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นโยบายการจัดพิมพ์
	 วารสาร	EAU	Heritage	เป็นวารสารราย	4	เดอืน	มหาวทิยาลยั 

อีสเทิร ์นเอเชียจัดพิมพ์ขึ้นเพ่ือเผยแพร่ความรู ้ในสาขาวิชาต่างๆ	 

ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา

ค้นคว้าและเปิดโอกาสให้นักศึกษา	 นักวิจัย	 คณาจารย์	 ตลอดจน 

นักวิชาการทั่วไป	 ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้มีโอกาส 

เผยแพร่ผลงานให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน	และได้แลกเปลี่ยนความรู้ 

ในวิทยาการด้านต่าง	ๆ

บทความที่เสนอเพื่อตีพิมพ์
	 บทความที่เสนอเพื่อพิจารณาต้องเป็นบทความวิชาการหรือ 

บทความวิจัยทั้งภาษาไทย	 ภาษาอังกฤษ	 หรือภาษาต่างประเทศอื่น	 

เรื่องที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองโดย 

ผู ้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องก่อนลงตีพิมพ์	 และต้องเป็น 

บทความที่ยังไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรืออยู ่ระหว่างการ 

พิจารณาในวารสารอื่นๆ	(การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบ 

ของผู้ส่งบทความโดยตรง)

การเตรียมต้นฉบับ
	 ต้นฉบบัทีเ่สนอเพ่ือพิจารณาลงตพิีมพ์	ต้องมีรูปแบบดงัต่อไปนี้ 

1.	พิมพ์ด้วยกระดาษ	A4	ความยาวไม่เกิน	15	หน้า

2.	รปูแบบตัวอกัษรให้ใช้	Angsana	new	ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ	 

	 	และขนาดของตัวอักษร	หากเป็นชื่อเรี่องใช้ตัวอักษรขนาด	20	หัวข้อ 

	 	 ต่าง	ๆ 	ใช้ตวัอกัษรขนาด	16	และส่วนเนือ้หาทัว่ไปใช้ตวัอกัษรขนาด	15 

3.	รูปแบบการจัดหน้า	และจัดแนวข้อความชิดซ้าย	(ไม่ต้องปรับขวา) 

4.	เขียนชื่อ	ต�าแหน่ง	สถานที่ท�างานและที่อยู่ของผู้เขียนอย่างชัดเจน	 

	 	 โดยแยกออกจากส่วนต้นฉบับและบทคัดย่อ

5.	แนบบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมาพร้อมกับบทความ	 

	 	 โดยก�าหนดความยาวของบทคัดย่อไม่เกิน	15	 บรรทัด	พร้อมท้ัง 

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

6.	แยกไฟล์ตาราง	 รูปภาพ	ที่ประกอบในเนื้อหาบทความ	และส่งมา 

	 	พร้อมกับไฟล์บทความ

การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง
	 ในกรณทีีผู่เ้ขยีนต้องการระบแุหล่งทีม่าของข้อมลูในเนือ้เรือ่ง	 

ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนามปี	(APA)	โดยระบุชื่อผู้แต่ง	ปีพิมพ์	และ 

เลขหน้าทีข้่อมลูปรากฎอยู	่(ชือ่	นามสกลุ,	ปีพิมพ์,	เลขหน้า)	ตวัอย่างเช่น 

	 (ธวัชชัย	สันติวงษ์,	2540,	หน้า	142)

	 (Fuchs,	2004,	p.	21)

	 ส่วนการเขียนรายการอ้างอิงท้ายเล่ม	ให้ใช้ระบบการอ้างอิง 

แบบ	APA	ตัวอย่างการเขียนรายการอ้างอิง	มีดังนี้
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วัตถุประสงค์

ก�าหนดการเผยแพร่

การเผยแพร่

เจ้าของ

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและทรรศนะทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และ

   มนุษยศาสตร์

2. เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์ นักศึกษาทั้งภายในและ

   ภายนอกมหาวิทยาลัย

3. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการวิจัยเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป

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

โดยจัดส่งให้ ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

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

ส�านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ

ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่ตอบรับเป็นสมาชิก

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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บทความใน “วารสาร EAU HERITAGE” เป็นความเห็นของผู้เขียนโดยเฉพาะ กองบรรณาธิการไม่มีส่วนในความคิดเห็นในข้อความเหล่านั้น
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ซึ่งมีก�าหนดออกเผยแพร่ภายในเดือนเมษายนนี้ ทางกองบรรณาธิการจึงขอกล่าวต้อนรับปีใหม่ไทยและขออ�านวยพร 

ให้ทัง้ผู้อ่าน ผู้เขยีนและผูท้รงคณุวฒุ ิประสบความสขุความรุง่เรอืงในการด�ารงชวีติและในหน้าทีก่ารงานอย่างถ้วนหน้า 

ทุกท่าน 

วารสารฉบับนี้ มีบทความอย่างหนาแน่นเช่นเคย ประกอบด้วย บทความ ที่น่าสนใจทั้งสิ้น เป็นบทความ

วิชาการ ทางด้านการสื่อสาร การตลาดธุรกิจ ถึงส่ีเรื่อง ส่วนบทความวิจัยในฉบับนี้เน้นงานวิจัยทางการศึกษา 

ในระดับต่าง ๆ ถึง 15 เรื่อง และบทความวิจัยทางการบริหารจัดการและการตลาด อีก เก้าเรื่อง 

ส�าหรับบทวิจารณ์หนังสือเรื่อง “คนท�าพิพิธภัณฑ์” และ “26 ศตวรรษ พระพุทธเจ้าสุดยอดซีอีโอ” นั้น  

ผู้วิจารณ์ได้แสดงทัศนะและชี้แนะประเด็นไว้อย่างน่าสนใจและน่าศึกษาอย่างยิ่ง

สุดท้ายนี้บรรณาธิการขอขอบคุณผู ้เขียนทั้งคณาจารย์และนักศึกษาในมหาวิทยาลัย รวมทั้งอาจารย์

จากมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ช่วยให้กองบรรณาธิการสามารถออกวารสารฉบับนี ้

ทันก�าหนดเวลาอย่างมีคุณภาพ 

บรรณาธิการขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านและขอเชิญชวนนักวิชาการส่งบทความมาตีพิมพ์กับเราในฉบับต่อไป

            บรรณาธิการ

บทบรรณำธิกำร
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ใหเ้กิดข้ึนในปี 2558  แต่ส่ิงท่ีจะตอ้งรีบดาํเนินการในภาพรวม ใหมี้การปรับเปล่ียนจากระบบการออกอากาศแบบ

ภาคพ้ืนหรืออนาลอ็กเดิม มาเป็นดิจิทลั  ซ่ึงตอ้งอาศยักลไกโครงสร้างทางนโยบาย และโครงสร้างในระบบของการ

กระจายเสียงจากการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี  ในส่วนของหอ้งจดัรายการวิทยกุระจายเสียงท่ีจะเป็นแหล่งตน้กาํเนิด

ของรายการวิทยเุอง กมี็ความจาํเป็นในการเปล่ียนแปลงเคร่ืองมือและอุปกรณ์เช่นกนั จากเดิมท่ีการจดัรายการวิทยมีุการ

ใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือผลิตรายการประเภทอนาลอ็กท่ีหลากหลาย   เม่ือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เขา้มาบทบาท 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์เหล่านั้นกถ็กูปรับลดลง  แต่เพ่ิมศกัยภาพและพฒันาในส่วนของซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้น

การจดัรายการวิทยใุหส้ามารถดาํเนินการจดัรายการไดส้ะดวก และมีขอ้ผิดพลาดท่ีนอ้ยท่ีสุด  

 

คําสําคัญ :   วิถีดิจิทลั, สถานีวิทย,ุ วิทยกุระจายเสียง, เคร่ืองมือและอุปกรณ์, หอ้งจดัรายการวิทยกุระจายเสียง 

 

Abstract 

 Radio broadcasting in Thailand is being changed from analog to digital by the Master Plan of the National 

Broadcasting and Telecommunication Commission (NBTC), which will begin in 2015. As a whole, the ground 

broadcasting system is going to change from analog to digital. This depends on the NBTC’s policy and the structure 

of the broadcasting system. Therefore, the technology and equipment in radio broadcasting have to change from a 

variety of analog equipment to digital processing equipment. At the present time, radio broadcasting stations have 

little digital equipment or computer software, which was developed to increase quality. Digital broadcasting is easier 

for the radio operators and this technology reduces system errors. 

 

Keywords:  broadcast studio, radio control room, radio equipment, radio station, digital, analogue 

 

ความนํา  

 การกา้วเขา้สู่การกระจายเสียงวิทยดิุจิทลัของ

ประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก เร่ิมมีการพฒันาและดาํเนินการ

ตามแนวทางของแต่ละประเทศท่ีแตกต่างกนั  ทั้งน้ีข้ึนอยู่

กบัสภาพภูมิประเทศ เง่ือนไขทางเทคโนโลยี  ทกัษะ

ความรู้ของบุคคลากร ฐานเศรษฐกิจของผูผ้ลิต และผูรั้บ

ฟังรายการวิทย ุ รวมไปถึงเป้าหมายและนโยบายของ

ประเทศ วา่จะพฒันาดา้นการส่ือสารของประเทศไปใน
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ทิศทางใด (สาโรจน ์แววมณี, 2556) การกา้วเขา้สู่วิถี

ดิจิทลัดว้ยกลไกทางโครงสร้างทางนโยบายและ

โครงสร้างในระบบของการกระจายเสียง เป็นส่ิงท่ีตอ้ง

อาศยัการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี จึงมีความจาํเป็นท่ี

จะตอ้งศึกษาและไตร่ตรองประสบการณ์จากประเทศท่ี

ไดด้าํเนินการมาแลว้ เพ่ือใหก้ารกระจายเสียงท่ีจะกา้วเขา้

สู่ระบบดิจิทลัเป็นกลไกหลกัในการพฒันากิจการกระจาย

เสียงและพฒันาการใชเ้ทคโนโลยีใหมี้ประสิทธิภาพ  

เหตุผลท่ีตอ้งมีการปรับเปล่ียนการกระจายเสียงเขา้สู่

ระบบดิจิทลั กเ็พ่ือจะทาํใหป้ระชาชนไดรั้บโอกาสในการ

เขา้ถึงขอ้มลูข่าวสารและบริการท่ีมีความหลากหลาย 

เน่ืองจากระบบใหม่จะทาํใหมี้จาํนวนช่องรายการท่ีเพ่ิม

มากข้ึน มีคุณภาพท่ีดีกวา่เดิม และเป็นส่ิงท่ีสามารถ

พฒันาคุณภาพชีวิต สงัคม เศรษฐกิจของประเทศ (กสทช.

, 2557) นอกจากน้ีประเทศไทยยงัมีพนัธกรณีระหวา่ง

ประเทศ กบักลุ่มสมาชิกอาเซียนท่ีเห็นชอบในการปรับ 

เปล่ียนระบบการออกอากาศแบบภาคพ้ืนดินสู่ระบบ

ดิจิทลัในช่วงระหวา่งปี 2558 – 2563 อยา่งไรกต็าม      

พนัเอก ดร.นที  ศกลุรัตน ์รองประธานกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ หรือ กสทช. ไดใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัการ

ประกาศแผนแม่บทและการขบัเคล่ือนการใหใ้บอนุญาต

วิทยดิุจิทลัในประเทศไทย ท่ีจะมีกระบวนการออก

ใบอนุญาตในปี 2558 อาจมีการเล่ือนออกไประยะหน่ึง  

เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงการใชเ้ทคโนโลยีระบบดิจิทลั 

มาทดแทนระบบอนาลอ็กเดิมของวิทยุกระจายเสียง จะมี

ความยุง่ยากมากกวา่ระบบโทรทศันร์ะบบดิจิทลัแบบ

ภาคพ้ืนดินในท่ีไดด้าํเนินการมาแลว้ (แนวหนา้, 2557)  

ซ่ึงการส่งสญัญาณระบบดิจิทลั  สถานีวิทยกุระจายเสียง

ทั้งระบบจะตอ้งปรับเปล่ียนเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ 

จากระบบอนาลอ็กเป็นระบบดิจิทลั ส่วนดา้นเคร่ืองรับ

ในภาคประชาชน กต็อ้งมีการปรับเปล่ียนเป็นระบบ

ดิจิทลัดว้ยเช่นกนั (สาโรจน ์แววมณี, 2556) สาํหรับ 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ของการกระจายเสียงในปัจจุบนั   

ท่ีเป็นหวัใจในการดา้นการผลิตหรือจดัรายการวิทย ุ 

คอมพิวเตอร์ นบัเป็นเคร่ืองมือแบบดิจิทลัท่ีมีบทบาทมาก

ท่ีสุดในช่วงเกือบ 2 ทศวรรษท่ีผา่นมา และมีแนวโนม้วา่

จะมีการพฒันาต่อไปในอนาคต ทั้งท่ีเป็นสถานี

วิทยกุระจายเสียงหลกั (ของรัฐ) สถานีวิทยชุุมชน หรือ

อาจเป็นสตูดิโอของผูผ้ลิตรายการท่ีบนัทึกเสียงเพ่ือจดัส่ง

รายการท่ีผลิตออกอากาศ   จากเดิมในการใชเ้คร่ืองมือ

และอุปกรณ์ประเภทอนาลอ็ก ท่ีใชเ้ล่นหรือบนัทึกเสียงท่ี

ใชแ้ถบแม่เหลก็ เช่น แผน่เสียง Open Reel , Cassette 

Tape หรืออีกมากมาย ต่างกห็มดอายกุารใชง้านไปตาม

สภาพการณ์และการเปล่ียนแปลงของวิวฒันาการ

เทคโนโลยีสมยัใหม่  ส่ิงท่ีจะกล่าวถึงในบทความน้ีคือ 

วิถีดิจิทลักบัหอ้งจดัรายการวิทยกุระจายเสียง ซ่ึงในทุก

วนัน้ีเทคโนโลยีสมยัใหม่ไดเ้พ่ิมความสะดวกสบาย มี

ความกะทดัรัด และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนในการจดั

รายการ หรือดาํเนินการตามวตัถุประสงคข์องการผลิต

รายการ สาระสาํคญัท่ีจะเร่ิมตน้กล่าวถึงและเก่ียวขอ้งกบั

การเปล่ียนแปลงในหอ้งจดัรายการวิทยกุระจายเสียง

ดว้ยกนั 2 ส่ิง คือ หอ้งควบคุมเสียง  รวมถึงเคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ในหอ้งจดัรายการวิทยกุระจายเสียง 

 

ห้องควบคุมเสียง  

 หอ้งควบคุมเสียง (broadcast studio/radio 

control room)  จะมีออกแบบใหส้ามารถควบคุม

เคร่ืองมือต่าง ๆ ในการจดัรายการวิทยกุระจายเสียงใหอ้ยู่

ในการควบคุมของเจา้หนา้ท่ีควบคุมเสียงได ้หรืออาจจะ

ใชแ้บบควบคุมแบบระบบรีโมทคอนโทล (remote 

control) ซ่ึงส่วนใหญ่ของหอ้งควบคุมเสียงสาํหรับ

รายการวิทย ุมกัจะออกแบบมาเพ่ือใหใ้ชไ้ดก้บัการจดั

รายการสด  ตามลกัษณะโครงสร้างทางวิศวกรรมสถานี

วิทยกุระจายเสียงของรัฐ เช่น สถานีวิทย ุอสมท.ในการ

กาํกบัดูแลของ บริษทั อสมท.จาํกดั (มหาชน)  สถานี

วิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) หรือ อ่ืน ๆ   

ซ่ึงส่วนใหญ่ในการออกแบบหอ้งส่ง มีการออกแบบให้

หอ้งควบคุมเสียง  แยกออกจากหอ้งผูป้ระกาศ ซ่ึงจะทาํ

เป็นหอ้งยอ่ยหรือหอ้งลอย ซอ้นอยูใ่นหอ้งควบคุมเสียง 
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เพ่ือป้องกนัการสะทอ้นไปมาหรือลดความกอ้งของเสียง

ผูป้ระกาศ  ในเวลาท่ีใชป้ระกาศหรือจดัรายการ แต่ใน

ส่วนของสถานีวิทยชุุมชนท่ีมีการจดัตั้งในปัจจุบนัหรือ

หอ้งบนัทึกเสียงของผูผ้ลิตรายการ  มกัจะนิยมทาํ

หอ้งควบคุมเสียงและจดัรายการเป็นหอ้งเดียว เพ่ือลดการ

ใชพ้ื้นท่ีและประหยดังบประมาณในการผลิตรายการเป็น

หลกั  

 สาํหรับวสัดุท่ีใชก้บัหอ้งควบคุมเสียง และหอ้งผู ้

ประกาศ ทั้งท่ีเป็นสถานีวิทยกุระจายเสียงของรัฐ และ

วิทยชุุมชน อาจจะใชว้สัดุประเภทแผน่กรุผนงัสาํเร็จรูป 

เช่น แผน่ชานออ้ย บางแห่งกใ็ชฟ้องนํ้าบุร่อง หรืออาจใช้

แผน่กระดาษรังไข่ เพ่ือลดเสียงสะทอ้นของหอ้ง วสัดุท่ี

นาํมาใชจ้ะตอ้งมีความยืดหยุน่ในตวัหรืออาจมีรูพรุน เช่น 

ฟองนํ้า พรม ผา้ หรืออาจเป็นผา้ม่านท่ีมีความหนา

พอประมาณ ซ่ึงจะตอ้งติดซบักบัผนงัเพ่ือป้องกนัเสียง

สะทอ้น พ้ืนหอ้งส่วนใหญ่มกัจะปูดว้ยพรมเพ่ือดูดซบั

เสียง หรือบางแห่งอาจจะซบัดว้ยแผน่ทองแดงเพ่ือ

ป้องกนัเก่ียวกบัการร่ัวหรือการแทรกตวัของคล่ืนวิทยท่ีุ

ไม่พึงประสงคใ์นส่วนของหอ้งผูป้ระกาศซ่ึงเป็นหอ้งยอ่ย 

หรือหอ้งลอยท่ีเป็นไปตามโครงสร้างส่วนใหญ่ในสถานี

วิทยกุระจายเสียงของรัฐนั้น จะกั้นโดยเวน้พ้ืนท่ีไว้

เลก็นอ้ยเพ่ือใหมี้อากาศอยูร่ะหวา่งผนงัหอ้ง และเป็น

ฉนวนกนัเสียง อาจจะใส่วสัดุประเภทดูดซบัเสียง เช่น   

ใยแกว้ หรือ แผน่ข้ีเล่ือย เอาไว ้โดยใส่กระจกไว ้2 ชั้น 

เพ่ือใหเ้กิดสุญญากาศ เพ่ือไดเ้ห็นความเคล่ือนไหวของ   

ผูป้ระกาศและสามารถใชส้ญัญาณมือในการควบคุมการ

จดัรายการ หรืออาจใช ้Talk Back ในการส่ือสารในช่วง

พกัรายการได ้ซ่ึงโครงสร้างของการใชว้สัดุและการ

ออกแบบในการจดัทาํหอ้งควบคุมเสียงในปัจจุบนั ยงัคง

มีความคลา้ยคลึงในลกัษณะเดิม เพียงแต่วสัดุหรือฉนวน

บางประเภทอาจมีการพฒันาหรือเปล่ียนแปลงไปตาม  

ยคุสมยั  

 

 

 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

 เดิมทีในหอ้งควบคุมเสียง เคร่ืองมือและอุปกรณ์

ท่ีใชใ้นการจดัรายการวิทยกุระจายเสียง (radio 

equipment) จะมีอยูด่ว้ยกนัมากมาย ซ่ึงเคร่ืองมือใน

หอ้งควบคุมเสียงแบบเก่าท่ีเป็นอนาลอ็ก (analog) 

ประเภทท่ียงัมีการใชแ้ถบเทป หรือร่องเสียงท่ีบนัทึกดว้ย

สญัญาณแม่เหลก็ไฟฟ้า เช่น เคร่ืองเล่นและบนัทึกเสียง

ชนิดมว้น (open reel)  เคร่ืองเล่นและบนัทึกเสียงชนิด

ตลบั (tape recorder)  เคร่ืองเล่นแผน่เสียง (turntable) 

เคร่ืองลบเทปบนัทึกเสียง (head demagnetizer) ส่ิงต่าง ๆ 

เหล่าน้ีไดมี้การปรับเปล่ียนหรือเลิกใช ้ เน่ืองจาก

เคร่ืองมือและอุปกรณ์มีอายกุารใชง้านมายาวนาน หรือมา

จากการเปล่ียนเทคโนโลยีของเคร่ืองมือท่ีเป็นแบบดิจิทลั

ท่ีเขา้มาแทนท่ีในปัจจุบนั ประมาณปี 2538 มี  

การเปล่ียนแปลงอุปกรณ์และเคร่ืองมือในหอ้งจดัรายการ

วิทย ุ มีเคร่ืองมือใหม่ ๆ ท่ีเป็นเทคโนโลยีดิจิทลั เขา้มา

เร่ิมใชใ้นหอ้งจดัรายการวิทยกุระจายเสียงในประเทศไทย 

ไดแ้ก่  

 - เคร่ืองเล่นคอมแพคดิสก ์ 

 - เคร่ืองเล่นเทปแดท  

 - เคร่ืองเล่นมินิดิสก ์ 

 - คอมพิวเตอร์ 

            

 เคร่ืองเล่นแผ่นคอมแพคดิสก ์ เป็นเคร่ืองมือท่ี

ใชเ้ล่นแผน่ท่ีผลิตดว้ยโพลิกลา๊ส (poly glass) ท่ีซอ้นดว้ย

ชั้นบนัทึกของนํ้ายาไวแสงต่าง ๆ หลายชั้น เรียกวา่ แผน่ 

compact disc ท่ีมีเสน้ผา่นศูนยก์ลางมาตรฐานท่ี 12 

เซนติเมตร หรือ 5 น้ิว เคร่ืองเล่นซีดี มีความสามารถใน

ดา้นการอ่านขอ้มลูไดอ้ยา่งรวดเร็วซ่ึงเป็นผลพวงจากการ

พฒันาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช ้โดยการใชแ้สงเป็น

ตวัควบคุมการเล่นและอ่าน ทาํใหเ้กิดความแม่นยาํและ

สามารถเล่นไดซ้ํ้ าและบ่อย เคร่ืองเล่นซีดีไดเ้ขา้มามี

บทบาททดแทนเคร่ืองเล่นแผน่เสียงในยคุก่อน ประกอบ

กบับริษทั ผูป้ระกอบกิจการดา้นเพลง เช่น Grammy 

Entertainment, RS Promotion, Kita Entertainment หรือ
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อีกหลายบริษทัไดเ้ร่ิมปรับเปล่ียนการส่งอลับั้มจาก

แผน่เสียงของนกัร้องใหม่ ๆ เป็นแผน่ compact disc 

ใหก้บัสถานีวิทยุทัว่ประเทศ เร่ิมตั้งแต่ปี 25538 เป็นตน้

มา สถานีวิทยตุ่าง ๆ จึงเร่ิมมีการจดัหาเคร่ืองเล่น ซีดี เพ่ือ

ทดแทนเคร่ืองเล่นแผ่นเสียงในการจดัรายการวิทย ุและ

ถือโอกาสในการปรับเปล่ียนช่องเกบ็แผน่เสียง ท่ีเดิมจะ

ติดตั้งเป็น side board ใหส้ามารถเกบ็แผน่ ซีดี ท่ีมีขนาด

เลก็กวา่ เพ่ือการจดัวางและการคน้หาไดส้ะดวกข้ึน 

 เคร่ืองเล่นเทปแดท (digital audio tape--DAT) 

เป็นวิวฒันาการของเทปแถบคล่ืนแม่เหลก็ท่ีใหคุ้ณภาพ

เสียงท่ีดี คลา้ยกบัการใชเ้คร่ืองเล่นเทปชนิดตลบั ไดร์ฟ

ของ DAT สามารถบนัทึกท่ี 44.1 KHz ซ่ึงส่วนมาก

ในช่วงตน้ของวิวฒันาการ สามารถถ่ายโอน นาํเขา้ มกัจะ

ใชเ้ป็นเทปมาสเตอร์เพ่ือผลิตแผน่ซีดี ในช่วงตน้ ๆ 

(บรรเจิด  คุม้มณี, 2551) แต่เน่ืองจากเคร่ืองเล่นมีราคา

แพง และหาเทป DAT ท่ีเป็นตน้ฉบบัเพ่ือทาํการเล่น

ค่อนขา้งยากและไม่นิยม จึงมีสถานีวิทยกุระจายเสียง 

หรือหอ้งบนัทึกเสียงในสถานี เพียงบางแห่งเท่านั้นท่ีมี

เคร่ือง DAT ติดตั้งไวใ้นสถานีวิทยกุระจายเสียง ซ่ึงส่วน

ใหญ่ใชส้าํหรับการบนัทึกเสียงรายการ 

 เคร่ืองเล่นมินิดิสก ์(mini disc--MD) เป็นเคร่ือง

เล่นท่ีพฒันามาจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท่ีอ่านการ

บนัทึกดว้ยแสงของแผน่ดิสกท่ี์มีขนาดเลก็กวา่เคร่ืองเล่น 

ซีดีปกติ คือ มีขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลางท่ี 1.25 น้ิว (บรรเจิด  

คุม้มณี, 2551) และแผ่นจะอยูใ่นซองหรือกลกัพลาสติก

เฉพาะ ซ่ึงคุณสมบติัท่ีโดดเด่นของเคร่ืองเล่น MD คือ 

ความสามารถในการเลือกเล่นหรืออ่าน สามารถใช้

ความเร็วเพียง 0.1 วินาที จึงความนิยมในการใชง้าน

ทดแทนเคร่ืองเล่นเทปชนิดตลบั นอกเหนือนั้น จะนาํมา 

ใชเ้พ่ือการเปิดสปอตโฆษณา โดยสามารถเลือกร่องของ 

สปอตในการเปิดไดอ้ยา่งรวดเร็ว MD ยงัมีคุณภาพเสียงท่ี

ดีกวา่เคร่ืองเล่นเทปชนิดตลบั สถานีบางแห่งจึงนาํมา

ทดแทนหรือสาํรองการใชง้านแทนเคร่ืองเล่นเทปแบบ

ตลบั หรือเคร่ืองเล่นเทปชนิดมว้น บริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจ

เพลงเองกม็กัจะใชแ้ผน่ MD เป็นวสัดุเสียงสาํหรับเปิดทาํ

การแสดงของศิลปินหรือนกัร้องในการแสดงโชว ์เช่น 

minus 1, backing track ทาํใหส้ถานีวิทยกุระจายเสียง

ส่วนหน่ึง ทาํการเปล่ียนแปลงหรือบรรจุเคร่ืองมือช้ินน้ีไว้

สาํหรับการเปล่ียนแปลงตามการปรับปรุงในการประมลู

เวลาของสถานีในช่วงต่อ ๆ มา  

 คอมพิวเตอร์ เป็นเคร่ืองมือท่ีเร่ิมเขา้มามีบทบาท

ในการผลิตหรือจดัรายการวิทยกุระจายเสียงมากท่ีสุด 

และเป็นเคร่ืองมือดิจิทลัท่ีเขา้มาเปล่ียนกลไกดา้น

เคร่ืองมือในการจดัรายการวิทยตุั้งแต่ปี 2538 มาจนถึง

ปัจจุบนั ในระยะแรก เร่ิมมีการนาํคอมพิวเตอร์มาใชใ้น

หอ้งควบคุมเสียง  เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือและอุปกรณ์ใน

การใชเ้ปิดสปอตโฆษณาหรือ เล่นเพลงต่าง ๆ โดยการ

เกบ็ไวใ้นหน่วยความจาํ จากนั้นมีการพฒันาการใช้

คอมพิวเตอร์ในการเกบ็ขอ้มลูเพลง สปอต ในลกัษณะ

ของดชันี เพ่ือความสะดวกในการเรียกใชข้อ้มลูต่าง ๆ แต่

เน่ืองจากวสัดุเสียง มีการพฒันาในระยะแรก จึงใช้

คอมพิวเตอร์เป็นเสมือนเคร่ืองมือทดแทน Cassette, ซีดี, 

MD มากกวา่ โดยใชซ้อฟทแ์วร์วินแอมหรือวินโดวมี์เดีย

เพลเยอร์ในการใชง้าน 

 การพฒันาดา้นเคร่ืองมือและอุปกรณ์ใน

หอ้งควบคุมเสียง หรือหอ้งจดัรายการวิทยกุระจายเสียง 

ภายหลงัจากคอมพิวเตอร์มีการพฒันาศกัยภาพและขีด

ความสามารถทางเทคโนโลยีใหม่ ในยคุดิจิทลัมาจนถึง

ปัจจุบนั  คอมพิวเตอร์สามารถเป็นเคร่ืองมือแทน

แหล่งกาํเนิดเสียงอ่ืน ๆ ในงานวิทยกุระจายเสียง 

อยา่งเช่น เคร่ืองเล่นเทปชนิดตลบั  เคร่ืองเล่นซีดี เคร่ือง

เล่น MD เคร่ืองเล่น DAT พร้อมกบัมีขีดความสามารถใน

อีกหลาย ๆ เร่ือง เช่น การจดัการดา้นดชันีขอ้มลู การ

พฒันาดา้นซอฟทแ์วร์เพ่ือใชโ้ปรแกรมเวียนการ

ออกอากาศ โดยเฉพาะสถานีวิทยชุุมชนท่ีมีตน้ทุนนอ้ย 

หรือสถานีท่ีมีกาํลงับุคลากรไม่เพียงพอในการจดัรายการ  

การพฒันาโปรแกรมดว้ยซอฟทแ์วร์ต่าง ๆ เพ่ือ

ตอบสนองต่อการจดัรายการวิทย ุหรือบนัทึกเสียง เช่น 

โปรแกรมบนัทึกและตดัต่อเสียง sound force, audition 

หรืออ่ืน ๆ การใชเ้ป็นเคร่ืองมือเพ่ือประชาสมัพนัธ์ หรือ
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เป็นช่องทางในการนาํเสนอรายการในรูปแบบใหม่ โดย

มีการจดัรายการวิทยผุา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

(วิทยอุอนไลน)์ ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานหน่ึงของระบบวิทยดิุจิทลั

ท่ีกาํลงัจะเกิดข้ึน  รวมถึงการใชเ้ป็นเคร่ืองมือในเชิง

ปฏิสมัพนัธ์ (interactive) กบักลุ่มผูฟั้งรายการทาง

อินเทอร์เน็ต  เช่น Facebook, line, What App หรืออ่ืน ๆ  

ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีลม้ลา้งแนวคิดท่ีวา่ วิทยกุระจายเสียงเป็น

การส่ือสารทางเดียว (One Way Communication) และใช้

แบบการส่ือสารแนวด่ิง คือ ถ่ายทอดนโยบายจากรัฐไปสู่

ประชาชน จึงเห็นไดว้า่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กาํลงัเป็น

ตวัแปรสาํคญัท่ีจะทาํใหก้ารจดัรายการ ไม่วา่จะเป็นดา้น

เคร่ืองมือในหอ้งจดัรายการ หรือควบคุมเสียง รวมไปถึง

เร่ืองของการส่ือสารตามหลกัการเดิมนั้น  มีการ

เปล่ียนแปลงได ้  

 สาํหรับหอ้งจดัรายการวิทยกุระจายเสียงใน

ปัจจุบนั จะกล่าวถึงสถานีวิทยใุนประเทศไทย 2 ลกัษณะ

ดว้ยกนั คือ สถานีวิทยุหลกั/ของรัฐ กบัสถานีวิทยชุุมชน 

ท่ีอาจจะมีความแตกต่างกนัในดา้นเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

รวมถึงหอ้งจดัรายการ หรือหอ้งควบคุมเสียง สถานีวิทยุ

หลกั/ ของรัฐเป็นสถานีท่ีดาํเนินการโดยหน่วยงานของ

รัฐ ซ่ึงส่วนใหญ่จะใหมี้การประมลูเวลาในการดาํเนินการ

จดัรายการวิทยกุระจายเสียง เช่น สถานีวิทยุกระจายเสียง

แห่งประเทศไทย (บางแห่ง) สถานีวิทยใุนเครือของ

กองทพับก  สถานีวิทยุในเครือของสาํนกังานตาํรวจ

แห่งชาติ หรือ สถานีวิทยท่ีุเป็นหน่วยงานของรัฐ ผู ้

ประมลูอาจเป็นผูป้ระกอบนิติบุคคล เช่น บริษทั K C S 

แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั  บริษทั วิไล เซ็นเตอร์ จาํกดั หรือ

อ่ืน ๆ   ผูป้ระกอบการเหล่าน้ีรับสมัปทานจากส่วน

ราชการต่าง ๆ หรือโดยการเช่าเหมาช่วงเวลา โดยอาจจะ

เป็นกลุ่มทุนจากส่วนกลาง หรือกลุ่มทุนส่วนทอ้งถ่ิน  

ในการจดัรายการวิทยใุนปัจจุบนัของสถานีท่ีรับ

สมัปทานจากหน่วยงานของรัฐมาจดัรายการ เช่น รายการ

วิทยขุอง COOL FM ท่ีผลิตรายการโดย บริษทั 

COOLISM จาํกดั (RS) ทางสถานีวิทยเุสียงจากทหารเรือ 

FM 93.0 MHz หรือ LOVE FM 106.5 MHz ทางสถานี

วิทย ุ1 ปณ. ของบริษทั A-TIME Media จาํกดั การจดั

รายการเหล่าน้ีไม่ไดด้าํเนินการจดัรายการท่ีหอ้งส่งของ

สถานีวิทย ุหากแต่ทางผูป้ระมูลเวลาหรือสัมปทาน ได้

จดัทาํหอ้งจดัรายการไวใ้นท่ีตั้งของบริษทั แลว้ส่ง

สญัญาณเช่ือมกลบัไปท่ีสถานีตน้ทางเพ่ือออกอากาศ โดย

การปรับเปล่ียนเคร่ืองมือและเทคโนโลยีใหม่ ๆ สามารถ

จดัทาํไดต้ามวิธีการและแนวทางของเจา้ของเวลาท่ี

ประมลู เพ่ือความสะดวกและทนัสมยัในการจดัรายการ 

 นกัจดัรายการวิทยกุระจายเสียงทั้งในกรุงเทพฯ 

และต่างจงัหวดัหลายท่าน ใหค้วามเห็นเก่ียวกบัเคร่ืองมือ

และอุปกรณ์ในหอ้งจดัรายการวิทยกุระจายเสียงใน

ปัจจุบนั  เคร่ืองมือท่ีไม่ปรากฏใหเ้ห็นแลว้ในหอ้งจดั

รายการ คือ ประเภทอนาลอ็กทั้งหมด เช่น เคร่ืองเล่นเทป

ชนิดมว้น เคร่ืองเล่นแผ่นเสียง  ส่วนประเภทเคร่ืองเล่น 

ซีดีเคร่ืองเล่น MD เคร่ืองเล่น DAT เคร่ืองเล่นเทปหรือ

สถานีบางแห่งอาจจะใช ้digital card สาํหรับใชใ้นการ

เปิด สปอตวิทย ุแทนเคร่ืองเล่น MD ซ่ึงทั้งหมดยงัคงมีไว้

สาํหรับสาํรองการใชง้านในกรณีท่ีการใชค้อมพิวเตอร์มี

ปัญหา  ส่วนส่ิงท่ีมีการปรับเปล่ียนใหมี้ประสิทธิภาพเพ่ิม

มากข้ึน คือ คอมพิวเตอร์สาํหรับการใชง้านในหอ้งจดั

รายการในเชิงปฏิสมัพนัธ์การใชง้านอินเทอร์เน็ตเพ่ือการ

ส่ือสารและการใชง้านคอมพิวเตอร์เพ่ือการจดัรายการ

วิทยอุอนไลน ์บางสถานีวิทยจึุงอาจมีจอภาพในการสัง่

การระบบต่าง ๆ จาํนวนมากจนเกือบจะดูคลา้ยศูนย์

โทรคมนาคม ส่วนสถานีวิทยชุุมชน  ดว้ยเหตุท่ี

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ปี พ.ศ. 2540 และ 

2550 ไดเ้ปิดช่องทางใหค้ล่ืนวิทยเุป็นทรัพยากรของชาติ 

สถานีวิทยเุหล่าน้ีไดท้ดลองกนัทาํงานในหลายรูปแบบ 

โดยการเขา้ร่วมกบักองงานคณะกรรรมการกิจการ

วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศันแ์ห่งชาติ (กองงาน 

กกช.เดิม) จนมาถึงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

(กสทช.) ปัจจุบนัในการกาํกบัดูแล หรืออีกหลายสถานี  

กย็งัคงดาํเนินการแบบไม่เขา้ร่วมตามกรอบท่ีกาํหนด 

สถานีวิทยเุหล่าน้ีจึงไม่มีแบบแผนของหอ้งผลิตหรือ    
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จดัรายการ รวมถึงอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นหอ้งจดั

รายการวิทยกุระจายเสียง เพียงแต่ผูจ้ดัตั้งสถานีวิทย ุหรือ

จุดปฏิบติัการวิทยชุุมชน ต่างกเ็คยมีความรู้ความเขา้ใจ 

เก่ียวกบัการจดัรายการวิทยกุระจายเสียงมาในระดบัหน่ึง  

ถา้สถานีวิทยชุุมชนท่ีมีมาตรฐานในดา้นการจดัรายการ ก็

จะมีเคร่ืองมือและหอ้งจดัรายการท่ีใกลเ้คียงหอ้งจดั

รายการวิทยขุองรัฐ อาจจะแตกต่างกนัในเร่ืองของท่ีตั้ง

สถานี  การออกแบบและวสัดุการใชง้านต่าง ๆ จะไม่มี

กฎกติกา เพราะโดยพ้ืนฐานของวิทยชุุมชน จะกาํหนด

หลกัการไว ้3 เร่ือง คือ เสาสูงจากพ้ืนดินไม่เกิน 30 เมตร 

ใชเ้คร่ืองส่งขนาด 30 วตัต ์และมีรัศมีการออกอากาศไม่

เกิน 15 ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่แลว้เคร่ืองมือหลกั ๆ ท่ี

เป็นแหล่งกาํเนิดเสียงจะไดแ้ก่ เคร่ืองผสมเสียง  

ไมโครโฟน  เคร่ืองเล่นซีดี เคร่ืองเล่น MD หรือ Digital 

Card สาํหรับการเปิดสปอตวิทย ุแต่ส่วนใหญ่แลว้ จะใช้

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบบุคคล (Personal Computer - - 

PC) ในการจดัรายการเป็นหลกั 

 

เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ เปลี่ยนโครงสร้างของ

เคร่ืองมือในห้องจัดรายการวิทยุกระจายเสียง 

 จากปี 2538 มาจนถึงปัจจุบนั การใช้

คอมพิวเตอร์เพ่ือเป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการจดัรายการวิทย ุ

เร่ิมตน้จากการใชเ้พ่ือเป็นแหล่งกาํเนิดเสียง และเป็นดชันี

การสืบคน้ขอ้มลูเสียงต่าง ๆ  ส่วนการใชค้อมพิวเตอร์ใน

หอ้งบนัทึกเสียง กใ็ชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบนัทึกเสียง

แทนแถบเทปแม่เหลก็   ถึงแมว้่าเทคโนโลยีของเคร่ืองมือ

ชนิดอ่ืน ๆ ไดมี้การพฒันาจากเคร่ืองมืออนาลอ็ก มาเป็น

ดิจิทลั เช่น เคร่ืองเล่น compact disc, mini disc แต่ทา้ยสุด

การพฒันาของคอมพิวเตอร์ไดเ้ปล่ียนใหเ้คร่ืองมืออ่ืน ๆ 

ถกูควบรวมและสามารถใชง้านไดใ้นคอมพิวเตอร์เพียง

เคร่ืองเดียว   

 จากการใชโ้ปรแกรมเสียงจากคอมพิวเตอร์ ท่ีใช้

งานง่าย ๆ เช่น Win Amp, Window Media Player 

ส่วนมากโปรแกรมท่ีกล่าวมาน้ี  จะเป็นโปรแกรมใน

ลกัษณะของการใหใ้ชฟ้รี (free ware) สามารถนาํมาใช้

เพ่ือเป็นแหล่งเสียง และมีการพฒันาโปรแกรมข้ึนมา

ระดบัต่าง ๆ (version) ท่ีสูงข้ึน ในระดบัท่ีสามารถรองรับ

ความซบัซอ้นของการจดัรายการวิทยไุด ้เช่น การ

กาํหนดเวลาเพ่ือโฆษณาตน้ชัว่โมง หรือทา้ยชัว่โมง  การ

กาํหนดเพลงใหมี้ความพอดีกบัเวลา  การใชก้ารเช่ือมโยง

แฟ้มบนัทึกรายการข่าวตน้ชัว่โมง เป็นตน้ มาจนถึง

ปัจจุบนั สถานีวิทยชุุมชนส่วนใหญ่ ยงัคงใชโ้ปรแกรม

ลกัษณะน้ีอยู ่แต่บางสถานีท่ีมีทุนสนบัสนุน กส็ามารถใช้

โปรแกรมท่ีผลิตข้ึนมารองรับกบัการจดัรายการวิทยุ

โดยเฉพาะ ซ่ึงจะตอ้งซ้ือหรือจ่ายค่าลิขสิทธ์ิในการใชง้าน 

(license) เพ่ือการใชง้านอยา่งราบร่ืนและมีการสนบัสนุน

จากผูผ้ลิตซอฟทแ์วร์ โดยเฉพาะบริษทัท่ีไดซ้ื้อลิขสิทธ์ิ

โปรแกรม จะมีการอบรมนกัจดัรายการวิทยใุนการใชง้าน

โปรแกรมจนกวา่จะมีความคุน้เคย โปรแกรมประเภทน้ี

ไดแ้ก่ RCS , Audio Walt , Starlet , ZAM Broadcaster , 

Radio Star , Vegas , Zara เป็นตน้ ซ่ึงผูท่ี้จะทาํการ

ควบคุมการผลิตรายการใหเ้ป็นไปตามแนวทางของผงั

รายการกคื็อ Music director หรือ Program director  

ลกัษณะของการใชค้อมพิวเตอร์เป็นไปเพ่ือ การตั้งการ

เล่นขอ้มูลหรือเล่นขอ้มลูจากการบนัทึกรายการอตัโนมติั  

การตั้งเวลาการทาํงานเป็นช่วง  การบนัทึกเสียง  การตดั

ต่อเสียง  การเช่ือมต่อช่วงและขอ้มลูช่วง การใชเ้พ่ือ

ควบคุมการเปิดสปอตโฆษณาตามสญัญาและตารางเวลา

ท่ีใหไ้วก้บัลูกคา้  การใชเ้พ่ือสืบคน้ตามการเกบ็ดชันีของ

ขอ้มลู  การใชเ้พ่ือสืบคน้ขอ้มูลในระบบสารสนเทศ  การ

ใชร่้วมกบัระบบออนไลนใ์นการจดัรายการวิทยอุอนไลน์

หรือการถ่ายทอดสดโดยผา่นสญัญาณอินเทอร์เน็ต  การ

ใชใ้นการส่ือสารผา่น social media ในลกัษณะการสร้าง

ปฏิสมัพนัธ์ เป็นตน้  ถึงแมว้า่คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือท่ี

สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในยคุน้ี  แต่ก็

ยงัมีเร่ือง ขอ้ดี และขอ้ควรพิจารณา ของการใช้

คอมพิวเตอร์ในการจดัรายการท่ีนกัจดัรายการวิทยหุลาย

ท่านไดใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัขอ้ดีไว ้ดงัน้ี 

 1. มีความรวดเร็ว สะดวกต่อผูจ้ดั เน่ืองจาก

สามารถแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของขอ้มลูในการจดั
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รายการ เพลง หรือขอ้มลูอ่ืน ๆ ท่ีผูจ้ดัจะนาํมาใชส้าํหรับ

เตรียมนาํเสนอในรายการวิทย ุการสัง่งานใชก้าร

ตรวจสอบผา่นหนา้จอ (monitor) และสามารถจดัการใน

แต่ละช่วงของรายการดว้ยการลากขอ้มลูท่ีตอ้งการมาลง

ไวท่ี้หนา้จอใหมี้การทาํงานตามลาํดบัต่อไป 

 2. มีความแม่นยาํมากกวา่การใชเ้คร่ืองมือในหอ้ง

ต่างชนิดกนั และเกิดความผิดพลาดจากความเร่งด่วน

ค่อนขา้งนอ้ย และลดขั้นตอนต่าง ๆ ลงไปไดม้าก 

 3. สามารถเลือกใชฟั้งคช์ัน่ต่างประกอบการจดั

รายการ เช่น เสียงประกอบ (sound effect) เพ่ือการจดั

รายการไดอ้ยา่งสะดวกและมีความน่าสนใจเพ่ิมมากข้ึน 

 4. มีการคน้หาขอ้มลูท่ีเกิดข้ึนใหม่ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

(up to date) 

 5. สามารถใชเ้ป็นอุปกรณ์ส่ือสารแบบปฏิสมัพนัธ์ 

ผา่นอินเทอร์เน็ต หรือการจดัรายการแบบวิทยอุอนไลน์

และพฒันาเขา้สู่การดาํเนินการตามโครงสร้างของระบบ

วิทยดิุจิตอล 

 ส่วนขอ้ควรพิจารณา ท่ีนกัจดัรายการวิทยไุดใ้ห้

ความเห็นวา่ คอมพิวเตอร์อาจมีขอ้เสียในการจดัรายการ 

ซ่ึงมีความเห็นท่ีน่าสนใจอยูด่ว้ยกนัหลายประเดน็ ดงัน้ี 

 1. ไม่สามารถไวว้างใจได ้เพราะบางคร้ังส่ิงท่ีได้

ติดตั้ง (set up) เคร่ืองอาจจะมีการหยดุทาํงาน (hang) โดย

ไม่ทราบสาเหตุและตอ้งหาจุดบกพร่องเพ่ือการแกไ้ข 

 2. คอมพิวเตอร์สามารถอ่านค่าไฟลท่ี์หลากหลาย

ได ้จึงทาํใหค้วามละเอียดรอบคอบของนกัจดัรายการวิทยุ

รุ่นใหม่ ๆ  ในการการพิจารณาเสียงท่ีจะนาํมาใชก่้อนการ

นาํเสนอจึงค่อนขา้งนอ้ย ซ่ึงนกัจดัรายการ

วิทยกุระจายเสียงรุ่นก่อน ๆ ท่ีใชแ้ผน่เสียง แผน่ compact 

disc เป็นตน้ จะมีการตรวจเช็คค่าระดบัของเสียงดู

พิจารณาค่าของระดบัเสียงใน VU (volume unit) จาก

แหล่งเสียงชนิดต่าง ๆ ก่อนการนาํเสนอ 

 3. ขาดศิลปะในเชิงทกัษะปฏิบติัและการใชค้วาม

หลากหลายของเคร่ืองมือจดัรายการวิทย ุเพราะเคร่ืองมือ

แต่ละช้ินมีการทาํงานและแสดงผลเฉพาะทาง ซ่ึงส่งผล

ในเร่ืองของอารมณ์ของการถ่ายทอด  จงัหวะ  และความ

ต่อเน่ืองของการนาํเสนอ จนมีวลีของนกัจดัรายการวิทยุ

หลายท่านกล่าววา่ การจดัรายการวิทยใุนปัจจุบนัอยูใ่นยคุ 

“คลิก” (click) 

 4. ขาดความต่อเน่ืองของเสียง ซ่ึงปัจจุบนัใชก้าร

จดัวางในคอมพิวเตอร์เป็นลกัษณะของการวางไฟลต่์อ

กนั จึงไม่ค่อยปรากฏความล่ืนไหลของเสียง (smooth) ใน

ลกัษณะของการใช ้fade in , fade out ของวสัดุเสียงท่ีมา

จากการบนัทึกค่าต่างคุณภาพกนั โดยเฉพาะการใช้

โปรแกรมเล่นเสียงพ้ืนฐาน เช่น Win Amp, Window 

Media Player หรืออาจจะเป็นโปรแกรมสาํหรับจดั

รายการวิทย ุเช่น Vegas, Zara, ZAM, Broadcaster, Radio 

Star หรือ Auto radio เป็นตน้ 

 

บทสรุป 

 วิถีดิจิทลักบัหอ้งจดัรายการวิทยกุระจายเสียงใน

ประเทศไทย ท่ีกาํลงัจะมีการเปล่ียนแปลงและพฒันาตาม

เทคโนโลยีท่ีกาํลงัจะมีข้ึน หากแต่การปรับเปล่ียนอาจจะ

ยงัตอ้งใชเ้วลา เทคนิค และค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการ  

จึงทาํใหค้ณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  

อาจปรับขยบัเล่ือนใหมี้การเปล่ียนแปลงเม่ือมีความ

พร้อมพอสมควร ถึงแมว้า่สถานีวิทยกุระจายเสียงและ

หอ้งจดัรายการวิทยจุะมีการควบรวมคุณลกัษณะของ

เคร่ืองมือมาอยูใ่นระบบดิจิทลัแลว้ในปัจจุบนัการใชง้าน

คอมพิวเตอร์เพียงชนิดเดียวในการจดัรายการ จนเกิดวลี 

หรือคาํจดักดัความของการจดัรายการวิทยใุนปัจจุบนัวา่

เป็นยคุ “คลิก” (click)  อยา่งไรกต็ามเทคโนโลยีใหม่ท่ี

นาํมาใช ้ยงัอยูใ่นช่วงเปล่ียนผา่น เน่ืองจากการกระจาย

เสียงในปัจจุบนัของประเทศไทย  ยงัมีการใชง้านอุปกรณ์

และเคร่ืองมือเดิม เพียงแต่เม่ือถึงเวลาท่ี การปรับเปล่ียน

ระบบและโครงสร้างของการออกอากาศเขา้สู่ระบบ

ดิจิทลัอยา่งเต็มรูปแบบ  คอมพิวเตอร์จะมีบทบาทและ

เป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการผลิตรายการหรือจดัรายการ

ต่อไปในอนาคต และส่ิงท่ีสาํคญัในการเปล่ียนแปลงคือ 

การพฒันาการใชโ้ปรแกรมปฏิบติัการในการจดัรายการ
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วิทยขุองสถานีวิทยกุระจายเสียงต่าง ๆ จะมีรูปแบบและ

การใชง้านท่ีอาํนวยความสะดวกตามท่ีกล่าวมาแลว้

ขา้งตน้ สามารถผลิตรายการวิทยกุระจายเสียงออกมาใน

ประเภทต่าง ๆ ของรายการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และ

เตม็ศกัยภาพ ในฐานะของส่ือหลกัท่ียงัคงทรงอิทธิพลต่อ

ผูรั้บในปัจจุบนัและอนาคต 
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การส่ือสารการเมอืงและความคดิต่างบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ในช่วงวกิฤติการเมอืงไทย  

ปี พ.ศ. 2553 

Political Communication and Conflict Discourse in Thai Online Social Networking 

During Political Crisis Period in Thailand in the Year 2010   
 

                                                                                                                                  อุษา   ศิลป์เรืองวไิล                                                                                                                       

 

บทคัดย่อ  

 งานศึกษาวิจยัน้ี “การส่ือสารการเมืองและความคิดต่างบนเครือข่ายสงัคมออนไลนใ์นช่วงวิกฤติการเมือง

ไทย ปี พ.ศ. 2553” ช้ินน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการแสดงออกทางการเมืองในประเดน็เก่ียวขอ้งกบัวิกฤติการเมือง

ในประเทศไทย ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 12 มีนาคม – 19 พฤษภาคม 2553  เป็นการศึกษาเชิงปริมาณท่ีใชร้ะเบียบวิธี

วิจยัแบบการวิเคราะห์สารท่ีรวบรวมจากหอ้งสนทนา ราชดาํเนินคาเฟ่ ใน เวบ็ไซตพ์นัทิป ผลการวิจยัพบวา่ประเดน็

ทางการเมืองท่ีบลอ็กเกอร์ส่ือสารแลกเปล่ียนไดแ้ก่ประเดน็ท่ีเก่ียวกบั สถาบนัทางการเมือง, บุคคล, เหตุการณ์, 

ความขดัแยง้, การเมือง, และ ความสงบสุข ท่ีน่าสนใจคือผลการวิจยัพบวา่ประเดน็เฉพาะท่ีเก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหา

ในช่วงวิกฤติทางการเมืองท่ีบลอ็กเกอร์จาํนวนมากส่ือสารแลกเปล่ียนระหวา่งกนัเป็นเร่ืองเก่ียวกบัธรรมาภิบาล 

 

คําสําคัญ:  การส่ือสารการเมือง, ความขดัแยง้, การวิเคราะห์เน้ือหา, การแลกเปล่ียนทางสังคม 

 

Abstract  

 The purpose of this study is to explore political expression related to the political crisis in Thailand 

during 12 March - 19 May 2010. A content analysis method was used for quantitative research to collect data 

from the Ratchadhamnern café at www.pantip.com. The findings show that the topics relating to what bloggers 

think and feel about politics are political institutions, people, events/issues, conflicts, politics, and peacefulness. 

Interestingly, findings on the specific theme show that the topic that the majority of bloggers discussed in terms 

of problem solving during political crisis is the good governance theme. 

 

Keywords:  political communication, conflicts, content analysis, social exchange 

 

Introduction 

Thailand is a democratic state. A turning 

point in Thai Politics occurred in the year 2008 in 

the form of a conflict between the People's Alliance 

for Democracy (PAD) and the National United 

Front of Democracy against Dictatorship (UDD). 
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Thai society has been divided because of the 

political crisis. That division exists even among 

family members, and a compromise-seeking attitude 

is no longer present. A conflict between the anti-

Thaksin camp (symbolically wearing yellow shirts) 

and the pro-Thaksin camp (known as Red Shirts) 

has shaped a new form of political mobilization.  

Both groups gave voice to their political opinions 

through large street protests. Consequently, the 

political context of the color-based protest 

movements in Thailand represented new ideas and 

concepts of democracy.   

 

Objective 

I focus on the role of communication in 

fostering conflict talk in the Thai political 

communication process, especially the role of the 

blogosphere in political communication within 

WWW.Pantip.Com. This blog reflects a strong 

interest in political issues, but the freedom to 

discuss during a crisis period has been limited. 

People turned to the blogs as a channel to 

participate in political discussions. Most expressed 

their inclination to discuss political issues and 

express their views in online forums and the 

blogosphere, engaging in digital forums rather than 

traditional forms of political participation. As a 

result, the blogosphere has strengthened its role as a 

mediator between the state and citizens in terms of 

public and political affairs. Specifically, I am 

interested in what people are talking about when 

they engage in social conflict. How do people 

explain the causes and effects of social conflict? 

How do conflict groups arise from the structures of 

online social networking? How do conflicts among 

such groups in online social networking affect 

change in the social structure?  What specific forms 

or patterns of social behavior are envisaged in 

online social networking?  

The production and distribution of modern 

technology has taken place on a mass scale and is 

best describe by the conflict discourse system. My 

interest in political communication as a conflict 

discourse system is motivated by political crises in 

Thailand during the past four years and a broader 

academic orientation to the general topic of 

communication and conflict in social settings. In 

general, social conflict refers to is a struggle or 

contest between collective actors who use social 

power to defeat or remove opponents and gain 

status, power, resources, and other scarce values. 

When considering the influences of internal conflict 

in the Thai context, conflict is a basic and natural 

process of social interaction (Himes, 1980), so we 

find it everywhere in human society. Himes also 

noted that a social conflict is social action for 

“relieving deprivation and making change” (p. 50). 

Additionally, Watson-Gegeo and White (1990) 

explained that social conflicts are typically looked 

at as “inter-group conflict, disagreements or moral 

dilemmas” of communities (p. 3). Accordingly, I 

applied conflict discourse system to the analysis of 

social conflict, addressing the interlinked issues of 

conflict definition, talk about conflict, and blogs 

content as an indirect method of observation. My 

strategy is to approach online social networking as a 

quintessential form of communication about 

conflict. And I intend this study as a contribution to 
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some of the ongoing debates from a conflict 

discourse system perspective. 

 

Idea theory 

The Internet 

While Thai political conflict has created a 

visible divide in Thai society between the yellow 

shirt supporters and the red shirt supporters, politics 

is a subject that might be hard to discuss in an open 

and honest manner. Accordingly, many political 

supporters have developed their communication 

strategies through the use of the Internet as a tool to 

express their opinions.  

The Internet is the world’s largest data 

communications network, consisting of thousands 

of smaller networks interfaced in such a way that 

computer of any type can interact with one another. 

Furthermore, the Internet is a network of computers 

for transmitting digital information. Moreover, the 

networks on which the Internet messages are 

conveyed around the world today include the faster, 

more sophisticated Ethernet and token rings of 

private data networks. Specifically, the Internet is 

an interactive medium that supports both 

interpersonal communication (such as keeping 

individuals current on news, the activities of their 

friends and family, or watching TV shows, videos, 

and playing music) and mass communication, 

including one-way/ two-way communication (such 

as marketing 24 hours a day-7days a week, and as a 

personalized medium for mass marketing and 

selling). Importantly, the Internet is the first mass 

medium under user control where media providers 

focus on user needs, such as providing the means 

for users to find things and making all sorts of items 

easier to be found. For instance, the World Wide 

Web allows users to access that network in a user 

friendly way. Accordingly, the Internet is the main 

communication platform for this century. More 

importantly, Broadband supports the Internet in its 

delivery of information and interactive 

communication at a high speed. More importantly, a 

part of the significance is the way new networks 

alter people’s perceptions of time and distance. The 

Internet has created virtual communities and online 

social networks (FaceBook, mySpace, Blog) which 

support connections among member users via 

email, instant messaging, music, file sharing, video 

sharing, etc. (Louink, 2008; Wang, 2009 ). 

Emerging technologies are allowing a new 

kind of participatory democracy by raising public 

awareness and, thus, public participation, 

stimulating general involvement, and facilitating the 

easy sharing of political expression. 

WWW.pantip.com is a popular Thai-language 

website and discussion forum (Wikipedia, 2012) for 

political communication, especially among the 

youth and young executives (generally more highly 

educated). Overall, there are twenty blogs on a 

variety of topics, such as films, sports, education, 

outdoor recreation, religion, celebrities, and politics. 

The blogs are named after famous places in 

Thailand, such as Siam Square, MBK Center, 

Silom, Chatuchak Weekend Market, and 

Ratchadumnern. To date, the WWW.pantip.com’s 

café, named Rachadumnern table, has become a 

popular public sphere for discussions of Thai 

politics, such as heated and uncivil political debate. 
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Accordingly, the study of blogs promises a 

particularly well-focused and politically salient area 

of investigation.  

            The notion that online social networking 

should come together and support public 

participation in Thai political communication 

carries a certain presumption of online social media 

significance. The path of blogging through 

interpersonal communication is an important 

dimension of the social process perspective (Jones 

& Puseg, 2008; Wang, 2009). The most obvious 

fact about blogging is that content is most likely 

about political conflict. That always has been, it 

always will be and there is no point denying or 

decrying the negative, alarming, conflict focused 

nature of political communication in the Thai 

context. If a negative side of online social 

networking performances is their preoccupation 

with conflict and alarm, a potential positive side is 

their role in conflict management (Arno, 2009). 

Communicating conflict in the blogs 

Blogs, or weblogs, really began around 1996 

and 1997 (Louink, 2008). Recently, the path of 

interpersonal communication through blogging is a 

common form of political communication in 

Thailand. Interestingly, Thailand blogs pose 

interesting questions related to Thai politics, such 

as: What is the root cause of conflict? Why does 

Thaksin not have to be a factor in the solution for 

the future relationships of the contending parties? 

Why do participants claim to find their experiences 

satisfying? Why do the protesters have more 

power? I concentrated on blog content as an indirect 

method of observation to investigate what people 

are talking about when they engage in social 

conflict? How do people explain the causes and 

effects of social conflict? How do conflict groups 

arise from the structures of online social 

networking? How does conflict among such groups 

in online social networking affect change of the 

social structure?  What specific forms or patterns of 

social behavior are envisaged in online social 

networking? Is there a particular issue emphasized 

in the blog? 

Blogosphere and politics 

During crisis period, people turned to the 

blogs as a channel to participate in political 

discussions. Most expressed their inclination to 

discuss political issues and express their views in 

online forums and the blogosphere, engaging in 

digital forums rather than traditional forms of 

political participation. Therefore, blogosphere has 

strengthened its role as a mediator between the state 

and citizens in terms of public and political affairs 

(Wang, 2009). The Thai language website performs 

an important political role to promote peace-

building concept in Thailand. The blogosphere 

become a great democratizing influence that inform 

the public about the political developments, boosts 

political participation, create new opportunity for 

political discussion, and give voice to the speechless 

during political crisis (Gomez, 2002; Maxwell, 

2000). 

The rhetorical theory of Foucault in Thai 

context 

 Michel Foucault introduced the idea of 

“Discourse of Power” (Bizzell & Herzberg, 2001, p. 

1470). Foucault used this term to indicate how 
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discourse is used as a control mechanism, the 

truth/power construct, social practices, form of 

subjectivity, knowledge, and power. For Foucault, 

power and knowledge are cooperative. By 

discourse, Foucault’s theory is centered on the 

maintenance of power within a society, as he 

explained, 

. . . in every society the  production of 

discourse is at once controlled, selected, organized, 

and redistributed by a certain number of producers 

whose role is to ward off its powers and dangers, to 

gain mastery over its chance events, to evade its 

ponderous, formidable materiality. . . . (Bizzell & 

Herzberg, 2001, p.1461) 

Additionally, Foucault understood rhetoric in terms 

of “societies of discourse” (Bizzell & Herzberg, 

2001, p.1468). He recovered an understanding of 

the connection between discourse and rhetoric 

whereas rhetorical theory shows how institutions 

control individuals in society while discourse is a 

type of language that shows how truth is 

communicated, or negotiated, through powerful, 

persuasive language.  

Following, Foucault stated that “discipline is 

. . . control over the production of discourse” 

(Bizzell & Herzberg, 2001, p.1467).  Discourses, as 

both statements and practices, represent, normalize, 

and produce objects, subjects, and ways of being in 

the world. In this way, Foucault sought to prove that 

discourse is always constructed into larger 

knowledge/power relations, and serves a 

descriptive, normative, and constitutive function.  

Interestingly, for Foucault, the three great systems 

of exclusion which forge discourse are the 

forbidden speech, the division of madness, and the 

will to truth (Bizzell & Herzberg, 2001, p.1463).  At 

this point, it should be made clear that Foucault was 

referring to power and truth as fluid concepts and 

the need to speak truth to power. However, he also 

noted that any system of education is a political way 

of maintaining or modifying the appropriation of 

discourse along with the knowledge and power that 

they carry (Bizzell & Herzberg, 2001, p.1469). 

Consequently, Foucault’s discourses of the self can 

be productively understood in rhetorical terms. In 

conclusion, the paradigm of Foucault’s rhetoric 

provides the notion of “the production of discourse” 

(Bizzell & Herzberg, 2001, p.1467). For Foucault, 

rhetoric is always somehow made material, in texts 

or social situations, and that materiality is part of 

how persuasion and discourse work. Rhetoric and 

discourse should not be understood as synonymous 

with action but, instead, as inducing action because, 

without this distinction, the important role played 

by human agents might be lost. In short, discourse, 

rhetoric, and texts are always made possible by the 

actions of human agents and the embodied nature of 

all experience. 

 

Methodology 

Blogs can be studied through their different 

genres, such as political, educational, research, and 

narrative. For this study, I am interested in the 

verbal content of blogs, especially the issues that 

the bloggers addressed and emphasized during 

political crisis. Thus, this study focused on what is 

being posted in the blogs. This content analysis of 

political communication and conflict discourse in 
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the Thai online social networking investigated how 

individuals interact with society at large via the 

blogosphere.  Do bloggers create conflicts, peace, or 

real democracy? Furthermore, this study 

concentrated on the disclosure of specific items 

about which individuals discussed in the 

blogosphere. Based on Gordon & Miller (2005)’s 

work, the content of text in the blogs were classified 

into two main categories: overall topic and specific 

topic. On the one hand, overall topics are included 

discussion about politics, group interaction, social 

hierarchy/status, power, social control and social 

context. On the other hand, specific topic are 

focused on institution,  people, events/issues, 

personal identities, conflict (interest, 

outcome/expected, outcome, impact, understanding, 

conflict signal, problem solving, ideology/belief, 

conflict management style (forcing, confrontation, 

compromise, withdrawal, smoothing), political 

talking, political structure, conflict event, conflict 

place, conflict timing, peaceful/disentangling and 

political action. 

All blogs published during that political 

crisis period within Pantip website were 

downloaded and numbered separately for each blog. 

For the purpose of the study, 198 blogs are chosen 

from Ratchadhamnern café. The unit of analysis is 

restricted to blog identification number of  Pantip 

website. All blogs published during that political 

crisis period within Pantip website were 

downloaded and numbered separately for each blog. 

Then, each recording units is numbered by new 

content ID (1 to 198). 

 

Coding System 

To increase the confidence in results, two 

independent coders those are Thai Cohort PhD 

students in Ohio University were trained to use the 

coding instrument used in this study.  To establish 

inter-coder reliability, sample of 30 blogs was 

randomly chosen from 198 blogs from the onset of 

the data-gathering period. Then two coders coded 

the same 30 blogs (15% from total samples). Based 

on pre-test of the coding instrument, the percentage 

of agreement of the coding sample has reached an 

acceptable level at 97%. This result demonstrates 

that all coders coded the same item the same way. 

Therefore, the reliability of instrument and/or the 

reliability of the data collected using this instrument 

represented the reliability of coded data set. 

 

Findings and Discussion 

Part I: What is the overall theme of the 

blogs? 

The purpose of this part is to explore the 

character of political discussion in Thailand present 

in online social networking via blogs (RQ1); and to 

determine the extent to which bloggers discuss 

political issues in their internet communication 

(RQ3). The data analyzed by using content analysis 

method indicates that there are six main themes that 

were used for political discussion in blogs. Table 1 

shows that 9 blogs (4.5 %) mentioned political 

participation theme, 23 blogs (11.6 %) mentioned 

blogger interaction theme, 38 blogs (19.2 %) 

mentioned power theme, 52 blogs (26.3 %) 

mentioned social hierarchy/status theme, 33 blogs 

(16.7 %) mentioned social control theme, 32 blogs 
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(16.2 %) mentioned context theme, and 11 blogs (5.6 %) mentioned other themes. 
No Overall Theme Frequency (blog) Percent Cumulative Percent

1

2

3

4

5

6

7

Political participation

Blogger interaction

Power

Social hierarchy/status

Social control

Context

Other

9

23

38

52

33

32

11

4.5

11.6

19.2

26.3

16.7

16.2

5.6

4.5

16.2

35.4

61.6

78.3

94.4

100.0

Total 198 100.0 100.0

Table 1: The overall topic of the blog as appearing in the Ratchadhamnern café 

 

 Foucault’s Approach to the Study of Discourse 

in Thai Society 

Benefitting from a decade of rapid global 

change, consumers can now access a wide variety 

of media from all over the world. Technological 

developments--mobile phones, the Internet, public 

transportation, such as sky trains—all have an effect 

on society. Not only do technological developments 

facilitate the ability of people to work and access 

entertainment, they also change the ways people 

express their political thinking. We now live in a 

society that is structured on every level by 

spectacular media, as our economy, culture, and 

politics are all shaped by the digital discourse. 

