มีจาํนวน 52โรงเรียน  รวม

ทั้งส้ินจาํนวน  199 คน  จากประชากร 260 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มลูไดแ้ก่ ค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  t-test และหาค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ระหวา่ง

ประเภทของความขดัแยง้  เพียร์สนั ผลการวิจยัพบวา่ (1) ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร เขต 2 มี

ลกัษณะท่ีมีภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง การสร้างวฒันธรรมองคก์รแบบมุ่งผลสาํเร็จ และการเสริมสร้างพลงัอาํนาจใน

การทาํงาน เป็นลกัษณะประจาํตวัของผูบ้ริหารทุกคนอยูใ่นระดบัมาก และเลือกใชวิ้ธีการจดัการความขดัแยง้ แบบ 

ชนะ-ชนะ มากท่ีสุด ในการบริหารสถานศึกษา (2) ปัจจยัเร่ืองภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง การสร้างวฒันธรรมองคก์ร

แบบมุ่งผลสาํเร็จ และการเสริมสร้างพลงัอาํนาจในการทาํงานแบบอาํนาจหนา้ท่ี มีความสมัพนัธ์กนัภายในทั้ง 3 ปัจจยั 

ส่วนปัจจยัท่ีไม่ส่งผลต่อการเลือกวิธีการจดัการความขดัแยง้เลยมีปัจจยัเดียวคือ ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง และปัจจยั

การสร้างวฒันธรรมองคก์รแบบมุ่งผลสาํเร็จ จะมีความสัมพนัธ์ในการเลือกใชแ้บบ แพ-้แพ ้ในดา้นงบประมาณ ดา้น

บุคคลและบริหารทัว่ไป และแบบ แพ-้ชนะ กบังานดา้น บุคคล บริหารทัว่ไป ในทางกลบักนั ถา้ผูบ้ริหารท่ีมีการสร้าง

วฒันธรรมองคก์รแบบมุ่งผลสาํเร็จมากจะไม่ใชวิ้ธีการจดัการความขดัแยง้ แบบ ชนะ-ชนะ ในงานดา้นบุคคลและ

บริหารทัว่ไป  

 

คําสําคัญ:  การจดัการความขดัแยง้, ภาวะผูน้าํ, กลยทุธ์ 
 

Abstract 

 The purposes of this research were as follows: to study (1) the conflict management of the secondary 

schools administrators and  find factors affecting to those conflict management. (2) To compare factors related with 

administrators conflict management of the secondary schools. The samples were 199 administrators selected from 

260 secondary school administrators who worked in 52 secondary school area 2. The research tool was a 

questionnaire, with 3 choices according to three conflict managements: lose-lose , lose – win , win- win. The content 

validity of research tool by using IOC were between 0.6 -1.00 and the reliability by using Conbrach α – coefficient 

were between 0.904-0.946. The statistical analysis were descriptive statistic and multiple regression analysis and 

using t-test to compare the conflict management between the various status of the samples. The results found that: (1) 
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The administrators who have transformational leadership, creating a corporate achievement culture and 
empowerment used win-win strategy to manage all aspects of management. (2) The Factors related to conflict 
management were the transformational leadership, the corporate achievement cultur and the empowerment were 
related. The transformational leadership was not significantly related with conflict management.  The corporate 
achievement cultural administrator selected conflict management in a lose-lose for budget management, personal 
management and general managements. And to select the conflict management is a lose – win in personal 
management and general management. For Administrators who aimed to create the corporate achievement culture did 
not use a win- win to manage conflict management in personnel management and general management. 
 
Keywords:  conflict management, leadership, strategy 

 
 

 
ความนํา  

สาํหรับการบริหารจดัการศึกษาใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ ท่ีบริหารการ                
จดัการศึกษาในรูปขององคค์ณะบุคคล โดยเปิดโอกาส
ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมกบัผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการศึกษา ในการจดัและพฒันา
สถานศึกษาอยา่งแทจ้ริง ตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และท่ี
แกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2545  และ 
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวง ใน
เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการแบ่งส่วนราชการ  ดว้ยวิธีการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม (Participation)  ของผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย (Stakeholder) โดยเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วน
ร่วมกบัผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา
ในการจดัการและพฒันาสถานศึกษาอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงจะ
เห็นไดว้า่กระทรวงศึกษาธิการใหค้วามสาํคญัอยา่งยิง่  
ต่อการมีส่วนร่วมในการดาํเนินการ จดัการศึกษาทุก
ระดบั ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา ทั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สมาคม
ผูป้กครองและครู  สมาคมศิษยเ์ก่า ฯ คณะกรรมการ

เครือข่ายผูป้กครอง   และองคก์รทั้งภาครัฐและเอกชน    
ไดเ้ขา้มาเก่ียวขอ้ง จึงอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ ซ่ึงเป็น
ปรากฏการณ์ธรรมชาติและเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้
ตราบใดท่ีมนุษยย์งัมีชีวิตอยูแ่ละอยูร่่วมกบัคนอ่ืนใน

สงัคม มีความคิดเห็นท่ีหลากหลายซ่ึงนาํไปสู่ความ
ขดัแยง้ในสถานศึกษา ถา้ผูบ้ริหาร สถานศึกษารักษา
ระดบัความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในระดบัท่ีเหมาะสม  ความ
ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนกจ็ะส่งผลในดา้นสร้างสรรค ์ดงันั้น
ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงใหค้วามสาํคญัต่อความขดัแยง้

ท่ีเกิดข้ึนและเรียนรู้ท่ีจะจดัการความขดัแยง้เพ่ือใหเ้กิด

ผลดีกบัสถานศึกษาท่ีจะตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถ

ดาํเนินการ  ใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีวาง
ไวด้ว้ยเหตุน้ีปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการจดัการ

ความขดัแยง้ของผูบ้ริหารในโรงเรียนมธัยมศึกษาคร้ังน้ี

สามารถนาํมาใชเ้ป็นแนวทางใหผู้บ้ริหารสถานศึกษา

นาํไปปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบับริบทของสถานศึกษา 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย  
         1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบวิธีการจดัการ
ความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาใน

การบริหารสถานศึกษา  
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       2. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กบัการจดัการ
ความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา  

 

         
กรอบแนวคดิการวจัิย  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
 
 
 

สถานภาพส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- วฒิุการศึกษา 
- ประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหาร 

ภาวะผู้นําการเปลีย่นแปลง 
(Model of the Full Range of Leadership) 
- ภาวะผูน้าํแบบการเปล่ียนแปลง 

- ภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน 

- ภาวะผูน้าํแบบปล่อยตามสบาย 
 

วฒันธรรมองค์กรแบบมุ่งผลสําเร็จ 
- มุ่งการแข่งขนั 
- มุ่งมัน่ เอาจริงเอาจงั 
- ทาํใหดี้ท่ีสุด 
-ขยนัขนัแขง็ 
-ระดบับุคคล 

การเสริมสร้างพลงัอาํนาจในการ
ทาํงาน 
-ความมุ่งหวงัผูบ้ริหาร 
 -ความรู้ของผูบ้ริหาร 
-ทกัษะประสบการณ์ของผูบ้ริหาร 
-อาํนาจหนา้ท่ีของผูบ้ริหาร 

การจัดการความขัดแย้ง 
แบบชนะ-ชนะ 
1. การบริหารวิชาการ 
2.การบริหารงบประมาณ 
3.การบริหารงานบุคคล 
4.การบริหารทัว่ไป 
แบบแพ้-ชนะ 
1. การบริหารวิชาการ 
2.การบริหารงบประมาณ 
3.การบริหารงานบุคคล 
4.การบริหารทัว่ไป 
 
แบบแพ้-แพ้ 
1. การบริหารวิชาการ 
2.การบริหารงบประมาณ 
3.การบริหารงานบุคคล 
4.การบริหารทัว่ไป 
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สมมติฐานการวจัิย 
1. ผูบ้ริหารท่ีมีสถานภาพต่างกนัจะมีวิธีการ 

จดัการความขดัแยง้ในการบริหารสถานศึกษาแตกต่าง

กนั  
2. ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง วฒันธรรม

องคก์รแบบมุ่งผลสาํเร็จ และการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ 
มีความสมัพนัธ์กบัวิธีการจดัการความขดัแยง้ ในการ
บริหารสถานศึกษาดา้น การบริหารงานวิชาการ  การ
บริหารงานงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และ
การบริหารงานทัว่ไป 
 
วธีิดําเนินการวจัิย  
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความสมัพนัธ์ 
(correlation study) ของปัจจยั ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการ
จดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา 
ดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นงานบุคคล และดา้น
บริหารทัว่ไป   
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 
ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2  รวมทั้งส้ิน จาํนวน 52 
โรงเรียน จาํแนกเป็น ผูบ้ริหารสถานศึกษาซ่ึง
ประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการโรงเรียนและรอง
ผูอ้าํนวยการโรงเรียน รวมทั้งส้ินจาํนวน 250 คน กลุ่ม
ตวัอยา่งจาํนวน 199 คน กาํหนดขนาดโดยใชต้าราง
ของโคแฮน (Cohen & Morrison, 2011, p. 147) 
ดาํเนินการสุ่มแบบชั้นภูมิ  
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

เป็นแบบสอบถามสาํหรับผูบ้ริหาร  
ซ่ึงสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดความ

ขดัแยง้ ในการบริหารสถานศึกษาทั้ง 4  ดา้น คือ  ดา้น
วิชาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นงานบุคคล และดา้น

บริหารทัว่ไป จาํนวน 1 ฉบบั  เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ และเลือกตอบ ไดค่้าความเช่ือมัน่อยูร่ะหวา่ง  
0.850 – 0.987 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

ใชส้ถิติ ท่ีจะตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยัใน
แต่ละขอ้ใหส้อดคลอ้งกนั (1) สถานภาพทัว่ไปของ
บุคคล วิเคราะห์ดว้ย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ (%)  (2)   
ประเภทของความขดัแยง้ วิเคราะห์ดว้ยค่าร้อยละของ
การจดัการความขดัแยง้ในการบริหารงาน ดา้นวิชาการ 
ดา้นงบประมาณ ดา้นงานบุคคล และดา้นบริหารทัว่ไป 
(3) ทดสอบความแตกต่างของวิธีการจดัการกบัความ
ขดัแยง้ โดยใช ้t-test (4) หาค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์
ระหวา่งประเภทของความขดัแยง้ โดยใชว้ิธีของ    
เพียร์สนั (Pearson Product-Moment Correlation) เป็น
รายดา้น โดยรวม และใชเ้กณฑก์ารแปลความหมาย
ของค่าความสัมพนัธ์  
 
ผลการวจัิย   

ผลการวจิยัมีรายละเอียดตามวตัถุประสงค์

ดงัน้ี (1) ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร เขต 2  มีลกัษณะภาวะผูน้าํการ
เปล่ียนแปลงการสร้างวฒันธรรมองคก์รแบบมุ่ง

ผลสาํเร็จ และการเสริมสร้างพลงัอาํนาจในการทาํงาน 
ซ่ึงเป็นลกัษณะประจาํตวัของผูบ้ริหารทุกคนอยูใ่น

ระดบัมาก และเลือกใชว้ิธีการจดัการความขดัแยง้ แบบ 
ชนะ-ชนะ มากท่ีสุด ในการบริหารสถานศึกษา  (2) 
ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
เขต 2 ทั้งเพศชาย และเพศหญิง รวมทั้ง ผูบ้ริหารท่ีมี
อายตุ ํ่ากวา่ 41 ปี กบัผูบ้ริหารท่ีมีอายมุากกวา่ 41 ปี 
เลือกใชว้ิธีการจดัการความขดัแยง้ ท่ีคลา้ยกนัหรือไม่
แตกต่างกนั  (3) ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ในเขต
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ท่ีมีวฒิุปริญญาตรีกบัผูบ้ริหาร
ท่ีมีวฒิุสูงกวา่ปริญญาตรีมีวิธีการจดัการความขดัแยง้ท่ี

แตกต่างกนั เฉพาะดา้นบริหารงานบุคคล  ดา้นการ
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บริหารงานงบประมาณ โดยการบริหารงานบุคคล
ผูบ้ริหารท่ีมีวฒิุสูงกวา่ปริญญาตรี ใชว้ิธีการจดัการแบบ 
แพ-้แพ ้และแบบชนะ-ชนะ มากกวา่ผูบ้ริหารท่ีมีวฒิุ
ปริญญาตรี และการบริหารงบประมาณ ผูบ้ริหารท่ีมี
วฒิุสูงกวา่ปริญญาตรี ใชว้ิธีการจดัการความขดัแยง้ 
แบบแพ-้ชนะ มากกวา่ผูบ้ริหารท่ีมีวฒิุปริญญาตรี ส่วน
การจดัการความขดัแยง้ท่ีไม่แตกต่างกนัคือดา้นวิชาการ 
และดา้นบริหารทัว่ไป   (4) ผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ 
ในตาํแหน่งผูบ้ริหาร 11 ปีข้ึนไป กบัผูบ้ริหารท่ีมี
ประสบการณ์ในตาํแหน่งผูบ้ริหารนอ้ยกวา่ 11 ปี ใชว้ิธี
จดัการความขดัแยง้ท่ีไม่แตกต่างกนัในการดา้นวิชาการ 
ดา้นบริหารงบประมาณ และ ดา้นบริหารงานทัว่ไป ใน
ส่วนท่ีใชว้ิธีจดัการความขดัแยง้ท่ีแตกต่างกนั คือการ
บริหารงานบุคคล โดยผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ ใน
ตาํแหน่งผูบ้ริหาร 11 ปีข้ึนไป มีวิธีการจดัการกบัความ
ขดัแยง้แบบ แพ-้ชนะ มากวา่ผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์
ตาํแหน่งผูบ้ริหารนอ้ยกวา่ 11 ปี และยงัพบอีกวา่
ผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ ตาํแหน่งผูบ้ริหารนอ้ยกวา่ 
11 ปี ใชว้ิธีการจดัการความขดัแยง้แบบชนะ-ชนะ 
มากกวา่ผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ ตาํแหน่งบริหาร
มากกวา่ 11 ปี  (5) ปัจจยัเร่ืองภาวะผูน้าํการ
เปล่ียนแปลง การสร้างวฒันธรรมองคก์รแบบมุ่ง
ผลสาํเร็จ และการเสริมสร้างพลงัอาํนาจในการทาํงาน
แบบอาํนาจหนา้ท่ี มีความสมัพนัธ์กนัภายในทั้ง 3 
ปัจจยั  (6) ปัจจยัท่ีไม่ส่งผลต่อการเลือกวิธีการจดัการ
ความขดัแยง้เลย มีปัจจยัเดียวคือ ภาวะผูน้าํการ
เปล่ียนแปลง ซ่ึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกวิธีการ
จดัการความขดัแยง้ คือ การสร้างวฒันธรรมองคก์ร
แบบมุ่งผลสาํเร็จ และการเสริมสร้างพลงัอาํนาจในการ
ทาํงาน โดยปัจจยัการสร้างวฒันธรรมองคก์รแบบมุ่ง
ผลสาํเร็จ จะมีความสมัพนัธ์ในการเลือกใชแ้บบ แพ-้
แพ ้ในดา้นงบประมาณ ดา้นบุคคลและบริหารทัว่ไป 
และแบบ แพ-้ชนะ กบังานดา้นบุคคล บริหารทัว่ไป 
ในทางกลบักนั ถา้ผูบ้ริหารท่ีมีการสร้างวฒันธรรม
องคก์รแบบมุ่งผลสาํเร็จมากจะไม่ใชว้ิธีการจดัการ

ความขดัแยง้ แบบ ชนะ-ชนะ ในงานดา้นบุคคลและ
บริหารทัว่ไป ส่วนการเสริมสร้างพลงัอาํนาจในการ
ทาํงาน  ถา้ผูบ้ริหารมีการเสริมสร้างพลงัอาํนาจในการ
ทาํงานมากจะทาํใหเ้ลือกวิธีการจดัการความขดัแยง้ 
แบบแพ-้แพ ้ในงานดา้นงบประมาณ บุคคล และ
บริหารทัว่ไป และยงัเลือกวิธีการแบบ แพ-้ชนะ ในดา้น
วิชาการดว้ย และยงัพบอีกวา่การเสริมสร้างพลงัอาํนาจ
ในการทาํงาน มีมากจะส่งผลทางลบในการเลือกแบบ 
แพ-้แพ ้ในดา้นวิชาการ และแบบชนะ-ชนะ ในดา้น
บุคคลและบริหารทัว่ไป 
 
การอภิปรายผล  
 1. ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร เขต 2 มีลกัษณะท่ีมีภาวะผูน้าํการ
เปล่ียนแปลง การสร้างวฒันธรรมองคก์รแบบมุ่ง
ผลสาํเร็จ และการเสริมสร้างพลงัอาํนาจในการทาํงาน 
อยูใ่นระดบัมาก และเลือกใชว้ิธีการจดัการความขดัแยง้ 
แบบ ชนะ-ชนะ มากท่ีสุด ในการบริหารสถานศึกษา 
ซ่ึงเป็นลกัษณะของผูบ้ริหารท่ีเป็นผูน้าํ สอดคลอ้งกบั
แบส (Bass, 1985) ใหค้วามหมายของภาวะผูน้าํ 
หมายถึง กระบวนการเปล่ียนแปลง ผูน้าํตอ้งเป็นผู ้
เปล่ียนแปลงการปฏิบติังานของผูต้าม ตอ้งไดผ้ลเกิน
เป้าหมายท่ีกาํหนด ทศันคติ ความเช่ือมัน่ และความ
ตอ้งการของผูต้ามตอ้งไดรั้บการเปล่ียนแปลงจากระดบั

ตํ่าไประดบัสูง และมีการสร้างวฒันธรรมองคก์รแบบ
มุ่งผลสาํเร็จ เป็นส่ิงสาํคญัท่ีผูบ้ริหารจะละท้ิงไม่ไดซ่ึ้ง
เก่ียวขอ้งถึงค่านิยม ความเช่ือ ขององคก์รท่ีใชย้ดึถือ 
นบัวา่เป็นไปตามความหมายท่ีมีนกัการศึกษาไดใ้ห้

ความหมายไว ้เช่น สเป็นเดอร์ (Spender, 1996, pp. 45-
62) วา่เป็นระบบความเช่ือท่ีสมาชิกขององคก์ารยดึถือ
ร่วมกนั หรือของโออูชิ (Ouchi, 1992, pp. 63-82) ท่ี
หมายถึงสญัลกัษณ์ พิธีกรรม ขนบธรรมเนียมต่าง ๆ ซ่ึง 
แฝงดว้ยค่านิยมและความเช่ือขององคก์าร เพื่อถ่ายทอด
ใหแ้ก่พนกังาน (อา้งถึงใน สุเทพ พงศศ์รีวฒัน,์ 2545) 
นอกจากนั้นผูบ้ริหารยงัตอ้งมี การเสริมสร้างพลงั
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อาํนาจในการทาํงาน ซึงมีความจาํเป็นท่ีผูบ้ริหาร
จะตอ้งมีเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหาร 
สอดคลอ้งกบั ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 2005) 
กล่าวถึง พลงัอาํนาจเป็นกระบวนการท่ีผูบ้ริหาร
กระจายอาํนาจและช่วยใหบุ้คคลอ่ืนใชอ้าํนาจในการ

ตดัสินใจท่ีส่งผลต่อตนเองและงานท่ีปฏิบติั 
นอกจากนั้นผูบ้ริหารและผูป้ฏิรูปการศึกษาพยายามจะ

ใชพ้ลงัอาํนาจกบัครู การจดัตั้งทีมงาน การบริหาร ณ 
สถานท่ีเม่ือครูไดรั้บมอบอาํนาจ ครูใหญ่จะลดความ
เป็นเจา้นายโดย มอบใหค้รูดาํเนินการไดเ้อง นบัวา่เป็น
คุณลกัษณะท่ีควรมีในตวัผูบ้ริหารอยา่งยิง่ และในการท่ี
ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 
เขต 2 เลือกใชว้ิธีการจดัการความขดัแยง้ แบบชนะ-
ชนะ มากท่ีสุด แสดงใหเ้ห็นถึงผูบ้ริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร เขต 2 นั้น นาํ
ปัจจยัทั้ง 3 อยา่งประกอบการเลือกใชว้ิธีการจดัการ
ความขดัแยง้ วิธีการจดัการความขดัแยง้แบบชนะ-ชนะ 
ตามหลกัการของ พนสั หนันาคินทร์ (2526, หนา้ 235-
238) เป็นวิธีการในลกัษณะเพ่ือใหท้ั้งสองฝ่ายเกิด
ความรู้สึกวา่ไดช้ยัชนะทั้งคู่คือ เม่ือแยกความขดัแยง้
ออกเป็นขอ้ ๆ แลว้ตรวจดูวา่ทั้งสองฝ่ายมีความเห็น
อะไรท่ีเหมือนกนั มีอะไรท่ีแตกต่างกนั แยกออกเป็น
พวก ๆ หลงัจากนั้นผูบ้ริหารจะขอใหท้ั้งสองฝ่าย
ช่วยกนัวิเคราะห์ปรับปรุงแกไ้ข ความคิดเห็นท่ีไม่
ตรงกนั เพื่อหาแนวทางปฏิบติัท่ีไปสู่จุดประสงคข์อง
งาน การกระทาํเช่นน้ีแต่ละฝ่ายยอ่มจะเกิดความรู้สึกวา่ 
ความคิดเห็นของทั้งสองฝ่ายไดรั้บการพฒันาไปสู่

เป้าหมายท่ีตอ้งการ ภายใตก้ารนาํของผูบ้ริหารซ่ึง
สนบัสนุนทั้งสองฝ่ายใหด้าํเนินงานไปสู่เป้าหมาย

เดียวกนั สืบเน่ืองจากผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ใน
เขตกรุงเทพมหานคร เขต 2 มีลกัษณะปัจจยัดา้นภาวะ
ผูน้าํการเปล่ียนแปลง การสร้างวฒันธรรมองคก์รแบบ
มุ่งผลสาํเร็จ และการเสริมสร้างพลงัอาํนาจในการ
ทาํงาน อยูใ่นระดบัมาก จึงเลือกใชว้ิธีการจดัการความ
ขดัแยง้ แบบ ชนะ-ชนะ 

 2. ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ในเขต
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ทั้งเพศชาย หรือเพศหญิง 
รวมทั้ง ผูบ้ริหารท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ 41 ปี กบัผูบ้ริหารท่ีมี
อายมุากกวา่ 41 ปี เลือกใชว้ิธีการจดัการความขดัแยง้ ท่ี
คลา้ยกนัหรือไม่แตกต่างกนั ในเร่ืองเพศชาย หรือเพศ
หญิง นั้นเลือกวิธีการจดัการความขดัแยง้ท่ีไม่แตกต่าง
กนันั้นสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Pritchard (อา้งถึงใน 
เจริญ  โคกสีอาํนวย, 2528) ไดว้ิจยัเก่ียวกบั
ความสมัพนัธ์ระหวา่งวิธีแกไ้ขความขดัแยง้ของ

ผูจ้ดัการชายและหญิงในวิทยาลยัชุมชนสหรัฐอเมริกา 
พบวา่ วิธีการแกไ้ขความขดัแยง้ ของผูจ้ดัการหญิงชาย
ท่ีมีประสบการณ์ในวิทยาลยัชุมชนและสหรัฐอเมริกา

ไม่มีความแตกต่างกนั  ส่วนเร่ืองอาย ุผูบ้ริหารท่ีมีอายุ
ต ํ่ากวา่ 41 ปี กบัผูบ้ริหารท่ีมีอายมุากกวา่ 41 ปี เลือกใช้
วิธีการจดัการความขดัแยง้ ท่ีคลา้ยกนัหรือไม่แตกต่าง
กนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเจริญ โคกสีอาํนวย 
(2528)  ไดศึ้กษาวิธีการแกไ้ขความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร
โรงเรียนมธัยมศึกษาสงักดักรมสามญัศึกษา ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ผูบ้ริหารท่ีมีเพศ อาย ุระดบั
การศึกษา ประสบการณ์ในตาํแหน่ง  และขนาดของ
โรงเรียนต่างกนัจะมีวิธีการแกค้วามขดัแยง้ไม่ต่างกนั 
นบัวา่เป็นการผา่นการฝึกอบรมผูบ้ริหาร ก่อนเขา้สู่
ตาํแหน่งผูบ้ริหารท่ีสร้างใหมี้คุณลกัษณะท่ีเหมือนกนั 
จึงไม่มีความแตกต่างกนัในเร่ืองเพศ และเร่ืองอาย ุ
เก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกวิธีจดัการความขดัแยง้ 
 3. ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ในเขต
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ท่ีมีวฒิุปริญญาตรีกบัผูบ้ริหาร
ท่ีมีวฒิุสูงกวา่ปริญญาตรีมีวิธีการจดัการความขดัแยง้ท่ี

แตกต่างกนั เฉพาะดา้นการบริหารงานบุคคล  ดา้นการ
บริหารงานงบประมาณ โดยการบริหารงานบุคคล  
ผูบ้ริหารท่ีมีวฒิุสูงกวา่ปริญญาตรี ใชว้ิธีการจดัการแบบ 
แพ-้แพ ้และแบบชนะ-ชนะ มากกวา่ผูบ้ริหารท่ีมีวฒิุ
ปริญญาตรี และการบริหารงบประมาณ ผูบ้ริหารท่ีมี
วฒิุสูงกวา่ปริญญาตรี ใชว้ิธีการจดัการความขดัแยง้ 
แบบแพ-้ชนะ มากกวา่ผูบ้ริหารท่ีมีวฒิุปริญญาตรี อนั
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เน่ืองมาจากการพฒันาความรู้ของผูบ้ริหารโรงเรียน ยิง่
มีระดบัวฒิุการศึกษาท่ีสูงข้ึนจะเลือกวิธีการจดัการ