Therefore, online social networks are rapidly 

becoming a major part of Thai teenager’s everyday 

lives, as well as an increasingly important part of 

the network culture. Interestingly, media 

consumption is complicate in consumption 

behaviors significantly. Although digital media 

have expanded widely that people view the 

technology that it extremely effects on life to be 

under circle of the communication to participate in 

the community as social network, ring tone 

download, SMS and MMS including to choose 

various contents of entertainments both in mobile 

phone and the Internet in addition many media 

companies open more markets and e-

communication. Through Foucault’s lens, digital 

media are the channels by which ideology shapes 

opinions on almost every subject, thereby 

influencing the attitudes of the masses (Bizzell & 

Herzberg, 2001, p.1469). Power and technology 

affect individuals. Following Foucault’s notion of 

power-knowledge, I believe that digital discourses, 

in the rapid globalization and informatization 

society, constitute identities and subjectivities of 

individuals (Bizzell & Herzberg, 2001, p.1466). 

According to Foucault’s account of modern power, 

the specific field of truth, the digital media enables 

the individual to create his or her subject or 

construct multiple identities and that through their 
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creation these identities can be established the 

power of uttering a hidden truth, the power of 

telling the future, and the power of seeing in all 

naive what the others’ wisdom cannot perceive, the 

madmans’ speech (Bizzell & Herzberg, 2001, p. 

1461). On the other hand, the rapid advance of 

globalization and digital technology, while creating 

new forms of power and control, has also opened up 

new avenues of communication and connection. By 

using Foucault's premise that the principle of 

commentary limits the chance element in discourse 

by the play of an identity which take the form of 

reputation and sameness (Bizzell & Herzberg, 2001, 

p. 1466), digital media also enable users to create a 

new identity through digital discourse and 

technology. Thus "digital discourse and 

technology” determine what counts as knowledge 

and normalize particular kinds of cultural practices, 

thereby reproducing current social and material 

relations. 

From this point of view, the Thai online 

social networking was used for political discussion 

to lead the minds of Thai political supporters. 

Bloggers are acting through their discourses of how 

Thai society views the cause and effect of social 

conflict. Bloggers seek opportunities to express 

their opinions, including opinions about justice 

(Bizzell & Herzberg, 2001). The discourses of 

bloggers are part of the political expression in Thai 

politics, even with conflicting discourses about 

events. Furthermore, the overall themes relating to 

the political crisis posted in the blogs could enhance 

citizens’ sense of political participation.  

Whether the New Media Discourages Political 

Engagement? 

The blogosphere has become a key medium 

for informing the public about political concerns 

and maintaining public participation on the public 

arena.  Importantly, the blogosphere helps us to 

understand political talk and public participation in 

Thailand. Furthermore, the blogosphere helps 

increase political engagement in Thailand, 

especially during political crises. My study helps 

build an understanding of how political crises 

impact citizens’ lives, especially in the Thai 

context. Political crises impacts directly or 

indirectly, bloggers’ daily lives, so their political 

discussions represented level of participation 

(information sharing, discussion, review, and/or 

interaction) in peace-building processes.  Political 

engagement through blogging can help to create and 

maintain a peaceful society, forestalling the 

development of violent conflict. Peace-building 

does not need to wait for a period of violent conflict 

nor is peace-building relevant only in post-conflict 

situations (Agustiana, 2005).   

 

Part II: What is the Specific Theme of the Blogs? 

The purpose of content analysis in this part 

is to explore the opinions on the current and future 

trends of political discussion in Thailand through 

online social networking via blogs (RQ2); and 

measure the level of participation (information 

sharing, discussion, review, and/or interaction) are 

bloggers involved in (RQ4). Interestingly, the 

findings show that the specific themes of political 

discussion through online social networking in 
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Thailand are topics related to people, event/issue, 

conflict discussion, public interest, outcome and 

expected outcome from political conflict, 

understanding creation/recreation in the conflict 

situation, conflict signal, problem solving, conflict 

management style, politics, people engaged in 

political crisis, peacefulness/disentangling, 

judgment, and political actions (see Table 2). 

 

Table 2 

The overall topic of the blog as appearing in the Ratchadhamnern café 

 
No The specific theme The most prominent theme

1 People The politician theme

2 Event/issue The color-based protest movements in Thailand theme

3 Conflict discussion The impact theme

4 Public Interest The rights theme 

The political impact and behavior theme

5 Outcome and expected outcome from 

political conflict

The policy output (commitment) theme

6 Understanding creation/recreation in the 

conflict situation

The justice theme

7 Conflict signal The political actors warning signal theme

8 Problem solving The good governance theme

9 Conflict Management Style The confrontation conflict management style theme

10 Politics The political communication in public sphere theme 

The political conflict theme

11 People engaged in political crisis The political elites theme

12 Peaceful/disentangling The facts theme

13 Judgment The practical judgment theme

14 Political actions The action of voting theme

 

Based on the rhetorical theory of Foucault 

that power of digital discourse produces new 

knowledge and new subjects, as "a productive 

network", political communication and conflict 

discourse in Thai online social networking can build 

blogger satisfaction by providing the means to 
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increase interaction and personalized messages 

between political actors-such as government, 

politician, political supporter, protester- and the 

Thai people in search for democracy (Bizzell & 

Herzberg, 2001). For bloggers, digitalization can 

help improve efficiency and increase convenience 

to voice their political stands, and gain access to the 

latest and updated information on political news 

(Flournoy, 2004, p. 123). Consequently, the 

political online forum allowed bloggers to present 

themselves as agents of change (Easton, 1971, p. 

109). During the political crisis period, the 

politician theme, the color-based protest movements 

in Thailand theme, the impact theme, the rights 

theme, the political impact and behavior theme, the 

policy output (commitment) theme, the justice 

theme, the political actors warning signal theme, the 

good governance theme, the confrontation conflict 

management style theme, the political 

communication in public sphere theme, the political 

conflict theme, the political elites theme, the facts 

theme, the practical judgment theme, and the action 

of voting theme  are the most prominent theme that 

were mentioned in bloggers’ political discussion. 

 

Conclusion  

The conflict of opinion in Thailand became 

nature of the political communication in the Thai 

context. At the beginning of May 2010, political 

conflict reached a peak, and bloggers chose to 

engage in a verbal confrontation. Importantly, 

people who wish to protect and strengthen the 

spaces for political discussion during the political 

crisis accessed to the blogosphere and discussed 

about a concept of democracy that included notions 

of harmony and unity in Thailand.  As the above 

analysis also suggests, what was required, in 

bloggers’ view, was every act and every utterance 

holds possibilities for creating understanding and 

for moving others to feel and act for the continuity 

of peaceful society. 
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การตัดสินใจเพือ่การจัดการลูกค้าร้องเรียนสําหรับนักการตลาดยุคดิจิตัล 

Decision Making of Customer Complaint Management about Digital Age Marketer 

 

                                                                                                                      *นารา กิตติเมธีกุล, **ภาสประภา ตระกลูอินทร์ 

 

บทคัดย่อ 

 การตดัสินใจเพ่ือการจดัการลกูคา้ร้องเรียนนั้นมีขั้นตอนท่ีสาํคญัท่ีสุดคือ การรวบรวมขอ้มูลท่ีใชป้ระกอบการ

ตดัสินใจ โดยเฉพาะเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน และเป้าหมายการร้องเรียนของลกูคา้ท่ีสามารถแบ่งได ้16 แบบ ตามความ

คาดหวงัท่ีตอ้งการจากการร้องเรียนและพฤติกรรมการแสดงออกของลกูคา้ ลกูคา้ทั้ง 16 แบบน้ีเป็นลกูคา้ท่ีสร้างมลูค่า

ทางธุรกิจใหแ้ก่ธุรกิจ และลูกคา้ท่ีไม่สร้างมลูค่าแก่ธุรกิจ เม่ือธุรกิจสามารถจาํแนกลูกคา้ไดแ้ลว้ ตอ้งสรุปประเดน็ของ

ปัญหาใหช้ดัเจนอยา่งไม่ลาํเอียง เพ่ือสร้างทางเลือกในการตดัสินใจ ทาํการประเมินทางเลือกในการตดัสินใจจดัการแต่

ละทางเลือก จากนั้นจึงทาํการตดัสินใจขั้นสุดทา้ยโดยเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ในยคุดิจิตลัธุรกิจตอ้งมีการคาํนึงถึง

ประเดน็ของกระแสทางสงัคมออนไลน ์การควบคุมส่ือออนไลน ์และการสร้างช่องทางการร้องเรียนของลกูคา้ดว้ย 

 

คําสําคัญ : ลกูคา้ร้องเรียน, การจดัการ, ความพึงพอใจ, การตดัสินใจ 

 

Abstract 

 The most important aspect for decision-making of customer complaint management is the data collection of 

the facts and purpose of customer complaints. Customer complaints are divided into sixteen types. The sixteen 

complaint types are separated into value for the customer and non-value for the customer. As the business classifies 

complaints into each category, the business must address the cause of the customer complaint impartially for creating 

the alternative choices of decision-making. Then, the business must evaluate the outcome of each choice. In the last 

step, the business must make a decision to select the best long-term outcome. In the digital age, businesses must 

monitor all channels of social network media and media controlling and creating its own complaint channel, as well. 

 

Keywords:  customer complaining, management, dissatisfaction, decision-making 

 

ความนํา  

 การตลาดยคุดิจิตลั เป็นการตลาดรูปแบบใหม่ท่ี

เกิดข้ึนมาในช่วงทศวรรษ 1990 เป็นตน้มา หมายถึง 

การตลาดท่ีผูบ้ริโภคสามารถรวบรวม แลกเปล่ียน จดัเกบ็

ขอ้มลูในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ ไดโ้ดยง่ายและอิสระ

ตามท่ีตนเองตอ้งการ (Firat & Venkatesh, 1993) 

ผูบ้ริโภคเองไดมี้การพฒันาพฤติกรรมการบริโภคเขา้สู่ยคุ

ใหม่ของการตลาดเป็นการตลาดหลงัยคุใหม่ 
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(Postmodern Marketing) นัน่คือผูบ้ริโภคไดมี้วฒันธรรม

ของการบริโภคเพ่ือใชใ้นการแสดงออกทางร่างกายและ

ทางความคิดผา่นการบริโภคของตนเอง (Gerrit & 

VanRaaij, 1998) แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูบ้ริโภคมีความเป็นตวั

ของตวัเอง และสามารถเขา้สู่แหล่งขอ้มลูข่าวสารไดอ้ยา่ง

มากมาย เน่ืองจากขอ้มูลข่าวสารเป็นปัจจยัท่ีท่ีสาํคญัใน

การกาํหนดพฤติกรรม เพราะขอ้มลูข่าวสารต่างนั้น จะ

เป็นการสร้างทศันคติต่าง ๆ ใหก้บัผูบ้ริโภค ทั้งทางดา้นท่ี

เป็นเชิงและเชิงลบ เม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มลูข่าวสาร

มาแลว้จะนาํมาประเมินกบัความชอบของตนเอง และ

เลือกท่ีจะใชข้อ้มลูเหล่านั้นตามความพึงพอใจของตนเอง 

(Bettman, 1979; Bettman, Luce & Payne, 1998) ดงันั้น

พฤติกรรมการเลียนแบบ หรือกระแสสงัคมจึงมีเกิดข้ึน

ใหเ้ห็นอยูเ่สมอในการตลาดยคุใหม่ ซ่ึงจะมีทั้งขอ้ดีและ

ขอ้เสียสาํหรับนกัการตลาด ขอ้ดีคือ ถา้นกัการตลาด

สามารถควบคุมหรือสร้างกระแสของสงัคมได ้จะเป็นผูท่ี้

สามารถควบความหรือเหน่ียวนาํพฤติกรรมของผูบ้ริโภค

ได ้แต่ในทางกลบักนั ถา้กระแสสงัคมนั้นเป็นเชิงลบต่อ

การขายสินคา้และบริการแลว้ ยอ่มทาํใหเ้กิดความ

เสียหายต่อตราสินคา้และธุรกิจ (Ford, Håkansson, 

Gadde, & Snehota, 2003) 

 

ลูกค้าร้องเรียน และผลกระทบของลูกค้าร้องเรียน 

 ลกูคา้ร้องเรียน หมายถึง พฤติกรรมท่ีลกูคา้

ไม่ไดรั้บจากองคก์รธุรกิจตามความตอ้งการหรือความ

คาดหวงัของลูกคา้ และทาํใหลู้กคา้เกิดความไม่พึงพอใจ

และแจง้ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งไดท้ราบ (ชยัสมพล ชาวประเสริฐ, 

2549) การร้องเรียนของลูกคา้เป็นส่ิงท่ีทาํใหธุ้รกิจทราบ

ถึงความไม่พอใจของลูกคา้ในดา้นการตลาดและการ

จดัการของธุรกิจ และยงัเป็นตวัช้ีวดัท่ีสาํคญัของความ

จงรักภกัดี ความไม่พอใจ ของลกูคา้ (Singh, 1991) การ

ร้องเรียนของลูกคา้ มกัจะก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบ 

โดยเฉพาะพฤติกรรมแบบ “ปากต่อปาก” (Words of 

Mouth) มีผลต่อต่อช่ือเสียง ความไวใ้จ และการรักษา

ลกูคา้ของธุรกิจ (Reichheld & Sasser, 1990) การ

ร้องเรียนของลูกคา้ มกัจะมุ่งเป้าการร้องเรียนไปยงั

พนกังานผูใ้หบ้ริการมากกวา่การร้องเรียนนโยบายของ

ธุรกิจ และบ่อยคร้ังท่ีพนกังานผูรั้บเร่ืองร้องเรียนไม่มี

ความเขา้ใจในการรับมือกบัการร้องเรียนนั้น ยิ่งเป็นการ

สร้างความเสียหายใหก้บัธุรกิจมากยิ่งข้ึน 

 การอธิบายสาเหตุของลูกคา้ร้องเรียน อาศยัใช้

กรอบแนวคิดทางจิตวิทยาดว้ยทฤษฎีคุณลกัษณะ 

(Attribution Theory) นาํเสนอคร้ังแรกโดย Heider 

(1958) โดย Heider เช่ือวา่ ความตอ้งการพ้ืนฐานเป็น

คุณลกัษณะของสาเหตุทั้งหมดท่ีเกิดเป็นพฤติกรรมมนุษย ์

คุณลกัษณะน้ีสามารถแบ่งได ้2 กลุ่ม คือคุณลกัษณะ

ภายใน (Internal) และคุณลกัษณะภายนอก (External) 

คุณลกัษณะภายในจะหมายถึง ส่ิงท่ีเป็นเร่ืองเฉพาะตวั ไม่

วา่จะเป็น บุคลิกภาพ อารมณ์ ทศันคติ รวมถึงความ

พยายาม ส่วนคุณลกัษณะภายนอก หมายถึงแรงกระทาํท่ี

เกิดข้ึนจากส่ิงรอบตวั สงัคม ขอ้มลูข่าวสารต่าง ๆ รวมถึง

สถานการณ์  

 นอกจากนั้นยงัไดมี้การศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัการ

เกิดการร้องเรียนซ่ึงเป็นไปตามกลุ่มของปัจจยัภายในอีก

หลายคร้ัง เช่น Kowalski (1996) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั

ประสบการณ์ของความไม่พึงพอใจทีมีต่อการร้องเรียน 

Oliver (1997) ไดศึ้กษาช่องวา่งระหวา่งความคาดหวงักบั

ส่ิงท่ีรับรู้ จนเป็นสาเหตุใหเ้กิดการร้องเรียน 

 ในดา้นปัจจยัภายนอก ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีบุคคลไม่ 

สามารถควบคุมได ้เป็นปัจจยัท่ีแรงกดดนัทางเศรษฐกิจ 

เช่น ตน้ทุนและประโยชนจ์ากการร้องเรียน แรงกดดนั

จากนโยบายของธุรกิจท่ีมีต่อลูกคา้ ขอ้มลูข่าวสารและ

การเรียนรู้ของลกูคา้ (Andreason, 1988: Kowaski, 1996: 

Oliver, 1997) 

 นอกจากนั้น ยงัไดมี้การศึกษาความสมัพนัธ์ของ

ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ีก่อใหเ้กิดการร้องเรียน

เรียน (Thøgersen and Juhl, 2009) ในปัจจยัภายใน

ประกอบไปดว้ยกลุ่มปัจจยัทศันคติ 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ อตั

วิสยัเชิงปทสัถาน (Subjective Norm) การรับรู้การ

ควบคุม (Perceived Control) ทศันคติต่อการร้องเรียน 
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(Attitude toward Complaining) กลุ่มปัจจยัท่ี 2 คือ กลุ่ม

ปัจจยับุคลิกภาพ ประกอบดว้ย การมีความไม่พอใจแบบ

ลาํเอียง (Inclination to be Dissatisfied) และ 

ประสบการณ์ของการร้องเรียน (Experience with 

Complaining) สาํหรับปัจจยัภายนอก เป็นปัจจยัท่ีอยูใ่น

รูปแบบของสถานการณ์ (Situation) ประกอบดว้ยความ

เสียหายท่ีรับรู้ได ้(Perceived Loss) และ ตน้ทุนความ

คาดหวงัของการร้องเรียน 

ดงันั้น พฤติกรรมของลกูคา้ร้องเรียน จึงเกิดจาก

ปัจจยัทั้ง 2 ดา้นประกอบเขา้ดว้ยกนัระหวา่งปัจจยัภายใน

ของลกูคา้ และปัจจยัท่ีภายนอกท่ีเป็นส่ิงเร้าใหล้กูคา้เกิด

การแสดงออกในการร้องเรียน เช่น ลกูคา้รายหน่ึง อยู่

ในช่วงท่ีอารมณ์ไม่ดี เน่ืองจากความหิว และไดรั้บบริการ

ดา้นอาหารท่ีล่าชา้ ลกูคา้มีนิสยัชอบแสดงออก ไม่ชอบ

การเกบ็ความรู้สึก เคยไดรั้บรู้มาวา่การ้องเรียนสามารถทาํ

ใหต้อบสนองความตอ้งการบางอยา่งของตนเอง ช่องทาง

ในการร้องเรียนทาํไดง่้าย ลกูคา้จึงตอ้งการระบายความ

โมโหดว้ยการร้องเรียน ซ่ึงในความเป็นจริง การ

ใหบ้ริการในขณะนั้น อาจจะไม่ไดล่้าชา้ เพียงแต่ล่าชา้ใน

ความรู้สึกของลูกคา้กเ็ป็นไปได ้หรือในกรณี ลกูคา้รับ

การบริการท่ีก่อใหเ้กิดความไม่พอใจ และไดไ้ปบ่นให้

คนคนท่ีตนเองรู้จกั ทาํใหเ้กิดการแนะนาํ ส่งเสริมจากคน

ท่ีตนรู้จกัใหท้าํการร้องเรียนแลว้จะไดผ้ลตอบรับท่ีดีเกิน

กวา่ความคาดหวงั จึงเกิดเป็นพฤติกรรมการร้องเรียน 

และมากกวา่ไปกวา่นั้น หากลูกคา้เคยร้องเรียนแลว้ไดรั้บ

ผลตอบรับท่ีมากกวา่กวา่ความคาดหวงัของตนเอง ทาํให้

เกิดการเรียนรู้วา่ ร้องเรียนแลว้ตนเองจะไดป้ระโยชนท่ี์

เพ่ิมข้ึน จึงเป็นอีกสาเหตุหน่ึงของการร้องเรียนกเ็ป็นได ้

 ดงันั้น การร้องเรียนของลูกคา้ จึงมีดว้ยกนัหลาย

รูปแบบ หลายปัจจยัท่ีเกิดการร้องเรียน ธุรกิจจึงตอ้งมีการ

เตรียมความพร้อมของตนเองท่ีจะรับมือ และจดัการลกูคา้

ร้องเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสม เพ่ือใหรั้กษาประโยชนสู์งสุด

ของธุรกิจ 

 

 

ช่องทางการร้องเรียน 

 ในยคุดิจิตลั เป็นยคุท่ีมีรูปแบบการส่ือสาร

ระหวา่งธุรกิจและลกูคา้ไดอ้ยา่งหลากหลาย หรือเรียกได้

วา่เป็นจุดสมัผสัลกูคา้ (Customer Touch Point) หมายถึง 

จุดท่ีลูกคา้สามารถติดต่อธุรกิจไดทุ้กจุด รวมถึงทุกส่ิงทุก

อยา่งท่ีทาํใหลู้กคา้คิดและรู้สึกกบับริษทัยิ่งไปกวา่นั้น ยงั

รวมไปถึงบุคคลท่ีไม่ไดเ้ป็นลกูคา้ของบริษทัดว้ย ( 

Spengler and Wirth, 2009) เน่ืองจากจุดสมัผสัลูกคา้มี

ความหลากหลาย 

Dunn and Davis (2004) ไดแ้บ่งจุดสมัผสัของ

ลกูคา้ ไดเ้ป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ จุดสมัผสัก่อนการซ้ือ (Pre-

purchase Experience Pouch points) เป็นจุดสัมผสัท่ีมี

ความสาํคญัมาก เป็นจุดสัมผสัเร่ิมแรกท่ีจะก่อใหเ้กิดการ

ซ้ือสินคา้ของลกูคา้ จุดสมัผสัน้ี จะรวมถึง ขอ้มูลข่าวสาร

ต่าง ๆ ทั้งแบบ ปากต่อปาก อินเตอร์เน็ต และการโฆษณา 

จุดสมัผสัระหวา่งซ้ือ (Purchase Experience Touch 

Points) เป็นจุดสมัผสัท่ีผา่นการพิจารณาของลกูคา้มาแลว้ 

โดยปกติจะเป็นจุดสมัผสัทางกายภาพท่ีลกูคา้สามารถจบั

ตอ้งได ้เช่น ร้านคา้ ศูนยบ์ริการลกูคา้ และจุดสมัผสัหลงั

การซ้ือ (Post-purchase Experience Touch Points) เป็น

จุดสมัผสัท่ีสร้างประสบการณ์ในการใชง้านของลูกคา้ 

ไม่วา่จะเป็นตวัสินคา้ การรับประกนั การบริการหลงัการ

ขาย หรือ การสาํรวจความพึงพอใจของลกูคา้หลงัการใช้

งาน นอกจากนั้นยงัรวมถึงจุดสัมผสัต่าง ๆ ในจุดสมัผสั

ก่อนการซ้ือดว้ย เน่ืองจากจุดสัมผสัหลงัการซ้ือ จะ

กลายเป็นจุดสมัผสัก่อนการซ้ือของลกูคา้รายอ่ืน ๆ ต่อไป 

 Spengler and Wirth (2009) ไดมี้การแบ่ง

ประเภทจุดสมัผสัในอีกรูปแบบหน่ึง โดยการใชก้ารมี

ส่วนร่วมของลูกคา้เป็นเกณฑใ์นการแบ่งได ้4 แบบคือ 

หน่ึงต่อหน่ึง (One-to-one) จุดขาย (Point of Sale) 

ทางออ้ม (Indirect) และส่ือมวลชน (Mass Media) ในแต่

ประเภทมีชนิดของจุดสัมผสัไดด้งัตาราง 1 

จากจุดสมัผสัของลูกคา้ท่ีมีอยูม่ากมาย เม่ือลกูคา้เกิดความ

ไม่พึงพอใจในสินคา้ หรือการใหบ้ริการของธุรกิจแลว้ 

ลกูคา้ จะพยายามหาช่องทางแสดงออกถึงความตอ้งการ
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ร้องเรียนของตนเอง ซ่ึงช่องทางเหล่านั้น จะตอ้งเป็น

ช่องทางท่ีมีการส่ือสาร 2 ทาง (Two Ways 

Communications) ทุกช่องทางท่ีลกูคา้คิดวา่จะไดผ้ลและ

สะดวกท่ีสุดสาํหรับลูกคา้ เน่ืองจากช่องทางต่าง ๆ จะมี

ช่องทางท่ีสามารถควบคุมได ้(Controllable) มีอิทธิพลได ้

(Influenceable) และควบคุมไม่ได ้(Uncontrollable)  

 

พฤตกิรรมและเป้าหมายของการร้องเรียน 

 เม่ือลูกคา้ไดรั้บความไม่พึงพอใจต่อสินคา้หรือ

การใหบ้ริการของธุรกิจ ลกูคา้จะมีพฤติกรรมต่อ

เหตุการณ์นั้นได ้3 กรณี คือ ไม่มีการกระทาํใด ๆ (No 

Action) มีการกระทาํอะไรบางอยา่งเฉพาะตนเอง 

(Private Action) และ แสดงการกระทาํต่อสาธารณะ 

(Public Action) (Day and Landon, 1977) การท่ีลกูคา้ไม่

มีการกระทาํใด ๆ หมายถึง ลูกคา้ยอมรับในระดบัความ

ไม่พึงพอใจนั้น ๆ ท่ีเกิดข้ึน และยงัคงใชบ้ริการ หรือมี

การซ้ือสินคา้ต่อไป ลกูคา้มีแนวโนม้ท่ีจะลืมความไม่พึง

พอใจท่ีเกิดข้ึน ลกูคา้แบบน้ีเป็นลกูคา้ท่ีมีความจงรักภกัดี

ต่อธุรกิจ หรือตราสินคา้เป็นอย่างมาก ลกูคา้ท่ีมีการ

กระทาํต่อตนเอง นั้นมีดว้ยกนัได ้2 รูปแบบ คือ (1) 

ตดัสินใจหยดุการซ้ือหรือการใชบ้ริการจากธุรกิจ โดยไม่

บอกใคร ซ่ึงมีจะมีโอกาสมากกวา่ลกูคา้ท่ีไดบ้อกถึงความ

ไม่พึงพอใจของตนเองใหก้บัผูอ่ื้นไดรั้บทราบ (Arnould, 

2004) หรือเรียกไดว้า่ เป็นลกูคา้ท่ีมีความภกัดีต่อตรา

สินคา้หรือธุรกิจนอ้ยท่ีสุด (Buttle & Burton, 2002)  (2) 

ลกูคา้ประเภทท่ีมีการกระทาํต่อตนเองแบบบิดต่อกบั

เพ่ือน คนรู้จกั หรือช่องทางท่ีไม่ไดเ้ผชิญหนา้โดยตรง

ลกูคา้แบบน้ีจะก่อใหเ้กิดกระแสแบบ ปากต่อปาก ดว้ย

ช่องทางต่าง ๆ ท่ีตนเองสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยง่าย

ตาราง 1  

ช่องทางการส่ือสารในยคุดิจิตัล 

หน่ึงต่อหน่ึง จุดขาย ส่ือมวลชน ทางอ้อม 

บตัรกาํนลั รายการส่งเสริมการขาย เวบ็ไซต ์ รายงานต่าง ๆ 

จดหมายข่าว ชั้นแสดงสินคา้พิเศษ แผน่พบั ใบปลิว หอ้งสนทนาออนไลน ์

บตัรสมาชิก ร้านคา้ออนไลน ์ หนงัสือพิมพ ์ บทความ 

บตัรเชิญร่วมงาน คาํช้ีแจงผลิตภณัฑ ์ ส่ือส่ิงพิมพ ์ รายงานทางโทรทศัน ์

SMS โฆษณา โปสเตอร์ เวบ็คา้หา 

ขอ้เสนอพิเศษเฉพาะลกูคา้ ศูนยล์กูคา้สมัพนัธ์ วิทย ุ ขอ้แนะนาํจากเพ่ือน 

ใบปลิวส่วนลด จุดชาํระเงิน โทรทศัน ์ ปากต่อปาก 

นิตยสาร ศูนยบ์ริการลกูคา้ อินเตอร์เน็ต บทความรีวิว 

ร้านคา้ออนไลน์ สินคา้ทดลอง 

 

ลกูคา้ตวัแทน 

สายด่วน ป้ายตั้งนอกร้าน 

  

 

ตูแ้สดงสินคา้ 

  

 

บรรจุภณัฑ ์

  

 

พนกังานขาย 

  ท่ีมา: Spengler and Wirth (2009)

ลกูคา้ท่ีมีการกระทาํต่อสาธารณะ เป็นลกูคา้ท่ีตอ้ง

เผชิญหนา้ต่อธุรกิจดว้ยวิธีการต่าง ๆ ตั้งแต่ ติดต่อธุรกิจ

โดยตรงเพ่ือใหจ้ดัการปัญหาท่ีเกิดข้ึน การใชข้อ้

กฎหมาย และการใชห้น่วยงานของรัฐเป็นตวัแทนใน

การจดัการความไม่พึงพอใจของตนเอง ลกูคา้ประเภท

น้ี จะเป็นลูกคา้ท่ีธุรกิจพบไดบ่้อยท่ีสุดในการรับเร่ือง
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ร้องเรียน เน่ืองจากมีการแสดงออกอยา่งเปิดเผย และ

เป็นไปตามกฎหมายการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

 ลกูคา้ท่ีแสดงออกเร่ืองการร้องเรียนมกัจะมี

ความคาดหวงัอะไรบางประการ กล่าวคือ ถา้ลกูคา้มี

การร้องเรียนดว้ยการใชเ้สียง (Voice) หรือส่ือแทน

เสียง เช่นตวัอกัษร วีดีทศัน ์หรือ รูปภาพ เป็นส่ือกลาง 

มีวตัถุประสงคเ์พ่ือตอ้งการใหบุ้คคลอ่ืนไดมี้ส่วน

เก่ียวขอ้งกบัความไม่พึงพอใจนั้น รวมถึงการ

แลกเปล่ียนความไม่พึงพอใจซ่ึงกนัและกนั ลกูคา้ท่ี 

 

เลือกการกระทาํต่อตนเอง เป็นลกูคา้ท่ีธุรกิจไม่อาจจะ

ล่วงรู้ถึงความไม่พึงพอใจท่ีปรากฏอยูไ่ด ้ลกูคา้ ไม่

ตอ้งการท่ีจะมีปฏิสมัพนัธ์กบัธุรกิจอีกต่อไป ไม่

ตอ้งการเสียเวลา และเสียอารมณ์ในการใหบ้ริการธุรกิจ

อีกต่อไป และลกูคา้กลุ่มสุดทา้ยเป็นกลุ่มท่ีเผชิญหนา้

โดยตรง โดยอาศยัขอ้กฎหมายเพ่ือหวงัผลทางดา้น

ประโยชนจ์ากธุรกิจ (Singh, 1988) แต่อยา่งไรกต็าม จะ

มีลกูคา้บางคนท่ีอาศยัการร้องเรียนเพ่ือหวงัประโยชน์

บางประการท่ีมากกวา่ส่ิงท่ีตนเองควรจะไดรั้บ เพ่ือไม่

ตอ้งชาํระเงินค่าสินคา้ หรือไดจ้าํนวนของสินคา้ท่ี

เพ่ิมข้ึน หรือไดข้องแถม ซ่ึงปัจจยัท่ีกอ้ใหเ้กิดการโกหก

นั้นมีดว้ยกนัหลายสาเหตุ แต่ปัจจยัท่ีสาํคญัคือ บุคคล

แวดลอ้มและปทสัถานของสงัคมนั้นในการยอมรับการ

โกหกไดม้ากนอ้ยเพียงใด (Mann et al, 2014) 

 จากแนวคิดทางทฤษฎีขา้งตน้ ไดก้ล่าวถึงมิติ

ของการร้องเรียนมี 2 มิติ คือการหวงัผลจากการกระทาํ

ของลกูคา้ของลูกคา้ หมายถึง ส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการให้

ธุรกิจดาํเนินการอะไรบางอยา่งใหก้บัตน ซ่ึงแบ่งได ้4 

ประเภทตามระดบัความตอ้งการของลกูคา้และ วิธีการ

แสดงออกในการร้องเรียนของลกูคา้หรือการแสดง

ความไม่พึงพอใจท่ีมีต่อธุรกิจ เรียงตามระดบัความ

รุนแรงของการแสดงออกสามารถจดักลุ่มลูกคา้ไดด้งัน้ี 

 

ตาราง 2  

สรุปรูปแบบประเภทการร้องเรียน 

การหวงัผลจากการกระทํา 

วธีิการแสดงออกในการร้องเรียนของ 

อยู่เฉย ๆ ใช้การบอกต่อ ร้องเรียนโดยตรง 
ใช้หน่วยงาน

ภาครัฐ 

ไม่เรียกร้องใด ๆ ภกัดี ระบาย น่ารัก หวงัดี 

ตอ้งการประโยชนบ์างส่วนตามสิทธ์ิ เฝ้าด ู หวงัผล ซ่ือสตัย ์ รุนแรง 

ตอ้งการประโยชนเ์กินกวา่สิทธ์ิ ฝันเฟ่ือง โกหก โวยวาย เพด็ทูล 

ไม่ตอ้งการใชบ้ริการอีก ละท้ิง โกรธเคือง สูญเสีย อาฆาต 

ท่ีมา: จากการทบทวนแนวคิดทางทฤษฎี 

 

 การร้องเรียนของลูกคา้สามารถแบ่งได ้16 

แบบ ตามตารางท่ี 2 ซ่ึงแต่ละรูปแบบสามารถอธิบาย

รายละเอียดไดคื้อ 

 ภกัดี หมายถึง ลูกคา้ท่ีสามารถทนรับความไม่

พึงพอใจของตนเองได ้โดยยงัมีการใชบ้ริการต่าง ๆ อยู่

อยา่งต่อเน่ือง แสดงถึงความภกัดี และลกูคา้กลุ่มน้ี จะ

ไม่มีการแสดงออกในเร่ืองร้องเรียนแต่อยา่งใด 

 เฝ้าดู หมายถึง ลกูคา้ท่ียงัไม่แสดงออกถึง

ความไม่พึงพอใจของตนเอง แต่อยา่งไรกต็าม ไดเ้ฝ้าดู

อยูห่่าง ๆ โดยหวงัวา่ ธุรกิจจะรู้ดว้ยตวัเองสักวนัหน่ึงวา่

จะไดรั้บการปรับปรุงคุณภาพของสินคา้และการบริการ

ท่ีดีมายิ่งข้ึน 

 ฝันเฟ่ือง หมายถึง ลกูคา้ท่ีตอ้งการใหธุ้รกิจให้

ความสาํคญักบัตนเอง โดยไม่เคยใหข้อ้มลูถึงความไม่
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พึงพอใจของธุรกิจเลย ไม่เคยแสดงออก ซ่ึงเป็นไปได้

ยากท่ีจะเกิดการพฒันาหรือปรับคุณคุณภาพสินคา้และ

บริการไดต้รงต่อความตอ้งการของตนเอง 

ละท้ิง หมายถึง ลกูคา้ท่ีไม่ตอ้งการใชสิ้นคา้หรือบริการ

ใด ๆ ต่อไปอีกกบัธุรกิจน้ี และไม่บอกถึงสาเหตุของ

ความไม่พอใจใหธุ้รกิจไดรั้บทราบ ถา้ธุรกิจ มีลกูคา้

แบบน้ีจาํนวนมาก จะก่อใหเ้กิดความเสียหายแบบไม่

รู้ตวัใหก้บัธุรกิจ 

 ระบาย หมายถึง ลกูคา้ท่ีไม่ไดห้วงัอะไรเป็น

พิเศษ ตอ้งการเพียงไดร้ะบายความไม่พึงพอใจกบั

บุคคล หรือส่ิงท่ีอยูร่อบตวับา้งเท่านั้น แต่ยงัคงใชสิ้นคา้

และบริการต่อไป 

 หวงัผล หมายถึง ลูกคา้ท่ีตอ้งการเรียกร้อง

สิทธ์ิของตวัเอง โดยไม่ยอมเผชิญหนา้กบัธุรกิจ ได้

อาศยัการบ่น หรือการระบาย โดยเฉพาะในช่องทาง

อินเตอร์เน็ต และสงัคมออนไลน ์เพ่ือใหธุ้รกิจเขา้มาพบ

และแกไ้ขปัญหา 

 โกหก หมายถึง ลกูคา้ท่ีอาศยักระแสของคน

หมู่มากเพ่ือใหเ้ร่ืองของตนนั้นมีความสาํคญัเกินกวา่

ความไม่พึงพอใจจริงท่ีมีอยู ่โดยการแต่เร่ือง เพ่ิมเน้ือหา 

หรือบิดเบือนความจริงบางประการเพ่ือใหธุ้รกิจชดเชย

ความเสียหายมากกวา่ท่ีควรจะเป็น 

 โกรธเคือง หมายถึง ลกูคา้ท่ีตอ้งการลดหรือ

ทาํลายความน่าเช่ือถือ ช่ือเสียงของธุรกิจโดยอาศยั

กระแสของสงัคม และไม่ตอ้งการใชสิ้นคา้และบริการ

อีกต่อไป 

 น่ารัก หมายถึง ลูกคา้ท่ีตอ้งการใหธุ้รกิจไดรู้้

วา่มีขอ้บกพร่องอยูป่ระการใด พร้อมมีขอ้เสนอแนะให้

ปรับปรุงการทาํงานของธุรกิจ ซ่ึงลกูคา้กลุ่มน้ี ยงัคงมี

ความภกัดีต่อธุรกิจ และจะเป็นกลุ่มท่ีก่อใหเ้กิดการ

พฒันาสินคา้และบริการของธุรกิจต่อไป 

 ซ่ือสตัย ์หมายถึง ลูกคา้ท่ีมีความซ่ือสตัยต่์อ

ตนเองและต่อธุรกิจ เรียกร้องในส่วนท่ีตนเองควรจะ

ไดรั้บอยา่งสมเหตุสมผลเท่านั้น 

 โวยวาย หมายถึง ลกูคา้ท่ีตอ้งการประโยชน์

จากการร้องเรียนมากกวา่ท่ีตนเองควรจะไดรั้บ และจะ

ไม่พยายามเขา้ใจถึงเหตุผลต่าง ๆ ท่ีธุรกิจอธิบาย 

 สูญเสีย หมายถึง ลกูคา้ท่ีร้องเรียนกบัธุรกิจ

โดยตรงเพ่ือตอ้งการระบายความไม่พึงพอใจ และไม่

ตอ้งการใชบ้ริการอีกไม่วา่ธุรกิจจะพยายามชดเชยดว้ย

วิธีใดก็ตาม 

 หวงัดี หมายถึง ลกูคา้ท่ีตอ้งการใหเ้กิดการ

ปรับปรุงการใหบ้ริการในระยะยาวอยา่งเป็นรูปธรรม 

โดยไม่ตอ้งการเรียกร้องการชดเชยใด ๆ จากธุรกิจ 

 รุนแรง หมายถึง ลูกคา้ท่ีอาศยักฎหมาย และ

ขอ้บงัคบัต่าง ๆ เพ่ือใหไ้ดรั้บส่ิงท่ีตนสุญเสียอยา่ง

รวดเร็ว และแน่นอน 

 เพด็ทูล หมายถึง ลูกคา้ท่ีสร้างเร่ืองใหเ้กิดกวา่

ความเป็นจริง โดยอาศยักฎหมายและหน่วยงานภาครัฐ 

โดยลกูคา้ยอมรับความเสียงต่อการใหข้อ้มลูท่ีไม่เป้นค

วามจริงแก่หน่วยงานของรัฐ ซ่ึงมกัจะมีกฎหมายกาํกบั

อยู ่

 อาฆาต หมายถึง ลกูคา้ท่ีตอ้งการทาํลายลา้ง

ธุรกิจ โดยอาศยักฎหมายและหน่อยงานของรัฐ 

 

การตัดสินใจเพือ่การจัดการลูกค้าร้องเรียน 

 การตดัสินใจเป็นกระบวนการจดัการ

ทางเลือก ท่ีมีความซบัซอ้นจากปัญหาระหวา่งบุคคล

และสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือใหไ้ดผ้ลลพัธ์ของการ

ตดัสินใจท่ีดี จึงตอ้งการกระบวนการตดัสินใจอยา่งมี

เหตุผล 5 ขั้นตอน (Harvard Business Essential, 2006) 

ดงันั้นเม่ือเกิดเหตุการณ์ลกูคา้ร้องเรียน ก่อนท่ีตดัสินใจ

ดาํเนินการจะตอ้งเขา้สู่กระบวนการตดัสินใจเพ่ือให้

ไดผ้ลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุดอนัประกอบดว้ย 

 1. การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีสนบัสนุน

ความสาํเร็จ เป็นการรวบรวมขอ้มลูข่าวสาร เหตุการณ์

ต่าง ๆ ใหต้รงต่อความเป็นจริงใหม้ากท่ีสุด ไม่เขา้ขา้ง

ทั้งพนกังาน ธุรกิจ หรือลูกคา้ เพ่ือใหเ้ป็น

สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นกลางรวมถึงช่องทางท่ีลกูคา้
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ร้องเรียนวา่ลกูคา้ใชช่้องทางใดในการร้องเรียน มี

ผลกระทบต่อธุรกิจเท่าใด 

 2. กาํหนดกรอบประเดน็ของปัญหาอยา่ง

เหมาะสม วา่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้น เกิดจากระบบ 

พนกังาน หรือลกูคา้ และกาํหนดประเภทลกูคา้

ร้องเรียน เพ่ือเตรียมสร้างทางเลือกในการตดัสินใจ 

 3. สร้างทางเลือกในการตดัสินใจ พร้อมทั้ง

จาํลองสถานการณ์ของทางเลือกแต่ละทางเลือก เพ่ือ

พิจารณาถึงตน้ทุนและผลตอบรับของแต่ละทางเลือก

อยา่งถ่ีถว้น 

 4. ประเมินทางเลือกท่ีไดผ้ลเป็นบวกมากท่ีสุด

ของธุรกิจ ทั้งน้ีการประเมินทางเลือกจะตอ้งทาํการ

ประเมินทั้งระยะสั้น และระยะยาวต่อผลกระทบท่ี

เกิดข้ึนต่อธุรกิจ เน่ืองการชดเชยการร้องเรียน จะเกิดให้

เกิดทศันคติใหม่ต่อลกูคา้ และซ่ึงจะใหเ้กิดการ

เปล่ียนแปลงของพฤติกรรม จนอาจจะกลายเป็น

พฤติกรรมความเคยชินของลกูคา้ 

 5. ตดัสินใจ และดาํเนินการในทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 

ขอ้พึงระวงัในการจดัการลกูคา้ร้องเรียน ผูท่ี้ดาํเนินงาน

จะตอ้งใหค้วามสาํคญัต่อขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ทุกเร่ือง 

แต่จะตอ้งมีความรอบคอบไม่ต่ืนตระหนกต่อเร่ือง

ร้องเรียนทุกเร่ือง  

การจดัการของนักการตลาดยุคดจิติลั 

 ลกูคา้ในยคุดิจิตลั มีการไดรั้บขอ้มลูข่าวสาร

เขา้มาเป็นจาํนวนมากและเขา้ถึงไดอ้ยา่งง่ายดาย จึงทาํ

ใหเ้กิดพฤติกรรมการเลียนแบบอยูเ่ป็นจาํนวนมาก 

ลกูคา้จะเห็นวา่ ถา้อยูเ่ฉยๆ จะไม่ไดรั้บประโยชน ์หรือ

การชดเชยใดๆ จากธุรกิจ ตอ้งมีการแสดงออกบางอยา่ง 

เช่นการโพสตค์ลิป หรือขอ้ความ ในช่องทางสังคม

ออนไลน ์แต่อยา่งไรกต็าม ธุรกิจจะตอ้งสามารถ

จาํแนกประเภทของลกูคา้ใหไ้ดอ้ยา่งแม่นยาํ เน่ืองจาก

ลกูคา้ทั้ง 16 แบบ นั้น จะประกอบดว้ยลูกคา้ท่ีมีคุณค่า

ต่อการสร้างผลกาํไรใหแ้ก่ธุรกิจ (Value Customer) 

และลกูคา้ท่ีไม่ก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ธุรกิจ (Non-

value Customer) กระบวนการจดัการเร่ืองร้องเรียนท่ีดี 

ส่งผลใหล้กูคา้ท่ีมีคุณค่าต่อการสร้างผลกาํไรใหแ้ก่

ธุรกิจไดรั้บรางวลัเป็นการใหบ้ริการท่ีประทบัใจและ

ตรงต่อความตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุด 

สาํหรับลกูคา้ท่ีไม่ก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ธุรกิจ ธุรกิจ

ตอ้งพยายามใหลู้กคา้ร้องเรียนในช่องทางการร้องเรียน

ท่ีสามารถควบคุมได ้หรือช่องทางท่ีธุรกิจสร้างข้ึน ไม่

วา่จะเป็นช่องทางท่ีเป็นกายภาพ หรือช่องทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนมาใหม่ในยคุดิจิตลั ท่ีมี

ความรวดเร็วในการแพร่กระจายขอ้มลู เพ่ือลดกระแส

ปากต่อปาก โดยเฉพาะกระแสท่ีมีขอ้มูลไม่เป็นจริงท่ี

ส่งผลต่อลูกคา้คนอ่ืนๆ ทาํใหเ้กิดการเขา้ใจผิด แลว้มี

ผลกระทบในวงกวา้ง หรือมีความเสียหายตามมาใน

ภายหลงั 

 ดงันั้นกระบวนการจดัการลกูคา้ร้องเรียนในยคุดิ

จิตลัเป็นดงัน้ี 

1. สร้างสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสม กล่าวคือ

ตอ้งสร้างพ้ืนท่ีการร้องเรียนใหล้กูคา้ในพ้ืนท่ีจาํกดั 

เขา้ถึงไดง่้ายมีตน้ทุนตํ่า มีผลกระทบภายนอกต่อลูกคา้

คนอ่ืนในวงจาํกดั โดยเฉพาะเป็นช่องทางดิจจิตลั เช่น

การสร้างช่องรับเร่ืองร้องเรียนทางออนไลน ์ไม่วา่จะ

เป็นเวบ็ไซต ์เฟสบุค (Facebook) ไลน ์(Line) อินสตรา

แกรม (Instagram) หรือช่องทางอ่ืน ๆ ท่ีเป็นท่ีนิยมของ

สงัคม เพ่ือใหเ้ขา้ถึงไดง่้ายท่ีสุด เม่ือลกูคา้ท่ีมีความไม่

พอใจสามารถเขา้ถึงช่องทางการร้องเรียนไดง่้าย 

โอกาสท่ีลกูคา้เหล่านั้นจะเป็นลกูคา้ประเภทซ่ือสตัย ์

โวยวาย หรือสูญเสีย มากกวา่ท่ีจะเป็นประเภท หวงัผล 

โกหก และโกรธเคือง เน่ืองจากลกูคา้จะทาํการประเมิน

ตน้ทุนในการร้องเรียนของตนเอง การท่ีลกูคา้ไดเ้ขา้มา

ร้องเรียนโดยโดยสะดวกนั้น จะมีตน้ทุนในการ

ร้องเรียนทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงินมากกวา่การ

ร้องเรียนโดยการใชบ้อกต่อ หรือท่ีเรียกวา่ “แชร์” ใน

ยคุดิจิตลั เพราะการแชร์นั้น จะตอ้งอาศยัการเห็นพอ้ง

ของคนจาํนวนมาก เพ่ือใหเ้กิดการเห็นดว้ยและกระทาํ

ต่อเน่ือง ผูท่ี้แชร์จะไดป้ระโยชนท์างจิตวิทยาและ

อารมณ์ (Psychic Income) ในการกระทาํของตนเอง 
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(Crompton, 2004, p. 181) แต่หากสงัคมไม่เห็นดว้ย จะ

กลบักลายมีบทลงโทษทางาสงัคมของผูร้้องเรียนเอง 

เช่นการประณาม หรือการต่อวา่ผา่นทางช่องทางของผู ้

ร้องเรียนท่ีไดเ้ผยแพร่ออกไป นอกจากนั้นและ ธุรกิจ

จะตอ้งเขา้ถึงขอ้มูลการร้องเรียนไดอ้ยา่งทาํท่วงที 

เพราะเร่ืองเดียวกนั แต่เม่ือเวลาผา่นไป อารมณ์ของ

สงัคมจะเปล่ียนแปลงไปดว้ย การใชเ้คร่ืองมือทาง

ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะ

สามารถช่วยตรวจสอบขอ้ความ เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ธุรกิจไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งน้ีธุรกิจจะตอ้งใหค้วามสาํคญั

ของการจดัเตรียมสภาพแวดลอ้มของการร้องเรียน และ

การตรวจสอบขอ้ร้องเรียนท่ีเป็นช่องทางร้องเรียน

โดยตรง และช่องทางการร้องเรียนแบบบอกต่อเอาไว้

อยา่งสมํ่าเสมอ สาํหรับการร้องเรียนผา่นหน่วยงาน

ภาครัฐนั้น ธุรกิจจะไดรั้บขอ้มูลโดยตรงจากหน่วยงาน

ภาครัฐอยูแ่ลว้ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้บงัคบัของกฎหมาย

โดยปริยาย 

2. การกาํหนดกรอบประเดน็ปัญหา เน่ืองจาก

การดาํเนินการต่างในยคุดิจิตลั สามารถทาํไดใ้นรูปของ

การจดบนัทึกการทาํงาน แลว้นาํมาสร้างเป็นฐานขอ้มลู

เพ่ือการวิเคราะห์ ในการร้องเรียนกเ็ช่นเดียวกนั ตอ้ง

จดัเตรียมฐานขอ้มูลในประเดน็ต่าง ๆ ของการร้องเรียน

ไวใ้หเ้ป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการตรวจสอบ และการ

วินิจฉยัถึงสาเหตุของปัญหา ในขณะท่ีการทาํงาน

จะตอ้งมีการบนัทึกการทาํงานโดยละเอียดสามารถ

ตรวจสอบได ้มิฉะนั้นแลว้จะทาํใหก้ารตรวจสอบ

เป็นไดด้ว้ยความยากลาํบาก ล่าชา้ และสบัสน ไม่มี

หลกัฐานในการพิสูจนค์วามจริง ในการพิสูจนค์วาม

จริงนั้น ธุรกิจจะตอ้งหาประเดน็ความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน

ใหไ้ดอ้ยา่งชดัเจนเพ่ือนาํไปสร้างทางเลือกในการ

ตดัสินใจในขั้นตอนท่ี 3 แต่สาํหรับลกูคา้ท่ีไม่มีการ

ร้องเรียนใด ธุรกิจจะตอ้งทาํการสงัเกตดว้ยตนเอง หรือ

สญัญาณท่ีบ่งบอกถึงความไม่พอใจของลกูคา้ เช่น 

ลกูคา้หายไปจากท่ีเคยใชบ้ริการ สีหนา้ของลกูคา้

หลงัจากการใชบ้ริการเป็นตน้ ธุรกิจจะตอ้งทาํการ

ประเมินผลกระทบและสาเหตุท่ีเกิดข้ึนดว้ยตนเอง 

3. การสร้างทางเลือกในยคุดิจิตลั ขั้นตอนน้ีเป็น

การพิจารณาวา่ลกูคา้ท่ีร้องเรียนนั้นจดัอยูใ่นกลุ่มลกูคา้

กลุ่มไหนใน 16 แบบท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ซ่ึงการ

ร้องเรียนจะเกิดข้ึนใน 3 ช่องทาง คือ การบอกต่อ การ

ร้องเรียนโดยตรง และการร้องเรียนผา่นหน่วยงาน

ภาครัฐ ในการสร้างทางเลือกในการแกปั้ญหาใหเ้นน้

จากประเภทลกูคา้คือ ลกูคา้ท่ีตอ้งการประโยชนท่ี์

ตนเองควรจะไดรั้บทดัเทียบกบัลกูคา้คนอ่ืนๆ หรือ

ร้องเรียนเพราะความผิดพลาดจากธุรกิจ และลกูคา้ท่ี

กาํลงัจากเลิกใชบ้ริการ ลกูคา้ทั้ง 2 กลุ่มน้ีควรจะไดรั้บ

การชดเชยอยา่งเตม็หรือมากกว่าสิทธิตามปกติท่ีจาก

ธุรกิจ สาํหรับลูกคา้ท่ีร้องเรียนมากกวา่สิทธิมากกวา่

ปกติ ลกูคา้แบบน้ีตอ้งเนน้การสร้างการทาํความเขา้ใจ

เพ่ือใหลู้กคา้ยอมรับในสิทธ์ิอนัพึงไดต้ามปกติของ

ตนเอง ไม่ควรท่ีจะใหก้ารชดเชยท่ีสูงกวา่ท่ีลกูคา้คนอ่ืน 

ๆ ไดรั้บ เพราะเหตุการณ์ลกัษณะน้ีมกัจะเกิดจากการท่ี

ลกูคา้ไดโ้อกาสในการแสวงหาประโยชน ์เช่นลกูคา้

ร้องเรียนเน่ืองจากไดข้องขวญัปีใหม่นอ้ยกวา่ท่ีตนเอง

เคยได ้หรืออยากได ้ 

4. ในการประเมินผลกระทบจากการกระทาํ ตอ้ง

มีการประเมินใน 3 มิติเป็นอยา่งนอ้ย คือ มิติของลกูคา้

โดยตรง วา่ไดรั้บความพึงพอใจ หรือไม่ เพราะถา้ไม่พึง

พอใจ จะเกิดการร้องเรียนต่อเน่ือง โดยการเปล่ียน

ช่องทางการร้องเรียนท่ีมีผลกระทบรุนแรงมากข้ึน 

โดยเฉพาะช่องทางส่ือดิจิตลั ท่ีสามารถเขา้ถึงไดง่้าย ไม่

วา่จะเป็นสงัคมออนไลน ์และหน่วยงานราชการ ท่ีใน

ยคุดิจิตลั ทุกหน่วยงานต่างกพ็ยามยามสร้างพ้ืนท่ีแสดง

ความไม่พอใจของลูกคา้ใหง่้ายท่ีสุด ในมิติท่ี 2 คือ 

ผลกระทบต่อลกูคา้คนอ่ืน อนัเน่ืองจากการเรียนรู้ของ

คนในสงัคม พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนหลกัการร้องเรียน มีได้

ทั้งในแง่บวกและลบ คือ ถา้ลกูคา้มีความพึงพอใจ จะ

แสดงความพึงพอใจเหล่านั้นออกมาดว้ยการขอบคุณ

ในการใส่ใจของธุรกิจ ซ่ึงสงัคมออนไลน ์จะมีการรับรู้
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และเผยแพร่ต่อๆ กนัไปอยา่งรวดเร็ว หรือลกูคา้ทาํการ

แสดงความไม่พึงพอใจซํ้าอีกคร้ัง ซ่ึงจะกลายเป็นกรณี

ร้องเรียนต่อเน่ือง สงัคมจะมีการพิจารณาวา่ตนเองจะ

เขา้ขา้งใคร ระหวา่งธุรกิจและลูกคา้ ส่ิงหน่ึงท่ีทางธุรกิจ

จะตอ้งตระหนกัวา่ ผูท่ี้แสดงความคิดเห็นในส่ือดิจิตลั 

จะมีความเกรงใจนอ้ยกวา่การแสดงความคิดเห็นซ่ึง

หนา้ เพราะมีตน้ทุนทางอารมณ์ท่ีตํ่ากวา่การเผชิญหนา้

จริง หรือท่ีเรียกวา่ “สิงห์คียบ์อร์ด”  

ในมิติท่ี 3 คือ ตน้ทุนของธุรกิจในการจดัการ

แกปั้ญหาของธุรกิจ เพราะบางเร่ืองร้องเรียนมีตน้ทุน

ในการชดเชยท่ีตํ่าแต่ใชเ้วลานาน ทาํใหเ้กิดตน้ทุนแฝง

ของธุรกิจในการแกปั้ญหาในแต่ละเร่ือง ซ่ึงตอ้งสูญเสีย

ทั้งทรัพยากรบุคคล เวลา และค่าตน้ทุนแฝงเป็นจาํนวน

มาก นอกจากนั้น ในยคุดิจิตลั สงัคมสามารถเขา้ถึง

ขอ้มลูดา้น ไดโ้ดยง่าย ผา่นทาง Search Engine อยา่ง 

Google หรือ Yahoo หรือ Bing เคร่ืองมือเหล่าน้ีมี

ความสามารถในการเขา้ถึงขอ้มูลต่าง ๆ ในอิเตอร์เน็ต

ไดอ้ยา่งมหศัจรรย ์ดงันั้น ผลกระทบอยา่งหน่ึงท่ีจะ

เกิดข้ึนคือ ผลกระทบในรูปแบบการลงโทษลูกคา้ดี ให้

รางวลัลกูคา้ท่ีไม่มีคุณค่า หมายถึง ธุรกิจจะทาํการ

ชดเชยใหก้บัลกูคา้ท่ีกลา้แสดงความไม่พอใจของดีต

ตนเองทั้งเพ่ือการเรียกร้องตามสิทธ์ิ และเกินกวา่สิทธ์ิ 

ท่ีตนเองพึงจะไดรั้บ เหตุการณ์น้ีจะสอนสังคมใหรู้้วา่ 

ถา้อยากไดอ้ะไรตอ้งร้องเรียน โดยการใชส่ื้อท่ีสามารถ

เขา้ถึงคนใหไ้ดม้ากท่ีสุด เช่น การใชส่้งต่อ

ภาพเคล่ือนไหว (VIDIO) ในเวบ็ Youtube หรือ 

Facebook เป็นตน้ 

5. การตดัสินใจ ของธุรกิจตอ้งใชก้ารตดัสินใจ

ดว้ยความรอบคอบ ปราศจากความลาํเอียง และอารมณ์ 

รวมไปถึงการปฏิบติั ตอ้งมอบหมายผูท่ี้มีความเขา้ใจ

ในพฤติกรรมของลกูคา้ และมีทศันคติท่ีดีต่อลูกคา้ 

ในขณะท่ีตอ้งมีทศันคติท่ีดีต่อธุรกิจ เพ่ือใหเ้ป็นผูท่ี้

รักษาสมดุลของประโยชนท์ั้ง 2 ขา้งใหม้ากท่ีสุด 

นอกจากนั้น ผูท่ี้ดาํเนินการแกไ้ขปัญหาเร่ืองร้องเรียน

ในยคุดิจิตลั จะตอ้งเขา้ใจอารมณ์ของคนท่ีใชส่ื้อดิจิตลั

ในการแสดงออกของตนเอง 

 

สรุป 

 การจดัการลกูคา้ร้องเรียนเป็นเร่ืองท่ีจาํเป็น

จะตอ้งดาํเนินการดว้ยความรวดเร็ว แม่นยาํ และ

ละเอียดอ่อน ตอ้งสามารถจาํแนก และล่วงรู้ถึงความ

ตอ้งการท่ีแทจ้ริงของลกูคา้ ในขณะท่ีธุรกิจดาํเนินการ

จดัการเร่ืองร้องเรียนตอ้งยึดหลกัความยติุธรรมท่ีมีต่อ

ลกูคา้ทุกราย เน่ืองจากยงัมีลกูคา้อีกจาํนวนมากท่ีไดรั้บ

ผลกระทบจากการดาํเนินการแต่ไม่แสดงออก จะทาํให้

เกิดผลกระทบต่อช่ือเสียงในระยะยาว โดยเฉพาะธุรกิจ

จะถกูมองวา่เลือกปฏิบติั ในโลกของการตลาดยคุดิจิตลั 

เป็นยคุท่ีขอ้มูลข่าวสารเผยแพร่ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และมี

พฤติกรรมการเลียนแบบเป็นจาํนวนมาก ผา่นทางส่ือ

ต่าง ๆ ธุรกิจจึงตอ้งมีความเขา้ใจในผลกระทบของส่ือท่ี

มีต่อธุรกิจ และใชส่ื้อเพ่ือทาํความเขา้ใจกบัสงัคมผา่น

ทางจุดสมัผสัต่าง ๆ ท่ีธุรกิจมีอยา่งเหมาะสม 
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บทคัดย่อ 

 วฒันธรรมองคก์ารในภาคธุรกิจ เป็นค่านิยมหรือเป็นส่ิงท่ีองคก์ารยึดถือ สมาชิกของบริษทัอาจถือค่านิยมของ

บริษทั อาทิ “ความรับผิดชอบต่อตนเอง” ความซ่ือสตัย ์ความเปิดเผย ความห่วงใย ความยติุธรรม หรือส่ิงท่ีดีของ

องคก์ารท่ีควรเป็น โดยกาํหนดเป็นมาตรฐาน นโยบาย กฎระเบียบ หลกัการ เพ่ือใชใ้นการควบคุมพฤติกรรมของ

บุคลากรทัว่ทั้งองคก์าร ขณะท่ีกระแสแห่งการบริหารจดัการองคก์ารแบบยัง่ยืนค่อนขา้งทวีความรุนแรงในยคุปัจจุบนั 

เน่ืองจากสภาพการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีรุนแรงข้ึน องคก์ารท่ีไม่สามารถปรับตวัได ้อาจหายไปจากวงจรทางธุรกิจ ฉะนั้น 

ฝ่ายบริหารระดบัสูงในทุกองคก์ารจึงมีความจาํเป็นตอ้งคน้หาเคร่ืองมือท่ีจะนาํพาองคก์าร หรือขบัเคล่ือนองคก์ารได้

อยา่งเหนือชั้นกวา่องคก์ารอ่ืน ซ่ึงการเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์ารนบัวา่เป็นเคร่ืองมืออนัดบัแรก ท่ีหลายองคก์ารนาํมา

กาํหนดเป็นแผนกลยทุธ์ หรือแผนธุรกิจ นัน่คือ ผูบ้ริหารองคก์ารควรใหค้วามสาํคญัต่อการเสริมสร้างวฒันธรรม

องคก์ารท่ีเขม้แขง็ เพ่ือมุ่งเนน้การพฒันา นวตักรรมผลิตภณัฑ ์โดยใชก้ารมีส่วนร่วม การเปิดใจกวา้ง การยอมรับขอ้

ผกูพนั และการร่วมกนัขจดัความขดัแยง้ภายในองคก์าร เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะขีดความสามารถและประสิทธิภาพสูงสุดต่อ

การดาํเนินงานขององคก์าร ตลอดจนการจดัความเหมาะสมทางวฒันธรรม เพ่ือลดปัจจยัท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ 

ต่าง ๆ ขององคก์ารลง และยงัเป็นการเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์ารท่ีดีแก่สมาชิกทุกคนในองคก์ารไดอ้ยา่งย ัง่ยืนต่อไป 

 

คําสําคัญ : วฒันธรรมองคก์าร,  ความยัง่ยืน, ความขดัแยง้ 

  

Abstract 

 The organization is a core value in a business sector. Members in organizations adhere it as a self-

responsibility which describes the terms of loyalty, disclosure, concern, fairness or any good things that organizations 

should be. Overseeing all perspectives in organizational behavior, the implementation of organization standards, 

policies, rules and principle are needed. Meanwhile some organizations have disappeared because they failed to 

assimilate themselves into a new environment. Today, managing an organization through sustainable notions has 

become highly popular responding to intense business competition. Thus, the senior management in all organizations 

must find a tool that will lead the organization to be superior to others. Strengthening the organizational culture is 

considered a top priority of the organization requiring it to define a strategic plan. To achieve it, the top management 
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should emphasis building on organizational conflict, by using participation as an opening mind set, a commitment, 

and conflict resolution to develop product innovations and to increase capacity and efficiency of operational 

organizations. At the same time, Culture-fit Management should be used to produce sustainability in organizations. 

  

Keywords: organizational culture, sustainable, conflict 

 

ความนํา  

 วฒันธรรมองคก์รในภาคธุรกิจ เป็นค่านิยม 

ความคิด ความเช่ือ ทศันคติ รวมตลอดจนถึงความ

คาดหวงัท่ีมีร่วมกนัอยา่งต่อเน่ืองของสมาชิกองคก์าร ซ่ึง

ส่ิงเหล่าน้ีเป็นแนวทางในการกาํหนดพฤติกรรมของคน

ในองคก์าร        อนัทาํใหว้ฒันธรรมองคก์ารถือเสมือน

เป็นบุคลิกภาพ (personality) หรือ จิตวิญญาณ (spirit) 

ขององคก์ารท่ีทาํใหล้กัษณะเฉพาะขององคก์ารหน่ึง 

แตกต่างไปจากอีกองคก์ารหน่ึง โดยส่วนใหญ่จะสะทอ้น

ออกมาจาก วิสยัทศัน ์(vision) พนัธกิจ (mission) ของผู ้

ก่อตั้งองคก์าร เหตุท่ีตอ้งใหค้วามสาํคญักบัวฒันธรรม

องคก์าร เพราะวฒันธรรมองคก์าร มีอิทธิพลอยา่งสูงยิ่ง

ต่อพฤติกรรมของพนกังานในองคก์าร ซ่ึงมีความสาํคญั

ต่อความสาํเร็จ หรือลม้เหลวของการปฏิบติัตามแผนกล

ยทุธ์ขององคก์าร ทั้งน้ีองคก์ารท่ีชาญฉลาด จึงตอ้งทาํการ

ปรับตวั และมุ่งเนน้การปรับวฒันธรรมองคก์ารใหมี้

ความเขม้แขง็เพ่ือประสิทธิภาพและความยัง่ยืนต่อการ

ดาํเนินงานขององคก์าร ตลอดจนส่งเสริมสนบัสนุนต่อ

ความสาํเร็จขององคก์าร โดยไม่มุ่งเนน้ไปเฉพาะการ

พฒันากระบวนการทาํงานในดา้นเดียว 

 อยา่งไรกต็าม การท่ีฝ่ายบริหารไม่ค่อยไดใ้ห้

ความสาํคญักบัการปรับปรุงวฒันธรรมองคก์าร เพ่ือให้

สอดรับกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป 

อาจส่งผลใหว้ฒันธรรมองคก์ารท่ีวางไวแ้ต่เดิมนั้น

กลายเป็นอุปสรรค และตน้เหตุของความลม้เหลวของ

องคก์ารได ้ฉะนั้น ทุกองคก์ารจึงมีความจาํเป็นตอ้งคน้หา

เคร่ืองมือท่ีจะนาํพาองคก์าร หรือขบัเคล่ือนองคก์ารให้

เหนือชั้นกวา่องคก์ารอ่ืน ซ่ึงการเสริมสร้างวฒันธรรม

องคก์ารท่ีเขม้แขง็ ถือวา่เป็นเคร่ืองมืออนัดบัแรกท่ี

องคก์ารจาํเป็นตอ้งนาํมากาํหนดเป็นแผนกลยทุธ์ อีกทั้ง

องคก์ารตอ้งใหค้วามสาํคญัดา้นปัจจยัต่าง ๆ ท่ีก่อใหเ้กิด

ความขดัแยง้ขององคก์าร ตลอดจนการจดัการความ

เหมาะสมทางวฒันธรรม เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะขีด

ความสามารถ และประสิทธิภาพสูงสุดต่อการดาํเนินงาน

ขององคก์ารไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 

  

ทีม่าของวฒันธรรมขององค์การ 

 วฒันธรรม หมายถึง ความคิดและการปฏิบติัท่ี

ถ่ายทอดและสืบเน่ืองกนัมาของคนในสังคม            

วฒันธรรมองคก์ารจึงหมายถึง ลกัษณะและวิธีการทาํงาน

ร่วมกนั เพ่ือบรรลุวตัถุประสงคข์องส่วนรวมภายใต ้     

สภาวะแวดลอ้มท่ีกาํหนดให ้ซ่ึงลกัษณะและวิถีการ

ทาํงานเหล่านั้นจะเกิดจากการกาํหนดและรวบรวมของผู ้

ก่อตั้งองคก์ารหรือผูน้าํในองคก์ารเพ่ือเป็นมาตรฐานหรือ

แบบแผนทางพฤติกรรมของสมาชิกในองคก์าร ดว้ย

วิธีการบงัคบัหรือโฆษณาชวนเช่ือใหทุ้กคนยึดถือปฏิบติั

โดยทัว่ไป 

 วฒันธรรมองคก์ารมกัจะสะทอ้นจากวิสยัทศัน ์

(vision) หรือ พนัธกิจ (mission) ของผูก่้อตั้งองคก์าร ท่ี

ไดค้าดหมายและจินตนาการไวต้ั้งแต่แรกก่อตั้งองคก์าร 

วา่องคก์ารนั้นควรมีลกัษณะหรือความเป็นตวัตน            

(sense of identity) อยา่งไร หรือมีความมุ่งมัน่ (dominant 

orientation) ในเร่ืองใด เม่ือเวลาผา่นไปผูบ้ริหาร รุ่นต่อ 

มากจ็ะสืบสานและพฒันาวิสยัทศัน ์หรือพนัธกิจนั้น

ต่อเน่ืองกนัมาเป็นลาํดบัผา่นวฒันธรรมองคก์ารเพ่ือให้

องคก์ารอยูร่อดและเจริญเติบโต (วิรัช สงวนวงศว์าน, 
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2550 , หนา้ 231) ขณะท่ีวฒันธรรมองคก์ารของแต่ละ

องคก์ารจะแตกต่างกนั เช่น บริษทั บีเจซี โลจิสติกส์ 

เช่ือมัน่ในการทาํงานเป็นทีม สมาชิกทุกคนในทีมจะคอย

สนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั ร่วมคิด ร่วมแกปั้ญหาต่าง ๆ ไป

พร้อมกนัอยูเ่สมอ บริษทั โตโยตา้ ไดท้าํนุบาํรุงรักษา

วิสยัทศันแ์ละพร้อมรับความทา้ทายดว้ยการสนบัสนุน

และสร้างสรรควิ์สยัทศันใ์นระยะยาว และกระตุน้พฒันา

ศกัยภาพของพนกังาน โดยการปันโอกาสเพ่ือการพฒันา

ศกัยภาพของบุคคลและทีมงานใหสู้งข้ึน เป็นตน้ ในขณะ

ท่ีปัญหาหรือความขดัแยง้ท่ีเกิดจากวฒันธรรมภายใน

องคก์าร ท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการดาํเนินงาน

ธุรกิจ ส่วนมากอาจเป็นเพราะพนกังานไม่ไดมี้ส่วนร่วม

ในการกาํหนด นโยบาย กฎ ระเบียบ บรรทดัฐาน และ

องคก์ารไม่ไดใ้หป้ระโยชนเ์ท่าท่ีควรแก่พนกังาน หรือ

เป็นวฒันธรรมขององคก์ารใหม่ ซ่ึงอาจส่งผลต่อการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของพนกังานในองคก์าร อยา่งไร

กต็ามจากปัญหาหรือความขดัแยง้ท่ีเกิดจากวฒันธรรม

องคก์ารขา้งตน้ จึงมีความสาํคญัต่อความสาํเร็จและความ

ลม้เหลวขององคก์าร  

 

ความสําคัญของวฒันธรรมองค์การ 

 วฒันธรรมองคก์ารในภาคธุรกิจเป็นค่านิยมหรือ

เป็นส่ิงท่ีบริษทั หรือองคก์ารยึดถือสมาชิกของบริษทัอาจ

ถือค่านิยมของบริษทัเช่น “ความรับผิดชอบต่อตนเอง” 

ความซ่ือสตัย ์เปิดเผย ห่วงใย ทีม ความยติุธรรม            

งานวิจยัทางธุรกิจใหข้อ้มูลวา่บริษทัท่ีมีพลงัขบัจากระบบ

ค่านิยมจะประสบความสาํเร็จในการบริหารงาน 

วฒันธรรมกลายเป็นบรรทดัฐานและมาตรฐานในการ

ทาํงาน หมายถึงส่ิงท่ีดีขององคก์ารและท่ีควรจะเป็นตอ้ง

ทาํเป็นมาตรฐาน นโยบาย กฎระเบียบ หลกัการ เพ่ือการ

ควบคุมพฤติกรรมของบุคลากรในองคก์ารทั้งหมด 

(Ulrich, 2005) ซ่ึงเห็น    ไดว้า่ เม่ือพนกังานหรือผูบ้ริหาร

เขา้ทาํงานในองคก์ารใด กจ็ะตอ้งเรียนรู้และปรับความคิด

และการปฏิบติัไปตามครรลองหรือบรรทดัฐานของ

วฒันธรรมองคก์ารขององคก์ารนั้น หรือ เป็นรูปแบบของ

คติฐานสาํคญัเบ้ืองตน้ ซ่ึงจะทาํใหก้ลุ่มคิดคน้พฒันาการ

เรียนรู้ เพ่ือการแกปั้ญหาในการปรับตวัใหเ้ขา้กบั

สภาพแวดลอ้มภายนอก และสามารถประมวลผลภายใน 

ทาํใหส้ามารถทาํงานไดเ้ป็นอย่างดี รวมทั้งช้ีนาํให้

สมาชิกใหม่ในองคก์ารรับรู้ความคิด และความรู้สึกท่ี

ถกูตอ้ง และสมัพนัธ์กบัปัญหาทั้งมวลขององคก์าร 

(Schein, 1987, p. 162) 

    

วฒันธรรมองค์การที่เข้มแข็ง 

 วฒันธรรมองคก์ารท่ีเขม้แขง็ (strong culture) 

หมายถึงวฒันธรรมองคก์ารท่ีเป็นท่ียอมรับอยา่งแขง็ขนั

จากพนกังานส่วนใหญ่ขององคก์าร อาจเพราะเป็น

วฒันธรรมท่ีใหป้ระโยชนเ์ป็นท่ีพึงพอใจของพนกังาน 

หรือพนกังานมีส่วนร่วมในการกาํหนดวฒันธรรมนั้น 

(วิรัช สงวนวงศว์าน, 2550 , หนา้ 232)  เช่น การสร้าง

วฒันธรรมองคก์ารท่ีเขม้แขง็ของบริษทั Honda โดยผู ้

ก่อตั้ง Soichiro Honda  เห็นวา่ ไดมี้การพฒันาใหมี้ความ

เขม้แขง็มากข้ึนท่ีสามารถหล่อหลอมวิศวกรทุกคนใหมี้

ค่านิยมของการทาํงานเป็นทีม การร่วมกนัออกความ

คิดเห็นโดยไม่ตอ้งเกรงวา่จะเป็น ลกูนอ้งหรือเจา้นาย เพ่ือ

มุ่งเนน้การพฒันานวตักรรมของเคร่ืองยนตใ์หมี้พลงัและ

ประสิทธิภาพสูงสุด ขณะท่ี Sam Walton ท่ีไดส้ร้าง

บรรทดัฐานและค่านิยมท่ีฝังรากลึกเป็นวฒันธรรม

องคก์ารใหก้บั Wal-Mart โดยการส่ือสารใหทุ้กคนใน

องคก์ารไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของวฒันธรรม

องคก์าร ท่ีตอ้งยึดถือปฏิบติัอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง จึง

จะทาํใหเ้กิดเป็นพลงั ยิ่งมีความเขม้แขง็มากเท่าไหร่ 

ลกูคา้กจ็ะสมัผสัไดช้ดัเจนมากข้ึนเท่านั้น ในกรณีของ

บริษทั Ford Motor ไดส้ร้างวฒันธรรมองคก์ารจากการ

กาํหนดสโลแกนท่ีวา่ “Ford: Quality is Job 1” จาก

สโลแกนดงักล่าว    ไดส้ร้างใหเ้กิดค่านิยม บรรทดัฐาน 

ความเช่ือ ประเพณีปฏิบติั ท่ีปลกูฝังใหพ้นกังานตระหนกั

อยูต่ลอดเวลาวา่ คุณภาพคือส่ิงท่ีตอ้งผลกัดนัใหเ้กิดข้ึน
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ในรถทุกคนัท่ีผลิตออกจากโรงงานของ Ford จากค่านิยม

ดงักล่าวทาํให ้Ford สามารถฟันฝ่าอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนใน

อุตสาหกรรมรถยนตใ์นขณะนั้นได ้และทาํให ้Ford 

กลบัมาประสบความสาํเร็จอยา่งมากในปัจจุบนั หรือ

แมแ้ต่การสร้างวฒันธรรมองคก์าร โดยการสร้างใหเ้กิด

เร่ืองเล่าท่ีเป็นตาํนานเก่ียวกบัวีรบุรุษขององคก์ารท่ีทุกคน

ช่ืนชอบ ยอมรับ และทาํใหเ้กิดการประพฤติปฏิบติัตาม 

โดยเป็นแบบอยา่ง หรือตวัแบบท่ีดี เช่น บริษทั สหพฒัน

พิบูล ท่ีพฒันาข้ึนจากความสามารถของ คุณ เทียม โชค

วฒันา ท่ีเป็นตาํนานสร้างความสาํเร็จท่ีเป็นแบบอยา่งของ

ความเป็นนกับริหาร ท่ีใหค้วามสาํคญักบัความซ่ือสตัยท่ี์

ตอ้งมีต่อลกูคา้ และไดก้ลายเป็นแก่นแนวคิดของบริษทั 

สหพฒันพิบูล จนถึงปัจจุบนั อีกหน่ึงเร่ืองเล่าท่ีขานสืบ

ต่อมาของคุณ ธนินทร์ เจียรวนนท ์ในสมยัเร่ิมแรกตอ้ง

เดินทางออกไปขายเมลด็พนัธ์ุพืชใหแ้ก่เกษตรกรในพ้ืนท่ี

ธุรกนัดารโดยไม่เห็นแก่ความเหน่ือยยากแสดงใหเ้ห็นถึง

ความมุมานะ ความอดทน ความพยายาม และการให้

ความสาํคญักบัลกูคา้ท่ีเป็นเกษตรกรในถ่ินธุรกนัดาร โดย

มีความสามารถในการมองการณ์ไกลท่ียอดเยี่ยม และได้

กลายมาเป็นค่านิยม ความเช่ือ และบรรทดัฐานของนกั

บริหารรุ่นใหม่ของกลุ่มซีพี    ท่ีมีส่วนช่วยในการขยาย

ธุรกิจของกลุ่มซีพีใหค้รอบคลุมมากยิ่งข้ึน เป็นตน้ (ผลิน 

ภู่เจริญ , 2547) 

 

การเสริมสร้างวฒันธรรมองค์การเพือ่ความยัง่ยืน 

 สมชาย หลกัคงคา กล่าวไวใ้นบทความเร่ือง 

การเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์าร (สมชาย หลกัคงคา , 

2554) วา่ กระแสแห่งการบริหารจดัการองคก์ารแบบ

ยัง่ยืน (sustainable organization) ค่อนขา้งมาแรงในยคุ

ปัจจุบนัน้ี เน่ืองจากการแข่งขนัทางธุรกิจรุนแรงข้ึน 

องคก์ารท่ีปรับตวัไดไ้ม่ดีกอ็าจหายไปจากวงโคจรทาง

ธุรกิจ ดงันั้น ฝ่ายบริหารระดบัสูงในทุกองคก์ารจึงตอ้ง

คน้หาเคร่ืองมือท่ีจะนาํพาองคก์าร หรือขบัเคล่ือน

องคก์ารไดอ้ยา่งเหนือชั้นกวา่องคก์ารอ่ืน การเสริมสร้าง

วฒันธรรมองคก์ารก็ถือวา่เป็นเคร่ืองมืออนัดบัตน้ ๆ ท่ี

หลายองคก์ารนาํมากาํหนดเป็นแผนกลยุทธ์ หรือแผน

ธุรกิจ (business plan) เพราะจากการวิจยัถึงความสาํเร็จ

และความยัง่ยืนของพฤติกรรมท่ีบ่งบอกความเป็นตวัตน

ขององคก์ารนั้น ๆ จะทาํใหอ้งคก์ารดงักล่าวยืนหยดัอยูใ่น

กระแสความนิยมรักษาความมีเสถียรภาพขององคก์ารได้

อยา่งย ัง่ยืน  

 

เคร่ืองมือทีนํ่ามาใช้ในการเสริมสร้างวฒันธรรม

องค์การทีเ่ข้มแข็ง  

 การมีส่วนร่วม (participation) เช่น ความร่วมมือ 

การติดต่อส่ือสาร ความเป็นอิสระในการเปิดใหทุ้กคนได้

แสดงความคิดเห็นร่วมกนั เป็นตน้ เหล่าน้ีลว้นแต่มี

ความสาํคญัและความจาํเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากขาดซ่ึง

ความร่วมมือจากทุกฝ่ายในองคก์ารแลว้ กย็ากท่ีจะพบเจอ

กบัคาํวา่ องคก์ารแห่งความยัง่ยืน ซ่ึง Sathe ไดก้ล่าวไวใ้น 

Culture and Related Corporate Reality วา่ วฒันธรรม

องคก์ารส่งผลต่อความร่วมมือของสมาชิกในองคก์าร 

โดยระดบัของความร่วมมือจะข้ึนอยูก่บัความเขา้ใจของ

สมาชิกในองคก์ารในมิติคติฐานสาํคญัขององคก์ารวา่มี

มากนอ้ยเพียงไร หากสมาชิกในองคก์ารมีความเขา้ใจใน

คติฐานสาํคญัขององคก์ารมาก สมาชิกจะแสดง

พฤติกรรมท่ีส่งผลใหเ้กิดความร่วมมือมากตามไปดว้ย 

(Sathe, 1985, p. 26)   

 การเปิดใจกวา้ง (openness) คือการท่ีพนกังาน

ยอมรับความเปล่ียนแปลง และพร้อมจะยอมรับ ส่ิงใหม่ 

หรือส่ิงท่ีเป็นนโยบายขององคก์าร นาํไปปฏิบติัอยา่ง

จริงจงั เช่น หากองคก์ารมีการออกแบบงานท่ีเนน้การ

พฒันาและการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมท่ีองคก์ารตอ้งการ 

จะมีลกัษณะท่ีเนน้การฝึกอบรม เนน้คุณค่าการพฒันาคน 

พฤติกรรมท่ีองคก์ารตอ้งการจะเนน้การกระตือรือร้นใน

การเรียนรู้ ซ่ึงทั้งหมดตอ้งสอดคลอ้งกนั เป็นตน้ 
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 ความไวเ้น้ือเช่ือใจ และการยอมรับ (trust and 

respect) เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัมากในการขบัเคล่ือนองคก์าร

สู่ความยัง่ยืน หรือมีวฒันธรรมองคก์ารท่ีเด่นชดั  

ขอ้ผกูพนัหรือพนัธะสญัญา (commitment) เป็นพนัธะ

สญัญาทางใจ ท่ีผูบ้ริหารหรือนกับริหารงานบุคคลไม่ควร

มองขา้ม เพราะหากผูบ้ริหารองคก์ารสามารถสร้าง

ความรู้สึกดงักล่าวใหเ้กิดข้ึนในใจของพนกังานทุกคน 

โอกาสในความสาํเร็จของการเป็นองคก์ารแห่งความ

ยัง่ยืนหรือวฒันธรรมท่ีหล่อหลอมกนัก็จะเป็นหน่ึงเดียว

ได ้  

 ปณิธานในการขจดัขอ้ขดัแยง้ (conflict 

resolution) ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน จะตอ้งร่วมแรง

ร่วมใจ และร่วมดว้ยช่วยกนัท่ีจะขจดัปัดเป่าความขดัแยง้

ท่ีมีอยูใ่นทุกหนทุกแห่งในองคก์าร ใหก้ลบักลายมาเป็น

พลงัแห่งความคิดสร้างสรรคห์รือความคิดเห็นต่าง แต่ไม่

แตกแยก หรือแตกความสามคัคี เพราะไม่มีความสาํเร็จ

ใด ๆ ท่ีขาดองคป์ระกอบของความรักความปรารถนาดี

หรือความสามคัคีของคนในองคก์ารหรือสงัคมไปได ้ 

การตดัสินใจ (decision making) การท่ีผูบ้ริหารกลา้ท่ีจะ

บอกกบัพนกังานทุก ๆ คน หรือกลา้ท่ีจะแสดงพฤติกรรม

ตน้แบบ (role model) ใหก้บัพนกังานไดเ้ห็นเป็นตวัอยา่ง

ได ้มิใช่เพียงติดประกาศ หรือแถลงเป็นนโยบายเท่านั้น 

หรือผูน้าํจะตดัสินใจตามกระบวนทศัน ์(paradigm) หรือ

แบบแผนการคิดในสมองท่ีรับรู้มากคื็อ วฒันธรรม

องคก์ารนัน่เอง (สิทธิโชค วรานุสนัติสุข , 2534 , หนา้ 

24) นอกจากน้ีผูบ้ริหารขององคก์ารสามารถใชร้ะบบการ

ติดต่อส่ือสารเพ่ือบอกคติฐานสาํคญัใหส้มาชิกรับทราบ

ถึงความตอ้งการ หรือความคาดหวงัขององคก์าร ใชก้าร

รับรู้วฒันธรรมองคก์ารของตนในการตดัสินใจ

พฤติกรรม และใชร้ะบบการใหร้างวลัและลงโทษ เพ่ือ

บอกใหพ้นกังานแสดงพฤติกรรมตามท่ีองคก์าร นัน่คือ

การรับรู้วฒันธรรมองคก์ารเชิงบรรทดัฐานในมิติผูน้าํ จะ

มีความสมัพนัธ์กบัความเขา้ใจไดข้องพฤติกรรมท่ี

แสดงออกจริง  

 การรวมพลงั (synergy) การรวมพลงัของทุกคน

ทั้งผูบ้ริหารและพนกังาน เปรียบเสมือนมดตวัเลก็ ๆ หาก

รวมพลงักนัหรือผนึกพลงักนัหลาย ๆตวั กจ็ะสามารถท่ี

จะยกอาหารช้ินใหญ่ ๆ กลบัไปยงัรังของมนัได ้หรือ การ

ทาํงานเป็นทีมตอ้งอาศยัการติดต่อส่ือสารแบบเป็นอิสระ

และกระจายไปไดทุ้กทิศทาง หากองคก์ารมีวฒันธรรมท่ี

มีลกัษณะการส่ือสารทางเดียว หรือมีระบบการควบคุมท่ี

เขม้งวดจนเกินไปยอ่มส่งผลต่อการรับรู้บรรทดัฐานใน

มิติการทาํงานเป็นทีมของพนกังานลดนอ้ยลงไปดว้ย 

จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์(goal and objective) 

องคก์ารใดท่ีมีจุดมุ่งหมายและวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน ใน

การกาํหนดแนวทางหรือทิศทางในการบริหารองคก์าร ก็

ยอ่มจะทาํความฝันหรือวิสยัทศัน ์(vision) ของตน

ประสบความสาํเร็จไดด้ัง่ใจมุ่งมัน่ทุกประการ 

การเปล่ียนแปลงและการพฒันา (change and 

development)  หากเปรียบเทียบกบัคาํพดูท่ีวา่           

“อนิจจงั ทุกขงั อนตัตา” แลว้มีความคลา้ยคลึงกนัตรง

ท่ีวา่ ชีวิตทุกชีวิตยอ่มจะตอ้งมีการเกิด แก่ เจบ็และตาย 

ฉนัใดฉนันั้น องคก์ารกย็อ่มท่ีจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลง

และพฒันาต่อไปตามกาลเวลาและยคุเศรษฐกิจท่ี

เปล่ียนแปลงไป 

  

กระบวนการสร้างสรรค์วฒันธรรมองค์การ  

 หลงัจากท่ีองคก์ารไดน้าํเคร่ืองมือมาใชใ้นการ

เสริมสร้างวฒันธรรมองคก์ารท่ีเขม้แขง็ เพ่ือ

ประสิทธิภาพและความยัง่ยืนต่อการดาํเนินงานของ

องคก์าร ต่อมาจึงเขา้สู่กระบวนการสร้างสรรคว์ฒันธรรม

องคก์าร ซ่ึงมีอยู ่5 ขั้นตอน (สมชาย หลกัคงคา, 2554) 

ประกอบดว้ย 

 ขั้นตอนท่ีหน่ึง  การกาํหนดค่านิยมเชิงกลยทุธ์ 

(formulate strategic values) ซ่ึงเป็นตวักาํหนดกลยทุธ์ท่ี

ไดรั้บการพฒันาตามกระบวนการกลัน่กรองของ

ส่ิงแวดลอ้ม และการวิเคราะห์กลยทุธ์เพ่ือประเมิน

ทางดา้นเศรษฐกิจประชากร นโยบายสาธารณะ 
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เทคโนโลยีและสงัคม ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะเป็นตวักาํหนด

ความตอ้งการของตลาดท่ีองคก์ารสามารถท่ีจะเผชิญได ้

 ขั้นตอนท่ีสอง พฒันาค่านิยมทางวฒันธรรม 

(develop culture values) พนกังานในองคก์ารจาํเป็นท่ี

จะตอ้งมีค่านิยมเก่ียวกบัพฤติกรรมในการทาํงานท่ีมีความ

มัน่คง เพ่ือเป็นการเช่ือมโยงหรือสนบัสนุนค่านิยมเชิงกล

ยทุธ์ขององคก์าร เช่น การผลิตท่ีระดบัตน้ทุนท่ีตํ่า การ

บริหารลกูคา้ หรือวฒันธรรมทางเทคโนโลยี เป็นตน้ 

 ขั้นตอนท่ีสาม การสร้างวิสยัทศัน ์(create 

vision) เพ่ือการสร้างภาพในอนาคตขององคก์ารและ

ส่ือสารผา่นพนกังานทุกคน สาํหรับใชเ้ป็นแนวทางใน

การปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายขององคก์าร 

 ขั้นตอนท่ีส่ี การเร่ิมดาํเนินกลยทุธ์ (initiate 

implementation strategies) เป็นการสร้างค่านิยม และ  

เร่ิมปฏิบติัเพ่ือบรรลุตามวิสยัทศันท่ี์ไดก้าํหนดไว ้

 ขั้นตอนท่ีหา้ การเสริมแรงพฤติกรรมทาง

วฒันธรรม (reinforce culture behavior) รูปแบบแรก โดย

การจดัการระบบการใหร้างวลัอยา่งเป็นทางการใน

องคก์าร รูปแบบท่ีสอง องคก์ารจะตอ้งบอกเร่ืองราว 

ต่าง ๆ ไปยงัพนกังานทุกคนเพ่ือเสริมสร้างค่านิยมทาง

วฒันธรรม และรูปแบบท่ีสาม องคก์ารจะตอ้งเนน้

พนกังานในส่ิงต่าง ๆ เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตาม

วิสยัทศันข์ององคก์าร และใหเ้กิดผลปฏิบติัไดอ้ยา่ง

จริงจงั 

 

วฒันธรรมองค์การกบัการส่งผลต่อการแก้ไขความ

ขัดแย้ง 

 ความขดัแยง้เป็นธรรมชาติของสรรพส่ิงอยา่ง

หน่ึง ความขดัแยง้นาํไปสู่ความสร้างสรรคไ์ด ้หากเขา้ใจ

และมีการจดัการท่ีดี แต่ความขดัแยง้ ถา้มากเกินไป ขาด

ความเขา้ใจ และขาดการจดัการท่ีดีจะนาํไปสู่ความ

รุนแรง และความเสียหาย (วนัชยั วฒันศพัท ์, 2550 , หนา้ 

3) ทั้งน้ี สาเหตุของความขดัแยง้ภายในองคก์ารท่ีสาํคญั      

ส่วนใหญ่มกัเก่ียวขอ้งกบัความขดัแยง้ในสายงานและ

ระดบัการบงัคบับญัชา (hierarchical conflict) เพราะ 

แต่ละองคก์ารจะมีโครงสร้างสายการบงัคบับญัชาท่ีมี

ระดบัต่าง ๆ ทาํใหบุ้คลากรมีความแตกต่างกนัใน

ตาํแหน่งหนา้ท่ี เกียรติยศ เงินเดือน ซ่ึงเกิดการชิงดีชิงเด่น

เพ่ือกา้วไปสู่ตาํแหน่งสูงข้ึนไป จะทาํใหเ้กิดความขดัแยง้

ได ้แมก้ระทัง่ความขดัแยง้ในหนา้ท่ี (functional conflict) 

ความคาบเก่ียวกบัความไม่ชดัเจนในหนา้ท่ี อาจทาํใหเ้กิด

ความขดัแยง้ได ้อีกทั้งการทาํงานเป็นทีมบางคร้ัง งานท่ี

รับมอบหมายนั้นต่างฝ่ายรับมอบหมายงานมา ซ่ึงอาจจะ

เหมือนหรือต่างกนักไ็ด ้ความขดัแยง้จึงเกิดข้ึนจากหลาย

สาเหตุบา้งกเ็กิดจากความกดดนัใหท้าํเหมือนกนั ตอ้ง

เขา้ใจวา่ทุกคนมีความแตกต่างกนั เม่ือถกูบงัคบัใหท้าํ

หรือปฏิบติัร่วมกนัหรือทาํเหมือนคนอ่ืน ๆ จึงขาดโอกาส

หรือไม่มีความคิดริเร่ิมได ้ จึงทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ 

ขณะท่ีการหลีกเล่ียงความรับผิดชอบส่วนบุคคลในเร่ืองน้ี

เกิดความขดัแยง้จากคนท่ีรับผิดชอบกบัคนท่ีเก่ียง และ

เล่ียงความรับผิดชอบ หรือแมแ้ต่ความกดดนัใหท้าํงานใน

ระดบัปานกลาง บางคร้ังทาํดีมาก หรือเด่นกวา่คนอ่ืนกจ็ะ

ทาํใหค้นอ่ืนไม่พอใจ จึงถกูบงัคบัใหท้าํงานในระดบัปาน

กลาง ตลอดจนการมีความหวงัท่ีแตกต่างกนั ไม่วา่จะเป็น

ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั แรงจูงใจ การรับรู้ท่ีแตกต่าง 

ตลอดจนอารมณ์ ซ่ึงมนุษยเ์รามีความโลภ โกรธ หลง จึง

นาํไปสู่ความขดัแยง้ได ้บา้งเกิดจากวฒิุภาวะทางอารมณ์ 

วยัวฒิุ คุณวฒิุ กข้ึ็นอยูก่บัการ  เล้ียงดู ประสบการณ์ และ

การเรียนรู้ 

 

ปัจจัยทีล่ดความขัดแย้งขององค์การ  

 จากสาเหตุความขดัแยง้ต่าง ๆ ไม่วา่เป็นการ

แข่งขนัสาํหรับทรัพยากร การข้ึนอยูร่ะหวา่งงาน             

ความคลุมเครือของขอบเขตของอาํนาจหนา้ท่ี ปัญหาของ

สถานภาพ อุปสรรคของการติดต่อส่ือสาร ตลอดจน

คุณลกัษณะของบุคคล ซ่ึงความขดัแยง้หลายอยา่งอาจจะ

เก่ียวขอ้งกบัสาเหตุมากกวา่ 1 อยา่ง ฉะนั้น ปัจจยัทัว่ไป    
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ท่ีสามารถลดความขดัแยง้ขององคก์าร (สมยศ นาวีการ, 

2550)  ประกอบดว้ย  กาํหนดกฎและระเบียบวิธีการ

ปฏิบติัมาตรฐานข้ึนมา เพ่ือควบคุมพฤติกรรมท่ีกา้วร้าว 

ประกนัการปฏิบติัต่อบุคคลอย่างยติุธรรม และยติุความ

ขดัแยง้ท่ีคาดคะเนไดป้รับปรุงเปล่ียนแปลงการออกแบบ

งาน ขอบเขตของอาํนาจหนา้ท่ี และดา้นอ่ืนๆของ

ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล และความสมัพนัธ์ระหวา่ง

กลุ่มเพ่ือลดหรือเพ่ิมความขดัแยง้ปรับปรุงเปล่ียนแปลง

ระบบผลตอบแทน เพ่ือสนบัสนุนการแข่งขนัหรือความ

ร่วมมือยอมใหแ้ต่ละฝ่ายท่ีมีเป้าหมายต่างกนัเป็นผูแ้ทน

ในกลุ่มกาํหนดนโยบาย เพ่ือสนบัสนุนการเผชิญหนา้

ในทางเสริมสร้างสร้างตาํแหน่งหนา้ท่ีพิเศษท่ีรับผิดชอบ

ในการประนีประนอมและการตดัสินใจช้ีขาดข้ึนมาเพ่ือ

ช่วยยติุความขดัแยง้ ฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีระดบัสาํคญัให้

สามารถใชวิ้ธีการบริหารความขดัแยง้ท่ีเหมาะสม เช่น 

การฝึกอบรมผูจ้ดัการปฏิบติัการ 

 ดงันั้น วฒันธรรมอาจจะส่งผลกระทบต่อการ

แกไ้ขความขดัแยง้ใน 4 ระดบัไม่วา่เป็น พฤติกรรม ความ

เช่ือ การรับรู้ และอตัลกัษณ์ (Faure , 2009) นัน่คือ 

พฤติกรรม (behaviors) พฤติกรรมเป็นส่ิงท่ีเห็นไดช้ดัเจน

ท่ีสุดในบางวฒันธรรม มีการกระทาํท่ีตรงและชดัเจน 

ความขดัแยง้เป็นท่ียอมรับได ้บางวฒันธรรม ความ

ขดัแยง้ไม่เป็นท่ียอมรับในการพดูถึงและจดัการกบัปัญหา

ตรงๆ ขณะท่ี ความขดัแยง้ระดบับุคคลจะเกิดข้ึนเม่ือ

เป้าหมายของเขาถกูขดัขวางหรือมีอุปสรรค บุคคลนั้นจะ

พยายามแกปั้ญหาหรือหลีกเล่ียงปัญหา เพ่ือใหบ้รรลุ

เป้าหมาย หรือลดหรือเปล่ียนแปลงเป้าหมาย ซ่ึง

พฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ไดแ้ก่ เกิดความเครียด สบัสน 

ด้ือร้ัน กา้วร้าว เจา้อารมณ์ ขาดเหตุผล ไม่ใหค้วามร่วมมือ 

หรือวางเฉย หรือต่อตา้น ขอยา้ยหนา้ท่ีการทาํงาน หรือ

ลาออก โจมตีผูอ่ื้น สร้างสถานการณ์ทางลบใหแ้ก่ผูอ่ื้น 

ตลอดจนความสนใจในการทาํงานลดลง หรือความสนใจ

ในการทาํงานมากข้ึน (สมคิด บางโม, 2551 , หนา้ 273) 

อาทิเช่น Kimura กล่าววา่ ในรัสเซียสามารถใชวิ้ธีการท่ี

กา้วร้าว เช่น การข่มขู่ ขณะท่ีคนญ่ีปุ่นไม่เต็มใจท่ีจะ

เผชิญหนา้กบัคู่กรณี ในวฒันธรรมเอเชียแปซิฟิกจะใช้

วิธีการน่ิงเฉยหรือไม่ตอบคาํถาม เป็นตน้ (Faure, 2009) 

ในประเดน็อาํนาจบางวฒันธรรมจะเนน้ท่ีความไม่กนั

ของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เช่น ในประเทศจีน การเจรจาทางการคา้ 

จะมีความไม่เท่ากนัในอาํนาจ ชาวต่างชาติไม่ไดเ้จรจา

การคา้กบัจีนแบบเท่าเทียมกนั แต่ผูซ้ื้อในจีนจะมีอาํนาจ

มากกวา่ผูข้ายในการต่อรอง ถา้หากผูข้ายต่างชาติ

เรียกร้องใหเ้ป็นการเจรจาท่ีเท่าเทียมกนัจะถูกมองวา่

เยอ่หยิ่ง สาํหรับประเทศรัสเซียสมยัก่อน พรรคหรือรัฐทาํ

อะไรกไ็ม่ผิด ในแอฟริกาผูอ้าวโุสพดูคาํไหนเป็นคาํนั้น 

การใชค้วามสุภาพ (polite) ในบางวฒันธรรมสาํคญักวา่

บอกความจริง โดยการเล่ียงไม่บอกความจริง ซ่ึงบาง

สงัคมจะถือสามากท่ีไม่บอกความจริงถึงขั้นตดัสมัพนัธ์

กนัได ้การใชว้ฒันธรรมแบบอเมริกาเหนือ หรือแบบท่ี 

โรเจอร์ ฟิชเชอร์ และวิลเลียม ยริู ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ

เจรจาไกล่เกล่ียแห่งโครงการเจรจาไกล่เกล่ียของคณะ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด อธิบายไวว้า่เป็นวิธีการ

สกปรก (dirty tricks) ในการเจรจา อาจจะใชไ้ม่ไดห้รือ

แปลความหมายแบบนั้นไม่ไดก้บัวฒันธรรมจีน เช่น การ

สบตานอ้ยหรือไม่ค่อยสบตา ไม่ไดแ้ปลวา่ อาจจะเกิด

ปัญหา แต่แปลวา่ชาวจีนตอ้งการกดดนัใหส้ถานการณ์

เจรจามีความตึงเครียด เพราะในจีนมีท่ีส่วนตวันอ้ย 

ดงันั้นการเจรจาจึงเป็นการพดูคุยกนัแบบสาธารณะ ใน

บางวฒันธรรมการสบตาตรง ๆ บ่งบอกถึงความใส่ใจ

และความเคารพ ในขณะท่ีวฒันธรรมอ่ืนอาจส่ือถึงการดู

ถกูและทา้ทาย (เมเยอร์, 2553) และการส่ือสาร 

(communication) เป็นอีกองคป์ระกอบหน่ึงท่ีสาํคญัของ

กระบวนการแกไ้ขความขดัแยง้ คู่เจรจาควรท่ีจะตอ้ง

ตีความ หรือเขา้ใจตรงกนั ทั้งโดยคาํพดูและความเขา้ใจ

ในบริบทของคู่เจรจา เช่น ชาวอเมริกนัจะไม่สามารถอ่าน

ส่ิงท่ีคนญ่ีปุ่นแสดงออกมาได ้แมแ้ต่การยิม้ของคนญ่ีปุ่น 

ตีความไดท้ั้งการบ่งบอกถึงความสุภาพ และกาํแพงท่ี

ซ่อนความรู้สึกไว ้เป็นไดท้ั้งความร่วมมือ หรือการ
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ปฏิเสธ ความยินดีหรือความโกรธ ซ่ึงการเขา้ใจถึง

วฒันธรรมของชาวญ่ีปุ่นจึงจะสามารถตีความหมายของ

การยิม้ของชาวญ่ีปุ่นได ้เช่นเดียวกบั การยิม้ของคนไทย 

อาจจะหมายถึงยิ้มทกัทาย ยิม้เพราะไม่รู้วา่จะพดูอะไร 

หรือฟังไม่เขา้ใจส่ิงท่ีชาวต่างชาติพดู รวมถึงการแสดง

ความเป็นมิตร การส่ือสารของคนต่างวฒันธรรมก็จะมี

พฤติกรรมของการส่ือสารท่ีต่างกนัไป ตลอดจน

บรรยากาศขององคก์ารท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมในองคก์าร

ของพนกังาน ไม่วา่ดา้นโครงสร้างของหน่วยงาน ความ

รับผิดชอบ มาตรฐานการปฏิบติังาน การติดต่อส่ือสาร 

การใหร้างวลัและการใหโ้ทษ ความเป็นอนัหน่ึงอนั

เดียวกนั พฤติกรรมของผูบ้งัคบับญัชา และพฤติกรรม

ของเพ่ือนร่วมงาน เป็นตน้ ความเช่ือ (beliefs) ความเช่ือ

เป็นตวักาํหนดพฤติกรรมในการเลือกจะทาํอะไร หรือไม่

ทาํอะไรของนกัเจรจา เช่น วฒันธรรมของคนจีนชอบ

ความกลมกลืน (harmony) จึงมีอิทธิพลในการเจรจาท่ี

เนน้การรักษาหนา้ การไม่แสดงออกตรงๆ การเนน้ท่ี

ความสมัพนัธ์ วฒันธรรมตะวนัออก เช่น คนจีน ญ่ีปุ่น 

เนน้สร้างความสมัพนัธ์ แสวงหาความไวใ้จจากขอ้มลู

ข่าวสารท่ีไม่เป็นทางการ แต่วฒันธรรมตะวนัตก เช่น คน

อเมริกนั และเยอรมณี มองการเจรจาวา่เป็นการ

แบ่งสนัปันส่วนทรัพยากร ดว้ยการทาํขอ้ตกลงท่ีเป็น

ทางการร่วมกนั  (Faure , 2009) ฉะนั้นในแต่ละองคก์าร

ยอ่มมีวฒันธรรมองคก์ารท่ีแตกต่างกนัออกไป บา้งใช้

วฒันธรรมแบบตะวนัตก หรือตะวนัออก หรือแบบ

ผสมผสาน พนกังานองคก์ารควรนอ้มรับการปฏิบติัตน 

หรือปรับตวัใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมองคก์ารนั้นๆ เพ่ือสร้าง

ความยัง่ยืนต่อการดาํเนินธุรกิจ การรับรู้ (cognition) การ

รับรู้มีความแตกต่างกนัไปในแต่ละวฒันธรรม สาํหรับ

คนอเมริกนั การเจรจาเป็นการพดูคุยกนัในเร่ืองการให้

และการรับ (give and take) แต่ในญ่ีปุ่นจะไม่เนน้เร่ือง

ดงักล่าว เนน้ท่ีการสร้างความสัมพนัธ์ (relationship) 

ในทางกลบักนัทางตะวนัออก เช่น      นกัเจรจาไกล่เกล่ีย

ในจีนพดูกบันกัเจรจาท่ีร่วมทีมในตะวนัตกในช่วงท่ีถกู

เร่งรัดใหไ้ปสู่ขอ้ตกลง “ชาวจีนสามารถอยูไ่ดโ้ดยไดใ้ช้

เทคโนโลยีของคุณเป็นเวลา 5,000 ปี จะรอต่อไปอีกไม่ก่ี

ปีเรากส็ามารถรอต่อได”้ และ อตัลกัษณ์ (identity) เป็น

ประเดน็ท่ีละเอียดอ่อนและอ่อนไหวมาก มีการให้

ความหมาย การสร้างสญัลกัษณ์ เพ่ือแสดงความเป็นอตั

ลกัษณ์ของกลุ่ม เช่น ในบางวฒันธรรม เจา้ของร้านจะ

รู้สึกไม่พอใจถา้ลูกคา้ไม่ต่อของก่อนจะซ้ือของ คน

อาจจะรู้สึกขายหนา้ถา้รู้สึกวา่ไดรั้บการปฏิบติัอยา่ง

เหมาะสม โดยการเคารพถึงตวัตนท่ีเขาเป็น เป็นตน้ 

 

การจัดการความเหมาะสมทางวฒันธรรม  

 Cornwall and Perlman (1990) กล่าววา่ 

วฒันธรรมเป็นองคก์าร เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีองคก์ารอาศยั

เป็นปัจจยัหลกัในการตดัสินใจเลือกสรร และวา่จา้ง

บุคคลเขา้ร่วมงาน ตลอดจนใชใ้นการตดัสินใจเลิกจา้ง

สมาชิกองคก์ารท่ีมีแบบแผนขดัแยง้กบัองคก์าร 

(Cornwall and Perlman, 1990) องคก์ารสมยัใหม่ท่ี

ประสบความสาํเร็จจะทาํการเลือกสรรบุคคลท่ีมีค่านิยม

และลาํดบัความสาํคญัตรงกบัขอ้เสนอขององคก์าร และ

เป็นบุคคลท่ีน่าจะประสบความสาํเร็จภายในวฒันธรรม

องคก์ารนั้น การเลือกบุคคลท่ีมีวฒันธรรมไม่เหมาะสม

กบัแบบแผนของงานในองคก์ารเป็นความผิดพลาดและ

เสียหาย ผูบ้ริหารองคก์ารจาํเป็นตอ้งทราบวา่วฒันธรรมท่ี

เหมาะสมกบัแบบแผนของงานในองคก์ารเป็นความ

ผิดพลาดและเสียหาย ผูบ้ริหารองคก์ารจาํเป็นตอ้งทราบ

วา่ วฒันธรรมท่ีเหมาะสมสาํหรับองคก์ารของตนเป็น

แบบใด อาทิเช่น เป็นวฒันธรรมท่ีมีเหตุผลสอดคลอ้งกบั

ขอ้เรียกร้องของงานท่ีปฏิบติัหรือไม่ หรือวา่เป็น

วฒันธรรมท่ีดาํรงอยูท่่ามกลางความซบัซอ้นของ

วฒันธรรมปัจเจกบุคคลท่ีแตกต่างกนั องคก์ารทุกแห่ง

ต่างตอ้งการผูป้ฏิบติังานท่ีมีทศันคติและพฤติกรรม

เหมาะสมกบัองคก์าร (Handy, 1991) ฉะนั้น วฒันธรรมท่ี

เหมาะสมยอ่มนาํไปสู่แรงจูงใจท่ีดี ความสุขและ

ความสาํเร็จของบุคคล คือ การท่ีบุคคลมีความสุขมากข้ึน
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ในการทาํงาน อยากจะอยู่กบัองคก์าร มีความพึงพอใจใน

งานมากกวา่เดิม และมีความผกูพนักบัองคก์าร (Saks, 

2004  and Jittaruttha , 2009) หากปราศจากความ

เหมาะสมทางวฒันธรรม โอกาสของความสาํเร็จและการ

รักษาบุคคลไวก้ล็ดลง 

 

สรุป 

 การบริหารจดัการองคก์ารอยา่งย ัง่ยืน ผูบ้ริหาร

องคก์ารควรใหค้วามสาํคญัต่อการเสริมสร้างวฒันธรรม

องคก์ารท่ีเขม้แขง็ เพ่ือมุ่งเนน้การพฒันา นวตักรรม

ผลิตภณัฑ ์โดยปลกูฝังค่านิยม บรรทดัฐาน ความเช่ือ 

ประเพณีปฏิบติั และใหพ้นกังานทุกคนในองคก์าร

ตระหนกัถึงพลงัท่ีเกิดจากการทาํงานเป็นทีม หรือการ

เสริมสร้างวฒันธรรมองคก์ารท่ีเขม้แขง็ โดยใชก้ารมีส่วน

ร่วม การเปิดใจกวา้ง ความไวเ้น้ือเช่ือใจกนั การยอมรับ

ขอ้ผกูพนัหรือพนัธะสญัญา ปณิธานในการขจดัขอ้

ขดัแยง้ การตดัสินใจ การรวมพลงั ตลอดจนการ

เปล่ียนแปลงและการพฒันา ส่ิงเหล่าน้ีลว้นแต่เป็นการ

เพ่ิมขีดความสามารถและประสิทธิภาพสูงสุดต่อการ

ดาํเนินงานขององคก์าร ทั้งน้ี วฒันธรรมองคก์ารกย็งั

ส่งผลต่อการแกไ้ขความขดัแยง้ โดยสาเหตุของความ

ขดัแยง้ภายในองคก์ารท่ีสาํคญัส่วนใหญ่มกัเก่ียวขอ้งกบั 

ความขดัแยง้ในระดบัสายการบงัคบับญัชา ความขดัแยง้

ในหนา้ท่ี ความขดัแยง้จากการหลีกเล่ียงความรับผิดชอบ

ส่วนบุคคล และความขดัแยง้ท่ีเกิดจากความคาดหวงัท่ี

แตกต่างกนัของแต่ละบุคคลในองคก์าร เป็นตน้ ซ่ึง

สาเหตุความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนเหล่าน้ี ทาํใหผู้บ้ริหาร

องคก์ารตอ้งกาํหนด กฎระเบียบ วิธีการปฏิบติัมาตรฐาน

ข้ึนมา เพ่ือควบคุมพฤติกรรมของพนกังาน พร้อมทั้ง

ปรับเปล่ียนการออกแบบงาน ระบบผลตอบแทน และ

ดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 

ตลอดจนการจดัฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีระดบัสาํคญัๆ และ

การจดัความเหมาะสมทางวฒันธรรม โดยใชห้ลกัการ

ตดัสินใจในการเลือกสรร และวา่จา้งบุคคลเขา้ร่วมงาน 

ตลอดจนใชก้ารตดัสินใจเลิกจา้งสมาชิกองคก์ารท่ีมีแบบ

แผนขดัแยง้กบัองคก์าร ทั้งน้ีเพ่ือลดปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิด

ความขดัแยง้ต่าง ๆ ขององคก์ารลงได ้และยงัเป็นการ

เสริมสร้างวฒันธรรมองคก์ารไดอ้ยา่งย ัง่ยืนต่อไป 
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กลยุทธ์การจัดการศึกษาผู้ใหญ่เพือ่ส่งเสริมคุณภาพชีวติอย่างยัง่ยนื 

Strategies for Adult Education Administration to Promote the Sustainability for the Quality 

of Life 

 

                                                              สุเพญ็พร  ญวนทอง และรองศาสตราจารย ์ดร. วีระวฒัน ์อุทยัรัตน ์                                                                                                              

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัแบบผสมผสาน มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษาสภาพปัจจุบนั ขอ้มูล ปัญหา และสภาพท่ี

พึงประสงคข์องการจดัการศึกษาผูใ้หญ่เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยา่งย ัง่ยืน (2) พฒันากลยทุธ์การจดัการศึกษาผูใ้หญ่

เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยา่งย ัง่ยืน และ (3) ประเมินความเหมาะสมของกลยทุธ์การจดัการศึกษาผูใ้หญ่เพ่ือส่งเสริม

คุณภาพชีวิตอยา่งย ัง่ยืน เกบ็ขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มตวัอยา่งผูใ้หญ่ท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศไทย 

จาํนวน 400 คน จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น จากนั้นพฒันากลยุทธ์โดยวิธีการสนทนากลุ่ม โดยใชผู้ท้รงคุณวฒิุ จาํนวน 17 

คน และประเมินความเหมาะสมของกลยทุธ์ โดยใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวน 20 คน สถิติท่ีใชใ้น

การวิเคราะห์ขอ้มลูประกอบดว้ยค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, t-test และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจยั

พบวา่ ระบบการจดัการศึกษาผูใ้หญ่สามารถพยากรณ์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยา่งย ัง่ยืนโดยรวมไดร้้อยละ 51.5 และ

พบวา่ กระบวนการพฒันากลยุทธ์สามารถพยากรณ์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยา่งย ัง่ยืนในภาพรวมไดร้้อยละ 53.9 ผล

การประชุมสนทนากลุ่ม มีมติใหแ้บ่งการดาํเนินงานของระบบการจดัการศึกษาผูใ้หญ่เป็น 10 ดา้นคือ ดา้นการกาํหนด

เน้ือหา ดา้นการกาํหนดวตัถุประสงค ์ดา้นการประเมินพฤติกรรมเบ้ืองตน้ ดา้นการกาํหนดกลยทุธ์การสอน ดา้นการจดั

กลุ่มผูเ้รียน ดา้นการกาํหนดเวลาเรียน ดา้นการจดัสถานท่ีเรียน ดา้นการจดัสรรทรัพยากร ดา้นการประเมิน และดา้นการ

วิเคราะห์ขอ้มลูยอ้นกลบั ผลการประเมินความเหมาะสมพบวา่เหมาะสมมาก 

    

คําสําคัญ : กลยทุธ์การจดัการศึกษาผูใ้หญ่, การส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยา่งย ัง่ยืน 
 

Abstract 

 The purpose of this research is as follows: (1) to study the current situations, problems and desirable 

attributes of adult education administration which promote a sustainable quality of life, (2) to develop strategies for 

adult education administration which promote a sustainable quality of life, and (3) to audit the strategies for adult 

education administration which promote a sustainable quality of life. Four-hundred adults living in Thailand were 

given questionnaires. Samples were selected by stratified random sampling. Focus group discussions by 17 experts 

developed the strategies. Finally, the strategies were audited for appropriateness and feasibility by 20 experts. The 

statistics used in data analysis were mean, standard deviation, t-test for dependent sample and multiple regression 

analysis. This research revealed that the adult educational administration factors affected a sustainable quality of life 

at 51.5%. It also found that the strategies for adult educational administration factors affected a sustainable quality of 
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life at 53.9%. The focus group discussion agreed that the strategies can be divided into 10 minor aspects. The 

strategies were audited by considering accuracy, suitability, possibility, and usefulness.  

 

Keywords: strategies for adult educational administration, promote sustainable quality of life 

 

ความนํา  

 คุณภาพชีวิตมีความสาํคญัเป็นเป้าหมายสาํคญั

สูงสุดประการหน่ึงของการพฒันาประเทศหากประชาชน

มีคุณภาพชีวิตยอ่มจะมีความสามารถในการพฒันาทั้ง 

ตวัเอง สงัคม และส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดคุณค่าหรือ

ประโยชนสู์งสุด ปัญหาต่าง ๆ ในสงัคมกจ็ะลดลงหรือ

หมดไป (Harland, 1972, p. 1)  

 ปัจจุบนั บริบทของการพฒันาระดบัโลกและ

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ภูมิภาคท่ีประสบ

ความสาํเร็จในการพฒันาทางดา้นต่าง ๆ และเป็นผูน้าํ

ของโลก คือ ภูมิภาคท่ีประกอบไปดว้ยทรัพยากรมนุษย์

และทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีศกัยภาพ (UNESCO, 2007, 

p. 8) ทาํใหแ้ต่ละประเทศหนัมาใหค้วามสนใจการพฒันา

ทรัพยากรมนุษย ์โดยพยายามพฒันาการเรียนรู้ของ

ประชากรในประเทศอยา่งจริงจงั เนน้ไปท่ีการให้

ความสาํคญักบัการจดัการศึกษาสาํหรับทุกคน 

(UNESCO (2009, p. 17) เพ่ือใหค้นเกิดการเรียนรู้อยา่ง

ย ัง่ยืนตลอดชีวิตซ่ึงความยัง่ยืนน้ีจะตอ้งมีลกัษณะท่ีเป็น

การบูรณาการ (integrated) ใหกิ้จกรรมของมนุษย์

สอดคลอ้งกบักฎเกณฑข์องธรรมชาติอยา่งมีดุลยภาพ 

(balance) (ประยทุธ ปยตฺุโต, 2539, หนา้ 62-63)  

 การพฒันาวยัผูใ้หญ่ซ่ึงหมายถึงบุคคลทั้งชาย

และหญิงท่ีมีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป ประกอบอาชีพและ

อาศยัอยูใ่นประเทศไทย ใหเ้ป็นผูใ้หญ่ท่ีมีคุณภาพชีวิต

นั้นประเทศไทยไดใ้หค้วามสาํคญักบัการศึกษา ซ่ึง

ปรากฏภายใตรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศกัราช 2550 ไดก้ล่าวถึงการศึกษาทางเลือกท่ีให้

เสรีภาพทางวิชาการแก่ประชาชนทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั 

และการศึกษาจะเป็นกระบวนการหน่ึงท่ีเตรียมและนาํ

คนไทยและสงัคมไทยใหก้า้วสู่ยคุใหม่อยา่งมัน่คง รู้ทนั

โลกใหค้นสามารถพฒันาคุณภาพชีวิต พฒันาเศรษฐกิจ 

พฒันาสงัคม รู้จกัปรับตวั รู้จกัแกปั้ญหา มีทกัษะในการ

ทาํงาน รู้จกัพฒันา และมีค่านิยมท่ีดี (กรมวิชาการ, 2550, 

หนา้ 5) 

 นอกจากน้ี Knowles (1980, pp. 40-59) กล่าวถึง 

การเรียนรู้ของผูใ้หญ่วา่แตกต่างจากเดก็ไม่ควรใชรู้ปแบบ

วิธีการสอนเช่นเดียวกบัเด็ก กล่าวคือ ศาสตร์และศิลป์ใน

การสอนผูใ้หญ่ (the art and science of teaching adults) 

นั้นครูจะไม่เป็นผูส้อนหรือผูแ้สดงฝ่ายเดียว แต่จะมี

บทบาทเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกในการเรียน ช่วยให้

ผูใ้หญ่เกิดการเรียนรู้ รวมไปถึง ทกัษะ พฤติกรรม ค่านิยม 

และทศันคติ ช่วยในการวิเคราะห์ความตอ้งการ    

วิเคราะห์ปัญหา ช่วยผูเ้รียนวางวตัถุประสงคแ์ละ

ออกแบบสร้างประสบการณ์ เพ่ือการเรียนรู้ จดัอุปกรณ์

การเรียนตลอดจนส่ิงแวดลอ้มหรือบรรยากาศท่ีจะอาํนวย

ใหผู้เ้รียนไดบ้รรลุถึงความสาํเร็จในการเรียน ดงันั้น จึง

ตอ้งมีวิธีการ หรือกลยทุธ์การจดัการศึกษาผูใ้หญ่ ดงัท่ี 

กระทรวงศึกษาธิการ (2555, หนา้ 3) กล่าวถึงวิธีการจดั

การศึกษาผูใ้หญ่มีหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถ

พฒันาตนเองตามธรรมชาติและเตม็ศกัยภาพ ปรับปรุง 

กลยทุธ์การสอนซ่ึงถือวา่  เป็นกลไกสาํคญัในการพฒันา

การศึกษา เพ่ือ สร้างใหค้นไทยเป็นคนดี มีปัญญา มี

ความสุข  มีศกัยภาพพร้อมท่ีจะแข่งขนัและร่วมมืออยา่ง

สร้างสรรคใ์นเวทีโลก  

สภาพความเป็นจริงในทางปฏิบติัยงัมีการ

ดาํเนินงานท่ีล่าชา้การจดัการศึกษาทั้งในระบบ นอก

ระบบ และตามอธัยาศยั ยงัไม่มีความเป็นรูปธรรม ศูนย์

การเรียนท่ีจดัตั้งข้ึนประสบปัญหาขาดความยืดหยุน่ ไม่มี

อิสระในการดาํเนินงาน ขาดการกาํกบัควบคุมท่ีดี

เก่ียวกบัการจดัการศึกษา หลกัสูตร กระบวนการจดัการ
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เรียนรู้ และการวดัประเมินผล ทาํใหก้ารศึกษาทางเลือกท่ี

ส่วนมากมีผูเ้รียนในวยัผูใ้หญ่ไม่ประสบความสาํเร็จ 

(มลูนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2553, หนา้ 56) ประเดน็

ปัญหาโดยรวมของการพฒันาไดส้ร้างผลกระทบกบั

ประชาชนทุกระดบัของสงัคม ก่อใหเ้กิดความยากลาํบาก

ในการดาํเนินชีวิตและการเล้ียงชีพตนเอง ส่งผลกระทบ

ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน  

ความสาํเร็จของการจดัการศึกษาผูใ้หญ่เพ่ือ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยา่งย ัง่ยืน จะตอ้งมีการวางแผนการ

ปฏิบติัเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนด กลยทุธ์จึงเป็น

เสมือนกระบวนการตดัสินใจอนัซบัซอ้นซ่ึงเช่ือมโยง

วตัถุประสงค ์หรือจุดมุ่งหมายสุดทา้ยเขา้กบัวิธีการและ

เคร่ืองมือท่ีจะทาํใหบ้รรลุวตัถุประสงคน์ั้น และผูวิ้จยัใน

ฐานะท่ีเป็นผูบ้ริหารการศึกษาจึงไดท้าํการวิจยัเร่ือง กล

ยทุธ์การจดัการศึกษาผูใ้หญ่เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยา่ง

ย ัง่ยืน เป็นการสนองตอบต่อความตอ้งการในการเรียนรู้

ตลอดชีวิตอยา่งมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ อนันาํไปสู่

การพฒันาประเทศใหบุ้คคล ชุมชน และเศรษฐกิจไดรั้บ

การพฒันาอยา่งย ัง่ยืนต่อไป 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบนั สภาพปัญหา และ

สภาพท่ีพึงประสงคข์องการจดัการศึกษาผูใ้หญ่เพ่ือ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยา่งย ัง่ยืน 

2. เพ่ือพฒันากลยุทธ์การจดัการศึกษาผูใ้หญ่

เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยา่งย ัง่ยืน 

3. เพ่ือประเมินความเหมาะสมของกลยทุธ์

การจดัการศึกษาผูใ้หญ่เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยา่ง

ย ัง่ยืน 

 

  

 

  

 

กรอบแนวคิดการวจัิย         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจยัเร่ืองกลยทุธ์การจดัการศึกษาผูใ้หญ่เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยา่งย ัง่ยืน 

กระบวนการพฒันากลยุทธ์การ

จัดการศึกษาผู้ใหญ่เพือ่ส่งเสริม

คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 

1.  การวเิคราะห์เชิงกลยทุธ ์

2.  การกาํหนดกลยทุธ์ 

3.  การนาํกลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติั 

4.  การประเมินและควบคุมกลยทุธ ์

 

 

สภาพการดาํเนินการปัจจุบนัของระบบ

การจดัการศึกษาผูใ้หญ่มีการดาํเนินการอยูใ่น

ระดบันอ้ย ส่วนสภาพการดาํเนินการท่ีคาดหวงันั้น

ตอ้งการระบบการจดัการศึกษาผูใ้หญ่ในระดบัมาก 

ทั้งในภาพรวมและรายดา้น 

ปัญหาท่ีพบคือ แนวทางปฏิบติัการศึกษา

ทางเลือกของประเทศไทยมีการดาํเนินงานท่ีล่าชา้ 

ชุมชนและองคก์รเอกชนไม่ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม

อยา่งจริงจงั ไม่มีกฎกระทรวงออกมากาํหนด

หลกัเกณฑอ์ยา่งชัดเจน ทาํให้การศึกษาทางเลือก 

ซ่ึงส่วนมากแลว้เป็นผูเ้รียนในวยัผูใ้หญ่ดาํเนินงาน

ไม่ต่อเน่ือง ไม่ประสบความสาํเร็จ บุคคลไม่

สามารถใชค้วามรู้นาํทางให้ตนเองประสบ

ความสาํเร็จไดต้ามศกัยภาพของตนเป็นผลกระทบ

ท่ีมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวติความ

เป็นอยูท่ี่ดีของประชาชนในประเทศ 

การแกไ้ขดว้ยการจดัการศึกษาพิจารณาจาก

สภาพท่ีพึงประสงคข์องการจดัการศึกษาผูใ้หญ่ท่ี

เนน้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยา่งย ัง่ยนืทั้งในส่วน

ของตนเอง ชุมชน และสภาพเศรษฐกิจ 

ระบบการจัดการศึกษาผู้ใหญ่ 

1. การกาํหนดเน้ือหา  

2. การกาํหนดวตัถุประสงค ์ 

3. การประเมินพฤติกรรมเบ้ืองตน้  

4. การกาํหนดกลยทุธ์การสอน  

5. การจดักลุ่มผูเ้รียน  

6. การกาํหนดเวลาเรียน  

7. การจดัสถานท่ีเรียน  

8. การจดัสรรทรัพยากร 

9. การประเมิน  

10. การวเิคราะห์ขอ้มูลยอ้นกลบั 
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กลยุทธ์

การจัด

การศึกษา

ผู้ใหญ่เพือ่

ส่งเสริม

คุณภาพ

ชีวติอย่าง

ยัง่ยนื 

 

การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

อย่างยั่งยืน 

1.การส่งเสริมการพฒันาตนเอง 

- การพฒันาทางดา้นสติปัญญา       

- การพฒันาทางดา้นอารมณ์ 

- การพฒันาทางดา้นร่างกาย 

- การพฒันาทางดา้นสังคม 

2.การส่งเสริมการพฒันาในระดบั

ชุมชน 

3.การส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจ 
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แนวคิด ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

แนวคิดเกีย่วกบัการจัดการศึกษาผู้ใหญ่ 

 การจดัการการศึกษาผูใ้หญ่เป็นกระบวนการท่ี

เป็นระบบดาํเนินไปอยา่งต่อเน่ือง    ในการใหค้วามรู้กบั

ผูใ้หญ่ เพ่ือการพฒันาไป           สู่เป้าหมายอยา่งเป็น

ระบบ เป็นการพฒันาคุณภาพของมนุษย ์โดยมีบุคคลและ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเขา้ร่วมดาํเนินการ มีรูปแบบ 

ขั้นตอน กติกาและวิธีการดาํเนินการ โดยมีทรัพยากรต่าง 

ๆ สนบัสนุน และตอ้งมีกระบวนการประเมินผลการจดั

การศึกษาท่ีเท่ียงตรงและเช่ือถือได ้(Jeffs and Smith, 

1999, p. 219; Megginson and Pedler, 1992, p. 34)  

 ลกัษณะของการเรียนรู้ในผูใ้หญ่เป็นการเรียนรู้

ดว้ยการนาํตนเอง (self-directed learning) ผูเ้รียนคิดริเร่ิม

วินิจฉยัความตอ้งการการเรียนรู้ของตน เขา้ใจตนเองหรือ

มโนภาพแห่งตน (self-concept) เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน

ตามสถานการณ์และประสบการณ์ของบุคคล 

(experiences) ระบุวตัถุประสงคแ์ละกาํหนดแผนการ

เรียนรู้ มีพร้อมในการเรียน (readiness to learn) รวมทั้ง

ประเมินผลการเรียนรู้นั้นดว้ยตนเองทั้งหมด เห็นคุณค่า

ของเวลา (time perspectives) ท่ีใชใ้นการเรียนวา่มีความ

เหมาะสมนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนไปใชท้นัที 

(Knowles, 1980, p. 43) 

 ผลผลิตของการจดัการศึกษาผูใ้หญ่ ไดแ้ก่ 

ผูใ้หญ่ท่ีไดรั้บการศึกษากลายเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ 

การเรียนรู้ของผูใ้หญ่นั้นเนน้เก่ียวกบัความสามารถใน

การเรียนรู้ของผูใ้หญ่วา่ผูใ้หญ่สามารถเรียนรู้ได ้และท่ี

สาํคญัผูใ้หญ่มีความสนใจและความสามารถท่ีแตกต่าง

จากเดก็ สาระสาํคญัในการจดัการเรียนรู้ใหก้บัผูใ้หญ่ตอ้ง

คาํนึงถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ ไดแ้ก่ 

ความแตกต่างระหวา่งบุคคล การสะสมประสบการณ์ท่ี

เป็นประโยชนต่์อการเรียนรู้ การเป็นผูน้าํตนเอง การใช้

สถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตมาเป็นหลกัสาํคญัในการ

เรียนรู้ และส่ิงท่ีเรียนตรงกบัความตอ้งการและความ

สนใจของผูใ้หญ่    จะทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีดี (Knowles, 

1980, pp. 44-59) 

 แนวคิดเกีย่วกบัการจัดการศึกษาผู้ใหญ่เพือ่

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 

คุณภาพชีวิต หมายถึง ระดบัของการมีชีวิตท่ีดี มี

ความสุข ความพึงพอใจในชีวิต ทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ 

สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

 การพฒันาอยา่งย ัง่ยืนในบริบทไทยเป็นการ

พฒันาท่ีตอ้งคาํนึงถึงความเป็นองคร์วมของทุก ๆ ดา้น

อยา่งสมดุลบนพ้ืนฐานของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิ

ปัญญา และวฒันธรรมไทยดว้ยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนทุกกลุ่ม ดว้ยความเอ้ืออาทร เคารพซ่ึงกนัและ

กนั เพ่ือสามารถในการพ่ึงตนเอง และคุณภาพชีวิต อยา่ง

เท่าเทียมกนั 

 การออกแบบระบบการเรียนการสอน 

(Instructional System Design: ISD) เก่ียวกบัการจดั

การศึกษาผูใ้หญ่เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยา่งย ัง่ยืน

มุ่งเนน้ไปท่ีกระบวนการวางแผนในการจดัการเรียนการ

สอนอยา่งเป็นระบบ มีทฤษฎีทางการเรียนรู้และจิตวิทยา

การศึกษาแนวทาง เพ่ือใหไ้ดร้ะบบการจดัการเรียนการ

สอนท่ีมีคุณภาพ มีกระบวนการวางแผนการเรียนการ

สอนอยา่งมีระบบ ทาํใหผู้ส้อนสามารถถ่ายทอดความรู้สู่

ผูเ้รียนและผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

การออกแบบระบบการเรียนการสอนอาจใชเ้พ่ือการ

ออกแบบบทเรียนสั้น ๆ สาํหรับการเรียนการสอนในชั้น

เรียน การออกแบบเพ่ือพฒันาบทเรียนสาํหรับการเรียน

การสอนทั้งหน่วยการเรียนในลกัษณะของบทเรียน

สาํเร็จรูป ผูวิ้จยัใชแ้นวคิดของ Gerlach and Ely ซ่ึง

อธิบายองคป์ระกอบของการจดัการศึกษา 10 ดา้น คือ 

การกาํหนดเน้ือหา การกาํหนดวตัถุประสงค ์การประเมิน

พฤติกรรมเบ้ืองตน้ การกาํหนดกลยทุธ์การสอน การจดั

กลุ่มผูเ้รียน การกาํหนดเวลาเรียน การจดัสถานท่ีเรียน 

การจดัสรรทรัพยากร การประเมิน และการวิเคราะห์

ขอ้มลูยอ้นกลบั (Gerlach and Ely, 1971, p. 32; Dick and 

Carey, 1989, p. 5; Kibler, 1974, pp. 52-53)  
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แนวคิดเกีย่วกบักลยุทธ์ 

 กลยทุธ์ (strategy) หมายถึง วิถีทางหรือ

ขอ้กาํหนดท่ีองคก์ารปฏิบติัเพ่ือบรรลุวตัถุประสงคท่ี์

กาํหนด ภายใตข้อ้จาํกดัของสภาพแวดลอ้มภายนอก และ

ขีดความสามารถขององคก์ารซ่ึง Abbass (2003, p. 479) 

ไดอ้ธิบายขั้นตอนพ้ืนฐานของกระบวนการบริหารเชิงกล

ยทุธ์วา่ประกอบดว้ย การวิเคราะห์เชิงกลยทุธ์ (Strategic 

Analysis) การกาํหนดกลยทุธ์ (Strategic Formulation) 

การนาํกลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติั (Strategic 

Implementation) และการประเมินและควบคุมกลยทุธ์ 

(Strategic Evaluation and Control) 

 จากนั้นผูวิ้จยัจึงไดน้าํมาเขียนเป็นกรอบแนวคิด

ของงานวิจยั เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบนั ขอ้มลูทัว่ไป สภาพ

ปัญหา และสภาพท่ีพึงประสงคข์องการจดัการศึกษา

ผูใ้หญ่เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยา่งย ัง่ยืนและจากนั้นจึง

ทาํการพฒันากลยทุธ์การจดัการศึกษาผูใ้หญ่เพ่ือส่งเสริม

คุณภาพชีวิตอยา่งย ัง่ยืน และทาํการประเมินความ

เหมาะสมของกลยทุธ์การจดัการศึกษาผูใ้หญ่เพ่ือส่งเสริม

คุณภาพชีวิตอยา่งย ัง่ยืน ดงัน้ี 

   

วธีิดําเนินการวจัิย 

 รูปแบบการวิจยัเป็นแบบผสมผสาน (mixed 

method research) มีขั้นตอนการวิจยัดงัน้ี (1) ศึกษาสภาพ

ปัจจุบนั  ขอ้มลูทัว่ไป สภาพปัญหา และสภาพท่ีพึง

ประสงคข์องการจดัการศึกษาผูใ้หญ่เพ่ือส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิตอยา่งย ัง่ยืน ผูวิ้จยัใชวิ้ธีการวิจยัเชิงปริมาณวิเคราะห์

ขอ้มลู โดยหาค่าความแตกต่างของค่าเฉล่ียของสภาพ

ปัจจุบนั และสภาพท่ีพึงประสงคใ์นภาพรวม และรายขอ้ 

แลว้ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยใชส้ถิติ t-test 

for  dependent sample และใชก้ารวิเคราะห์ถดถอย

พหุคูณ แบบเป็นขั้นตอน (stepwise regression) เพ่ือให้

ไดต้วัแปรพยากรณ์ท่ีดีท่ีสุด 

 