ความขดัแยง้ แบบ แพ-้แพ ้ตามนิยามของพนสั  
หนันาคินทร์ (2526, หนา้ 235-238) กล่าววา่วธีิพบกนั
คร่ึงทาง แต่ละฝ่ายไม่ไดรั้บส่ิงท่ีตอ้งการทั้งหมด 
เป็นไปในลกัษณะประนีประนอม ซ่ึงจะสร้างความ
สบายใจใหแ้ก่ทั้งสองฝ่ายไดดี้พอสมควร และแบบ 
ชนะ-ชนะ เป็นกลวิธีท่ีผูบ้ริหารอาจใชไ้ดเ้พื่อใหท้ั้งสอง
ฝ่ายเกิดความรู้สึกวา่ไดช้ยัชนะทั้งคู่และขอใหท้ั้งสอง

ฝ่ายช่วยกนัวิเคราะห์ปรับปรุงแกไ้ข ความคิดเห็นท่ีไม่
ตรงกนั ซ่ึงใชบ้ริหารงานในการบริหารงานบุคคล 
นบัวา่เป็นการบริหารท่ีผูบ้ริหารตอ้งใชค้วามรู้และ

ศิลปะในการบริหารมาใช ้ฉะนั้นเม่ือมีวฒิุสูงยอ่มมี
ความคิดและมองมุมกวา้งในเชิงบวกมากข้ึน สาํหรับ
การบริหารงานดา้นการบริหารงบประมาณ นั้นใช้
วิธีการจดัการความขดัแยง้แบบ แพ-้ชนะ เม่ือตอ้งการ
ความเดด็ขาดและเป็นท่ีแน่ใจวา่ลกัษณะของความ

ถูกผดินั้น เป็นท่ีปรากฏชดัแจง้ โดยผูบ้ริหารจะตอ้ง
ศึกษากฎระเบียบวา่ดว้ยการเงินและพสัดุของสาํนกั

นายกรัฐมนตรี เป็นระเบียบชดัแจง้อยูแ่ลว้ นบัวา่เป็น
การเลือกใชว้ิธีการจดัการความขดัแยง้ท่ีถูกตอ้ง ท่ีได้
จากการศึกษาหาความรู้ 
 ส่วนการจดัการความขดัแยง้ท่ีไม่แตกต่างกนั

คือดา้นวิชาการ และดา้นบริหารทัว่ไป ซ่ึงการ
บริหารงานทั้งสอง ดา้นน้ีนั้น เป็นการใหก้ารบริการ
ของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมากกวา่ จึงใชว้ิธีการจดัการความ
ขดัแยง้ท่ีคลา้ยกนั มีความยดืหยุน่อยูใ่นตวัของ
กฎระเบียบของแต่ละงานอยูแ่ลว้ 
 4. ผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ ในตาํแหน่ง
ผูบ้ริหาร 11 ปีข้ึนกบัผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ใน
ตาํแหน่งผูบ้ริหารนอ้ยกวา่ 11 ปี ใชว้ิธีจดัการความ
ขดัแยง้ท่ีไม่แตกต่างกนัในการดา้นวิชาการ ดา้นบริหาร
งบประมาณ ดา้นบริหารงานทัว่ไป ซ่ึงสอคลอ้งกบั 
งานวิจยัของเจริญ โคกสีอาํนวย (2528)  ไดศึ้กษา
วิธีการแกไ้ขความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียน

มธัยมศึกษาสงักดักรมสามญัศึกษา ท่ีพบวา่ผูบ้ริหารท่ีมี 
ประสบการณ์ในตาํแหน่ง  ต่างกนัจะมีวิธีการแกค้วาม
ขดัแยง้ไม่ต่างกนั อนัอาจเน่ืองจากประสบการณ์ของ
ผูบ้ริหารจะมากหรือนอ้ยนั้น ในการบริหารทั้ง 3 ดา้นท่ี
กล่าวมานั้น มีกฎระเบียบรองรับอยูแ่ลว้ และมีระบบ
สายงานท่ีรับผดิชอบท่ีชดัเจน ทาํใหก้ารเลือกวิธีการ
จดัการความขดัแยง้ท่ีคลา้ยกนั 
 ในส่วนท่ีใชว้ิธีจดัการความขดัแยง้ท่ีแตกต่าง

กนั คือการบริหารงานบุคคล โดยผูบ้ริหารท่ีมี
ประสบการณ์ ในตาํแหน่งผูบ้ริหาร 11 ปีข้ึนไป มี
วิธีการจดัการกบัความขดัแยง้แบบ แพ-้ชนะ มากวา่
ผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ตาํแหน่งผูบ้ริหารนอ้ยกวา่ 
11 ปี ทั้งน้ีเน่ืองจากการมีประสบการณ์ในการ
บริหารงานมากยอ่มทาํใหเ้กิดการเสริมสร้างพลงั

อาํนาจในการทาํงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปัจจยัพื้นฐาน
การเสริมสร้างพลงัอาํนาจในการทาํงาน เร่ืองทกัษะ
ประสบการณ์ของผูบ้ริหาร ของ Bowen and Lawler 
(1992, p. 514) ทกัษะประสบการณ์ท่ีเสริมสร้างพลงั
อาํนาจการทาํงานในหนา้ท่ีผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ ทกัษะ
ประสบการณ์ ความชาํนาญในการปฏิบติั การจดั
กิจกรรมดาํเนินการสอน ในการวดัและประเมินผลการ
ถ่ายทอดวิทยาการและผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน จึง
นาํมาซ่ึงการเลือกใชว้ิธีการจดัการความขดัแยง้ ดา้น
บุคคล ดว้ยวิธีแบบ แพ-้ชนะ วิธีแพ-้ ชนะ ในการ
แกปั้ญหาแบบน้ีควรจะใชเ้ม่ือตอ้งการความเดด็ขาด

และเป็นท่ีแน่ใจวา่ลกัษณะของความถูกผดินั้น เป็นท่ี
ปรากฎชดัแจง้และยงัพบอีกวา่ผูบ้ริหารท่ีมี

ประสบการณ์ ตาํแหน่งผูบ้ริหารนอ้ยกวา่ 11 ปี ใช้
วิธีการจดัการความขดัแยง้แบบชนะ-ชนะ มากกวา่
ผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ ตาํแหน่งบริหารมากกวา่ 11 
ปี ซ่ึงในทางตรงกนัขา้ม ผูมี้ประสบการณ์นอ้ย ยอ่มเกิด
การเสริมสร้างพลงัอาํนาจไดน้อ้ย จึงเลือกใชว้ิธีการ
จดัการความขดัแยง้ แบบ ชนะ-ชนะ กบัการบริหารงาน
บุคคล ซ่ึงเป็นวิธีเพื่อใหท้ั้งสองฝ่ายเกิดความรู้สึกวา่ได้
ชยัชนะทั้งคู่ ขอใหท้ั้งสองฝ่ายช่วยกนัวิเคราะห์
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ปรับปรุงแกไ้ข ความคิดเห็นท่ีไม่ตรงกนั เพื่อหา
แนวทางปฏิบติัไปสู่จุดประสงคข์องงานแต่ละฝ่าย

ยอ่มจะเกิดความรู้สึกวา่ ความคิดเห็นของเขาไดรั้บการ
พฒันาไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการ (พนสั หนันาคินทร์, 
2526, หนา้ 235-238) 
 5. ปัจจยัเร่ืองภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง 
วฒันธรรมองคก์ารแบบมุ่งผลสาํเร็จ และการ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจในการทาํงาน มีความสัมพนัธ์กนั
ทั้งสามปัจจยั เน่ืองจากลกัษณะของผูน้าํการ
เปล่ียนแปลง เป็นกระบวนการท่ีผูน้าํมีอิทธิพลต่อ
ผูร่้วมงานและผูต้าม เป็นการจูงใจใหผู้ร่้วมงานและผู ้
ตามมองไกลเกินความสนใจของพวกเขาไปสู่

ผลประโยชนข์องกลุ่มหรือสงัคม (Bass & Avolio, 
1994, pp. 3-4)  คุณลกัษณะดงักล่าวสอดคลอ้งกบั
วฒันธรรมองคก์รแบบมุ่งสู่ความสาํเร็จตามวิสยัทศัน์

ขององคก์ร (Draft, 2002) ในขณะเดียวกนัดา้นการ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจ เป็นกระบวนการจดักระทาํหรือ
ใหก้ารสนบัสนุนปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส่งผลใหผู้บ้ริหารและ
บุคลากรไดป้ฏิบติัในส่ิงท่ีเป็นการพฒันาพลงั

ความสามารถในการทาํงานใหสู้งข้ึน 
 6. ปัจจยัท่ีไม่ส่งผลต่อการเลือกวิธีการจดัการ
ความขดัแยง้เลยมีปัจจยัเดียวคือ ภาวะผูน้าํการ
เปล่ียนแปลง อนัเน่ืองมาจากลกัษณะของภาวะผูน้าํท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะตามนิยามของแจ๊คสนั และ ฟริกอน 
(Jackson & Frigon, 1994) กไ็ดใ้หค้วามหมายของภาวะ
ผูน้าํ วา่ศาสตร์และศิลป์ท่ีจะทาํใหผู้อ่ื้นปฏิบติัตามใน
ส่ิงท่ีจะทาํใหบ้รรลุผลสาํเร็จ และกริฟฟิน (Griffin, 
1999, p. 504) ใหค้วามหมายของคาํวา่ ภาวะผูน้าํ 
หมายถึง การไม่ใชอิ้ทธิพลบงัคบักลุ่มหรือใหท้าํตาม
วตัถุประสงคข์ององคก์าร แต่เป็นการกระตุน้
พฤติกรรมของคนท่ีนาํไปสู่ความสาํเร็จของหน่วยงาน 
และ ยคูลั (Yukl, 1998, p. 2) ใหค้วามหมายของคาํวา่ 
ภาวะผูน้าํหมายถึง พฤติกรรมส่วนตวัของบุคคลหน่ึงท่ี
จะชกันาํกิจกรรมของกลุ่ม ใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกนั 
แสดงใหเ้ห็นถึง การมีภาวะผูน้าํไดน้ั้น จะตอ้งใชก้าร

ชกันาํ ไม่มีการใชอิ้ทธิพลใด ๆ นบัวา่ไม่ใชว้ิธีการ
บงัคบั ซ่ึงก่อใหเ้กิดการขดัแยง้ในองคก์รไดโ้ดยง่าย จึง
ไม่ส่งผลต่อการเลือกวิธีการจดัการความขดัแยง้ 
 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกวิธีการจดัการความ

ขดัแยง้ คือ การสร้างวฒันธรรมองคก์รแบบมุ่ง
ผลสาํเร็จ และการเสริมสร้างพลงัอาํนาจในการทาํงาน 
มาย ของ วฒันธรรมองคก์รของโออูชิ (Ouchi, 1992) 
หมายถึง สญัลกัษณ์ พิธีกรรม ขนบธรรมเนียมต่าง ๆ 
ซ่ึงแฝงดว้ยค่านิยมและความเช่ือขององคก์าร เพื่อ
ถ่ายทอดใหแ้ก่พนกังาน และความหมายของการ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจ Lightfoot (1986) ตอ้งอาศยั
ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี ความรับผดิชอบในการทาํงาน 
โดยมีผูบ้ริหาร โครงสร้างและการบริหารจดัการ เป็น
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกวิธีการจดัการความขดัแยง้ 
 โดยปัจจยัการสร้างวฒันธรรมองคก์รแบบมุ่ง

ผลสาํเร็จ จะมีความสมัพนัธ์ในการเลือกใชแ้บบ แพ-้
แพ ้ในดา้นงบประมาณ ดา้นบุคคลและบริหารทัว่ไป 
และแบบ แพ-้ชนะ กบังานดา้น บุคคล บริหารทัว่ไป 
การเลือกใชว้ิธีการจดัการความขดัแยง้แบบ แพ-้แพ ้คือ
วิธีพบกนัคร่ึงทางอาจเป็นไปในลกัษณะ

ประนีประนอม ซ่ึงจะสร้างความสบายใจใหแ้ก่ทั้งสอง
ฝ่ายไดดี้พอสมควรโดยเฉพาะทั้งสองฝ่าย ไม่ดือร้ัน 
หรือยดึมัน่ในตนเองจนเกินไป พนสั หนันาคินทร์
(2526, หนา้ 235-238) ซ่ึงการสร้างวฒันธรรมองคก์ร 
เกิดมาจากความเก่ียวขอ้งกบัค่านิยม ความเช่ือ ของ
องคก์รท่ีใชย้ดึถือ ถา้สมาชิกในองคก์รมีความเช่ือใน
แนวเดียวกนัแลว้การเลือกวิธีการจดัการความขดัแยง้

เป็นแบบ แพ-้แพ ้ฉะนั้นการสร้างวฒันธรรมองคก์ร
แบบมุ่งผลสาํเร็จจึงเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือก

วิธีการจดัการความขดัแยง้ ในดา้นการบริหารงานดา้น
งบประมาณ ดา้นบุคคลและบริหารทัว่ไป สอดคลอ้ง
กบัณฐัวฒิุ  บุง้จนัทร์ (2551) โดยท่ีใชห้ลกัเกณฑ ์ความ
เช่ือ ธรรมเนียมปฎิบติัท่ีมีอยูแ่ลว้ ดาํเนินการจดัการ
ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2557 233

 ในทางกลบักนั ถา้ผูบ้ริหารท่ีมีการสร้าง
วฒันธรรมองคก์รแบบมุ่งผลสาํเร็จมากจะไม่ใชว้ิธีการ

จดัการความขดัแยง้ แบบ ชนะ-ชนะ ในงานดา้นบุคคล
และบริหารทัว่ไป โดยลกัษณะงานและวิธีการท่ีปฎิบติั
อยูแ่ลว้เหมือนเป็นธรรมเนียม จะไม่ใชแ้บบ ชนะ-ชนะ 
ท่ีเป็นวิธีการเพื่อใหท้ั้งสองฝ่ายเกิดความรู้สึกวา่ไดช้ยั

ชนะทั้งคู่ ตรวจดูวา่ทั้งสองฝ่ายมีความเห็นอะไรท่ี
เหมือนกนั มีอะไรท่ีแตกต่างกนั แยกออกเป็นพวก ๆ 
จะใชแ้บบลกัษณะประนีประนอม เพื่อวฒันธรรม
องคก์รท่ีมีมากกวา่ 
 ถา้ผูบ้ริหารมีการสร้างเสริมพลงัอาํนาจในการ

ทาํงานมากจะเลือกวิธีการจดัการความขดัแยง้ แบบแพ-้
แพ ้ในงานดา้นงบประมาณ บุคคล และบริหารทัว่ไป 
และยงัเลือกวิธีการแบบ แพ-้ชนะ ในดา้นวิชาการดว้ย  
การท่ีผูบ้ริหารมีการเสริมสร้างพลงัอาํนาจในการ

ทาํงาน มากยอ่มเกิดเป็นกระบวนการท่ีตอ้งอาศยัปัจจยั
ดา้นความรู้ ทกัษะความสามารถ ทกัษะประสบการณ์ 
ความมุ่งมัน่ ความไวว้างใจของผูบ้ริหารและบุคลากร 
(Lightfoot, 1986) จึงส่งผลใหเ้ลือกวิธีการจดัการความ
ขดัแยง้แบบแพ-้แพ ้เป็นลกัษณะประนีประนอม
มากกวา่ในดา้นงบประมาณ บุคคล และบริหารทัว่ไป 
ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเกิดมาจากทกัษะต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาแลว้ 
และเลือกใชว้ิธีการจดัการความขดัแยง้แบบ แพ-้ชนะ 
ในดา้นวิชาการ เป็นการตดัสินใจจากทกัษะท่ีมีการ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจในการทาํงาน 
 และยงัพบอีกวา่การเสริมสร้างพลงัอาํนาจใน

การทาํงาน มีมากจะส่งผลทางลบในการเลือกแบบ แพ-้
แพ ้ในดา้นวิชาการ และแบบชนะ-ชนะ ในดา้นบุคคล
และบริหารทัว่ไป เน่ืองมาจากการท่ีผูบ้ริหารมีทกัษะ
ต่าง ๆ ตามความหมายของการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ
ในการทาํงาน มากยอ่มทาํใหมี้ความเช่ือมัน่ในตนเอง

มาก จึงไม่ใชว้ิธีการแบบ แพ-้แพ ้ในงานดา้นวิชาการ 
เพราะจะเป็นการพบกนัคร่ึงทาง ในทางปฎิบติั งานดา้น
วิชาการถือวา่เป็นปัจจยัสาํคญัของการจดัการศึกษาจะ

ประนีประมอนไม่ไดแ้ละแบบ ชนะ-ชนะ ในงานดา้น
บุคคลและบริหารทัว่ไป จะทาํใหเ้กิดการต่อรองกนั ทาํ
ใหก้ารบริหารขาดเอกภาพ 
  
ข้อเสนอแนะ  
 1. การกาํหนดเกณฑใ์นการสอบหรือ 
คดัเลือกผูบ้ริหารสถานศึกษาควรกาํหนดคุณวฒิุ 
ผูส้มคัรจบปริญญาโทดา้นบริหารข้ึนไป 
 2. ควรส่งเสริมใหผู้บ้ริหารสถานศึกษามีภาวะ
ผูน้าํการเปล่ียนแปลง มีการสร้างวฒันธรรมองคก์ร
แบบมุ่งผลสาํเร็จและเสริมสร้างพลงัอาํนาจในการ

ทาํงาน เพื่อการบริหารงานท่ีจะลดการขดัแยง้ในองคก์ร 
 3. ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีการสัง่สม
ประสบการณ์ในการบริหาร เพื่อการบริหารจดัการ
ความขดัแยง้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยต่อไป 
 1. การวิจยัปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กบัการจดัการความ
ขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาคร้ังน้ีศึกษา

จากโรงเรียนมธัยมศึกษาสาํนกังานเขตพื้นท่ี

มธัยมศึกษาเขต  2 ซ่ึงเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่และ
ขนาดใหญ่พิเศษ ควรมีการศึกษาวิจยักบัโรงเรียนขนาด
อ่ืน ๆ และสงักดัอ่ืน ๆ เพื่อเปรียบเทียบกบัผลการวิจยั
คร้ังน้ี 
 2. ควรมีการศึกษาวิจยัปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กบัการ
จดัการความขดัแยง้ขยายไปสู่ระดบัสาํนกังานเขตพื้นท่ี

ระดบักระทรวงศึกษาธิการ และระดบัชาติ 
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การดําเนินงานห้องสมุดวทิยาเขตของมหาวทิยาลยัราชภัฏ 

Library Management of Rajabhat University Campuses 

                                                                                                                      วา่ท่ีร้อยตรีหญิงนิธิมา แกว้มณี  และ ประภาส พาวินนัท์  

 

บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ีศึกษาสภาพการดาํเนินงาน และความคิดเห็นของบุคลากรต่อการดาํเนินงานหอ้งสมุดวิทยาเขตของ

มหาวิทยาลยัราชภฏั ใชวิ้ธีการวิจยัแบบผสมผสานโดยการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารหอ้งสมุดมหาวิทยาลยัราชภฏัท่ีมีหอ้งสมุด

วิทยาเขต 8 คน และสอบถามผูบ้ริหารหอ้งสมุดอ่ืน  ๆ21 คน และบุคลากรหอ้งสมุด 263 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และค่า F-test ผลการวิจยัพบวา่ บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการ

ดาํเนินงานหอ้งสมุดวิทยาเขตของมหาวิทยาลยัราชภฏัอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยในดา้นการบริหาร หอ้งสมุดวิทยา

เขตควรมีการขอตั้งงบประมาณประจาํปี ใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมของราคาวสัดุ ครุภณัฑ ์และจาํนวนผูใ้ชบ้ริการ และ

พฒันาระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายท่ีมีประสิทธิภาพ หอ้งสมุดควรมีการรวบรวมสถิติการใชบ้ริการ ส่วนดา้นบุคลากร 

หอ้งสมุดควรมีบรรณารักษป์ฏิบติังานในหอ้งสมุดวิทยาเขต โดยใหส้าํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู ้

คดัเลือกและประเมินผลการปฏิบติังาน ในการพฒันาบุคลากร ควรพฒันาความรู้ทางวิชาชีพ ในดา้นทรัพยากร

สารสนเทศใหพิ้จารณาจากวิชาเอกท่ีเปิดสอนและจาํนวนนกัศึกษา และควรมีการเช่ือมระบบหอ้งสมุดอตัโนมติักบั

สาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในดา้นบริการสารสนเทศ ควรมีระเบียบ/ขอ้ปฏิบติัเก่ียวกบัการใชห้อ้งสมุด 

และบริการสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อยา่งไรกต็ามหอ้งสมุดวิทยาเขตควรมีความร่วมมือกบั

สาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการใหบ้ริการ และส่งเสริมการใชท้รัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ผลการ

ทดสอบสมมติฐาน พบวา่ บุคลากรหอ้งสมุดท่ีมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน ตาํแหน่งหนา้ท่ี และกลุ่ม

มหาวิทยาลยัราชภฏัท่ีสงักดัต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานหอ้งสมุดวิทยาเขตของมหาวิทยาลยัราชภฏัโดยรวม

และรายดา้นไม่แตกต่างกนั  

 

คําสําคัญ: การดาํเนินงานหอ้งสมุด, หอ้งสมุดวิทยาเขต, มหาวิทยาลยัราชภฏั 
 

Abstract 

The research examined library management and the opinions of library personnel toward library 

management at selected Rajabhat University campuses. The researcher interviewed eight library administrators at 

Rajabhat University campuses, and used a questionnaire to elicit relevant data from 21 library administrators and 263 

library personnel. Descriptive statistics were used to analyze data. The researcher also employed the t-test and one-

way analysis of variance (ANOVA) techniques in addition to the multiple comparison method. Findings are as 

follows: Sample held opinions of library management at a high level in all aspects. In the aspect of administration, 

the personnel under investigation held that campus libraries should have set annual budgets matching increases in 

costs of materials, durable goods, and the number of users. The wireless Internet system should be developed libraries 
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should record service usage statistics. Concerning personnel development, libraries should strive to develop the 

knowledge and professionalism of personnel. Concerning information resources, consideration should be given to the 

fields of study offered at respective campuses, as well as the number of students. Automated library systems should 

be connected with the OAS-IT at each campus. Regrading information services, rules and regulations governing 

library use should be posted on the Internet. Campus libraries should cooperate with the OAS-IT at each campus in 

providing services. The researcher found that library personnel who differed in educational qualifications, position 

held, work experience and group of Rajabhat University did not exhibit parallel differences in regarding to the 

management of Rajabhat University campus libraries. 