 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในงานวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูใ้หญ่ท่ีอาศยัอยู่

ในประเทศไทย  

 กลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยัคร้ังน้ีไดม้าจากการสุ่ม

โดยอาศยัหลกัความน่าจะเป็น (probability sampling) 

โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified random sampling) 

ไดจ้าํนวน 400 คน  

 กลุ่มเป้าหมายในการพฒันากลยทุธ์คือ 

นกัวิชาการ  นกับริหารการศึกษา ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการจดั

การศึกษาผูใ้หญ่ ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความเขา้ใจระบบ

การจดัการศึกษาผูใ้หญ่เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยา่ง

ย ัง่ยืน จาํนวน 17 คน ผูวิ้จยัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

(purposive sampling)  

 กลุ่มเป้าหมายในการประเมินความเหมาะสม

ของกลยทุธ์ คือ นกัวิชาการ นกับริหารการศึกษา 

ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการจดัการศึกษาผูใ้หญ่ ซ่ึงเป็น

ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความเขา้ใจระบบการจดัการศึกษาผูใ้หญ่

เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยา่งย ัง่ยืน จาํนวน 20 คน ผูวิ้จยั

เลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 1. แบบสอบถามความคิดเห็น สภาพปัจจุบนั 

และสภาพท่ีพึงประสงคข์องการจดัการศึกษาผูใ้หญ่เพ่ือ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยา่งย ัง่ยืน ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ของ

สภาพการดาํเนินการปัจจุบนัโดยรวมเท่ากบั .950 และมี

ค่าความเช่ือมัน่ของสภาพการดาํเนินการท่ีคาดหวงั

โดยรวมเท่ากบั .936 

 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันากลยทุธ์การจดั

การศึกษาผูใ้หญ่เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยา่งย ัง่ยืน 

ไดแ้ก่ เอกสารประกอบการประชุมการสนทนากลุ่มการ

จดัการศึกษาผูใ้หญ่เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยา่งย ัง่ยืน มี

เน้ือหาของการวิเคราะห์ SWOT วิสยัทศัน ์(vision) พนัธ

กิจ (mission) เป้าประสงค ์(goal) และแนวทางปฏิบติั 

 3. แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความ

เหมาะสมของกลยทุธ์การจดัการศึกษาผูใ้หญ่เพ่ือส่งเสริม



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2558 45

คุณภาพชีวิตอยา่งย ัง่ยืน ประกอบดว้ย 4 ดา้น คือ ดา้น

ความถกูตอ้ง ดา้นความเหมาะสม ดา้นความเป็น

ประโยชน ์และดา้นความเป็นไปไดใ้นเชิงปฏิบติั 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูวิ้จยัเกบ็ขอ้มลูทั้งในเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูสภาพปัจจุบนั ขอ้มลูทัว่ไป 

สภาพปัญหา และสภาพท่ีพึงประสงคข์องการจดั

การศึกษาผูใ้หญ่เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยา่งย ัง่ยืน 

จากนั้นทาํการพฒันากลยุทธ์การจดัการศึกษาผูใ้หญ่เพ่ือ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยา่งย ัง่ยืนโดยวิธีการสนทนากลุ่ม 

(focus group discussion) สุดทา้ยทาํการประเมินความ

เหมาะสมของกลยทุธ์การจดัการศึกษาผูใ้หญ่เพ่ือส่งเสริม

คุณภาพชีวิตอยา่งย ัง่ยืน 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู คือ ค่าเฉล่ีย 

(mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard 

Deviation) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดย  ใช้

สถิติ t-test for dependent sample และใชก้ารวิเคราะห์

ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) วิเคราะห์

ขอ้มลูเพ่ือทาํนายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยา่งย ัง่ยืน 

 

ผลการวจัิย 

 ผลการวิจยัเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั ขอ้มลูทัว่ไป 

สภาพปัญหา และสภาพท่ีพึงประสงคข์องการจดั

การศึกษาผูใ้หญ่เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยา่งย ัง่ยืน สรุป

ไดว้า่ การดาํเนินงานของระบบการจดัการศึกษาผูใ้หญ่ 

แบ่งเป็น 10 ดา้นคือ ดา้นการกาํหนดเน้ือหา ดา้นการ

กาํหนดวตัถุประสงค ์ดา้นการประเมินพฤติกรรม

เบ้ืองตน้ ดา้นการกาํหนดกลยทุธ์การสอน ดา้นการจดั

กลุ่มผูเ้รียน ดา้นการกาํหนดเวลาเรียน ดา้นการจดัสถานท่ี

เรียน ดา้นการจดัสรรทรัพยากร ดา้นการประเมิน และ

ดา้นการวิเคราะห์ขอ้มลูยอ้นกลบั พบวา่ มีสภาพการ

ดาํเนินการปัจจุบนัอยู่ในระดบันอ้ยในทุกดา้น ส่วนสภาพ

ท่ีพึงประสงคน์ั้นอยูใ่นระดบัมาก โดยสภาพการ

ดาํเนินการท่ีคาดหวงัมีค่าเฉล่ียสูงกวา่สภาพการ

ดาํเนินการปัจจุบนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติในระดบั .01 

ทั้งในภาพรวมและรายดา้น 

 กลยทุธ์การจดัการศึกษาของระบบการจดั

การศึกษาผูใ้หญ่ แบ่งเป็น 4 ดา้นคือ ดา้นการวิเคราะห์

เชิงกลยทุธ์ ดา้นการกาํหนดกลยทุธ์ ดา้นการนาํกลยทุธ์

ไปสู่การปฏิบติั และดา้นการประเมินและควบคุมกลยทุธ์ 

พบวา่ มีสภาพการดาํเนินการปัจจุบนัในระดบันอ้ยในทุก

ดา้น ส่วนสภาพท่ีพึงประสงคน์ั้นอยูใ่นระดบัมาก โดย

สภาพการดาํเนินการท่ีคาดหวงัมีค่าเฉล่ียสูงกวา่สภาพ

การดาํเนินการปัจจุบนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติในระดบั 

.01 ทั้งในภาพรวมและรายดา้น 

 คุณภาพชีวิตอยา่งย ัง่ยืนมีสภาพการดาํเนินการ

ปัจจุบนัในระดบันอ้ยส่วนสภาพท่ีพึงประสงคน์ั้นอยูใ่น

ระดบัมาก โดยสภาพการดาํเนินการท่ีคาดหวงัมีค่าเฉล่ีย

สูงกวา่สภาพการดาํเนินการปัจจุบนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติในระดบั .01 

 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยา่งย ัง่ยืนของระบบ

การจดัการศึกษาผูใ้หญ่ แบ่งเป็น 3 ดา้นคือ ระบบการจดั

การศึกษาผูใ้หญ่ส่งเสริมการพฒันาในระดบับุคคล ไดแ้ก่ 

สติปัญญา อารมณ์ ร่างกาย และสงัคม ระบบการจดั

การศึกษาผูใ้หญ่ส่งเสริมการพฒันาในระดบัชุมชน และ

ระบบการจดัการศึกษาผูใ้หญ่ส่งเสริมการพฒันาในดา้น

เศรษฐกิจ พบวา่ มีสภาพการดาํเนินการปัจจุบนัในระดบั

นอ้ยในทุกดา้น ส่วนสภาพท่ีพึงประสงคน์ั้นอยู่ในระดบั

มาก โดยสภาพการดาํเนินการท่ีคาดหวงัมีค่าเฉล่ียสูงกวา่

สภาพการดาํเนินการปัจจุบนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติใน

ระดบั .01 ทั้งในภาพรวมและรายดา้น 

 กลยทุธ์การจดัการศึกษาผูใ้หญ่เพ่ือส่งเสริม

คุณภาพชีวิตอยา่งย ัง่ยืนมีสภาพการดาํเนินการปัจจุบนัใน

ระดบันอ้ย ส่วนสภาพท่ีพึงประสงคน์ั้นอยูใ่นระดบัมาก 

ซ่ึงสภาพการดาํเนินการท่ีคาดหวงัมีค่าเฉล่ียสูงกวา่สภาพ
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การดาํเนินการปัจจุบนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติในระดบั 

.01 

 สภาพปัญหาของการจดัการศึกษาผูใ้หญ่เพ่ือ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยา่งย ัง่ยืน พบวา่ แนวทาง

ปฏิบติัการศึกษาทางเลือกของประเทศไทยมีการ

ดาํเนินงานท่ีล่าชา้ ชุมชนและองคก์รเอกชนไม่ไดเ้ขา้มามี

ส่วนร่วมอยา่งจริงจงั ไม่มีกฎกระทรวงออกมากาํหนด

หลกัเกณฑอ์ยา่งชดัเจนทาํใหก้ารศึกษาทางเลือก ซ่ึง

ส่วนมากแลว้เป็นผูเ้รียนในวยัผูใ้หญ่ดาํเนินงานไม่

ต่อเน่ือง ไม่ประสบความสาํเร็จ บุคคลไม่สามารถใช้

ความรู้นาํทางใหต้นเองประสบความสาํเร็จไดต้าม

ศกัยภาพของตนเป็นผลกระทบท่ีมีความเก่ียวขอ้ง

สมัพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ 

 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบวา่ ระบบการ

จดัการศึกษาผูใ้หญ่ในดา้นการวิเคราะห์ขอ้มลูยอ้นกลบั 

ดา้นการกาํหนดเวลาเรียน ดา้นการประเมินพฤติกรรม

เบ้ืองตน้ ดา้นการจดัสรรทรัพยากร และดา้นการกาํหนด

เน้ือหา สามารถพยากรณ์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยา่ง

ย ัง่ยืนโดยรวมไดร้้อยละ 51.5 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .01 และพบวา่ กระบวนการพฒันากลยทุธ์การจดั

การศึกษาผูใ้หญ่เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยา่งย ัง่ยืน ดา้น

การนาํกลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติั ดา้นการกาํหนดกลยทุธ์ 

และดา้นการวิเคราะห์เชิงกลยทุธ์ สามารถพยากรณ์การ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยา่งย ัง่ยืนในภาพรวมไดร้้อยละ 

53.9 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 ผลการวิจยัเก่ียวกบัการพฒันากลยทุธ์การจดั

การศึกษาผูใ้หญ่เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยา่งย ัง่ยืน 

 กลยทุธ์การจดัการศึกษาผูใ้หญ่เพ่ือส่งเสริม

คุณภาพชีวิตอยา่งย ัง่ยืน ประกอบดว้ย 4 ส่วนคือ 

 1. การวิเคราะห์เชิงกลยทุธ์ สามารถสรุปการ

วิเคราะห์ SWOT Analysis ดงัน้ี 

 1.1 การวิเคราะห์จุดแขง็ (S: Strengths) พบวา่ มี

ความชดัเจนครบทั้งการส่งเสริมการพฒันาในระดบั

บุคคล ระดบัชุมชน และเศรษฐกิจ เป็นไปตามความ

ตอ้งการของผูเ้รียน ทาํใหมี้ความเป็นไปไดใ้นการแสดง

ถึงศกัยภาพทางวิชาการของการจดัการศึกษาผูใ้หญ่เพ่ือ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยา่งย ัง่ยืน 

 1.2 การวิเคราะห์จุดอ่อน (W: Weaknesses) 

พบวา่ ยงัไม่มีโครงสร้างการบริหารหลกัสูตรและ

ดาํเนินการอยา่งเป็นระบบท่ีชดัเจน ส่วนการประเมินท่ี

เนน้ตามความตอ้งการของผูเ้รียนนั้นจดัเป็นระบบ

ประเมินท่ียากในการทาํใหผู้เ้รียนทุกคนพึงพอใจ ส่วน

ปัญหาสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบนัอาจจะส่งผลใหมี้

ผูเ้ขา้ร่วมนอ้ย ขาดแคลนผูส้อนและยงัไม่มีแหล่งเงินทุน 

 1.3 การวิเคราะห์โอกาส (O: Opportunities) 

พบวา่ ลกัษณะทางสงัคมวฒันธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปทาํ

ใหเ้กิดความตอ้งการกาํลงัคนท่ีมีความรู้หลากหลาย และ

มีระดบัการศึกษาท่ีสูงข้ึน เป็นโอกาสใหร้ะบบการจดั

การศึกษาผูใ้หญ่เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยา่งย ัง่ยืน มี

ส่วนช่วยในการพฒันา และยกระดบัความรู้ของแรงงาน

ใหเ้พ่ิมมากข้ึน 

1.4 การวิเคราะห์ภาวะคุกคาม (T: Threats) 

พบวา่ ผูเ้รียนบางส่วน มีทศันคติเชิงลบต่อความต่อเน่ือง

และการดาํรงอยูข่องระบบการจดัการศึกษา ทาํใหข้าด

ความน่าเช่ือถือ องคก์รอ่ืนมีการฝึกอบรมส่งเสริมการ

พฒันาอาชีพโดยตรง ทาํใหป้ระชาชนอาจจะใหค้วาม

สนใจมากกวา่ระบบการจดัการศึกษาผูใ้หญ่เพ่ือส่งเสริม

คุณภาพชีวิตอยา่งย ัง่ยืน 

 2. การกาํหนดกลยทุธ์ ผูวิ้จยัทาํการกาํหนด 

วิสยัทศัน ์พนัธกิจ และเป้าหมายของการจดัการศึกษา

ผูใ้หญ่ท่ีมุ่งเนน้ไปท่ีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยา่งย ัง่ยืน

ของบุคคล ชุมชน และเศรษฐกิจ  

 3. การนาํกลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติั เป็นส่วนของ

การดาํเนินงานของระบบการจดัการศึกษาผูใ้หญ่ทั้ง 10 

ดา้น 

 4. การประเมินและควบคุมกลยุทธ์ เป็นการ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน กลยทุธ์การจดัการศึกษา

ผูใ้หญ่เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยา่งย ัง่ยืนใหมี้ความ

เหมาะสมเป็นการประเมินแบบ 360 องศา ผลการการ

ประเมินความเหมาะสมของกลยทุธ์การจดัการศึกษา
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ผูใ้หญ่เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยา่งย ัง่ยืน โดยรวมอยูใ่น

ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มี 2 ดา้นท่ีมี

ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นความเป็น

ประโยชน ์และดา้นความถกูตอ้ง และพบวา่มี 2 ดา้นท่ีมี

ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นความเหมาะสม และ

ดา้นความเป็นไปไดใ้นเชิงปฏิบติั 

 

การอภิปรายผล 

 สภาพปัญหาของการจดัการศึกษาผูใ้หญ่เพ่ือ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยา่งย ัง่ยืนท่ีพบคือ มีการดาํเนินงาน

ท่ีล่าชา้ ชุมชนและองคก์รเอกชนไม่ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม

อยา่งจริงจงั ทาํใหไ้ม่ต่อเน่ือง ไม่ประสบความสาํเร็จ 

บุคคลไม่สามารถใชค้วามรู้นาํทางใหต้นเองประสบ

ความสาํเร็จไดต้ามศกัยภาพของตนเป็นผลกระทบท่ีมี

ความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดี 

สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ มลูนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 

(2553, หนา้ 12) ท่ีพบวา่ ในทางปฏิบติัการศึกษา

ทางเลือกของประเทศไทยยงัมีการดาํเนินงานท่ีล่าชา้ ไม่มี

การดาํเนินงานอยา่งเป็นรูปธรรม ทาํใหย้งัไม่ประสบ

ความสาํเร็จ 

 การดาํเนินงานของระบบการจดัการศึกษา

ผูใ้หญ่แบ่งเป็น 10 ดา้นคือ ดา้นการกาํหนดเน้ือหา ดา้น

การกาํหนดวตัถุประสงค ์ดา้นการประเมินพฤติกรรม

เบ้ืองตน้ ดา้นการกาํหนดกลยทุธ์การสอน ดา้นการจดั

กลุ่มผูเ้รียน ดา้นการกาํหนดเวลาเรียน ดา้นการจดัสถานท่ี

เรียน ดา้นการจดัสรรทรัพยากร ดา้นการประเมิน และ

ดา้นการวิเคราะห์ขอ้มลูยอ้นกลบั สอดคลอ้งกบัแนวคิด

ของ Gerlach and Ely ซ่ึงไดอ้ธิบายถึงระบบการจดั

การศึกษา 10 ดา้น คือ การกาํหนดเน้ือหา การกาํหนด

วตัถุประสงค ์การประเมินพฤติกรรมเบ้ืองตน้ การ

กาํหนดกลยทุธ์การสอน การจดักลุ่มผูเ้รียน การ

กาํหนดเวลาเรียน การจดัสถานท่ีเรียน การจดัสรร

ทรัพยากร การประเมิน และการวิเคราะห์ขอ้มลูยอ้นกลบั 

(Gerlach and Ely, 1971, p. 32; Dick and Carey, 1989, p. 

5; Kibler, 1974, pp. 52-53)  

 ผลการวิเคราะห์สภาพการดาํเนินงานปัจจุบนั

และสภาพการดาํเนินการท่ีคาดหวงัของระบบการจดั

การศึกษาผูใ้หญ่ ทั้ง 10 ดา้นพบวา่ มีค่าเฉล่ียความ

คาดหวงัมากกวา่ค่าเฉล่ียสภาพการดาํเนินงานปัจจุบนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทั้งในภาพรวมและ

รายดา้น สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สถาบนัพฒันา

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัภาคกลาง 

(2555, หนา้ 120) และพบวา่ ทกัษะการใชส่ื้อ อุปกรณ์ ใบ

งานวิทยากร วิธีการประเมินผล ระยะเวลาท่ีใชใ้นการจดั

กิจกรรม และสถานท่ีท่ีใชใ้นการจดักิจกรรม มีค่าเฉล่ีย

ความคาดหวงัมากกวา่ค่าเฉล่ียสภาพการดาํเนินงาน

ปัจจุบนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 กลยทุธ์การจดัการศึกษาของระบบการจดั

การศึกษาผูใ้หญ่ มีค่าเฉล่ียความคาดหวงัมากกวา่ค่าเฉล่ีย

สภาพการดาํเนินงานปัจจุบนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .01 ทั้งในภาพรวมและรายดา้น สอดคลอ้งกบั

แนวคิดของ วรางคณา ผลประเสริฐ (2554, หนา้ 16) 

อธิบายถึงการบริหารเชิงกลยทุธ์วา่ประกอบไปดว้ย

ขั้นตอนพ้ืนฐาน 4 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์เชิงกลยทุธ์  

การกาํหนดกลยทุธ์ การนาํกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบติั และ

การประเมินและควบคุมกลยทุธ์ 

 คุณภาพชีวิตอยา่งย ัง่ยืน มีค่าเฉล่ียความคาดหวงั

มากกวา่ค่าเฉล่ียสภาพการดาํเนินงานปัจจุบนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 

สุวฒัน์ มหตันิรันดร์กลุ (2540, หนา้ 55) ท่ีไดก้ล่าววา่ 

คุณภาพชีวิต หมายถึง ระดบัการมีชีวิตท่ีดี มีความสุข 

และความพึงพอใจในชีวิตทั้งในดา้นร่างกาย จิตใจ สงัคม 

อารมณ์  

 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยา่งย ัง่ยืนของระบบ

การจดัการศึกษาผูใ้หญ่ มีค่าเฉล่ียความคาดหวงัมากกวา่

ค่าเฉล่ียสภาพการดาํเนินงานปัจจุบนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .01 ทั้งในภาพรวมและรายดา้น สอดคลอ้ง

กบัแนวคิดของ ดวงเดือน พนัธุมนาวิน และคนอ่ืนๆ 

(2540, หนา้ 34) ท่ีกล่าววา่ คุณภาพชีวิตนั้นตอ้งพิจารณา

ทางดา้นสุขภาพ การศึกษา และเศรษฐกิจ ใหค้รบทุกดา้น 
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ตลอดจนมีโอกาสพฒันาตนเองและผูอ่ื้นทางดา้น

สติปัญญา สงัคม อารมณ์ความสวยงามและความผอ่งใส

ดา้นจิตใจ เป็นตน้ 

 กลยทุธ์การจดัการศึกษาผูใ้หญ่เพ่ือส่งเสริม

คุณภาพชีวิตอยา่งย ัง่ยืน มีค่าเฉล่ียความคาดหวงัมากกวา่

ค่าเฉล่ียสภาพการดาํเนินงานปัจจุบนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .01 สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ คมกฤช 

จนัทร์ขจร (2551, หนา้ 313) ท่ีพบวา่ การพฒันาแนว

ทางการจดัการศึกษาตามอธัยาศยัเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิตนั้นจะตอ้งกาํหนดใหมี้การจดัการศึกษาตาม

อธัยาศยั จดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ จดัปัจจยัส่งเสริม

การเรียนรู้พฒันาแหล่งการเรียนรู้ การจดัการความรู้ ส่ือ

และเทคโนโลยีการศึกษา และการพฒันาเครือข่ายการ

เรียนรู้ เนน้การเรียนรู้จากประสบการณ์ 

 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบวา่ ระบบการ

จดัการศึกษาผูใ้หญ่มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยา่งย ัง่ยืน มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .01 โดยระบบการจดัการศึกษาผูใ้หญ่ในดา้นการ

วิเคราะห์ขอ้มลูยอ้นกลบั ดา้นการกาํหนดเวลาเรียน ดา้น

การประเมินพฤติกรรมเบ้ืองตน้ ดา้นการจดัสรร

ทรัพยากร และดา้นการกาํหนดเน้ือหา สามารถพยากรณ์

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยา่งย ัง่ยืนโดยรวมไดร้้อยละ 

51.5 และพบวา่ กระบวนการพฒันากลยทุธ์การจดั

การศึกษาผูใ้หญ่เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยา่งย ัง่ยืนมี

ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยา่ง

ย ัง่ยืนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยตวัแปร

กระบวนการพฒันากลยทุธ์การจดัการศึกษาผูใ้หญ่เพ่ือ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยา่งย ัง่ยืน ดา้นการนาํกลยทุธ์ไปสู่

การปฏิบติั ดา้นการกาํหนดกลยทุธ์ และดา้นการวิเคราะห์

เชิงกลยทุธ์ สามารถพยากรณ์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

อยา่งย ัง่ยืนในภาพรวมไดร้้อยละ 53.9 สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ เติมทรัพย ์จัน่เพชร และสนอง โลหิตวิเศษ 

(2554, หนา้ 7) ท่ีอธิบายวา่ การพฒันาตนเองของผูใ้หญ่

นั้นตอ้งมีความตอ้งการรู้ (need to know) มีมโนทศันข์อง

ผูเ้รียน (the learner’s self concept) ท่ีเสริมบทบาทของ

ประสบการณ์ของผูเ้รียน (the role of the learner’s 

experience) เกิดเป็นความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ (readiness to 

learn) และนาํไปสู่การเรียนรู้ (orientation to learning) 

และมีแรงจูงใจ (motivation) ในการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ ทาํ

ใหเ้กิดเป็นการพฒันาตนเองซ่ึงหวัใจสาํคญัของการ

พฒันาดา้นต่างๆ การท่ีผูใ้หญ่ไดพ้ฒันาความรู้ 

ความสามารถ เป็นการเพ่ิมศกัยภาพ ทาํใหเ้กิดสงัคมแห่ง

การเรียนรู้ เกิดความเสมอภาค ความกินดีอยูดี่ มีสุขภาพ

อนามยัท่ีดี และเป็นการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 

 การพฒันากลยทุธ์การจดัการศึกษาผูใ้หญ่เพ่ือ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยา่งย ัง่ยืน ประกอบดว้ย 4 ส่วน คือ 

 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์เชิงกลยทุธ์ ส่วนของการ

วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกและภายใน (SWOT 

Analysis) ของระบบการจดัการศึกษาผูใ้หญ่เพ่ือส่งเสริม

คุณภาพชีวิตอยา่งย ัง่ยืน 

 จุดแขง็ (S: Strengths) คือ มีความชดัเจนในการ

ส่งเสริมการพฒันาในระดบับุคคล ระดบัชุมชน และ

เศรษฐกิจ มีแนวคิดเก่ียวกบัการวดัประเมินผลชดัเจนวา่

ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของผูเ้รียน เปิดโอกาส

สาํหรับผูเ้รียนทุกคนท่ีสนใจเขา้มาศึกษาเรียนรู้ไดท้าํให้

เกิดความหลากหลายเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา

ใหผู้เ้รียนสามารถเขา้รับการศึกษาไดต้ามอธัยาศยั จึง

คาดการณ์ไดว้า่จะมีผูใ้หค้วามสนใจมาก สอดคลอ้งกบั

แนวคิดของ Harland (1972, p.1) ท่ีกล่าวถึงเป้าหมาย

สูงสุดของการพฒันาวา่คือการส่งเสริมใหป้ระชาชนมี

คุณภาพชีวิตและมีความเป็นอยู่ท่ีมีสุข 

 จุดอ่อน (W: Weaknesses) คือ ยงัไม่มีการ

ดาํเนินการอยา่งเป็นระบบท่ีชดัเจนเป็นรูปธรรม ส่วนการ

ประเมินท่ีเนน้ตามความตอ้งการของผูเ้รียนนั้นจดัเป็น

ระบบประเมินท่ียากท่ีจะทาํใหผู้เ้รียนทุกคนพึงพอใจ 

ส่วนปัญหาสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบนัอาจจะส่งผล

ใหมี้ผูส้นใจมาก แต่ตดัสินใจเขา้ร่วมอยา่งจริงจงัมี

ปริมาณนอ้ย และอาจจะพบปัญหาขาดแคลนทั้งเงินทุน

และผูส้อนในบางสาขาวิชา โดยเฉพาะทางดา้น

เทคโนโลยี และภาษาองักฤษ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
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พงษศ์กัด์ิ สุขพิทกัษ,์ ทองใบ สุดชารี และบุญชม ศรี

สะอาด (2555, หนา้ 181) ท่ีพบวา่ปัญหาการบริหารงาน

วิชาการท่ีเป็นปัญหามากท่ีสุด คือ ขาดแคลนครูและ

บุคลากรทางการศึกษาทาํใหสู้ญเสียศกัยภาพในการสร้าง

คุณภาพงานวิชาการ รองลงมาคือขาดทีมงานวิชาการท่ี

เขม้แขง็ ทาํใหร้ะดบัผลการปฏิบติังานไม่บรรลุ

วตัถุประสงค ์เป็นตน้ 

 โอกาส (O: Opportunities) คือการท่ีลกัษณะทาง

สงัคมวฒันธรรมเปล่ียนแปลงไปทาํใหเ้กิดความตอ้งการ

กาํลงัคนท่ีมีความรู้หลากหลาย เป็นโอกาสใหร้ะบบการ

จดัการศึกษาผูใ้หญ่เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยา่งย ัง่ยืน มี

ส่วนช่วยในการพฒันา และยกระดบัความรู้ของแรงงาน

ใหเ้พ่ิมมากข้ึน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Fahr (2005, 

pp. 75-98) ไดวิ้จยัเก่ียวกบัความตอ้งการการศึกษาตาม

อธัยาศยัของคนในประเทศเยอรมนันี และพบวา่ ความ

ตอ้งการในการเรียนรู้ตามอธัยาศยัจะมาจาก ความสนใจ 

ความพอใจของแต่ละบุคคล 

 ภาวะคุกคาม (T: Threats) คือ ทศันคติเชิงลบต่อ

ความต่อเน่ืองและการดาํรงอยู่ของโครงการระบบการจดั

การศึกษาท่ีผา่นมาของรัฐ ทาํใหข้าดความน่าเช่ือถือ การ

ไม่ส่งเสริมใหมี้การวิจยัในชั้นเรียนทาํใหไ้ม่มีการพฒันา

ใหเ้กิดประโยชนก์บัผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบั 

มลูนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (2553, หนา้ 56) ท่ีกล่าวถึง 

ปัญหาระบบการศึกษาตามอธัยาศยันั้นยงัไม่มีการ

ดาํเนินงานอยา่งเป็นรูปธรรม ประสบปัญหาขาดความ

ยืดหยุน่ ไม่มีอิสระในการดาํเนินงาน  

 ส่วนท่ี 2 การกาํหนดกลยทุธ์ มุ่งเนน้ไปท่ีการ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยา่งย ัง่ยืนของบุคคล ชุมชน และ

เศรษฐกิจ สนบัสนุนการบริหารการจดัการศึกษาผูใ้หญ่

ใหมุ่้งเนน้ไปท่ีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยา่งย ัง่ยืนของ

ผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัท่ี สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 3 

(2554, หนา้ 45-46) ไดก้ล่าวถึง การกาํหนดกลยุทธ์

โดยทัว่ไปนั้นเร่ิมจากวิสยัทศัน ์พนัธกิจ เป้าหมายและ

วตัถุประสงค ์และวิธีปฏิบติั ซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญัต่อ

ความสาํเร็จในการดาํเนินการเชิงกลยทุธ์ 

 ส่วนท่ี 3 การนาํกลยทุธ์ไปสู่การปฏิบัติ 10 ดา้น 

คือ 1. ดา้นการกาํหนดเน้ือหา จะตอ้งมีเน้ือหา

เก่ียวกบัสถานการณ์ปัจจุบนัในเร่ืองทัว่ไปของทอ้งถ่ิน

สงัคมปัจจุบนั เนน้เน้ือหาเก่ียวกบัการดาํเนินชีวิตและการ

ประกอบอาชีพในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบนั เปิดโอกาสให้

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้มาแสดงความคิดเห็น ซ่ึง

สอดคลอ้งกบั Jeffs & Smith (1999, p.48) ท่ีไดอ้ธิบายวา่

การจดัการศึกษาผูใ้หญ่ท่ีมีลกัษณะเป็นการศึกษาตาม

อธัยาศยั ควรจะจดัเป็นหลกัสูตรอยา่งกวา้งเปิดโอกาสให้

ผูส้อนและผูเ้รียนมีกิจกรรมท่ีค่อนขา้งอิสระไม่

จาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงความชดัเจนของหลกัสูตรมากนกั แต่

ควรใหค้วามสาํคญักบับทบาท ในการพฒันาการเรียนรู้

ของบุคคล 

 2. ดา้นการกาํหนดวตัถุประสงค ์ตอ้งกาํหนด

วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม การนาํความรู้ท่ีไดไ้ปปรับ

ใชไ้ดจ้ริงในชีวิตประจาํวนั มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนสามารถคิด

วิเคราะห์สถานการณ์โดยใชป้ระสบการณ์ของตนเอง 

สอดคลอ้งกบั Megginson & Pedler (1992, p. 3) ท่ีไดใ้ห้

ความหมายของการศึกษาผูใ้หญ่วา่เป็นการพฒันาตนเอง

ของบุคคลโดยใชก้ารศึกษา เพ่ือใหมี้ความรู้ทางเทคนิค

วิชาชีพผูเ้รียนเรียนดว้ยตนเอง สามารถปรับปรุงแกไ้ข

ตนเองใหเ้จริญงอกงาม ทั้งดา้นประสิทธิภาพในการ

ทาํงาน ดา้นปัญญา และคุณภาพ ดว้ยการทาํงานหรือ

ดาํรงชีวิตอยา่งมีจุดหมาย 

 3. ดา้นการประเมินพฤติกรรมเบ้ืองตน้ คาํนึงถึง

ความแตกต่างของพ้ืนฐานความสามารถ ความตอ้งการท่ี

แตกต่างกนัของผูเ้รียน และนาํผลการประเมินไปจดัการ

เรียนใหเ้หมาะสมตามศกัยภาพ สอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ Rachel (2006, pp. 240-241) ท่ีพบวา่การประเมิน

พฤติกรรมเบ้ืองตน้นั้นจะทาํใหท้ราบถึงประสบการณ์ 

ความสนใจ ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของผูเ้รียน

สามารถนาํมากาํหนดเป็นแนวทางการพฒันาผูเ้รียนตาม

กลุ่มพฤติกรรมท่ีเหมาะสมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 4. ดา้นการกาํหนดกลยุทธ์การสอน ตอ้งมีการ

กาํหนดวิธีการสอนท่ีสอดคลอ้งเหมาะสมกบัผูใ้หญ่ ยึด
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ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางในการเรียนรู้ เอ้ือใหผู้ใ้หญ่เกิดการ

เรียนรู้ดว้ยตวัเอง กาํหนดแผนและวิธีการสอนให้

เหมาะสมกบัผูเ้รียนในแต่ละกลุ่ม ระบุเทคนิคการสอน

สาํหรับผูใ้หญ่ไวอ้ยา่งชดัเจนในแผนกลยทุธ์ สอดคลอ้ง

กบัการวิจยัของ Barbara & Dina (2006, p. 379) ท่ีพบวา่

การเรียนรู้ของบุคคลนั้นเกิดจากการปฏิบติัจริงท่ี

สอดคลอ้งกบัประสบการณ์จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

 5. ดา้นการจดักลุ่มผูเ้รียน ควรจดัใหส้มัพนัธ์กบั

ความตอ้งการของผูเ้รียน คาํนึงถึงความเหมาะสมตาม

ความพร้อม เนน้เน้ือหาท่ีผูเ้รียนเห็นวา่เป็นประโยชนมี์

ความจาํเป็นตอ้งรู้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เติมทรัพย ์

จัน่เพชร และสนอง โลหิตวิเศษ (2554, หนา้ 7) ท่ีพบวา่ 

การจดัรูปแบบหรือวิธีการพฒันาตนเองสาํหรับผูใ้หญ่

ควรคาํนึงถึงคือบุคคลมีเอกลกัษณ์เป็นของตนเองมีความ

แตกต่างตอ้งการพฒันาไปในทางท่ีดีตามศกัยภาพของ

ตนเอง 

 6. ดา้นการกาํหนดเวลาเรียน ควรกาํหนดเวลา

เรียนใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา สมัพนัธ์กบั

เน้ือหาของหลกัสูตร เหมาะสม กระชบั สอดคลอ้งสนอง

ต่อความตอ้งการของผูเ้รียนและชุมชน สอดคลอ้งกบั

แนวคิดของ Gerlach and Ely (1971, p. 32) ท่ีไดก้ล่าวถึง

การกาํหนดเวลาเรียนวา่จะข้ึนอยูก่บัเน้ือหาท่ีจะเรียน 

วตัถุประสงค ์สถานท่ี และความสนใจของผูเ้รียน 

 7. ดา้นการจดัสถานท่ีเรียน ควรมีการใชส้ถานท่ี

เรียนอยา่งหลากหลาย เปิดใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้แบบ 

กวา้ง ๆ มีความเหมาะสม สะอาด แสงสวา่งเพียงพอ และ

อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก ทั้งน้ีตอ้งไม่ห่างจากชุมชนมาก

นกั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บาํเพญ็ ไมตรีโสภณ 

(2553, หนา้ 262) ท่ีพบวา่กลยุทธ์ในการดึงชุมชนเขา้มามี

ส่วนร่วมในการศึกษาคือกลยทุธ์ดา้นอาคารสถานท่ีและ

สภาพแวดลอ้มท่ีหลากหลายในแต่ละชุมชนสามารถ

นาํมาใชใ้หเ้ป็นประโยชนใ์นการดาํเนินงานของระบบ

การจดัการศึกษาผูใ้หญ่ได ้

 8. ดา้นการจดัสรรทรัพยากร ควรมีหลากหลาย 

เนน้ส่ือท่ีเป็นรูปธรรม ใชท้รัพยากรในองคก์รหรือใน

ชุมชน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Gerlach & Ely (1971, 

p. 32) อธิบายถึงการเลือกส่ือการสอนวา่เป็นการ

เลือกสรรทรัพยากร เป็นการท่ีผูส้อนเลือกส่ือการสอนท่ี

เหมาะสมกบัวตัถุประสงค ์เน้ือหา วิธีการสอน และขนาด

ของกลุ่มผูเ้รียนเพ่ือใหก้ารสอนบรรลุตามวตัถุประสงค์

ท่ีตั้งไว ้

 9. ดา้นการประเมิน ใชวิ้ธีประเมินผลลพัธ์ท่ี

หลากหลาย สอดคลอ้งกบัผูเ้รียน และเป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีกาํหนด เป็นการประเมินแบบ 360 องศา 

สอดคลอ้งกบั วทุธิศกัด์ิ โภชนุกลู (2546, หนา้ 20) ท่ี

กล่าวถึงการประเมินวา่เป็นการทดสอบความสามารถใน

การปฏิบติัของผูเ้รียน ภายใตส้ถานการณ์และเง่ือนไขท่ี

สอดคลอ้งกบัสภาพจริงมากท่ีสุด ลกัษณะท่ีสาํคญัของ

การประเมินคือ มีการกาํหนดวตัถุประสงคข์องการวดั

อยา่งชดัเจน 

 10. ดา้นการวิเคราะห์ขอ้มลูยอ้นกลบั ตอ้งนาํผล

การประเมินมาปรับปรุงขอ้บกพร่องของการเรียนการ

สอน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Gerlach & Ely (1971, p. 

32) ท่ีอธิบายวา่การวิเคราะห์ผลท่ีไดจ้ากการประเมินผล

การเรียนรู้แลว้นาํขอ้มูลท่ีไดย้อ้นกลบัไปปรับปรุงแกไ้ข

บทเรียนตั้งแต่ขั้นตอนแรกเพ่ือใหบ้ทเรียนมีคุณภาพดี

ยิ่งข้ึน 

 ส่วนท่ี 4 การประเมินและควบคุมกลยทุธ์ เป็น

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน เพ่ือท่ีจะมุ่งสู่

ความสาํเร็จทั้งน้ีเป็นไปตามแนวคิดของ The Association 

of Business Executives: ABE (2008, p. 3) ท่ีอธิบายวา่

การบริหารเชิงกลยทุธ์นั้นสุดทา้ยตอ้งทาํการประเมินผล

เพ่ือทราบถึงความสาํเร็จของการบริหารเชิงกลยทุธ์  

 ประเมินความเหมาะสมของกลยทุธ์การจดั

การศึกษาผูใ้หญ่เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยา่งย ัง่ยืน 

 ผลการประเมินอธิบายไดว้า่ กลยทุธ์การจดั

การศึกษาผูใ้หญ่เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยา่งย ัง่ยืนท่ี

สร้างข้ึนน้ีมีประโยชน ์ถกูตอ้ง เหมาะสม และเป็นไปได้

ในเชิงปฏิบติั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เทพวรินทร์ 

เข่ือนปัญญา (2550, หนา้ 255) ท่ีมีผลการประเมิน
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เช่นเดียวกนั กล่าวคือ มีความถูกตอ้ง ความเหมาะสม 

ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน ์ 

 

ข้อเสนอแนะจากงานวจัิยคร้ังนี ้

 1. การนาํเน้ือหาเก่ียวกบัการมีคุณภาพชีวิตอยา่ง

ย ัง่ยืนไปปรับเขา้กบัระบบการจดัการศึกษาจะทาํให้

ผูเ้รียนมีคุณภาพชีวิตอยา่งย ัง่ยืนเพ่ิมมากข้ึน 

 2. ควรริเร่ิมใหมี้ระบบการจดัการศึกษาผูใ้หญ่

เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยา่งย ัง่ยืนใหก้บัประชาชนตาม

ความตอ้งการอยา่งเป็นรูปธรรม 

 3. การท่ีจะนาํแผนกลยทุธ์การจดัการศึกษา

ผูใ้หญ่เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยา่งย ัง่ยืนไปปฏิบติั

จะตอ้งทาํการศึกษารายละเอียดของแนวทางปฏิบติัใน

ดา้นต่าง ๆ เพ่ือทาํการวางแผนใหเ้หมาะสมก่อนแลว้จึง

นาํไปปฏิบติั 

  

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการวิจยัแยกตามภูมิภาคของประเทศ

ไทย  

 2. ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการนาํกลยทุธ์

ไปสู่การปฏิบติัอยา่งจริงจงั และประเมินผลท่ีไดรั้บ 

พร้อมทั้งปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหส้อดรับกบัสภาพ

สงัคมโลกท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ใหเ้กิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งย ัง่ยืน 

 3. ควรมีการวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีจะส่งผลต่อ

ความสาํเร็จของการดาํเนินงานตามกลยทุธ์การจดั

การศึกษาผูใ้หญ่เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยา่งย ัง่ยืน 

 4. ควรวิจยัเพ่ิมเติมเก่ียวกบัปัจจยัท่ีเขา้มา

พยากรณ์การมีคุณภาพชีวิตอยา่งย ัง่ยืนเพ่ิมข้ึน เพ่ือนาํมา

เพ่ิมเติมในกลยทุธ์การจดัการศึกษาผูใ้หญ่เพ่ือส่งเสริม

คุณภาพชีวิตอยา่งย ัง่ยืน 
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ปัจจัยเชิงสาเหตุทีม่ผีลต่อการปฏรูิปการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา 

สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

Causal Factors Affecting Learning Management Reform of Teachers in the Schools 

under the Office of  the Basic Education Commission 

 

                                                                                                                        จาํลอง  เรียงศรีเจริญพร และดร.สุวฒัน ์ เงินฉํ่า                                                                                                                         

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีผลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อการปฏิรูปการจดัการ

เรียนรู้ของครู  และเสนอแนวทางการปฏิรูปการจดัการเรียนรู้ของครู กลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

จาํนวน 42 คน และครู จาํนวน 408 คน จากสถานศึกษาในเขตภาคกลางโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน   เคร่ืองมือการ

วิจยัเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าและแบบสมัภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มลูไดแ้ก่  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะห์เสน้ทางดว้ยโปรแกรมลิสเรล  ส่วนการวิเคราะห์การ

สนทนากลุ่มนาํเสนอขอ้มลูโดยฉนัทามติของผูท้รงคุณวฒิุ  ผลการวิจยัพบวา่ สภาพการปฏิรูปการจดัการเรียนรู้ของครู 

ทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ การพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการจดัการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้นกัเรียนเป็นสาํคญั การจดั

บรรยากาศการเรียนรู้ทางบวก  การวดัผลและการประเมินผล และการจดัการวฒันธรรมการเรียนรู้  มีการดาํเนินการใน

ระดบัมาก  และปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิรูปการจดัการเรียนรู้ของครูทั้ง 9 ปัจจยั  มีสภาพการดาํเนินการอยูใ่นระดบัมาก   

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงต่อการปฏิรูปการจดัการเรียนรู้ของครู มี 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ การเขา้ร่วมประชาคมอาเซียน ภาวะ

ผูน้าํของครู บริบทหอ้งเรียน และการติดตามประเมินผลจากองคก์รภายนอก ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลส่งผลทางออ้มต่อ

การปฏิรูปการจดัการเรียนรู้ของครู มี 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ การจดัการคุณภาพโดยรวม การทาํงานเป็นทีม ภาพลกัษณ์โรงเรียน 

สวสัดิการโรงเรียน และระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  ส่วนแนวทางการพฒันาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิรูปการจดัการ

เรียนรู้มีหลายประเดน็ โดยเฉพาะประเดน็ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการบริหารจดัการท่ีเอ้ือต่อการ

ปฏิรูปการจดัการเรียนรู้ของครู 

 

คําสําคัญ : การปฏิรูป, จดัการเรียนรู้, ครู 

 

  

Abstract 

 The research purposes are as follows: to analyze the factors affecting, both directly and indirectly, learning 

management reform for teachers and to propose additional learning management reforms for teachers.  A sample was 

taken comprising 42 administrators and 408 teachers, drawn from primary schools located in the Central Region of 

Thailand, through the multi-stage random sampling technique. The instruments used for data collection were 
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questionnaires, interviews and data from the focus group discussion. The statistical methods used were mean, 

standard deviation, and path analysis with latent variables by using the Linear Structure Relationship Program 

(LISREL). Data from the focus group discussion was presented by consensus of the experts. The findings revealed 

the following: states of learning management reform for teachers were rated at a high level of operation. Four 

learning factors: community participation in ASEAN, teacher leadership, context of classroom, and evaluation of 

external organizations directly influenced the learning management for teachers, while five other learning factors: 

Total Quality Management, teamwork, school image, school welfare, and system of student care indirectly influenced 

learning management. The proposed guidelines and the issues concerning school administrators indicate that the 

effectiveness of school administration should be important for improvement of each learning factor, and support the 

learning management reform for teachers. 

 

Keywords: causal, factor learning, management reform, teachers   

 

ความนํา  

 การปฏิรูปการศึกษาของไทยเร่ิมดาํเนินการมา

ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบนัเป็นเวลามากกวา่ 10 ปีผล

การดาํเนินการท่ีผา่นมาประสบความสาํเร็จหลายประการ 

เช่น การปรับโครงสร้าง การจดัระเบียบการบริหาร

ราชการแบบเขตพ้ืนท่ี และการจดัตั้งสาํนกังานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา แต่มีประเดน็ท่ี

ตอ้งเร่งพฒันาเป็นอยา่งยิ่ง คือ คุณภาพของนกัเรียน  

เน่ืองจากความรู้ ความสามารถของนกัเรียนโดยเฉล่ีย

ตํ่าลง ทั้งดา้นกระบวนการคิด  วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และ

ความไม่เท่าเทียมกนัในเร่ืองของคุณภาพและมาตรฐาน

ของโรงเรียน และยงัมีอีกหลายประเดน็ท่ีตอ้งเร่งพฒันา

ปรับปรุงโดยเฉพาะดา้นครู ซ่ึงยงัขาดแคลนครูท่ีมี

คุณภาพ มีคุณธรรม ขาดคนเก่ง คนดี และมีใจรักใน

อาชีพครูมาเป็นครู ขาดประสิทธิภาพในการบริหาร

จดัการท่ีดี  ครูยงัไม่เปล่ียนแปลง การจดัการเรียนรู้ของ

ตนเอง  ใชวิ้ธีการจดัการเรียนรู้แบบเดิม ๆ  ไม่ทนัสมยั 

เนน้ใหน้กัเรียนท่องจาํ  ทาํใหก้ารเรียนน่าเบ่ือหน่าย  

นกัเรียนไม่พฒันาทกัษะการคิด ดงัท่ี สุเทพ พงศศ์รีวฒัน ์

(2545) กล่าววา่ หวัใจของการปฏิรูปการศึกษา คือการ

ปฏิรูปการจดัการเรียนรู้ของผูเ้รียนและครูผูส้อนเป็น

สาํคญั การปฏิรูปการจดัการเรียนรู้ของครูจึงมี

ความสาํคญัต่อการปฏิรูปการศึกษาป็นอยา่งยิ่งท่ีจะช่วย

ยกระดบัคุณภาพของนกัเรียนใหสู้งข้ึน 

 การปฏิรูปการจดัการเรียนรู้ของครูจาํเป็นตอ้ง

ปฏิรูปวฒันธรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมการใชน้วตักรรม

และเทคโนโลยี ปรับรูปแบบวิธีการสอนและการจดั

กิจกรรม ตลอดจนการจดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้

ทางบวก  การปฏิรูปการจดัการเรียนรู้ของครูใน

สถานศึกษาใหป้ระสบผลสาํเร็จไดน้ั้น มีปัจจยัสาํคญั

หลายประการท่ีควรส่งเสริม เพ่ือกระตุน้และสนบัสนุน

ใหค้รูไดส้ามารถปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็กาํลงั ใหบ้รรลุ

เป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา  ซ่ึงปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมี

ผลต่อการปฏิรูปการจดัการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา 

สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็น

แนวทางหน่ึงท่ีสามารถนาํไปใชใ้หส่้งผลดีต่อการปฏิรูป

การศึกษาต่อไป 

  

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิรูปการ

จดัการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา สงักดัสาํนกังาน

คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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2. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีผลทั้ง

ทางตรงและทางออ้มต่อการปฏิรูปการจดัการเรียนรู้ของ

ครูในสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. เพ่ือศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้

ของแบบจาํลองการปฏิรูปการจดัการเรียนรู้ของครูใน

สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

 4. เพ่ือเสนอแนวทางการปฏิรูปการจดัการ

เรียนรู้ของครูในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

สมมติฐานการวจัิย 

ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อการปฏิรูปการจดัการ

เรียนรู้ของครูในสถานศึกษา  สงักดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น

ภาวะผูน้าํของครู   ปัจจยัดา้นบริบทหอ้งเรียน ปัจจยัดา้น

การจดัการคุณภาพโดยรวม ปัจจยัดา้นการทาํงานเป็นทีม 

ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์โรงเรียน ปัจจยัดา้นสวสัดิการ

โรงเรียน  ปัจจยัดา้นการจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

ปัจจยัการติดตามประเมินผลจากองคก์รภายนอก  และ

ปัจจยัการเขา้ร่วมประชาคมอาเซียน  โดยปัจจยัท่ีส่งผล

ทางตรงต่อการปฏิรูปการจดัการเรียนรู้ของครูใน

สถานศึกษา ไดแ้ก่  ปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํของครู   ปัจจยั

ดา้นบริบทหอ้งเรียน ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์โรงเรียน 

ปัจจยัดา้นสวสัดิการโรงเรียน ปัจจยัดา้นการจดัระบบ

ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  ปัจจยัการติดตามประเมินผลจาก

องคก์รภายนอก  และปัจจยัการเขา้ร่วมประชาคมอาเซียน  

และปัจจยัท่ีส่งผลทางออ้มต่อการปฏิรูปการจดัการเรียนรู้

ของครูในสถานศึกษา ไดแ้ก่  ปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํของครู   

ปัจจยัดา้นบริบทหอ้งเรียน  ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์

โรงเรียน ปัจจยัดา้นสวสัดิการโรงเรียน  และปัจจยัดา้น

การจดัระบบดูแลนกัเรียน 

 

แนวคิด ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 แนวคิดการปฏิรูปการจดัการเรียนรู้ 

 แนวคิดปัจจยัเชิงสาเหตุ 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัแบบผสมผสาน โดย

ใชแ้บบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ผูบ้ริหารและครูในสถานศึกษา สงักดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัภาคกลาง 

ทั้งหมดจาํนวน 58,626 คน จาํแนกเป็นครู  จาํนวน 

52,999 คน  ผูบ้ริหาร  5,627 คน จากสถานศึกษาทั้งหมด  

5,627 แห่ง   กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและครูใน

สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาในจงัหวดัภาคกลาง  จาํนวน 450  คน จาก 

104 แห่ง  จาํแนกเป็นครูจาํนวน 408 คน  ผูบ้ริหาร  42  

คน ไดม้าจากการกาํหนดขนาดตวัอยา่งตามตารางของทา

โร ยามาเน่  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%   และนาํไปสุ่ม

แบบหลายขั้นตอน  

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

1. แบบสมัภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง โดย

สมัภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวน 7 ท่าน และแบบสนทนา

กลุ่มโดยผูท้รงคุณวฒิุ (focus group ) จาํนวน 7 ท่าน ทาํ

การสุ่มกลุ่มตวัอยา่งผูท้รงคุณวฒิุดว้ยวิธีการสุ่มกลุ่ม

ตวัอยา่งแบบเจาะจง (purposive sampling)   

 2. แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามความ

คิดเห็นผูบ้ริหารและครูในสถานศึกษา ประกอบดว้ย   3 

ตอนคือ ตอนท่ี 1 สอบถามสภาพทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 

ตอนท่ี 2 สอบถามการปฏิรูปการจดัการเรียนรู้

ของครูในสถานศึกษา  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

5 ระดบั จาํนวน 5 ดา้น มีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 

.9724 ตอนท่ี 3 สอบถามปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิรูปการ
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จดัการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา เป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า  5 ระดบัจาํนวน 9  ปัจจยั  มีค่าความเช่ือมัน่

ทั้งฉบบัเท่ากบั .9701 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

นาํหนงัสือขออนุญาติเกบ็ขอ้มูลและการ

สมัภาษณ์จากบณัฑิตวิทยาลยั และดาํเนินการเกบ็ขอ้มลู

ดว้ยตนเอง 

 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 

 1. การศึกษาสภาพปัจจยัการปฏิรูปการจดัการ

เรียนรู้ของครูในสถานศึกษา ใชส้ถิติความถ่ี (frequency)  

ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (standard deviation) 

2.  การศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีผลต่อการ

ปฏิรูปการจดัการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา สงักดั

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใชก้าร

วิเคราะห์อิทธิพล (Path Analysis) 

 

ผลการวจัิย 

 จากการศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตูท่ีส่งผลต่อการ

ปฏิรูปการจดัการเรียนรู้พบวา่  

 1. สภาพการปฏิรูปการจดัการเรียนรู้ของครู ซ่ึง

ประกอบดว้ย การพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการ

จดัการเรียนรู้  การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้นกัเรียนเป็นสาํคญั  

การจดับรรยากาศการเรียนรู้ทางบวก  การวดัผลและการ

ประเมินผล และการจดัการวฒันธรรมการเรียนรู้  มีการ

ดาํเนินการในระดบัมาก 

 2. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิรูปการจดัการเรียนรู้

ของครูทั้ง 9 ปัจจยั  ซ่ึงประกอบดว้ย การเขา้ร่วม

ประชาคมอาเซียน  ภาวะผูน้าํของครู  บริบทหอ้งเรียน  

การติดตามประเมินผลจากองคก์รภายนอก การจดัการ

คุณภาพโดยรวม การทาํงานเป็นทีม  ภาพลกัษณ์โรงเรียน  

สวสัดิการโรงเรียน และระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  มี

สภาพการดาํเนินการอยูใ่นระดบัมาก 

 3. ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์อิทธิพลทางตรงกบั

การปฏิรูปการจดัการเรียนรู้ของครู  มี 4 ปัจจยั ไดแ้ก่  

การเขา้ร่วมประชาคมอาเซียน  ภาวะผูน้าํของครู  บริบท

หอ้งเรียน และการติดตามประเมินผลจากองคก์รภายนอก  

ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลความสมัพนัธ์ทางออ้มกบัการ

ปฏิรูปการจดัการเรียนรู้ของครู มี 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ การ

จดัการคุณภาพโดยรวม  การทาํงานเป็นทีม  ภาพลกัษณ์

โรงเรียน สวสัดิการโรงเรียน และระบบดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียน   

 4. แนวทางการพฒันาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ

ปฏิรูปการจดัการเรียนรู้ของครูทั้ง 9 ปัจจยั มีความ

เหมาะสมและมีความเป็นไปไดใ้นระดบัมาก  โดย

แนวทางการพฒันาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิรูปการเรียนรู้

แต่ละปัจจยัมีหลากหลายประเดน็  โดยเฉพาะประเดน็

ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการบริหาร

จดัการท่ีเอ้ือต่อการปฏิรูปการจดัการเรียนรู้ของครู 

 

การอภิปรายผล 

ผลการศึกษาสภาพปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิรูป

การจดัการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา สงักดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

จากผลการวิจยัพบวา่ผูบ้ริหารและครูมีความ

คิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีผลต่อการปฏิรูป

การจดัการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา ทั้ง 9 ปัจจยั 

ไดแ้ก่  ภาวะผูน้าํของครู  บริบทหอ้งเรียน การจดัการ

คุณภาพโดยรวม การทาํงานเป็นทีม ภาพลกัษณ์โรงเรียน  

สวสัดิการโรงเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน การ

ติดตามประเมินผลจากองคก์รภายนอก และ การเขา้ร่วม

ประชาคมอาเซียน  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจ

เป็นเพราะในปัจจุบนัการจดัการเรียนรู้ใหป้ระสบ

ผลสาํเร็จไดน้ั้น ครูจาํเป็นตอ้งมีภาวะผูน้าํ  ตอ้ง

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมหรือแนวทางการจดัการเรียนรู้ จาก
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บทบาทผูส้อนเป็นผูช้ี้แนะแนวทาง โดยการนาํนวตักรรม

หรือเทคโนโลยีเขา้มาช่วยอาํนวยความสะดวก ดงัเห็นได้

จากในปัจจุบนัมีการนาํคอมพิวเตอร์เขา้มาใชใ้นการจดั

การศึกษามาก ทั้งการเรียนการสอน และการบริหาร

จดัการ  ใชใ้นการสืบคน้ขอ้มลูสารสนเทศ หรือสืบคน้

ขอ้มลูทางวิชาการ  ครูจึงมีบทบาทท่ีสาํคญัในการใหค้าํ

ช้ีแนะแนวทางในการใชเ้ทคโนโลยีอยา่งถกูตอ้ง 

สร้างสรรค ์ ช่วยใหน้กัเรียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

อยา่งไร้ขีดจาํกดั ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ( Stanek, 

2003)   ครูตอ้งจดับริบทหอ้งเรียน หรือสภาพแวดลอ้มทั้ง

ภายในและนอกหอ้งเรียนใหเ้หมาะสมเพ่ือส่งเสริมการ

เรียนรู้ของนกัเรียน  เพราะการเรียนรู้สามารถเกิดข้ึนได้

ทุกหนแห่ง  ครูจึงมีบทบาทเป็นผูจ้ดัสภาพแวดลอ้ม เพ่ือ

อาํนวยความสะดวก ความปลอดภยั สามารถปรับเปล่ียน

ใหเ้หมาะสมกบักิจกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนอยา่ง

หลากหลาย  โดยครูควรใชก้ระบวนการจดัการคุณภาพ

โดยรวมใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ สร้าง

สมัพนัธภาพท่ีดีต่อกนั  ใชข้อ้มลูทางสถิติในการตดัสินใจ 

และปรับปรุงแนวทางการจดัการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบั

นกัเรียน   นอกจากน้ีครูจาํเป็นตอ้งมีการทาํงานเป็นทีม

ร่วมกบับุคลากรอ่ืนๆ เพ่ือช่วยเหลือนกัเรียนใหเ้กิดการ

เรียนรู้หรือมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมไปในทิศทางท่ี

เหมาะสม  โดยอาจเป็นบุคลากรภายในหรือนอก

สถานศึกษากไ็ด ้เช่น ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน หรือวิทยากร

ภายนอกท่ีมีความรู้ความสามารถในกลุ่มสาระหรือ

เน้ือหาท่ีครูไม่มีความถนดั  เป็นการส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ี

ดีของโรงเรียน  เพราะเม่ือนกัเรียนมีความรู้ ความ

ประพฤติท่ีดี ซ่ึงเกิดจากการบริหารจดัการเรียนรู้ท่ีมี

ประสิทธิภาพ  นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี  

ยอ่มส่งผลถึงช่ือเสียงของสถานศึกษา  ชุมชนและสงัคมมี

ความเช่ือถือ ไวว้างใจ  เกิดการยอมรับในคุณภาพการจดั

การศึกษา  และผา่นการติดตามประเมินผลจากองคก์ร

ภายนอก  เช่น สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) และสถาบนัทดสอบ

ทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) วา่มีมาตรฐาน

ตามเกณฑท่ี์หน่วยงานกาํหนด   สาํหรับการเขา้ร่วม

ประชาคมอาเซียนใน ปี พ.ศ. 2558 ทาํใหข้อบเขตการ

เรียนรู้กวา้งขวางยิ่งข้ึน  มีการแข่งขนัมากข้ึน มีการ

ไหลเวียนทางวิชาการ วฒันธรรมจากกลุ่มประเทศใน

อาเซียน  ครูและนกัเรียนจาํเป็นตอ้งมีการติดต่อส่ือสาร  

แลกเปล่ียนความรู้ ฉะนั้นครูและนกัเรียนตอ้งเตรียม

ตวัเองใหพ้ร้อมสาํหรับการเปล่ียนแปลงและการแข่งขนั

ท่ีกาํลงัจะเกิดข้ึน  จากสภาพปัจจุบนัท่ีกล่าวมา เป็นปัจจยั

ท่ีส่งผลใหค้รูตอ้งปฏิรูปการจดัการเรียนรู้ของตนเอง  

เพ่ือช่วยใหน้กัเรียนไดเ้กิดการเรียนรู้ มีความพร้อมในการ

เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ และทนัต่อการเปล่ียนแปลงของ

กระแสโลกปัจจุบนั 

สาํหรับผลการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีผล

ทั้งทางตรงและทางออ้มต่อการปฏิรูปการจดัการเรียนรู้

ของครูในสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในคร้ังน้ี ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยั

ดา้นการเขา้ร่วมประชาคมอาเซียน  มีผลทางตรงต่อการ

ปฏิรูปการจดัการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา  โดยมีค่า

สมัประสิทธ์ิอิทธิพลสูงท่ีสุด  เท่ากบั .46  รองลงมาคือ

ปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํของครู ปัจจยัดา้นบริบทหอ้งเรียน 

และปัจจยัดา้นการติดตามประเมินผลจากองคก์รภายนอก 

มีค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั .40 , .35, .34 ตามลาํดบั  

ซ่ึงปัจจยัการเขา้ร่วมประชาคมอาเซียนส่งผลทางตรงต่อ

การปฏิรูปการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษานั้นอาจเป็น

เพราะ การเขา้ร่วมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบต่อ

สงัคมไทยเป็นอยา่งยิ่ง กระทรวงศึกษาธิการจึงไดเ้ตรียม

ความพร้อมดา้นการศึกษาเพ่ือการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554  มีการส่งเสริมการแลกเปล่ียน

ในดา้นการศึกษา และวฒันธรรม  ทาํใหค้รูตอ้งปฏิรูป

การจดัการเรียนรู้  โดยการจดัทาํหลกัสูตรอาเซียนศึกษา 

จดักระบวนการเรียนรู้เพ่ือใหน้กัเรียนมีความรู้และทนัต่อ

การเขา้ร่วมประชาคมเซียน 
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ปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํของครู ส่งผลทางตรงต่อ

การปฏิรูปการจดัการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา โดยมี

ค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลรวมเท่าก ั.40 สอดคลอ้งกบั

แนวความคิดของ Murphy (1991, p.  45) และ Sallis       

(1993, p. 4) ท่ีกล่าววา่ ครูท่ีมีภาวะผูน้าํดา้นวิสยัทศัน ์มี

ความมุ่งมัน่ในการทาํงานจะช่วยส่งเสริมการปฏิรูปการ

จดัการเรียนรู้ใหป้ระสบผลสาํเร็จ โดยภาวะผูน้าํของครู

ส่งผลทางตรงต่อการปฏิรูปการจดัการเรียนรู้  ครูมี

บทบาทในจดัการเรียนรู้ใหน้กัเรียนเรียนรู้อยา่ง

สนุกสนาน ทาํใหน้กัเรียนสนใจเรียน และช่วยสร้าง

ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบันกัเรียน ฉะนั้นการมีวิสยัทศัน ์จึง

เป็นหวัใจและมีความจาํเป็นสาํหรับการปฏิรูปการจดัการ

เรียนรู้ของครู ปัจจยัดา้นบริบทหอ้งเรียน ส่งผลทางตรง

ต่อการปฏิรูปการจดัการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา โดย

มีค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลรวมเท่ากบั .35 สอดคลอ้งกบั

แนวความคิดของ Scheerens (1992, p. 45) ท่ีใหแ้นวคิด

วา่ ความพร้อมดา้นปัจจยับริบทหอ้งเรียนส่งผลทางตรง

ต่อการปฏิรูปการจดัการเรียนรู้ของครู ทาํใหก้ารเรียนรู้

ของนกัเรียนบรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะการจดัเตรียม

ความพร้อมดา้นส่ืออุปกรณ์  เทคโนโลยี มีการจดั

บรรยากาศในหอ้งเรียนท่ีสะอาดเรียบร้อย สวยงาม   โดย

การจดับรรยากาศควรคาํนึงถึงหลกัสาํคญั คือความ

ปลอดภยั  ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ความเป็นตวั

ของเดก็เอง  ช่วยใหเ้ด็กเกิดความรู้สึกอบอุ่น มัน่ใจและมี

ความสุข  โดยครูจะตอ้งดาํเนินการจดัเกบ็อุปกรณ์ 

เคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้างๆในหอ้งเรียน กาํหนดลกัษณะการ

เคล่ือนไหวของนกัเรียนในหอ้งเรียน  รวมถึงกฎระเบียบ

ในหอ้งเรียนตั้งแต่วนัแรกของปีการศึกษา จดัการเก่ียวกบั

การเปล่ียนกิจกรรมการเรียนการสอนในระหวา่งชัว่โมง

เรียน จดัทาํกิจกรรมของนกัเรียน กระตุน้ใหน้กัเรียน

สนใจบทเรียน และขจดัอุปสรรคหรือส่ิงท่ีรบกวนการ

เรียนใหมี้นอ้ยท่ีสุด  ซ่ึงจะช่วยใหก้ารปฏิรูปการจดัการ

เรียนรู้ของครูสาํเร็จ ปัจจยัดา้นการติดตามประเมินผลจาก

องคก์รภายนอก ส่งผลทางตรงต่อการปฏิรูปการจดัการ

เรียนรู้ของครูในสถานศึกษา โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ

อิทธิพลรวมเท่ากบั .34 สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Weiss 

(1972, p. 53)   Leviton and Hughes (1981, p. 47)  ท่ี

กล่าววา่ การนาํผลท่ีไดจ้ากการประเมินไปจดัทาํเป็น

สารสนเทศ และนาํไปใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาจะส่งผลทางตรงต่อการปฏิรูปการจดัการเรียนรู้   

เพราะการติดตามประเมินผลจากองคก์รภายนอก เป็น

เสมือนกระจกเงาท่ีสะทอ้นคุณภาพการจดัการศึกษาของ

สถานศึกษาวา่เป็นอยา่งไร  และควรปรับปรุงแกไ้ขดา้น

ใด  ซ่ึงส่งผลใหค้รูตอ้งมีการปฏิรูปการจดัการเรียนรู้อยา่ง

ต่อเน่ือง  เพ่ือสร้างความมัน่ใจและการยอมรับถึง

มาตรฐานการจดัการศึกษาจากผูป้กครองนกัเรียน ชุมชน

และสงัคม 

ปัจจยัดา้นการจดัคุณภาพโดยรวม มีผลทางออ้ม

ต่อการปฏิรูปการจดัการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา  

โดยส่งผา่นปัจจยัดา้นบริบทของหอ้งเรียน มีสมัประสิทธ์ิ

อิทธิพล 0.65 ไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kaufman and 

Zahn (1993, p. 34) ท่ีกล่าววา่ การจดัการคุณภาพโดยรวม

ส่งผลทางตรงต่อการปฏิรูปการจดัการเรียนรู้  ทั้งน้ีอาจ

เป็นเพราะการจดัการคุณภาพโดยรวมมีความสาํคญัต่อ

การยกระดบัผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนใหสู้งข้ึน  โดยครูมี

การดาํเนินการปรับปรุงการจดัการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง มี

การเพ่ิมพลงัอาํนาจใหน้กัเรียน และเปิดโอกาสให้

บุคลากรมีส่วนร่วมในการทาํงาน ซ่ึงอาจเป็นผลใหค้รู

ตอ้งมีการจดับริบทหอ้งเรียนใหเ้อ้ือต่อการจดัการเรียนรู้

ของนกัเรียน มีการปรับปรุงกระบวนการทาํงาน มีการ

มอบหนา้ท่ีรับผิดชอบในสถานศึกษาแก่นกัเรียน ( Daft, 

1999, p. 251)  ซ่ึงจะทาํใหก้ารปฏิรูปการจดัการเรียนรู้

ของครูประสบผลสาํเร็จ 

ปัจจยัดา้นการทาํงานเป็นทีม มีผลทางออ้มต่อการ

ปฏิรูปการจดัการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา โดย

ส่งผา่น ปัจจยัดา้นการจดัคุณภาพโดยรวม มีสมัประสิทธ์ิ

อิทธิพล 0.45 และปัจจยัดา้นบริบทของหอ้งเรียน  มี

สมัประสิทธ์ิอิทธิพล 0.65  ส่งผา่นปัจจยัดา้นสวสัดิการ
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โรงเรียน  มีสมัประสิทธ์ิอิทธิพล 0.45 และ ปัจจยัดา้นการ

ติดตามประเมินผลจากองคก์รภายนอก มีสมัประสิทธ์ิ

อิทธิพล 0.54 ไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Deming        

(1986, p. 87) ท่ีสรุปวา่ การทาํงานเป็นทีมส่งผลทางตรง

ต่อการปฏิรูปการจดัการเรียนรู้ของครูใหป้ระสบ

ผลสาํเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ การ

ทาํงานเป็นทีมมีความสาํคญัต่อโรงเรียนเป็นอยา่งมาก ไม่

เพียงแต่ทีมงานจะช่วยทาํใหว้ตัถุประสงคข์องการปฏิรูป

การจดัการเรียนรู้ของครูบรรลุเป้าหมายเท่านั้น แต่

ทีมงานยงัเป็นองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อบรรยากาศการ

ทาํงานของโรงเรียน (วีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ, 2551, หนา้ 24)  

การส่งเสริมใหค้รูสามารถทาํงานร่วมกนั ช่วยเหลือ

เก้ือกลูกนั แบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบร่วมกนั ส่งผลต่อ

ความสาํเร็จในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา  และส่งผลใหก้ารปฏิรูปการจดัการเรียนรู้

ของครูประสบผลสาํเร็จ    

ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์โรงเรียน มีผลทางออ้มต่อ

การปฏิรูปการจดัการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา โดย

ส่งผา่นปัจจยัดา้นการจดัคุณภาพโดยรวม มีสมัประสิทธ์ิ

อิทธิพล 0.48 และปัจจยัดา้นบริบทของหอ้งเรียน มี

สมัประสิทธ์ิอิทธิพล 0.65 ปัจจยัดา้นการทาํงานเป็นทีม  

มีสมัประสิทธ์ิอิทธิพล 0.70 ไม่สอดคลอ้งแนวคิดของ    

Clabaugh and Rozycki (1990) ท่ีสรุปวา่โรงเรียนท่ีมี

ภาพลกัษณ์ท่ีดีจะช่วยใหก้ารปฏิรูปการเรียนรู้ประสบ

ผลสาํเร็จ  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะภาพลกัษณ์ท่ีดีของโรงเรียน

มกัเกิดจากช่ือเสียงทางดา้นวิชาการ หรือผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนกัเรียน โดยนกัเรียนท่ีจะประสบ

ความสาํเร็จสร้างช่ือเสียงใหแ้ก่สถานศึกษาไดน้ั้น ตอ้ง

ผา่นกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพโดยรวม ครู

ตอ้งมีการปรับปรุงกระบวนการจดัการเรียนรู้อยา่ง

ต่อเน่ือง  มีการเพ่ิมพลงัอาํนาจใหแ้ก่นกัเรียน  และมีการ

เขา้มามีส่วนร่วมในการจดักระบวนการจดัการเรียนรู้ของ

บุคลากรจากหลายๆฝ่าย  มีการจดับริบทหอ้งเรียน จดั

สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน  ทาํให้

นกัเรียนมีสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมในการเรียนรู้ 

นกัเรียนประสบความสาํเร็จในการเรียนรู้  ผูป้กครองและ

ชุมชนมีความพึงพอใจ   และส่งผลใหก้ารปฏิรูปการ

จดัการเรียนรู้ของครูประสบผลสาํเร็จ  

ปัจจยัดา้นสวสัดิการโรงเรียน มีผลทางออ้มต่อ

การปฏิรูปการจดัการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา โดย

ส่งผา่นปัจจยัดา้นระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน มี

สมัประสิทธ์ิอิทธิพล 0.56 ไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  

Martin (2011) ท่ีกล่าววา่สวสัดิการโรงเรียนจะมีผล

ทางตรงต่อการปฏิรูปการจดัการเรียนรู้ใหป้ระสบ

ผลสาํเร็จ  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการจดัสวสัดิการใหแ้ก่

นกัเรียนและบุคลากรนั้น เป็นการช่วยสนบัสนุนให้

นกัเรียนเรียนรู้อยา่งมีความสุขในโรงเรียน เป็นการ

ตอบสนองความตอ้งการพ้ืนฐาน แก่บุคลากรและ

นกัเรียน  ใหไ้ดรั้บการบริการดา้นสาธารณูปโภค การ

บริการโภชนาการ บริการสุขภาพอนามยั บริการ

หอ้งสมุด บริการโสตทศันูปกรณ์  เป็นตน้ นอกจากน้ียงั

เป็นการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีปัญหาใหส้ามารถ

เรียนรู้ไดจ้นจบหลกัสูตร  หรือช่วยเสริมนกัเรียนท่ีมี

ความสามารถพิเศษไดแ้สดงศกัยภาพของตนเองอยา่ง

เตม็ท่ี  เม่ือครูและนกัเรียนไดรั้บการสนบัสนุนดา้น

สวสัดิการ ทาํใหค้รูเกิดความพึงพอใจและส่งผลถึงการ

ปฏิรูปการจดัการเรียนรู้ของครู (อดิพล  เปียทอง, 2552, 

หนา้ 318)    

 ปัจจยัดา้นระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน มีผล

ทางออ้มต่อการปฏิรูปการจดัการเรียนรู้ของครูใน

สถานศึกษา โดยส่งผา่นปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของ

โรงเรียน  มีสมัประสิทธ์ิอิทธิพล 0.64 และปัจจยัดา้น

บริบทหอ้งเรียน  มีสมัประสิทธ์ิอิทธิพล 0.65 ไม่

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Taylors (2012) ท่ีกล่าววา่ การ

จดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนส่งผลทางตรงต่อการ

ปฏิรูปการจดัการเรียนรู้  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการจดัระบบ

ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเป็นงานเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร

กิจการนกัเรียน ช่วยเหลือนกัเรียนในการใหค้าํปรึกษา  
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การพฒันาการเรียนรู้ และดูแลการดาํเนินกิจกรรมอยา่ง

ใกลชิ้ด ครูทุกคนในสถานศึกษาตอ้งตระหนกัถึง

ความสาํคญัและเห็นคุณค่าของระบบการดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียน  มีความเขา้ใจบทบาทภาระหนา้ท่ีของการดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียน รู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล ซ่ึงอยา่ง

นอ้ยตอ้งครอบคลุมดา้นความสามารถ ดา้นสุขภาพ และ

ดา้นครอบครัว เป็นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาของ

นกัเรียนในกลุ่มเส่ียงหรือมีปัญหา (สาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2547, หนา้ 28-34)  

ในการดาํเนินการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  ครูจาํเป็นตอ้ง

จดับริบทหอ้งเรียนและสภาพแวดลอ้มท่ีดีใหแ้ก่นกัเรียน 

เพ่ือช่วยเหลือนกัเรียนใหป้ระสบความสาํเร็จตาม

หลกัสูตร เม่ือครูดาํเนินการระบบดูแลช่วยเหลือจน

นกัเรียนประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายของการจดั

การศึกษา นกัเรียนมีความสาํเร็จในดา้นวิชาการหรือดา้น

กิจกรรม  ยอ่มสร้างช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ท่ีดีใหแ้ก่

สถานศึกษา ซ่ึงเป็นผลมาจากการปฏิรูปการจดัการเรียนรู้

ของครู 

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังนี้ 

 1. ควรเร่งพฒันาระดบัการปฏิรูปการจดัการ

เรียนรู้ของครูในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยใหค้วามสาํคญั

กบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิรูปการจดัการเรียนรู้ของครู 

 2. ควรใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ทางตรง ตามลาํดบัดงัน้ี ปัจจยัดา้นการเขา้ร่วม 

ประชาคมอาเซียน  ปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํของครู ปัจจยั

ดา้นบริบทของหอ้งเรียน  และปัจจยัดา้นการติดตาม

ประเมินผลจากองคก์รภายนอก  

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ควรศึกษาถึงสภาพปัญหาหรืออุปสรรคใน

การพฒันาการปฏิรูปการจดัการเรียนรู้ของครูใน 

สถานศึกษาอ่ืน ๆ   เพ่ือจะไดเ้ป็นขอ้มลูในการพฒันาให้

การปฏิรูปการจดัการเรียนรู้ของครูอยา่งย ัง่ยืน 

 2. ควรทาํวิจยัโดยใชวิ้ธีวิจยัเชิงคุณภาพ ใน

การศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิรูป 

การจดัการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาท่ีดีเด่น หรือ

สถานศึกษาท่ีประสบผลสาํเร็จในดา้นต่าง ๆ เพ่ือจะได้

นาํไปปรับใชก้บัสถานศึกษาอ่ืน ๆ 
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รูปแบบการบริหารการเปลีย่นแปลงทีเ่น้นการมีส่วนร่วมของผู้เกีย่วข้อง 

เพือ่ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรวม 

A Change Management Model of Education Administration Focusing on the Participation  

of Concerned Persons in order to Enhance the Efficiency of Inclusive Education 

  

                                                                                                                          สุภาภรณ์ สุขศรี และรองศาสตราจารย ์ดร.วีระวฒัน ์ อุทยัรัตน์                                                                                                               

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัแบบผสม ระหว่างการวิจยัเชิงปริมาณ  และการวิจยัเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงค ์เสนอ

รูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีเนน้การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการเรียนรวม 

เกบ็ขอ้มูลโดยแบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ และแบบประเมิน จากผูบ้ริหาร ครูการสอนเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษเรียน

รวม  ครูปกติสอนเดก็ท่ีเรียนรวม ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษเรียนรวม และผูป้กครองนกัเรียนปกติเรียน

รวม ในโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จาํนวน 37 โรงเรียน รวมจาํนวน 

555 คน วิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยสถิติเชิงบรรยาย ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย  ค่าร้อยละ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบวา่

รูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีเนน้การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการเรียนรวม 

ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบ คือ รูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีเนน้การส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยผูเ้ก่ียวขอ้ง

มีความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลง  การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  มีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ และมีส่วนร่วมในการ

รับผลประโยชนก์บัผลความสาํเร็จ ส่วนผลประกอบการส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการเรียนรวม มี 4 ดา้นคือ ดา้น

นกัเรียน ดา้นอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม ดา้นหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอน ดา้นเคร่ืองมือและเทคโนโลยี  

เพ่ือส่งเสริมใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายเกิดความตระหนกัและมีเจตคติท่ีดีต่อการจดัการเรียนรวมเกิดความพึงพอใจและมี

ความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั  และส่งผลใหก้ารจดัการเรียนรวมไดรั้บการสนบัสนุนการส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการ

เรียนรวม อยา่งเตม็ท่ีจากผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย   

 

คําสําคัญ  : การบริหารการเปล่ียนแปลง, การส่งเสริมประสิทธิภาพ, การจดัการเรียนรวม, การมีส่วนร่วม 

 

Abstract 

 Comprising both quantitative and qualitative research, this study proposes a change management 

model focusing on participation of concerned persons in order to enhance the efficiency of inclusive 

education. The data were collected using questionnaires, interviews and assessment forms from executives, 

teachers teaching children with special needs in inclusive education, teachers teaching normal students in 

inclusive education, guardians of children with special needs in inclusive education, and guardians of normal 

students in inclusive education.  Samples were taken from 37 schools attached to the Elementary Educational 
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Area Offices of Bangkok Metropolitan, for a total of 555 subjects. The data was analyzed using descriptive 

statistics: mean, percentage and standard deviation. Concerned persons were ready to change, participated in 

decision making, operation, and saw individual benefit and accomplishment. There are 4 components of 

enhancing inclusive education: (1) student, (2) building, place and environment, (3) curriculum and teaching, 

and (4) tools and technology. The model encouraged all concerned persons to recognize and have positive 

attitudes towards inclusive education, as well as creating satisfaction and trust. As a result, the inclusive 

education model and its teaching efficiency were comprehensively supported by all concerned persons. 

 

Keywords:  change management, education administration, participation 

  

ความนํา  

 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาใหแ้ก่กลุ่มเด็กท่ีมี

ความตอ้งการพิเศษการปฏิรูประบบบริหารการศึกษาของ

รัฐบาล ซ่ึงมีผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในการจดั

การศึกษาเพ่ือคนพิการอยา่งมากมายทั้งดา้นรูปแบบการ

จดั ท่ีมีการจดันกัเรียนพิการเขา้ชั้นเรียนรวมกบันกัเรียน

ทัว่ไปในโรงเรียนปกติและมีแนวโนม้การจดัการเรียน

รวม ซ่ึงเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั(สุจินดา ผอ่งอกัษร, 2551, 

หนา้ 15)การศึกษาแบบการเรียนรวมนั้นใหป้ระโยชนท์ั้ง

ดา้นวิชาการและสงัคมสาํหรับเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 

(Stainback & Stainback, 1992,  pp. 45-47) และเป็น

ประโยชนต่์อเดก็ปกติดว้ย (Staub & Peck, 1994,  pp. 36-

40)ส่วนดารณีและคณะ กล่าววา่ เดก็ท่ีมีโอกาสทาง

การศึกษาส่วนใหญ่กไ็ดรั้บการศึกษาท่ีไม่เหมาะสมกบั

ความพิการ หรือไม่ตอบสนองต่อความตอ้งการพิเศษ 

(ดารณี อุทยัรัตนกิจ และคณะ, 2546) การจดัการศึกษา

สาํหรับเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษท่ีขาดระสิทธิภาพเป็น

ผลจากความเขา้ใจผิด และกลไกท่ีเป็นปัญหาหลาย

ประการท่ีมาจาก  ผูบ้ริหารจาํนวนมากมีทศันคติในทาง

ลบ จึงทาํใหเ้ด็กรวมทั้งพ่อแม่ของเดก็ท่ีมีความตอ้งการ

พิเศษมีความส้ินหวงัในระบบจดัการเรียนรวม    การ

สร้างความตระหนกัของของผูท่ี้เก่ียวขอ้งการร่วมมือและ

การทาํงานเป็นทีมอยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือส่งเสริม

ประสิทธิภาพ การจดัการเรียนรวม 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีเนน้

การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพ

การจดัการเรียนรวม 

 2. เพ่ือพฒันาและนาํเสนอรูปแบบการบริหารการ

เปล่ียนแปลงท่ีเนน้การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือ

ส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการเรียนรวม 

 3. เพ่ือประเมินรูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ี

เนน้การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือส่งเสริม

ประสิทธิภาพการจดัการเรียนรวม ท่ีพฒันาข้ึน 

 

แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 การยึดหลกัพระราชบญัญติัการศึกษา (ฉบบัท่ี 

2) พ.ศ.2545  มาตราท่ี 10 วรรคสอง มาตรา 8 (2) มาตรา 

9(3)  ตามปรัชญาความเช่ือการจดัการเรียนรวมของ 

Stuainback & Stainback (1996)  ใชแ้นวคิดทฤษฎีการ 

บริหารจดัการของ Fayol, (2555)หลกัการแนวคิด ทฤษฎี

การบริหารการเปล่ียนแปลงของ Kurt Levit , แนวคิด

ทฤษฎี การบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมและการบริหาร

จดัการท่ีเนน้การมีส่วนร่วมของ ผูเ้ก่ียวขอ้ง ของ Rensis 
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ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียน

รวม 4 ด้าน 

     1. ดา้นนกัเรียน  

     2. ดา้นอาคารสถานท่ี และสภาพแวดลอ้ม  

    3. ดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนการ

สอน  

      4. ดา้นเคร่ืองมือและเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

Likert (1967) ของ Davis (1981)  ยึดหลกัหารบริหาร

จดัการเรียนรวมตามแนวโครงสร้างซีท Seat Framework   

และการบริหารการเปล่ียนแปลงตามรูปแบบของการ

บริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน การบริหารจดัการใหเ้กิด

ประสิทธิภาพตามแนวคิดของ สุรัฐ ศิลปอนนัต ์(2545, 

หนา้ 154-159) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

        งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบผสม ระหว่าง 

การวิจยัเชิงปริมาณ และการวิจยัเชิงคุณภาพ  

โดยกาํหนดขั้นตอนการวิจยั 4 ขั้น ไดแ้ก่ 

ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นการวางแผน 

         ศึกษาข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม และ 

ศึกษาสภาพการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีเนน้การมีส่วน

ร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการ

เรียนรวม และการศึกษาแนวคิดของผูเ้ช่ียวชาญดว้ยการ

สมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  

กระบวนการบริหารจดัการที่ส่งเสริม

ประสิทธิภาพ 

1. การวางแผน  (planning) 

2. การจดัการองคก์ร (organizing) 

3. การนาํหรือการสัง่การ 

(leading/directing)  

  

 

องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารการเปลีย่นแปลงทีเ่น้น

การมีส่วนร่วมของผู้เกีย่วข้องเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ 

การจัดการเรียนรวม 

 

 

ผู้เกีย่วข้อง 

1. ผูบ้ริหาร  2.ครูการศึกษาพิเศษ     3.    ครูปกติ  

4.       ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษเรียน

รวม  5.    ผูป้กครองนกัเรียนปกติเรียนรวม  

 

 

กระบวนการบริหารการเปลีย่นแปลง ไดแ้ก ่

   1.  การกาํหนดปัญหา      2. การเขา้ใจถึงส่ิงท่ี

กอ่ใหเ้กดิการ    3. การรวบรวมขอ้มูลและการ

วิเคราะหปั์ญหา      4. การพฒันาแผนเพ่ือการ

เปล่ียนแปลง      5.  การดาํเนินการ    6.  การทาํให้

มัน่คง     7.  การประเมินผล   

แนวทางการจัดการศึกษาทีเ่น้นการมีส่วนร่วม 

1)  การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ    

2)  การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ  

 3)  การมีส่วนร่วมในการรับประโยชนก์บัผล

ความสาํเร็จ  

 

 

 

รูปแบบการบริหารการเปลีย่นแปลงทีเ่น้น

การมีส่วนร่วมของผู้เกีย่วข้องเพื่อ

ส่งเสริมประสิทธิภพการจัดการเรียนรวม 

บบการบริหารการ 

 การมีส่วนร่วมของ 

สิทธิภาพการจัดการเรียนรวม 

 

กรอบแนวคิดรูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีเนน้การมีส่วมร่วม

ของผูเ้ก่ียวเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภพการจดัการเรียนรวม 
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ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างและพฒันารูปแบบ โดยการร่าง

รูปแบบ แลว้หาฉนัทามติของร่างรูปแบบท่ีสร้างข้ึน โดย

ใชเ้ทคนิคการสนทนากลุ่ม group แลว้จดัประชุมอิง

ผูเ้ช่ียวชาญ   เพ่ือพิจารณาและรับรองรูปแบบ ฯ   

ขั้นตอนท่ี 3  การนาํรูปแบบไปทดลอง 

 การนาํรูปแบบไปทดลองใช ้ (try-out) กบักลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีเขา้ร่วมสนทนากลุ่ม   แลว้ตดัสินใจนาํรูปแบบ

น้ีไปทดลองใชใ้นโรงเรียนจาํนวน 4 แห่งโดยมีขั้นตอน

ดงัน้ี 

        ขั้นการวางแผน  จดัประชุมเชิงปฏิบติัการแก่คณะครู

ทุกคนในโรงเรียน ให้ผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกคนได้ตอบ

แบบสอบถามก่อนทดลองใชรู้ปแบบ 

        ขั้นการจดัการองคก์ร ในท่ีประชุมใหร่้วมกนัแต่งตั้ง

ผูเ้ก่ียวขอ้งเป็นคณะกรรมการดาํเนินการส่งเสริม

ประสิทธิภาพการจดัการเรียนรวมในโรงเรียน 

        ขั้นการนาํหรือการสัง่การ ผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีเป็นณะ

กรรมการดาํเนินงานทุกคนร่วมกนัวิเคราะห์ สภาพปัญหา

และความตอ้งการส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการเรียน

รวมในโรงเรียน 

        ขั้นการควบคุม ในขั้นน้ีผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีเป็น

คณะกรรมการดาํเนินงานตอ้งทาํการควบคุม เฝ้าระวงั 

ตรวจติดตาม วดัผลประเมินผลการปฏิบติังานใหเ้ป็นไป

ตามวตัถุประสงค ์หรือเป้าหมาย ท่ีกาํหนดไว ้

ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินรูปแบบทาํการประเมิน โดยมุ่ง

ประเมินเก่ียวกบั ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความ

สอดคลอ้งและความเป็นประโยชน ์

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

            ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 

โรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีการจดัการเรียนรวมในสังกดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 37 แห่ง เป็นหน่วยวิเคราะห์  

(unit of analysis)  ใชเ้ทคนิควิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมาย

ดว้ยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง ( purposive random 

sampling) โดยมีกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลแห่งละ 15 คน  

ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร จาํนวน 1 คน ครูการศึกษาพิเศษ 

จาํนวน 1 คน ครูปกติ จาํนวน 3 คน ผูป้กครองนกัเรียนท่ี

มีความตอ้งการพิเศษเรียนรวม จาํนวน 5 คน และ

ผูป้กครองนกัเรียนปกติเรียนรวม จาํนวน 5 คน ใน

โรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ไดจ้าํนวนผูใ้ห้

ขอ้มลูทั้งหมด  555 คน   

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

          เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เร่ืองรูปแบบการบริหาร

การเปล่ียนแปลงในการจดัการศึกษาท่ีเนน้การมีส่วนร่วม

ของผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการเรียน

รวม ไดแ้ก่  แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์แบบมี

โครงสร้าง และแบบประเมินรูปแบบฯ 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

         ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากส่ีส่วนคือส่วนท่ีหน่ึง

เก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นส่วนท่ีสอง เก็บ

ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จากผูเ้ช่ียวชาญ 

จาํนวน  12 คนส่วนท่ีสาม เก็บขอ้มูลจากผลการพิจารณา

หาฉนัทามติของรูปแบบฯ จากผูเ้ขา้ร่วมประชุมสนทนา

กลุ่ม จาํนวน 15 คน ส่วนท่ีส่ี เก็บขอ้มูลจากการประเมิน

รูปแบบ หลงัจากนาํรูปแบบไปทดลองใช ้

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

          สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูจากการประเมิน

รูปแบบ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป สถิติท่ีใชใ้นการ

วิเคราะห์ขอ้มลูเป็นสถิติเชิงบรรยาย (descriptive statistic) 

ไดแ้ก่ค่าเฉล่ีย (mean) ค่าร้อยละ(percentage)และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  ในการสรุป

ภาพรวมเป็นค่าเฉล่ีย เพ่ือทราบถึงผลการโดยใชเ้กณฑ์
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การตดัสินและประเมินค่าตามความหมาย (บุญชม ศรี-

สะอาด, 2545, หนา้ 51) 

  

ผลการวจัิย 

   1. รูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีเนน้การ

ส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการ

เรียนรวม โรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษากรุงเทพมหานครสามารถสรุปตาม

ประเด็นสาํคญั ไดด้งัน้ีผลการศึกษาสภาพ  ดา้นผูเ้รียน 

โดยรวมมีระดบัปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย  ดา้นอาคารสถานท่ี 

และสภาพแวดลอ้ม โดยรวมมีระดบัปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย

ท่ีสุด   ดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน โดยรวมมี

ระดบัปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด และดา้นเคร่ืองมือและ

เทคโนโลย ีโดยรวมมีระดบัปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย  

 2.  รูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีเนน้

การส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพ

การจดัการเรียนรวม โรงเรียนประถมศึกษา สงักดั

สาํนกังานสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร  มีลกัษณะท่ีเป็นรูปแบบท่ีมีผูเ้ก่ียวขอ้ง

มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (decision making)  มีส่วน

ร่วมในการปฏิบติัการ(implementation) และมีส่วนร่วม

ในการรับประโยชนก์บัผลความสาํเร็จ เพ่ือส่งเสริมให้

ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายเกิดความตระหนกัและมีเจตคติท่ีดีต่อ

การจดัการเรียนรวม เกิดความพึงพอใจและมีความ

ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัส่งผลใหก้ารจดัการเรียนรวม

ไดรั้บการสนบัสนุนส่งเสริมอย่างเตม็ท่ีจากผูเ้ก่ียวขอ้งทุก

ฝ่าย โดยผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ตั้งแต่ผูบ้ริหารหรือหวัหนา้

ทีมงานการส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการเรียนรวมใน

แต่ละดา้นและผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนท่ีเป็นผูร่้วมงาน ร่วมกนั

ร่วมกนัดาํเนินการตามโปรแกรมหรือกิจกรรมของ

กระบวนการบริหารการเปล่ียนแปลง การจดัการเรียน

รวมในโรงเรียนประถมศึกษา 7 ขั้นตอน  ไดแ้ก่ (1) 

ร่วมกนัดาํเนินการกาํหนดปัญหาการจดัการเรียนรวม   

(2) ร่วมกนัดาํเนินการศึกษาเพ่ือเขา้ใจของตวัแทนการ

เปล่ียนแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อการจดัการเรียนรวม  (3) 

ร่วมกนัดาํเนินการรวบรวมขอ้มลูและการวิเคราะห์ปัญหา

การจดัการเรียนรวม  (4) ร่วมกนัดาํเนินการพฒันาแผน

เพ่ือการเปล่ียนแปลงการจดัการเรียนรวม  (5) ร่วมกนั

ดาํเนินการเปล่ียนแปลงการจดัการเรียนรวม (6) ร่วมกนั

ดาํเนินการทาํใหม้ัน่คงในการจดัการเรียนรวม  และ (7)  

ร่วมกนัดาํเนินการประเมินผล การส่งเสริมประสิทธิภาพ

การจดัการเรียนรวมในแต่ละดา้น 

 การส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการเรียนรวมตอ้ง

อาศยัผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ท่ีตอ้งมีส่วนร่วมในการ

ดาํเนินงานตามแนวทางกระบวนการบริหารการ

เปล่ียนแปลง เป็นการดาํเนินการตามหนา้ท่ีเพ่ือกาํหนด

ทิศทางในการใชท้รัพยากรทั้งหลายอยา่งมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล เพ่ือใหบ้รรลุถึงเป้าหมายของการ

บริหารการเปล่ียนแปลงท่ีเนน้การมีส่วนร่วมของ

ผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการเรียน

รวมของโรงเรียนประถมศึกษาในสงักดัสาํนกังานเพ่ือ

ส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการเรียนรวมของโรงเรียน

ประถมศึกษาในสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยมีผา่นกระบวนการ

บริหารจดัการเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพ ช่วยใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง

ทุกคนปรับตวัสู่การเปล่ียนแปลงของโรงเรียนและ

สามารถกาํหนดเป้าหมายในลกัษณะเชิงรุก เพ่ือใชเ้ป็น

เคร่ืองช่วยในการตดัสินใจ และเป็นจุดเร่ิมตน้ของ

ความสาํเร็จท่ีดีของการดาํเนินงานขั้นการจดัการองคก์ร 

เป็นขั้นท่ีผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ร่วมกนัใชค้วาม

พยายามทุกกรณี กาํหนดงานและความสาํคญัของอาํนาจ

หนา้ท่ี เพ่ือพิจารณาถึงส่ิงท่ีตอ้งการทาํและผูท่ี้จะทาํการ

ส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการเรียนรวม มีการกาํหนด

ลกัษณะเฉพาะของงาน โดยการแบ่งงานประกอบดว้ย

งานท่ีกาํหนดออกมาเป็นแผนกตามรายละเอียดของงาน 

และคุณสมบติัของงานและการมอบอาํนาจหนา้ท่ี

ผูรั้บผิดชอบตามความถนดัหรือความสามารถ  มีการ
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ส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการเรียนรวม 4 

ด้าน 

1. ดา้นนกัเรียน  

2. ดา้นอาคารสถานท่ี และสภาพแวดลอ้ม  

3. ดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนการ

สอน  

4. ดา้นเคร่ืองมือและเทคโนโลย ี

 

 

 

 

 

กาํหนดเคร่ืองมือ ทรัพยากรท่ีใชวิ้ธีการปฏิบติั และ

วตัถุประสงคข์องงานใหช้ดัเจน สาํหรับผูบ้ริหารและ

ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ตอ้งทราบลกัษณะของงาน  การ

กาํหนดแผนกในโครงสร้างขององคก์ร ขนาดของการ

ควบคุม และสายการบงัคบับญัชา ในการส่งเสริม

ประสิทธิภาพการจดัการเรียนรวม ทั้ง 4 ดา้นการนาํหรือ

การสัง่การ  เป็นขั้นท่ีผูบ้ริหารหรือหวัหนา้ทีมงานการ

ส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการเรียนรวมในแต่ละดา้น

ใชอิ้ทธิพลเพ่ือจูงใจผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนท่ีเป็นผูร่้วมงานให้

ปฏิบติังานและนาํไปสู่ความสาํเร็จตามเป้าหมายของการ

ส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการเรียนรวมทั้ง 4 ดา้นการ

ควบคุม เป็นขั้นท่ีผูบ้ริหารหรือหวัหนา้ทีมงานการ

ส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการเรียนรวมในแต่ละดา้น

ทาํการตรวจสอบ หรือติดตามผลและประเมินการ

ปฏิบติังานในกิจกรรมต่าง ๆ ของผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนท่ีเป็น

ผูร่้วมงาน เพ่ือรักษาใหที้มงานการส่งเสริมประสิทธิภาพ

การจดัการเรียนรวมในแต่ละดา้นดาํเนินไปในทิศทางสู่

เป้าหมายอยา่งถกูตอ้งตามวตัถุประสงคห์ลกัและใน

กรอบเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นการส่งเสริมประสิทธิภาพการ

จดัการเรียนรวมทั้ง 4 ดา้น 

 3. รูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีเนน้

การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพ

การจดัการเรียนรวม  ท่ีสร้างและพฒันาข้ึน ไดรั้บฉนัทา

มติ จากผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรวมใน

โรงเรียนประถมศึกษาโดยการประชุมสนทนากลุ่ม 

(focus group discussion) มีมติเห็นดว้ย ในทุกดา้น และ 

ทุกประเดน็อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และยงัไดรั้บการ

พิจารณารับรอง รูปแบบจากผูเ้ช่ียวชาญ ในการจดั

ประชุมอิงผูเ้ช่ียวชาญ (connoisseurship) โดยรวมและราย

ดา้น ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงลกัษณะของ

รูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีเนน้การมีส่วนร่วม

ของผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการเรียน

รวมในโรงเรียนประถมศึกษา  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ดงัรูปแบบ

ต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพ 5.1 รูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีเนน้การมี

ส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือส่งเสริม ประสิทธิภาพการ

จดัการเรียนรวม 

 

การอภิปรายผล 

 จากผลการวิจยัเก่ียวกบัรูปแบบการบริหารการ

เปล่ียนแปลงท่ีเนน้การส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือ

ส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการเรียนรวม  สามารถนาํมา

อภิปรายเพ่ือเป็นการขยายผลการวิจยัใหช้ดัเจนยิ่งข้ึน

ตลอดจนสามารถนาํผลการวิจยัไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์

ต่อไป ดงัน้ี 

      ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบัสภาพการบริหารการ

เปล่ียนแปลงท่ีเนน้การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือ

กระบวนการบริหารจดัการที่ส่งเสริม

ประสิทธิภาพ 

1.การวางแผน  (planning) 

2.การจดัการองคก์ร organizing) 

3.การนาํหรือการสัง่การ 

(leading/directing)  

4.การควบคุม (controlling) 

 

รูปแบบการบริหารการเปลีย่นแปลงในการจดั

การศึกษาที่เน้นการมส่ีวนร่วมของผู้เกีย่วข้องเพือ่

ส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการเรียนรวม 

 

 ผู้เกีย่วข้อง 

     กติ 

ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ

เรียนรวม ผูป้กครองนกัเรียนปกติ

เรียนรวม 

 

 ารบริหารการเปลีย่นแปลง  

   1.  การกาํหนดปัญหา     

   2. การเขา้ใจถึงส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดการ

เปล่ียนแปลง    

  3. การรวบรวมขอ้มลูและการวิเคราะห์

ปัญหา  

    แปลง  

   5.  การดาํเนินการเปล่ียนแปลง   

  6.  การทาํใหม้ัน่คง     

 7.  การประเมินผล  

 

กระบวนการบริหารจดัการที่ส่งเสริม

ประสิทธิภาพ 

       

       

3)  การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์

กบัผลความสาํเร็จ  

 

 

 

ตวัชี้วดัประสิทธิภาพการจดัการเรียนรวม 

1. บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมีเจตคติท่ีดีต่อการ

จดัการเรียนรวม 

2. ผลการประเมินผา่นเกณฑต์ามมาตรฐาน

การศึกษาพิเศษขั้นพ้ืนฐาน 

3. การจดัการเรียนรวมไดรั้บการสนบัสนุน

ส่งเสริมจากผูเ้ก่ียวขอ้ง 

4. ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ

และมีความไวว้างใจ 
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ส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการเรียนรวม โดยรวมมีการ

ปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย  ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือการ

ส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการเรียนรวม ดา้นผูเ้รียน 

ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก นกัเรียนพิเศษเรียนรวมในโรงเรียน

ประถมศึกษา แต่ละโรงเรียนมีจาํนวนนอ้ยมากเม่ือเทียบ

กบันกัเรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียน การบริหารการ

เปล่ียนแปลงในการจดัการศึกษาเพ่ือส่งเสริม

ประสิทธิภาพการจดัการเรียนรวมจึงข้ึนอยูก่บัวิสยัทศัน ์

และความเป็นผูน้าํในการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารเป็น

สาํคญัประกอบกบัความพร้อมของโรงเรียนในดา้น

งบประมาณสนบัสนุนและบุคลากรท่ีมีความรู้

ความสามารถในการจดัการเรียนรวม ซ่ึงแนวทางการ

บริหารการเปล่ียนแปลงในโรงเรียนท่ีสามารถจดัซ้ือ

จดัหาไดง่้าย และดาํเนินการไดท้นัที ถา้โรงเรียนมี

งบประมาณสนบัสนุนท่ีเพียงพอ คือดา้นเคร่ืองมือและ

เทคโนโลยี และดา้นอาคารสถานท่ี และสภาพแวดลอ้ม

ต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นและเอ้ือต่อการจดัการเรียนรวม เพ่ือเตรียม

ความพร้อมรองรับการจดัการเรียนรวมตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ แต่ในสภาพท่ีเป็นจริงในโรงเรียน

ประถมศึกษาจะมีการจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนการ

จดัการเรียนรวมนอ้ยมากหรือไม่มีเลยกว็า่ได ้ดงันั้นจึง

เป็นหนา้ท่ีความรับผิดชอบของโรงเรียนท่ีตอ้งหา

แนวทางกนัเองตามอตัภาพ จึงเป็นเร่ืองยากท่ีจะก่อใหเ้กิด

ท่ีจะก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง ดา้นส่ิงส่ิงแวดลอ้ม

ภายในเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการจดัการเรียนรวม 

ส่วนในดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนเพ่ือ

รองรับการจดัการเรียนรวมในโรงเรียนประถมศึกษาของ

รัฐนั้นส่วนมากมกัจะขาด ครูสอนเดก็พิเศษท่ีมีความรู้

ความสามารถเฉพาะดา้น และขาดเทคนิคการสอนเดก็ท่ีมี

ความตอ้งการพิเศษ จึงไม่สามารถจดัทาํหลกัสูตรและการ

จดัการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนองต่อ

การจดัการเรียนรวมในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ 

ส่งผลใหก้ารส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการเรียนรวม 

ดา้นผูเ้รียนมีระดบัปฏิบติัตํ่าท่ีสุดดว้ย สอดคลอ้งกบั

แนวคิดของ ลทูเทน (Luthans, 1989, p. 599) ท่ีกล่าววา่ 

การบริหารเปล่ียนแปลงเป็นแนวทางการพฒันาการ

บริหารแบบทนัสมยัขององคก์ร โดยเนน้พฒันาเทคนิค

ต่าง ๆ การจดัใหมี้การดาํ เนินไปอยา่งเป็นระบบ เพ่ือให้

เกิดการปฏิบติังานใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยงั

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของปัณรส มาลากลุ ณอยธุยา 

(2555) กล่าววา่ การเปล่ียนแปลงในองคก์ารนั้น มี

องคป์ระกอบท่ีสาํคญัท่ีจะตอ้งเปล่ียนแปลงไปให้

สอดคลอ้งกนัเป็นระบบซ่ึงมีนกัวิชาการไดเ้สนอแนวคิด

เก่ียวกบัองคป์ระกอบขององคก์ารเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั

ซ่ึงมีดว้ยกนั 3 ประการ คือ 

 1. เทคโนโลยี (Technology) ซ่ึงหมายถึง

อุปกรณ์ เคร่ืองจกัร์ เคร่ืองมือ  รวมถึงระเบียนกรรมวิธี

ปฏิบติังานกบัเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือเหล่านนั้น ซ่ึง

เทคโนโลยีวิธีการปฏิบติังานดา้นต่าง ๆ  ขององคก์าร

มกัจะตอ้งปรับเปล่ียนใหท้นัสมยั เพ่ือใหผ้ลิตภาพใน

ระดบัท่ีแข่งขนั  และอยูร่อดได ้ 

 2. ระเบียบสงัคม (Social Order) ซ่ึงหมายถึงการ

จดัระเบียบ โครงสร้างของกลุ่ม สถาบนั บรรทดัฐาน  

ระเบียบกฏเกณฑต่์าง ๆ  ในองคก์ารท่ีกาํหนดไวเ้ป็น

ทางการและไม่เป็นทางการ  

 3. อุดมการณ์ (ideology)  ซ่ึงหมายถึง ความเช่ือ 

ค่านิยมสูงสุด ท่ีเป็นตวักาํกบัทิศทางแบบแผนของ

พฤติกรรมในองคก์าร ซ่ึงในบางคร้ังกเ็รียกวา่ “จิตสาํนึก”  

เช่นจิตสาํนึกประชาธิปไตย หรือ จิตสาํนึกเพ่ือส่วนร่วม 

เป็นตน้ และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ธงชยั สนัติวงษ ์

(2546, หนา้ 395) ท่ีวา่การเปล่ียนแปลงองคก์าร เกิดข้ึน

จากการท่ีองคก์ารมีการปรับตวัใหเ้ขา้กบัเง่ือนไขของ

สภาพแวดลอ้ม ไม่วา่จะเป็นทางดา้นเทคโนโลยี ข่าวสาร 

ขอ้มลู สารสนเทศท่ีเตม็ไปดว้ยเทคโนโลยีดา้นข่าวสาร 

ขอ้มลูท่ีรวดเร็วและมีเครือข่าย กวา้งครอบคลุมทัว่โลก

ดว้ยประสิทธิภาพสูงสุด จะมองวา่องคก์ารในลกัษณะ

ของระบบเปิดท่ีตอ้งการพลวตั โดยคาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้ม 

มององคก์ารท่ีตอ้งมีการเปล่ียนแปลง โดยใหค้วามสาํคญั
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ต่อส่ิงแวดลอ้มภายในมากกวา่ท่ีจะเป็นตวัผลกัดนัให้

องคก์ารตอ้งมีการเปล่ียนแปลง แต่โลกของความเป็นจริง

นั้น ไม่วา่ส่ิงแวดลอ้มภายในหรือส่ิงแวดลอ้มภายนอก 

ลว้นเป็นส่ิงสาํคญัและมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของ

องคก์าร 

      2. รูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีเนน้

การส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพ

การจดัการเรียนรวม โรงเรียนประถมศึกษา สงักดั

สาํนกังานสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร  มีลกัษณะเป็นรูปแบบท่ีมีผูเ้ก่ียวขอ้ง 

ไดแ้ก่  ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูการศึกษาพิเศษ  ครูผูส้อน

ตามปกติ  ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษเรียน

รวม และผูป้กครองนกัเรียนปกติเรียนรวม มีส่วนร่วมใน

การตดัสินใจ (decision making)  มีส่วนร่วมในการ

ปฏิบติัการ(implementation) และมีส่วนร่วมในการรับ

ประโยชนก์บัผลความสาํเร็จ เพ่ือส่งเสริมใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง

ทุกฝ่ายเกิดความตระหนกัและมีเจตคติท่ีดีต่อการจดัการ

เรียนรวม เกิดความพึงพอใจและมีความไวว้างใจซ่ึงกนั

และกนัส่งผลใหก้ารจดัการเรียนรวมไดรั้บการสนบัสนุน

ส่งเสริมจากผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายอยา่งเตม็กาํลงั

ความสามารถ โดยผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ตั้งแต่ผูบ้ริหารหรือ

หวัหนา้ทีมงานการส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการเรียน

รวมในแต่ละดา้นและผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนท่ีเป็นผูร่้วมงาน 

ร่วมกนัร่วมกนัดาํเนินการตามโปรแกรมหรือกิจกรรม

ของกระบวนการบริหารการเปล่ียนแปลง การจดัการ

เรียนรวมในโรงเรียนประถมศึกษา 7 ขั้นตอน  ไดแ้ก่  

1) ร่วมกนัดาํเนินการกาํหนดปัญหาการจดัการเรียนรวม  

2) ร่วมกนัดาํเนินการศึกษาเพ่ือเขา้ใจของตวัแทนการ

เปล่ียนแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อการจดัการเรียนรวม   

3) การร่วมกนัดาํเนินการรวบรวมขอ้มูลและการวิเคราะห์

ปัญหาการจดัการเรียนรวม 4) ร่วมกนัดาํเนินการพฒันา

แผนเพ่ือการเปล่ียนแปลงการจดัการเรียนรวม 5) ร่วมกนั

ดาํเนินการเปล่ียนแปลงการจดัการเรียนรวม 6) ร่วมกนั

ดาํเนินการทาํใหม้ัน่คงในการจดัการเรียนรวม  และ 7)  

ร่วมกนัดาํเนินการประเมินผล การส่งเสริมประสิทธิภาพ

การจดัการเรียนรวมในแต่ละดา้น เพ่ือประกนัวา่การ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในการบริหารจดัการเรียนรวม 

เป็นไปตามทิศทางท่ีไดว้างแผนไว ้และก่อใหเ้กิดความ

คุม้ค่า และประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด

พร้อมทั้งบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลงของผูท่ี้

เก่ียวขอ้งใหมี้ส่วนร่วมในการส่งเสริมการบริหารจดัการ

เรียนรวมในโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ใหมี้

ประสิทธิภาพตามวตัถุประสงค ์ในการส่งเสริม

ประสิทธิภาพการจดัการเรียนรวมตอ้งอาศยัผูเ้ก่ียวขอ้ง

ทุกฝ่าย ท่ีตอ้งมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานตามแนวทาง

กระบวนการบริหารการเปล่ียนแปลง เป็นการดาํเนินการ

ตามหนา้ท่ีเพ่ือกาํหนดทิศทางในการใชท้รัพยากร

ทั้งหลายอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือให้

บรรลุถึงเป้าหมายของการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีเนน้

การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพ

การจดัการเรียนรวมของโรงเรียนประถมศึกษาในสงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

กรุงเทพมหานคร โดยผา่นกระบวนการบริหารจดัการ

เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพ 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ (1) ขั้นการ

วางแผน (2) ขั้นการจดัการองคก์ร  (3) ขั้นการนาํหรือการ

สัง่การ และ (4) ขั้นการควบคุมกาํกบัติดตามใกลชิ้ด 

จริงจงัต่อเน่ือง และสมํ่าเสมอ ส่งผลใหรู้ปแบบการ

บริหารการเปล่ียนแปลงท่ีเนน้การมีส่วนร่วมของ

ผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการเรียนรวม 

ไดรั้บฉนัทามติ จากผูเ้ช่ียวชาญท่ีเขา้ร่วมประชุมสนทนา

กลุ่ม (focus group discussion) มีมติเห็นดว้ย ในทุกดา้น 

และ ทุกประเดน็อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และยงัไดรั้บการ

พิจารณารับรอง รูปแบบจากผูเ้ช่ียวชาญ ในการจดั

ประชุมอิงผูเ้ช่ียวชาญ (connoisseurship) โดยรวมและราย

ดา้น ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก

ก่อนท่ีจะดาํเนินการสร้างและพฒันารูปแบบฯ ไดท้าํการ

วิจยัเอกสาร (documentary  research) โดยการศึกษา
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คน้ควา้แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร ผลงานทางวิชาการ และ

ตาํราทางวิชาการเก่ียวกบั การบริหารจดัการ 

(management) การบริหารการเปล่ียนแปลง การบริหาร

จดัการแบบมีส่วนร่วม การจดัการเรียนรวม การส่งเสริม

ประสิทธิภาพ และการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เพ่ือนาํมาเป็นแนวทางในการสร้าง

เคร่ืองมือวิจยั จากนั้นยงัทาํการศึกษาสภาพปัจจุบนัโดยใช้

แบบสอบถามท่ีมีความเช่ือมัน่สูง มีการศึกษาแนวคิดของ

ผูเ้ช่ียวชาญดว้ยการสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

(structured Interview) เพ่ือรับทราบแนวความคิดแนว

ปฏิบติั (best practice) ของผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นนโยบาย

ทางการศึกษา และดา้นการบริหารจดัการศึกษาใน

โรงเรียนเรียนรวมท่ีประสบผลสาํเร็จ เพ่ือนาํไปบูรณา

การกบัผลการศึกษาสภาพทั้งในดา้นท่ีมีการปฏิบติัมาก

ท่ีสุดและดา้นท่ีมีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด มาเป็นแนวทางการ

สร้างและพฒันารูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงใน

การจดัการศึกษาท่ีเนน้การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือ

ส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการเรียนรวม  มีการสร้าง

รูปแบบท่ีมีองคป์ระกอบของรูปแบบการบริหารการ

เปล่ียนแปลงในการจดัการศึกษาท่ีเนน้การมีส่วนร่วมของ

ผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการเรียนรวม

อยา่งครบถว้น มีการกาํหนดผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งชดัเจน มี

แนวทางการจดัการศึกษาท่ีเนน้การมีส่วนร่วม มีการ

กาํหนดกระบวนการบริหารการเปล่ียนแปลง กาํหนด

กระบวนการบริหารจดัการท่ีส่งเสริมประสิทธิภาพการ

จดัการเรียนรวมท่ีชดัเจน และกาํหนดส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้กิด

การเปล่ียนแปลงไวอ้ยา่งชดัเจน เพ่ือส่งเสริม

ประสิทธิภาพการจดัการเรียนรวมทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้น

นกัเรียน ดา้นอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม ดา้น

หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน และ ดา้น

เคร่ืองมือและเทคโนโลยี  ดงันั้นจึงส่งผลใหร่้างรูปแบบท่ี

สร้างข้ึนไดรั้บฉนัทามติ จากผูเ้ช่ียวชาญท่ีร่วมประชุม

สนทนากลุ่ม (focus group discussion) มีมติเห็นดว้ย ใน

ทุกดา้น และ ทุกประเดน็อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และยงั

ไดรั้บการพิจารณารับรอง รูปแบบจากผูเ้ช่ียวชาญ ในการ

จดัประชุมอิงผูเ้ช่ียวชาญ (connoisseurship) โดยรวมและ

รายดา้น ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดดว้ยเช่นกนั ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ บาร์โดและฮูแมน (Bardo and 

Human, 1982, pp. 70-71) ไดใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบั

องคป์ระกอบ ของรูปแบบ ไวว้่า การท่ีจะระบุวา่รูปแบบ

ใดรูปแบบหน่ึงจะตอ้งประกอบดว้ยรายละเอียดมากนอ้ย

เพียงใดจึงจะเหมาะสม และรูปแบบนั้นควรมี

องคป์ระกอบอะไรบา้ง ไม่ไดมี้ขอ้กาํหนดท่ีแน่นอน ทั้งน้ี

ข้ึนอยูก่บัปรากฏการณ์นั้น ๆ ตวัอยา่ง เช่น รูปแบบระบบ

ท่ีมีลกัษณะบางประการของระบบเปิด เป็นรูปแบบท่ี

แสดงถึงองคป์ระกอบย่อยของระบบ ซ่ึง ประกอบดว้ย 4 

ส่วนคือ (1) ปัจจยันาํเขา้ (2) กระบวนการ (3) ผลผลิต 

และ (4) ขอ้มูลป้อนกลบัจากสภาพแวดลอ้ม การพิจารณา

รูปแบบในลกัษณะน้ี ถือวา่ ผลผลิตของระบบเกิดจากท่ีมี

ปัจจยันาํเขา้ส่งเขา้ไปผา่นกระบวนการซ่ึงจะจดักระทาํให้

เกิดผลผลิตข้ึน และใหค้วามใจกบัขอ้มูลป้อนกลบัจาก

สภาพแวดลอ้มภายนอก ซ่ึงแสดงถึงการเร่ิมมีลกัษณะ

ของความเป็นระบบเปิด และสอดคลอ้งกบันโยบาย

เก่ียวกบัการจดัการเรียนร่วม สาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2548) กาํหนดนโยบายเก่ียวกบัการ

จดัการเรียนร่วมท่ีมีพ้ืนฐานมาจากพระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบั

ท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซ่ึงเร่ิมใชต้ั้งแต่ปี 2547 ดงัน้ี (1) ให้

จดัการศึกษาใหแ้ก่คนพิการอย่างหลากหลายรูปแบบ (2) 

ดาํเนินโครงการ 1 อาํเภอ 1 โรงเรียนเรียนร่วมมาตรฐาน 

โดยใชโ้ครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในการบริหาร

จดัการ(3) จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบั

ความสนใจและความถนดัของผูเ้รียนโดยคาํนึงถึงความ

แตกต่างระหวา่งบุคคล (4) ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด 

การจดัการ การเผชิญสถานการณ์และการประยกุตค์วามรู้

มาใช ้เพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหา (5) จดักิจกรรมให้

ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้
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ทาํได ้คิดเป็นทาํเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อยา่ง

ต่อเน่ือง (6) จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระ

ความรู้ดา้นต่าง ๆ อยา่งไดส้ดัส่วนสมดุลกนั รวมทั้ง

ปลกูฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงคไ์วใ้นทุกวิชา (7) ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้ส้อน

สามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน และ

ส่ิงอาํนวยความสะดวก เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และมี

ความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใชก้ารวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของ

กระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ีผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไป

พร้อมกนั จากส่ือ การเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการ

ประเภทต่าง ๆ (8) ใหมี้หลกัสูตรเฉพาะคนพิการระดบั

มาก ใหเ้พ่ิมเน้ือหาสาระและกิจกรรมท่ีตอ้งสอนใหแ้ก่

คนพิการเฉพาะบุคคล เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ

จาํเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละบุคคล และปรับเน้ือหา

สาระทัว่ไปสอดคลอ้งกบัคนพิการแต่ละประเภท (9) ให้

ใชโ้ครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในการบริหาร

จดัการเรียนรวม S-Students (นกัเรียน) E-Environments 

(ภาพแวดลอ้ม) A-Activities (กิจกรรมการเรียนการสอน) 

T-Tools (เคร่ืองมือ) (10) ใหโ้รงเรียนและศูนยก์ารศึกษา

พิเศษ สงักดัสาํนกับริหารงานการศึกษาพิเศษ สาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เม่ือเขตพ้ืนท่ีใดมี

ความพร้อม ใหส้าํนกับริหารงานการศึกษาพิเศษใหก้าร

สนบัสนุนใหเ้ขตพ้ืนท่ีนั้นจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสาํหรับ

บุคคลพิการ (11) ใหส้ถาบนัราชภฎัยกเลิกการผลิตครู

การศึกษาพิเศษระดบัปริญญา และใหผ้ลิตในระดบั

ประกาศนียบตัรบณัฑิตและระดบัปริญญาโททาง

การศึกษาพิเศษแทน ใหส้นบัสนุนใหส้ถาบนัราชภฏั และ

มหาวิทยาลยัต่างผลิตครูผูเ้ช่ียวชาญ สาขาต่าง ๆ เพ่ือ

พร้อมใหบ้ริการแก่คนพิการ และ (12) ใหใ้ชเ้งินกองทุน

การศึกษาเพ่ือคนพิการ สนบัสนุนการพฒันาครู และ

ผูบ้ริหาร ใหอ้อกกฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละ

วิธีการใหค้นพิการ มีสิทธิไดรั้บ ส่ิงอาํนวยความสะดวก 

ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พ.ศ. 
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 3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารการ

เปล่ียนแปลงท่ีเนน้การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือ

ส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการเรียนรวม โดยรวม มีผล

การประเมินโดยรวม  อยูใ่นระดบั มาก เม่ือพิจารณาราย

ดา้นเรียงลาํดบัจากดา้นท่ีมีผลการประเมินมากไปหานอ้ย  

ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นประโยชน์ รองลงมาคือดา้นความ

เหมาะสม  และดา้นความสอดคลอ้ง ตามลาํดบั ทั้งน้ีอาจ

เน่ืองมาจากตวัผูป้ระเมินเองซ่ึงเป็นท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งในการ

ส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการเรียนรวมในโรงเรียน

ประถมศึกษา เกิดความตระหนกั ถึงความสาํคญัและ

ความจาํเป็นในส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการเรียนรวม

ในโรงเรียนประถมศึกษา จึงเกิดการมีส่วนร่วมอยา่ง

แทจ้ริง มีการร่วมมือร่วมใจของผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งในและ

นอกโรงเรียนเป็นเครือข่าย เป็นทีมงานร่วมคิด ร่วมทาํ 

ร่วมแกปั้ญหา ส่งเสริม สนบัสนุน ใหเ้กิดการ

เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีสามารถเอ้ือประโยชนสู์งสุดต่อ

ผูเ้รียนทุกคนในชั้นเรียนท่ีมีการจดัการเรียนรวมอยา่งเป็น

รูปธรรมทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทั้งในดา้นนกัเรียน 

ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียน

การสอน และดา้นเคร่ืองมือเทคโนโลยี ผูเ้รียนทุกคน

ไดรั้บสิทธิ ความเสมอภาค และเรียนรู้ไดเ้ตม็ศกัยภาพใน

ชั้นเรียนปกติในโรงเรียนทัว่ไปอยา่งประสิทธิภาพ ส่งผล

ใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งมีเจตคติท่ีดีต่อการจดัการเรียนรวม มี

การพฒันาบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งการจดัการเรียนรวม การ

จดัการเรียนรวมไดรั้บการสนบัสนุนส่งเสริมจาก

ผูเ้ก่ียวขอ้ง ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้และพฒันาอยา่งหลากหลายมี

ประสิทธิภาพเหมาะสมเป็นรายบุคคล และเตม็ตาม

ศกัยภาพ จนทาํใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายเกิดความพึง

พอใจและมีความไวว้างใจวา่โรงเรียนประถมศึกษาแห่งน้ี

สามารถจดัการเรียนรวมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ก่ิงเพชร ส่งเสริม (2552) 

ไดก้ารศึกษารูปแบบการจดัการเรียนรวมแบบคละชั้น 

การศึกษาคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพ่ือสร้างรูปแบบการ

จดัการเรียนรวมแบบคละชั้น ศึกษาประสิทธิภาพของ
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รูปแบบการจดัการเรียนรวมแบบคละชั้น การจดัการเรียน

รวมแบบคละชั้นท่ีมีเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษใน

โรงเรียนประถมศึกษา มีการประเมินความพึงพอใจต่อ

รูปแบบการจดัการเรียนรวมแบบคละชั้นท่ีมีเดก็ท่ีมีความ

ตอ้งการพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษาของครู ผูบ้ริหาร 

นกัเรียนและผูป้กครอง พบวา่ ครู ผูบ้ริหารนกัเรียนและ

ผูป้กครอง มีความพึงพอใจต่อรูปแบบในแต่ละดา้นและ

รวมอยูใ่นระดบัมาก และมีการประเมินความเหมาะสม

ของรูปแบบการจดัการเรียนรวมแบบคละชั้นท่ีมีเดก็ท่ีมี

ความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษาโดย

ผูท้รงคุณวฒิุ พบวา่ผูท้รงคุณวฒิุประเมินความเหมาะสม

ของรูปแบบทุกขอ้ความและโดยรวมมีความเหมาะสม

มากท่ีสุด 

 

ข้อเสนอแนะ  
 1. ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจดัทาํเป็น

ระเบียบปฏิบติัท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร และทาํการ

ประกาศ ประชาสมัพนัธ์ใหรั้บทราบร่วมกนัเพ่ือนาํมาใช้

เป็นแนวปฏิบติัร่วมกนัในโรงเรียน ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมี

ส่วนร่วมในการนาํหรือการสัง่การเก่ียวกบัการจดัทาํแผน

กลยทุธ์ เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพ การจดัการเรียนรวม

ดา้นผูเ้รียน  ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการควบคุม 

กาํกบั ติดตามเก่ียวกบัการรวบรวมขอ้มลูและการ

วิเคราะห์ปัญหาของผูเ้รียนในการจดัการเรียนรวม 

 2. ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการประชุม เพ่ือ

ทาํความเขา้ใจถึงความสาํคญัและความจาํเป็นในการ

ส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการเรียนรวม ดา้นอาคาร

สถานท่ี และสภาพแวดลอ้ม และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วน

ร่วมในการควบคุม กาํกบั ติดตามเก่ียวกบัการรวบรวม

ขอ้มลูและการวิเคราะห์ปัญหาในการส่งเสริม

ประสิทธิภาพการจดัการเรียนรวม ดา้นอาคารสถานท่ี 

และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจดัทาํเป็น

ระเบียบปฏิบติัในการส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการ

เรียนรวมดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนและ

ทาํการประกาศประชาสมัพนัธ์ใหรั้บทราบร่วมกนั เพ่ือ

นาํมาใชเ้ป็นแนวปฏิบติัร่วมกนัในโรงเรียน 

       ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการนาํหรือการสัง่การเก่ียวกบั

การจดัทาํแผนกลยทุธ์ เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการ

จดัการเรียนรวมดา้นเคร่ืองมือและเทคโนโลยี 
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รูปแบบการใช้อาํนาจบารมขีองผู้นําการเปลีย่นแปลงทีม่ปีระสิทธิผลต่อการดําเนินการใน

สถานศึกษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

The Effective Exercising Charismatic Power of Change Leaders Model for Implementing 

Education Institutions under the Office of Basic Education Commission 

  

                                                                                                                 จิราภรณ์  เทพกรรณ์ และรองศาสตราจารย ์ดร.วรีะวฒัน ์ อุทยัรัตน ์                                                                                                                             

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษารูปแบบการใชอ้าํนาจบารมีของผูน้าํการเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิผลต่อ

การดาํเนินการในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นการวิจยัผสมเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ ผลการวิจยัพบวา่ 1) การใชอ้าํนาจบารมีของผูน้าํการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 2) ประสิทธิผลการดาํเนินการในสถานศึกษา สงักดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 3) ปัจจยัการใชอ้าํนาจบารมีเพ่ือมุ่งผลสมัฤทธ์ิ

ส่งผลต่อประสิทธิผลการดาํเนินการในสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 4) รูปแบบการ

ใชอ้าํนาจบารมีของผูน้าํการเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิผลต่อการดาํเนินการในสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบดว้ย การจูงใจใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพ่ือร่วมกนัพฒันาคุณภาพ

การศึกษาใหไ้ดม้าตรฐาน สร้างความไวว้างใจกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา สร้างสมัพนัธภาพท่ีดีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการ

ทาํงานและใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาไดเ้สนอโครงการและมีกิจกรรม และการใชอ้าํนาจบารมีเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิผลในการ

จดัการศึกษาเพ่ือพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

คําสําคัญ : รูปแบบ, อาํนาจบารมี, ผูน้าํการเปล่ียนแปลง 

  

Abstract 

 The objective of the study was to investigate the effective exercising of the charismatic power of change 

leaders model for implementing education institutions under the Office of Basic Education Commission in Thailand. 

Mixed method research was employed in the study. The results are as follows: (1) There was a high level of 

charismatic power exercised by change leaders in educational institutions under Office of Basic Education 

Commission. (2) The effectiveness of the operation in those institutions was at the highest level. (3) The factor of the 

power exercised that focused on achievement (X1) has contributed to the overall effectiveness of the operations in 

each aspect of the operations. 4) A model was achieved for effectively exercising charismatic power by change 

leaders for effective operations in educational institutions under Office of Basic Education Commission which 

consisted of the following: motivating participation by subordinates to improve the quality of education; creating 

trust in subordinates; creating a good relationship with subordinates and getting them to propose projects and 
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activities. The model showed that charismatic power is used to ensure the effectiveness of educational operations for 

the quality of student development. 

  

Keywords: model, charismatic power, change leaders 

 

ความนํา  

 การบริหารโรงเรียน ผูบ้ริหาร หรือผูน้าํการ

เปล่ียนแปลง คือ กลไกลสาํคญัในการดาํเนินงานของ

โรงเรียน ซ่ึงธีระ  รุญเจริญ (2546 , หนา้ 5) กล่าววา่ 

โรงเรียนมีภารกิจหลกัคือ การจดัการศึกษาและการ

บริหารตอ้งใชท้ั้งกระบวนการและปัจจยัจึงจะบรรลุผล 

ในกระบวนการจะอาศยัทั้งผูน้าํการเปล่ียนแปลง และครู 

ผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งมีภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงท่ีมี

ศกัยภาพหลายดา้น รู้จกัใชอ้าํนาจบารมีไดอ้ยา่ง

สร้างสรรค ์จึงจะนาํโรงเรียนใหป้ระสบความสาํเร็จ 

สอดคลอ้งกบั    สร้อยตระกลู  อรรถมานะ (2545, หนา้ 

235) ท่ีวา่ ผูน้าํการเปล่ียนแปลงตอ้งมีความเขา้ใจเก่ียวกบั

สิทธิ หนา้ท่ีและอาํนาจ เพ่ือช่วยใหส้ามารถปฏิบติังานจน

บรรลุเป้าหมายได ้บุคคลในองคก์ารเป็นจาํนวนมากมาย

ท่ีเกิดความคบัขอ้งใจอนัเน่ืองจากระบบการทาํงานมิได้

เป็นไปตามเหตุผลอยา่งสมบูรณ์ ระบบคุณธรรม (Merit 

System) ท่ีควรยดึถือกไ็ม่ไดน้าํมาใชอ้ยา่งถว้นทัว่ 

กล่าวคือ ตามหลกัการพฤติกรรมการบริหาร โดยเฉพาะ

การวินิจฉยัสัง่การจาํเป็นตอ้งเป็นไปตามระบบคุณธรรม

อยา่งเคร่งครัด  แต่ในทางปฏิบติัอาจกล่าวไดว้า่ พฤติ

กรรมการบริหารส่วนใหญ่มิไดเ้ป็นเช่นนั้น แต่ตกอยู่

ภายใตอิ้ทธิพลของการเมือง พฤติกรรมต่าง ๆ อาทิการ

แสวงหาอาํนาจ จะมีอิทธิพลต่อการวินิจฉยัสัง่การ เร่ือง

เหล่าน้ีเป็นปรากฏการณ์ท่ีเห็นชดัเจนและรู้กนัทัว่ไป ซ่ึง

อาํนาจแต่ละรูปแบบท่ีผูน้าํการเปล่ียนแปลง ใชน้ั้น 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะตอ้งตอบสนองต่ออาํนาจแต่ละแบบ

ในลกัษณะท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น ผูน้าํการเปล่ียนแปลงจึง

จาํเป็นจะตอ้งทราบวา่ตนมีอาํนาจ และใชอ้าํนาจท่ี

สอดคลอ้งกบัภารกิจและสมาชิกในองคก์ารนั้น ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัแมคคลีแลนด ์(McClellan, 1961, p. 236) 

ท่ีวา่ บุคคลท่ีจะเป็นผูบ้ริหารท่ีดีไดย้อ่มมีความตอ้งการ

อาํนาจ เพราะผูบ้ริหารเพียงคนเดียวไม่สามารถจะทาํให้

งานทั้งหมดขององคก์ารสาํเร็จลุล่วงได ้แต่ตอ้ง

บริหารงานเพ่ือใหค้นอ่ืน ๆ ทาํงานเพ่ือองคก์ารใน

ขณะเดียวกนั ถา้หากวา่ผูบ้ริหารใชอ้าํนาจบงัคบับญัชาท่ี

เคร่งครัด มีการแบ่งงานกนัทาํตามลกัษณะเฉพาะมี

กฎเกณฑ ์การควบคุมแบบเขม้งวด การทาํงานท่ีมุ่งแต่

ผลงานมากเกินไป โดยไม่คาํนึงถึงผูร่้วมงานยอ่มมี

ผลกระทบต่อขวญัและกาํลงัใจ ในบางคร้ังท่ีผูบ้ริหารใช้

อาํนาจอยา่งขาดความชอบธรรม อา้งขอ้กฎหมายหรือ

ระเบียบต่าง ๆ มาใชก้บัครู กล่าวคือมีการใชอ้าํนาจตาม

ความพอใจและอารมณ์ของตนเอง ซ่ึงนิตยา  แสนใจกลา้ 

(2548, หนา้ 3) กล่าววา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งมีความรู้

ความเขา้ใจในการบริหารโรงเรียนเป็นอยา่งดี สามารถ

สร้างขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานใหเ้กิดกบัครูผู ้

ปฏิบติัการสอน หากครูมีความพึงพอใจในการ

บริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนแลว้ กเ็ช่ือวา่จะทาํให้

การบริหารการเปล่ียนแปลงภายในโรงเรียนจะเป็นไป

อยา่งมีประสิทธิภาพ และจากผลงานวิจยัของ พิกลุ   ดี-

พิจารณ์ (2548, หนา้ 91) ท่ีพบว่า การใชอ้าํนาจของผูน้าํ

การเปล่ียนแปลง เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะนาํมาซ่ึงประโยชน์

ต่อโรงเรียน และภาระงานต่าง ๆ ดาํเนินไปไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ การใชอ้าํนาจของผูน้าํการเปล่ียนแปลง มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจและการจดัการในเร่ืองต่าง ๆ ท่ี

เกิดข้ึนในโรงเรียน ครูจะปฏิบติังานไดม้ากนอ้ยเพียงใด

หรือดว้ยความเตม็ใจเพียงใด ย่อมข้ึนอยู่กบัการใชอ้าํนาจ

ของผูน้าํการเปล่ียนแปลง ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตอ้ง

อาศยัความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน การ
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ใชอ้าํนาจของผูน้าํการเปล่ียนแปลง ถือเป็นองคป์ระกอบ

ท่ีส่งผลใหก้ารบริหารงานบรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ี

กาํหนดไว ้ดงังานวิจยัของนิพนธ์  ระสิตานนท ์(2541, 

หนา้ 51)  ท่ีศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการใชอ้าํนาจของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนกบัขวญัของครู สงักดัสาํนกังานการ

ประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา พบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดั

สงขลา มีระดบัการใชอ้าํนาจโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก ไดแ้ก่ การใชอ้าํนาจการใหร้างวลั อาํนาจตาม

กฎหมาย อาํนาจอา้งอิง อาํนาจเช่ียวชาญ ผูบ้ริหารเลือกใช้

อาํนาจ การใหร้างวลัมากท่ีสุด เพราะเป็นอาํนาจในการ

โนม้นา้วจูงใจใหค้นเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน

ใหก้บัผูบ้ริหารดว้ยความเตม็ใจ ส่งผลต่อความสาํเร็จของ

โรงเรียน ส่วนอาํนาจการบงัคบัผูบ้ริหารใชร้ะดบัปาน

กลาง 

 นอกจากนั้น ในปัจจุบนัการบริหารจดัการ

สถานศึกษาใหมี้คุณภาพนั้น ลว้นอยูภ่ายใตก้รอบของการ

บริหารการเปล่ียนแปลง จึงนาํมาสู่แนวทางในการใช้

ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง เพ่ือการบริหารการ

เปล่ียนแปลงของสถานศึกษา และยงัมีกรอบของการ

เปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ ท่ีสถานศึกษาไม่อาจเล่ียงแรงผลกัดนั

ต่างๆ ได ้เช่น ผูน้าํการเปล่ียนแปลงกบัการใชอ้าํนาจ

บารมี เป็นตน้ (ศรคม เงินศรี. 2551, หนา้ 32) โดย

การศึกษาการใชอ้าํนาจบารมีของผูน้าํในระยะแรกนั้น จะ

มุ่งเนน้หรือมีแนวโนม้ไปท่ีการระบุลกัษณะเฉพาะของ

ผูน้าํเชิงบารมีท่ีแตกต่างจากผูน้าํธรรมดาทัว่ไป ซ่ึงรวมถึง

วิธีการ พฤติกรรมองผูน้าํท่ีช่วยใหผู้ต้ามสามารถทาํงาน

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล ซ่ึงแนวคิดดงักล่าวน้ีเป็นแนวคิด

ของนกัวิชาการสายสงัคมวิทยา สาํหรับนกัวิชาการดา้น

องคก์ารนั้น การศึกษาดา้นภาวะผูน้าํในระยะเร่ิมแรกไม่

ค่อยใหค้วามสาํคญักบัภาวะผูน้าํเชิงบารมีมากนกั 

จนกระทัง่เม่ือทศวรรษท่ี 1980s ภายหลงัท่ีสถานการณ์

ของโลกมีความซบัซอ้นและมีพลวตัรสูง มีระดบัการ

แข่งขนัท่ีสูงมากข้ึนระหวา่งองคก์ารต่าง ๆ ส่งผลให้

องคก์ารตอ้งมีการปรับตวัอยา่งรุนแรงทั้งในระดบั

ประเดน็ท่ีดูเหมือนวา่จะเป็นปัจจยัท่ีสามารถอธิบายความ

เปล่ียนแปลงอยา่งถอนรากถอนโคนท่ีไดเ้กิดข้ึนภายใจ

องคก์ารต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี จึงทาํใหน้กัวิชาการดา้น

องคก์ารหนักลบัมาสนใจศึกษาภาวะผูน้าํเชิงบารมีกนั

เป็นจาํนวนมาก (Pillai and Meindl,  1998 อา้งถึงใน พิ

ชาย  รัตนดิลก ณ ภูเกต็, 2552 , หนา้ 221) ซ่ึงนอกจาก

การศึกษาภาวะผูน้าํเชิงบารมีแลว้ หน่ึงในแนวทาง

การศึกษาภาวะผูน้าํท่ีกาํลงัไดรั้บความนิยมจากนกัวิจยั

ดา้นภาวะผูน้าํ ตั้งแต่ยคุตน้ทศวรรษท่ี 80 กคื็อ แนวทาง

การศึกษาการใชอ้าํนาจบารมีของผูน้าํการเปล่ียนแปลง 

โดยแนวคิดผูน้าํการเปล่ียนแปลง จะมีความหมายโดยนยั

ท่ีแสดงถึงกระบวนการ (process) ท่ีก่อใหเ้กิดการ

เปล่ียนแปลง (changes) และปรับเปล่ียนสภาพ 

(transforms) ของปัจเจกบุคคล (Northouse,  2000, p. 