 

Keywords: library management, campus library, Rajabhat University 

 

 

 

ความนํา  

 อุดมศึกษาเป็นระดบัการศึกษาในระดบัสูงท่ีมี

ส่วนสาํคญัในการผลิตกาํลงัคน พฒันาวิชาการ วิชาชีพ

และการคน้ควา้วิจยั สถาบนัอุดมศึกษาเป็นแหล่ง

ความรู้และวิทยาการท่ีหลากหลาย (เบญจพร พึงไชย, 

2553, หนา้ 47) โดยเฉพาะหอ้งสมุดมหาวิทยาลยั ใน

ฐานะแหล่งบริการความรู้เพ่ือสนบัสนุนการเรียนการ

สอน ของอาจารย ์และนกัศึกษา เพ่ือผลิตบณัฑิตใหมี้

คุณภาพ สถาบนัการศึกษาจึงตอ้งจดัใหมี้การดาํเนินการ

หอ้งสมุดเพ่ือเป็นแหล่งความรู้ในการใหบ้ริการ

สารสนเทศท่ีทนัสมยั ดว้ยความสะดวก รวดเร็วแก่

ผูใ้ชบ้ริการ หอ้งสมุดมหาวิทยาลยัจึงมีความสาํคญัต่อ

การพฒันาสถานศึกษา พฒันาการเรียนการสอนให้

บรรลุวตัถุประสงค ์(นํ้าทิพย ์วิภาวิน, 2552, หนา้ 138; 

สุธนีย ์ขจดัภยั, 2548, หนา้ 138) 

มหาวิทยาลยัตอ้งกาํหนดปรัชญาและนโยบาย

การพฒันาหอ้งสมุด เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนให้

ชดัเจน โดยการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ การจดั

สถานท่ี การเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์การสืบคน้ 

(กลุธิดา ทว้มสุข, 2554, หนา้ 35-36) การวิเคราะห์

เน้ือหาและจดัทาํรายการทรัพยากรสารสนเทศ โดยมี

การใชห้ลกัเกณฑก์ารลงรายการเพ่ือใหก้ารบนัทึก

ขอ้มลูมีมาตรฐานเดียวกนั และการถ่ายโอนขอ้มลู

ระหวา่งหอ้งสมุด ซ่ึงเป็นประโยชนต่์อการใช้

ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกนั (สุนีย ์กาศจาํรูญ, 2545, 

หนา้ 44-49) ดงันั้นหอ้งสมุดจึงจาํเป็นตอ้งไดรั้บการ

ปฏิรูปใหส้ามารถเช่ือมโยงกบับทบาทของมหาวิทยาลยั

สู่กระบวนการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยเนน้ผูใ้ชบ้ริการ

หอ้งสมุดเป็นศูนยก์ลาง 

มหาวิทยาลยับางแห่งจดัใหมี้หอสมุดกลาง

แห่งเดียว ทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยบ์ริการสารสนเทศทุก

รูปแบบ และอาจเรียกวา่ สถาบนัหรือหอสมุดกลาง 

ในขณะท่ีมหาวิทยาลยับางแห่งจดัใหมี้หอสมุดกลาง

และหอ้งสมุดวิทยาเขต การใหบ้ริการหอ้งสมุดแก่

นกัศึกษา และบุคลากรของวิทยาเขต มีความสาํคญั

เช่นเดียวกบัผูศึ้กษาอยูใ่นวิทยาเขตหลกั โดยเฉพาะการ

เขา้ถึงแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ การบริการ และการ

ส่งเสริมทกัษะการรู้สารสนเทศในหอ้งสมุด เพ่ือให้

นกัศึกษาและอาจารยไ์ดรั้บความเสมอภาคจากการจดั

การศึกษาในสถานท่ีตั้งและนอกสถานท่ีตั้งหรือวิทยา

เขต โดยการใหบ้ริการหอ้งสมุดในระบบปกตินั้นไม่

สามารถท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของนกัศึกษาและ
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อาจารยน์อกสถานท่ีตั้ง ซ่ึงตอ้งเผชิญกบัความห่างไกล
และความทา้ทายท่ีแตกต่างในการเขา้ถึงหอ้งสมุดและ

การนาํส่งสารสนเทศ ทาํใหก้ารจดัการดว้ยงบประมาณ
พิเศษเพื่อการวางแผนเชิงรุกและประชาสมัพนัธ์เป็นส่ิง

ท่ีจาํเป็น การจดัหอ้งสมุดวิทยาเขตใหมี้ความพร้อมและ
มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากบัหอสมุดกลาง เพื่อบรรลุถึง
ความสาํเร็จในการสนบัสนุนการเรียนการสอน 
เน่ืองจากนกัศึกษาและอาจารยใ์นโปรแกรมการเรียนรู้

ทางไกลโดยปกติจะไม่ไดเ้ขา้ถึงทรัพยากรและบริการ

หอ้งสมุดอยา่งเตม็ท่ี การใหบ้ริการหอ้งสมุดการเรียนรู้
ทางไกลเป็นส่ิงท่ีมีความคาดหวงัมากกวา่ความเป็น

ท่ีตั้งของหอ้งสมุดวิทยาเขต ซ่ึงผูบ้ริหารสูงสุด และ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั ตอ้งจดัสรร
งบประมาณอยา่งเหมาะสมเพ่ือสนบัสนุนการเรียนการ

สอนและการวจิยัของโปรแกรมการเรียนรู้ทางไกล ให้
มีความพร้อมในแหล่งทรัพยากรสารสนเทศและการ

บริการของหอ้งสมุดไปยงันกัศึกษาทั้งหมดของสถาบนั

โดยไม่คาํนึงถึงสถานท่ี และควรมีการเช่ือมโยง
ระหวา่งหอ้งสมุดส่วนกลางและส่วนวิทยาเขตในการ

ใหบ้ริการอยา่งเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
สอดคลอ้งกบัสภาพของแต่ละวิทยาเขต เพื่อรองรับ
หลกัสูตร และเป็นแนวทางการใหบ้ริการของหอ้งสมุด
ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ โดย
มีการประเมินผลอยา่งเป็นระบบ (Association of 
College & Research Libraries, 2004, pp. 1-3) 

หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏั เป็นหน่วยงาน
สาํคญัในการใหบ้ริการสารสนเทศของสถาบนั 
หอ้งสมุดพฒันามาจากท่ีไม่มีอาคารเป็นเอกเทศ มาเป็น
หอ้งสมุดท่ีมีอาคารเอกเทศ สงักดัสาํนกังานอธิการบดี 
ต่อมาไดเ้ปล่ียนฐานะเป็นฝ่ายหอสมุด สงักดัสาํนกั
ส่งเสริมวิชาการ เม่ือพระราชบญัญติัสถาบนัราชภฏัได้
ประกาศใช ้ฝ่ายหอสมุดไดย้กฐานะข้ึนเป็นสาํนกัวิทย
บริการ มีฐานะเทียบเท่าคณะ มีผูอ้าํนวยการเป็น
ตาํแหน่งบริหารสูงสุด เพื่อใหบ้ริการสารสนเทศ
ตอบสนองเป้าหมายการดาํเนินงานของสถาบนัราชภฏั 

จึงไดก้าํหนดเป้าหมายการดาํเนินงานท่ีชดัเจน 
(ประภาส พาวินนัท,์ 2541, หนา้ 39) เม่ือปรับเปล่ียน
สถาบนัราชภฏัเป็นมหาวิทยาลยัราชภฏั จึงไดมี้การ
ขยายการจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง โดยมีสาํนกัวิทย
บริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ทาํหนา้ท่ีและ
รับผดิชอบโดยตรงในการสนบัสนุนการศึกษา ซ่ึง
มหาวิทยาลยัราชภฏัหลายแห่งไดมี้การจดัตั้งหอ้งสมุด

วิทยาเขต การใหบ้ริการสารสนเทศออนไลนแ์ละ
บริการสารสนเทศรูปแบบอ่ืน ๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
มาตรฐานการศึกษาในการเปิดหลกัสูตรของสถาบนั 
อยา่งไรกต็าม จากการศึกษาและการสาํรวจสภาพ
หอ้งสมุดเบ้ืองตน้พบวา่ หอ้งสมุดวิทยาเขตของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัแต่ละแห่ง มีสภาพแตกต่างกนั
อยา่งชดัเจน การบริหารงาน การจดัสถานท่ี การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ การ
จดัอุปกรณ์และเคร่ืองมืออาํนวยความสะดวก รวมทั้ง
การจดับริการสารสนเทศ  

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาการ

ดาํเนินงานหอ้งสมุดวิทยาเขตของมหาวิทยาลยัราชภฏั 
เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัมาใชใ้นการดาํเนินงาน

หอ้งสมุด และพฒันาการใหบ้ริการหอ้งสมุดแก่วิทยา
เขตของมหาวิทยาลยั 
ราชภฏั ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการใช ้ตอบสนองความ
ตอ้งการของนกัศึกษา อาจารย ์และชุมชน เพื่อเป็น
แหล่งการเรียนรู้ท่ีสนบัสนุนการเรียนการสอนของ

วิทยาเขต ส่งผลใหว้ิทยาเขตสามารถเปิดการเรียนการ
สอนท่ีมีคุณภาพไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาสภาพการดาํเนินงานหอ้งสมุด

วิทยาเขตของมหาวิทยาลยัราชภฏั 
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากร

หอ้งสมุดต่อการดาํเนินงานหอ้งสมุดวิทยาเขตของ

มหาวิทยาลยั 
ราชภฏั  
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3. เพื่อศึกษาแนวทางในการดาํเนินงาน

หอ้งสมุดวิทยาเขตของมหาวิทยาลยัราชภฏั 
 

กรอบแนวคดิการวจัิย         
การศึกษาเร่ือง การดาํเนินงานหอ้งสมุดวิทยาเขตของมหาวิทยาลยัราชภฏั ในสถานภาพส่วนบุคคลของบุคลากร
หอ้งสมุด ประกอบดว้ย (1) วฒิุการศึกษา ไดแ้ก่ ตํ่ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี และปริญญาโท  
(2) ประสบการณ์การทาํงาน ไดแ้ก่ 0-5 ปี 6-10 ปี และ 11 ปีข้ึนไป และ (3) ตาํแหน่งหนา้ท่ี ไดแ้ก่ บรรณารักษ ์ 
นกัเอกสารสนเทศ และผูป้ฏิบติังานหอ้งสมุด ในส่วนของบุคลากรหอ้งสมุดท่ีมีความคิดเห็นต่อการดาํเนินงาน
หอ้งสมุดวิทยาเขตของมหาวิทยาลยัราชภฏั ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอกรอบแนวคิดเพื่อแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร
ตน้และตวัแปรตาม ตามแผนภาพดงัน้ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 การเช่ือมโยงกรอบแนวคิดการวิจยั 
 
สมมติฐานการวจัิย 

บุคลากรหอ้งสมุดท่ีมีวฒิุการศึกษา 
ประสบการณ์การทาํงาน และตาํแหน่งหนา้ท่ีท่ีต่างกนั 
มีความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานหอ้งสมุดวิทยาเขตของ

มหาวิทยาลยัราชภฏัแตกต่างกนั 
 
วธีิดําเนินการวจัิย 

ใชว้ิธีการวิจยัเชิงผสมผสาน (mixed 
methodology) ประกอบดว้ย การวิจยัเชิงปริมาณ 
(quantitative research) เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่ม
ตวัอยา่งเพือ่ใหไ้ดค้าํตอบตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั 
และการวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) เพื่อให้
ไดข้อ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัการดาํเนินงานหอ้งสมุดวิทยา

เขตของมหาวิทยาลยัราชภฏั 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการสมัภาษณ์และการตอบ

แบบสอบถาม คือ ผูบ้ริหารหอ้งสมุด ไดแ้ก่ 
ผูอ้าํนวยการ หรือรองผูอ้าํนวยการ หรือหวัหนา้
หอ้งสมุดของมหาวิทยาลยัราชภฏัท่ีมีหอ้งสมุดวิทยา

เขต จาํนวน 21 คน และแบบสอบถามบุคลากร
หอ้งสมุด คือ บรรณารักษห์รือผูป้ฏิบติังานในสงักดั
มหาวิทยาลยัราชภฏั จาํนวน 767 คน 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูบ้ริหาร
หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏัท่ีมีหอ้งสมุดวทิยาเขต 
จาํนวน 8 คน ผูบ้ริหารหอ้งสมุด จาํนวน 21 คน และ
บุคลากรหอ้งสมุด จาํนวน 263 คน การกาํหนดขนาด
กลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตร Taro Yamane (1976, p. 125) 
และการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ  
 

ตวัแปรต้น 
สถานภาพของผูบ้ริหาร

หอ้งสมุดและบุคลากร

หอ้งสมุด ไดแ้ก่ วฒิุ
การศึกษา ประสบการณ์
การทาํงาน และตาํแหน่ง
หนา้ท่ี 

ตวัแปรตาม 
ความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานหอ้งสมุด

วิทยาเขตของมหาวิทยาลยัราชภฏั 
1. ดา้นการบริหาร 
2. ดา้นทรัพยากรสารสนเทศ 
3. ดา้นการบริการสารสนเทศ 
4. ดา้นความร่วมมือระหวา่งหอ้งสมุด 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสมัภาษณ์

และแบบสอบถาม ดงัน้ี 
แบบสมัภาษณ์สาํหรับผูบ้ริหาร แบ่ง 

ออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสมัภาษณ์ 

จาํนวน 8 ขอ้ 
ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการดาํเนินงานหอ้งสมุด

วิทยาเขตของมหาวิทยาลยัราชภฏั จาํนวน 3 ขอ้ 
แบบสอบถาม  

แบบสอบถามสาํหรับผูบ้ริหาร แบ่งออกเป็น 3 ตอน 
ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
จาํนวน 5 ขอ้ 
 ตอนท่ี 2 สภาพการดาํเนินงานหอ้งสมุดวิทยา
เขตของมหาวิทยาลยัราชภฏั จาํนวน 22 ขอ้ 
 ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมท่ีมีต่อสภาพการ
ดาํเนินงานหอ้งสมุดวิทยาเขตของมหาวิทยาลยั 
ราชภฏั จาํนวน 4 ขอ้ 
 แบบสอบถามสาํหรับบรรณารักษห์รือ

ผูป้ฏิบติังาน แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
จาํนวน 7 ขอ้ 
 ตอนท่ี 2 การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน
หอ้งสมุดวิทยาเขตของมหาวิทยาลยัราชภฏั จาํนวน 4 
ขอ้ 
 ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นต่อการดาํเนินงาน
หอ้งสมุดวิทยาเขตของมหาวิทยาลยัราชภฏั จาํนวน 61 
ขอ้ 
 ตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมท่ีมีต่อการ
ดาํเนินงานหอ้งสมุดวิทยาเขตของมหาวิทยาลยัราชภฏั 
จาํนวน 4 ขอ้  
 ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามท่ีสร้างทดสอบความ

เท่ียงตรง (validity) จากผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน และทดสอบ

ความเช่ือมัน่ (reliability) โดยผลของการทดสอบความ
เช่ือมัน่ (Cronbach’ s Alpha) เท่ากบั .987 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขอ้มูลการสมัภาษณ์ ผูว้ิจยัเดินทางไป
สมัภาษณ์ดว้ยตนเอง ซ่ึงดาํเนินการสมัภาษณ์ตาม
ประเดน็ขอ้คาํถามทีละประเดน็ และนาํผลการ
สมัภาษณ์มาวิเคราะห์ความสอดคลอ้งของประเดน็

คาํตอบ และสรุปแต่ละประเด็น 
ขอ้มูลแบบสอบถาม ผูว้ิจยัไดส่้ง

แบบสอบถามใหบุ้คลากรหอ้งสมุดมหาวิทยาลยัราชภฏั 
ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง โดยส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน
พร้อมสอดซองเปล่าเพื่ออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่กลุ่ม

ตวัอยา่งในการส่งคืน เกบ็รวบรวมขอ้มูล และ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถาม เพื่อ
นาํไปวิเคราะห์และสรุปผล 

 
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิจยัน้ีวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิง

พรรณนา การหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ีย t test (independent samples) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (one-way analysis of variance-- 
ANOVA) หรือ t-test และการทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉล่ียรายคู่โดยใชว้ิธี LSD ในกรณีท่ีผลการ
ทดสอบความแปรปรวน มีความแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนขอ้มูลจากการ
สมัภาษณ์ ผูว้ิจยัไดน้าํไปวิเคราะห์และนาํเสนอโดยการ
บรรยาย 
 
ผลการวจัิย  

ผลการศึกษา สรุปไดด้งัน้ี 
ตอนท่ี 1 การเกบ็ขอ้มูลโดยแบบสอบถาม  
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1. สภาพการดาํเนินงานหอ้งสมุดวิทยาเขต

ของมหาวิทยาลยัราชภฏั พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม มี
วฒิุการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาโท สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์/สารนิเทศ
ศาสตร์ ร้อยละ 42.90 รองลงมา คือ วฒิุการศึกษา
ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ร้อยละ 
14.30 นอกจากน้ียงัพบวา่ ผูบ้ริหาร ร้อยละ 42.90 มี
ประสบการณ์บริหารงานหอ้งสมุด 6-10 ปี 

ดา้นการบริหาร พบวา่ หอ้งสมุดวิทยาเขตของ
มหาวิทยาลยัราชภฏั ส่วนใหญ่ร้อยละ 61.90 สงักดั
สาํนกัหอสมุดกลางข้ึนตรงต่อผูอ้าํนวยการ ผูบ้ริหาร
สาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศส่วนใหญ่

ร้อยละ 66.67 มีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบาย และ
ร้อยละ 61.90 เป็นคณะกรรมการบริหารหอ้งสมุดวิทยา
เขต การรายงานผลการดาํเนินงาน ส่วนใหญ่ร้อยละ 
61.90 มีการรายงานผลการดาํเนินงานต่อหน่วยงานตน้
สงักดัทุกปีการศึกษา ทุกหอ้งสมุดมีการรวบรวมสถิติ
ผูใ้ชห้อ้งสมุด และส่วนใหญ่ร้อยละ 57.14 ไดรั้บ
งบประมาณประจาํปีจากหอ้งสมุดตน้สงักดั ทั้งน้ี
งบประมาณร้อยละ 38.10 ไดรั้บงบประมาณรวมกบั
สาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศซ่ึงไม่ได้

แยกเฉพาะหอ้งสมุดวิทยาเขต การบริการหอ้งสมุด
วิทยาเขต ร้อยละ 38.10 มีขนาดพื้นท่ี 201-400 ตาราง
เมตร และร้อยละ 57.10 มีจาํนวนท่ีนัง่อ่าน 51-100 ท่ี
นัง่ บุคลากรหอ้งสมุดวิทยาเขตส่วนใหญ่มีบรรณารักษ ์
ร้อยละ 95.24 โดยร้อยละ 66.67 มีสาํนกัวิทยบริการ
และเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นผูค้ดัเลือกบุคลากรเพื่อ

ปฏิบติังาน และประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร
หอ้งสมุดวิทยาเขต ร้อยละ 57.14 การประชาสมัพนัธ์ 
ส่วนใหญ่ร้อยละ 90.48 มีการประชาสมัพนัธ์โดยการ
จดัทาํคู่มือแนะนาํหอ้งสมุด และร้อยละ 57.10 มีผลการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานอยูใ่นระดบัดี

มาก  
ดา้นทรัพยากรสารสนเทศ พบวา่ หอ้งสมุด

วิทยาเขตของมหาวิทยาลยัราชภฏั ทุกแห่งมีเกณฑก์าร

จดัหาทรัพยากรสารสนเทศพิจารณาจากวิชาเอกท่ีเปิด

สอนของวิทยาเขต/ศูนยก์ารศึกษา รวมทั้งพิจารณาจาก
จาํนวนนกัศึกษาของวิทยาเขต/ศูนยก์ารศึกษา และ
ความทนัสมยัของเน้ือหาสารสนเทศ ร้อยละ 80.95 
เท่ากนั ส่วนใหญ่ร้อยละ 53.33 มีหนงัสือวิชาการทัว่ไป
ประจาํหอ้งสมุดวิทยาเขตระหวา่ง 300-10,000 เล่ม 
นอกจากน้ีส่วนใหญ่ร้อยละ 85.71 มีการเช่ือมโยงระบบ
หอ้งสมุดอตัโนมติักบัหอสมุดกลาง  

ดา้นการบริการสารสนเทศ พบวา่ หอ้งสมุด
วิทยาเขตของมหาวิทยาลยัราชภฏั ส่วนใหญ่ร้อยละ 
95.24 มีบริการสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศออนไลน ์
(OPAC) รองลงมา คือ บริการตอบคาํถามและช่วยการ
คน้ควา้ บริการจดัทาํคู่มือการใชห้อ้งสมุด บริการ
ฐานขอ้มูลออนไลน ์และบริการอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 
80.95 เท่ากนั  

ดา้นความร่วมมือระหวา่งหอ้งสมุด พบวา่ 
หอ้งสมุดวิทยาเขตของมหาวิทยาลยัราชภฏั ส่วนใหญ่
ร้อยละ 76.19 มีความร่วมมือการใหบ้ริการกบัสาํนกั
วิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ รองลงมา คือ 
การจดัหาทรัพยากรสารสนเทศร่วมกนั ร้อยละ 71.43 
และบริการยมื-คืนหนงัสือระหวา่งหอสมุดกลางและ
วิทยาเขต ร้อยละ 57.14 ตามลาํดบั 

2. ระดบัความคิดเห็นต่อการดาํเนินงาน

หอ้งสมุดวิทยาเขตของมหาวิทยาลยัราชภฏั พบวา่ 
ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ร้อยละ 82.50 มีวฒิุ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 51.70 มีตาํแหน่ง
เป็นบรรณารักษ ์รับผดิชอบงานบริการสารสนเทศ  
ร้อยละ 48.67 นอกจากน้ี ร้อยละ 39.20 มีประสบการณ์
การทาํงาน 11 ปีข้ึนไป  

บรรณารักษห์รือผูป้ฏิบติังานหอ้งสมุดมี

ความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานหอ้งสมุดวิทยาเขตของ

มหาวิทยาลยัราชภฏั โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
ไดแ้ก่ (1) ดา้นการบริหาร พบวา่ บรรณารักษห์รือ
ผูป้ฏิบติังานหอ้งสมุด เห็นวา่ หอ้งสมุดวิทยาเขตควรมี
การขอตั้งงบประมาณประจาํปี ใหส้อดคลอ้งกบัการ
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เพิ่มของราคาวสัดุ ครุภณัฑ ์และจาํนวนผูใ้ชบ้ริการ 
และพฒันาระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายท่ีมีประสิทธิภาพ 
อยา่งไรกต็ามหอ้งสมุดควรมีการรวบรวมสถิติการใช้

บริการ ส่วนดา้นบุคลากร หอ้งสมุดควรมีบรรณารักษ์
และเจา้หนา้ท่ีหอ้งสมุด โดยสาํนกัวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นผูค้ดัเลือก สรรหาบุคลากร 
และการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร ในการ
พฒันาบุคลากร หอ้งสมุดควรมีการพฒันาความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพ (2) ดา้นทรัพยากร
สารสนเทศ ใหพ้ิจารณาจากวิชาเอกท่ีเปิดสอนและ
จาํนวนนกัศึกษา และควรมีการเช่ือมระบบหอ้งสมุด
อตัโนมติักบัสาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ (3) ดา้นบริการสารสนเทศ ควรมีระเบียบ/
ขอ้ปฏิบติัเก่ียวกบัการใชห้อ้งสมุด และบริการสืบคน้
ทรัพยากรสารสนเทศผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ 
(4) ดา้นความร่วมมือระหวา่งหอ้งสมุด ควรมีความ
ร่วมมือกบัสาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ

ในการใหบ้ริการ และส่งเสริมการใชท้รัพยากร
สารสนเทศประเภทต่าง ๆ 

ตอนท่ี 2 การเกบ็ขอ้มูลโดยแบบสมัภาษณ์ 
ผลการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารเก่ียวกบัการ

ดาํเนินงานหอ้งสมุดวิทยาเขตของมหาวิทยาลยัราชภฏั 
พบวา่ ดา้นการบริหาร ส่วนใหญ่มีการบริหารงานแบบ
ประสานงานกบัส่วนกลาง ดา้นบุคลากร มีบุคลากร
ระหวา่ง 1- 4 คน ในการปฏิบติังาน ในดา้นการบริหาร
หอ้งสมุดวิทยาเขต มีการดาํเนินงานดา้นการจดัสรร
งบประมาณ การคดัเลือกและประเมินผลการ
ปฏิบติังานบุคลากร การจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ 
การวิเคราะห์หมวดหมู่และทาํรายการ และการเตรียม
ทรัพยากรสารสนเทศ มีการดาํเนินงาน 3 รูปแบบ คือ 
(1) สาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ
ดาํเนินการให ้(2) หอ้งสมุดวิทยาเขตดาํเนินการเอง 
และ (3) สาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ
กบัหอ้งสมุดวิทยาเขตดาํเนินการร่วมกนั ทั้งน้ีทุกแห่งมี
บุคลากรจากสาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศฝึกอบรมใหแ้ก่บุคลากรหอ้งสมุดวิทยาเขต 
เพื่อการดาํเนินงานใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั ในดา้น
ทรัพยากรสารสนเทศ พบวา่ ทุกแห่งยงัคงมี
งบประมาณในการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีจาํกดั 
ดา้นบริการสารสนเทศ พบวา่ หอ้งสมุดวิทยาเขตทุก
แห่งมีการบริการพ้ืนฐาน เช่น บริการยมื-คืนทรัพยากร
สารสนเทศ บริการคอมพิวเตอร์ หนงัสือประเภทต่าง ๆ 
หนงัสือพิมพ ์วารสารวิชาการ วารสารบนัเทิง บริการ
สืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศออนไลน ์(OPAC) เป็นตน้ 
แต่บางแห่งอาจใหบ้ริการไม่เตม็ท่ีเน่ืองจากตอ้งทาํงาน

เทคนิคดว้ย จึงตอ้งจา้งนกัศึกษาช่วยงานในการบริการ
บางจุด บางแห่งอยูร่ะหวา่งการปรับเปล่ียนระบบ
หอ้งสมุดอตัโนมติัใหม่ เพื่อรองรับการปฏิบติังานและ
การใหบ้ริการของผูป้ฏิบติังาน นอกจากน้ีมีการจดั
กิจกรรมท่ีน่าสนใจใหผู้ใ้ชบ้ริการมีส่วนร่วมใน

กิจกรรม ส่วนการยมื-คืนขา้มวิทยาเขตยงัมีบริการเพียง
บางแห่ง และดา้นความร่วมมือระหวา่งหอ้งสมุด พบวา่ 
ทุกแห่งไดรั้บความร่วมมือจากบุคลากรของสาํนกัวิทย

บริการและเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือฝึกอบรมการใช้

ระบบหอ้งสมุดอตัโนมติัสาํหรับการปฏิบติังานท่ีเป็น

มาตรฐานเดียวกนั รวมทั้งใหค้าํปรึกษาในการ
ดาํเนินงาน 

ตอนท่ี 3 การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ีตั้งไวคื้อ บุคลากรหอ้งสมุดท่ีมี

วฒิุการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน และตาํแหน่ง
หนา้ท่ีท่ีต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการดาํเนินงาน
หอ้งสมุดวิทยาเขตของมหาวิทยาลยัราชภฏัแตกต่างกนั 

ผลการวจิยัพบวา่ บุคลากรหอ้งสมุดท่ีมีวฒิุ
การศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน และตาํแหน่งหนา้ท่ี
ท่ีต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานหอ้งสมุด
วิทยาเขตของมหาวิทยาลยัราชภฏัโดยรวมและรายดา้น

ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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การอภิปรายผล 
การดาํเนินงานหอ้งสมุดวิทยาเขตของ

มหาวิทยาลยัราชภฏั ประกอบดว้ย 
1.  ดา้นบริหารงาน บุคลากรหอ้งสมุดของ

มหาวิทยาลยัราชภฏั เห็นวา่ สาํนกัวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศมีหน่วยงานในสงักดัทั้งส่วน

หอ้งสมุดและส่วนเทคโนโลยสีารสนเทศ ดงันั้น
ผูบ้ริหารบางแห่งมาจากสายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
สอดคลอ้งกบัวฒิุการศึกษาและประสบการณ์การ

บริหารงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ McCleskey 
(2006) ท่ีพบวา่ วฒิุการศึกษาของบุคลากรมีผลต่อการ
ทาํงานและหนา้ท่ีความรับผดิชอบในหอ้งสมุด  

ดา้นนโยบายและแผน บุคลากรหอ้งสมุดของ
มหาวิทยาลยัราชภฏั เห็นวา่ ควรมีการรวบรวมสถิติการ
ใชบ้ริการ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการประกนัคุณภาพท่ีจะมี
การประเมินหอ้งสมุดวิทยาเขต เป็นตวัช้ีวดัคุณภาพการ
ใหบ้ริการและรวมไปถึงการขอตั้งงบประมาณเพื่อ

พฒันาหอ้งสมุดวิทยาเขต ซ่ึงไดส้อดคลอ้งกบัการให้
ขอ้มูลของ ประดบัศรี เนตรนี (การสมัภาษณ์ส่วน
บุคคล, 2 ตุลาคม 2556) ไดใ้หข้อ้เสนอวา่ ควรให้
ความสาํคญัการบริหารงานหอ้งสมุดวิทยาเขต เช่น 
ดา้นงบประมาณ สถิติการใหบ้ริการ ควรใหเ้ป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐานของสาํนกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา รวมทั้งควรมีระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายท่ีมี
ประสิทธิภาพ และมีบุคลากรดา้นระบบหอ้งสมุดเพื่อ
ประสิทธิภาพในการบริการสารสนเทศ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของ สนัศิตา ชูเชิด (2553) ท่ีพบวา่ 
บรรณารักษใ์หค้วามสาํคญัดา้นบริการและควรมีการ

รายงานสถิติอยา่งสมํ่าเสมอ  
ดา้นบุคลากร บุคลากรหอ้งสมุดของ

มหาวิทยาลยัราชภฏั เห็นวา่ ควรมีบรรณารักษแ์ละ
เจา้หนา้ท่ีหอ้งสมุดเพราะเป็นบุคลากรท่ีมีความสาํคญั

ต่อการดาํเนินงานหอ้งสมุด เพือ่ใหก้ารดาํเนินงาน
บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดใน
ดา้นบุคลากรท่ีช่วยดาํเนินงานและการบริหารงาน

หอ้งสมุด โดยเป็นบรรณารักษท่ี์อยูใ่นกลุ่มวิชาชีพ มี
ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และเจา้หนา้ท่ีหอ้งสมุด
ซ่ึงเป็นบุคลากรไม่ใช่กลุ่มวิชาชีพ ทาํหนา้ท่ีเป็นผูช่้วย
บรรณารักษ ์(ศิริพร ศรีเฉลียง, 2542, หนา้ 132; จารุพร 
พงศศ์รีวฒัน,์ 2542, หนา้ 81) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ McCleskey (2006) ท่ีพบวา่ ควรมี
บรรณารักษห์รือเจา้หนา้ท่ีประจาํหอ้งสมุด และ
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ มธัรี ชูบรรจง (2548) ท่ี
พบวา่ บุคลากรหอ้งสมุด ประกอบดว้ย บรรณารักษ์
และเจา้หนา้ท่ีหอ้งสมุด  

ดา้นการคดัเลือก สรรหา และประเมินผลการ
ปฏิบติังานของบุคลากรหอ้งสมุดวิทยาเขต บุคลากร
หอ้งสมุดของมหาวิทยาลยัราชภฏั เห็นวา่ ควรเป็น
สาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ซ่ึงเป็น
ผูด้าํเนินการ โดยผูบ้ริหารหอ้งสมุดตอ้งจดับุคลากรท่ีมี
ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ รวมทั้งการพฒันา
บุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพเพราะทาํ

ใหก้ารปฏิบติังานดา้นหอ้งสมุดมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดดา้นการบริหารบุคลากร เพื่อสรร
หา คดัเลือก การประเมินผลงาน ตลอดจนการพฒันา
บุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน

บรรลุผลตามนโยบายของหน่วยงานตน้สงักดั (ศิริพร 
ศรีเฉลียง, 2542, หนา้ 80; บานช่ืน ทองพนัชัง่, 2537, 
หนา้ 52-73) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ละมุล อนุ
สตัย ์(2545) ท่ีพบวา่ ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานมีความ
คิดเห็น ดา้นบุคลากรหอ้งสมุด จาํเป็นตอ้งไดรั้บการ
สนบัสนุนใหเ้พิ่มพนูความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพ 
โดยการศึกษาต่อ การเขา้ร่วมสมัมนาทางวิชาการ และ
การฝึกอบรม 

2.  ดา้นทรัพยากรสารสนเทศ บุคลากร
หอ้งสมุดของมหาวิทยาลยัราชภฏั เห็นวา่ การจดัหา
ทรัพยากรสารสนเทศของหอ้งสมุดวิทยาเขต ควร
พิจารณาจากวิชาเอกท่ีเปิดสอน จาํนวนนกัศึกษาท่ี
ลงทะเบียนเรียนในสาขาวิชานั้น ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดในการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ ท่ีระบุไวว้า่ 
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เกณฑใ์นการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ ตอ้งพิจารณา
จากจาํนวนนกัศึกษา สาขาท่ีเปิดสอนในสถาบนั (บุญยนื 
จุลทอง, 2542, หนา้ 41-42) และจดัหาทรัพยากร
สารสนเทศท่ีมีความทนัสมยัของเน้ือหาสารสนเทศ 
(ศิริพร พลูสุวรรณ, 2542, หนา้ 61) อยา่งไรกต็ามจาก
การใหข้อ้มูลของ พิจิตรา จอมศรี (การสมัภาษณ์ส่วน
บุคคล, 11 กนัยายน 2556) และทนงศกัด์ิ เคลา้ละม่อม 
(การสมัภาษณ์ส่วนบุคคล, 18 สิงหาคม 2556) ไดใ้ห้
ขอ้เสนอวา่ การจดัหาทรัพยากรสารสนเทศควร
พิจารณาจากวิชาเอกท่ีเปิดสอน จาํนวนนกัศึกษาของ
วิทยาเขต และความทนัสมยัของเน้ือหาสารสนเทศ 
เน่ืองจากเพื่อรองรับหลกัสูตรและความตอ้งการของ

นกัศึกษาท่ีอยูใ่นวิทยาเขต ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ โชติกา ประพฤทธิกลุ (2548) ท่ีพบวา่ การจดัหา
ทรัพยากรสารสนเทศของหอ้งสมุดมหาวิทยาลยั ไดย้ดึ
สาขาวิชาท่ีเปิดสอนและจาํนวนนกัศึกษา และ
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สนัศิตา ชูเชิด (2553) ท่ี
พบวา่ ปัจจยัท่ีหอ้งสมุดใชใ้นการจดัซ้ือทรัพยากร
สารสนเทศโดยพิจารณาจากสาขาท่ีเปิดสอนเป็นหลกั 
นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ มธัรี  
ชูบรรจง (2548) ท่ีพบวา่ ปัจจยัท่ีใชใ้นการจดัหา
ทรัพยากรสารสนเทศ คือ ความทนัสมยัของเน้ือหา
สารสนเทศ 

การจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ บุคลากร
หอ้งสมุดของมหาวิทยาลยัราชภฏั เห็นวา่ ควรใหส้าํนกั
หอสมุดกลางกบัหอ้งสมุดวิทยาเขตจดัซ้ือทรัพยากร

สารสนเทศร่วมกนั อยา่งไรกต็ามจากการใหข้อ้มูลของ 
พิจิตรา จอมศรี (การสมัภาษณ์ส่วนบุคคล, 11 กนัยายน 
2556) และทนงศกัด์ิ เคลา้ละม่อม (การสมัภาษณ์ส่วน
บุคคล, 18 สิงหาคม 2556) ไดใ้หข้อ้เสนอวา่ สาํนกั
หอสมุดกลางควรมีการจดัซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ

ร่วมกบัหอ้งสมุดวิทยาเขต รวมทั้งควรมีงบประมาณใน
การจดัหาทรัพยากรสารสนเทศทั้งส่วนกลางและส่วน

วิทยาเขต สอดคลอ้งกบัแนวคิดความร่วมมือในการ
พฒันาทรัพยากรสารสนเทศ ท่ีระบุวา่ ความร่วมมือใน

การพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ คือ ส่วนกลางจดัหา
ทรัพยากรสารสนเทศและการกระจายความรับผดิชอบ

ในการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ (ชุติมา สจัจานนัท ์
และสุวคนธ์ ศิริวงศว์รพฒัน,์ 2546, หนา้ 185-190) ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ หทยัชนก วฒันา (2547) ท่ี
พบวา่ ส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งหอ้งสมุดในดา้น
การจดัหาทรัพยากรสารสนเทศร่วมกนั  

การเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ บุคลากร
หอ้งสมุดของมหาวิทยาลยัราชภฏั เห็นวา่ ควรมีการ
เช่ือมระบบหอ้งสมุดอตัโนมติักบัสาํนกัวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ อยา่งไรกต็ามจากการใหข้อ้มูล
ของ เกียรติพงษ ์ยอดเยีย่มแกร (การสมัภาษณ์ส่วน
บุคคล, 19 กนัยายน 2556) ไดใ้หข้อ้เสนอวา่ ควรมี
ระบบหอ้งสมุดอตัโนมติัท่ีรองรับการดาํเนินงานของ

หอ้งสมุดส่วนกลางและหอ้งสมุดวิทยาเขต ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ หทยัชนก วฒันา (2547) ท่ี
พบวา่ ควรจดัเตรียมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่ง
ใหเ้พียงพอเพ่ือใหก้ารเตรียมทรัพยากรสารสนเทศและ

การบริการกระทาํผา่นเทคโนโลยเีครือข่ายทั้งหมด 
3.  ดา้นการบริการสารสนเทศ บุคลากร

หอ้งสมุดของมหาวิทยาลยัราชภฏั เห็นวา่ หอ้งสมุด
วิทยาเขตของมหาวิทยาลยัราชภฏั ควรมีระเบียบ/ขอ้
ปฏิบติัเก่ียวกบัการใชห้อ้งสมุด หรือขอ้ตกลงท่ีกาํหนด
ข้ึนเพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการปฏิบติั เพื่อความปลอดภยัของ
ทรัพยากรหอ้งสมุด ป้องกนัการชาํรุด สูญหายรวมทั้ง
ช่วยใหผู้ใ้ชห้อ้งสมุดปฏิบติัอยา่งเป็นไปในทิศทาง

เดียวกนัโดยสมํ่าเสมอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
ละมุล อนุสตัย ์(2545) ท่ีพบวา่ ดา้นการบริการ 
หอ้งสมุดควรมีกฎระเบียบ/ขอ้ปฏิบติัเก่ียวกบัการใช้
หอ้งสมุด  

การบริการสารสนเทศ บุคลากรหอ้งสมุดของ
มหาวิทยาลยัราชภฏั เห็นวา่ ควรจดับริการสืบคน้
ทรัพยากรสารสนเทศผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีมี

ประสิทธิภาพ เพราะทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการเขา้ถึงแหล่ง
สารสนเทศเทศไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว ซ่ึง
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สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ หทยัชนก วฒันา (2547) ท่ี
พบวา่ ควรมีบริการสืบคน้สารสนเทศบนส่ือทุก
รูปแบบใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ และสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของกาญจนา เพง็คาํศรี (2555) ท่ีพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการมี
ความตอ้งการใชบ้ริการสารสนเทศออนไลนจ์าก

ภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลยั 
4.  ดา้นความร่วมมือระหวา่งหอ้งสมุด 

บุคลากรหอ้งสมุดของมหาวิทยาลยัราชภฏั เห็นวา่ 
ความร่วมมือระหวา่งหอ้งสมุดวิทยาเขตกบัสาํนกัวิทย

บริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ควรร่วมมือการ
ใหบ้ริการ เพื่อส่งเสริมการใชท้รัพยากรสารสนเทศ
ประเภทต่าง ๆ เพราะความร่วมมือสามารถแกปั้ญหา
งานต่าง ๆ ได ้บางคร้ังทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีอยูย่งั
ไม่เพียงพอต่อการใหบ้ริการ หอ้งสมุดจึงสามารถ
ร่วมมือกนัแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือ แกปั้ญหา
การจดัหาทรัพยากรซํ้ าซอ้นได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ หทยัชนก วฒันา (2547) ท่ีพบวา่ 
หอ้งสมุดตอ้งทาํหนา้ท่ีเป็นหน่วยงานใหบ้ริการ

สารสนเทศ ส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือระหวา่ง
หอ้งสมุดในดา้นการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ

ร่วมกนั เนน้ความร่วมมือในการแลกเปล่ียนขอ้มูล 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ผูบ้ริหารระดบัสูงควรใหค้วามสาํคญัใน

การกาํหนดนโยบายของหอ้งสมุดวิทยาเขตใหช้ดัเจน 
เพื่อเป็นแนวทางในการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปในทิศทาง

เดียวกนั 
2. ควรมีบุคลากรซ่ึงมีความรู้ทางดา้น

บรรณารักษศาสตร์ในการดาํเนินงานหอ้งสมุดวิทยา

เขต 

3. พฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ ความสามารถ
ทางวิชาชีพโดยเฉพาะการวิเคราะห์หมวดหมู่และทาํ

รายการ หรือฝึกอบรมดา้นต่าง ๆ  
4. ควรเพิ่มงบประมาณในการจดัหา

ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อใหเ้พียงพอของแต่ละ
สาขาวิชาท่ีเปิดสอนในวิทยาเขต 

5. ควรนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการ

บริการสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบ้ริการ 
6. ควรมีระบบหอ้งสมุดอตัโนมติัสามารถ

เช่ือมโยงกบัสาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อจะเป็นประโยชนต่์อการปฏิบติังาน
และการใหบ้ริการ 

7. ควรมีบริการยมื-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
ขา้มวิทยาเขตไดอ้ยา่งเป็นทางการ 

8. ควรมีความร่วมมือระหวา่งสาํนกัวิทย

บริการและเทคโนโลยสีารสนเทศกบัหอ้งสมุดวิทยา

เขตในการดาํเนินงานต่าง ๆ และมีความร่วมมือในการ
บริการสารสนเทศ 
 
ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาปัญหาและความตอ้งการ

ใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมุดวิทยาเขต ของ
สถาบนัอุดมศึกษา 

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบการดาํเนินงาน

หอ้งสมุดวิทยาเขตในสถาบนัอุดมศึกษากบัเกณฑ์

มาตรฐานของหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาท่ีกาํหนดไว ้
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การรวบรวมและวเิคราะห์หัวเร่ืองภาษาไทยทีเ่กีย่วกบัวฒันธรรมท้องถิ่นอสีาน 

Collection and Analysis for Thai Subject Headings of Local Esan Culture 

                                                                                    กาญจนลกัษณ์ โคตรเมือง  และ ประภาส พาวินนัท์  

 

บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ รวบรวม วิเคราะห์ และจดัทาํฐานขอ้มลู หวัเร่ืองภาษาไทยเก่ียวกบัวฒันธรรม

ทอ้งถ่ินอีสาน โดยการรวบรวมคาํศพัทท่ี์เก่ียวกบัวฒันธรรมทอ้งถ่ินอีสานท่ีปรากฏในหนงัสืออา้งอิงประเภทสารานุกรม

ท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรมทอ้งถ่ินอีสาน 2 ชุด จาํนวน 35 เล่ม และนาํคาํศพัทไ์ปตรวจสอบกบัคู่มือหวัเร่ืองมาตรฐาน

ภาษาไทย 3 รายการ และสาํรวจการใชค้าํศพัทใ์นฐานขอ้มลูบรรณานุกรมออนไลนข์องหอ้งสมุด 3 แห่ง ผลการวิจยั

พบวา่คาํศพัทท่ี์ไดส่้วนใหญ่มาจากสารานุกรมวฒันธรรมไทย ภาคอีสาน จาํนวน 1,662 คาํ คิดเป็นร้อยละ 74.30  

ธรรมชาติและการท่องเท่ียวชุดภาคอีสาน จาํนวน 575 คาํ คิดเป็นร้อยละ 25.70 ลกัษณะของหวัเร่ืองเป็นคาํนามเฉพาะ 

จาํนวน 1,424 คาํ คิดเป็นร้อยละ 63.63 และคาํนามทัว่ไป จาํนวน 813 คาํ คิดเป็นร้อยละ 36.34 ส่วนใหญ่เป็นช่ือสถานท่ี 

จาํนวน 597 คาํ คิดเป็นร้อยละ 26.69 และช่ือหน่วยงานนิติบุคคล จาํนวน 290 คาํ คิดเป็นร้อยละ 12.96 ตามลาํดบั 

คาํศพัทป์รากฏในบญัชีหวัเร่ืองมาตรฐานของคณะทาํงานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศหอ้งสมุด

สถาบนัอุดมศึกษา พิมพค์ร้ังท่ี 4 พ.ศ. 2547 คิดเป็นร้อยละ 8.99 ซ่ึงมากกวา่เล่มอ่ืน และสาํนกัวิทยบริการ มหาวิทยาลยั

มหาสารคามใชค้าํศพัทท่ี์กาํหนดข้ึนเป็นหวัเร่ืองในฐานขอ้มลูบรรณานุกรมออนไลน์มากท่ีสุด หวัเร่ืองท่ีไดอ้ยูใ่นกลุ่ม

วฒันธรรม ประเภทสถานท่ีเป็นส่วนใหญ่ จาํนวน 545 คาํ คิดเป็นร้อยละ 24.36  ส่วนใหญ่เป็นคาํนามเด่ียว จาํนวน 

1,467 คาํ คิดเป็นร้อยละ 65.58 และคาํนามผสม จาํนวน 301 คาํ คิดเป็นร้อยละ 13.46   

 

คําสําคัญ: หวัเร่ือง, การวิเคราะห์หวัเร่ือง, หวัเร่ืองทางวฒันธรรมทอ้งถ่ินอีสาน 

 

Abstract 

The objective of this research is to collect, analyze, and create Thai subject headings database on local Esan 

culture. The researcher has collected local Esan culture vocabulary from 35 encyclopedias and checked the 

vocabulary with three subject heading manuals on Thai standard headings and the online database bibliography 

(OPAC) from three libraries. The results found that 1,662 terms (74.30%) come from Thai culture encyclopedias on 

Esan, and 575 terms (25.70%) from nature and tourism encyclopedias on Esan. Regarding the nature of subject 

headings, 1,424 terms (63.63%) are proper nouns, and 813 terms (36.34%) are common nouns. As for the subject 

headings, 597 items (26.69%) are names of places, and 290 (12.96%) are names of corporate entities. Some of the 

terms (8.99%) appear in the subject heading standard list (fourth edition, 2004) of the working group analyzing the 

information resources of the higher education libraries. The words defined as subject headings in OPAC are used 

mostly by Office of Academic Services of Mahasarakham University, Khon Kaen University, and National Library, 

respectively. Almost a quarter of the subject headings (545 words, 24.36%) involve cultural places, and 378 words 
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(16.90%) are about landscape and tourism. Regarding the types of words used, 1,467 words (65.58%) are single-word 

nouns, and 301 (13.46%) are compound nouns. The subject headings with annotations are 228 words (10.19%). This 

is close in number to the subject headings written in phrases or groups of words which are 225 (10.06%). 

 

Keywords: subject headings, subject analysis, subject headings of local Esan culture 

 

 

ความนํา  

 คนจะเป็นคนข้ึนไดก้ด็ว้ยมีวฒันธรรม 

วฒันธรรมจึงเป็นส่วนสาํคญัในวิถีชีวิตของคน  

(พระยาอนุมานราชธน, 2515, หนา้ 8) ประเทศไทยเป็น

ดินแดน ท่ีมีประวติัความเป็นมายาวนาน บรรพบุรุษได้

สร้างสรรคศิ์ลปวฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ร่วมกนั ของ

คนหลายเช้ือชาติศาสนา ดว้ยพระบารมีแห่งองค์

พระมหากษตัริยไ์ทยทุกพระองคผ์ูท้รงปกครองประเทศ

ดว้ยทศพิธราชธรรม คนไทยจึงอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสงบ

ร่มเยน็ (วฒันะ บุญจบั และคนอ่ืน ๆ, 2552)   

 ภาคอีสานหรือภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีพ้ืน

มากถึง 1 ใน 3 ของประเทศไทย (บุษกร สาํโรงทอง, ภทัร

วดี ภูชฎาภิรม และขาํคม พระประสิทธ์ิ, 2551, หนา้ 1) 

ครอบคลุม 20 จงัหวดั (ไผท ภูธา, 2554, หนา้ 145)  แบ่ง

พ้ืนท่ีตามลกัษณะภูมิประเทศออกเป็น 2 ส่วน คือ แอ่ง

สกลนคร และแอ่งโคราช มีแม่นํ้าโขง แม่นํ้าชี แม่นํ้ามลู 

แม่นํ้าสงครามและลาํนํ้าพุง เป็นแหล่งนํ้าสาํคญัท่ีหล่อ

เล้ียงชีวิตของคนในภูมิภาคน้ี ทุ่งกลุาร้องไหเ้ป็นพ้ืนท่ีท่ี

ราบขนาดใหญ่มีการปลูกขา้วเป็นหลกั สงัคมอีสานจึงมี

วฒันธรรมเก่ียวกบัการปลูกขา้วรวมทั้งอาหารท่ีทาํจาก

ขา้ว โดยเฉพาะขา้วเหนียวซ่ึงเป็นอาหารหลกัของคน

อีสาน นอกจากการเพาะปลกู ยงัมีการเล้ียงสตัว ์การคา้

ขายแลกเปล่ียนสินคา้กบัประเทศเพ่ือนบา้น (สุจิตต ์วงษ์

เทศ, 2543, หนา้ 6) โดยมีอาณาเขตทิศเหนือ และทิศ

ตะวนัออกติดกบัแม่นํ้าโขงกั้นเขตแดนระหวา่งไทยกบั

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว)  

ทิศใตติ้ดกบัราชอาณาจกัรกมัพูชามีเทือกเขาพนมดงรัก

เป็นแนวพรมแดน ทิศตะวนัตกติดกบัภาคกลางและ

บางส่วนของภาคเหนือ ลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาเพชรบูรณ์ 

และเทือกเขาดงพญาเยน็ พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของภาคจึงเป็นท่ี

ราบสูงท่ีแหง้แลง้ และขาดแคลนนํ้า (วฒันะ บุญจบั และ

คนอ่ืน ๆ, 2552, หนา้ 4) ชาวอีสานตั้งแต่สมยัโบราณมกั

ตั้งบา้นเรือนอยูใ่กลแ้หล่งท่ีมีนํ้ าใชต้ลอดปี อีกทั้งใต้

พ้ืนดินทัว่ภาคอีสานมีหินเกลือจึงทาํการเกษตรไดผ้ลผลิต

นอ้ย (เสาวภา ไพทยวฒัน,์ 2538, หนา้ 62)  

 ภาคอีสานมีความหลากหลายของเช้ือชาติและ

วฒันธรรม เพราะมีอาณาเขตติดต่อกบัหลายประเทศ 

ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นภาคอีสานจึงมีหลายเผา่พนัธ์ุ 

นอกจากภาษาลาวอีสานท่ีใชพู้ดกนัเป็นหลกัแลว้ 

เอกลกัษณ์สาํคญัอีกอยา่งคือ การยึดมัน่ในฮีตสิบสอง คอ

งสิบส่ี เป็นจารีตประเพณีท่ีถือปฏิบติัสืบทอดกนัมา 

นอกจากน้ียงัมีชาวผูไ้ท ญอ้ (ยอ้) ข่า กะเลิง แสก กยู (กวย 

ส่วย) ไทดาํ ลาวพวน เวียด (เวียดนาม ญวน) ฯลฯ กลุ่ม

ชนเหล่าน้ีมีวิถีชีวิตความเป็นอยู ่รวมทั้งขนบธรรมเนียม

ประเพณี และภาษาพดูท่ีแตกต่างกนัแสดงออกถึงความ

เป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง (ไผท ภูธา, 2554, หนา้ 85-

101,107-148; วนิดา สถิตานนท,์ 2552, หนา้ 26-29; 

อนุพนัธ์ นิตินยั, 2549, หนา้ 196-271) วฒันธรรม ส่ือถึง

วิถีการดาํเนินชีวิตท่ีเป็นแบบแผนของคนในสงัคม 

ความคิด ความเช่ือ ค่านิยม ประเพณี พิธีกรรมและภูมิ

ปัญญา รวมทั้งแนวปฏิบติัในการดาํรงชีวิต บ่งบอกความ

เป็นตวัตนของคนในสงัคมท่ีแตกต่างกบัสังคมอ่ืน 

(ประเวศ วะสี, 2548, หนา้ 25) วฒันธรรมมิไดเ้กิดข้ึน

อยา่งโดดเด่ียว (วิบูลย ์ล้ี-สุวรรณ, 2540, หนา้ 14-15) 
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หากแต่มีหลายปัจจยัเป็นองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ความ
ร่วมมือของคนในสงัคมในการสร้างสรรค ์สัง่สม ปลูกฝัง 
เรียนรู้ ขดัเกลา และเปล่ียนแปลงใหเ้หมาะสมตามยคุสมยั 
การสืบทอดวฒันธรรมเป็นไปโดยธรรมชาติ เพื่อ
แกปั้ญหาและพฒันาชีวิตใหส้มดุลกบัสภาพแวดลอ้ม อีก
ทั้งเป็นส่ิงท่ีทาํใหเ้กิดความเจริญงอกงาม ศิลปกรรมและ
โบราณคดี ศิลปะการแสดง ภาษาและวรรณกรรม ภูมิ
ประเทศและการท่องเท่ียว การละเล่นและกีฬา อาหาร
การกิน สุขภาพอนามยั กลุ่มชาติพนัธุ์ ความเช่ือและ
ประเพณี อาชีพ เคร่ืองมือเคร่ืองใชป้ระวติัศาสตร์ สถานท่ี 
บุคคลสาํคญั เคร่ืองนุ่งห่มและเคร่ืองประดบั และการ
ปกครองและสงัคม ลว้นเป็นประเภทของวฒันธรรมท่ี
แบ่งตามกิจกรรมและหนา้ท่ี วฒันธรรมทอ้งถ่ินเป็น
ส่วนยอ่ยของวฒันธรรมหลกั (สมชยั ใจดี และยรรยง ศรี
วิริยาภรณ์, 2531, หนา้ 1) ซ่ึงสะทอ้นวิถีแห่งการ
ดาํรงชีวิตของคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ท่ีมีความสัมพนัธ์
เก่ียวเน่ืองกบัพ้ืนท่ีใดพื้นท่ีหน่ึงโดยเฉพาะ (ธีรศกัด์ิ อคัร
บวร, 2541, หนา้ 45) การศึกษาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน เป็น
การยอ้นรอยอดีต เพื่อแสวงหาความรู้และความเขา้ใจ
รากเหงา้ของสงัคม ทาํใหม้องเห็นอดีตชดัเจนยิง่ข้ึน อาจ
นาํมาใชเ้ป็นพื้นฐานในการ-วเิคราะห์ปัจจุบนั และเป็น
แนวทางในการกาํหนดอนาคตของสงัคมไดอี้กดว้ย 
(วิบูลย ์ล้ีสุวรรณ, 2540, หนา้ 14-15) ความรู้เป็น
วฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ไดแ้ต่มีประโยชนใ์นการดาํรงชีวิต

ของมนุษย ์มกัถ่ายทอดโดยการบอกเล่าสืบต่อกนัมา เม่ือ
มนุษยคิ์ดคน้สัญลกัษณ์ส่ือความหมาย แทนการพดูท่ีเป็น
รูปภาพหรือตวัอกัษรก่อใหเ้กิดวฒันธรรมการบนัทึก