131) และยงัมีความหมายท่ีวา่ ผูน้าํคือบุคคลท่ีคอยทาํ

หนา้ท่ีในการสร้างแรงบนัดาลใจใหก้บัผูต้าม โดยจะ

สามารถกระทาํใหผู้ต้ามปฏิบติังานแบบไม่คาํนึงถึง

ผลประโยชนส่์วนตน (Robbins, 2005, p. 367) 

อยา่งไรกต็าม  อาํนาจบารมีในการบริหารการ

เปล่ียนแปลงท่ีกาํหนดเฉพาะสาํหรับผูบ้ริหาร

สถานศึกษา เพ่ือสนบัสนุนใหผู้บ้ริหารสถานศึกษา

แสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมแก่บุคลากรทางการศึกษา 

และส่งเสริมใหส้ามารถปฏิบติัภารกิจในหนา้ท่ีไดดี้

ยิ่งข้ึน ผูวิ้จยัจึงเลือกใชอ้าํนาจบารมีของเฮอร์เซย ์และแบ

ลนชาร์ด (Hersey & Blanchard, 1993) ท่ีกล่าวถึงการใช้

อาํนาจใน 7 ดา้น ไดแ้ก่ อาํนาจการใหร้างวลั อาํนาจการ

บงัคบั  อาํนาจตามกฎหมาย  อาํนาจอา้งอิง  อาํนาจความ

เช่ียวชาญ  อาํนาจการมีข่าวสารขอ้มลู  และอาํนาจการ

พ่ึงพา โดยบูรณาการร่วมกบัแนวคิดของสาํนกังาน

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2549) และ

แนวคิดดา้นผูน้าํยคุใหม่ของ Bass & Avolio (1994) 

Greenleaf et.al. (1997) ทาํใหไ้ดรู้ปแบบการใชอ้าํนาจ

บารมีของผูน้าํการเปล่ียนแปลง ท่ีเหมาะสมกบัความ
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แตกต่างกนัของภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย (1) การใชอ้าํนาจบารมีเพ่ือ

มุ่งผลสัมฤทธ์ิ ประกอบดว้ย การใหร้างวลัตามผลการ

ทาํงาน การจดัการใหก้ารทาํงานไดม้าตรฐาน และการ

ลงโทษเม่ือผูป้ฏิบติังานไม่ปฏิบติัตามมาตรฐาน (2) การ

ใชอ้าํนาจบารมีเพ่ือมุ่งการบริการท่ีดี ประกอบดว้ย การ

ใส่ใจบริการผูอ่ื้นมากกวา่ตนเอง การสร้างความไวว้างใจ

กบัผูร่้วมงาน รับฟังปัญหา และช่วยใหผู้ร่้วมงานคน้พบ

จิตใจท่ีแทจ้ริงของตนเอง  (3) การใชอ้าํนาจบารมีเพ่ือมุ่ง

การพฒันาตนเอง ประกอบดว้ย การมีวิธีโนม้นา้วจิตใจ 

การใชเ้ทคนิคเพ่ือลดความวิตกกงัวล การกระตุน้ให้

ผูร่้วมงานเกิดพลงั และรู้จกัใชวิ้จารณญาณในการทาํงาน  

และ  (4)  การใชอ้าํนาจบารมีเพ่ือมุ่งการทาํงานเป็นทีม 

ประกอบดว้ย การสร้างทีมงานท่ีเขม้แขง็ การรู้จกั

ตดัสินใจดว้ยตนเอง การยึดมัน่ในความเท่าเทียมกนั และ

ผลตอบแทนตามความรับผิดชอบมาพฒันาเป็นรูปแบบ

การใชอ้าํนาจบารมีของผูน้าํการเปล่ียนแปลงท่ีมี

ประสิทธิผลในสถานศึกษาสงักดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ีสมบูรณ์และ

เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนัสาํหรับการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามสาระสาํคญัการปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ในการบริหารสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานเป็นสาํคญั  

  

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพ่ือศึกษาอาํนาจบารมีของผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงในสถานศึกษาสงักดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 2. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการดาํเนินการใน

สถานศึกษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

 3. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจยัอาํนาจบารมีของผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิผลต่อการดาํเนินการใน

สถานศึกษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

 4. เพ่ือพฒันาและประเมินรูปแบบการใชอ้าํนาจ

บารมีของผูน้าํการเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิผลต่อการ

ดาํเนินการในสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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กรอบแนวคิดการวจัิย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

แนวคิด ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 ผูน้าํการเปล่ียนแปลงกบัการใชอ้าํนาจบารมี 

 การบริหารการเปล่ียนแปลงในงานโรงเรียนให้

บรรลุวตัถุประสงคน์ั้น แนวคิดขององคก์ารตามรูปแบบ 

(formal organization) กาํหนดใหจ้ดัโครงสร้าง เช่น สาย

บงัคบับญัชา การจดัฝ่ายงาน การใชก้ฎระเบียบ ฯลฯ เป็น

กลไกต่าง ๆ ไวเ้พ่ือใหก้ารบริหารจดัการประสบผลสาํเร็จ 

อยา่งไรกต็ามเพียงกลไกเหล่าน้ียงัไม่มีความสามารถเพียง

พอท่ีจะทาํใหส้มาชิกในโรงเรียนทาํงานไดต้ามความ

คาดหวงัได ้ส่ิงหน่ึงท่ีตอ้งการคือ ผูท่ี้จะมาช้ีนาํและ

ช่วยเหลือใหส้มาชิกของโรงเรียน 

 สตอ็กดิว (Stogdill, 1974, p. 275) ไดอ้ธิบาย

ธรรมชาติขององคก์ารวา่เจตนารมณ์ขององคก์ารต่างๆ ท่ี

จดัโครงสร้างการบริหารกเ็พ่ือใหบุ้คลากรสะดวกท่ีจะ

ทาํงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร แต่การจดัการ

โครงสร้างการบริหารเพียงอยา่งเดียวยงัไม่เพียงพอ หาก

ปราศจากการเสริมแรงเพ่ิมเติม (additional incentives) 

ดงันั้นในการบริหารจึงตอ้งจดัรางวลัหรือเง่ือนไขอ่ืน ๆ 

เพ่ือใหอ้งคก์ารทาํงานไดส้าํเร็จ กลไกการบริหารดงักล่าว

จดัไวเ้พ่ือกระตุน้ปทสัฐาน (norms) ของกลุ่มบุคลากรให้

แสดงพฤติกรรมตามท่ีองคก์ารตอ้งการ 

 การกระตุน้ปทสัฐานของกลุ่มสมาชิกในองคก์าร 

ดว้ยการเสริมแรงเพ่ิมเติมการจดัโครงสร้างองคก์าร

ดงักล่าวมาเป็นภาระของผูบ้ริหาร การท่ีผูบ้ริหารแสดง

บทบาทกระตุน้หรือเสริมแรงดงักล่าวจดัไดว้า่เป็นการใช้

พลงัอาํนาจหรือการใชอ้าํนาจบารมีในการบงัคบับญัชา

พลงัอาํนาจ (power) คือความเป็นไปไดท่ี้บุคคลหน่ึงซ่ึงมี

ตาํแหน่งนายงาน ตอ้งการจะใหบุ้คคลอ่ืน ๆ ปฏิบติัตาม

โดยปราศจากการต่อตา้น (Weber, 1947, p. 152) 

 อาํนาจบารมีท่ีเกิดข้ึนในองคก์าร สามารถเป็น

เคร่ืองบ่งช้ีประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององคก์ารได ้

นกัปรัชญาและนกัวิชาการไดพ้ยายามอธิบายวา่ ทาํไมคน

คนเดียวจึงสามารถควบคุมกลุ่มคนหรือบุคคลอ่ืนได ้

ปัจจยัอาํนาจบารมขีองผู้นํา 

การเปลีย่นแปลง 

1) การใชอ้าํนาจบารมีเพ่ือมุ่ง           

ผลสัมฤทธ์ิ 

2) การใชอ้าํนาจบารมีเพ่ือมุ่ง           

การบริการท่ีดี 

3) การใชอ้าํนาจบารมีเพ่ือมุ่ง          

การพฒันาตนเอง 

4) การใชอ้าํนาจบารมีเพ่ือมุ่ง          

การทาํงานเป็นทีม 

 

ประสิทธิผลการดาํเนินการ                          

ในสถานศึกษาสังกดัสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

1) ดา้นการร่วมคิดร่วมทาํ  

2) ดา้นความผกูพนัต่อสถานศึกษา  

3) ดา้นผลประโยชน์ของผูเ้รียน 

 

รูปแบบการใช้อาํนาจบารมขีองผู้นําการเปลีย่นแปลงทีม่ปีระสิทธิผลต่อการดาํเนินการ 

ในสถานศึกษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
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คาํตอบท่ีไดรั้บคือ “อาํนาจ” หรือ “Power” (Stogdill, 

1974, p. 275) ซ่ึงอาํนาจในท่ีน้ี หมายถึง อาํนาจทางสังคม 

คืออาํนาจเป็นปรากฎการณ์ทางสงัคมได ้และมีอยูใ่น

ความสมัพนัธ์ทางสงัคมทุกชนิด นอกจากอาํนาจจะ

เป็นไปลกัษณะใดกต็ามยงัมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู ่และ

การเปล่ียนแปลงของสมาชิกในสงัคมตลอดเวลา อาํนาจ

เป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการบริหารงานในองคก์ารซ่ึง

เก่ียวขอ้งกบัคนเป็นจาํนวนมาก ผูน้าํองคก์ารจึง

จาํเป็นตอ้งมีอาํนาจเพ่ือควบคุมใหผู้อ่ื้นเช่ือฟัง และปฏิบติั

ตาม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ แมคคลีแลนด ์

(McClellan, 1961, p. 263) ท่ีกล่าววา่บุคคลท่ีจะทาํงานได้

ทั้งหมดขององคก์ารใหส้าํเร็จลุล่วงไปได ้แต่ตอ้ง

บริหารงานเพ่ือใหค้นอ่ืน ๆ ทาํงานเพ่ือองคก์าร ผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงจึงจาํเป็นตอ้งมีอาํนาจบารมี ฉะนั้นอาํนาจ

บารมีจึงเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของความเป็นผูน้าํการ

เปล่ียนแปลง ส่วนการใชอ้าํนาจบารมีอยา่งไรข้ึนอยูก่บั

ลกัษณะของผูน้าํการเปล่ียนแปลงแต่ละคน 

 วีเบอร์ (Weber อา้งถึงใน สิทธิพร  นิยมศรีสมศกัด์ิ, 

2546, หนา้  55) ไดใ้หค้วามหมายอาํนาจบารมี คือ ความ

เป็นไปไดท่ี้บุคคลคนหน่ึงซ่ึงมีตาํแหน่งในสายงาน 

ตอ้งการจะใหบุ้คคลอ่ืน ๆ ปฏิบติัตามโดยปราศจากการ

ต่อตา้น 

 ลอกส์ (Locke, 1976, pp. 27-28) ไดใ้หค้วามหมาย

ของอาํนาจบารมี คือ การท่ีบุคคลหน่ึงทาํการตดัสินใจท่ีมี

ผลบงัคบัใหผู้อ่ื้นปฏิบติัการอย่างใดอยา่งหน่ึง เพ่ือบรรลุ

เป้าหมายของส่วนรวม 

 ฟลิปโป (Flippo, 1970, p. 415) ไดใ้หค้วามหมาย

ของอาํนาจบารมีวา่ อาํนาจบารมี คือ พลงั ใด ๆ ท่ีมีผลทาํ

ใหเ้กิดพฤติกรรมบางอยา่งข้ึน หากปราศจากพลงันั้น ๆ 

แลว้พฤติกรรมนั้น ๆ กจ็ะไม่เกิดข้ึน 

 มอร์ส (Mors, 2000, p. 675) ไดใ้หค้าํนิยามของ

อาํนาจบารมีวา่ อาํนาจบารมี คือ ความ สามารถในการใช้

อิทธิพลใหมี้การใชพ้ลงังาน และทรัพยากรท่ีมีอยูเ่พ่ือ

บรรลุเป้าหมายเฉพาะอยา่ง อาจจะขดัเป้าหมายอ่ืน ๆ การ

ใชอ้าํนาจจะเกิดข้ึนกต่็อเม่ือเป้าหมายทั้งหลายมีการ

ขดัแยง้กนัและกนัหรืออยา่งนอ้ยท่ีสุดกมี็การขดัแยง้กนั

เพียงบางส่วน 

 เนเซวิช (Knezevich, 1984, pp. 31-32) ใหแ้นวคิดวา่ 

อาํนาจบารมี หมายถึง การเป็นเจา้ของหรือ 

ผูค้รอบครองทรัพยากรทั้งหลาย ไม่วา่จะเป็นทรัพยากร

ทางกายภาพ บุคคล เศรษฐกิจ สงัคมหรือทางจิตวิทยา ซ่ึง

บุคคลอ่ืนอยากจะมีหรืออยากจะได ้ดงันั้น บุคคลท่ีเป็น

เจา้ของทรัพยากรจึงเป็นผูท่ี้มีอาํนาจเหนือคนอ่ืน ๆ 

เหล่านั้น 

 รอบบินส์ (Robbins, 1994, pp. 152-153) ไดใ้ห้

ความหมายของอาํนาจบารมีวา่ หมายถึง ความสามารถ

ของผูก้ระทาํท่ีมีอิทธิพลต่อพฤตกรรมของผูถู้กกระทาํ

หรือบุคคลเป้าหมายใหก้ระทาํ บางส่ิงบางอยา่ง โดยท่ี

ผูก้ระทาํนั้นไม่ตอ้งทาํดว้ยตนเอง อาํนาจบารมีเป็น (1) 

ศกัยภาพในตวับุคคล (2) ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล

แสดงออกในรูปของอิทธิพลจากผูมี้อาํนาจต่อผูอ้ยูใ่ต้

อาํนาจหรือผูย้อมตามอาํนาจ (3) การใชอ้าํนาจมีผลทาํให้

ผูใ้ตอ้าํนาจแสดงพฤติกรรมดว้ยความสาํนึกรับผิดชอบ

ตามท่ีผูมี้อาํนาจตั้งใจใหท้าํไม่ว่าจะเป็นการใชอ้าํนาจ

โดยตรงหรือทางออ้ม 

 ยคุล ์(Yukl, 1998, p. 18) ไดท้าํการศึกษาการใช้

อาํนาจบารมีของเฟรนซ์ และราเวนแลว้นิยามวา่ อาํนาจ

บารมี หมายถึง ความสามารถของบุคคลใดบุคคลหน่ึงใน

การชกัจูงบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใหเ้ปล่ียนแปลงเจตคติ

หรือพฤติกรรมในทิศทางท่ีตนตอ้งการ 

 จากความหมายของอาํนาจดงักล่าวขา้งตน้ อาจสรุป

ไดว้า่ อาํนาจบารมีเป็นความสามารถในการแสดงออกถึง

ศกัยภาพของบุคคลหน่ึงท่ีจะชกัจูงหรือมีอิทธิพลให้

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในดา้น

ความคิด ทศันคติ เป้าหมายความตอ้งการ ค่านิยมของ

บุคคลอ่ืนไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึง การใชอ้าํนาจ

บารมีจะใชก้บับุคคลเป้าหมายโดยตรงหรือทางออ้มกไ็ด ้
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วธีิดําเนินการวจัิย 

 การวิจยัแบบผสมเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

(mixed method research) โดยมีขั้นตอนการวิจยั คือ 

ขั้นตอนการวิจยั มี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1  วิเคราะห์

ปัจจยัอาํนาจบารมีของผูน้าํการเปล่ียนแปลงท่ีมี

ประสิทธิผลต่อการดาํเนินการในสถานศึกษาสงักดั

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขั้นตอนท่ี 

2  พฒันารูปแบบการใชอ้าํนาจบารมีของผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิผลต่อการดาํเนินการใน

สถานศึกษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานขั้นตอนท่ี 3  ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ

การใชอ้าํนาจบารมีของผูน้าํการเปล่ียนแปลงท่ีมี

ประสิทธิผลต่อการดาํเนินการในสถานศึกษาสงักดั

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประเภท

โรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตกรุงเทพมหานคร  จาํนวน 

118 โรงเรียน รวม 118 คน และผูท้รงคุณวฒิุดา้นบริหาร

การศึกษา จาํนวน 17 คน  

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 แบบสมัภาษณ์ก่ึงโครงสร้างและแบบสอบถาม 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 เกบ็รวบรวมดว้ยตนเองทั้งการสมัภาษณ์และการ

เกบ็แบบสอบถาม 

 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้  

 ในการวิเคราะห์ขอ้มลูการวิจยัเชิงคุณภาพ 

(qualitative research) ผูวิ้จยัใชแ้นวทางการวิเคราะห์โดย

วิธีอุปนยั วิเคราะห์และการพรรณาความ ค่ าสถิติ

พรรณนา คือ การหาค่าเฉล่ีย ( x  ) ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (SD) 

 

ผลการวจัิย 

  การใชอ้าํนาจบารมีของผูน้าํการเปล่ียนแปลงใน

สถานศึกษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ประสิทธิผลการ

ดาํเนินการในสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ปัจจยัอาํนาจบารมีของผูน้าํการเปล่ียนแปลงดา้นการใช้

อาํนาจบารมีเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธ์ิมีประสิทธิผลต่อการ

ดาํเนินการในสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในภาพรวม และในรายดา้นครบทุก

ดา้น ไดรู้ปแบบการใชอ้าํนาจบารมีของผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิผลต่อการดาํเนินการใน

สถานศึกษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ท่ีมีเป้าหมายเพ่ือการสร้างทีมงานท่ีเขม้แขง็ เพ่ือ

การใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชารู้จกัตดัสินใจดว้ยตนเอง เพ่ือการ

ยึดมัน่ในความเท่าเทียมกนั เพ่ือการใหผ้ลตอบแทนตาม

ความรับผิดชอบเพ่ือการจูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหใ้ช้

ความรู้ ความสามารถในการทาํงาน เพ่ือการสร้างการมี

ส่วนร่วมใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีอาํนาจตดัสินใจในการ

ทาํงาน เพ่ือการสร้างการส่ือสาร 2 ทางท่ีชดัเจน และเพ่ือ

การกาํกบัติดตามผลการปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  

โดยผูน้าํการเปล่ียนแปลงมีแนวทางการใชอ้าํนาจบารมี

จูงใจใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกฝ่าย

เพ่ือร่วมกนัพฒันาคุณภาพการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐาน ใช้

อาํนาจบารมีสร้างความไวว้างใจกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา รับ

ฟังปัญหา และช่วยใหผู้ร่้วมงานคน้พบจิตใจท่ีแทจ้ริงของ

ตนเอง  ใชอ้าํนาจบารมีสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีต่อ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการทาํงานและใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา

ไดเ้สนอโครงการ กิจกรรมส่งพร้อมกาํหนดวิสยัทศัน์

ของตนเองท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนในงานท่ีรับผิดชอบ  และ

ใชอ้าํนาจบารมีเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิผลในการจดั
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การศึกษาเพ่ือการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ซ่ึงสามารถ

กาํหนดเป็นร่างรูปแบบการใชอ้าํนาจบารมีของผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิผลต่อการดาํเนินการใน

สถานศึกษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

 

การอภิปรายผล 

  จากผลการวิจยัท่ีพบวา่ ท่ีสาํคญั ผลการวิเคราะห์

ปัจจยัอาํนาจบารมีของผูน้าํการเปล่ียนแปลงดา้นการใช้

อาํนาจบารมีเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ส่งผลต่อประสิทธิผลการ

ดาํเนินการในสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในภาพรวม และในดา้นการร่วมคิด

ร่วมทาํ ดา้นผลประโยชนข์องผูเ้รียน และดา้นความ

ผกูพนัต่อสถานศึกษา สอดคลอ้งกบัไพโรจน ์ทองนา 

(2548 , บทคดัยอ่) ท่ีไดท้าํการศึกษาความสมัพนัธ์

ระหวา่งพฤติกรรมภาวะผูน้าํกบัผลการปฏิบติังานตาม

กระบวนการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน

มธัยมศึกษา สงักดักรมสามญัศึกษา เขตการศึกษา 4 โดย

ใชผู้บ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา เขตการศึกษา 4 เป็น

กลุ่มตวัอยา่ง และใชแ้บบสอบถามมาตราส่วนประมาณ

ค่าในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผลการวิจยัพบวา่พฤติกรรม

ภาวะผูน้าํแบบมุ่งงานและแบบมุ่งมิตรสัมพนัธ์มี

ความสมัพนัธ์ทางบวก กบัผลการปฏิบติังานตาม

กระบวนการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา 

สงักดัสามญัศึกษาเขตการศึกษา 4 อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .001 โดยเฉพาะผลการปฏิบติังานตาม

กระบวนการบริหารในดา้นการตดัสินใจสัง่การ ดา้นการ

ติดต่อส่ือสาร ดา้นการใชอิ้ทธิพล หรือการจูงใจ ดา้นการ

ประสานงานและดา้นการประเมินผลงาน มี

ความสมัพนัธ์กนัในทางบวก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .01 แสดงใหเ้ห็นวา่เกิดมุมมองใน 2 ลกัษณะของ

เร่ืองการใชอ้าํนาจบารมี คือ ในมุมมองแรกเม่ือพิจารณา

จากการใชอ้าํนาจบารมีแยกกบัประสิทธิผลสถานศึกษา 

จะเป็นมุมมองท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการมุ่งผลลพัธ์ (result 

based management) ในมุมมองท่ีสอง เป็นมุมมองเร่ือง

การใชอ้าํนาจบารมีในเชิงกระบวนการ ซ่ึงมองวา่

ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประเภทโรงเรียน

มธัยมศึกษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานในเขตกรุงเทพมหานคร ควรใชอ้าํนาจบารมีเพ่ือ

มุ่งผลสัมฤทธ์ิ โดยใชใ้หเ้กิดกระบวนการมีส่วนร่วม

เสียก่อน เม่ือเกิดการบริหารแบบมีส่วนร่วมแลว้ 

(participative management) ยอ่มนาํไปสู่ประสิทธิผล

ดา้นผูเ้รียน และความผกูพนัต่อสถานศึกษาไดต้ามมา ซ่ึง

การจะดาํเนินการไปพร้อม ๆ กนัของทั้ง 2 มุมมอง คือ 

มุมมองดา้นการมุ่งผลลพัธ์ (result based management) 

และมุมมองดา้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม (participative 

management) ตอ้งมีเป้าหมายของกระบวนการใชอ้าํนาจ

บารมีของผูน้าํการเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิผล ท่ีชดัเจน 

และยงัตอ้งมีแนวทางการใชอ้าํนาจบารมีของผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิผลกาํกบัไวด้ว้ย ส่งผลใหเ้กิด

การพฒันารูปแบบการใชอ้าํนาจบารมีของผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิผลต่อการดาํเนินการใน

สถานศึกษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ท่ีเนน้เร่ืองของการใชอ้าํนาจบารมีเพ่ือมุ่ง

ผลสมัฤทธ์ิกบัประสิทธิผลในสถานศึกษาใน 3 เร่ือง คือ 

ดา้นการร่วมคิดร่วมทาํ ดา้นความผกูพนัต่อสถานศึกษา 

ดา้นผลประโยชนข์องผูเ้รียน ภายใตเ้ป้าหมายของ

กระบวนการใชอ้าํนาจบารมีของผูน้าํการเปล่ียนแปลงท่ีมี

ประสิทธิผล และแนวทางการใชอ้าํนาจบารมีของผูน้าํ

การเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิผล ซ่ึงการบริหารจดั

การศึกษาจะประสบความสาํเร็จไดห้รือไม่นั้น ส่วนหน่ึง

อยูท่ี่การใชอ้าํนาจบารมีเพ่ือมุ่งผลสมัฤทธ์ิ เป็นเร่ืองของ

ลกัษณะและการปฏิบติัของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ในการใชอ้าํนาจบารมีกาํหนดความตอ้งการของ

ผูร่้วมงาน และมาตรฐานในการทาํงานเพ่ือใหส้ถานศึกษา

บรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิผล ประกอบดว้ย การให้

รางวลัตามผลการทาํงาน การจดัการใหก้ารทาํงานได้
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มาตรฐาน และการลงโทษเม่ือผูป้ฏิบติังานไม่ปฏิบติัตาม

มาตรฐาน แสดงใหเ้ห็นวา่บางส่วนยงัคงเป็นเร่ืองของ

คุณลกัษณะ (Traits) หรือทกัษะ (Skills) ส่งผลใหเ้กิดการ

มีอิทธิพลต่อความคิด ต่อผูต้าม (idealized influence) 

เน่ืองจากผูน้าํจะมีบารมี คือมีการดาํรงไวซ่ึ้งคุณธรรมและ

จริยธรรม มีความสาํนึกในส่วนรวม น่าเช่ือถือ ไวว้างใจ

ได ้มีความเสมอตน้เสมอปลาย  มีความคิดท่ีชดัเจน 

สามารถกาํหนดแนวทาง และทิศทางของตนเองท่ีจะกา้ว

ไปได ้ผูน้าํจึงเป็นแบบอยา่งใหผู้ต้ามช่ืนชม เคารพนบัถือ 

ไวว้างใจ และเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ ผูน้าํจึงสร้างแรง

บนัดาลใจใหเ้กิดแก่ผูต้ามใหเ้ช่ือตาม และปฏิบติัตามท่ี

ผูน้าํตอ้งการได ้ การคาํนึงถึงผูต้ามในระดบับุคคล 

(individualize  consideration) โดยให ้การสนบัสนุนให้

ความสาํคญักบัผูต้ามในแต่ละคน ใหเ้กียรติ ดูแลและ

ปฏิบติัต่อผูต้ามอยา่งเห็นความสาํคญั รับฟังความคิดเห็น

อยา่งสนใจ จึงทาํใหทุ้กคนยอมรับยอมตามทุ่มเทกาํลงั

กายกาํลงัใจเพ่ือการเปล่ียนแปลงท่ียิ่งใหญ่ขององคก์รให้

ประสบความ สาํเร็จ  การกระตุน้ปัญญาของผูต้าม 

(intellectual  stimulation) คือ กระตุน้ใหเ้กิดการพฒันา 

การเติบโต เกิดการเปล่ียนแปลงทางปัญญาและอารมณ์ 

เปล่ียนแปลงในความเช่ือและค่านิยมตลอดจน

ความสามารถของผูต้ามใหโ้อกาสแต่ละบุคคล และเป็นพ่ี

เล้ียงใหใ้นโอกาสท่ีเหมาะสม ผูน้าํจะมีพฤติกรรมท่ี

กระตุน้ผูต้ามใหเ้กิดการตระหนกั และรับรู้ในปัญหา และ

หาแนวทางแกไ้ขปัญหากระตุน้ใหคิ้ดในมุมมองใหม่ ๆ 

จะไดมี้พลงัปัญญาในการช่วยกนัพลิกฟ้ืนองคก์รให้

ประสบความสาํเร็จเพราะผูน้าํคนเดียวไม่สามารถพลิก

ฟ้ืน หรือสร้างการเปล่ียนแปลงได ้ ท่ีสาํคญัมี

ความสามารถในการสร้างแรงจูงใจเพ่ือใหผู้ต้ามมีแรง

บนัดาลใจ (inspirational motivation) มีความ

กระตือรือร้น และมีความคิดเชิงบวก มองโลกในแง่ดี 

โดยผูน้าํจะทาํใหผู้ต้ามมองเห็นและผกูพนัต่อวิสยัทศัน์

ของผูน้าํโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการนาํองคก์รสู่การ

เปล่ียนแปลงสามารถมองการไกลและสามารถรับรู้การ

เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในสภาพแวดลอ้มไดเ้ร็ว ดงันั้น

ผูน้าํจะตอ้งส่ือสารความสาํคญัของวิสยัทศันแ์ละ

สญัลกัษณ์ของกิจการ ท่ีจะสร้างแรงกระตุน้และแรง

บนัดาลใจตลอดจนการทุ่มเทใหเ้กิดข้ึน (สุพานี สฤษฎว์า-

นิช, 2552, หนา้ 259) ดงัแสดงใหเ้ห็นไดจ้ากผลการวิจยั

ของสุรวฒิุ ยญัญลกัษณ์ (2550 , บทคดัยอ่) ท่ีทาํการวิจยั

เร่ือง การพฒันาสมรรถนะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของ

องคก์ร ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการวิจยัพบวา่ (1) ตวัแบบ

สมรรถนะของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกอบดว้ยสมรรถนะหลกั 5 

สมรรถนะ ไดแ้ก่ ดา้นการมุ่งผลสมัฤทธ์ิ ดา้นการบริการ

ท่ีดี ดา้นการสัง่สมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ ดา้นความ

กลา้หาญทางจริยธรรม และดา้นความร่วมแรงร่วมใจ 

สมรรถนะในงานหรือสมรรถนะประจาํกลุ่มงาน 20 

สมรรถนะ มีสมรรถนะในงานร่วมของทุกกลุ่มงาน 3 

สมรรถนะ ไดแ้ก่ ดา้นการมุ่งเนน้ท่ีผูเ้รียน ดา้นการทาํงาน

เป็นทีม และดา้นความรู้ในสายวิชาชีพ (2) ความแตกต่าง

ของสมรรถนะหลกั และสมรรถนะในงานตามท่ีคาดหวงั

กบัท่ีเป็นจริงก่อนการพฒันาตามแผนพฒันาบุคลากรมี

สมรรถนะหลกั 3 สมรรถนะ ไดแ้ก่ ดา้นการมุ่ง

ผลสมัฤทธ์ิ ดา้นการสัง่สมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 

และดา้นความร่วมแรงร่วมใจ และสมรรถนะในงานร่วม

ทุกสมรรถนะท่ีกลุ่มงานส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียตามท่ีเป็น

จริงตํ่ากวา่ระดบัความคาดหวงั ส่วนภายหลงัการพฒันา

สมรรถนะหลกั และสมรรถนะในงานของทุกกลุ่มงานมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั และสูงกวา่ระดบัความคาดหวงั (3) ความ

แตกต่างของสมรรถนะหลกั และสมรรถนะในงานตามท่ี

เป็นจริงภายหลงัการพฒันาเม่ือเปรียบเทียบกบัก่อนการ

พฒันามีค่าเฉล่ียรวมทุกดา้นและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ประสิทธิผลขององคก์รมี

ค่าเฉล่ียรวมทุกดา้น และรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และผลการปฏิบติังานมี

ค่าเฉล่ียรวมทุกดา้น และรายดา้นสูงข้ึน และ (4) 
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สมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งสมรรถนะหลกั และ

สมรรถนะในงานภายหลงัการพฒันารวมทุกดา้น และราย

ดา้นไม่มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลขององคก์ร และ 

(5) ไม่มีตวัพยากรณ์ท่ีดีพอท่ีสามารถนาํไปสร้างสมการ

พยากรณ์สมรรถนะหลกัสมรรถนะในงานของขา้ราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ได ้

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังนี้ 

 1. สถานศึกษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถนาํรูปแบบการใชอ้าํนาจ

บารมีของผูน้าํการเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิผลต่อการ

ดาํเนินการในสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปประยกุตใ์ชเ้พ่ือนาํไปสู่การ

ไดรั้บการรับรองคุณภาพทางการศึกษา 

 2. สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สามารถนาํรูปแบบการใชอ้าํนาจบารมีของผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิผลต่อการดาํเนินการใน

สถานศึกษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ท่ีสร้างข้ึนไปใชใ้นการพฒันาการใชอ้าํนาจ

บารมีของบริหารสถานศึกษาต่าง ๆ ใหส้ามารถกา้วสู่การ

พฒันาการใชอ้าํนาจบารมีไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 3. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทุกแห่ง 

สามารถกา้วไปสู่องคก์ารธรรมาภิบาล ไดใ้นอนาคต 

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. นาํรูปแบบการใชอ้าํนาจบารมีของผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิผลต่อการดาํเนินการใน

สถานศึกษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ไปวิจยัเชิงปฏิบติัการในระดบัประเทศ เพ่ือ

ยกระดบัคุณภาพการศึกษาทั้งประเทศ 

 2. นาํรูปแบบการใชอ้าํนาจบารมีของผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิผลต่อการดาํเนินการใน

สถานศึกษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ไปวิจยัเพ่ือสร้างใหส้ถานศึกษาในสงักดั

สาํนกังาน 

 3. นาํรูปแบบการใชอ้าํนาจบารมีของผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิผลต่อการ 

ดาํเนินการในสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปวิจยัเชิงปฏิบติัการกบั ประชาชน 

ผูป้กครอง ผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพ่ือเป็นแนวทางในการ

พฒันาการใชอ้าํนาจบารมี ท่ีมีประสิทธิผลสอดคลอ้งกบั

มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ไดต่้อไป 
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กลยุทธ์การพฒันาวฒันธรรมองค์การ เพือ่ส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  

ในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดักรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

Strategies for Developing Organizational Culture Enhancing Professional Learning 

Community in Basic Education Institutions under the Department of Local Administration 

 

                                                                                                                          ชุลีพร เกล้ียงสง และรองศาสตราจารย ์ดร.ทวีวฒัน ์ปิตยานนท ์                                                                                                

 

บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษาการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และวฒันธรรมองคก์ารในสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน สังกดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน (2) ศึกษาปัจจยัวฒันธรรมองคก์ารเพ่ือส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน และ (3) กาํหนดกลยุทธ์การพฒันาวฒันธรรม

องคก์ารเพ่ือส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

วิธีดาํเนินการวิจยั โดยการวิเคราะห์เอกสาร หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็น

ผูบ้ริหารสถานศึกษา การใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรสนบัสนุน และการสนทนากลุ่ม (focus 

group) ผลการวิจยัพบวา่ (1) การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ ซ่ึงมีอยู ่5 ดา้น และวฒันธรรม

องคก์ารในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีจาํนวน 8 ดา้น  

(2) ปัจจยัวฒันธรรมองคก์ารเพ่ือส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ มีจาํนวน 8 ดา้น และ

ปัจจยัวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีอิทธิผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ มีจาํนวน 5 ดา้น และ (3) กลยทุธ์การพฒันา

วฒันธรรมองคก์ารเพ่ือส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีจาํนวน 5 ดา้น 

 

คําสําคัญ: ชุมชนแห่งการเรียนรู้, การพฒันาวฒันธรรมองคก์าร, สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

Abstract 

 The purposes of this research are as follows: (1) to study professional learning community and culture in basic 

education institutions under the Department of Local Administration in Thailand (2) to investigate organizational culture 

factors enhancing the professional learning community in basic education institutions under the Department of Local 

Administration in Thailand and (3) to determine strategies for developing organizational culture to enhance professional 

learning community in basic education institutions under the Department of Local Administration in Thailand.  

 The research analyzed documents, principles, concepts, theories, related studies and interviews by using 

questionnaires answered by administrators, teachers, and support personnel as well as a focus group. The findings indicate 

that: (1) The 5 dimensions of the professional learning community in basic education institutions under the Department of 

Local Administration in Thailand, as well as overall dimension, is rated at a high level; (2) Organizational culture in basic 
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education institutions under the Department of Local Administration in Thailand consists of 8 dimensions; (3) Strategies for 

developing organization culture enhancing professional learning community in basic education institutions under the 

Department of Local Administration in Thailand consist of 5 dimensions. 

 

Keywords: learning community, developing organization culture, basic education institutions 

 

ความนํา  

การจดัการศึกษาท่ีจะพฒันาคนใหมี้คุณภาพ เป็น

เร่ืองท่ีมีความจาํเป็นอยา่งยิ่ง ตอ้งเป็นการศึกษาท่ีทาํให้

ศกัยภาพในตวัคนไดมี้การพฒันาอยา่งเตม็ท่ีและเต็ม

ความสามารถ รู้จกัคิดวิเคราะห์ แกปั้ญหา มีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์รู้จกัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง สามารถปรับตวัให้

ทนักบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็ว มี

คุณธรรม มีจริยธรรม รู้จกัพ่ึงตนเอง ดาํรงชีวิตอยู่ในสังคม

ไดอ้ยา่งมีความสุข  

โรงเรียนเป็นหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีสาํคญัในการ

พฒันาจดัการศึกษาของชาติใหมี้คุณภาพสูงข้ึน  

การบริหารงานโรงเรียนปัจจุบนั มีเป้าหมายท่ีมุ่งปลูกฝัง 

อบรม พฒันาคุณภาพการศึกษาและชีวิตของนกัเรียนใหเ้ป็น

มนุษยท่ี์สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และ

สติปัญญาไปพร้อม ๆ กนั เพ่ือผลิตสมาชิกท่ีมีคุณภาพใหก้บั

สงัคม โดยใหมี้การกระจายอาํนาจการจดัการศึกษาลงสู่

ทอ้งถ่ินมากข้ึน ใหชุ้มชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการจดั

การศึกษา ตามแนวทางการจดัการศึกษา ท่ีพระราชบญัญติั

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไดก้าํหนดไว ้(กระทรวงศึกษาธิการ, 

2542, หนา้ 12-13)  

การบริหารงานองคก์ารใด ต่างมีจุดมุ่งหมายอยูท่ี่

ใหง้านบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ไดก้าํหนดเอาไว ้โดยท่ีใช้

ทรัพยากรท่ีมีอยู่อยา่งประหยดั เกิดประโยชน์อยา่งสูงสุด

เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการพฒันาอยา่ง

ต่อเน่ือง ซ่ึงกลไกท่ีสาํคญัท่ีจะขบัเคล่ือนการบริหารงาน

ขององคก์ารใหด้าํเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ คือ

บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน ช่วยกนับริหารจดัการให้

เป็นไปตามเป้าหมายขององคก์าร โดยเฉพาะผูบ้ริหารตอ้งมี

หลกัและวิธีการบริหารท่ีเหมาะสม โดยเปิดโอกาสให้

บุคลากรไดมี้ส่วนร่วมเป็นเจา้ของในการทาํงานร่วมกนั 

และใชเ้ทคนิคอ่ืน ๆ ท่ีช่วยเอ้ืออาํนวยใหก้ารบริหารงาน

ดาํเนินไปไดด้ว้ยดี เช่น การสร้างแรงจูงใจ การสร้างขวญั

กาํลงัใจ การบริหารงานเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ แต่ส่ิง

สาํคญัประการหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อองคก์าร คือ การมี

วฒันธรรมในการทาํงานท่ีดี  

วฒันธรรมองคก์ารถือไดว้า่ มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมของผูบ้ริหาร ครู และนกัเรียน และจะส่งผลต่อ

ผลผลิตของโรงเรียนดว้ย (Goodchild & Holly, 1989, p. 

141) วฒันธรรมจะใหค้าํตอบไดว้า่ผูบ้ริหารคนเดียวกนั

ทาํไมถึง บริหารในสถาบนัท่ีมีภารกิจและมีหลกัสูตรใน

การจดัการเรียนการสอนท่ีเหมือนกนั แต่ไดผ้ลลพัธ์ของ

การบริหารงานท่ีมีความแตกต่างกนั (Chaffee & 

Tierney,1988, p. 7) การศึกษาวิเคราะห์วฒันธรรมองคก์าร

ในโรงเรียนจะทาํใหเ้ราทราบวา่ งานต่าง ๆ ในองคก์ารนั้น

ดาํเนินไปอยา่งไร มีวิธีการดาํเนินเก่ียวกบัองคก์ารโรงเรียน

อยา่งไร (Schien, 1983, p.3) และเป็นเร่ืองของค่านิยมความ

เช่ือท่ีมีร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ ท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์าร 

ตลอดจนการรับรู้ท่ีมีร่วมกนัอย่างมีระบบท่ีเกิดข้ึนภายใน

องคก์าร และใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดพฤติกรรมของ

คนในองคก์ารนั้น  

การจดัการศึกษาองคก์ารทั้งภาครัฐและเอกชน แต่

ละองคก์ารมีวิถีชีวิต ลกัษณะนิสยั และบุคลิกภาพของ

องคก์ารเฉพาะแตกต่างกนัออกไปแต่ละองคก์าร ไม่มี

องคก์ารใดท่ีเหมือนกนัโดยส้ินเชิง ซ่ึงเป็นบุคลิกหรือนิสยั

ขององคก์ารเหล่าน้ี เรียกวา่ วฒันธรรมองคก์าร ในทางการ

บริหารมีความเช่ือกนัวา่ องคก์ารท่ีมีวฒันธรรมแตกต่างกนั 
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จะส่งผลกระทบถึงผลงานขององคก์าร และคุณภาพชีวิตใน

การทาํงานของพนกังานในการปฏิบติังาน องคก์ารจาํนวน

มากจึงพยายามท่ีจะสร้างวฒันธรรม และแสวงหา

วฒันธรรมท่ีมีความเหมาะสมกบัหน่วยงานของตนใหม้าก

ท่ีสุด เพ่ือเป็นการสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ

องคก์ารใหดี้ยิ่งข้ึน (วนัชยั มีชาติ, 2551, หนา้ 269) 

เลทวดูและคณะไดป้รับแนวคิดจากท่ีวา่องคก์าร

แห่งการเรียนรู้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ เน่ืองจากวา่

โรงเรียนเป็นกลุ่มของชุมชนท่ีมีจุดประสงค ์เดียวกนัมา

รวมกนัแลว้ทาํทุกอยา่งใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

โรงเรียนในอนาคตจะตอ้งมีความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

ท่ีน่าเช่ือถือและไวว้างใจไดสู้ง ยดึวตัถุประสงคห์ลกัดา้น

การจดัการเรียนรู้ ผสมกบัผลิตผลท่ีเกิดข้ึนจากผูส้าํเร็จ

การศึกษาของโรงเรียน ต่อมาฮอร์ดและคณะไดพ้ฒันา

องคก์ารแห่งการเรียนรู้ (professional learning organization) 

เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (professional learning 

community) และเป็นท่ีใชก้นัอย่างแพร่หลายในโรงเรียน 

การพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้ หรือการพฒันาท่ีเนน้ให้

สมาชิกในชุมชนรู้จกัคิดวิเคราะห์ดว้ยเหตุดว้ยผล และ

สามารถใชค้วามรู้ในการแกไ้ขปัญหา จะตอ้งมี

องคป์ระกอบหลายประการท่ีทาํใหโ้รงเรียนเกิดการพฒันา

เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ อนัไดแ้ก่ มีผูน้าํการเปล่ียนแปลง

ท่ีมีวิสยัทศัน ์มีความรู้ความสามารถในการบริหารจดัการ 

การประสาน งาน และการกระตุน้ใหส้มาชิกทุกคนใน

ชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันา มีความร่วมมือจากสมาชิก

ในชุมชน เขา้มาร่วมคิด ร่วมดาํเนินการ ร่วมรับผิดชอบใน

ทุกกระบวนการ มีกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการแกไ้ขปัญหา

และพฒันาชุมชนอยา่งต่อเน่ือง จะตอ้งมีการเรียนรู้เพ่ือใช้

ในการแกไ้ขปัญหาและการพฒันาอยู่ตลอดเวลา รวมทั้ง

ตอ้งมีการถ่ายทอดความรู้ระหวา่งชุมชนอยา่งสมํ่าเสมอ มี

ศกัยภาพความพร้อมในเร่ืองของพ้ืนฐานอาชีพและมี

ความสามารถในการแข่งขนัดา้นเศรษฐกิจ จึงตอ้งไดรั้บ

การพฒันาสมรรถนะทกัษะและความพร้อมในการ

ประกอบอาชีพ โดยใชค้วามรู้ในการปรับปรุง เปล่ียนแปลง

ใหเ้กิดกรรมวิธี/ส่ิงใหม่ หรือพฒันาใหดี้กวา่เดิม มีการ

สร้างระบบการจดัเก็บและการนาํมาใชข้ององคค์วามรู้ท่ีดี 

ตอ้งมีระบบการเก็บความรู้ ทั้งความรู้ท่ีมีอยูภ่ายในชุมชน

และความรู้ท่ีมีอยูภ่ายนอกชุมชน รวมทั้งตอ้งรู้จกัสร้างและ

รู้จกันาํความรู้ท่ีมีอยู่มาใชใ้นการพฒันาดา้นต่าง ๆ ใหเ้กิด

ประโยชนอ์ยา่งต่อเน่ือง และ เป็นระบบโดยเขา้ใจไดง่้าย มี

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและนอกชุมชนตอ้งมี

ความร่วมมือในดา้นทุน กิจกรรม วิชาการ องคค์วามรู้ 

การตลาด มีการจดัการกลุ่มและเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพ

ใหเ้กิดการพฒันาอยา่งเช่ือมโยง ประสานเก่ียวเน่ือง 

ครอบคลุมการพฒันาในทุกบริบท (สาํนกังาน

คณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ, 2542, หนา้ 108-112)  

จากปัญหาเร่ืองคุณภาพของครูในฐานะเป็นบุคคล

สาํคญัท่ีจะช่วยพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องชาติใหมี้

คุณภาพสามารถแข่งขนักบัต่างประเทศได ้ควรตอ้งมีการ

พฒันาตนเองเพ่ือใหก้ารจดัการศึกษามีคุณภาพ และ

โรงเรียนตอ้งมีการพฒันาวฒันธรรมองคก์ารใหเ้อ้ือต่อการ

พฒันาบุคลากร เพราะวฒันธรรมองคก์ารเป็นส่ิงท่ีมี

แรงผลกัดนัใหไ้ปสู่ความสาํเร็จ ความเช่ือและค่านิยมท่ี

ถ่ายทอดกนั องคก์ารเหล่าน้ีเปรียบเสมือนสถาบนัท่ีเป็นตวั

บุคคล มีชีวิต มีความหมายสาํหรับผูอ่ื้นทั้งในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกนัและไม่เก่ียวขอ้งกนักบังาน จึงตอ้งตระหนกัถึง

ความสาํคญัของวฒันธรรมองคก์าร เพราะมีผลต่อการ

ทาํงานของคนอนัจะส่งผลต่อความสาํเร็จขององคก์าร 

ดงันั้น ในการพฒันาสถานศึกษาเพ่ือใหเ้ป็น

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ผูบ้ริหารสถานศึกษาและ ขา้ราชการ

ครูจึงเป็นผูท่ี้มีส่วนสาํคญัในการอาํนวยความสะดวกต่อ

องคก์ารในการนาํทางและทาํใหก้ระบวนการความร่วมมือ

ง่ายข้ึน บทบาทของผูบ้ริหารจึงมีส่วนสาํคญัอยา่งยิ่งท่ีจะ

นาํไปสู่การปฏิบติัท่ีประสบความสาํเร็จต่อแบบแผนความ

เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ซ่ึง Stronge 

(1984, pp. 32-33) ไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงบทบาทของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาในการพฒันารูปแบบองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

วา่ผูบ้ริหารตอ้งมีความรับผิดชอบต่อการมีวิสยัทศัน์ การ
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ฟ้ืนฟพูนัธกิจ การช้ีแนะปฏิบติัตาม หลกัสูตรและการสอน 

การสนบัสนุนบรรยากาศทางบวก  

   

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และ

วฒันธรรมองคก์ารในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกดักรม

ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัวฒันธรรมองคก์ารเพ่ือส่งเสริม

การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สงักดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

3. เพ่ือกาํหนดกลยุทธ์การพฒันาวฒันธรรมองคก์าร

เพ่ือส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน สงักดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

 

         

 

กรอบแนวคิดการวจัิย  

ตวัแปรตน้        ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

แนวคิด ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

การศึกษากลยุทธ์การพฒันาวฒันธรรมองคก์าร

เพ่ือส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน สงักดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ผูวิ้จยั

ไดป้ระยุกตใ์ชแ้นวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารของ 

Kotter and Cohen (2002, p. 15) ไดอ้ธิบายขั้นตอนในการ

เปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์ารไว ้คือ (1) ความรับผิดชอบ

ของสมาชิกในสถานศึกษา (2) การกาํหนดทิศทางท่ีชดัเจน 

(3) การประสานหรือร่วมมือกนัของสมาชิกในสถานศึกษา 

(4) การใหก้ารสนบัสนุนการจดัการ (5) การติดต่อส่ือสาร

และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร 

ปัจจัยวฒันธรรมองค์การ 

1. ความรับผิดชอบของสมาชิกในถานศึกษา 

2. การกาํหนดทิศทางท่ีชดัเจน 

3. การประสานความร่วมมือกนัของสมาชิกในสถานศึกษา 

4. การให้การสนบัสนุนการจดัการ 

5. การติดต่อส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการส่ือสาร 

6. การให้อาํนาจบุคลากร 

7. การดูแลเอาใจใส่ซ่ึงกนัและกนั 

8. ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร 

 

 

การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

1. การสนบัสนุนและการเป็นผูน้าํร่วมกนั 

2. การสร้างค่านิยมและวิสยัทศัน์ร่วมกนั 

3. กลุ่มการเรียนรู้และการประยกุตใ์ชก้าร

เรียนรู้ 

4. การมีเง่ือนไขท่ีสนบัสนุน 

5. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคคล 

 

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

 

กลยทุธ์การพฒันาวฒันธรรมองคก์ารเพ่ือส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  

ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดักรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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Deal and Peterson (1990, pp. 9-11) ไดก้ล่าววา่ 

วฒันธรรมโรงเรียนมีอิทธิพลและทาํใหค้รู นกัเรียนและ

ผูบ้ริหารโรงเรียน เกิดแนวคิดความรู้สึก และแนวทางการ

ปฏิบติัในโรงเรียนไว ้คือ (1) ความรับผิดชอบของสมาชิก

ในสถานศึกษา (2) การกาํหนดทิศทางท่ีชดัเจน (3) การ

ประสานหรือร่วมมือกนัของสมาชิกในสถานศึกษา (4) การ

ดูแลเอาใจใส่ซ่ึงกนัและกนั (5) ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึง

ขององคก์าร Robbins (1989, pp. 35-42) ซ่ึงไดก้ล่าววา่ 

วฒันธรรมองคก์ารเป็นส่ิงท่ีรับรู้ร่วมกนัท่ีถูกยึดถือปฏิบติั

โดยสมาชิกขององคก์าร สมาชิกขององคก์ารเห็นคุณค่า

และยอมรับวา่เป็นส่ิงดีซ่ึงมีลกัษณะหรือองคป์ระกอบ

สาํคญั คือ (1) ความรับผิดชอบของสมาชิกในสถานศึกษา 

(2) การกาํหนดทิศทางท่ีชดัเจน (3) การใหก้ารสนบัสนุน

การจดัการ (4) การติดต่อ ส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศในการส่ือสาร (5) การใหอ้าํนาจบุคลากร (6) 

การดูแลเอาใจใส่ซ่ึงกนัและกนั (7) ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึง

ขององคก์าร Patterson, Purkey and Parker (1986, pp. 50-

51) ไดก้ล่าวถึงวฒันธรรมองคก์ารท่ีเป็นของโรงเรียน คือ 

(1) ความรับผิดชอบของสมาชิกในสถานศึกษา (2) การ

กาํหนดทิศทางท่ีชดัเจน 3)การใหอ้าํนาจบุคลากร (4) การ

ดูแลเอาใจใส่ซ่ึงกนัและกนั (5) ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึง

ขององคก์าร Luthans (2002, p. 147) ไดก้ล่าวถึงวฒันธรรม

องคก์ารวา่ คือ (1) การประสานหรือร่วมมือกนัของสมาชิก

ในสถานศึกษา (2) การติดต่อส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศในการส่ือสาร (3) การดูแลเอาใจใส่ซ่ึงกนัและ

กนั Senge (1990, p. 55)ไดเ้สนอแนวทางในการสร้าง

องคก์ารแห่งการเรียนรู้ คือ (1) ความรับผิดชอบของสมาชิก

ในสถานศึกษา (2) การกาํหนดทิศทางท่ีชดัเจน  

(3) การประสานหรือร่วมมือกนัของสมาชิกในสถานศึกษา 

Maquardt and Reynolds ( 1994, pp. 51-77) ไดก้ล่าวถึง

ลกัษณะ ของวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้ วา่จะตอ้งมี

องคป์ระกอบท่ีก่อใหเ้กิดการเรียนรู้เขององคก์าร คือ (1) 

การกาํหนดทิศทางท่ีชดัเจน (2) การใหก้ารสนบัสนุนการ

จดัการ (3) การติดต่อส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศในการส่ือสาร (4) การใหอ้าํนาจบุคลากร (5) 

การดูแลเอาใจใส่ซ่ึงกนัและกนั Marquardt (1996, pp. 35-

45) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะ ของวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้ คือ 

(1) การกาํหนดทิศทางท่ีชดัเจน (2) การประสานหรือ

ร่วมมือกนัของสมาชิกในสถานศึกษา (3) การใหก้าร

สนบัสนุนการจดัการ (4) การใหอ้าํนาจบุคลากร (5) การ

ดูแลเอาใจใส่ซ่ึงกนัและกนั มิชิตา จาํปาเทศ รอดสุทธิ 

(2551, หนา้ 34) เสนอขั้นตอนการเปล่ียนแปลงวฒันธรรม

องคก์าร ดงัน้ี (1) การกาํหนดทิศทางท่ีชดัเจน (2) การ

ประสานหรือร่วมมือกนัของสมาชิกในสถานศึกษา  

(3) การติดต่อส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศใน

การส่ือสาร (4) การใหอ้าํนาจบุคลากร (5) การดูแลเอาใจใส่

ซ่ึงกนัและกนั สุนทร โคตรบรรเทา (2551, หนา้197) ได้

กล่าวถึงองคป์ระกอบของวฒันธรรมองคก์ารท่ีสาํคญั คือ  

(1) การกาํหนดทิศทางท่ีชดัเจน (2) การประสานหรือ

ร่วมมือกนัของสมาชิกในสถานศึกษา (3) การติดต่อส่ือสาร

และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร (4) การ

ดูแลเอาใจใส่ซ่ึงกนัและกนั สาํหรับการเป็นชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ ผูวิ้จยัไดน้าํแนวคิดของ Hord (1997, pp. 14-26) ซ่ึง

ไดแ้บ่งมิติของชุมชนแห่งการเรียนรู้ไว ้5 มิติ คือ (1) การ

สนบัสนุนและการเป็นผูน้าํร่วมกนั (2) การสร้างค่านิยม

และวิสยัทศันร่์วมกนั (3) กลุ่มการเรียนรู้และการ

ประยกุตใ์ชก้ารเรียนรู้ (4) การมีเง่ือนไขท่ีสนบัสนุน (5) 

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคคล Sergiovanni (อา้งถึง

ใน สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์, 2548, หนา้ 24) ชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ คือ การสร้างค่านิยมและวิสยัทศันร่์วมกนั Darling 

(1998, pp. 5-55) กล่าววา่ชุมชนแห่งการเรียนรู้มี

ส่วนประกอบ คือ(1) การสนบัสนุน และการเป็นผูน้าํ

ร่วมกนั (2) การสร้างค่านิยมและวิสยัทศันร่์วมกนั (3) กลุ่ม

การเรียนรู้และการประยกุตใ์ชก้ารเรียนรู้ (4) การ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคคล Boyd (1992, pp. 11-12) 

กล่าววา่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ตอ้งประกอบดว้ย (1) 

การสนบัสนุนและการเป็นผูน้าํร่วมกนั (2) การมีเง่ือนไขท่ี

สนบัสนุน Louis and Kruse (1995, pp. 19-20) ส่ิงท่ีมี
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อิทธิพลต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ คือ (1) การสนบัสนุน 

และการเป็นผูน้าํร่วมกนั (2) การมีเง่ือนไขท่ีสนบัสนุน 

Leithwood, Jantzi and Steinbach (1999, pp. 31-33) กล่าววา่

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คือ (1) กลุ่มการเรียนรู้และการ

ประยกุตใ์ชก้ารเรียนรู้ (2)การมีเง่ือนไขท่ีสนบัสนุน (3) 

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคคล 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดก้าําหนดขั้นตอนของการ

ดาํเนินการวิจยัไว ้4 ขั้นตอน มีรายละเอียดดงัน้ี ขั้นตอนท่ี 1 

ศึกษาการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และวฒันธรรมองคก์าร

ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกดักรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถ่ินขั้นตอนท่ี 2 วิเคราะห์ปัจจยัวฒันธรรมองคก์ารเพ่ือ

ส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ขั้นตอนท่ี 3 กาํหนดกลยทุธ์การพฒันาวฒันธรรม

องคก์ารเพ่ือส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ใน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ ขั้นตอนท่ี 4 ความเป็นไปได้

ของกลยทุธ์การพฒันาวฒันธรรมองคก์ารเพ่ือส่งเสริมการ

เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่งในขั้นตอนท่ี 1 ประชากร จาํนวน 7 ท่าน เป็น

ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ี 

โรงเรียนไดรั้บรางวลัพระราชทาน ใชก้ารเลือกแบบเจาะจง  

กลุ่มตวัอยา่งในขั้นตอนท่ี 2 ผูบ้ริหารสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ครูผูส้อน และบุคลากรสนบัสนุน จาก

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาํนวน 281 แห่ง จากการใชเ้ทคนิค

เลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน กลุ่มตวัอยา่งใน

ขั้นตอนท่ี 3 ผูบ้ริหารองคก์าร ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู และ

นกัวิชาการ ผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 17 ท่าน  

เป็นผูมี้ประสบการณ์และเช่ียวชาญเก่ียวกบัวฒันธรรมการ

เรียนรู้ โดยการเลือกแบบเจาะจง กลุ่มตวัอยา่งในขั้นตอนท่ี 

4 คือ ผูบ้ริหารองคก์าร ผูบ้ริหารสถานศึกษาและ

นกัวิชาการ โดยการเลือกแบบเจาะจง 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ขั้นตอนท่ี 1 ใชแ้บบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง 

 ขั้นตอนท่ี 2 ใชแ้บบสอบถามความคิดเห็น 

จาํนวน 115 ขอ้ และการหาค่าความเช่ือมัน่ โดยใชก้ารหา

ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 

 ขั้นตอนท่ี 3 ประเด็นการสนทนากลุ่มท่ีไดจ้าก

แบบสมัภาษณ์ และแบบสอบถามมาร่วมกนัวิเคราะห์  

 ขั้นตอนท่ี 4 แบบประเมินความเป็นไปไดข้องกล

ยทุธ์การพฒันาวฒันธรรมองคก์ารเพ่ือส่งเสริมการเป็น

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกดักรม

ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน โดยใชแ้บบตรวจสอบ

รายการ (checklist) ตามความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุและ

ผูเ้ช่ียวชาญ 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1.  การเก็บขอ้มลูจากการสัมภาษณ์ ผูวิ้จยัจดัเก็บ

ขอ้มูลโดยการจดบนัทึก ทาํดชันีขอ้มูล ทาํขอ้สรุปชัว่คราว 

เพ่ือนาํมาวิเคราะห์เน้ือหาต่อไป 

 2.  การเก็บขอ้มลูจากแบบสอบถาม ผูวิ้จยั

ดาํเนินการเก็บขอ้มลูดว้ยตนเองตามวนัและเวลาท่ีกาํหนด 

และดาํเนินการจดัส่งทางไปรษณียก์รณีไม่สามารถ

ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูไดด้ว้ยตนเอง 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าความถ่ี ร้อยละ และ

การวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) ค่าเฉล่ีย และค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเกณฑก์ารแปลความหมายของค่าเฉล่ีย

โดยใชเ้กณฑส์มับูรณ์ (Absolute Criteria) ตามแนวทางของ

เบสต ์(Best, 1981, pp 204-208) 
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ผลการวจัิย 

1.  ศึกษาสภาพการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

และวฒันธรรมองคก์าร ในสถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน  

สงักดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน พบวา่ สภาพการ

เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.23 เม่ือพิจารณา

เป็นรายดา้น ทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ การสนบัสนุนและการเป็น

ผูน้าํร่วมกนั การสร้างค่านิยมและวิสยัทศันร่์วมกนั กลุ่ม

การเรียนรู้และการประยกุตใ์ชก้ารเรียนรู้ การมีเง่ือนไขท่ี

สนบัสนุน และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคคลมี

ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก สภาพวฒันธรรมองคก์าร

ในสถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐานความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  

(  = 4.31) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ทั้ง 8 ดา้น ไดแ้ก่ 

ความรับผิดชอบของสมาชิกในสถานศึกษา การกาํหนด

ทิศทางท่ีชดัเจน การประสานหรือร่วมมือกนัของสมาชิก

ในสถานศึกษา การใหก้ารสนบัสนุนการจดัการ การ

ติดต่อส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ส่ือสาร การใหอ้าํนาจบุคลากร การดูแลเอาใจใส่ซ่ึงกนั

และกนั และ ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ารมีความ

คิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 

2. ปัจจยัวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีอิทธิผลต่อการ

เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สงักดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน มีจาํนวน 5 ปัจจยั 

ไดแ้ก่ (1) การกาํหนดการพฒันาคุณภาพการศึกษา (2) 

การใหก้ารสนบัสนุนการจดัการสถานศึกษา (3) การ

ประสานความร่วมมือของสมาชิก (4) การติดต่อส่ือสาร

และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร (5) 

ความรับผิดชอบของสมาชิกในสถานศึกษา อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 (ค่า Sig. of F นอ้ยกวา่ .05) 

โดยค่าสหสมัพนัธ์พหุมีค่าเท่ากบั .825 และค่า

สมัประสิทธ์ิการกาํหนด (R2) มีค่าเท่ากบั .680 ซ่ึง

สามารถพยากรณ์ปัจจยัการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ได้

ร้อยละ 68.00% โดยมีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการ

พยากรณ์เท่ากบั ± 10.608  

เม่ือพิจารณาค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยของตวั

พยากรณ์ พบวา่ มี 5 ดา้นท่ีมีอิทธิผลต่อการเป็นชุมชน

แห่งการเรียนรู้ คือ การกาํหนดการพฒันาคุณภาพ

การศึกษา การใหก้ารสนบัสนุนการจดัการสถานศึกษา 

การประสานความร่วมมือของสมาชิก การติดต่อส่ือสาร

และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร ความ

รับผิดชอบของสมาชิกในสถานศึกษา ซ่ึงการกาํหนดการ

พฒันาคุณภาพการศึกษาเป็นกลยทุธ์ท่ีมีระดบัความ

จาํเป็นอนัดบัท่ี 1 การใหก้ารสนบัสนุนการจดัการ

สถานศึกษาเป็นกลยทุธ์ท่ีมีระดบัความจาํเป็นอนัดบัท่ี 2 

การประสานความร่วมมือของสมาชิกเป็นกลยทุธ์ท่ีมี

ระดบัความจาํเป็นอนัดบัท่ี 3 การติดต่อส่ือสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารเป็นกลยทุธ์ท่ีมี

ระดบัความจาํเป็นอนัดบัท่ี 4 ความรับผิดชอบของสมาชิก

ในสถานศึกษาเป็นกลยทุธ์ท่ีมีระดบัความจาํเป็นอนัดบัท่ี 

5  

3. กลยทุธ์การพฒันาวฒันธรรมองคก์ารเพ่ือ

ส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน โดยผูต้อบแบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม 

(focus group) วิเคราะห์ผลและกาํหนดกลยทุธ์การพฒันา

วฒันธรรมองคก์ารได ้5 กลยทุธ์ ไดแ้ก่ (1) กลยทุธ์การ

กาํหนดการพฒันาคุณภาพการศึกษา (2) กลยทุธ์การให้

การสนบัสนุนการจดัการสถานศึกษา (3) กลยทุธ์การ

ประสานความร่วมมือของสมาชิก (4) กลยุทธ์การ

ติดต่อส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ส่ือสาร (5) กลยทุธ์ความรับผิดชอบของสมาชิกใน

สถานศึกษา  

4. ตรวจสอบกลยุทธ์การพฒันาวฒันธรรม

องคก์ารเพ่ือส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่ง การเรียนรู้ใน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดักรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถ่ินจากการพิจารณาตรวจสอบความเป็นไปได ้ความ