ขอ้มูล ข่าวสาร และความรู้ ไวใ้นวสัดุธรรมชาติหรือส่ือท่ี
มนุษยป์ระดิษฐคิ์ดคน้ข้ึนมานบัพนัปีก่อนคริสตกาล (เพ
ชราภรณ์ จนัทรสูตร์, 2547, หนา้ 1)  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 
อนัเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศไดบ้ญัญติั

ไวใ้น มาตรา 66 วา่ “บุคคลซ่ึงรวมกนัเป็นชุมชน ชุมชน
ทอ้งถ่ิน หรือชุมชนทอ้งถ่ินดั้งเดิม ยอ่มมีสิทธิอนุรักษ์

หรือฟ้ืนฟจูารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปะหรือ
วฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ินและของชาติ และ 
มีส่วนร่วมในการจดัการ การบาํรุงรักษา และการใช้
ประโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้ง
ความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดุลและยัง่ยนื” ซ่ึง
จนัทร์เพญ็ หงส์มาลยั (2554, หนา้ 199) ไดส้รุป
ผลการวจิยัวา่มาตรา 66 น้ียงัมีปัญหาในการบงัคบัใช้
กฎหมายเน่ืองจากยงัไม่มีกฎหมายลูกหรือกฎหมายลาํดบั

รองออกมารองรับใหมี้สภาพบงัคบัในทางปฏิบติั เพื่อ
ความดาํรงอยูข่องวฒันธรรมทอ้งถ่ินและความรู้จึงมีการ-
บนัทึกความรู้เพื่อใหค้นยคุหลงัไดมี้โอกาสเรียนรู้อารย

ธรรมของคนรุ่นก่อน รวมทั้งการสร้างสถานท่ีจดัเกบ็เพื่อ
รวบรวมความรู้ไว ้ทาํใหค้วามรู้ไดรั้บการถ่ายทอดและ
เผยแพร่ สู่คนรุ่นแลว้รุ่นเล่าสืบต่อกนัหลายยคุหลายสมยั
จนปัจจุบนั การรู้ความจริงเก่ียวกบัสารสนเทศ รู้กฎเกณฑ ์
รู้ท่ีมา และสภาวะท่ีเป็นไปของขอ้มูล เพื่อวินิจฉยั
ประเมินคุณค่าของความรู้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเท่ียงตรง 
ธรรมชาติของความรู้ มีการเกิดข้ึน ดาํรงอยู ่และสูญสลาย
ไปตามกาลเวลา ความรู้ มีทั้งท่ีถูกตอ้งเป็นจริง เช่ือถือได ้
มีความผดิพลาด คลาดเคล่ือน มีคุณค่าและไม่มีคุณค่า มี
ความเท่ียงตรงและมีอคติ (นฤมล ปราชญโยธิน, ทวีศกัด์ิ 
กออนตักลู และเปรมิน จินดาวิมลเลิศ, 2536, หนา้ 19)     
   
 การจดัเกบ็และรวบรวมความรู้เก่ียวกบั

วฒันธรรมทอ้งถ่ิน มีส่วนสาํคญัท่ีจะทาํใหว้ฒันธรรมคง
อยู ่และเป็นหลกัฐานในการอา้งอิงในภายหลงั การจดัเกบ็
เพื่อการนาํมาใชจึ้งจะเกิดประโยชน ์การคน้หาขอ้มูลเป็น
วิธีการท่ีจะทาํใหไ้ดรั้บรู้ถึงส่ิงท่ีถูกจดัเกบ็ มีองคป์ระกอบ 
คือ เคร่ืองมือท่ีช่วยในการ-คน้หา และวิธีการสืบคน้ท่ีมี
ประสิทธิภาพ จึงจะสามารถเขา้ถึงแหล่งความรู้ (access) 
ท่ีตรงตามความตอ้งการ ถูกตอ้ง รวดเร็ว ทนัเวลา และมี
ความน่าเช่ือถือมากพอท่ีจะใชอ้า้งอิงได ้ความรู้นั้นจึงจะ
เป็นประโยชนแ์ก่ผูใ้ชอ้ยา่งแทจ้ริง (มาลี ลํ้าสกลุ, 2548, 
หนา้ 4) ดรรชนี เป็นเคร่ืองมือช่วยคน้ท่ีจดัทาํข้ึน ใชเ้ป็น
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ตวัแทนของความรู้โดยท่ีดรรชนีไม่ไดใ้หเ้น้ือหาสาระ

โดยตรงกบัผูใ้ช ้แต่ทาํหนา้ท่ีช้ีตาํแหน่งหรือบอกแหล่ง
สารสนเทศ เพื่อใหเ้ขา้ถึงความรู้ไดห้ลายรูปแบบและ
ครอบคลุมเน้ือหาท่ีตอ้งการอยา่งครบถว้น (ชลทิชา สุทธิ
นิรันดร์กลุ, 2546, หนา้ 25; ชุติมา สจัจานนัท,์ 2546, หนา้ 
103; ทศันา หาญพล, 2546, หนา้ 224; เพชราภรณ์ จนัทร
สูตร์, 2547, หนา้ 3; อมัพร ทีขะระ, 2546, หนา้ 1) การ
ดาํเนินงานดา้นการจดัเกบ็และรวบรวมความรู้เก่ียวกบั

วฒันธรรมทอ้งถ่ิน พบปัญหาขาดแคลนบุคลากรท่ีมี
ความเช่ียวชาญในการจดัเกบ็ การพฒันาระบบคน้คืน 
และความรู้ทางดา้นวฒันธรรมโดยเฉพาะหวัเร่ืองในดา้น

วฒันธรรมทอ้งถ่ินอีสาน (คณะทาํงานขอ้มูลทอ้งถ่ิน
ข่ายงานหอ้งสมุดมหาวิทยาลยัส่วนภูมิภาค, 2542) ซ่ึงใช้
แทนสาระสาํคญัของเร่ือง มีลกัษณะเป็นคาํศพัทค์วบคุม 
(controlled vocabulary) ท่ีใชเ้ป็นคาํคน้ (ดวงพร สุภชยั
พานิชพงศ,์ 2542, หนา้ 408; นนัทพร ธนะกลูบริภณัฑ,์ 
2546, หนา้ 72)  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ หวัเร่ือง
ใหญ่และหวัเร่ืองใหญ่ท่ีมีหวัเร่ืองยอ่ยประกอบ มีลกัษณะ
ทางภาษาเป็นคาํนามเด่ียว คาํนามผสม คาํประสม กลุ่มคาํ
หรือวลี คาํนามท่ีมีการสลบัคาํ และหวัเร่ืองท่ีมีคาํอธิบาย
ประกอบ (วิภา โกยสุขโข, 2524, หนา้ 1; สุนีย ์กาศจาํรูญ, 
2552, หนา้ 78-80) หวัเร่ืองสามารถกาํหนดข้ึนเองหรือ
กาํหนดเพิ่มเติมไดโ้ดยผูว้ิเคราะห์สารสนเทศ อาจกาํหนด
จากคาํนามทัว่ไปหรือคาํนามเฉพาะ ถา้หวัเร่ืองนั้นมี
ความสาํคญั และถูกตอ้งตามหลกัเกณฑก์ารกาํหนดหวั
เร่ือง คือ ส่ือความหมายแทนเน้ือหาของเร่ืองได ้ใชภ้าษา
ท่ีถูกตอ้ง เลือกคาํท่ีทนัสมยั นิยมใชก้นัแพร่หลายและมี
การตรวจสอบกบัพจนานุกรมหรือผูเ้ช่ียวชาญ (ลดาวลัย ์
ศรีธวชั ณ อยธุยา, 2546, หนา้ 352; สมาคมหอ้งสมุดแห่ง
ประเทศไทย, 2525, หนา้ 26-27) หวัเร่ืองกาํหนดข้ึนเพื่อ
รวบรวมเร่ืองท่ีมีเน้ือหาเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั ภายใต้
คาํหรือวลีเดียวกนั เพื่อเป็นจุดเขา้ถึงขอ้มูล (พวา  พนัธ์ุ-
เมฆา, 2554, หนา้ 1) การเลือกคาํใหเ้หมาะสมกบัระดบั
ของผูใ้ช ้ข้ึนอยูก่บันโยบายการใหบ้ริการ (เฉลียว  

พนัธ์ุสีดา, เติมสุข พงษต์น, บุญศรี ไพรัตน ์และพวา พนัธ์ุ
เมฆา, 2529, หนา้ 1)   
 วฒันธรรมทอ้งถ่ินอีสานเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า การ
ส่งเสริม อนุรักษแ์ละเผยแพร่เป็นหนา้ท่ีของคนในสงัคม 
ผูว้ิจยัไดต้ระหนกัถึงปัญหาการจดัระบบ การจดัเกบ็ และ
การเขา้ถึงวฒันธรรมทอ้งถ่ินอีสาน โดยเฉพาะการ
กาํหนดคาํเพื่อการสืบคน้ความรู้ จึงเป็นท่ีมาของ
การศึกษาเร่ือง การรวบรวมและวิเคราะห์หวัเร่ือง
ภาษาไทยท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรมทอ้งถ่ินอีสาน เพื่อ
รวบรวม วิเคราะห์และจดัทาํฐานขอ้มูลหวัเร่ืองภาษาไทย
ท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรมทอ้งถ่ินอีสาน ซ่ึงใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
ช่วยใหก้ารจดัเกบ็และคน้คืนความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรม

ทอ้งถ่ินอีสานใหป้ระสิทธ์ิภาพมากยิง่ข้ึน อีกทั้งเป็นการ
อนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาของมนุษยชาติ เพราะ
วฒันธรรมคงอยูไ่ดด้ว้ยสงัคมเห็นคุณค่าและนาํมาปฏิบติั

อยา่งแพร่หลาย ผูว้ิจยัหวงัใหผ้ลจากการวิจยัน้ีเป็น
ประโยชนต่์อการอนุรักษแ์ละพฒันาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
ซ่ึงเป็นรากฐานของประเทศชาติ เพื่อใหเ้กิดความสุข
ความดีงามแก่ส่วนรวมต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อรวบรวมหวัเร่ืองภาษาไทยท่ีเก่ียวกบั
วฒันธรรมทอ้งถ่ินอีสาน 
 2. เพื่อวิเคราะห์หวัเร่ืองภาษาไทยท่ีเก่ียวกบั
วฒันธรรมทอ้งถ่ินอีสาน 
 3. เพื่อจดัทาํฐานขอ้มูลหวัเร่ืองภาษาไทยท่ี
เก่ียวกบัวฒันธรรมทอ้งถ่ินอีสาน 
 

วธีิดําเนินการวจัิย  
 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใช้
ฐานขอ้มูลเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มูลและประมวลผล

โดยผูว้จิยัดาํเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี (1) ประชากรและ
กลุ่มตวัอยา่ง (2) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั (3) วิธีการเกบ็
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รวบรวมขอ้มูล (4) การวิเคราะห์ขอ้มูล และ (5) สถิติท่ีใช้
ในการวิจยั 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ในคร้ังน้ี คือ 
คาํศพัทท่ี์เก่ียวกบัวฒันธรรมทอ้งถ่ินอีสาน ท่ีปรากฏใน
ส่ือสารสนเทศ โดยมีกลุ่มตวัอยา่ง คือ คาํศพัทท่ี์เก่ียวกบั
วฒันธรรมทอ้งถ่ินอีสานท่ีปรากฏในหนงัสือสารานุกรม 
เน่ืองจากสารานุกรมเป็นหนงัสือท่ีรวบรวมความรู้

พื้นฐาน และเป็นแหล่งอา้งอิงท่ีมีความน่าเช่ือถือสูง
เน่ืองจากผา่นการรวบรวม เรียบเรียง และตรวจสอบโดย
ผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละสาขาวิชา จาํนวน 2 ชุด รวม 35 เล่ม 
 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ฐานขอ้มูล โดยพฒันาจากโปรแกรมสาํเร็จรูป 
Microsoft Access ซ่ึงเป็นฐานขอ้มูลเชิงสมัพนัธ์ ท่ีมี
ความสามารถในการจดัการฐานขอ้มูลและส่วนติดต่อกบั

ผูใ้ช ้ จึงสะดวกในการนาํไปขอ้มูลไปเผยแพร่ ขั้นตอนใน
การสร้างเคร่ืองมือ คือ (1) กาํหนดจุดหมายในการสร้าง 
(2) ศึกษาคน้ควา้ และพฒันาความรู้ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการ
สร้างฐานขอ้มูลและส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้ (3) เลือก
เคร่ืองมือ (4) สร้างฐานขอ้มูลตน้แบบเพ่ือทดสอบการใช้
งาน (5) นาํเสนอฐานขอ้มูลตน้แบบต่อคณะกรรมการท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (6) พฒันาฐานขอ้มูลโดยใช้
แบบจาํลองจากฐานขอ้มูลตน้แบบท่ีไดรั้บการปรับปรุง

ตามขอ้เสนอแนะ และ (7) นาํฐานขอ้มูลไปใชใ้นการวิจยั 
 

 การทาํงานของฐานขอ้มูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ (1) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั และ (2) บญัชีคาํศพัท ์(หวัเร่ือง) 
ดงัภาพ 1 

 
ภาพ 1 ฐานขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจยัและแสดงผลการวจิยั 
 
 เมนูเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ 
(1) เคร่ืองมือรวบรวม ประกอบดว้ยการบนัทึกรายการ
แหล่งท่ีมาของคาํศพัท ์และขอ้มูลเก่ียวกบัคาํศพัท ์(2) 
เคร่ืองมือวิเคราะห์ ประกอบดว้ยการวิเคราะห์ความเป็น
หวัเร่ืองของคาํศพัท ์การวิเคราะห์ลกัษณะทางภาษาของ

คาํศพัท ์การวิเคราะห์ประเภทวฒันธรรมคาํศพัท ์และการ
วิเคราะห์การใชค้าํศพัทเ์ป็นหวัเร่ืองหรือคาํสาํคญั และ 
(3) เคร่ืองมือแสดงผลการวิเคราะห์คาํศพัทมี์รายละเอียด
ดงัภาพ 2 



EAU HEritAgE JoUrnAl
Social Science and Humanity252 Vol. 4 No. 3 September-December 2014

 
 
ภาพ 2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 เมนูบญัชีคาํศพัท(์หวัเร่ือง) เป็นส่วนของระบบการสืบคน้เพื่อแสดงรายการหวัเร่ืองท่ีไดจ้ากวิจยั และผลการ
วิเคราะห์หวัเร่ือง ซ่ึงเป็นการใชป้ระโยชนจ์ากผลการวจิยั ดงัภาพ 3 

 
ภาพ 3 เมนูการสืบคน้คาํศพัทท่ี์เก่ียวกบัวฒันธรรมทอ้งถ่ินอีสาน 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัเกบ็ขอ้มูลโดยการบนัทึกผลการรวบรวม

คาํศพัทล์งในฐานขอ้มูลซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั ได้
คาํศพัทจ์าํนวน 2,432 คาํ และคาํศพัทท่ี์ผา่นเกณฑก์าร

เป็นหวัเร่ืองจาํนวน 2,237 คาํ คิดเป็นร้อยละ 91.98 ซ่ึง
ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ี 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิจยัน้ี เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์
คาํศพัทท่ี์เก่ียวกบัวฒันธรรมทอ้งถ่ินอีสาน ท่ีปรากฏใน
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หนงัสืออา้งอิงท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรมพื้นบา้นอีสานโดย 
ชค่้าร้อยละในการวิเคราะห์ขอ้มูล มีขั้นตอนการ
วิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี (1) วิเคราะห์คาํศพัทเ์พื่อกาํหนดคาํ
ท่ีใชเ้ป็นหวัเร่ือง (2) วิเคราะห์ความเป็นหวัเร่ืองของ
คาํศพัท ์(3) ตรวจสอบคาํศพัทก์บับญัชีหวัเร่ือง
มาตรฐาน 3 เล่ม (4) วิเคราะห์ลกัษณะภาษาของหวัเร่ือง 
(5) วิเคราะห์หวัเร่ืองกบัประเภทวฒันธรรม และ (6) 
สาํรวจความนิยมในการใชค้าํศพัท ์เป็นหวัเร่ืองหรือ
คาํคน้จากฐานขอ้มูลบรรณานุกรมแบบออนไลน ์
(OPAC) ของหอ้งสมุด 3 แห่ง คือ สาํนกัหอสมุด
แห่งชาติ สาํนกัวิทย-บริการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
และสาํนกัวิทยบริการ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
 
สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 
 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา เพื่ออธิบาย
ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชส้ถิติ ค่าร้อยละ 
(percentage) เป็นสถิติท่ีนิยมใชเ้ทียบจาํนวนท่ีตอ้งการ
กบัจาํนวนทั้งหมด โดยเทียบเป็นจาํนวนต่อ 100  
(บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หนา้ 122) 
 
ผลการวจัิย 

การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ 
ผลการวจิยัพบ คาํศพัทส่์วนใหญ่มาจากสารานุกรม
วฒันธรรมไทย ภาคอีสาน จาํนวน 1,662 คาํ คิดเป็น
ร้อยละ 74.30 รองลงมาคือ ธรรมชาติและการท่องเท่ียว 
ชุด ภาคอีสาน จาํนวน 575 คาํ คิดเป็นร้อยละ 25.70   
 คาํศพัทจ์ากสารานุกรมวฒันธรรมไทย ภาค
อีสาน ปรากฏในเล่มท่ี 11 ม้ือเกา้กอง: ฤกษย์าม - เล่น
สาว: ประเพณี มากท่ีสุด จาํนวน 147 คาํ คิดเป็นร้อยละ 
8.84 รองลงมาคือ เล่มท่ี 2 เกษตรวิสยั, เมืองคํ้าโพธ์ิ คํ้า
ไทรฯ (โคราช), พิธี และเล่มท่ี 8 ประจนัตประเทศธานี, 
พระยาพงศาวดารเมืองสกลนคร  จาํนวน 143 คาํ  

คิดเป็นร้อยละ 8.60  ส่วนคาํศพัทจ์ากหนงัสือทรัพยากร
การท่องเท่ียวไทย ชุดภาคอีสาน  ปรากฏในเล่มท่ี 12 
เลย จาํนวน 57 คาํ คิดเป็นร้อยละ 9.91 
 หวัเร่ืองส่วนใหญ่เป็นคาํนามเฉพาะ จาํนวน 
1,424 คาํ คิดเป็นร้อยละ 63.63 รองลงมาคือ คาํนาม
ทัว่ไป จาํนวน 813 คาํ คิดเป็นร้อยละ 36.34 และ
คาํศพัทท่ี์ผา่นเกณฑก์ารเป็นหวัเร่ืองส่วนใหญ่เป็นช่ือ

สถานท่ี จาํนวน 597 คาํ คิดเป็นร้อยละ 26.69 รองลงมา
คือ ช่ือหน่วยงานนิติบุคคล จาํนวน 290 คาํ คิดเป็นร้อย
ละ 12.96 ตามลาํดบั 
 การตรวจสอบคาํศพัทก์บับญัชีหวัเร่ือง

มาตรฐานของคณะทาํงานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากร

สารสนเทศหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษา พิมพค์ร้ังท่ี 4 
พ.ศ. 2547 พบหวัเร่ืองท่ีตรงกบัคาํศพัทม์ากท่ีสุดคือ 
จาํนวน 201 หวัเร่ือง คิดเป็นร้อยละ 8.99 ของคาํศพัท์
ทั้งหมด  และหนงัสือหวัเร่ืองและวิธีการกาํหนดหวั
เร่ืองของสาํนกั 
หอสมุดมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ พิมพค์ร้ังท่ี 3 พ.ศ. 
2541 จาํนวน 147 หวัเร่ือง คิดเป็นร้อยละ 6.57 ของ
คาํศพัทท่ี์ตรงกบัหวัเร่ือง 
 คาํศพัทส่์วนใหญ่ไม่ปรากฏในในบญัชีหวั

เร่ือง โดยเฉพาะชุดท่ี 1 หนงัสือหวัเร่ืองและวธีิการ
กาํหนดหวัเร่ืองของสาํนกัหอสมุด 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พิมพค์ร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2541 พบ
คาํศพัทไ์ม่ตรงกบัหวัเร่ือง จาํนวน 2,090 คาํ คิดเป็นร้อย
ละ 92.43  หวัชุดท่ี 2 เร่ืองภาษาไทย ของคณะทาํงาน
กลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศหอ้งสมุด

สถาบนัอุดมศึกษา พิมพค์ร้ังท่ี 4 พ.ศ. 2547 จาํนวน 
2,036 คาํ คิดเป็นร้อยละ 91.01  และชุดท่ี 3 หนงัสือหวั
เร่ืองภาษาไทย ของรองศาสตราจารย ์พวา พนัธ์ุเมฆา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พิมพค์ร้ังท่ี 3 พ.ศ. 
2554 จาํนวน 2,122 คาํ คิดเป็นร้อยละ 94.86 ตามลาํดบั 
 สาํนกัวิทยบริการ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม
ใชค้าํศพัทท่ี์กาํหนดข้ึนเป็นหวัเร่ือง ในฐานขอ้มูล
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บรรณานุกรมออนไลนม์ากท่ีสุด จาํนวน 876 คาํ คิด
เป็นร้อยละ 39.14 และ สาํนกัวิทยบริการ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่นใชค้าํศพัทท่ี์กาํหนดข้ึนเป็นหวั

เร่ือง จาํนวน 586 คาํ คิดเป็นร้อยละ 26.18 ตามลาํดบั  
ส่วนสาํนกัหอสมุดแห่งชาติโดยส่วนใหญ่ใชค้าํศพัทท่ี์

กาํหนดข้ึนเป็นคาํสาํคญั จาํนวน 1,715 คาํ คิดเป็นร้อย
ละ 76.67 และใชค้าํศพัทท่ี์กาํหนดข้ึนเป็นหวัเร่ืองนอ้ย
ท่ีสุด จาํนวน 522 คาํ คิดเป็นร้อยละ 23.32  
 หวัเร่ืองท่ีไดส่้วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มวฒันธรรม

ประเภทสถานท่ี จาํนวน 545 คาํ คิดเป็นร้อยละ 24.36 
และ ภูมิประเทศและการท่องเท่ียว จาํนวน 378 คาํ คิด
เป็นร้อยละ 16.90 ตามลาํดบั และกลุ่มท่ีรวบรวมได้
นอ้ยท่ีสุดคือกลุ่มวฒันธรรมประเภทการปกครองและ

สงัคม จาํนวน 12 คาํ  
คิดเป็นร้อยละ 0.54 ภาษาของหวัเร่ือง ส่วนใหญ่เป็น
คาํนามเด่ียว จาํนวน 1,467 คาํ คิดเป็นร้อยละ 65.58 
และคาํนามผสม จาํนวน 301 คาํ คิดเป็น 
ร้อยละ 13.46 ส่วนหวัเร่ืองท่ีมีคาํอธิบายประกอบและ
วลีหรือกลุ่มคาํ พบจาํนวนใกลเ้คียงกนั คือหวัเร่ืองท่ีมี
คาํอธิบายประกอบ จาํนวน 228 คาํ คิดเป็นร้อยละ 
10.19 วลีหรือกลุ่มคาํ จาํนวน 225 คาํ คิดเป็นร้อยละ 
10.06 ลกัษณะภาษาของหวัเร่ืองท่ีรวบรวมไดน้อ้ยท่ีสุด
คือ คาํประสม จาํนวน 16 คาํ คิดเป็นร้อยละ 0.72 
 
การอภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูล สามารถอภิปราย
ผลการวจิยัในประเดน็ (1) แหล่งท่ีมาของหวัเร่ือง (2) 
ลกัษณะของหวัเร่ือง (3) กลุ่มของหวัเร่ือง (4) ความ
สอดคลอ้งของคาํศพัทก์บับญัชีหวัเร่ือง (5) การใช้
คาํศพัทเ์ป็นหวัเร่ืองของหอ้งสมุด (6) ประเภทของหวั
เร่ืองตามกลุ่มวฒันธรรม และ (7) หวัเร่ืองแบ่งตาม
ลกัษณะภาษา   
 1. แหล่งท่ีมาของหวัเร่ือง คาํศพัทท่ี์ได้
วิเคราะห์คร้ังน้ีมาจากสารานุกรมวฒันธรรมไทย ภาค

อีสาน และธรรมชาติและการท่องเท่ียว ชุด ภาคอีสาน 
เน่ืองจากสารานุกรมเป็นหนงัสืออา้งอิงท่ีมีเน้ือหา

ครอบคลุมความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมโดยเฉพาะ

ครอบคลุมเน้ือหาถึง 18 หมวด คือ ความเช่ือและ
ประเพณี อาชีพ เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้การปกครองและ
สงัคม อาหารการกิน การแต่งกายและเคร่ืองประดบั 
สุขภาพอนามยั ภาษาวรรณกรรม ศิลปกรรม 
ศิลปะการแสดง การละเล่นและกีฬา สถานท่ี กลุ่มชาติ
พนัธ์ุ ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มาตราชัง่ ตวง วดั 
บุคคลสาํคญั และประวติัศาสตร์  ซ่ึงมากกวา่หนงัสือ
ชุดธรรมชาติและการท่องเท่ียว  
 2. ลกัษณะของหวัเร่ือง หวัเร่ืองส่วนใหญ่เป็น
คาํนามเฉพาะ รองลงมาคือ คาํนามทัว่ไป เน่ืองจาก
สารานุกรมและหนงัสือชุดท่ีรวบรวมมีเน้ือหาเฉพาะท่ี

เก่ียวกบัภาคอีสาน จึงสามารถใชภ้าษาเฉพาะท่ีแสดงถึง
ความเป็นทอ้งถ่ินได ้เม่ือผูว้ิจยัพบวา่คาํศพัทภ์าษาถ่ินใด
มีคาํนามทัว่ไปท่ีส่ือความหมายแทนคาํเฉพาะได ้และมี
การใชอ้ยา่งแพร่หลาย ผูค้าํศพัทน์ั้นแทนคาํเฉพาะเสมอ  
 3. กลุ่มของหวัเร่ือง คาํศพัทท่ี์ผา่นเกณฑก์าร
เป็นหวัเร่ืองส่วนใหญ่เป็นช่ือสถานท่ี รองลงมาคือ ช่ือ
หน่วยงานนิติบุคคลตามลาํดบั เพราะคาํศพัทท่ี์รวบรวม
ไดเ้ป็น ช่ือนํ้าตก ช่ือภูเขา ช่ือปราสาทหิน วดั และ
สถานท่ีสาํคญัอ่ืน ๆ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
 4. ความสอดคลอ้งของคาํศพัทก์บับญัชีหวั
เร่ือง ผูว้ิจยัไดน้าํคาํศพัทไ์ปตรวจสอบกบับญัชีหวัเร่ือง
มาตรฐานของคณะทาํงานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากร

สารสนเทศหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษา พิมพค์ร้ังท่ี 4 
พ.ศ. 2547 (ชุดท่ี 2) พบหวัเร่ืองท่ีตรงกบัคาํศพัทม์าก
ท่ีสุด รองลงมาคือ หนงัสือหวัเร่ืองและวิธีการกาํหนด
หวัเร่ืองของสาํนกัหอสมุด มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
พิมพค์ร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2541 (ชุดท่ี 1) และหนงัสือหวัเร่ือง
ภาษาไทย ของรองศาสตราจารย ์พวา พนัธ์ุเมฆา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พิมพค์ร้ังท่ี 3 พ.ศ. 
2554 (ชุดท่ี 3) ตาม 
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ลาํดบั เน่ืองจากมีบุคลากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในหน่วยงาน
หอ้งสมุดของมหาวิทยาลยัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ถึง 3 แห่ง คือ (1) สาํนกัวิทยบริการ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น (2) ศูนยบ์รรสารและ
ส่ือการศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารีและ (3) 
สาํนกัวิทยบริการ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
(คณะทาํงานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
หอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษา, 2547, หนา้ ฉ-ช) ไดเ้ขา้ไป
มีส่วนร่วมในฝ่ายพฒันาบญัชีหวัเร่ืองมาตรฐานของ

คณะทาํงานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

หอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษา ทาํใหไ้ดห้วัเร่ืองท่ีเป็นคาํ
ภาษาถ่ินอีสานมากกวา่คู่มือหวัเร่ืองชุดอ่ืน  
 คาํศพัทส่์วนใหญ่ไม่ปรากฏในในบญัชีหวั

เร่ือง เน่ืองจากเป็นคาํเฉพาะ ซ่ึงนโยบายในการจดัทาํ
บญัชีคู่มือหวัเร่ืองมกักาํหนดคาํนามซ่ึงเป็นคาํทัว่ไป

ดงัท่ี พวา พนัธุเมฆา (2554) กล่าวไวว้า่ "คงเป็นไป
ไม่ไดท่ี้จะกาํหนดช่ือเฉพาะของบุคคล ช่ือสถาบนั ช่ือ
เฉพาะของส่ิงต่างๆ ท่ีสามารถใชเ้ป็นหวัเร่ืองไดล้งใน
เน้ือหาของหนงัสือเล่มน้ี เพราะตอ้งใชก้ระดาษ
มหาศาล" (หนา้ 30) ดว้ยขอ้ 
จาํกดัในเร่ืองเน้ือท่ีและงบประมาณการจดัพิมพจึ์งทาํ

ใหห้นงัสือคู่มือหวัเร่ืองภาษาไทยส่วนใหญ่รวบรวม

เฉพาะคาํนามทัว่ไปแทนคาํเฉพาะ  
 5. การใชค้าํศพัทเ์ป็นหวัเร่ืองของหอ้งสมุด 
สาํนกัวิทยบริการมหาวิทยาลยัมหาสารคาม ใชค้าํศพัท์
ท่ีกาํหนดข้ึนเป็นหวัเร่ือง ในฐานขอ้มูลบรรณานุกรม
ออนไลน ์(OPAC) มากท่ีสุด รองลงมาคือ สาํนกัวิทย
บริการมหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น และสาํนกัหอสมุดแห่งชาติ ตามลาํดบั   
 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม และ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลยัของรัฐในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงมีพนัธกิจหลกั ในการทาํนุ
บาํรุง ศิลปวฒันธรรมในภาคตะวนัออก 

เฉียงเหนือดงันั้นมหาวิทยาลยัทั้งสองแห่งจึงจดัตั้ง

หน่วยงาน เพื่อทาํหนา้ท่ีอนุรักษ ์พฒันา และ เผยแพร่
ศิลปวฒันธรรมขนบธรรมเนียม 
ประเพณีของชาวอีสาน โดยมหาวิทยาลยัมหาสารคาม
ไดจ้ดัตั้งศูนยเ์อกสารอีสานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 จน
ปัจจุบนัคือ ศูนยส์ารนิเทศอีสานสิรินธร เป็นหน่วยงาน
ภายในสาํนกัวิทยบริการมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ตาํบลขามเรียง อาํเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม 
เป็นศูนยก์ลางบริการสารสนเทศท่ีเก่ียวกบัภูมิภาค

อีสาน มีหนา้ท่ีจดัหาและพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อสนบัสนุนการเรียนรู้ 
การศึกษาคน้ควา้ วิจยัเก่ียวกบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
และดาํรงรักษาเร่ืองราวและวฒันธรรมของชาวอีสาน

ไวใ้หอ้นุชนรุ่นหลงัไดศึ้กษาต่อไป ส่งเสริม เผยแพร่
การใชส้ารสนเทศอีสาน และอนุรักษม์รดกทาง
ศิลปวฒันธรรมร่วมกบัชุมชน ส่วน
มหาวิทยาลยัขอนแก่นไดจ้ดัตั้งโครงการศูนยอ์นุรักษ์

ศิลปวฒันธรรมอีสานในคณะศึกษาศาสตร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2516  ต่อมาจึงจดัตั้งเป็นสาํนกัวฒันธรรมในปี พ.ศ. 
2547 จนถึงปัจจุบนั สาํนกัวฒันธรรม 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  เป็นศูนยก์ลางการศึกษา
คน้ควา้วิจยัดา้นวฒันธรรมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภาคะวนั
ออกเฉียงเหนือ ส่งเสริมกิจกรรมดา้นวฒันธรรม การ
ฟ้ืนฟทูาํนุบาํรุง ส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรมพ้ืนบา้น 
และส่งเสริมการรวบรวมองคค์วามรู้ดา้นวฒันธรรม

และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  และสาํนกัวิทยบริการ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ในฐานะหน่วยงานบริการ
สารสนเทศ ทาํหนา้ท่ีรวบรวม จดัหา จดัเกบ็ เพื่อการ
อนุรักษแ์ละส่งเสริมการเขา้ถึงเอกสาร โดยการจดัทาํ
เคร่ืองมือสืบคน้ท่ีมุ่งใหผู้ใ้ชเ้ขา้ถึง ทรัพยากร
สารสนเทศ โดยใชค้าํคน้ท่ีเฉพาะเจาะจง และเป็น
คาํศพัทเ์ฉพาะถ่ิน  ดงัแสดงในภาพ 4 
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ภาพ 4 กราฟแสดงการใชค้าํศพัทข์องหอ้งสมุด 
 
 6. ประเภทของหวัเร่ืองตามกลุ่มวฒันธรรม 
หวัเร่ืองท่ีไดจ้ากการรวบรวมอยูใ่นกลุ่มวฒันธรรม 
ประเภทสถานท่ี เป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือ ภูมิ
ประเทศและการท่องเท่ียว ตามลาํดบั และกลุ่มท่ี
รวบรวมไดน้อ้ยท่ีสุดคือกลุ่มวฒันธรรมประเภทการ

ปกครองและสงัคม และกลุ่มวฒันธรรม ประเภทท่ี

รวบรวมไดม้ากกวา่ 100 คาํข้ึนไปมีถึง 7 ประเภท คือ 
ประเภทสถานท่ี ประเภทภูมิประเทศและการท่องเท่ียว 
ประเภทความเช่ือและประเพณี ประเภทอาหารการกิน 
ประเภทเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ประเภทบุคคลสาํคญั และ
ประเภทภาษาและวรรณกรรม  
  7. หวัเร่ืองแบ่งตามลกัษณะภาษา หวัเร่ืองส่วน
ใหญ่เป็นคาํนามเด่ียว รองลงมาคือ คาํนามผสม ส่วน 
หวัเร่ืองท่ีมีพบจาํนวนใกลเ้คียงกนั คือ หวัเร่ืองท่ีมี
คาํอธิบายประกอบ หวัเร่ืองท่ีเป็นวลีหรือกลุ่มคาํ 
ตามลาํดบั หวัเร่ืองท่ีรวบรวมไดน้อ้ยท่ีสุดคือ คาํ
ประสม ดงัแสดงในภาพ 5 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ องัคณา สุริวรรณ์ (2549) ท่ีพบวา่ ผูใ้ชห้อ้งสมุด
ส่วนใหญ่ตอ้งการหวัเร่ืองประเภทหวัเร่ืองใหญ่ มี
ลกัษณะทางภาษาเป็นคาํนามผสม และมีลกัษณะการใช้
ศพัทเ์ป็นศพัทอิ์สระ 

 
ภาพ 5 กราฟแสดงลกัษณะภาษาของหวัเร่ือง 
 หวัเร่ืองท่ีเป็นกลุ่มคาํหรือวลี พบใน
วฒันธรรมประเภทสถานท่ี โดยส่วนใหญ่ รองลงมาคือ 
ประเภทภูมิประเทศและการท่องเท่ียว ตามลาํดบั และ
ประเภทกลุ่มชาติพนัธุ์ และ เคร่ืองนุ่งห่มและ
เคร่ืองประดบั พบนอ้ยท่ีสุด คาํนามเด่ียวพบมากท่ีสุด
ในวฒันธรรมประเภทสถานท่ี รองลงมาคือ ประเภทภูมิ
ประเทศและการท่องเท่ียว ตามลาํดบั และประเภทการ
ปกครองและสงัคม พบนอ้ยท่ีสุด คาํนามผสม พบใน
วฒันธรรมประเภทความเช่ือและประเพณีโดยส่วน

ใหญ่ รองลงมาคือ อาหารการกิน ตามลาํดบั และ
ประเภทบุคคลสาํคญั พบนอ้ยท่ีสุด คาํประสมพบมาก
ท่ีสุดในวฒันธรรมประเภท ความเช่ือและประเพณี 
ประเภทสถานท่ีตามลาํดบั ประเภทท่ีพบจาํนวนเท่ากนั
คือ การปกครองและสงัคม ภาษาและวรรณกรรม 
อาชีพ และอาหารการกิน และหวัเร่ืองท่ีมีคาํอธิบาย
ประกอบ พบมากท่ีสุดในวฒันธรรมประเภทบุคคล
สาํคญั รองลงมาคือ ประเภทสถานท่ี ประเภทกลุ่มชาติ
พนัธ์ุพบนอ้ยท่ีสุด  
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 ฐานขอ้มูลหวัเร่ืองภาษาไทยท่ีเก่ียวกบั

วฒันธรรมทอ้งถ่ินอีสาน ใชก้ารสืบคน้แบบเจาะจง
คาํคน้และการคน้หาจากคาํท่ีใกลเ้คียง การแสดงผลการ
สืบคน้รวดเร็วและแสดงผลไดใ้นหลายมุมมอง อีกทั้ง
สามารถเพิ่มเติมหวัเร่ืองในภายหลงัได ้จึงช่วยใหก้าร
เผยแพร่ฐานขอ้มูลเกิดประโยชนแ์ก่ผูใ้ชอ้ยา่งแทจ้ริง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวจิยัน้ีใชเ้ป็นแนวทางสาํหรับผูท่ี้

ปฏิบติังานในหอ้งสมุดและแหล่งสารสนเทศท่ี

เก่ียวขอ้งกบัศิลปวฒันธรรม โดยเฉพาะวฒันธรรม
พื้นบา้นอีสาน ในการพฒันาระบบคาํคน้ดงัน้ี 
 1. การร่วมกนัพฒันาบญัชีหวัเร่ืองท่ีเก่ียวกบั
ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินอีสานใหไ้ดม้าตรฐาน 

 2. การร่วมกนัพฒันาศพัทส์มัพนัธ์ (thesaurus) 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินอีสานใหไ้ด้

มาตรฐาน 
 3. การส่งเสริมการนาํบญัชีหวัเร่ืองท่ีเก่ียวกบั
วฒันธรรมทอ้งถ่ินอีสานไปใชใ้นหอ้งสมุดและศูนย์

สารสนเทศมากยิง่ข้ึน 
 ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัคร้ังต่อไป

ดงัน้ี 
 1. ควรมีการรวบรวมและพฒันาคาํศพัทท่ี์
เก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมทอ้งถ่ินในภูมิภาคอ่ืน ๆ 
 2. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจในการใช้
คาํศพัท ์เพื่อการคน้หาสารสนเทศท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน
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การบริหารจัดการพรรคการเมอืงไทยสู่ความเป็นประชาธิปไตยแบบมส่ีวนร่วม 

Thai Political Party Management to Participatory  Democracy 

 

                                                                                                                                                           นฐินนัต ์ ศรีลาศกัด์ิ  

 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา (1) สภาพปัจจุบนัของการเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย (2) ปัญหา

อุปสรรคของการพฒันาประชาธิปไตยของประเทศไทย (3) รูปแบบการบริหารจดัการพรรคการเมืองไทยสู่ความเป็น

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ ศึกษาเอกสาร การสมัภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม 

การสมัภาษณ์เชิงลึกผูใ้หข้อ้มลูสาํคญั 29 คน ท่ีไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง จากประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือ 

คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร นกัวิชาการ สมาชิกสภาพฒันาการเมือง แกนนาํกลุ่ม

เคล่ือนไหวทางการเมือง และผูป้ฏิบติังานในพรรคการเมืองและการสนทนากลุ่ม จาํนวน 1 กลุ่ม จาํนวน 10 คน เลือก

จากตวัแทนพรรคการเมือง นกัวิชาการ สมาชิกสภาพฒันาการเมือง วิเคราะห์ขอ้มลูโดยวิธีอุปมานวิเคราะห์และการ

ตีความเพ่ือหาแบบแผนประเดน็ศึกษา ผลการวิจยัพบวา่ (1) พฒันาการทางการเมืองไทยในอดีตขาดความต่อเน่ืองเพราะ

มีการปฏิวติัรัฐประหารบ่อยคร้ังเป็นผลทาํใหพ้รรคการเมืองไม่สามารถพฒันาใหมี้ความเขม้แขง็และสู่ความเป็น

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมท่ีดีได ้(2) ปัญหาและอุปสรรคของการพฒันาประชาธิปไตยของประเทศไทยเกิดจาก

ปัจจยัสาํคญั 2 ประการคือปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ ปัญหาขาดอุดมการณ์ทางการเมืองและขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองท่ี

แทจ้ริง ปัจจยัภายนอกไดแ้ก่ ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาํเนินงานของพรรคการเมือง กฎหมายพรรค

การเมืองขาดความเหมาะสม  (3) รูปแบบการบริหารจดัการพรรคการเมืองไทยสู่ความเป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วน

ร่วมท่ีนาํเสนอประกอบดว้ย 4 แนวทาง คือ การพฒันาประชาชนสู่ความเป็นพลเมืองท่ีดี  แนวทางการพฒันาพรรค

การเมืองสู่ความเป็นสถาบนัทางการเมือง การพฒันาวฒันธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตย  แนวทางท่ีเหมาะสมในการ

พฒันาดุลยภาพทางการเมืองระดบัมหภาคโดยตอ้งพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมใหเ้กิดอาํนาจท่ีสมดุล  

  

คําสําคัญ:  การบริหารจดัการ, พรรคการเมืองไทย, ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

  

Abstract 

The objectives of this research were (1) to study the current Thai politics in democracy system (2) to study 

the problems and obstacles of Thai democratic development (3) to propose the model of Thai political party 

management for participatory democracy. The qualitative method was used in conducting this research included 

documentary research, The in-depth interview employed 29 key informants, selected by purposive sampling 

including the executive board of political party, member of parliament, academicians, political movement’s leader, 

member of the political development council, political party officers. The focus group discussion with  10 persons, 
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selected from political party representative, academicians and member of the politics development council. Data were 

analyzed by analytic induction and interpretation for thematic patterns.  The research findings were as follows: (1) 

lack of continuity of the political development in Thailand in the past and the coup d’etat leaded to the recession of 

political democracy development to be a participatory democracy. (2) The internal factors leading to the obstacles 

and problems of the democratic development in Thailand were lacking of the political ideology, political 

participation, The external factors; included the participation of people in political parties management. (3) Proposed 

model of Thai political parties for participatory democracy requires four approaches as follows:  the development of 

people to be a good “citizenship” the development of political party to be a appropriate “political institution”  

Guideline for strengthening democracy by developing of political culture The appropriate guidelines for development 

of macro political equilibrium should be developed by using the socio economic toward the balance of power of 

equitable public policy.  

Keywords:  management, thai  political party, participatory  democracy 
 

 
ความนํา  
ความนํา 

พรรคการเมืองเป็นองคก์ร  ท่ีมีความสาํคญัยิง่

ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในระบบ

การเมืองท่ีทนัสมยั พรรคการเมืองเป็นสถาบนัท่ีขาด

ไม่ได ้ซ่ึงมีหนา้ท่ีสาํคญัในการเช่ือมโยงระหวา่งภาครัฐ

กบัภาคประชาชน  โดยจะนาํเอาปัญหาหรือความ

ตอ้งการของประชาชนมากาํหนดแนวทางแกไ้ขและ

แปลงเป็นนโยบายของพรรค เพื่อเป็นทางเลือกใหก้บั

ประชาชนและนาํไปสู่การปฏิบติั (สาํนกังาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2549)  โดยจดัเป็นนโยบาย

นาํเสนอแก่ประชาชนและส่งสมาชิกพรรค ลงแข่งขนั

เลือกตั้ง หากชนะการเลือกตั้งจะนาํความตอ้งการของ

ประชาชนตามท่ีกาํหนดไว ้ในนโยบายของพรรค

การเมืองเขา้ไปบริหารประเทศ แต่ถา้พรรคการเมือง

ไดรั้บจาํนวนท่ีนัง่ในสภานอ้ย กจ็ะทาํหนา้ท่ีเป็นฝ่าย

คา้นเพื่อตรวจสอบการบริหารประเทศ ของพรรค

การเมืองท่ีเป็นรัฐบาลต่อไป  จุดกาํเนิดสาํคญั

อนัเป็นรากฐานความคิดในการจดัตั้งพรรคการ

เมืองไทยในระยะแรกนบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2489 คือ 

กระแสอิทธิพลทางความคิดเก่ียวกบัการเมืองการ

ปกครองแบบอยา่งตะวนัตก  ซ่ึงเป็นระบบการเมือง

การปกครองท่ีอิงกบัหลกัความเช่ือเร่ืองเสรีภาพและ

ความเสมอภาค และค่านิยมเร่ืองความทนัสมยั

ผสมผสานกนั (เชาวนะ  ไตรมาศ, 2540) โดยเหตุท่ี

พรรคการเมืองมีความสาํคญัต่อการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย  ประเทศต่างๆ จึงไดรั้บเอาแนวความคิด

เก่ียวกบัระบบพรรคการเมืองเขา้ไวใ้นประเทศของตน 

และไดมี้วิวฒันาการจนกลายมาเป็นสถาบนัหลกัของ

สงัคมประเทศชาติ  และไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของวิถี

ชีวิตของประชาชน (ปรีชา  หงส์ไกรเลิศ, 2523) เพราะ

ถา้ปราศจากพรรคการเมืองกเ็ท่ากบัวา่ประเทศนั้นมิได้

มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยดว้ยเหตุน้ีเอง 

ความเขม้แขง็ของพรรคการเมืองจึงมีความสาํคญัอยา่ง

ยิง่ต่อการพฒันาระบอบประชาธิปไตย ทวา่พรรค

การเมืองของประเทศไทยซ่ึงมีการจดัตั้งมาแลว้กวา่ 70 

ปี กลบัไร้เสถียรภาพ และมีการยบุพรรคมากมาย โดย

การยบุพรรคส่วนใหญ่เกิดจากการรัฐประหารยบุเลิก

พรรค ส่งผลใหก้ารดาํเนินกิจกรรมทางการเมืองของ

พรรคการเมืองไทยชะงกังนัมาโดยตลอด   การพฒันา
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การเมืองในปัจจุบนั พรรคการเมืองเป็นส่วนสาํคญั

ท่ีสุดส่วนหน่ึงในลกัษณะของสถาบนัทางการเมืองท่ี

ช่วยจดัระเบียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชน ซ่ึงเป็นผลสะทอ้นความจาํเริญทางการเมือง 

และการจดัตั้งพรรคการเมืองเป็นกา้วสาํคญัของการ

พฒันาการเมือง ซ่ึงถา้ปราศจากการจดัตั้งสถาบนั

ดงักล่าวจะนาํไปสู่กลียคุ หรือความผกุร่อนทาง

การเมือง (ลิขิต  ธีรเวคิน, 2553) จะเห็นไดว้า่พรรค

การเมืองกบัระบบการเมืองแบบทนัสมยัเป็นของคู่กนั 

ยิง่ในระบบประชาธิปไตยดว้ยแลว้ การปรากฏของ

พรรคการเมืองเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ได ้เพราะในระบบ

ดงักล่าว การจดัตั้งรัฐบาลตอ้งอาศยัการเลือกตั้งไม่วา่

ทางตรง หรือทางออ้ม จะตอ้งมีพรรคการเมืองรณรงค์

หาเสียง เสนอนโยบาย และเสนอผูส้มคัรใหก้บั

ประชาชน  

  กล่าวโดยสรุป  พรรคการเมืองไทยส่วนใหญ่

ไม่ไดมี้การพฒันาระบบความโปร่งใสในกระบวนการ

บริหารจดัการของงานทางการเมือง   โดยเฉพาะความ

โปร่งใสในเร่ืองสาํคญั ๆ  เช่น  การใหสิ้ทธิและโอกาส

กบัสมาชิกของพรรคเพื่อเขา้สู่การแข่งขนั  (ลงสมคัร

รับเลือกตั้งในเขตท่ีปรารถนา)  หรือเขา้สู่ตาํแหน่งทาง

การเมือง   ประสิทธิภาพของพรรคการเมืองท่ีมีส่วน

เก่ียวขอ้งและเช่ือมโยงกบัความเป็นประชาธิปไตยของ

ประเทศไทย  ซ่ึงเม่ือเกิดปัญหากบันกัการเมืองเก่ียวกบั

พฤติกรรม  และความชอบธรรมในการปฏิบติัหนา้ท่ี  

ส่งผลโดยตรงต่อการบริหารงานของพรรค รวมถึงการ

เปล่ียนแปลงโครงสร้างทางการเมืองไทยในช่วง

ระยะเวลาจากปี 2544-2554 เกิดการยบุรวมพรรค

การเมือง เพื่อสร้างฐานอาํนาจท่ีแขง็แกร่งทางการเมือง  

เกิดการยา้ยขั้ว ยา้ยพรรค  พรรคการเมืองใหญ่ หลาย

พรรคตอ้งยบุตวัเองลง  และการถูกศาลสัง่ยบุในคดีทาง

การเมือง  การบริหารพรรคการเมืองของไทยท่ีผา่นมา 

ขาดการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมอยา่ง

แทจ้ริง   วตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งส่วนใหญ่เป็นไป

เพื่อสร้างความชอบธรรมในการปกครองและ

ผลประโยชนข์องคณะผูจ้ดัตั้งและพวกพอ้ง ทั้งไม่มี

ระเบียบวินยั มีความขดัแยง้ภายในพรรค ประชาชน

โดยทัว่ไปมองวา่ไม่ไดเ้ป็นตวัแทนท่ีจะพิทกัษ์

ผลประโยชนข์องประชาชนแต่อยา่งใด  ประกอบกบั

การเปล่ียนแปลงทางการเมือง ท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง

ในประเทศไทย  จึงเกิดขอ้คาํถามต่อการบริหารพรรค

การเมืองไทยในปัจจุบนั ถึงรูปแบบและการบริหาร

พรรคการเมืองไทยในปัจจุบนัวา่ดาํรงอยูภ่ายใต้

หลกัการของการเป็นองคก์รท่ีจะทาํหนา้ท่ีในการ

คดัเลือกคดัสรรผูท่ี้จะเขา้มาทาํหนา้ท่ีแทนประชาชน 

ยงัคงเป็นองคก์รท่ีสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ จึงนาํไปสู่ความสนใจในการศึกษาการ

บริหารจดัการพรรคการเมืองไทยสู่ประชาธิปไตยแบบ

มีส่วนร่วม 

 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. ศึกษาสภาพปัจจุบนัของการเมืองไทยใน

ระบอบประชาธิปไตย   

 2. ศึกษาปัญหาอุปสรรคของการพฒันา

ประชาธิปไตยของประเทศไทย  

 3. เสนอแนะการบริหารจดัการพรรคการ

เมืองไทยสู่ความเป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
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กรอบแนวคดิการวจัิย         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 
วธีิดําเนินการวจัิย 
 การวิจยัเร่ืองการบริหารจดัการพรรคการ

เมืองไทยเพื่อประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม เป็นการวิจยั

เชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยศึกษา คน้ควา้จาก

เอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งเอกสารทางวิชาการ  

งานวิจยั วิทยานิพนธ์ ดุษฏีนิพนธ์ และบทความ โดยการ

วิจยัคร้ังน้ี ใชว้ธีิการศึกษาเอกสาร(documentary) และ

การสมัภาษณ์เชิงลึก (in-depth  interview) เป็นหลกัใน

การ  รวบรวมขอ้มูลเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการ

วิจยัและสามารถตอบคาํถามการวิจยั  นอกจากน้ีไดใ้ชว้ิธี

การศึกษาเฉพาะกรณี (case study) โดยเลือกศึกษาพรรค

การเมืองไทย ท่ียงัดาํเนินกิจการทางการเมืองอยู ่จาํนวน 

3 พรรค เพื่อนาํไปสู่การพฒันาเป็นรูปแบบการบริหาร

จดัการพรรคการเมืองไทย เพื่อประชาธิปไตยแบบยัง่ยนื 

ผูว้ิจยักาํหนดระเบียบวิธีวิจยัดงัน้ี  

                แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 

ขอ้มูลจากการศึกษาเอกสาร ท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการ

พรรคการเมือง  รายงานผลการดาํเนินงานของพรรค

การเมือง  ขอ้บงัคบัพรรคการเมือง งานวิจยั และบทความ

ท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์เชิงลึก โดยสมัภาษณ์

หวัหนา้พรรค กรรมการบริหารพรรค นกัวิชาการ ผูแ้ทน

กลุ่มองคก์รท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการพรรค

การเมือง โดยสมัภาษณ์เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงคาํตอบตาม

วตัถุประสงค ์และกรอบแนวคิดของการวิจยัในคร้ังน้ี  

แหล่งขอ้มูลจากหน่วยกรณีศึกษาในคร้ังน้ี คือ พรรคการ

เมืองไทย จาํนวน 3 พรรคประกอบดว้ยพรรค

ประชาธิปัตย ์พรรคเพื่อไทย  และพรรคชาติไทยพฒันา  

 

ประชากร 
 ผูใ้หข้อ้มูลหลกั  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิง

คุณภาพ  ผูว้ิจยัจะทาํการเกบ็ขอ้มูลโดยมีกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล

หลกัในการสมัภาษณ์เชิงลึก หวัหนา้พรรค  ผูก่้อตั้งพรรค

การเมือง ในประเทศไทย  กรรมการบริหารพรรค

การเมือง สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฏร นกัวิชาการ  ผูแ้ทน

กลุ่มเคล่ือนไหวทางการเมือง ผูแ้ทนองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบั

พรรคการเมือง ผูแ้ทนภาคประชาชน  ผูแ้ทนสภาพฒันา

การเมือง กลุ่มผูป้ฏิบติังานทางการเมือง รวมจาํนวน 29 

คนแหล่งขอ้มูลจากการสนทนากลุ่ม ประกอบดว้ย 

การบริหารจัดการพรรคการเมืองที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
  นโยบายพรรคการเมือง 
 การจัดการภายในพรรค 
 ชนชั้นนําในพรรคการเมือง 
 ภาวะผู้นําทางการเมือง 

การบริหารจัดการพรรคการเมืองไทยสู่ความเป็นประชาธิปไตยแบบมีสว่นร่วม
 มีความเป็นสถาบันทางการเมือง 
 มีระบบบริหารจัดการท่ีดี 
 ผู้พรรคการเมืองมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสม 
 ประชาชนมีบทบาททางการเมืองและการพัฒนาประชาธิปไตย 

การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 การมีส่วนร่วมในพรรคการเมือง 
 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 

 

สภาพแวดล้อมทางการเมือง 
   พัฒนาการทางการเมือง 
 การมีส่วนร่วมทางการเมือง กฎหมายเกี่ยวกับพรรค

การเมือง 
 การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
 ความจงรักภักดีของประชาชนต่อพรรคการเมือง 
 วัฒนธรรมทางการเมือง 
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สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฏร นกัวิชาการ สมาชิกสภาพฒันา

การเมือง       

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
  แบบสัมภาษณ์เชิงลึก(in-dept interview)  เพื่อ

ศึกษารูปแบบเพื่อกาํหนดแนวทางในการพฒันาพรรค

การเมืองไทย เพื่อประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม การเกบ็

รวบรวมขอ้มูล  การวิจยัคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดอ้อกแบบวิธีการ

เกบ็ขอ้มูลท่ีมีความหลากหลาย เพื่อให้ไดผ้ลการวิจยัท่ี

สมบูรณ์และมีความน่าเช่ือถือในระดบัสูง โดยมีวิธีการ

ดงัน้ี ขอ้มูลจากเอกสาร (documentary data) ใชใ้นการ

รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัพรรคการเมืองไทย พรรค

การเมืองในต่างประเทศ โดยผูว้ิจยัศึกษาเอกสารเฉพาะ

ในส่วนท่ีมีการเช่ือมโยงถึงขอ้มูลท่ีเป็นประโยชนต่์อการ

วิจยัท่ีเป็นเอกสารวิชาการ หนงัสือ ตาํรา เอกสาร 

บทความทางวิชาการ วารสาร ภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ 

และงานวิจยัทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการสืบคน้จาก

ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ และอินเทอร์เน็ต  
 

การวเิคราะห์ข้อมูล  
 การวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัใชว้ิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล

โดยวิธีอุปมารวเิคราะห์และการตีความ  ดงัน้ี   ขอ้มูลท่ีได้

จากการศึกษาเอกสารใชว้ิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (content 

analysis) เสนอขอ้มูลดว้ยวิธีการพรรณนา 

 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ (interview) ใช้

วิธีการวิเคราะห์แบบพรรณนาความ โดยนาํขอ้มูลมาเรียบ

เรียงและจาํแนกอยา่งเป็นระบบ จากนั้นนาํมา

ตีความหมาย เช่ือมโยงความสมัพนัธ์และสร้างขอ้สรุป

จากขอ้มูลต่าง ๆ  ท่ีรวบรวมได ้ซ่ึงขั้นตอนในการ

วิเคราะห์ขอ้มูลมีดงัน้ี การตรวจสอบขอ้มูลโดยวิธีการ

ตรวจสอบขอ้มูลเชิงคุณภาพ ดงัน้ี   

 การตรวจสอบสามเส้าดา้นวิธีรวบรวมขอ้มูล 

(methodological triangulation) แลว้ทาํการตรวจสอบ

ขอ้มูลเร่ืองเดียวกนัจากแหล่งขอ้มูลท่ีต่างกนัเป็นการ

ตรวจสอบแบบสามเส้าดา้นขอ้มูล (data triangulation) 

(สุภางค ์ จนัทวานิช, 2540) เพือ่ทาํการตรวจสอบวา่เม่ือ

บุคคลท่ีใหข้อ้มูลเปล่ียนไปขอ้มูลจะยงัคงเหมือนเดิม

หรือไม่  โดยตรวจสอบขอ้มูลกบัผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั (key 

informants)  และนาํขอ้มูลมาจดัระบบ โดยการจาํแนก

ขอ้มูลใหเ้ป็นหมวดหมู่  สุดทา้ยสรุปขอ้มูลท่ีได ้และ

อภิปรายผลขอ้มูลตามทฤษฎีและปรากฏการณ์ เพื่อสร้าง

ขอ้สรุปรวบยอดและสงัเคราะห์เป็นรูปแบบการบริหาร

จดัการพรรคการเมืองไทยสู่ความเป็นประชาธิปไตยแบบ

มีส่วนร่วม 

 
ผลการวจัิย   
 สภาพปัจจุบนัของการเมืองไทยในระบอบ

ประชาธิปไตย ดา้นพฒันาการทางการเมืองไทยในอดีต

ขาดความต่อเน่ืองเพราะมีการปฏิวติัรัฐประหารบ่อยคร้ัง

เป็นผลทาํใหพ้รรคการเมืองไม่สามารถพฒันาใหมี้ความ

เขม้แขง็และสู่ความเป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมท่ีดี

ได ้ทาํใหก้ารบริหารจดัการพรรคการเมืองไทยใน

ปัจจุบนัตอ้งข้ึนอยูก่บัสถานการณ์และการเปล่ียนแปลง

ทางการเมือง และผูน้าํทางการเมืองจึงทาํใหพ้รรค

การเมืองตอ้งนาํนโยบายประชานิยมมาใชเ้พื่อสร้าง

คะแนนนิยมใหก้บัพรรคการเมือง ผลจากการศึกษา

สามารถสรุปกล่าวโดยสรุป พฒันาการของพรรคการ

เมืองไทย โดยแบ่งการพฒันาออกเป็น 3 ช่วงคือ  พรรค

การเมืองภายใตก้ารครอบงาํของทหารและ  

 1. ระบบราชการ (พ.ศ.2489-2531)  ขาดความ

ต่อเน่ืองมามากกวา่ 40 ปี เพราะมกัถูกการปฏิวติัของคณะ

ทหารเขา้มาแทรกแซง ผลกคื็อพรรคการเมืองไม่สามารถ

เจริญเติบโตอยา่งมีลาํดบั และแสดงความสามารถในการ

พฒันาประเทศใหเ้ป็นท่ีประจกัษแ์ก่สายตาของผูมี้สิทธิ

เลือกตั้งไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ความไร้เสถียรภาพของพรรคการ

เมืองไทย ถูกใชเ้ป็นขอ้อา้งในการเขา้มาแทรกแซงทาง

การเมืองของคณะทหารอยูเ่สมอ อาํนาจทางการเมืองของ
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กลุ่มธุรกิจในยคุน้ียงัเป็นรองอาํนาจของกลุ่มทหารและ

ระบบราชการ  

 2. พรรคการเมืองยคุทุนภูมิภาคและนกัการเมือง

เครือข่ายระบบอุปถมัภ(์พ.ศ. 2531-2543)คือ พรรค

การเมืองสมยัพลเอกชาติชาย  ชุณหะวณั ถึงพรรค

การเมืองช่วงก่อนการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2544  การบริหาร

ราชการแผน่ดินท่ีกระจุกแต่ในเมืองหลวง เกิดการเหล่ือม

ลํ้าและก่อใหเ้กิดความแตกต่างระหวา่งเมืองและชนบท

ไปทุกหนแห่ง พรรคการเมืองเร่ิมเขา้มาพึ่งพิงกลไก

ระบบอุปถมัภข์องกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น นกัธุรกิจทอ้งถ่ิน ผูมี้

อิทธิพล เครือข่ายนกัการเมืองทอ้งถ่ิน  

 3. พรรคการเมืองภายใตก้ลุ่มทุนขนาดใหญ่

ระดบัชาติ (พ.ศ. 2544-ปัจจุบนั) เกิดปรากฏการณ์ใหม่คือ 

การเขา้มาทา้ทายฐานอาํนาจเดิมของนกัการเมืองภูมิภาค 

และเครือข่ายระบบอุปถมัภ ์จากนกัการเมืองท่ีมีทุน

ระดบัชาติ ในขณะท่ีพรรคการเมืองในปัจจุบนักย็งัไม่ได้

ใหค้วามสาํคญัในการสร้างยทุธศาสตร์ท่ีจะสร้างพรรค

การเมืองใหเ้ป็นพรรคมวลชน ส่งเสริมประชาธิปไตยให้

ย ัง่ยนื เพราะเป้าหมายของพรรคการเมืองยงัมีเป้าหมาย

เพียงเพื่อมีเสียงขา้งมากเพื่อสนบัสนุนใหเ้ขา้มาเป็นพรรค

แกนนาํในการจดัตั้งรัฐบาล สภาพปัจจุบนัดา้นการ

บริหารจดัการพรรคการเมือง และความเป็นสถาบนัทาง

การเมืองของพรรคการเมืองไทย ผลการศึกษาการบริหาร

จดัการพรรคการพรรคการเมืองไทย จากการศึกษาการ

บริหารจดัการพรรคการเมืองไทย 3 พรรค ไดแ้ก่ พรรค

ประชาธิปัตย ์พรรคเพื่อไทย  และพรรคชาติไทยพฒันา 

ผลการศึกษาพบวา่  

 1. ดา้นการบริหารนโยบายพรรคโดยสรุป พรรค

การเมืองต่าง ๆ ไดมี้การปรับเปล่ียนนโยบายของพรรค 

ใหท้นัต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อใหป้ระชาชน

มองเห็นวา่นโยบายพรรคของตนมีแนวทางท่ีเป็น

ประโยชนต่์อประชาชนอยา่งแทจ้ริง มีความชดัเจนและ

ทนัสมยั นาํไปสู่การปฏิบติัไดจ้ริง มีความน่าเช่ือถือและ

การยอมรับไดข้องประชาชนต่อนโยบายและนโยบายนั้น 

เขา้ถึง ถูกใจและประชาชนสามารถจบัตอ้งได ้ 

 2. อุดมการณ์พรรคการเมืองพรรคประชาธิปัตย์

เป็นพรรคการเมืองท่ียดึมัน่อุดมการณ์มีความเหนียวแน่น 

มัน่คง ส่วนพรรคเพื่อไทยนั้น ยดึมัน่อุดมการณ์เดิมมา

จากพรรคไทยรักไทย ไม่มีการเปล่ียนแปลง มุ่งสร้าง

ระบบพรรคการเมืองใหมี้ความเป็นสถาบนัทางการเมือง

และพรรคชาติไทยพฒันา มีอุดมการณ์พรรคในยคุเร่ิมตน้

เนน้การต่อตา้นคอมมิวนิสตต่์อมาเนน้การพฒันาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนในชนบทและภาคเกษตรกรรมเป็น

หลกั  

 3. การจดัการทรัพยากรดา้นการบริหารและการ

จดัการโครงสร้างของพรรค พรรคประชาธิปัตย ์ มีการ

จดัการทรัพยากรพรรคโดยแยกเป็น 2 เร่ืองชดัเจน คือ คน

กบัเงิน โดยในเร่ืองคนมีการกระจายอาํนาจการตดัสินใจ 

และพฒันาสาขาพรรคใหมี้ประสิทธิภาพและในเร่ืองเงิน

มีแหล่งท่ีมาจากกองทุนพฒันาการเมืองและการบริจาค 

ส่วนพรรคเพื่อไทยขยายสาขาพรรคครอบคลุมทุกภูมิภาค

และพื้นท่ีเม่ือมาเป็นพรรคเพื่อไทย มีการจดัโครงสร้างใน

ลกัษณะท่ีผสมผสาน ใหค้วามสาํคญักบัวฒันธรรม

องคก์ร กระจายอาํนาจในการตดัสินใจ และ

พรรคชาติไทยพฒันา การบริหารจดัการแบบดั้งเดิม 

อาํนาจรวมศูนยท่ี์หวัหนา้พรรคมีการกระจายสาขาพรรค

ไปตามภูมิภาค แต่ไม่ครบทุกจงัหวดั  จะเห็นไดว้า่การ

บริหารจดัการโครงสร้างของพรรคการเมืองมีการปรับตวั

เพื่อใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ีดีในมุมมองของประชาชน ไม่วา่

จะเป็นการปรับเปล่ียนคณะกรรมการบริหารพรรค ซ่ึง

ประกอบดว้ย หวัหนา้พรรค  รองหวัหนา้พรรค 

เลขาธิการพรรค กรรมการท่ีปรึกษาพรรคและ

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฏร ใหป้ระชาชนรับรู้และยอมรับ

ในทีมบริหารของพรรค   

 4. ระบบความสมัพนัธ์ของพรรคการเมือง 

พรรคประชาธิปัตย ์เป็นพรรคการเมืองเปิด กระบวนการ

ทุกอยา่งโปร่งใส มีช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลายทาง
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ส่ือสงัคมออนไลน ์และส่ือทีวี ความสมัพนัธ์ระหวา่ง

ประชาชนกบัพรรคการเมืองปรากฏในรูปของการ

สนบัสนุน และการติดตามความเคล่ือนไหว และการ

แสดงความคิดเห็นต่อพรรคการเมือง  ส่วนพรรคเพื่อไทย 

มีความพยายามท่ีจะมีหน่วยงานของพรรคโดยผา่น ส.ส.  

ใชน้โยบายพรรคในการเช่ือมโยงกบัประชาชน  พรรคมี

ความสมัพนัธ์ท่ีชดัเจนกบักลุ่มสนบัสนุนคือกลุ่มคนเส้ือ

แดง การมีส่ือหนงัสือพิมพ ์และส่ือเคเบ้ิลทีวี ท่ีทาํให้

ความสมัพนัธ์ระหวา่งประชาชนท่ีสนบัสนุนเกิดข้ึนอยา่ง

ใกลชิ้ด  และพรรคชาติไทยพฒันาภายในพรรคไม่มีการ

ทบัซอ้นพื้นท่ีในทางการเมือง ยดึหลกัอาวโุส 

ความสมัพนัธ์กบัประชาชนอาศยักลไกของสาขาพรรค

การเมือง  

 5. การสร้างสญัลกัษณ์ทางการเมืองของพรรค

การเมือง พรรคประชาธิปัตยส์ญัลกัษณ์ทางการเมืองของ

ประชาธิปัตยคื์อ ความเป็นพรรคการเมืองท่ีเก่าแก่ มีความ

เป็นสถาบนัทางการเมือง พรรคเพ่ือไทย มีความชดัเจน

ในการสร้างสญัลกัษณ์ทางการเมืองผา่นทางนโยบาย

ประชานิยมและกลุ่มพลงัสนบัสนุนทางการเมืองของ

พรรคท่ีมีความชดัเจน พรรคชาติไทยพฒันาแสดงใหเ้ห็น

ถึงความเป็นพรรคการเมืองสถาบนัการเมืองเก่าแก่ ใช้

แนวทางของพรรคชาติไทยเป็นหลกัการบริหาร  

 6. ชนชั้นนาํในพรรคการเมือง ผลการศึกษา

พบวา่ในพรรคการเมืองท่ีศึกษาพบวา่ชนชนชั้นนาํใน

พรรคการเมือง มีบทบาทในการสนบัสนุนเงินทุนให้

พรรคการเมือง และมีบทบาทในการกาํหนดทิศทางของ

พรรค และสร้างกลุ่มในการต่อรองการเขา้สู่อาํนาจทาง

การเมือง ซ่ึงในระยะแรกเป็นเพียงผูส้นบัสนุนเงินทุน 

สนบัสนุนการดาํเนินกิจการของพรรค ในระยะต่อมากไ็ด้

ส่งตวัแทนของกลุ่มชนชั้นนาํดงักล่าวเขา้สู่ระบบพรรค

การเมือง ในฐานะกรรมการบริหารพรรค  ผูบ้ริหารพรรค 

และนาํไปสู่การเขา้สู่ตาํแหน่งทางการเมือง ซ่ึงมีผลต่อ

การคดัเลือกผูน้าํและผูด้าํรงตาํแหน่งสาํคญัทางการเมือง

ของพรรค นบัวา่เป็นการปรากฎการณ์ท่ีชนชั้นนาํไม่ได้

อยูเ่พียงแค่เบ้ืองหลงัท่ีทาํหนา้ท่ีเพียงการสนบัสนุนพรรค

การเมืองเท่านั้น รูปแบบความสมัพนัธ์ทางการเมืองท่ี

ใกลชิ้ดของชนชั้นนาํกบัพรรคการเมืองปรากฏใหเ้ห็นใน

ทุกพรรคการเมืองท่ีศึกษาไม่วา่จะเป็นพรรคประชาธิปัตย ์

พรรคเพื่อไทย หรือ พรรคชาติไทยพฒันา  

 ปัญหา  อุปสรรค และความลม้เหลวของการ

พฒันาประชาธิปไตยของไทย ปัญหาและอุปสรรคของ

การพฒันาประชาธิปไตยของประเทศไทยเกิดจากปัจจยั

สาํคญั 2 ประการคือปัจจยัภายในพรรคการเมือง ไดแ้ก่ 

ปัญหาขาดอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีถูกตอ้งและขาดการ

มีส่วนร่วมทางการเมืองท่ีแทจ้ริง นโยบายของพรรค

การเมืองไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ประชาชนได ้โครงสร้างไม่เหมาะสมและขาดการบริหาร

จดัการท่ีดี ปัญหาเก่ียวกบัคุณลกัษณะส่วนบุคคลของ

สมาชิกพรรคการเมือง บางคนขาดคุณธรรมและ

จริยธรรมของการเป็นนกัการเมืองท่ีดี ปัจจยัภายนอก

ไดแ้ก่ ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ดาํเนินงานของพรรคการเมือง กฎหมายพรรคการเมือง

ขาดความเหมาะสม  และขาดความผกูพนัระหวา่ง

ประชาชนกบัพรรคการเมือง  

 

การอภิปรายผล  
 การวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการวิจยัท่ีศึกษาถึงความ

เช่ือมโยงของส่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพรรคการ

เมืองไทย  เพื่อเป้าหมายสาํคญัคือการพฒันารูปแบบการ

บริหารจดัการพรรคการเมืองไทย จึงมีความจาํเป็นท่ีตอ้ง

กาํหนดกรอบแนวคิดท่ีค่อนขา้งจะกวา้ง และหลากหลาย 

เพื่อใหส้ามารถท่ีจะตอบคาํถามในการวิจยั และบรรลุ

วตัถุประสงคข์องการวิจยัได ้การบริหารจดัการพรรค

การเมือง ซ่ึงผลของการศึกษาในดา้นพฒันาการของ

พรรคการเมืองไทย แสดงใหเ้ห็นถึงความพยายามท่ีจะ

สร้างใหก้ารเมืองไทยเป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

แต่ในขณะเดียวกนัประเทศไทยกถู็กฉุดร้ังดว้ยการปฏิวติั 

รัฐประหาร และการเกิดข้ึนของกลุ่มพลงัมวลชนทาง
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การเมืองท่ีเกิดข้ึนมาใหม่ ท่ีมีความเป็นอิสระจากอาํนาจ

รัฐราชการ  ไม่วา่จะเป็นเส้ือเหลือง หรือเส้ือแดง เพราะ

ไม่มีรัฐราชการใดท่ีก่อตั้งข้ึนมา และสามารถบงการได ้

(เกษียร  เตชะพีระ, 2555) พฒันาการและการ

เปล่ียนแปลงทางการเมืองท่ีเกิดข้ึน สรุปไดว้า่การ

เปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีดีข้ึนของระบบการเมืองและ

พรรคการเมือง คือ ในเร่ืองของการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองท่ีมีความเป็นรูปธรรมมากยิง่ข้ึน  ประชาชนมีความ

ต่ืนตวัทางการเมือง  หากพิจารณาในดา้นบทบาทและการ

ดาํเนินการของพรรคการเมืองจะเห็นไดว้า่   มีกิจกรรมท่ี

มีความชดัเจนมากข้ึน   ความมัน่คงของพรรคการเมืองมี

มากข้ึนกวา่เดิม ถึงแมว้า่หลงัจากการเลือกตั้ง พรรค

การเมืองนั้น จะไม่มี สส. แต่ก็ยงัดาํรงอยูไ่ด ้นบัไดว้า่เป็น

พฒันาการอีกขั้นของพรรคการเมืองไทย ท่ีในอดีตนั้น 

ความลม้เหลวของพรรคการเมืองไทยส่วนหน่ึงเกิดข้ึนมา

จากการกาํเนิดข้ึนของพรรคการเมืองท่ียดึถือตวับุคคล

มากกวา่หลกัการของพรรคการเมือง เม่ือตวัผูน้าํพรรค

หมดอาํนาจ พรรคการเมืองกจ็ะลม้ไปดว้ย (อภิชาต  เช้ือ

เทศ, 2536)  

ในดา้นความสัมพนัธ์กบัประชาชนจะเห็นไดว้า่ 

นบัจากรัฐธรรมนูญ 2540 ประชาชนกบัพรรคการเมืองมี

ความใกลชิ้ดการมากข้ึน มีความสมัพนัธ์ท่ีใกลชิ้ด และ

ประชาชนมองวา่พรรคการเมืองเป็นท่ีพึ่งมากข้ึน  ใน

สงัคมเมืองประชาชนจะใหค้วามสาํคญักบัพรรคการเมือง  

แต่ในสงัคมชนบทนั้นยงัคงยดึติดท่ีตวับุคคลมากกวา่  ใน

ส่วนของทิศทางการเปล่ียนแปลงท่ีดอ้ยลงไปของระบบ

การเมือง คือ วฒันธรรมทางการเมืองท่ีเปล่ียนไป 

ถึงแมว้า่จะมีองคก์รอิสระต่างๆ ท่ีกาํกบัดูแลการดาํเนิน

กิจกรรมของนกัการเมือง ของพรรคการเมือง หรือการมี

กฎหมายท่ีมีบทลงโทษรุนแรง  แต่ไม่ไดท้าํใหก้ารซ้ือ

สิทธ์ิขายเสียงลดลง แต่กลบัมากข้ึนกวา่เดิมดว้ยซํ้ า  

ในขณะท่ีกฎหมายท่ีบงัคบัใชก้บัพรรคการเมือง ท่ี

ออกแบบมาสกดักั้นพรรคการเมือง และรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย 2540 ท่ีมีผลต่อการยา้ยพรรคการเมือง

ของนกัการเมือง (สนธยา  แกว้ขาํ, 2545) โดยมีสาเหตุ 

คือ การถูกขบัออกจากพรรคการเมือง ความขดัแยง้ทาง

การเมือง  ผลประโยชนท์างการเมือง  ในขณะเดียวกนักบั

พรรคการเมืองขนาดเลก็จะตอ้งยบุหรือรวมตวักบัพรรค

การเมืองอ่ืน เพื่อความอยูร่อดในระบบประชาธิปไตย ซ่ึง

ทาํใหร้ะบบพรรคการเมืองเป็นระบบสองพรรค  และทาํ

ใหพ้รรคการเมืองแบบผสมจะสลายตวัไปในอนาคต 

(เอกพงษ ์ สารนอ้ย, 2547)  รัฐธรรมนูญ ฉบบัปี 2550 ก็

เป็นปัญหาท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางการเมืองใน

ประเทศเพราะมีท่ีมาจากรัฐประหาร 19 กนัยายน  2549  

(คณะกรรมการสภาวิจยัแห่งชาติ, 2554) และส่ิงท่ีสาํคญั

อีกประการหน่ึงท่ีทาํใหพ้ฒันาการทางการเมืองของไทย

ยงัไม่ไปถึงไหน คือ การท่ีรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

พรรคการเมืองฉบบัปัจจุบนัยงัคงกาํหนดให้

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรตอ้งสงักดัพรรคการเมือง ทาํให้

เสรีภาพในการตดัสินใจของผูแ้ทนไม่ไดรั้บการรองรับ

อยา่งแทจ้ริง  ซ่ึงในระบอบประชาธิปไตยการทาํให ้

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไม่ตอ้งสงักดัพรรคการเมือง 

ไม่ไดเ้ป็นการส่งเสริมใหผู้แ้ทนอิสระไดรั้บการเลือกตั้ง 

หากแต่จะเป็นมาตรการสาํคญัในการทาํใหผู้แ้ทนไม่ถูก

ครอบงาํโดยพรรคการเมือง เป็นการเปิดโอกาสให้

นกัการเมืองหนา้ใหม่ท่ีไม่อาจหาพรรคสงักดัไดเ้น่ืองจาก

พรรคการเมืองส่วนใหญ่มีผูส้มคัรหนา้เก่าครองพื้นท่ีมา

นาน (วรานนท ์ วิเศษศิริ, 2551)  หรือนกัการเมืองท่ีไม่

ช่ืนชอบหรือศรัทธาในนโยบายของพรรคการเมืองใดท่ีมี

อยูเ่ลยไดมี้โอกาสแสดงถึงนโยบายหรืออุดมการณ์ของ

ตนใหป้ระชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งไดพ้ิจารณา อนัเป็นการ

สร้างหลกัความเสมอภาคระหวา่งผูส้มคัรท่ีไม่สงักดั

พรรคกบัผูส้มคัรท่ีสงักดัพรรคใหเ้กิดข้ึน  ส่ิงเหล่าน้ีลว้น

เป็นอุปสรรคสาํคญัท่ีก่อใหเ้กิดความลม้เหลวของ

พฒันาการทางการเมืองใหเ้ป็นสถาบนัหลกัทางการเมือง

ของสงัคมไทย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลของการศึกษาในคร้ัง

น้ี ท่ีพบวา่กฎหมายเก่ียวกบัพรรคการเมืองเป็นอุปสรรค

ต่อการพฒันาพรรคการเมืองไทย  
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  ปัญหาอุปสรรคทาํใหบ้างช่วงของ

ประวติัศาสตร์ทางการเมืองท่ีทาํใหพ้รรคการเมืองตอ้งยติุ

บทบาททางการเมือง และพรรคการเมืองไทยในอดีตไม่

สามารถพฒันาไปสู่ความเป็นสถาบนัทางการเมืองได้

เพราะอาํนาจทางการเมืองตกอยูก่บักลุ่มผูมี้อาํนาจทาง

ทหาร  (ชิดชยั ธิบดี, 2548) การเมืองในปัจจุบนัเปิด

โอกาสใหพ้รรคการเมืองไดพ้ฒันาสู่ความเป็นสถาบนั ดงั

จะเห็นไดว้า่กลุ่มชนชั้นนาํทางเศรษฐกิจไดเ้ขา้มามี

บทบาททางการเมืองมากข้ึน ประกอบกบัรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทย 2540 ท่ีส่งผลการใหเ้กิดการ

เปล่ียนแปลงในดา้นบวกของพรรคการเมืองไทย ทาํให ้

พรรคการเมืองไดรั้บเงินสนบัสนุนโดยทางตรงและ

ทางออ้มจากรัฐ  และพรรคการเมืองมีแนวโนม้การ

ปรับตวัท่ีจะนาํไปสู่ความเป็นสถาบนัทางการเมือง  มี

แนวโนม้การรณรงค ์หาเสียงของพรรคการเมืองต่าง ๆ 

โดยเนน้เชิงนโยบายท่ีเป็นรูปธรรมมากข้ึน และมีการนาํ

ระบบบริหารจดัการแบบเอกชนมาใชใ้นพรรคการเมือง   

 ในส่วนของการวางรากฐานของประชาธิปไตย

ในสงัคมไทย การพฒันาวฒันธรรมทางการเมืองใหเ้ป็น

ประชาธิปไตย คือ การใหก้ารศึกษาทุกรูปแบบซ่ึงผูใ้ห้

การศึกษา ตอ้งมีความรู้จริงในเร่ืองประชาธิปไตยและ

ตอ้งใหก้ารศึกษาท่ีถูกตอ้ง วฒันธรรมทางการเมืองท่ีจะ

ส่งผลใหเ้กิดประชาธิปไตยท่ีสรุปไดว้า่เป็นวฒันธรรม

ทางการเมืองแบบประชาธิปไตย  ท่ีเช่ือวา่คนมีศกัยภาพ

ในการปกครองตนเองดาํเนินการปกครองใน

กระบวนการประชาธิปไตยท่ีตอ้งเน่ืองกนัไปอยา่งไม่ขาด

ตอนจนกลายเป็นวีถีชีวิติ ประชาธิปไตยจะเกิดข้ึนได ้

ตอ้งผา่นกระบวนการท่ีตอ้งใชเ้วลายาวนานพอสมควร  

ในการใหค้นเขา้มามีส่วนร่วม การบ่มเพาะวฒันธรรม

ทางการเมืองแบบประชาธิปไตย โดยผา่นการศึกษา

อบรม การใหป้ระชาชนมีศรัทธาต่อระบบประชาธิปไตย 

และมีบุคลิกภาพประชาธิปไตย  มีพลงัภายนอกสภา  จะ

หล่อหลอมจนกลายเป็นพฤติกรรมท่ีดีงามในสงัคมไทย  

(อุไรวรรณ ธนสถิต, 2550) เพราะเม่ือวฒันธรรมของ

สงัคมใดมีอิทธิพลอนัสาํคญัต่อการดาํรงและดาํเนินชีวิต

ของคนในสงัคมนั้น  วฒันธรรมการเมืองอนัเป็นส่วน

หน่ึงของวฒันธรรมสงัคม ยอ่มมีอิทธิสาํคญัต่อการดาํรง

และดาํเนินชีวิตทางการเมืองของคนในสงัคมเช่นกนั  

เพราะเป็นเร่ืองของความคิด  ความเช่ือ และทศันคติ

ทางการเมือง  ซ่ึงลกัษณะของวฒันธรรมทางการเมือง

แบบประชาธิปไตย (วิสุทธ์ิ  โพธ์ิแท่น, 2550) 

ประกอบดว้ย ความมีเหตุผล  เคารพตนเคารพท่าน อด

กลั้นในความแตกต่าง  มีการตกลงกนัอยา่งสนัติวิธี  รู้จกั

การมีส่วนร่วมทางการเมือง ไม่ลืมเร่ืองสิทธิและหนา้ท่ี  

ทาํคามดีเพื่อประโยชนส่์วนรวม 

มีอุดมการณ์ประชาธิปไตย แน่วแน่  เห็นแก่ประเทศชาติ  

พฒันาความรู้ ความสามารถของตน    

 การพฒันาพรรคการเมืองไทยสู่ความเป็น

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  บทบาทของพรรค

การเมืองตอ้งมีความชดัเจนในแง่ของการวางสถานะของ

พรรคการเมือง ทั้งในฐานะท่ีเป็นสถาบนัทางการเมือง ใน

การส่งเสริมสนบัสนุน ไม่วา่จะเป็นการใหค้วามรู้ 

เก่ียวกบัการปกครองแบบประชาธิปไตย  ใหก้บั

ประชาชน เพื่อใหภ้าคประชาชนมีความเขม้แขง็เพ่ือให้

ประชาชนสามารถกาํหนดทิศทางอนาคตและทิศทางของ

ประชาธิปไตยท่ีประชาชนตอ้งการดว้ยตนเอง  โดยท่ีภาค

ประชาชนนั้นตอ้งมีความเขม้แขง็และการรวมตวักนัเป็น

เครือข่ายท่ีเหนียวแน่น โดยไม่มีการแบ่งวา่ฝ่ายใด สีใด 

เพื่อใชอ้าํนาจในการต่อรองผูใ้ชอ้าํนาจแทนประชาชน  

และในขณะเดียวกนัพรรคการเมืองตอ้งมีความเป็นพรรค

มหาชน มีอุดมการณ์ท่ีชดัจน  พื้นฐานสาํคญัท่ีจะลดความ

ขดัแยง้ และทาํใหพ้ฒันาพรรคการเมืองเดินหนา้ต่อได ้ 

โดยมีแกนสาํคญัในการบริหารจดัการคือ  การมีส่วนร่วม 

และความต่อเน่ืองของกิจกรรม และการดาํเนินงานของ

พรรคการเมือง สอดคลอ้งกบัการศึกษา (Robert Putnam, 

1993 ) ท่ีศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมพลเมือง

และประชาธิปไตยในประเทศอิตาลี ท่ีพบวา่ภูมิภาคท่ี

ประชากรมีวฒันธรรมพลเมืองสูง รัฐบาลจะทาํงานอยา่ง
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มีประสิทธิภาพและใหป้ระสิทธิผลตอบสนองความ

ตอ้งการของประชาชนอยา่งเป็นท่ีพอใจและทนัการณ์    

 

ข้อค้นพบทีเ่ป็นองค์ความรู้ใหม่ในการวจิัยคร้ังนี ้ 
 ผลจากการศึกษาในคร้ังน้ี นาํไปสู่การสร้าง

ขอ้สรุป เพื่อพฒันารูปแบบการบริหารจดัการพรรคการ

เมืองไทยสู่ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม โดยจากการ

สงเคราะห์ผลงานวิจยัตามวตัถุประสงคแ์ละคาํถามการ

วิจยันาํไปสู่การพฒันาแนวทางท่ีจะนาํไปสู่การพฒันา

ประชาธิปไตยในสงัคมไทย  ซ่ึงผูว้ิจยัไดส้งัเคราะห์เป็น

แนวทางการพฒันาประชาธิปไตยสู่ประชาธิปไตยแบบมี

ส่วนร่วม  รูปแบบการบริหารจดัการพรรคการเมืองไทยสู่

ความเป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมท่ีนาํเสนอ

ประกอบดว้ย 4 แนวทาง คือ (1) แนวทางการพฒันา

ประชาชนสู่ความเป็นพลเมืองท่ีดีโดยการใหก้ารศึกษาแก่

ประชาชน ส่งเสริมการรวมกลุ่มองคก์รประชาชนให้

เขม้แขง็ (2) แนวทางการพฒันาพรรคการเมืองสู่ความ

เป็นสถาบนัทางการเมืองท่ีเหมาะสม มีความเป็นพรรค

มวลชน มีการบริหารพรรคท่ีเป็นประชาธิปไตย สร้าง

เครือข่ายจากระดบัฐานราก (3) แนวทางการพฒันา

วฒันธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยดว้ยการ

เสริมสร้างค่านิยม ศรัทธาและความเช่ือมัน่ในระบอบ

ประชาธิปไตยและการเมืองภาคพลเมือง และ (4) 

แนวทางท่ีเหมาะสมในการพฒันาดุลยภาพทางการเมือง

ระดบัมหภาคโดยตอ้งพฒันาเศรษฐกิจและสังคมใหเ้กิด

อาํนาจท่ีสมดุล มีนโยบายสาธารณะอยา่งเป็นธรรม และ

มีกลไกลสาํคญัในการสร้างความยัง่ยนื ซ่ึงทั้ง 4 แนวทาง

น้ี มีปัจจยัสาํคญัท่ีสุดในการพฒันาสู่ความเป็น

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม คือ การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน และความต่อเน่ืองของการบริหารจดัการ

พรรคการเมือง    

   

 
ความเช่ือมโยงของส่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพรรคการเมืองไทย 
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ตวัเล่มแบ่งเป็น ๒ ส่วน ส่วนแรก ประกอบดว้ยเน้ือหา

บทความทางวิชาการ ๔ เร่ือง เสนอขอ้มูลการศึกษา 

ความสาํคญัของรัก จากมุมมองทางดา้นพฤกษศาสตร์

ประวติัศาสตร์ โบราณคดี วฒันธรรม และส่วนท่ีสอง 

ประกอบดว้ยรูปภาพและคาํบรรยาย ๓ หวัขอ้ โดย

เสนอรูปภาพตวัอยา่ง เคร่ืองรัก ท่ีไดจ้ากการขดุคน้ทาง

โบราณคดีและการทาํงานภาคสนามของนกั

มานุษยวิทยา จากหนา้ปกหนงัสือเป็นพื้นสีดาํ โปรย

ดว้ยภาพลายเสน้สีแดงพนัธุ์ไมใ้หย้างรัก สีทองขบัเนน้

ตดักบัตวัอกัษรสีดาํของช่ือหนงัสือ ทาํใหรู้ปเล่ม

หนงัสือสวยงามน่าสนใจ โดยภาพรวมเป็นหนงัสือทาง

วิชาการเล่มหน่ึง ท่ีเสนอผลงานการศึกษาคน้ควา้ใน

รูปแบบท่ีอ่านเขา้ใจง่าย การมีภาพประกอบสวยงาม 

ทา้ยบทความทุกบท แสดงรายการอา้งอิงผลงานวิจยั 

จาํนวนมากทั้งของไทยและต่างประเทศ ซ่ึงเป็น

ประโยชนใ์นการศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมต่อไป  

 ในส่วนแรกของหนงัสือ ประกอบดว้ย

บทความจาํนวน ๔ เร่ือง มีสาระสาํคญัโดยสรุป

ตามลาํดบั ดงัน้ี  

 ๑.บทความเร่ือง “มิติแห่งรักในแดนอุษาและ

อุษาอาคเนย”์ : นาํเสนอความสาํคญัของเคร่ืองรัก  ยาง

รัก พนัธ์ุไมต้น้รักซ่ึงมีสกลุใหญ่ ๒ สกลุ คือสกลุรักจีน

(Rhus  ) และสกลุรักใหญ่หรือรักหลวง (gluta) ซ่ึง

กระจายพนัธ์ุอยูใ่นพื้นท่ีเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และ

พื้นท่ีเอเชียตะวนัออก  ผูค้นในภูมิภาคดงักล่าว ได้

สร้างสรรคว์ฒันธรรม เคร่ืองรัก และมีเร่ืองราวของ

ท่ีมาช่ือเรียก “เคร่ืองรัก” ในภาษาของตนเองตาม

ทอ้งถ่ินในแต่ละแห่ง  เช่น สงัคมแถบลุ่มแม่นํ้า

เจา้พระยาเรียก  “เคร่ืองรัก”   ในลา้นนามีคาํเฉพาะท่ี

นิยมใช ้เรียก “ เคร่ืองฮกั  เคร่ืองเขิน.” พม่าเรียก “ชเว

ซาวา” ( shwezawa ) เป็นตน้  นอกจากน้ีไดก้ล่าวถึง ขอ้

สนันิษฐาน คาํเรียก “รัก”  ท่ีใชใ้นภาษาไทยออกเสียง

ใกลเ้คียงกบัคาํเรียกยางรักในภาษาขแมร์  ตอนทา้ยของ

บทความ นาํเสนอความสาํคญัของรักท่ีเก่ียวขอ้ง

สมัพนัธ์ทางสงัคมของชนกลุ่มต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรม

ของคนทาํรัก   ตั้งแต่กระบวนการของการหายางรักใน

ป่า การส่งรัก การทาํเคร่ืองรัก การนาํเคร่ืองรักไปใช้

ประโยชน ์ความสาํคญัเชิงอาํนาจ โดยผา่นการแสวงหา

ทรัพยากรมีค่าในทอ้งถ่ิน เพื่อต่อรองความสมัพนัธ์

ระหวา่งเมืองศูนยก์ลาง กบัหวัเมือง ปัจจุบนังานเคร่ือง

รักในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มีการปรับปรุงและ
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พฒันาตวัเอง โดยการประยกุตแ์ละผสมผสานงานช่าง

แบบประเพณีดั้งเดิมร่วมกบังานแบบสมยัใหม่ ซ่ึงมี

ตวัอยา่งประเทศท่ีโดดเด่นมาก ไดแ้ก่ ประเทศ

เวียดนามท่ีนาํเทคนิคการทาํเคร่ืองรักแบบจารีต มา

ประยกุตก์บัการสร้างสรรคศิ์ลปะภาพวาดแบบใหม่ท่ี

เรียกวา่ ภาพวาดแบบแลคเกอร์แวร์ เป็นตน้  

 ๒.บทความเร่ือง “ท่ีมาของยางรักดิบต่อการ

นาํไปสืบสาน งานหตักรรมเคร่ืองรักในเอเชีย

ตะวนัออก” :บทความน้ีกล่าวถึงท่ีมาของยางรัก จาก

สองสกลุใหญ่ และอธิบายรายละเอียดพนัธุ์ไมรั้กชนิด

ต่าง ๆ อาทิ ขนาดลาํตน้ ใบ ดอก กลีบดอก ผล 

ช่วงเวลาออกดอก – ติดผล การใชป้ระโยชน ์คุณสมบติั

ของยางรัก เขตกระจายพนัธุ์ไมรั้กทั้งในประเทศไทย 

และ ต่างประเทศ โดยแสดงภาพตวัอยา่งพนัธุไ์ม ้แผน

ท่ีเขตกระจายพนัธุ์ ใหเ้ห็นภาพรวมไดช้ดัเจน เป็นตน้ 

 ความสาํคญัอีกดา้นหน่ึงของ “รัก” ไดแ้ก่ 

วฒันธรรมเคร่ืองรักของกลุ่มคนต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงได้

สร้างสรรคง์านช่างฝีมือ เ ทคนิคการกรีดยางแบบต่าง ๆ 

ในแต่ละทอ้งถ่ิน รวมทั้งการอธิบายรูปแบบการกรีด

ยาง  การเกบ็ยาง  การรักษานํ้ายาง ของชนกลุ่มต่าง ๆ 

เช่น ชาวไทยใหญ่ พม่า กะเหร่ียง เวยีดนาม เป็นตน้    

 นอกจากน้ี ใหค้วามรู้เร่ืองงานหตักรรมเคร่ือง

รักในประเทศเกาหลี ญ่ีปุ่น เวียดนาม กมัพชูา เมียนมาร์  

และ ลาว ซ่ึงมีภาพตวัอยา่ง ประกอบ คาํบรรยาย

ดงักล่าวพอสงัเขป รวมทั้งผูเ้ขียนบทความได้

ยกตวัอยา่งกรณีศึกษาท่ีน่าสนใจ หลายประเทศ เช่น 

กรณีศึกษาประเทศไทย ประเทศญ่ีปุ่น เป็นตน้  

 ๓.บทความเร่ือง “ยางรักท่ีปรากฏบนโลงไม ้

หลกัฐานทางโบราณคดีคน้พบใหม่ จากถํ้าผีแมนโลง

ลงรัก อาํเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน”  : บทความ

น้ี กล่าวถึงความสาํคญัของคุณสมบติัและการใชง้าน

จากยางรัก  การคน้พบยางรักท่ีปรากฎบนโลงไม ้ในถํ้า

ผแีมนโลงลงรัก ถือเป็นหลกัฐานสาํคญัช้ินใหม่ของ

การศึกษาทางโบราณคดีในวฒันธรรมโลงไม ้ 

เน่ืองจากยงัไม่เคยปรากฏหลกัฐานในแหล่งโบราณคดี

ใดมาก่อน ผูเ้ขียนไดน้าํเสนอขอ้มูลและ ขอ้สนันิษฐาน

ท่ีน่าสนใจหลายประเดน็ ท่ีจะนาํไปสู่การศึกษาวิจยัใน

เชิงลึกต่อไป เช่น ความพิเศษของยางรัก ซ่ึงเป็นสาร

เหนียว อาจถูกนาํมาใชป้ระโยชนเ์พื่อใหโ้ลงไม ้มีความ

คงทน ป้องกนัแมลง อาจเพื่อใหโ้ลงไมป้ระกบปิดกนั

ไดห้นาแน่น และใชต้กแต่งโลงไมใ้หมี้ความสวยงาม 

เป็นตน้  

 ๔.บทความเร่ือง “ส่งส่วยดว้ยรัก” : 

ความสาํคญัในบทความน้ี เสนอประเดน็ คาํวา่  “ส่วย” 

เป็นเร่ืองความสมัพนัธ์เชิงอาํนาจท่ีรัฐหน่ึงมีอาํนาจ

เหนือกวา่อีกรัฐหน่ึง   ความตอ้งการครอบครอง

ทรัพยากรอยา่งใดอยา่งหน่ึง นอกจากน้ี “ส่วย” ยงัเป็น

สญัลกัษณ์ของการแสดงความจงรักภกัดีต่อเมืองหลวง 

 ในบทความไดเ้สนอภาพสะทอ้นพฒันาการทางสงัคม 

การเมือง การปกครองและ ความสมัพนัธ์เชิงอาํนาจ 

ระหวา่งกลุ่มคนในลา้นนา อยธุยา และกรุงเทพฯใน

ประเดน็เก่ียวกบัการส่งส่วยดว้ย “รัก”  เช่น ยางรักจาก

ลา้นนาเขา้ในอยธุยาในฐานะเป็นสินคา้  อาจมีส่วยบา้ง

ในช่วงเวลาสั้น ๆ การเขา้มาของบริษทัอินเดีย

ตะวนัออกไดเ้ขา้มามีส่วนแบ่งยางรักโดยอยธุยาทาํ

หนา้ท่ีส่งวตัถุดิบและซ้ือยางรักท่ีกลายเป็นผลิตภณัฑ์

กลบัเขา้มา  ในยคุรัตนโกสินทร์ การส่งส่วยรัก ของ

ลา้นนา เป็นการแสดงความภกัดีต่อกรุงเทพใน

ขณะเดียวกนั นํ้ารัก ไดน้าํมาใชท้าํส่ิงต่าง ๆ เช่น เคร่ือง

ยศ เพื่อส่งไปใหก้บัเจา้เมืองเชียงใหม่และเจา้เมือง 

ต่าง ๆ ทางเหนือ ซ่ึงเป็นกระบวนการผกูความสมัพนัธ์

แบบหน่ึงของรัฐสมยัจารีต เป็นตน้ ตอนทา้ยของ

บทความ ไดเ้สนอมุมมอง วิเคราะห์ความสมัพนัธ์

ระหวา่งนํ้ารักกบัประเดน็อ่ืน ๆ เช่น เทคนิคการทาํ

เคร่ืองรักของไทย การใชน้ํ้ ารักปริมาณสูงในการสร้าง

วดั สร้างพระราชวงัขนาดใหญ่ และนํ้ารักเป็นส่วย

สาํคญัเป็นสินคา้ผกูขาดในสมยัอยธุยา ป็นตน้  

ส่วนท่ีสองของหนงัสือ ประกอบดว้ยรูปภาพประกอบ

คาํบรรยาย ๓ หวัขอ้ โดยนาํเสนอตวัอยา่งรูปภาพ
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เก่ียวกบัเคร่ืองรักจาํนวน ๑๕ ภาพ  พร้อมคาํอธิบาย

เช่ือมโยงเน้ือหา หวัขอ้ “โบราณวตัถุประเภทเคร่ืองรัก

จากพม่า” เช่น ประติมากรรมรูปนกคุ่มพระโพธิสตัว์

ตลบัรูปหงส์นัง่กางปีก  ไมแ้กะสลกัรูปนกยงูลาํแพน   

สถูปจาํลองยอ่ส่วนปราสาทพระอุปคุต บลัลงักจ์าํลอง

สาํหรับประดิษฐานพระพทุธรูป วิมานประดิษฐาน

พระพทุธรูปและกลุ่มเคร่ืองรักหตักรรมทอ้งถ่ินหลาย

ชนิดของพกุามในปัจจุบนั เป็นตน้ ในบทสุดทา้ยของ

หนงัสือ ไดแ้สดงภาพตวัอยา่งเคร่ืองรักในพิพธิภณัฑ์

ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นกลุ่มเคร่ืองรัก ท่ี

เก่ียวกบัความเช่ือ และพระพุทธศาสนา  ๑๑ ภาพ เช่น 

ตะกรุด แหวนพิรอด พระแผง พระอุปคุต  หีบพระ

ธรรม กระปุกใส่คมัภีร์ เป็นตน้   เคร่ืองรักในกลุ่ม

เคร่ืองดนตรี เคร่ืองใชท้ัว่ไป เคร่ืองรักกลุ่มชาติพนัธ์ุบน

ท่ีสูง รวมจาํนวน ๒๕ ภาพ เช่น พิณพม่า ฆอ้งเลก็ลงรัก

ปิดทอง กระบุง ขนัดอก พานแวน่ฟ้า ถาดพม่า ป่ินโต 

หีบผา้ ขนัหมากชนิดต่าง ๆ ก่องขา้ว แอบ็ แปม ขมุก 

เป็นตน้  
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1. ประเภทสมาชิก

1.1 o ประเภท บุคคล

ชื่อ_____________________________นามสกุล__________________________เลขที่สมาชิก_______________

1.1.1 บุคลากรภายใน: มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

£ นักศึกษา       � ปริญญาโท       � ปริญญาเอก

£ อาจารย์  หรือ £ อื่นๆ โปรดระบุ ___________________________________________________

1.1.2 บุคลากรภายนอก: สถาบัน/หน่วยงาน _____________________________________________________

£ นักศึกษา       � ปริญญาโท       � ปริญญาเอก

£ อาจารย์  หรือ £ อื่นๆ โปรดระบุ ___________________________________________________

1.2 o ประเภท หน่วยงาน

2. ที่อยู่ในการจัดส่งวารสาร

เลขที่ __________ หมู่ที่ __________ ตรอก/ซอย ________________________ ถนน ________________________

แขวง/ต�าบล ______________________ เขต/อ�าเภอ ______________________ จังหวัด ______________________

รหัสไปรษณีย์ ________________ โทรศัพท์ ________________________ อีเมล์ ____________________________

3. ประเภทการสมัครฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

o 1 ปี 3 ฉบับ เป็นเงิน 800 บาท   o 2 ปี 6 ฉบับ เป็นเงิน 1,500 บาท

o 5 ปี 15 ฉบับ เป็นเงิน 3,500 บาท

หมายเหตุ ค่าสมาชิกรวมค่าจัดส่งแล้ว

การช�าระค่าสมาชิก จ�านวน___________________บาท (__________________________________________________)

o เงินสด

o ธนาณัติ (ธนาณัติ ปณ.ธัญบุรี ในนาม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย)

การออกใบเสร็จ

o ไม่ต้องการ o ต้องการ ออกใบเสร็จในนาม ________________________________________________

      ลงชื่อผู้สมัคร _________________________________________

            (________________________________________)

ใบสมัครสมาชิก
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ส�าหรับเจ้าหน้าที่
หมายเลขสมาชิก_____________________________หมายเลขใบเสร็จ________________________________________________

ตั้งแต่ฉบับที่____________________________________ลงช่ือผู้รับสมัคร______________________________________________

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ

ชั้น 4 อาคารชวน ชวนิชย์ (ห้อง C423) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

200 หมู่ 1 ถ.รังสิต-นครนายก ต�าบลรังสิต อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

(วงเล็บมุมซองด้านขวา “สมาชิกวารสาร EAU”)

o สมัครสมาชิกใหม่ o ต่ออายุ
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