ถกูตอ้ง ความสอดคลอ้งและการนาํไปใชป้ระโยชนข์อง

กลยทุธ์การพฒันาวฒันธรรมองคก์ารเพ่ือส่งเสริมการเป็น

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน โดยให้

Χ

Χ
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ผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวน 8 ท่าน และผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 9 

ท่าน รวมทั้งหมดจาํนวน 17 ท่านไดมี้ความเห็นวา่ กล

ยทุธ์การพฒันาวฒันธรรมองคก์ารเพ่ือส่งเสริมการเป็น

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดั

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินประกอบดว้ยกลยทุธ์ 

จาํนวน 5 กลยทุธ์ คือ (1) กลยทุธ์การกาํหนดการพฒันา

คุณภาพการศึกษา (2) กลยทุธ์การใหก้ารสนบัสนุนการ

จดัการสถานศึกษา (3) กลยทุธ์การประสานความร่วมมือ

ของสมาชิก (4) กลยทุธ์การติดต่อส่ือสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร (5) กลยทุธ์ความ

รับผิดชอบของสมาชิกในสถานศึกษา เป็นกลยทุธ์ท่ีมี

ความเหมาะสมถูกตอ้ง สามารถนาํไปใชป้ระโยชนก์าร

พฒันาวฒันธรรมองคก์ารเพ่ือส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่ง

การเรียนรู้ ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดักรมส่งเสริม

การปกครองทอ้งถ่ิน 

 

การอภิปรายผล 

จากขอ้คน้พบในการวิจยัเร่ือง กลยทุธ์การพฒันา

วฒันธรรมองคก์ารเพ่ือส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดักรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถ่ิน  

1. ศึกษาสภาพการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และ

วฒันธรรมองคก์าร ในสถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน สังกดักรม

ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน พบวา่ การเป็นชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ ภายใตก้รอบ 5 ดา้นประกอบดว้ย การสนบัสนุน

และการเป็นผูน้าํร่วมกนั การสร้างค่านิยมและวิสัยทศัน์

ร่วมกนั กลุ่มการเรียนรู้และการประยกุตใ์ชก้ารเรียนรู้ การ

มีเง่ือนไขท่ีสนบัสนุน และ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง

บุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ี การเป็นชุมชน

แห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถท่ีจะ

พฒันาบุคลกรในสถานศึกษาใหเ้กิดการเรียนรู้  

การเป็นผูน้าํในการดาํเนินกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ท่ี

ไดรั้บมอบหมายจะมีการแลกเปล่ียนความรู้กบัผูร่้วมงาน

ความสาํคญักบัการปฏิบติังานร่วมกนัจะตอ้งเขา้ใจใน

บทบาทหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ มีความรู้ ความสามารถท่ี

เหมาะสมกบังาน การท่ีไดท้าํงานตามบทบาทหนา้ท่ี ความ

รับผิดชอบหรืองานท่ีตนเองชอบไม่ไปกา้วกายงานของ

ผูอ่ื้นจะทาํใหมี้ความสุขในการทาํงาน ตั้งใจปฏิบติังาน งาน

เสร็จทนัตามกาํหนด สอดคลอ้งกบังานวิจยั สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ บุญส่ง  หาญพานิช (2546, หนา้ 14) พบวา่ 

การเรียนรู้จะเกิดข้ึนต่อเน่ืองตลอดเวลาในองคก์ารจะตอ้ง

ประกอบดว้ย กระบวนการแสวงหาเพ่ือสร้างความรู้ การ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ การนาํความรู้ไปใช ้และวฒันธรรม

องคก์ารภายใตก้รอบ 8 ดา้นประกอบดว้ย ความรับผิดชอบ

ของสมาชิกในสถานศึกษา การกาํหนดทิศทางท่ีชดัเจน 

การประสานความร่วมมือกนัของสมาชิกในสถานศึกษา 

การใหก้ารสนบัสนุนการจดัการ การติดต่อส่ือสารและการ

ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศใน การส่ือสาร การใหอ้าํนาจ

บุคลากร การดูแลเอาใจใส่ซ่ึงกนัและกนั ความรู้สึกเป็น

ส่วนหน่ึงขององคก์าร โดยภาพร่วมอยูใ่นระดบัมาก และ

รายดา้นทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ี วฒันธรรมองคก์าร

เป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะทาํใหอ้งคก์ารเกิดความสาํเร็จบรรลุตาม

เป้าหมายท่ีวางไว ้เน่ืองจากวฒันธรรมเป็นความเช่ือ 

ค่านิยม และส่ิงท่ีถ่ายทอดต่อกนัมา ท่ีทาํใหบุ้คลากรใน

องคก์ารปฏิบติัตามกนัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กรรณิกา  

อินทราย (2553, หนา้ 208) วฒันธรรมองคก์ารท่ีเอ้ือต่อการ

เรียนรู้ ซ่ึงเป็นแบบแผนแนวความคิด ความเช่ือและค่านิยม

ท่ีมีลกัษณะท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ท่ีดี โดยท่ีผูบ้ริหาร 

ขา้ราชการ ครู วิทยากรผูส้อน ผูเ้รียน ผูบ้ริการยึดถือปฏิบติั

ร่วมกนัโดยแสดงออกเป็นพฤติกรรมซ่ึงวิธีการทาํงาน การ

ปฏิบติัตนและการปฏิบติัร่วมกนัเพ่ือก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ 

อยูใ่นระดบัมาก 

2.  ปัจจยัวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีอิทธิผลต่อการ

เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดั

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน พบวา่มี 5 ปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ไดแ้ก่ การ

กาํหนดการพฒันาคุณภาพการศึกษา การใหก้ารสนบัสนุน

การจดัการสถานศึกษา การประสานความร่วมมือของ
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สมาชิก การติดต่อส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการส่ือสาร ความรับผิดชอบของสมาชิกในสถานศึกษา 

ทั้งน้ี การกาํหนดการพฒันาคุณภาพการศึกษา เป็นการท่ีจะ

ทาํใหบุ้คลากรทราบถึงทิศทางการพฒันาของสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานจะมีวิธการพฒันาคุณภาพการศึกษาบุคลากร

ตอ้งมีการเรียนรู้เพ่ิมเติม การใหก้ารสนบัสนุนการจดัการ

สถานศึกษาเป็นการสนบัสนุนใหบุ้คลากรมีความสะดวก

ในการทาํกิจกรรมหรือการเรียนรู้ต่าง ๆ การประสานความ

ร่วมมือของสมาชิกเป็นการท่ีบุคลากรในสถานศึกษาตอ้งมี

การประสานงานกนัในทุก ๆ ฝ่ายท่ีจะทาํให ้การดาํเนินการ

เป็นไปอยา่งราบล่ืน การติดต่อส่ือสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร เป็นการส่ือสารการ

ทาํงานและใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการติดต่อส่ือสารให้

รวดเร็วเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงาน และความ

รับผิดชอบของสมาชิกในสถานศึกษาเป็นส่ิงท่ีบุคลากร

ตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบในกาพฒันาสถานศึกษาท่ีร่วมกนั

กาํหนดเป้าหมายไว ้สอดคลอ้งงานวิจยัของ กลัยา วานิชย์

บญัชา (2550, หนา้ 334-354) ท่ีพยากรณ์ชุดตวัแปร 6 ตวั

แปรครอบคลุมปัจจยัหลกัทั้ง 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัหลกั

ดา้นการเรียนรู้ ปัจจยัหลกัดา้นภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร 

ปัจจยัหลกัดา้นสมรรถนะของบุคลากร ปัจจยัหลกัดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.  กลยุทธ์การพฒันาวฒันธรรมองคก์ารเพ่ือ

ส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน สังกดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน มี 5 ดา้น 

ไดแ้ก่ (1) กลยทุธ์การกาํหนดการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

(2) กลยทุธ์การใหก้ารสนบัสนุนการจดัการสถานศึกษา (3) 

กลยทุธ์การประสานความร่วมมือของสมาชิก (4) กลยุทธ์

การติดต่อส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ส่ือสาร (5) กลยทุธ์ความรับผิดชอบของสมาชิกใน

สถานศึกษา เพ่ือเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ หรือใชก้ารเป็น

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ช่วยเหลือครูใหมี้ความเจริญงอกงาม

ทางวิชาการ สามารถพ่ึงตนเองและพฒันาตนเองได ้และนาํ

ความรู้เหล่าน้ีไปใชใ้หเ้ป็นประโยชนใ์นการพฒันาการ

เรียนการสอนตามวตัถุประสงคข์องสถานศึกษา ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Sergiovanni (1991) ไดใ้ห้

ความสาํคญัและถือเป็นจุดเนน้ท่ีตอ้งการใหโ้รงเรียน

เปล่ียนไปเป็นชุมชนท่ีชดัเจนในวตัถุประสงค ์มี

คุณลกัษณะของความเอ้ืออาทร มีการเรียนรู้ มีความเป็น

วิชาชีพ มีความเป็นกลัยาณมิตรเชิงวิชาการหรือมีวิทย

สมัพนัธ์ต่อกนั มีจิตใจใฝ่การแสวงหาคาํตอบ และมี

บรรยากาศเช่นน้ีครอบคลุมทัว่ถึงทั้งโรงเรียน โดย เช่ือวา่ 

ชุมชนท่ีชดัเจนใน วตัถุประสงค ์จะเป็นสถานท่ีซ่ึงสมาชิก

ทุกคนยึดเหน่ียวผกูพนัต่อกนัดว้ยอุดมการณ์ร่วม และมี

ระบบปทสัถานหรือแนวทางปฏิบติัของตนเองท่ีใชเ้พ่ือ

เป็นเคร่ืองสนบัสนุนใหเ้กิดการเป็นชุมชนข้ึน ทั้งน้ี การมี

อุดมการณ์ร่วมกนั (รวมถึงมีวิสัยทศันร่์วม) จะช่วยผกูมดั

ใหทุ้กคนรวมกนัเป็นชุมชนและใหก้ารช่วยเหลือต่อกนั มี

ความเขา้ใจถึงเหตุผลและความจาํเป็นของการตอ้ง

ดาํรงชีวิตและการทาํงานร่วมกนัแบบชุมชน แนวคิดของ 

ครรชิต พุทธโกษา กล่าววา่ (2554, หนา้ 1) การพฒันา

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ หรือ การพฒันาท่ีเนน้ใหส้มาชิก

ชุมชนรู้จกัคิดวิเคราะห์ดว้ยเหตุดว้ยผล และใชค้วามรู้ใน

การแกไ้ขปัญหา พฒันาศกัยภาพในดา้นต่าง ๆ ทั้งดา้น

เศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม กเ็ช่นเดียวกนั ผลจากการ

พฒันาท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัแสดงใหเ้ห็นแลว้วา่ การนาํ

ความรู้จากภายนอกในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงไปยดัเยียดใหก้บั

ชุมชน จะเป็นประโยชนก์็เพียงแค่ชัว่คร้ังชัว่คราวเท่านั้น 

ไม่สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ท่ีย ัง่ยืน และไม่อาจ

นาํพาประเทศไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ในทิศทางท่ี

ตอ้งการได ้หากแต่การปรับเปล่ียนยุทธศาสตร์การทาํงาน

จากเดิมมาเป็นการประสานความรู้ท่ีมีอยูแ่ลว้ภายในชุมชน

และความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากภายนอกชุมชนเขา้

ดว้ยกนั เพ่ือแกไ้ขปัญหาโดยยึดพ้ืนท่ีและความตอ้งการ

ของชุมชนเป็นหลกั โดยหน่วยงานภาครัฐหรือองคก์าร

พฒันาเป็นเพียงผูมี้บทบาทในการประสานและผลกัดนั

กระบวนการมีส่วนร่วมน่าจะเป็นทางออกท่ีส่งผลต่อการ

พฒันาในระยะยาวและยัง่ยืนมากกวา่ และสอดคลอ้งกบั
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งานวิจยัของ Hord (1997) ไดท้าํการสังเคราะห์รายงานการ

วิจยัเก่ียวกบัโรงเรียนท่ีมีการจดัตั้งชุมชน แห่งวิชาชีพ โดย

ใชค้าํถามวา่ โรงเรียนดงักล่าวมีผลลพัธ์อะไรบา้งท่ีแตกต่าง

ไปจากโรงเรียนทัว่ไปท่ีไม่มีชุมชนแห่งวิชาชีพและถา้

แตกต่างแลว้จะมีผลดีต่อครูผูส้อนและต่อนกัเรียนอยา่งไร

บา้ง ไดผ้ลสรุปเป็นประเด็นย่อ ๆ ดงัน้ี ผลดีต่อครูผูส้อน 

พบวา่ ครูผูส้อนส่วนใหญ่ลดความรู้สึกโดดเด่ียวในงาน

สอนของครูลง เพ่ิมความรู้สึกผกูพนัต่อพนัธกิจและ

เป้าหมายของโรงเรียนมากข้ึน รู้สึกวา่ตอ้งร่วมกนั

รับผิดชอบต่อพฒันาการโดยรวมของนกัเรียน และร่วมกนั 

รับผิดชอบเป็นกลุ่มต่อผลสาํเร็จของนกัเรียน เพ่ิมความพึง

พอใจ เพ่ิมขวญักาํลงัใจต่อการปฏิบติังานสูงข้ึน และลด

อตัราการลาหยดุงานนอ้ยลง มีความผกูพนัท่ีจะสร้างการ

เปล่ียนแปลงใหม่ ๆ ใหป้รากฏอยา่งเด่นชดัและยัง่ยืน 

ดงันั้น ในการพฒันาสถานศึกษาใหเ้ป็นโรงเรียนแห่งการ

เรียนรู้ เพ่ือใหเ้ป็นสถานท่ีสาํหรับการปฏิสัมพนัธ์ของมวล

สมาชิกผูป้ระกอบวิชาชีพครูของโรงเรียน เก่ียวกบัเร่ืองการ

ใหค้วามดูแลและพดูถึงการปรับปรุงผลการเรียนของ

นกัเรียน ตลอดจนงานทางวิชาการของโรงเรียน โดย

กิจกรรมของชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนควร

ประกอบดว้ย (1) การสนบัสนุนและการเป็นผูน้าํร่วมกนั 

(2) การสร้างค่านิยมและวิสยัทศันร่์วมกนั (3) กลุ่มการ

เรียนรู้และการประยกุตใ์ชก้ารเรียนรู้ (4) การมีเง่ือนไขท่ี

สนบัสนุน (5) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคคล 

 4.  การตรวจสอบความเหมาะสมและความ

เป็นไปไดข้องกลยทุธ์การพฒันาวฒันธรรมองคก์ารเพ่ือ

ส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานสังกดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน มี

กระบวนการท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของผูท่ี้ไดป้ระเมิน

ความเป็นไปไดแ้ละความเหมาะสม นอกจากมีความเป็นไป

ไดแ้ละความเหมาะสมในการนาํไปปฏิบติัแลว้ยงัมีความ

ยืดหยุ่นเน่ืองจากสถานศึกษาสามารถนาํไปปรับใน

รายละเอียดและวิธีการได ้ข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้ม บริบท

สถานศึกษาและปัญหา กลยุทธ์การพฒันาวฒันธรรม

องคก์ารเพ่ือส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ใน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดักรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย 5 กลยุทธ์มีความเป็นไปไดแ้ละความ

เหมาะสมมาก กลยุทธ์การกาํหนดการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาเป็นวิธีการพฒันาคุณภาพการศึกษาใหดี้ข้ึน กล

ยทุธ์การใหก้ารสนบัสนุนการจดัการสถานศึกษาเป็น

วิธีการสนบัสนุนในการจดัการศึกษาของสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานใหด้าํเนินงานไดส้ะดวกบรรลุเป้ามาย  

กลยทุธ์การประสานความร่วมมือของสมาชิกเป็นวิธีการ

ประสานงานในการทาํงาน กลยุทธ์การติดต่อส่ือสารและ

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารเป็นวิธีการใน

การติดต่อส่ือสารใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาช่วยการส่ือสารอีก

ทางท่ีจะใหก้ารส่ือสารมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ความ

รับผิดชอบของสมาชิกในสถานศึกษาเป็นวิธีการท่ีทาํให้

บุคลากรมีความรู้สึกความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีไดป้ฏิบติั

อยู ่ต่องานท่ีไดรับมอบหมายอย่างเต็มใจ สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ สุมน คณานิตย ์(2552, หนา้ 235) ผลการ

ตรวจสอบรูปแบบการวางแผนกลยทุธ์ดา้นความปลอดภยั 

ในสถานศึกษา ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไป

ไดใ้นการนาํรูปแบบการวางแผนกลยุทธ์ดา้นความ

ปลอดภยั ในสถานศึกษา พบวา่ทุกองคป์ระกอบมีความถ่ี

ดา้นความเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นการนาํไป

ปฏิบติัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังนี้ 

1. กลยุทธ์การกาํหนดทิศทางท่ีชดัเจน ครอบคลุม

ในเร่ืองวิสยัทศัน ์ค่านิยม เป้าประสงคห์รือผลการ

ดาํเนินการท่ีคาดหวงัขององคก์าร โดยมุ่งเนน้ผูรั้บบริการ

และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย รวมทั้งมีการส่ือสารเพ่ือถ่ายทอด

ทิศทางดงักล่าวสู่บุคลากร เพ่ือใหเ้กิดการรับรู้ ความเขา้ใจ 

และการนาํไปปฏิบติัของบุคลากร อนัจะส่งผลใหก้าร

ดาํเนินการบรรลุผลตามเป้าประสงคท่ี์ตั้งไว ้

2. กลยุทธ์การใหก้ารสนบัสนุนจดัการ เพ่ือใหทุ้ก

คนในสถานศึกษาสามารถเขา้ถึงความรู้และพฒันาตนเอง
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ใหเ้ป็นผูรู้้ และสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

อนัจะส่งผลใหส้ถานศึกษามีความสามารถใน การ

ดาํเนินงานใหบ้รรลุตามเป้าหมายได ้ตอ้งรวบรวมองค์

ความรู้ท่ีมีอยูใ่นสถานศึกษาอยู่ในตวับุคคลหรือเอกสารมา

พฒันาใหเ้ป็นระบบ  

3. กลยุทธ์การประสานความร่วมมือกนัของ

สมาชิก โดยการจดัตั้งผูป้ระสานงาน พิจารณาบุคคลจาก

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกนัทาํงานในรูปคณะกรรมการ

ประสานงาน เพ่ือความคล่องตวัและการตดัสินใจแกปั้ญหา

ท่ีรวดเร็วฉบัไว  

4. กลยุทธ์การติดต่อส่ือสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือใหไ้ดส้ารสนเทศไวใ้ชง้านไดอ้ยา่งทนั

เหตุการณ์ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ ควรนาํเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชจ้ดัการสารสนเทศ ตั้งแต่การรวบรวม การ

จดัเกบ็ขอ้มูล การประมวลผล การพิมพ ์การสร้างรายงาน 

การส่ือสารขอ้มลู  

5. กลยุทธ์ความรับผิดชอบของสมาชิกใน

สถานศึกษา จะตอ้งโปร่งใส และเป็นไปตามจรรยาบรรณ

สอดคลอ้งกบัการพฒันาอยา่งยงัยืนตามความคาดหวงัของ

สถานศึกษา 

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาเพ่ิมเติมต่อกลยทุธ์การพฒันา

วฒันธรรมองคก์ารเพ่ือส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดักรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถ่ิน  

2. ควรมีการศึกษาการนาํกลยทุธ์การพฒันา

วฒันธรรมองคก์ารเพ่ือส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ไปศึกษาเชิงลึกทั้งในสถานศึกษาสังกดัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย และสถานศึกษา

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงักดั

กระทรวงศึกษาธิการ 

3. ควรมีการศึกษาการพฒันากลยทุธ์การพฒันา

วฒันธรรมองคก์ารเพ่ือส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ในยคุแห่งการเปล่ียนแปลง 
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รูปแบบการพฒันาภาวะผู้นําด้านการเรียนการสอนเพือ่เพิม่พลงัอาํนาจของครู 

ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกดักรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

A Model of Instructional Leadership Development for Increasing Teacher’s Empowerment 

in Primary Schools under the Local Administration Organization 

 

                                                                                ดารารัตน์   คาํอ่วม และรองศาสตราจารย ์ดร.ทวีวฒัน์  ปิตยานนท ์                                                                                                      

บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1)ศึกษาภาวะผูน้าํดา้นการเรียน

การสอนของครู และการเพ่ิมพลงัอาํนาจของครู (2) วิเคราะห์ปัจจยัภาวะผูน้าํ (3) สร้างรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้าํ (4) 

ประเมินรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้าํ และ (5) ทดลอง และการศึกษาผลการทดลองใชรู้ปแบบการพฒันาภาวะผูน้าํดา้น

การเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมพลงัอาํนาจของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สงักดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินประชากร

และกลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ครูสงักดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน(ภาคกลาง) ประชากร จาํนวน 25,089 คน ไดก้ลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน 400 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี, ค่าร้อยละ, ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน      

t-test การเกบ็ขอ้มลูภาวะผูน้าํดา้นการเรียนการสอนกบัการเพ่ิมพลงัอาํนาจของครูวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสมัพนัธ์ 

ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัหลกัในการพฒันาภาวะผูน้าํดา้นการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมพลงัอาํนาจของครูประกอบดว้ย 2 

ปัจจยั คือ (1) ภาวะผูน้าํดา้นการเรียนการสอน มี 6 ปัจจยัยอ่ย และ (2) การเพ่ิมพลงัอาํนาจของครูมี 11 ปัจจยัยอ่ย เม่ือนาํ

รูปแบบไปทดลองใชใ้นสถานการณ์จริง พบวา่ สามารถทาํใหค้รูมีภาวะผูน้าํดา้นการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมพลงัอาํนาจ

ของครูสูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

คําสําคัญ: ภาวะผูน้าํดา้นการเรียนการสอน, โรงเรียนประถมศึกษา, กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

 

 

Abstract  

 The purposes of this quantitative and qualitative research are as follows (1) to study educational leadership, 

(2) to analyze the factors of teaching leadership, (3) to build a model of leadership development, (4) to evaluate the 

development model of leadership and (5) to conduct trials and study the results of the model of leadership for 

learning and teaching to enhance the empowerment of teachers. A population of 25,089 teachers were used. Samples 

included 400 teachers under the Department of Local Administration (Central) in Thailand. Statistical analyses used 

are: frequency distribution, percentage, mean and standard deviation, t-test, Data Gathering Instructional Leadership 

and Teacher’s Empowerment and Pearson’s Correlation Analysis. The results show two factors: 1) educational 

leadership for learning, teaching and empowering of teachers included 6 sub-factors, and 2) increasing the power of 

Senge, P. M. (1990). The fifth discipline: The art and practice of the learning organization. New York: Currency 

Doubleday. 

Sergiovanni, T. (1998). International journal of leadership in education. Sonnenfeld , Jeffrey.(1994). Management, 
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Stronge, J. H. (1984). Organizational characteristics of the high school:  Factors affecting student achievement.  The 
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การเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมพลงัอาํนาจของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สงักดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินประชากร

และกลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ครูสงักดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน(ภาคกลาง) ประชากร จาํนวน 25,089 คน ไดก้ลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน 400 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี, ค่าร้อยละ, ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน      

t-test การเกบ็ขอ้มลูภาวะผูน้าํดา้นการเรียนการสอนกบัการเพ่ิมพลงัอาํนาจของครูวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสมัพนัธ์ 

ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัหลกัในการพฒันาภาวะผูน้าํดา้นการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมพลงัอาํนาจของครูประกอบดว้ย 2 

ปัจจยั คือ (1) ภาวะผูน้าํดา้นการเรียนการสอน มี 6 ปัจจยัยอ่ย และ (2) การเพ่ิมพลงัอาํนาจของครูมี 11 ปัจจยัยอ่ย เม่ือนาํ

รูปแบบไปทดลองใชใ้นสถานการณ์จริง พบวา่ สามารถทาํใหค้รูมีภาวะผูน้าํดา้นการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมพลงัอาํนาจ

ของครูสูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

คําสําคัญ: ภาวะผูน้าํดา้นการเรียนการสอน, โรงเรียนประถมศึกษา, กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

 

 

Abstract  

 The purposes of this quantitative and qualitative research are as follows (1) to study educational leadership, 

(2) to analyze the factors of teaching leadership, (3) to build a model of leadership development, (4) to evaluate the 

development model of leadership and (5) to conduct trials and study the results of the model of leadership for 

learning and teaching to enhance the empowerment of teachers. A population of 25,089 teachers were used. Samples 

included 400 teachers under the Department of Local Administration (Central) in Thailand. Statistical analyses used 

are: frequency distribution, percentage, mean and standard deviation, t-test, Data Gathering Instructional Leadership 

and Teacher’s Empowerment and Pearson’s Correlation Analysis. The results show two factors: 1) educational 

leadership for learning, teaching and empowering of teachers included 6 sub-factors, and 2) increasing the power of 
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the teachers has 11 sub-factors. The model was used in a trial in which the resulting development of teachers with 

instructional leadership increased teacher’s powers at a statistically significant 0.01 level. 

 

Keywords: instructional leadership, increasing teacher’s empowerment, primary school, the local administration 

organization. 
 

ความนํา 

 ภาวะผูน้าํดา้นการเรียนการสอนของครูท่ีมีต่อ

คุณภาพของการจดัการศึกษาและท่ีส่งผลกระทบต่อ

คุณภาพของนกัเรียนซ่ึงปัญหาครูไม่มีคุณภาพมิไดเ้กิด

จากระบบไม่ดี หากเกิดจากครูขาดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ

ไม่มีแรงบนัดาลใจในการพฒันาตนเองรวมทั้งยงัขาด

การจดัการความรู้ท่ีดีและมิไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนและ

แบ่งปันความรู้ระหวา่งกนั (สาํนกังานเลขาธิการสภา

การศึกษา, 2551) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดและ

ผลการวิจยัของนกัวิชาการและหน่วยงานทางการศึกษา

ท่ีศึกษาแนวทางเพ่ือพฒันาครูใหส้ามารถจดัการเรียน

การสอนท่ีมีคุณภาพโดยใหค้วามสาํคญักบัภาวะผูน้าํ

ของครู(teacher leadership) กล่าวคือ Strodl (1992) 

กล่าวถึงการมีภาวะผูน้าํของครูท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ครูท่ีมี

ความสามารถในการใชภ้าวะผูน้าํในชั้นเรียนนั้น

ประกอบไปดว้ยการมีภาวะผูน้าํแบบไม่เป็นทางการท่ี

แฝงอยูแ่ละมีความสามารถในการระบุลกัษณะของ

ปัญหาและขอ้ขดัแยง้อีกทั้งไดรั้บการเสริมพลงัอาํนาจ

เพ่ือแกปั้ญหา Fullan (1994) กล่าวถึงภาวะผูน้าํของครู

วา่ประกอบดว้ยลกัษณะท่ีสาํคญัท่ีมีความมุ่งมัน่และ

พฒันาตนเองไปสู่ครูมืออาชีพอยา่งต่อเน่ืองและ

สนบัสนุนช่วยเหลือครูคนอ่ืนใหส้ามารถพฒันาไปสู่ครู

มืออาชีพ สอดคลอ้งกบั  

York Barr and Duke (2004, p. 260) สงัเคราะห์งานวิจยั

เก่ียวกบัภาวะผูน้าํดา้นการเรียนการสอนของครู พบวา่ 

ภาวะผูน้าํดา้นการเรียนการสอนของครู คือ ครูท่ีมีความ

เชียวชาญดา้นการเรียนการสอน ใชบ้ทบาทของผูน้าํ

เพ่ือสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ท่ามกลางครู และครูผูน้าํ

เพ่ือใหเ้กิดการปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอน

ในชั้นเรียนโดยมุ่งเนน้ท่ีความสาํเร็จในการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียน 

 ปัญหาภาวะผูน้าํของครูในโรงเรียน

ประถมศึกษา สงักดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

ซ่ึงท่ีเราพบ คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษายงันาํเทคนิคเก่า 

หรือเทคนิคท่ีลา้สมยัแลว้มาใชใ้นการบริหารจดัการ 

หรือพดูอีกอยา่งหน่ึงกคื็อผูบ้ริหารสถานศึกษา ยงัมี

ความเช่ือท่ีผิด ๆ เก่ียวกบัภาวะผูน้าํ โดยเช่ือวา่ความคิด

ของตนนั้นถูกตอ้ง ผูน้าํองคก์ร/ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ตอ้งเป็นผูท่ี้เก่งกลา้สามารถโดดเด่นเหนือคนอ่ืนอยูค่น

เดียวหรือท่ีเรียกกนัวา่  heroic leader  โดยทุกเร่ือง

ผูบ้ริหารจะตดัสินใจอนุมติัแต่เพียงผูเ้ดียว ทั้ง ๆท่ีบาง

เร่ืองเป็นเร่ืองความรับผิดชอบโดยตรงของครูในการ

จดัการเรียนการสอน  ถกูปิดกั้นในเชิงความคิด

สร้างสรรคข์องครู ซ่ึงเป็นการคิดเพ่ือใหค้น้พบส่ิงใหม่ 

เพ่ือนาํไปสู่การปฏิบติั หรือการสร้างส่ิงใหม่ท่ีแปลก

แตกต่างจากเดิม หรือไม่เคยมีมาก่อน มีความ

คล่องแคล่วในการคิด คิดคาํตอบไดอ้ยา่งรวดเร็วสร้าง

คาํตอบไดม้ากในเวลาท่ีจาํกดั มีความยืดหยุน่ในการคิด 

คิดหาคาํตอบไดห้ลายประเภท หลายทิศทาง หลาย

รูปแบบ ไม่ซํ้ ากบัความคิดทัว่ไป  

 ดงันั้น ผูวิ้จยั จึงมีความสนใจในการทาํวิจยั

เร่ืองรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้าํดา้นการเรียนการสอน

เพ่ือเพ่ิมพลงัอาํนาจของครูในโรงเรียนประถมศึกษา 

สงักดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาจะตอ้งคาํนึงถึง  การใหอ้าํนาจ  การให้

โอกาส แก่ครู พฒันาภาวะผูน้าํดา้นการเรียนการสอน 
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และการเพ่ิมพลงัอาํนาจของครู/บุคลากรทางการศึกษา 

ไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพสูงข้ึน 

 ในขณะเดียวกนั การเพ่ิมพลงัอาํนาจ 

(empowerment) เป็นกระบวนการบริหารจดัการ 

เพ่ือดึงศกัยภาพของบุคลากรใหท้าํงานอยา่งเตม็

ความสามารถ และเขา้กนัไดก้บัสภาพแวดลอ้ม โดย

การใหอ้าํนาจและการใหโ้อกาสกบัแต่ละบุคคลแสดง

ศกัยภาพของตน ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในระดบัท่ี

องคก์รตอ้งการ จนสามารถทาํงานไดป้ระสบ

ความสาํเร็จตามเป้าหมาย ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัมาก ของ

ทุกองคก์าร ทั้งน้ีเพราะในการทาํงานไม่วา่องคก์รใดก็

ตามส่ิงสาํคญัของทุกองคก์ร คือ บุคคลทาํงานอยา่งเตม็

กาํลงัความสามารถ ใชศ้กัยภาพท่ีมีอยูอ่ยา่งเต็มท่ี 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1.  เพ่ือศึกษาภาวะผูน้าํดา้นการเรียนการสอน

และการเพ่ิมพลงัอาํนาจของครู 

2.  เพ่ือวิเคราะห์ปัจจยัภาวะผูน้าํดา้นการเรียนการ

สอนท่ีส่งผลต่อการเพ่ิมพลงัอาํนาจของครู 

3.  เพ่ือสร้างรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้าํดา้นการ

เรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมพลงัอาํนาจของครู 

4.  เพ่ือประเมิน รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้าํดา้น

การเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมพลงัอาํนาจของครู 

5.  เพ่ือทดลองการศึกษาผลการทดลองใช้

รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้าํดา้นการเรียนการสอนเพ่ือ

เพ่ิมพลงัอาํนาจของครู  

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

การวิจยัในคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดศึ้กษา วิเคราะห์ และ

สงัเคราะห์ ขอ้มลูตามแนวคิด ทฤษฎี ภาวะผูน้าํดา้นการ

เรียนการสอน Burger, (2007) และ Hallinger (2003) 

และการเพ่ิมพลงัอาํนาจของครู ของ Short & Greer 

(1997, pp. 134-135) และเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง และ

นาํมากาํหนดกรอบแนวคิดในการเสนอรูปแบบการ

พฒันาภาวะผูน้าํดา้นการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมพลงั

อาํนาจของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สงักดั กรม

ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ดงัภาพ 1 
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ตวัแปรตน้    ตวัแปรตาม 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

เพ่ือเป็นไปตามระเบียบวิธีการวิจยั และ

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั กาํหนด

ขั้นตอนในการดาํเนินการวิจยั ออกเป็น 5 ขั้นตอน 

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาภาวะผูน้าํดา้นการเรียนการ

สอน และการเพ่ิมพลงัอาํนาจของครู 

ขั้นตอนท่ี 2 วิเคราะห์ปัจจยัภาวะผูน้าํดา้นการ

เรียนการสอนท่ีส่งผลต่อการเพ่ิมพลงัอาํนาจของครู  

ขั้นตอนท่ี 3 การสร้างรูปแบบการพฒันาภาวะ

ผูน้าํดา้นการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมพลงัอาํนาจของครู 

 ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินรูปแบบการพฒันา

ภาวะผูน้าํดา้นการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมพลงัอาํนาจ

ของครูโดยการนาํผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบ

ขั้นตอน Multiple Regression  Analysis (Stepwise) 

และวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสมัพนัธ์ (Pearson’s 

Correlation  Analysis)  เพ่ือคดัเลือกตวัแปรอิสระ (ตวั

แปรตน้) ท่ีมีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม คือ ภาวะผูน้าํดา้น

การเรียนการสอนของครูในโรงเรียนประถมศึกษา 

สงักดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ร่างรูปแบบฯ  

และจดัประชุมสนทนากลุ่ม (focus group discussion) 

เพ่ือขอความเห็นชอบ จากผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญ 

จาํนวน 12 ท่าน  และประเมินตรวจสอบความถูกตอ้ง 

ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน ์และความเป็นไป

ได ้ของรูปแบบฯ 

ขั้นตอนท่ี 5 การทดลอง และการศึกษาผลการ

ทดลองใชรู้ปแบบการพฒันาภาวะผูน้าํดา้นการเรียน

การสอนเพ่ือเพ่ิมพลงัอาํนาจของครู โดย ผูวิ้จยัไดน้าํ

การเพิม่พลงัอาํนาจของครู 

(teacher’s empowerment) 

1.การมีความมุ่งหวงัตั้งใจ (determination) 

2.การมีความรู้และมีทกัษะประสบการณ์ 

(knowledge and experienced skills) 

3. การมีอาํนาจหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

(authority) 

4.การทาํงานท่ีมีอิสระ(working with independent) 

5.การทาํงานแบบมีส่วนร่วม ( participative  work ) 

6.การประเมินตนเองและพร้อมรับการตรวจสอบ 

(self- assessment and accountability) 

7.การมีผลงานท่ีมีคุณภาพ (qualitative  product) 

8.การมีความเพียรในการทาํงาน (persistency) 

9.ความพึงพอใจในงาน  ( job satisfaction) 

10.ความเห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมงาน (sympathy) 

11.ความเช่ียวชาญในงาน (work expertise) 

 

 

ภาวะผู้นําด้านการเรียนการสอน 

(instructional  leadership) 

1.การกาํหนดทิศทางการเรียนการสอน 

(  setting directions ) 

2.การพฒันาเพื่อนครูดา้นการเรียนการสอน 

(development of teachers and teaching) 

3.การจดัโปรแกรมการเรียนการสอน 

(managing the instructional program ) 

4.การปรับเปล่ียนแบบแผนขององคก์รใหม ่

( redesigning  the  organization ) 

5.การพฒันาตนเอง (self-development) 

6.การเป็นแบบอยา่งการเรียนการสอน 

( exemplary teaching ) 

7.การมีส่วนร่วมพฒันาสถานศึกษา 

(participation in development of education) 

8.การเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลง 

(leadership for changes) 

 

 

 รูปแบบการพฒันาภาวะผู้นําด้านการเรียนการสอนเพือ่เพิม่ 

พลงัอํานาจของครูในโรงเรียนประถมศึกษา 

สังกดักรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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รูปแบบฯ ท่ีไดม้าจาก ขั้นตอนท่ี 4 มาทดลองปฏิบติัจริง

ในโรงเรียนประถมศึกษา ของเทศบาลตาํบลหนองแค 

จงัหวดัสระบุรี สงักดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

จาํนวน 3 โรงเรียน จาํนวน  80  คน 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.  ครูในโรงเรียนประถมศึกษา สงักดั กรม

ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน (ภาคกลาง) ปีการศึกษา

2556 จาํนวน 22 จงัหวดั จาํนวน 25,089 คนซ่ึงไดม้า

จากการคาํนวณขนาด กลุ่มตวัอยา่ง ตามตาราง ของ 

Yamane (1970, p. 886) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 400 คน 

2.  ผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบ

คุณภาพของแบบสอบถามเร่ืองรูปแบบการพฒันาภาวะ

ผูน้าํดา้นการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมพลงัอาํนาจของครู

ในโรงเรียนประถมศึกษา สงักดั กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถ่ิน 

3.  ผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 12 

ท่าน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)

ประกอบดว้ยกลุ่มท่ี 1 กลุ่มผูท้รงคุณวฒิุดา้นการศึกษา 

(มหาวิทยาลยั) จาํนวน 7 ท่าน กลุ่มท่ี 2 ผูท้รงคุณวฒิุ

ดา้นบริหารการศึกษา (โรงเรียน) จาํนวน 3 ท่านและ

กลุ่มท่ี 3 ครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้จาํนวน 2 ท่าน

ในการตรวจสอบเคร่ืองมือ  

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูวิ้จยั ดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดย

ติดต่อของหนงัสือ จากบณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัอีส

เทิร์นเอเชีย ถึงครูในโรงเรียนประถมศึกษา สงักดักรม

ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือ

ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม โดย

ผูวิ้จยั ไดแ้นบแบบสอบถามส่งไปทางไปรษณีย ์

ลงทะเบียนพร้อมสอดซองเปล่าและติดแสตมป์ พร้อม

จ่าหนา้ซอง ถึงผูวิ้จยั เพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่กลุ่ม

ตวัอยา่งในการส่งคืน 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูวิ้จยัไดใ้ชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก่ 

ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (item-object congruence index 

--IOC) ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั โดย

ใชส้มัประสิทธ์ิแอลฟา (alpha coefficient) ตามวิธี

ของครอนบคั (Cronbach Method) ใชก้ารหาค่าเฉล่ีย 

(mean),ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation),  

t-test , การเกบ็ขอ้มลูภาวะผูน้าํดา้นการเรียนการสอน

กบัการเพ่ิมพลงัอาํนาจของครูวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิ

สมัพนัธ์ (Pearson’s Correlation Analysis)  

 

ผลการวจัิย 

ศึกษาภาวะผู้นําด้านการเรียนการสอน และการเพิม่

พลังอํานาจของครู 

 ผลการวิจยัพบวา่ สภาพเป็นจริงท่ีปฏิบติัใน

สถานศึกษา ของภาวะผูน้าํดา้นการเรียนการสอนของ

ครู ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย

ดา้น พบวา่ ทุกดา้นมีค่าเฉล่ีย อยูใ่นระดบัมาก เช่นกนั 

โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ การพฒันาตนเอง อยู่

ในระดบัมาก รองลง มาคือ การจดัโปรแกรมการเรียน

การสอน อยูใ่นระดบัมาก และ เป็นผูน้าํการ

เปล่ียนแปลง อยูใ่นระดบัมาก เป็นลาํดบัสุดทา้ย 

ผลการวิจยัพบวา่ สภาพเป็นจริงท่ีปฏิบติัในสถานศึกษา 

ของการเพ่ิมพลงัอาํนาจของครู ในภาพรวม อยูใ่นระดบั

มากเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นมีค่าเฉล่ีย 

อยูใ่นระดบัมาก เช่นกนั โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 

ไดแ้ก่ ความเห็นอกเห็นใจเพ่ือนร่วมงาน อยู่ในระดบั

มาก รองลงมา คือ การมีอาํนาจหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บ

มอบหมาย อยูใ่นระดบัมาก และการทาํงานแบบมีส่วน

ร่วม อยูใ่นระดบัมาก เป็นลาํดบัสุดทา้ย 

 

ปัจจยัภาวะผู้นําด้านการเรียนการสอนที่มีอิทธิพล

ส่งผลต่อการเพิม่พลังอํานาจของครู 
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 ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัการพฒันาภาวะผูน้าํ

ดา้นการเรียนการสอนท่ีมีอิทธิพลท่ีส่งผลต่อการเพ่ิม

พลงัอาํนาจของครู ตามผลการวิเคราะห์การถดถอย

แบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) 

และการวิเคราะห์สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Pearson’s 

correlation analysis) พบวา่ ปัจจยัการพฒันาภาวะผูน้าํ

ดา้นการเรียนการสอนท่ีมีอิทธิพลท่ีส่งผลต่อการเพ่ิม

พลงัอาํนาจของครู ประกอบดว้ย (1) การเป็นแบบอยา่ง

การเรียนการสอน (exemplary teaching ) (2) การเป็น

ผูน้าํการเปล่ียนแปลง (leadership for changes) (3) การ

พฒันาเพ่ือนครูดา้นการเรียนการสอน (development of 

teachers and teaching) (4) การปรับเปล่ียนแบบแผน

ขององคก์รใหม่ (redesigning the Organization) (5) 

การพฒันาตนเอง (Self-Development) และ (6) การจดั

โปรแกรมการเรียนการสอน (Managing the 

Instructional Program) ซ่ึงตวัแปรทั้ง 6 ตวัน้ี มีอิทธิพล

ต่อการเพ่ิมพลงัอาํนาจครู ไดร้้อยละ 68.40 

 

การสร้างรูปแบบการพฒันาภาวะผู้นําด้านการเรียนการ

สอนเพือ่เพิม่พลังอํานาจของครู 

 โดยการนาํผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุ

แบบขั้นตอน Multiple Regression  Analysis 

(Stepwise) และวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสมัพนัธ์ 

(Pearson’s Correlation  Analysis)  เพ่ือคดัเลือกตวัแปร

อิสระ (ตวัแปรตน้) ท่ีมีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม คือ ภาวะ

ผูน้าํดา้นการเรียนการสอนของครูในโรงเรียน

ประถมศึกษา สงักดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

ร่างรูปแบบฯ  และจดัประชุมสนทนากลุ่ม เพ่ือขอความ

เห็นชอบ จากผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 12 

ท่าน และประเมินตรวจสอบความถกูตอ้ง ความ

เหมาะสม ความเป็นประโยชน ์และความเป็นไปได ้

ของรูปแบบฯ 

 ผลการวิจยัพบวา่ การวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์ (Pearson’s Product Moment Correlation 

(r) เพ่ือตรวจสอบตวัแปรแต่ละตวัของปัจจยัภาวะผูน้าํ

ดา้นการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมพลงัอาํนาจของครู กบั

ตวัช้ีวดัของตวัแปรแต่ละตวั และนาํเสนอผูท้รงคุณวฒิุ

และผูเ้ช่ียวชาญ โดยวิธีการจดัประชุมสนทนากลุ่ม 

(focus group discussion)  

ปัจจยัภาวะผูน้าํดา้นการเรียนการสอน ดา้นการเป็น

แบบอยา่งการเรียนการสอน ดา้นการเป็นผูน้าํการ

เปล่ียนแปลง ดา้นการพฒันาเพ่ือนครูดา้นการเรียนการ

สอน ดา้นการพฒันาตนเอง ดา้นการปรับเปล่ียนแบบ

แผนขององคก์รใหม่ และดา้นการจดัโปรแกรมการ

เรียนการสอน 

 

การประเมินรูปแบบการพฒันาภาวะผู้นําด้านการเรียน

การสอนเพือ่เพิม่พลังอํานาจของครู 

 ผลการวิจยั พบวา่ ความคิดเห็นของ

ผูท้รงคุณวฒิุ และผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นความถกูตอ้ง ความ

เหมาะสม ความเป็นประโยชน ์และความเป็นไปได ้

ของรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้าํดา้นการเรียนการสอน

เพ่ือเพ่ิมพลงัอาํนาจของครูในโรงเรียนประถมศึกษา 

สงักดั กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ในภาพรวม 

อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

 

การทดลอง และการศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการ

พฒันาภาวะผู้นําด้านการเรียนการสอนเพือ่เพิม่พลัง

อํานาจของครู 

 การทดลอง และการศึกษาผลการทดลองใช ้

รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้าํดา้นการเรียนการสอนเพ่ือ

เพ่ิมพลงัอาํนาจของครู โดยทดลองใชใ้นสถานศึกษา 

สงักดัเทศบาลตาํบลหนองแค จงัหวดัสระบุรี กรม

ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 

จาํนวน 3 โรงเรียน ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 

ตั้งแต่ กนัยายน 2556 ถึง เดือน พฤศจิกายน 2556 โดย

ไดท้ดลอง และการศึกษาผลการทดลองใช ้รูปแบบการ

พฒันาภาวะผูน้าํดา้นการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมพลงั
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อาํนาจของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สงักดักรม

ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน เป็นระยะเวลา 3 เดือน 

ผลการทดลองใช ้รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้าํดา้นการ

เรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมพลงัอาํนาจของครู โดยภาพรวม 

พบวา่ โดยภาพรวม พบวา่ ปัจจยัการเพ่ิมพลงัอาํนาจ

ของครู ก่อนการทดลองใช ้ X ̅= 2.96, SD= 0.78 หลงั

การทดลองใช ้X̅= 4.16, SD= 0.61 เพ่ิมข้ึนอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

การอภิปรายผล 

การวิจยัเร่ือง รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้าํดา้น

การเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมพลงัอาํนาจของครูใน

โรงเรียนประถมศึกษา สงักดักรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถ่ิน ผูวิ้จยัไดพ้บประเดน็ท่ีควรนาํมาอภิปรายได้

ดงัน้ี 

1.  ภาวะผูน้าํดา้นการเรียนการสอนของครู มี 

8 ตวัแปร ตามสภาพเป็นจริงท่ีปฏิบติัในสถานศึกษา 

พบวา่ ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก และมีขอ้มูล

กระจายตวันอ้ย เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ี

มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ การพฒันาตนเอง รองลงมา 

ไดแ้ก่ การจดัโปรแกรมการเรียนการสอน การเป็น

แบบอยา่งการเรียนการสอน ตามลาํดบั ส่วนดา้นท่ีมี

ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ การเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลง 

และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลท่ีส่งผลต่อการเพ่ิมพลงัอาํนาจ

ของครู พบวา่ ภาวะผูน้าํดา้นการเรียนการสอนของครู 

มี 6 ตวัแปร คือ (1) การเป็นแบบอยา่งการเรียนการ

สอน (2) การเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลง (3) การพฒันา

เพ่ือนครูดา้นการเรียนการสอน  (4) การพฒันาตนเอง 

(5) การปรับเปล่ียนแบบแผนขององคก์รใหม่และ (6) 

การจดัโปรแกรมการเรียนการสอน ยกเวน้ การกาํหนด

ทิศทางในการเรียนการสอน และการมีส่วนร่วมพฒันา

สถานศึกษา ซ่ึงอาจเป็นเพราะปัจจยัทั้ง 2 ตวัแปรเขา้มา

มีอิทธิพลท่ีส่งผลต่อการเพ่ิมพลงัอาํนาจของครูนอ้ย

มาก 

จากการวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสมัพนัธ์ 

พบวา่ ภาวะผูน้าํดา้นการเรียนการสอนท่ีมี

ความสมัพนัธ์สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมพลงัอาํนาจของครู 

ตํ่าสุด คือ การจดัโปรแกรมการเรียนการสอน โดยเม่ือ

ครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดักรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถ่ิน มีการเพ่ิมพลงัอาํนาจของครูใหแ้ก่ครู 

จะส่งผลใหก้ารเพ่ิมพลงัอาํนาจของครู มีค่า

สมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ อยูใ่นระดบัตํ่า ทั้งน้ีอาจมี

สาเหตุมาจากความคิดเห็นของครูผูป้ฏิบติังาน เม่ือ

ไดรั้บการเพ่ิมพลงัอาํนาจของครู ดา้นการจดัโปรแกรม

การเรียนการสอน อาจเป็นการเพ่ิมภาระงานท่ีต่างไป

จากเดิมท่ีปฏิบติัอยู ่หรืออาจเป็นกระบวนการสร้าง

ภาพลกัษณ์ของครูในโรงเรียนประถม ศึกษา สงักดักรม

ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน โดยไม่ไดมุ่้งเนน้ถึงการ

เพ่ิมพลงัอาํนาจของครู ดา้นการจดัโปรแกรมการเรียน

การสอนอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงมีขอ้สังเกตจากความคิดเห็น

เก่ียวกบัปัจจยัภาวะผูน้าํดา้นการเรียนการสอน ดา้นการ

จดัโปรแกรมการเรียนการสอน โดยขอ้คาํถามท่ีมี

ค่าสูงสุด ไดแ้ก่ จดัทาํแผนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็น

สาํคญั รองลงมา คือ จดัทาํแผนตามหลกั สูตรกาํหนด

ไวจ้ดัรวมไวอ้ยา่งมีระบบระเบียบ และมีการจดัจาํนวน

คาบเวลาท่ีใชส้อน ตามลาํดบั ซ่ึงขอ้คาํถามทั้ง 3 ขอ้นั้น 

แสดงใหเ้ห็นวา่ การเพ่ิมพลงัอาํนาจของครูทาํใหค้รูมี

ภาระงานเพ่ิมข้ึน ถึงแมว้า่จะเป็นการใหค้วามไวว้างใจ

และใหเ้กียรติครูกต็าม กระนั้นการเพ่ิมพลงัอาํนาจของ

ครู ดา้นจดัโปรแกรมการเรียนการสอน ถึงแมว้า่จะมี

ความหมายในเชิงสร้างสรรค ์เป็นการกระจายความ

รับผิดชอบ และเปิดโอกาสใหค้รู ไดพ้ฒันาและ

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งคล่องตวั แต่กเ็ป็นการเพ่ิมภาระงาน

ใหค้รูมากยิ่งข้ึนสอด คลอ้งกบั สมร ปาโท (2552) ได้

กล่าววา่ ความพึงพอใจของครู หมายถึง ระดบั

ความรู้สึกของครู ผูส้อนท่ีมีต่อการบริหารและการจดั

การศึกษา ซ่ึงเก่ียวกบั สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน

ผูร่้วมงาน การไดรั้บการยอมรับ ความเจริญกา้วหนา้ 
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การศึกษา ซ่ึงเก่ียวกบั สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน

ผูร่้วมงาน การไดรั้บการยอมรับ ความเจริญกา้วหนา้ 

และความรู้สึกในการทาํงาน เพ่ือผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนของนกัเรียนเพ่ิมสูงข้ึน นอกจากน้ีครูในโรงเรียน

ประถมศึกษา สงักดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

ควรมีมาตรการเสริมดา้นความสามารถจดัทาํแผนการ

สอนท่ีจะตอ้งประกอบดว้ยรายละเอียดตามท่ีหลกัสูตร

กาํหนดไว ้เช่น มีจุด ประสงคค์วามคิดรวบยอด/ 

หลกัการเน้ือหา/กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือการ

เรียนการสอน/การวดัผลประเมินผล และมีการจดัวาง

โปรแกรมการสอนทั้งหมดของครู ในวิชาใดวิชาหน่ึง

ไวล่้วงหนา้ เพ่ือผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน

เพ่ิมสูงข้ึนอยา่งมีคุณภาพ สอดคลอ้งกบั เพลินใจ 

พฤกษชาติรัตน ์(2549) พบวา่ การเรียนรู้จะเกิดข้ึน

ต่อเม่ือส่ิงท่ีเรียนรู้มีความหมายและมีประโยชนต่์อการ

ปฏิบติังานของตนเองและองคก์าร ตลอดจนสามารถ

ตอบสนองความคาดหวงัของผูเ้ขา้รับการพฒันา และ

การเรียนรู้ท่ีดีจะนาํไปสู่การบรรลุเป้าหมายไดน้ั้น 

จาํเป็นตอ้งอาศยั ประสบการณ์เดิม และประสบการณ์

ของผูอ่ื้นท่ีไดรั้บรู้ ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่ การเพ่ิมพลงั

อาํนาจของครู มีปัญหามาจากสาเหตุทศันคติส่วน

บุคคลของครูดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Blasé 

& Blasé (1994) ท่ีไดก้ล่าววา่ ปัญหาและอุปสรรคข์อง

การเพ่ิมพลงัอาํนาจของครูนั้น มีสาเหตุมาจากเร่ืองส่วน

บุคคลจะทาํใหเ้สียเวลาของงานสอน และเห็นวา่การ

เพ่ิมพลงัอาํนาจของครู ครูบางคนขาดความพยายามจะ

ทาํใหเ้กิดการเล่ียนแปลงพฒันา ประกอบกบัการขาด

ทพัยากรท่ีเหมาะสมเพียงพอ ขาดการสนบัสนุนจาก

ฝ่ายบริหาร ซ่ึงขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิด

ของ Klecker and Loadman (1996) ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ 

ภาระงานท่ีเกินกาํลงัของครู หรือการท่ีครูชอบทาํงาน

ตามลาํพงัเป็นส่ิงท่ีมีผลกระทบและบนัทอนการเพ่ิม

พลงัอาํนาจของครู นอกจากปัญหาทศันคติส่วนบุคคล

ของครูแลว้ การเพ่ิมพลงัอาํนาจของครู ท่ีมาพร้อมกบั

ภารกิจใหม่ของโรงเรียน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการ

พฒันาศกัยภาพของครูดว้ย หรือปัญหาการยอมรับผล

การดาํเนินการของครู หากผลการดาํเนินการไม่

สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของโรงเรียนกเ็ป็นได ้ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Mouly, Smith and Sankaran 

(1999) ท่ีกล่าวไวว้า่อุปสรรคใ์นการเพ่ิมพลงัอาํนาจการ

ทาํงานของบุคลากรในองคก์ร เช่น บุคลากรกลวัการรับ

ทกัษะใหม่ ๆ ท่ีทาํใหต้นตอ้งรับผิดชอบมากข้ึน 

สอดคลอ้งกบั เกรียงศกัด์ิ เลาหะวฒัน ์(2553) ภาวะผูน้าํ

การเปล่ียนแปลงท่ีมีอิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิผล

ของโรงเรียน ไดแ้ก่ ดา้นความเช่ือมัน่ในตนเอง การ

สร้างวฒันธรรมองคก์าร การแสวงหาโอกาส การดูแล

เอาใจใส่ การติดต่อส่ือสาร ซ่ึงสอด คลอ้ง กบัแนวคิด

ของ ประศาสน ์ปรีชม (2548) ท่ีไดค้น้พบปัญหาและ

อุปสรรคใ์นการเพ่ิมพลงัอาํนาจของครู คือ ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาใหข้อ้มลูแก่ครูไม่ชดัเจน การมอบหมาย

หนา้ ท่ีโดยไม่มอบอาํนาจ มาตรฐานการทาํงานของครู

ในแต่ละแห่งไม่เท่ากนั การใหข้อ้มลูยอ้นกลบัในทาง

ลบนาํไปสู่ความขดัแยง้ ขาดการยอมรับของครู และ

ผูบ้ริหารไม่ยอมรับขอ้ผิด พลาดของครู และสอดคลอ้ง

กบัแนวคิดของ สมชาย บุญศิริเภสชั (2545) ท่ีไดศึ้กษา

ปัญหาและอุปสรรคข์องการเพ่ิมพลงัอาํนาจการทาํงาน 

พบวา่ บุคลากรขาดการเตรียมความพร้อมในดา้นต่าง ๆ 

ในการทาํงาน ขาดการรับรู้เป้าหมายการทาํงาน การ

เปล่ียนแปลงพฒันาไม่ชดัเจน ไม่ตรงกนั บุคลากรขาด

ความอดทน ขาดความเพียร 

2.  การเพ่ิมพลงัอาํนาจของครู มี 11 ตวัแปร 

คือ (1) การมีความมุ่งหวงัตั้งใจ (2) การมีความรู้และมี

ทกัษะประสบการณ์ (3) การมีอาํนาจหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บ

มอบหมาย (4) การทาํงานท่ีมีอิสระ (5) การทาํงานแบบ

มีส่วนร่วม (6) การประเมินตนเองและพร้อมรับการ

ตรวจสอบ (7) การมีผลงานท่ีมีคุณภาพ (8) การมีความ

เพียรในการทาํงาน (9) ความพึงพอใจในงาน (10) 

ความเห็นอกเห็นใจเพ่ือนร่วมงาน (11) ความเช่ียวชาญ
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ในงาน ตามสภาพเป็นจริงท่ีปฏิบติัในสถานศึกษา 

พบวา่ ในภาพรวม ทุกดา้นมีค่าเฉล่ีย อยูใ่นระดบัมาก 

และมีขอ้มูลกระจายตวันอ้ย เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ ความเห็นอกเห็นใจ

เพ่ือนร่วมงาน รองลงมา ไดแ้ก่ การมีอาํนาจหนา้ท่ี

ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย และความพึงพอใจ ตามลาํดบั 

ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ความเช่ียวชาญใน

งาน เพราะการเพ่ิมพลงัอาํนาจของครู เป็นการทาํใหค้รู

ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ตม็ศกัยภาพของครูท่ีมีอยูซ่ึ่งขอ้

คน้พบสอดคลอ้งกบั บรรเจิด อุ่นมณีรัตน ์(2552) การ

เพ่ิมพลงัอาํนาจของครู ไดแ้ก่ การสร้างวิสยัทศัน์

ร่วมกนั การพฒันาโครงสร้างของโรงเรียน การวาง

ระบบงาน การสร้างแรงจูงใจ การสร้างเสริมศกัยภาพ 

การส่งเสริมและการพฒันาความร่วมมือ การสร้าง

บรรยากาศการทาํงาน การประเมินผลการปฏิบติังาน 

การส่ือสาร การเปล่ียนแปลงวฒันธรรม และภาวะผูน้าํ

ในการเพ่ิมพลงัอาํนาจการทาํงาน กบัภาวะผูน้าํดา้นการ

เรียนการสอน ทั้ง 6 ตวัแปร คือ จากการวิเคราะห์ค่า

สมัประสิทธ์ิสมัพนัธ์ ภาวะผูน้าํดา้นการเรียนการสอนท่ี

มีความสมัพนัธ์สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมพลงัอาํนาจของ

ครูสูงท่ีสุด คือ การเป็นแบบอย่างการเรียนการสอน จะ

ส่งผลใหก้ารเพ่ิมพลงัอาํนาจของครู โดยเม่ือครูใน

โรงเรียนประถมศึกษา สงักดักรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถ่ิน มีการเป็นแบบอยา่งการเรียนการสอน มีค่า

สมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ อยูใ่นระดบัสูง ทั้งน้ีอาจมี

สาเหตุมาจากครูในโรงเรียนประถมศึกษา สงักดักรม

ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน มีความเห็นวา่ การเป็น

แบบอยา่งการเรียนการสอน เป็นหนา้ท่ีโดยตรงของ

ครูผูส้อน ซ่ึงมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งพฒันาดา้นการเรียนการ

สอนของตนเองใหเ้ป็นแบบอย่างการเรียนการสอน 

สามารถนาํมาใชเ้พ่ือพฒันาภาวะผูน้าํดา้นการเรียนการ

สอนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยมีขอ้สงัเกตจากความสาํคญั

ของปัจจยัภาวะผูน้าํดา้นการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมพลงั

อาํนาจของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สงักดักรม

ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ดา้นการเป็นแบบอยา่ง

การเรียนการสอน พบวา่ มีค่าเฉล่ียสูงสุด ซ่ึงมีการใชวิ้ธี

สอนท่ีหลากหลายส่ง เสริมนกัเรียนใหเ้กิดการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง และมีความเป็นเลิศทางการสอนเป็นท่ี

ยอมรับและเช่ือถือจากเพ่ือนครูแสดงใหเ้ห็นวา่ การเป็น

แบบอยา่งการเรียนการสอน เป็นกระบวนการท่ีชดัเจน 

เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานดา้นการเรียนการสอนดาํเนิน

ไปสู่เป้าหมายคือ คุณภาพการศึกษา และอาจกล่าวไดว้า่ 

การเป็นแบบอยา่งการเรียนการสอน เป็นหนา้ท่ีสาํคญั

และจาํเป็นท่ีจะตอ้งกระทาํเพ่ือนาํไปสู่การแกไ้ข

ปรับปรุงใหเ้กิดผลดี สอดคลอ้งกบัทศันะ ทองคูณหงส์

พนัธ์ุ (2544) ไดใ้หท้ศันะเก่ียวกบัแบบอยา่งของครูท่ี

สอนดีตอ้งมีหลกัสาํคญั ๆ ดงัน้ี (1) ศึกษาหลกัสูตรให้

กระจ่าง (2) วางแผนการสอนอยา่งดี (3) วิธีสอน

หลากหลายชนิด (4) เฝ้าติดตามพฤติกรรม (5) สร้าง

บรรยากาศการเรียนรู้ (6) ประเมินการเรียนการสอน (7) 

มีคุณธรรมจริยธรรม  

นอกจากน้ี ทิศนา  แขมมณี (2551) (แนะครู

มืออาชีพตอ้งมีวิธีสอนหลากหลาย, ม.ป.ป.)ไดใ้ห้

ทศันะในการแนะนาํครูมืออาชีพท่ีตอ้งมีวิธีสอนที

หลาก หลายโดยกล่าวในการสัมมนาหวัขอ้ “14 วิธี

สอนสาํหรับครูมืออาชีพ” วา่วิธีการสอนถือวา่เป็น

ส่ิงจาํเป็นของครูทุกคน คือการบรรยายสาธิตทดลองนิร

นยัอุปนยั ทศันะศึกษาอภิปรายกลุ่มย่อยบทเรียน

โปรแกรมศูนยก์ารเรียนกรณีตวัอยา่งละครบทบาท

สมมุติสถานการณ์จาํลองและเกม แต่ทั้งน้ีการสอนใน

แต่ละวิธีไม่มีขอ้ กาํหนดตายตวัวา่จะตอ้งสอนกบัวิชา

ใดแต่ครูจะตอ้งทาํความเขา้ใจถึงความแตกต่างใน

วิธีการ และวตัถุประสงคข์องการสอนในแต่ละรูปแบบ

เพ่ือเลือกวิธีการสอนใหต้รงกบัวตัถุประสงคเ์ป้าหมาย

การสอนในแต่วิชาวา่ตอ้งการใหเ้ดก็เกิดความรู้ใน

ลกัษณะใดถึงแมว้า่ครูจะเลือกใชวิ้ธีท่ีไดรั้บการยอมรับ

วา่มีประสิทธิภาพในการสอนท่ีดีท่ีสุดแต่ถา้ยึดใน

รูปแบบเดียวทา้ยท่ีสุดเดก็กจ็ะเบ่ือหน่ายรวมทั้งยงัไม่
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เป็นการกระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเช่นการ

รับรู้เน้ือหาเขา้ใจเน้ือหาเจตคติการคิดวิเคราะห์

สงัเคราะห์และความคิดในชั้นสูงซ่ึงต่างตอ้งใชวิ้ธีสอน

ท่ีแตกต่างกนัดงันั้นในการสอนครูจึงควรเลือกใชวิ้ธีท่ี

หลาก หลายสลบัสับเปล่ียนกนัไปซ่ึงถา้ครูเขา้ใจกจ็ะทาํ

ใหคุ้ณภาพการเรียนการสอนและคุณภาพผูเ้รียนดีข้ึน 

สาเหตุท่ีครู มีการเพ่ิมพลงัอาํนาจของครูใหแ้ก่

ครู จะส่งผลใหค้รูมีการเพ่ิมพลงัอาํนาจของครู มีค่า

สมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ อยูใ่นระดบัตํ่า อาจเก่ียวขอ้ง

กบัปัจจยัการเพ่ิมพลงัอาํนาจของครู ซ่ึงเป็นการส่งเสริม

ในการปฏิบติังานร่วมกนัและมีภาระงานท่ีเพ่ิมข้ึน เช่น

การยอมรับและใหค้วามไวว้างใจในตวัครู ไม่ไดเ้ป็น

ผูบ้ริหารสูงสุดในสถานศึกษา มีสถานภาพใกลเ้คียงกนั 

จึงอาจส่งผลต่อการยอมรับ และใหค้วามไวว้างใจก็

เป็นได ้ขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนว คิดของ 

Blasé and  Blasé (1994, p. 8-9 อา้งถึงใน สมชาย ศิริ

บุญเภสชั, 2545) ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า ปัจจยัการเพ่ิมพลงั

อาํนาจของครู ประกอบดว้ย การยอมรับและใหค้วาม

ไวว้างใจในตวัครู และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Short 

and Greer (1997) ท่ีไดก้ล่าววา่ ส่ิงท่ีครูตอ้งการให้

ผูบ้ริหารกระทาํเพ่ือเพ่ิมพลงัอาํนาจของครู ไดแ้ก่ การ

ทาํใหค้รูเขา้ใจในกรอบความหมายของการเพ่ิมพลงั

อาํนาจของครู และสร้างความไวว้างใจและการส่ือสาร

ท่ีก่อใหเ้กิดสัมพนัธภาพท่ีดีในสถานศึกษา 

3.  รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้าํดา้นการเรียน

การสอนเพ่ือเพ่ิมพลงัอาํนาจของครู ผูวิ้จยั ไดจ้ดั

ประชุมสนทนากลุ่ม และจดัทาํเอกสารประกอบการ

ประชุม เพ่ือนาํเสนอผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญ ให้

การรับรองรูปแบบ ผลการวิจยัพบวา่ ความคิดเห็นของ

ผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีมีต่อรูปแบบ ในภาพรวม

ทุกดา้นอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด โดยรูปแบบการพฒันา

ภาวะผูน้าํดา้นการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมพลงัอาํนาจ

ของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สงักดักรมส่งเสริม

การปกครองทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย 2 ปัจจยัหลกั คือ 

 3.1 ภาวะผูน้าํดา้นการเรียนการสอน

ของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สงักดักรมส่งเสริม

การปกครองทอ้งถ่ิน มี 6 ปัจจยัยอ่ย ไดแ้ก่ (1) การเป็น

แบบอยา่งการเรียนการสอน (2) การเป็นผูน้าํการ

เปล่ียนแปลง (3) การพฒันาเพ่ือนครูดา้นการเรียนการ

สอน (4) การปรับเปล่ียนแบบแผนขององคก์รใหม่ (5) 

การพฒันาตนเองและ (6) การจดัโปรแกรมการเรียน

การสอน  

 3.2 การเพ่ิมพลงัอาํนาจของครูใน

โรงเรียนประถมศึกษา สงักดักรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถ่ิน มี 11 ปัจจยัยอ่ย ไดแ้ก่ (1) การมีความมุ่งหวงั

ตั้งใจ  (2) การมีความรู้และมีทกัษะประสบการณ์ (3) 

การมีอาํนาจหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมาย (4) การ

ทาํงานท่ีมีอิสระ (5) การทาํงานแบบมีส่วนร่วม (6) การ

ประเมินตนเองและพร้อมรับการตรวจสอบ (7) การมี

ผลงานท่ีมีคุณภาพ (8) การมีความเพียรในการทาํงาน 

(9) ความพึงพอใจในงาน (10) ความเห็นอกเห็นใจ

เพ่ือนร่วมงาน (11) ความเช่ียวชาญในงาน 

4.  จากผลการตรวจสอบรูปแบบการพฒันา

ภาวะผูน้าํดา้นการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมเพ่ิมพลงั

อาํนาจของครู ผูวิ้จยั ไดจ้ดัประชุมสนทนากลุ่ม และ

จดัทาํเอกสารประกอบการประชุม เพ่ือนาํเสนอ

ผูท้รงคุณวฒิุ และผูเ้ช่ียวชาญ ใหก้ารรับรองรูปแบบ 

ผลการวิจยัพบวา่ ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ และ

ผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีมีต่อรูปแบบ ผลการวิจยัพบวา่ ความ

คิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ และผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นความถกู

ตอ้ง ดา้นความเหมาะสม ดา้นเป็นประโยชน ์และดา้น

ความเป็นไปได ้ในภาพรวมทุกดา้น อยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะ ผูวิ้จยัไดอ้อกแบบการพฒันา

รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้าํดา้นการเรียนการสอนเพ่ือ

เพ่ิมเพ่ิมพลงัอาํนาจของครู และไดด้าํเนิน การตาม

ขั้นตอนการพฒันารูปแบบ โดยผูวิ้จยัไดใ้หค้วามสาํคญั

กบัการพฒันารูปแบบ ดงัท่ี Keeves (1988) และ สมาน 

อศัวภูมิ (2537) ท่ีกล่าวไวว้า่ การพฒันารูปแบบเป็นการ
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กาํหนดมโนทศันท่ี์เก่ียวขอ้งและสมัพนัธ์กนัอยา่งเป็น

ระบบ เพ่ือช้ีใหเ้ห็นชดัเจน รูปแบบเสนออะไร เสนอ

อยา่งไร เพ่ือใหไ้ดอ้ะไร และส่ิงนั้นอธิบาย

ปรากฏการณ์อะไร และนาํไปสู่ขอ้คน้พบอะไรใหม่ๆ  

ดงันั้น รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้าํดา้นการ

เรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมเพ่ิมพลงัอาํนาจของครู ท่ีผูวิ้จยั

พฒันาข้ึนในคร้ังน้ี จึงมีความถูกตอ้ง ความเหมาะสม 

ความเป็นประโยชน ์และมีความเป็นไปไดใ้นการท่ีจะ

นาํรูปแบบไปใช ้

5.  ผลการการทดลอง และศึกษาผลการ

ทดลองใช ้รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้าํดา้นการเรียน

การสอนเพ่ือเพ่ิมพลงัอาํนาจของครู ทั้ง 3 โรงเรียนท่ี

สมคัรใจทดลองใชรู้ปแบบ พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา

และครูปฏิบติัการสอนตามรูปแบบท่ีกาํหนดไวไ้ดอ้ยา่ง

เป็นรูปธรรมทุกสถานศึกษา ครูมีการพฒันาภาวะผูน้าํ

ดา้นการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมพลงัอาํนาจของครู

เพ่ิมข้ึน 

  5.1 ก่อนการทดลองใช ้รูปแบบการ

พฒันาภาวะผูน้าํดา้นการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมพลงั

อาํนาจของครู โดยภาพรวม พบวา่ ปัจจยัภาวะผูน้าํดา้น

การเรียนการสอน อยูใ่นระดบัมาก และขอ้มลูมีการ

กระจายตวันอ้ย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

หลงัจากการทดลองใช ้รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้าํ

ดา้นการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมพลงัอาํนาจของครู โดย

ภาพรวม พบวา่ ปัจจยัภาวะผูน้าํดา้นการเรียนการสอน 

อยูใ่นระดบัมาก และขอ้มลูมีการกระจายตวันอ้ย โดย

ปัจจยัภาวะผูน้าํดา้นการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึนอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เม่ือพิจารณาเป็นราย

ปัจจยั พบวา่ ปัจจยัภาวะผูน้าํดา้นการเรียนการสอน

เพ่ิมข้ึนทุกปัจจยั โดยปัจจยัภาวะผูน้าํดา้นการเรียนการ

สอน  มากท่ีสุด ไดแ้ก่ การจดัโปรแกรมการเรียนการ

สอน รองลงมาไดแ้ก่ การพฒันาตนเอง การปรับเปล่ียน

แบบแผนขององคก์รใหม่ การพฒันาเพ่ือนครูดา้นการ

เรียนการสอน การเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลง และการ

เป็นแบบอยา่งการเรียนการสอน ตามลาํดบัซ่ึง

สอดคลอ้งกบั บรรเจิด อุ่นมณีรัตน ์(2552) ไดวิ้จยัและ

นาํเสนอรูปแบบการบริหารจดัการการศึกษาเพ่ือพลงั

อาํนาจการทาํงานของครู ในสถาน ศึกษาระดบัประถม

ศึกษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรม การการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ผลการวิจยัพบวา่ (1) สภาพปัจจุบนัการเพ่ิม

พลงัอาํนาจการทาํงานของครูในสถานศึกษาระดบั

ประถมศึกษา สงักดัคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานในภาพรวม อยูใ่นระดบั ปานกลาง และครูมี

ความตอ้งการไดรั้บการเพ่ิมพลงัอาํนาจการทาํงานใน

ภาพรวม อยูใ่นระดบั มาก (2) รูปแบบการบริหาร

จดัการการศึกษาเพ่ือพลงัอาํนาจการทาํงานของครูใน

สถาน ศึกษาระดบัประถมศึกษา สงักดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีองคป์ระกอบ 11 

องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การสร้างวิสยัทศันร่์วมกนั การ

พฒันาโครงสร้างของโรงเรียน การวางระบบงาน การ

สร้างแรงจูงใจ การสร้างเสริมศกัยภาพ การส่งเสริม

และพฒันาความร่วมมือ การสร้างบรรยากาศการ

ทาํงานการประเมินผลการปฏิบติังาน การส่ือสาร การ

ปรับเปล่ียนวฒันธรรม และภาวะผูน้าํในการเพ่ิมพลงั

อาํนาจการทาํงาน  

  5.2 ก่อนการทดลองใช ้รูปแบบการ

พฒันาภาวะผูน้าํดา้นการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมพลงั

อาํนาจของครู โดยภาพรวม พบวา่ ปัจจยัการเพ่ิมพลงั

อาํนาจของครู อยูใ่นระดบัมาก และขอ้มลูมีการกระจาย

ตวันอ้ย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 หลงัจาก

การทดลองใช ้รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้าํดา้นการ

เรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมพลงัอาํนาจของครู โดยภาพรวม 

พบวา่ ปัจจยัการเพ่ิมพลงัอาํนาจของครูเพ่ิมข้ึนอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เม่ือพิจารณาเป็นราย

ปัจจยั พบวา่ ปัจจยัการเพ่ิมพลงัอาํนาจเพ่ิมข้ึนทุกปัจจยั 

โดยปัจจยัการเพ่ิมพลงัอาํนาจของครูเพ่ิมข้ึน มากท่ีสุด 

ความเห็นอกเห็นใจเพ่ือนร่วมงาน รองลง มา ไดแ้ก่ 

ความพึงพอใจในงาน การมีความเพียรในการทาํงาน 
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การมีผล งานท่ีมีคุณภาพ การมีความมุ่งหวงัตั้งใจ การมี

อาํนาจหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมาย การทาํงานท่ีมี

อิสระ ความเช่ียว ชาญในงาน การทาํงานแบบมีส่วน

ร่วม การประเมินตนเองและพร้อมรับการตรวจสอบ 

และการมีความรู้และมีทกัษะประสบการณ์ สอดคลอ้ง

กบั ปิยะธิดา วรญาโณปกรณ์ (2547) ไดศึ้กษาการ

พฒันาตวับ่งช้ีรวมการส่งเสริมสร้างพลงัอาํนาจครูใน

โรงเรียน สงักดัสาํนกังานคณะ กรรมการ ศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ผลการวิจยั พบวา่ การเสริมสร้างอาํนาจครู

ประกอบ ดว้ย 2 มิติ (กระบวนการ และผลลพัธ์) 13 

องคป์ระกอบ 102 ตวับ่งช้ี จดัอนัดบัความสาํคญัตาม

นํ้าหนกัองคป์ระกอบได ้ดงัน้ี ความพึงพอใจในงาน 

การสร้างภาวะผูน้าํ การสร้างทีมงาน ความผกูพนัต่อ

วิชาชีพครู ความกา้วหนา้ในอาชีพ ความเป็นอิสระ การ

ใหโ้อกาส การมีส่วนร่วมการตดัสินใจ การสร้าง

แรงจูงใจ สถานภาพครู ความเช่ือมนัในตนเอง การให้

การสนบัสนุน และความรู้สึกมีคุณค่าในตน 

  5.3 ผลการประชุมกลุ่มสรุปผลการ

ทดลองใช ้รูปแบบ พบวา่ สถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่ม

ตวัอยา่งทดลองใชรู้ปแบบทั้ง 3 โรงเรียน สามารถ

บริหารจดัการศึกษา ตามรูปแบบไดต้ามบริบทของแต่

ละสถานศึกษา ผูบ้ริหารทุกคนใหค้วามร่วมมือเป็น

อยา่งดี ทาํใหค้รูเห็นความเปล่ียน แปลงของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา ครูเกิดความมัน่ใจ และเร่ิมไวว้างใจซ่ึงกนั

และกนั มีการทาํงานเป็นทีมมากข้ึน โดยเฉพาะเปิด

โอกาสใหค้รูทุกคนเขา้มามีส่วนร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้

และแบ่ง ปันประสบการณ์กนัมากข้ึน  

 

ข้อเสนอแนะการวจัิย 

1.  กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถ่ิน หรือสถาบนัพฒันาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ควรมีการออกแบบการฝึกอบรม กาํหนด

แนวทางหลกัเกณฑ ์และนโยบายท่ีชดัเจน เพ่ือพฒันา

ภาวะผูน้าํดา้นการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมพลงัอาํนาจ

ของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สงักดักรมส่งเสริม

การปกครองทอ้งถ่ิน ท่ีเป็นผลมาจากการวิจยัคร้ังน้ี เพ่ือ

เป็นแนวทางในการพฒันาภาวะผูน้าํดา้นการเรียนการ

สอน และการเพ่ิมพลงัอาํนาจของครู ในดา้นปัจจยัการ

พฒันาภาวะผูน้าํดา้นการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมพลงั

อาํนาจของครู ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อนและ

บุคลากรทางการศึกษา 

2.  สถานศึกษาท่ีตอ้งการพฒันาศกัยภาพของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สร้างเครือข่ายร่วมกนั สร้างความตระหนกั เพ่ือใหมี้

การพฒันาภาวะผูน้าํดา้นการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมพลงั

อาํนาจของครูจะตอ้งมีผูรั้บผิดชอบในการศึกษาแนวคิด 

วิธีการของรูปแบบใหช้ดัเจนมีปัจจยัความรู้เก่ียวกบัการ

พฒันาภาวะผูน้าํดา้นการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมพลงั

อาํนาจของครูเป็นอยา่งดี และสามารถเช่ือมโยงแนวคิด

ทฤษฎีไปสู่การปฏิบติัได ้โดยสถานศึกษามีการจดั

ประชุม อบรม และประเมินองคค์วามรู้ ก่อนมอบหมาย

ใหข้บัเคล่ือนไปสู่การปฏิบติั 

3.  ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรตระหนกัวา่ 

ถึงแมรู้ปแบบน้ีจะช่วยให ้ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาสามารถพฒันาใหเ้กิดภาวะผูน้าํดา้นการเรียน

สอนเพ่ือเพ่ิมพลงัอาํนาจของครู และจะทาํใหเ้กิดความ

ยัง่ยืนตลอดไปนั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งให้

ความสาํคญัต่อความกา้ว หนา้การเล่ือนวิทยฐานะ และ

การรับโอนยา้ยครูเขา้มาใหม่ ซ่ึงจะตอ้งมีศกัยภาพ 

ความสามารถสูง มีภาวะผูน้าํดา้นการเรียนการสอน 

เพ่ือใหก้ารบริหารมีความต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

4.  ในการนาํรูปแบบไปใชใ้นสถานศึกษา ครู/ 

บุคลากรทางการศึกษา จะตอ้งศึกษาคู่มือรูปแบบการ

พฒันาภาวะผูน้าํดา้นการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมพลงั

อาํนาจของครู เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจ ซ่ึงจะทาํใหก้าร

ปฏิบติังานในสถานศึกษามีศกัยภาพมีผลในทางท่ีดีต่อ

การจดัการเรียนการสอนของนกัเรียนใหมี้ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงข้ึนและมีคุณภาพดียิ่งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
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                                                                             พงศไ์ท  คีรีวงศว์ฒันา และ รองศาสตราจารย ์ดร. วีระวฒัน์ อุทยัรัตน์                                                                                                   

 

บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) สาํรวจสภาพการปฏิบติังานจริง และท่ีควรปฏิบติัการ

กาํกบั และส่งเสริมสนบัสนุนกิจการสถานศึกษา (2) กาํหนดองคป์ระกอบท่ีมีประสิทธิภาพของการกาํกบั และส่งเสริม

สนบัสนุนกิจการสถานศึกษา (3) ศึกษาพฒันา รูปแบบการพฒันาการกาํกบัและส่งเสริมสนบัสนุนกิจการสถานศึกษา และ (4)  

ประเมินรูปแบบการกาํกบัและส่งเสริมสนบัสนุนกิจการสถานศึกษากลุ่มตวัอยา่ง คือคณะกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียน

มธัยมศึกษา ท่ีเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล จาํนวน 41 ศูนย ์รวมทั้งส้ิน142 คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามความคิดเห็น 

สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t ค่า Chi - Square วดัความสอดคลอ้งของโมเดลองคป์ระกอบเชิงยืนยนั 

และประเมินรูปแบบการกาํกบั และส่งเสริมสนบัสนุนกิจการสถานศึกษา เลือกตวัอยา่งแบบเจาะจงเขา้ร่วมประชุมปฏิบติัการ 

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยวิเคราะห์เน้ือหา ผลการวิจยัพบวา่ (1) สภาพท่ีปฏิบติังานจริง ในการกาํกบั และส่งเสริมสนบัสนุนกิจการ

สถานศึกษา ดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นบุคคล และดา้นทัว่ไป อยู่ในระดบัมาก และท่ีควรปฏิบติัทุกดา้นอยู่ในระดบั

มาก ยกเวน้ดา้นวิชาการ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (2) องคป์ระกอบท่ีมีประสิทธิภาพของการกาํกบั และส่งเสริมสนบัสนุนกิจการ

สถานศึกษา ประกอบดว้ยดา้นความเขา้ใจในบทบาท ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นหนา้ท่ี ดา้นการประชุม ดา้นการประเมินผล

งาน ดา้นการพฒันาคณะกรรมการ และดา้นการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใสของสถานศึกษา (3) รูปแบบการพฒันาการ

กาํกบัและส่งเสริมสนบัสนุนกิจการสถานศึกษาประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบหลกั และ(4) การประเมินรูปแบบการกาํกบัและ

ส่งเสริมสนบัสนุนกิจการสถานศึกษา ดา้นความถูกตอ้ง ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน ์พบวา่

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น 

 

คําสําคัญ:  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,  การกาํกบั, กิจการนกัศึกษา 

 

Abstract  

 The purpose of this research is to (1) investigate actual professional states relating to the Monitoring and 

Supporting Functions of the school board, (2) determine the necessary components of an effective Monitoring and 

Supporting system, (3) propose a developmental model for a monitoring and supporting system, and (4) evaluate the 

existing developmental model in Monitoring and Supporting functions of the school board as to whether it is 

appropriate for its schools.  The case study involved 142 executive team members from 41 international-standard 

high schools. Data was collected using a questionnaire. Statistics used were frequency, percentage, mean, standard 

deviation, t-test, Chi-square and confirmatory factor analysis. Scores were compared in order to evaluate functions of 
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the school board monitoring and supporting system. Focus group sampling and content analysis systems were 

applied. The study found that (1) At scene, funding, human resources, and facilities were very appropriate and the 

academic resources were excellent, (2) Comprehension, responsibility, duties, conference, evaluation, professional 

development, fairness, and information sharing were very good, (3) Comparing the model and the actual situation, it 

was found that academic resources, funding, human resources, and general management differed at 0.01, (4) A 

developmental model in monitoring and supporting functions of the school board system consisted of six steps, and 

(5) The model was excellent in terms of accuracy, appropriateness, possibility, and utility. 

 

Keywords: school boards, monitoring and supporting 

 

ความนํา 

การศึกษาเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัประการหน่ึง ใน

การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ โรงเรียนเป็น

องคก์รทางสังคมท่ีจดัตั้งข้ึน เพ่ือรับภาระดูแลการศึกษา

ของเยาวชนท่ีอยูใ่นขอบเขตความรับผิดชอบของโรงเรียน

นั้นโดยตรง โรงเรียนจะมีนกับริหารจดัการหรือมี

ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นผูท้าํหนา้ท่ีควบคุม ดูแลกาํกบั และ

จดัการใหโ้รงเรียนดาํเนินงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์อง

การเป็นองคก์ร (อุทยั  บุญประเสริฐ, 2539, หนา้ 72) แต่

การจดัการศึกษาในปัจจุบนัยงัไม่สามารถสนองต่อความ

ตอ้งการพฒันาประเทศ และยงัไม่อาจส่งเสริมใหโ้รงเรียน

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้เน่ืองจากสภาพ

ปัญหาการจดัการศึกษาท่ีเป็นการรวมศูนย ์อาํนาจเขา้สู่

ส่วนกลางทาํใหมี้การกระจายอาํนาจทั้งในดา้นวิชาการ 

งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทัว่ไปสู่

ระดบัโรงเรียนนอ้ยทาํใหเ้กิดความล่าชา้ในการบริหาร

จดัการ ประกอบกบัยงัขาดการมีส่วนร่วมของครูอาจารย ์

ผูป้กครอง ชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการ

บริหาร และจดัการศึกษา พระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 

2545 กาํหนดใหก้ระทรวงกระจายอาํนาจการบริหารและ

การจดัการการศึกษาทั้งดา้น วิชาการ งบประมาณ การ

บริหารบุคคลและการบริหารทัว่ไป ไปยงัคณะกรรมการ 

และสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานการศึกษาใน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรง และในมาตราท่ี 40 กาํหนดให้

มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการศึกษา

ระดบัอุดมศึกษา และตํ่ากวา่ปริญญาของแต่ละ

สถานศึกษา เพ่ือทาํหนา้ท่ีกาํกบัและส่งเสริมสนบัสนุน 

กิจการของสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, หนา้ 

31 – 32)  เพ่ือใหเ้ป็นองคก์รสะทอ้นปัญหา และให้

แนวทางในการจดัการท่ีดี อนัจะช่วยใหส้ถานศึกษาทาํ

หนา้ท่ีไดส้มบูรณ์ยิ่งข้ึน ถึงแมจ้ะมีการกาํหนดบทบาท

หนา้ท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไวใ้น 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และ

ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2)  พุทธศกัราช 2545 และท่ีแกไ้ข

เพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3)พุทธศกัราช 2553 และมีคู่มือการ

ปฏิบติังานของสถานศึกษา และคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไวแ้ลว้ก็ตาม แต่กรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และโรงเรียนสังกดัคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกย็งัไม่สามารถปฏิบติังานไดบ้รรลุ

ตามเจตนารมณ์ และเป้าหมายท่ีกาํหนดไวไ้ด ้(อุทยั  บุญ

ประเสริฐ, 2546, หนา้ 1) ทาํใหก้ารกาํกบั และส่งเสริม

สนบัสนุนกิจการของสถานศึกษาของคณะกรรมการ

สถานศึกษา มีขอ้จาํกดั จึงเป็นประเด็นในการศึกษา และ

เสนอรูปแบบการพฒันาการกาํกบั และส่งเสริมสนบัสนุน

กิจการของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน เพ่ือใหส้ามารถทาํงานไดต้ามเจตนารมณ์ และ

เป้าหมายของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ดงักล่าว 
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วตัถุประสงค์การวจัิย 

1.  สาํรวจสภาพท่ีปฏิบติังานจริง และท่ีควร

ปฏิบติัการกาํกบั และส่งเสริมสนบัสนุนกิจการ

สถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2.  เพ่ือศึกษาองคป์ระกอบท่ีมีประสิทธิภาพของ

การกาํกบั และส่งเสริมสนบัสนุนกิจการสถานศึกษาของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3.  เพ่ือพฒันารูปแบบการพฒันาการกาํกบัและ

ส่งเสริมสนบัสนุนกิจการสถานศึกษาของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

4.  เพ่ือประเมินรูปแบบการกาํกบัและส่งเสริม

สนบัสนุนกิจการสถานศึกษาของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต่อการนาํไปปฏิบติัใน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

แนวคิด ทฤษฎทีี่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดเก่ียวกบัการจดัทาํรูปแบบ (model) มี

สาระสาํคญัในการนาํไปใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี คือ 

กระบวนการพฒันารูปแบบ ไดแ้ก่ (1) ศึกษาองคค์วามรู้ท่ี

เก่ียวขอ้ง (2) การกาํหนดองคป์ระกอบของรูปแบบ (3) 

การร่างรูปแบบ(4) การตรวจสอบรูปแบบ   

แนวคิดเก่ียวกบัภารกิจ และการบริหาร

สถานศึกษา กาํหนดไว ้4 งาน คือ (1) งานวิชาการ  

(2) งานบุคคล (3) งานงบประมาณ (4) งานบริหารทัว่ไป 

แนวคิดเก่ียวกบัการกาํกบั และส่งเสริม

สนบัสนุนกิจการสถานศึกษาของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาํแนกประเภทของ

คณะกรรมการโดยพิจารณาจากลกัษณะของสถานศึกษา 

อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการท่ีแบ่งการกาํกบั และ

ส่งเสริมสนบัสนุน เป็น 3 รูปแบบ คือ (1) 

กรรมการบริหาร (2) กรรมการท่ีปรึกษา (3) กรรมการก่ึง

บริหารก่ึงท่ีปรึกษา เน่ืองจากมีความสัมพนัธ์กบับทบาท 

และอาํนาจหนา้ท่ี ในการกาํกบัติดตามแบบมีส่วนร่วม

อยา่งมีระบบ และมีขั้นตอนท่ีสาํคญั 7 ขั้นตอน (1) 

กาํหนดเป้าหมายและเกณฑ ์(2)จดัทาํแผนกาํกบัติดตาม 

(3) จดัทีมงานกาํกบัติดตาม (4) ลงมือปฏิบติักาํกบัติดตาม

ตามแผน (5) ตรวจสอบผลกาํกบัติดตาม (6) รายงานผล

กาํกบัติดตาม (7) ทบทวนการกาํกบัติดตาม ซ่ึงจะเป็น

ประโยชนใ์นการใชเ้ป็นเกณฑใ์หผู้วิ้จยัสามารถวิเคราะห์ 

และกาํหนดรายละเอียด ในการพฒันารูปแบบไดช้ดัเจน 

และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

แนวคิดเก่ียวกบัการกาํกบั และส่งเสริม

สนบัสนุนกิจการสถานศึกษาของคณะกรรมการศึกษาใน

ต่างประเทศ สาระท่ีสาํคญัในการนาํไปใชใ้นการศึกษา

วิจยัคร้ังน้ี คือ รูปแบบก่ึงกรรมการบริหารและก่ึง

กรรมการท่ีปรึกษา 
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กรอบแนวคิดการวจัิย 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ีใชวิ้ธีการวิจยัเชิงปริมาณ ได้

กาํหนดกรอบของรูปแบบการพฒันาการกาํกบั และ

ส่งเสริมสนบัสนุนกิจการสถานศึกษาของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษาใน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดงัน้ี 

 

 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ย 

 ขั้นตอนท่ี 1 และ ขั้นตอนท่ี 2 ใชป้ระธาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียน

มธัยมศึกษา ท่ีเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล จาํนวนทั้งส้ิน 

381 คน 

 ขั้นตอนท่ี 3  นกัวิชาการซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้น

ต่าง  ๆประกอบดว้ย ดา้นการบริหารสถานศึกษา ดา้น

 - ประสิทธิผลของการบริหาร

จัดการ 

ท่ีส่งผลต่อ สถานศึกษา ผู้บริหาร 

ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 

 - โรงเรียนมีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาชาต ิ 

 - ผู้บริหารมีทักษะในการบริหาร

จัดการ สร้างความสัมพันธ์และ

ส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วน

ร่วม 

 - ครูมีความรู้ความสามารถใน

การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียน

เป็นสาํคัญ 

 - นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิและมี

คุณลักษณะท่ีพงึประสงค์ตามท่ี

สังคมคาดหวัง 

   

 

     

  

  

 

ผลผลิต 

 
การบริหารสถานศึกษาขั้น

พืน้ฐานตามหลกัการการ

กระจายอาํนาจ 

   1) การบริหารวิชาการ  

   2) การบริหาร

งบประมาณ 

 3) การบริหารบุคคล 

   4) การบริหารทัว่ไป 

การกาํกบัสถานศึกษา 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 1) การกาํหนดบทบาท และอาํนาจหน้าท่ี  

 2) การกาํหนดเป้าหมายและเกณฑ ์

 3) การจดัทาํแผนการกาํกบั 

 4) การจดัทีมงานกาํกบั 

 5) การลงมือปฏิบติักาํกบั 

 6) การตรวจสอบผลการกาํกบั 

 7) การรายงานผลการกาํกบั 

 8) การทบทวนการกาํกบั 

การส่งเสริมสนับสนุนกจิการ

สถานศึกษาของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 1) ส่งเสริมกิจการวิชาการ  

 2) ส่งเสริมกิจการงบประมาณ 

 3) ส่งเสริมกิจการบุคคล 

 4) ส่งเสริมกิจการทัว่ไป 

องค์ประกอบที่มีประสิทธิภาพของการกาํกบั และส่งเสริมสนับสนุนกจิการสถานศึกษา 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 1) ความเขา้ใจในบทบาท  2) ความรับผิดชอบ 

 3) หนา้ท่ีของ   4) การประชุม 

 5) การประเมินผลงาน  6) การพฒันา 

 7) การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

รูปแบบการพฒันาการกาํกับ และส่งเสริมสนับสนุนกจิการสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

1) ขั้นตอนการพฒันาการกาํกบั และส่งเสริมสนบัสนุนกิจการสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2) กิจกรรมการพฒันาการกาํกบั และส่งเสริมสนบัสนุนกิจการสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3) ระบบการพฒันาการกาํกบั และส่งเสริมสนบัสนุนกิจการสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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บริหารการศึกษา 

และดา้นการศึกษา ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 

 ขั้นตอนท่ี 4 ผูเ้ช่ียวชาญ 10 คน ประกอบดว้ย 

ผูบ้ริหาร 3 คน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 4 คน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศึกษา 3 คนเขา้ร่วม

ประชุม Focus Group 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ขั้นตอนท่ี 1และขั้นตอนท่ี 2 คือ แบบสอบถามความ

คิดเห็นสภาพท่ีปฏิบติังานจริง และท่ีควรปฏิบติัการกาํกบั 

และส่งเสริมสนบัสนุนกิจการสถานศึกษาของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ ขั้นตอนท่ี 3 

แบบประเมินรูปแบบของผูเ้ช่ียวชาญ เก่ียวกบั

องคป์ระกอบท่ีมีประสิทธิภาพ  

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม และ

การดาํเนินการจดัประชุมกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการแจกแจงความถ่ี 

(frequency) และหาค่าร้อยละ(percentage) ค่าเฉล่ีย 

เลขคณิต ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และวิเคราะห์

ความแตกต่างสภาพท่ีปฏิบติังานจริง และท่ีควรปฏิบติั 

ดว้ยค่า t (t – test) 

 

ผลการวจัิย 

 1. สภาพท่ีปฏิบติังานจริง และท่ีควรปฏิบติัการ

กาํกบั และส่งเสริมสนบัสนุนกิจการสถานศึกษาของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบวา่  

  1.1 ดา้นวิชาการ ภาพรวมมีความ

คิดเห็นวา่ระดบัปฏิบติังานจริงอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 

3.95, SD= 0.71) และระดบัท่ีควรปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุด ( X  = 4.50, SD = 0.51) 

  1.2 ดา้นงบประมาณ ภาพรวมมีความ

คิดเห็นวา่ระดบัปฏิบติังานจริงอยูใ่นระดบัมาก                   

( X  = 3.87, SD = 0.81) และระดบัท่ีควรปฏิบติัอยู่ใน

ระดบัมาก ( X  = 4.39, SD = 0.68)  

  1.3 ดา้นบุคคล ภาพรวมมีความคิดเห็น

วา่ระดบัปฏิบติังานจริงอยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.72,  

SD = 0.87) และระดบัท่ีควรปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก ( X  = 

4.24, SD = 0.79)  

  1.4 ดา้นทัว่ไป ภาพรวมมีความคิดเห็น

วา่ระดบัปฏิบติังานจริงอยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.86,  

SD = 0.82) และระดบัท่ีควรปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก  

( X  = 4.40, SD = 0.62) 

 2. องคป์ระกอบท่ีมีประสิทธิภาพของการกาํกบั 

และส่งเสริมสนบัสนุนกิจการสถานศึกษาของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบวา่ 

  2.1 ดา้นความเขา้ใจในบทบาทของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบวา่ ภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก ( X  = 4.04, SD = 0.60)  

  2.2 ดา้นความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบวา่ ภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก ( X  = 4.21, SD = 0.60)  

  2.3 ประสิทธิภาพดา้นหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบวา่ ภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก ( X  = 4.02, SD = 0.74)  

  2.4 ดา้นการประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบวา่ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 

( X  = 4.31, SD = 0.65)  

  2.5 ดา้นการประเมินผลงานของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบวา่ ภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก ( X  = 4.05, SD = 0.79)  
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  2.6 ดา้นการพฒันาคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบวา่ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 

( X  = 3.99, SD = 0.79)  

  2.7 ดา้นการเปิดเผยขอ้มูลและความ

โปร่งใสของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบวา่ ภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก ( X  = 4.18, SD = 0.76) 

 3. การเปรียบเทียบสภาพท่ีปฏิบติังานจริง และท่ี

ควรปฏิบติัการกาํกบั และส่งเสริมสนบัสนุนกิจการ

สถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พบวา่ 

  3.1 ดา้นวิชาการ มีค่าสถิติทดสอบ t 

เท่ากบั -11.65 ค่า Sig 0.00 ซ่ึงนอ้ยกวา่ .01 แสดงว่า ระดบั

ปฏิบติังานจริง กบัระดบัท่ีควรปฏิบติั แตกต่างอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติ 0 .01  

  3.2 ดา้นงบประมาณ มีค่าสถิติทดสอบ 

t เท่ากบั -11.20 ค่า Sig 0.00 ซ่ึงนอ้ยกว่า .01 แสดงวา่ 

ระดบัปฏิบติังานจริง กบัระดบัท่ีควรปฏิบติั แตกต่างอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติ 0 .01   

  3.3 ดา้นบุคคล มีค่าสถิติทดสอบ t 

เท่ากบั -11.20 ค่า Sig 0.00 ซ่ึงนอ้ยกวา่ .01 แสดงว่า ระดบั

ปฏิบติังานจริง กบัระดบัท่ีควรปฏิบติั แตกต่างอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติ 0 .01  

  3.4 ดา้นทัว่ไป มีค่าสถิติทดสอบ t 

เท่ากบั -10.21 ค่า Sig 0.00 ซ่ึงนอ้ยกวา่ .01 แสดงว่า ระดบั

ปฏิบติังานจริง กบัระดบัท่ีควรปฏิบติั แตกต่างอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติ 0 .01 

 4. การวิเคราะห์ความสอดคลอ้งของโมเดล

องคป์ระกอบเชิงยืนยนัตามสมมติฐานการวิจยักบัขอ้มลู

เชิงประจกัษ ์ของประสิทธิภาพของการกาํกบัและส่งเสริม

สนบัสนุนกิจการสถานศึกษาของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

  4.1 ดา้นความเขา้ใจบทบาทของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีค่าความเช่ือมัน่ 

อยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง มีค่าเท่ากบั 0.95 มีค่าดีกวา่เกณฑ์

ท่ีกาํหนดไวคื้อ 0.60 และองคป์ระกอบส่วนใหญ่อธิบาย

ความแปรปรวนของตวัแปรในแต่ละองคป์ระกอบ 

(Average Variance Extracted ) เป็นค่าท่ีสะทอ้นถึงความ

แปรปรวนรวมทั้งหมดของตวัแปรสังเกตท่ีใชใ้นการวดั

ตวัแปรแฝงดา้นความเขา้ใจบทบาทของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลท่ีไดต้วัแปรสังเกตมีความเป็น

ตวัแทนท่ีดี มีค่าเท่ากบั 0.66 สูงกวา่ 0.50 ค่านํ้ าหนกั

องคป์ระกอบ (Factor Loading) มีค่าเป็นบวกตั้งแต่ 0.59 

ถึง 0.90 มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกตวั แสดงวา่มี

ตวัแปรท่ีใชว้ดัองคป์ระกอบน้ีจาํนวน 10 ตวั  

  4.2 ดา้นความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีค่าความเช่ือมัน่ 

(Composite Reliability) อยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง มีค่า

เท่ากบั 0.96 มีค่าดีกว่าเกณฑท่ี์กาํหนดไวคื้อ 0.60 และ

องคป์ระกอบส่วนใหญ่อธิบายความแปรปรวนของตวั

แปรในแต่ละองคป์ระกอบ (Average Variance Extracted) 

เป็นค่าท่ีสะทอ้นถึงความแปรปรวนรวมทั้งหมดของตวั

แปรสงัเกตท่ีใชใ้นการวดัตวัแปรแฝงดา้นความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลท่ีไดต้วัแปร

สงัเกตมีความเป็นตวัแทนท่ีดี มีค่าเท่ากบั 0.57 สูงกวา่ 

0.50 ค่านํ้าหนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) มีค่าเป็น

บวกตั้งแต่ 0.67 ถึง 0.83 มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

ทุกตวั แสดงวา่มีตวัแปรท่ีใชว้ดัองคป์ระกอบน้ีจาํนวน 16 

ตวั  

  4.3 ดา้นหนา้ท่ีของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีค่าความเช่ือมัน่ (Composite 

Reliability : CR) อยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง มีค่าเท่ากบั 0.98 

มีค่าดีกวา่เกณฑท่ี์กาํหนดไวคื้อ 0.60 และองคป์ระกอบ

ส่วนใหญ่อธิบายความแปรปรวนของตวัแปรในแต่ละ

องคป์ระกอบ (Average Variance Extracted) เป็นค่าท่ี

สะทอ้นถึงความแปรปรวนรวมทั้งหมดของตวัแปรสังเกต

ท่ีใชใ้นการวดัตวัแปรแฝงดา้นหนา้ท่ีของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลท่ีไดต้วัแปรสังเกตมีความเป็น

ตวัแทนท่ีดี ไดค่้อนขา้งสูงมีค่าเท่ากบั 0.67 สูงกว่า 0.50 
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ค่านํ้าหนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) มีค่าเป็นบวก

ตั้งแต่ 0.69 ถึง 0.92 มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุก

ตวั แสดงวา่มีตวัแปรท่ีใชว้ดัองคป์ระกอบน้ีจาํนวน 21 ตวั  

  4.4 ดา้นการประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีค่าความเช่ือมัน่ (Composite 

Reliability) อยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง มีค่าเท่ากบั 0.97 มีค่า

ดีกวา่เกณฑท่ี์กาํหนดไวคื้อ 0.60 และองคป์ระกอบส่วน

ใหญ่อธิบายความแปรปรวนของตวัแปรในแต่ละ

องคป์ระกอบ (Average Variance Extracted) เป็นค่าท่ี

สะทอ้นถึงความแปรปรวนรวมทั้งหมดของตวัแปรสังเกต

ท่ีใชใ้นการวดัตวัแปรแฝงดา้นการประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลท่ีไดต้วัแปรสังเกตมีความเป็น

ตวัแทนท่ีดี ไดค่้อนขา้งสูงมีค่าเท่ากบั 0.73 สูงกว่า 0.50 

ค่านํ้าหนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) มีค่าเป็นบวก

ตั้งแต่ 0.80 ถึง 0.91 มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุก

ตวั แสดงวา่มีตวัแปรท่ีใชว้ดัองคป์ระกอบน้ีจาํนวน 12 ตวั  

  4.5 ดา้นการประเมินผลงานของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีค่าความเช่ือมัน่ 

(Composite Reliability) อยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง มีค่า

เท่ากบั 0.98 มีค่าดีกว่าเกณฑท่ี์กาํหนดไวคื้อ 0.60 และ

องคป์ระกอบส่วนใหญ่อธิบายความแปรปรวนของตวั

แปรในแต่ละองคป์ระกอบ (Average Variance Extracted) 

เป็นค่าท่ีสะทอ้นถึงความแปรปรวนรวมทั้งหมดของตวั

แปรสงัเกตท่ีใชใ้นการวดัตวัแปรแฝงดา้นการประเมินผล

งานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลท่ีไดต้วั

แปรสงัเกตมีความเป็นตวัแทนท่ีดี ไดสู้งมีค่าเท่ากบั 0.86 

สูงกวา่ 0.50 มีค่านํ้าหนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) มี

ค่าเป็นบวกตั้งแต่ 0.89 ถึง 0.96 มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .01 ทุกตวั แสดงวา่มีตวัแปรท่ีใชว้ดัองคป์ระกอบน้ี

จาํนวน 7 ตวั  

  4.6 ดา้นการพฒันาคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีค่าความเช่ือมัน่ (Composite 

Reliability) อยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง มีค่าเท่ากบั 0.96 มีค่า

ดีกวา่เกณฑท่ี์กาํหนดไวคื้อ 0.60 และองคป์ระกอบส่วน

ใหญ่อธิบายความแปรปรวนของตวัแปรในแต่ละ

องคป์ระกอบ (Average Variance Extracted) เป็นค่าท่ี

สะทอ้นถึงความแปรปรวนรวมทั้งหมดของตวัแปรสังเกต

ท่ีใชใ้นการวดัตวัแปรแฝงดา้นการพฒันาคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลท่ีไดต้วัแปรสังเกตมีความเป็น

ตวัแทนท่ีดี ไดสู้งมีค่าเท่ากบั 0.82 สูงกวา่ 0.50 ค่านํ้าหนกั

องคป์ระกอบ (Factor Loading) มีค่าเป็นบวกตั้งแต่ 0.81 

ถึง 0.95 มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกตวั แสดงวา่มี

ตวัแปรท่ีใชว้ดัองคป์ระกอบน้ีจาํนวน 6 ตวั  

  4.7 ดา้นการเปิดเผยขอ้มูลและความ

โปร่งใสของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีค่าความเช่ือมัน่ 

(Composite Reliability) อยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง มีค่า

เท่ากบั 0.98 มีค่าดีกว่าเกณฑท่ี์กาํหนดไวคื้อ 0.60 และ

องคป์ระกอบส่วนใหญ่อธิบายความแปรปรวนของตวั

แปรในแต่ละองคป์ระกอบ (Average Variance Extracted) 

เป็นค่าท่ีสะทอ้นถึงความแปรปรวนรวมทั้งหมดของตวั

แปรสงัเกตท่ีใชใ้นการวดัตวัแปรแฝงดา้นการเปิดเผย

ขอ้มูลและความโปร่งใสของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลท่ี

ไดต้วัแปรสังเกตมีความเป็นตวัแทนท่ีดี ไดสู้งมีค่าเท่ากบั 

0.85 สูงกวา่ 0.50 ค่านํ้าหนกัองคป์ระกอบ (Factor 

Loading) มีค่าเป็นบวกตั้งแต่ 0.90 ถึง 0.94 มีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .01 ทุกตวั แสดงวา่มีตวัแปรท่ีใชว้ดั

องคป์ระกอบน้ีจาํนวน 7 ตวั 

 5. รูปแบบการพฒันาการกาํกบัและส่งเสริม

สนบัสนุนกิจการสถานศึกษาของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบหลกั 

ดงัน้ี 

   5.1 ความเขา้ใจบทบาทของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบดว้ย (1) 

พฤติกรรมของคณะกรรมการ (2) การแสดงออกของ

คณะกรรมการ (3) การเขา้ใจในการกาํหนดบทบาท และ

อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ (4) การเขา้ใจการกาํหนด

เป้าหมายและเกณฑ ์(5) ความรับผิดชอบการจดัทาํ

แผนการกาํกบั (6) การจดัทีมงานกาํกบั  
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(7) การลงมือปฏิบติักาํกบั (8) การตรวจสอบผลการกาํกบั 

(9) การรายงานผลการกาํกบั (10) การทบทวนการกาํกบั 

  5.2 ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบดว้ย (1) 

การใหข้อ้เสนอแนะ และความเห็นในการกาํหนดนโยบาย 

และแผนการจดัการศึกษา (2) การแต่งตั้งท่ีปรึกษาและ

หรือคณะกรรมการเพ่ือการดาํเนินงานตามระเบียบน้ี

ตามท่ีเห็นสมควร( 3) การเสนอแนวทาง และมีส่วนร่วม

ในการบริหารจดัการดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ ดา้น

บุคคลดา้นบริหารทัว่ไป(4) การใหค้วามเห็นชอบ และ

เสนอแนะแผนปฏิบติังานประจาํปี (5) การใหค้วาม

เห็นชอบในการจดัทาํหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของทอ้งถ่ิน (6) การใหค้วามเห็นชอบรายงานผล

การดาํเนินงานประจาํปีของสถานศึกษาก่อนเสนอต่อ

สาธารณชน (7) การส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้ด็กทุกคน

ในเขตบริการไดรั้บการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยา่งทัว่ถึง (8) 

การส่งเสริมใหมี้การพิทกัษสิ์ทธิเดก็ ดูแลเด็กพิการ เด็ก

ดอ้ยโอกาส และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษใหไ้ดรั้บการ

พฒันาเต็มตามศกัยภาพ (9) การส่งเสริมใหมี้การระดม

ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาตลอดจนวิทยากรภายนอก และ

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพ่ือเสริมสร้างพฒันาการของนกัเรียน

ทุกดา้น (10) การส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่ง

สถานศึกษากบัชุมชนตลอดจนประสานงานกบัองคก์รทั้ง

ภาครัฐ และเอกชนเพ่ือใหส้ถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยากร

ของชุมชน และมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน และ

ทอ้งถ่ิน (11) การกาํกบัและติดตามการดาํเนินงานตาม

แผนของสถานศึกษา (12) การปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากหน่วยงานตน้สังกดัของสถานศึกษา (13) 

การกาํกบัดูแลสถานศึกษาอยา่งเตม็ความสามารถ (14) 

การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจโดยการใหข้อ้คิดเห็นและ

เสนอแนะ (15) ยอมรับการเป็นผูแ้ทนของแต่ละฝ่าย (16) 

หนา้ท่ีการกาํกบั ดูแลบริหารงานในสถานศึกษาให้

สอดคลอ้งกบันโยบาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัหลกัเกณฑ ์

และวิธีการท่ีกาํหนด 

  5.3 หนา้ท่ีของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบดว้ย (1) เสนอความคิด

ตอ้งการจาํนวน และอตัราตาํแหน่งของขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางศึกษาในสถานศึกษา  

(2) การใหค้วามคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของ

ขา้ราชการครู และบุคากรทางการศึกษาในสถานศึกษาต่อ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา (3) การปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ี

บญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติั หรือกฎหมายอ่ืน (4) ดา้น

วิชาการใหค้วามเห็น ใหข้อ้เสนอแนะในการพฒันา

หลกัสูตรของสถานศึกษา ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความตอ้งการของ

ผูเ้รียน ชุมชน และทอ้งถ่ิน (5) ดา้นวิชาการให้

ขอ้เสนอแนะ และส่งเสริมสนบัสนุนในการจดับรรยากาศ 

สภาพแวดลอ้ม กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน ฯ เพ่ือการปรับปรุง และพฒันาคุณภาพ

การจดัการศึกษาของสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง (6) ดา้น

วิชาการใหค้วามเห็น และใหข้อ้เสนอแนะในการจดัทาํ

หลกัสูตรทอ้งถ่ิน (7) ดา้นงบประมาณใหค้วามเห็น

ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัตั้ง และการใชจ่้าย

งบประมาณของสถานศึกษา (8) ดา้นงบประมาณให้

ความเห็น ขอ้เสนอแนะในการออกระเบียบ ขอ้บงัคบั 

ประกาศ และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการบริหารการเงิน และ

การจดัหารายไดจ้ากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา หรือ

ปฏิบติัหนา้ท่ีอ้ืนเก่ียวกบัเร่ืองน้ีตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ 

ประกาศ ฯ กาํหนด (9) ดา้นงบประมาณใหค้วามเห็น 

ขอ้เสนอแนะ ช่วยระดมทรัพยากรมาพฒันาโรงเรียนใน

ทุกดา้น (10) ดา้นงบประมาณใหค้วามเห็น ขอ้เสนอแนะ 

และช่วยตรวจสอบและติดตามการใชจ่้ายงบประมาณ

ต่าง  ๆใหเ้ป็นไปตามระเบียบ และแนวปฏิบติัใหเ้กิด

ประโยชนสู์งสุด  (11) ดา้นบุคคลเสนอแนะ และใหค้วาม

เห็นชอบในการพิจารณาความดีความชอบของขา้ราชการ

ครู (12) ดา้นบุคคลใหข้อ้เสนอแนะ และประเมินผลการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการครู (13) ดา้นบุคคลให้

ความเห็น ขอ้เสนอแนะ และส่งเสริมพฒันาครูในทุกดา้น 
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(14) ดา้นบุคคลใหค้วามเห็น ขอ้เสนอแนะ และกาํกบัดูแล

การปฏิบติัหนา้ท่ีของครู และสถานศึกษาใหเ้ป็นไปตาม

แนวทางท่ีถูกตอ้ง และเหมาะสม (15) ดา้นบุคคลให้

ความเห็น ขอ้เสนอแนะ และร่วมกิจกรรม เสริมสร้างขวญั 

กาํลงัใจใหค้รู (16) ดา้นทัว่ไปใหค้วามเห็น เสนอแนะ 

และใหค้าํปรึกษาในการจดัทาํนโยบาย แผนพฒันา

การศึกษาของสถานศึกษา ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและ

แผนของกระทรวงศึกษาธิการ สาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ

ความตอ้งการของชุมชน และทอ้งถ่ิน 

(17) ดา้นทัว่ไปรับทราบ ใหค้วามเห็น และขอ้เสนอแนะ

ในการปรับปรุง และพฒันาคุณภาพการศึกษา และกิจการ

ของสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ประกาศ คาํสัง่ ตลอดจนนโยบาย และแผนของ

กระทรวงศึกษาธิการ สาํนกังาน (18) ดา้นทัว่ไปให้

ความเห็น ขอ้เสนอแนะในการออกระเบียบ ขอ้บงัคบั 

ประกาศ และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการบริหารการเงิน และ

การจดัหารายไดจ้ากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา หรือ

ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนเก่ียวกบัเร่ืองน้ีตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ 

ประกาศ ฯ กาํหนด (19) ดา้นทัว่ไปใหค้วามเห็น 

ขอ้เสนอแนะ และใหค้าํปรึกษาในการออกระเบียบ

ขอ้บงัคบั ประกาศ แนวปฏิบติั ฯลฯ ในการดาํเนินงาน

ดา้นต่างๆของสถานศึกษา ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ 

ประกาศ ฯลฯ กาํหนด (20) ดา้นทัว่ไปใหค้วามเห็น 

ขอ้เสนอแนะ และใหค้าํปรึกษาในการส่งเสริมความ

เขม้แขง็ในชุมชนและสร้างความสมัพนัธ์กบัสถาบนัอ่ืนๆ 

ในชุมชนและทอ้งถ่ิน (21) ดา้นทัว่ไปปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน

เก่ียวกบักิจการของสถานศึกษา ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ 

ประกาศ ฯลฯ กาํหนด ใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  5.4 การประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบดว้ย (1) การจดัลาํดบั

ความสาํคญัของวาระการประชุม (2) การจดับรรยากาศ

การประชุมท่ีน่าร่ืนรมย ์และมีประสิทธิภาพ (3) หลกัการ

จด การสรุปมติ หรือผลการใหข้อ้เสนอแนะ และ

ขอ้คิดเห็นในระหวา่งท่ีมีการประชุม (4) จดัใหมี้

ปฏิสัมพนัธ์กนัอยา่งสร้างสรรค ์(5) ปฏิบติัตามกฎระเบียบ

ขอ้บงัคบัของการประชุมอยา่งเคร่งครัด (6) ทบทวนมติ

ของท่ีประชุมในคร้ังท่ีแลว้ก่อนจะเร่ิมการประชุมวาระ

ใหม่ (7) การบรรจุวาระเร่ืองท่ีสมาชิกในท่ีประชุมเสนอ 

(8) ฝึกทีมงานจดัการประชุมและสนบัสนุนใหมี้การระดม

สมอง (9) การสร้างโอกาสใหทุ้ก  ๆคนไดแ้สดงความ

คิดเห็น (10) ปิดการประชุมดว้ยการช่ืนชมยินดี (11) การ

ทบทวนเร่ืองสาํคญั ๆท่ีไดต้ดัสินใจ (12) ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้

จากการประชุม 

  5.5 การประเมินผลงานของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบดว้ย (1) 

การกาํหนดนโยบายเก่ียวกบัการประเมินผลการ

ปฏิบติังานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2) สร้าง

แนวทางท่ีมีแบบแผนในการประเมิน (3) กาํหนดเวลาการ

ประเมินผลงาน (4) กาํหนดบุคคลเป็นผูรั้บผิดชอบในการ

ประเมิน (5) การกาํหนดเกณฑท่ี์จะใชใ้นการประเมิน (6) 

เคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้งในการประเมินท่ีจะนาํมาใช ้(7) การ

นาํผลท่ีประเมินได ้มาใชใ้นการพฒันา 

 5.6 การพฒันาคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบดว้ย (1) วิเคราะห์ความ

จาํเป็นในการพฒันาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(2) กาํหนดแนวทางการพฒันาคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน (3) การจดัทาํแผนการพฒันาคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (4) วิธีการพฒันาคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(5) กระบวนการพฒันาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน (6) ประเมินผลการพฒันาคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 5.7 การเปิดเผยขอ้มูลและความ

โปร่งใสของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบดว้ย  

(1) กาํหนดผูมี้อาํนาจในการเปิดเผยขอ้มูล  

(2) การเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษาเป็นไป
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อยา่งถูกตอ้ง (3) การเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศของ

สถานศึกษาเป็นไปอยา่งครบถว้น (4) การเปิดเผยขอ้มูล

สารสนเทศของสถานศึกษาเป็นไปอยา่งโปร่งใส (5) การ

เปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศของสถานศึกษาเป็นไปอยา่งเท่า

เทียมกนั (6) การเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษา

สอดคลอ้งกบักฎหมาย และนโยบาย  

(7) การจดัระบบการเผยแพร่ขอ้มลู 

6. การประเมินรูปแบบการกาํกบัและส่งเสริม

สนบัสนุนกิจการสถานศึกษาของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อการนาํไปปฏิบติัในสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานโดยพิจารณาถึงความถกูตอ้ง ความเหมาะสม 

ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน ์พบว่าภาพรวม

อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น 

 

การอภิปรายผล 

 รูปแบบการกาํกบั และส่งเสริมสนบัสนุน

กิจการสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานต่อการนาํไปปฏิบติัในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบหลกั ดงัน้ี(1)ความเขา้ใจ

บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2) 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน(3) หนา้ท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน (4) การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน (5) การประเมินผลงานของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (6) การพฒันาคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ (7) การเปิดเผยขอ้มูลและ

ความโปร่งใสของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สอดคลอ้ง กบั

นกัวิชาการหลายท่าน ประกอบดว้ย อุทยั บุญประเสริฐ 

(2546, หนา้ 36) ท่ีนิยาม วา่ รูปแบบหมายถึง ส่ิงท่ีแสดง

ใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบท่ีสาํคญั ๆ ในเร่ือง

หน่ึงเร่ืองใดโดยเฉพาะ Tosi and Carroll (1982,  

p. 163) กล่าววา่ รูปแบบเป็นนามธรรมของจริง หรือภาพ

จาํลองของสภาพการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึง ซ่ึงอาจจะมี

ตั้งแต่รูปแบบอยา่งง่าย ไปจนถึงรูปแบบท่ีมีความซบัซอ้น

มาก  ๆมีทั้งรูปแบบเชิงกายภาพ (physical model) เช่น 

รูปแบบหอสมุด รูปแบบเคร่ืองบินขบัไล่ เอฟ 16 เป็นตน้ 

และรูปแบบเชิงคุณลกัษณะ (qualitative model) ท่ีใช้

อธิบายสภาพการณ์หรือปรากฏการณ์ดว้ยภาษาหรือ

สญัลกัษณ์ต่าง  ๆBardo and Hartman (1982, p. 70) กล่าว

วา่ รูปแบบในทางสงัคมศาสตร์หมายถึง ชุดของ ขอ้ความ

เชิงนามธรรมเก่ียวกบัปรากฏการณ์ท่ีสนใจ เพ่ือใชใ้นการ

นิยามคุณลกัษณะและ / หรือ บรรยายคุณลกัษณะท่ีสาํคญั 

 ๆของปรากฏการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือใหง่้ายต่อการทาํ

ความเขา้ใจ รูปแบบจึงไม่ใช่การบรรยายหรืออธิบาย

ปรากฏการณ์อยา่งละเอียดทุกแง่ทุกมุม เพราะการทาํ

เช่นน้ีจะทาํใหรู้ปแบบมีความซบัซอ้น และยุ่งยากเกินไป

ในการท่ีจะทาํความเขา้ใจ ซ่ึงทาํใหคุ้ณค่าของรูปแบบนั้น

ดอ้ยลงไป ส่วนการท่ีจะระบุวา่รูปแบบหน่ึง  ๆจะตอ้งมี

รายละเอียดมากนอ้ยเพียงใดจึงจะเหมาะสม และรูปแบบ

นั้น  ๆควรมีองคป์ระกอบอะไรบา้ง ไม่ได ้มีขอ้กาํหนด

เป็นการตายตวั ทั้งน้ีก็แลว้แต่ปรากฏการณ์แต่ละอยา่ง 

และวตัถุประสงคข์องผูส้ร้าง รูปแบบท่ีตอ้งการจะอธิบาย

ปรากฏการณ์นั้น ๆ Keeves (1998, p. 559) กล่าววา่ 

รูปแบบ หมายถึง การแสดงโครงสร้างเพ่ือใชศึ้กษา

ความสัมพนัธ์ของตวัแปร สมาน  อศัวภูมิ (2537, หนา้ 11) 

กล่าววา่ รูปแบบหมายถึง ส่ิงหรือวิธีการดาํเนินงานท่ีเป็น 

ตน้แบบของอยา่งใดอยา่งหน่ึง เช่น รูปแบบส่ิงก่อสร้าง 

รูปแบบในการพฒันาชนบท รูปแบบในการหาเสียงของ

ผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นผูแ้ทนราษฎร เป็นตน้ กรรณิกา 

เจิมเทียนชยั (2539, หนา้ 82) กล่าววา่ รูปแบบ หมายถึง 

แบบจาํลองอยา่งง่ายหรือ ย่อส่วนของปรากฏการณ์ต่าง  ๆ

ท่ีผูเ้สนอไดศึ้กษาและพฒันาข้ึน เพ่ือแสดงอธิบาย

ปรากฏการณ์ใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึนหรือบางกรณีอาจใช้

ประโยชนใ์นการทาํนายปรากฏการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน 

ตลอดจนใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินการอยา่งใดอยา่ง

หน่ึงต่อไป พนูสุข หิงคานนท ์(2540, หนา้ 50) กล่าววา่ 

รูปแบบ หมายถึง ส่ิงท่ีแสดงโครงสร้างทางความคิด 

องคป์ระกอบและความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบ 
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ต่าง  ๆท่ีสาํคญัของเร่ืองท่ีศึกษา อุทุมพร จามรมาน (2545, 

หนา้ 22-25) กล่าววา่ โมเดล หมายถึง โครงสร้างของความ

เก่ียวขอ้งของหน่วยต่าง  ๆหรือตวัแปรต่าง  ๆดงันั้น 

โมเดลจึงน่าจะมีมากกวา่ 1 มิติ หลายตวัแปร และตวัแปร

ต่างมีความเก่ียวขอ้งซ่ึงกนัและกนัในเชิงความสัมพนัธ์

หรือเชิงเหตุและผล โดยสรุปแลว้รูปแบบการพฒันา

วฒันธรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความเป็นองคก์รแห่งการ

เรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดักรุงเทพมหานคร

เป็นไปตามการใหค้วามหมายหรือนิยามท่ีวา่รูปแบบเป็น

ส่ิงท่ีไดรั้บการพฒันาข้ึนเพ่ืออธิบายหรือแสดงใหเ้ห็นถึง

องคป์ระกอบสาํคญั  ๆของเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงใหเ้ขา้ใจได้

ง่ายข้ึนเพ่ือเป็นแนวทางในการดาํเนินการอยา่งใดอยา่ง

หน่ึงต่อไป หรือ คือ รูปแบบท่ีเป็นแบบจาํลองของส่ิงท่ี

เป็นรูปธรรม ในรูปแบบท่ีเป็นแบบจาํลองของส่ิงท่ีเป็น

นามธรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความหมายท่ี Tosi and Carroll 

(1982, p.163) กล่าวถึงเอาไวว้่า รูปแบบเป็นนามธรรม 

ของจริงหรือภาพจาํลองของสภาพการณ์อยา่งใดอยา่ง

หน่ึง ซ่ึงอาจจะมีตั้งแต่รูปแบบอยา่งง่าย ไปจนถึง รูปแบบ

ท่ีมีความสลบัซบัซอ้นมาก  ๆและมีทั้งรูปแบบทาง

กายภาพ (Physical model) ท่ีเป็นแบบจาํลองของวตัถุ หรือ 

ส่ิงท่ีไดรั้บการพฒันาข้ึนเพ่ืออธิบายหรือแสดงใหเ้ห็นถึง

องคป์ระกอบสาํคญัๆ ของหลกัการหรือแนวคิดเร่ืองใด

เร่ืองหน่ึงใหเ้ขา้ใจไดง่้ายข้ึน เพ่ือเป็นแนวทางในการ

ดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไป 

  รูปแบบการกาํกบั และส่งเสริมสนบัสนุน

กิจการสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานต่อการนาํไปปฏิบติัในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบหลกั ดงัน้ี(1)ความเขา้ใจ

บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2) 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน(3) หนา้ท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน (4) การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน (5) การประเมินผลงานของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (6) การพฒันาคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ(7) การเปิดเผยขอ้มูลและ

ความโปร่งใสของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สอดคลอ้งกบั

พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 

2551 และ(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 26 ให้

คณะกรรมการสถานศึกษา มีอาํนาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการ

บริหารงานบุคคลสาํหรับขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสถานศึกษา มีแนวทางการดาํเนินงาน

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ การ

กาํกบั ดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาให้

สอดคลอ้งกบันโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั การพิจารณา

ใหค้วามเห็น และมีส่วนร่วมในการกาํหนดแผนกลยุทธ์ 

แผนปฏิบติัการและแนวทางในการบริหารงานบุคคลใน

สถานศึกษาเพ่ือเป็นกรอบและทิศทางในการบริหารงาน

บุคคลใหมี้ประสิทธิภาพและเป็นธรรม การติดตาม ดูแล

ใหด้าํเนินการเป็นไปตามแผนกลยทุธ์ แผนปฏิบติัการและ

แนวทางท่ีกาํหนด ถา้ไม่ปฏิบติัตามท่ีกาํหนดไวก้ใ็ห้

ทกัทว้งพร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะการพิจารณาการ

ประเมินผลการบริหารงานบุคคลเม่ือส้ินปีงบประมาณ

ต่อไปหรืออาจกาํหนดการพฒันาเพ่ิมข้ึนกไ็ด ้แต่ถา้

พิจารณาเห็นวา่ไม่ประสบความสาํเร็จ กเ็สนอแนะ

สถานศึกษาปรับปรุง แกไ้ข กาํหนดกลยุทธ์ แผนปฏิบติั

การ และแนวทางการปฏิบติัใหม่ได ้นอกจากน้ียงัตอ้ง

เสนอความตอ้งการจาํนวนและอตัราตาํแหน่งของ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

โดยพิจารณา ศึกษาจาํนวนและอตัราตาํแหน่งของ

ขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา

ใหส้อดคลอ้งกบัภาระงานของสถานศึกษาใหข้อ้คิดเห็น

เก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาต่อผูบ้ริหาร

สถานศึกษา มีแนวทางการดาํเนินงานของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พร้อมทั้งการติดตาม

ความกา้วหนา้ในการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาดว้ยว่า มีหน่วยงานใดได้
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กาํหนดหรือเปล่ียนแปลง หรือกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ี

เพ่ิมเติมใหอี้ก ควรไดน้าํขอ้มูลต่าง  ๆเหล่านั้นมาศึกษา 

วิเคราะห์เพ่ิมเติม อาจจะทาํร่วมกบัสถานศึกษากไ็ดเ้พ่ือ

ทาํใหก้ารบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเป็น

ประโยชนต่์อขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

และสอดคลอ้งกบัแนวทางของสมศกัด์ิ  สินธุรเวชญ ์

(2541,หนา้ 3-4)ท่ีไดก้ล่าวถึงกรอบหลกัสูตรการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรมี

หนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี (1)ร่วมวางแผน โรงเรียนท่ีมีระบบการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา ตอ้งสร้างความเช่ือมัน่ พึงพอใจ 

ประทบัใจต่อผูป้กครอง ชุมชน สงัคม โรงเรียนสามารถ

จดัการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ผูจ้บการศึกษามีคุณภาพ

การศึกษาตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้โรงเรียนจะตอ้งมีการ

จดัทาํธรรมนูญโรงเรียน โดยคณะกรรมการโรงเรียนมี

ส่วนร่วมวางแผน ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตดัสินใจใน

การจดัการศึกษาของโรงเรียน ธรรมนูญโรงเรียนจะ

ประกอบดว้ยทิศทางในอนาคต ความคาดหวงั วิสัยทศัน ์

เป้าหมายของโรงเรียน ในดา้นการบริหารคุณภาพ ดา้น

หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน ดา้นกาํกบั 

ตรวจสอบและรายงาน จุดเนน้ในการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียน แผนการจดัการเรียนการสอนตาม

หลกัสูตร บทบาทหนา้ท่ีของผูเ้ก่ียวขอ้ง แผนงบประมาณ 

(2) ใหค้วามเห็นชอบ หลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดมี้

การกระจายอาํนาจใหโ้รงเรียนเป็นผูจ้ดัทาํหลกัสูตรของ

โรงเรียน จึงใหค้ณะกรรมการโรงเรียนมีหนา้ท่ี ไดแ้ก่ การ

อนุมติัหลกัสูตรของโรงเรียน ท่ีจดัข้ึนในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ต่างๆเป็นรายปี/รายภาค การกาํกบัในเร่ืองการ

ประเมินผลการเรียน และกาํกบัในเร่ืองการทาํส่ือและใช้

ส่ือการเรียนรู้ของโรงเรียน (3) ใหข้อ้เสนอแนะ 

ในยทุธศาสตร์ของการนาํหลกัสูตรไปใช ้องคก์รจดัการ

ศึกษาระดบัจงัหวดัจะจดัทีมนิเทศรับผิดชอบโรงเรียน

ตามท่ีกาํหนด เป็นทีมท่ีประกอบดว้ยบุคลากรหลายฝ่าย

ดาํเนินการนิเทศโรงเรียน ตามกรอบท่ีองคก์รจดัการศึกษา

ระดบัจงัหวดักาํหนด มีอนุกรรมการฝ่ายวิชาการของ

องคก์ร จดัการศึกษาระดบัทาํหนา้ท่ีกาํกบัการทาํงานของ

ทีมนิเทศ ทีมนิเทศนอกจากรายงานผลการนิเทศให้

อนุกรรมการฝ่ายวิชาการแลว้ จะตอ้งจดัทาํรายงานผล

เสนอคณะกรรมการโรงเรียน เพ่ือท่ีคณะกรรมการ

โรงเรียนจะไดรั้บหลายขอ้มูลและใหค้าํแนะนาํ 

ขอ้เสนอแนะ และเป็นท่ีปรึกษาในการบริหารจดัการของ

สถานศึกษา (4) ส่งเสริมและสนบัสนุน ในการบริหาร

จดัการโรงเรียน โรงเรียนจะตอ้งมีระบบการส่ือสารให้

คณะกรรมการโรงเรียนไดรั้บทราบขอ้มูลต่างๆตลอดเวลา 

เพ่ือท่ีคณะกรรมการโรงเรียนจะไดร่้วมส่งเสริมและ

สนบัสนุน การจดักิจกรรมของโรงเรียน การจดัหา

งบประมาณสนบัสนุน การร่วมประชุมอภิปราย

ผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียน ร่วมประเมินหลกัสูตรและการ

จดับริการต่าง  ๆร่วมพฒันาบุคลากรของโรงเรียนในดา้น

การพฒันาวิชาชีพ การนาํจิตวิทยาไปใชใ้นการเรียนการ

สอนเทคนิคต่างๆท่ีจะใชก้บัผูป้กครอง โดยการจดัปะชุม

สนบัสนุนการเขา้รับการฝึกอบรม ดูงาน ร่วมแกไ้ขปัญหา

ต่าง  ๆเช่น ปัญหาพฤติกรรมนกัเรียน พฤติกรรมบุคลากร

ในโรงเรียน การใหค้วามช่วยเหลือนกัเรียนและครู และ 

ร่วมจดักิจกรรมส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งผูป้กครอง

และครูใหมี้การส่ือสารแลกเปล่ียนขอ้มูลนกัเรียน อนัจะ

นาํไปสู่การช่วยเหลือนกัเรียนในดา้นต่าง ๆ (5) กาํกบั 

และตรวจสอบ โรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพตอ้งมีการกาํกบั 

ติดตามความกา้วหนา้ของนกัเรียน ชั้นเรียน งานทุกดา้น

ของโรงเรียนและการปรับปรุงโครงการ/แผนงานต่าง  ๆ

และมีการตรวจสอบ เพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนท่ีจะสร้างจุด

แขง็ กาํจดัขอ้บกพร่องและเลือกจดัลาํดบัจุดพฒันา 

บทบาทของคณะกรรมการโรงเรียนในการกาํกบัและ

ตรวจสอบ เพ่ือนาํไปสู่การพฒันาคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียน อาจจะดาํเนินการในเร่ืองน้ี การติดตาม

ความกา้วหนา้ในการเรียนของนกัเรียน ในภาพรวมจาก

รายงายต่างๆของโรงเรียน จากการสอบถามในท่ีประชุม 

จากการเยี่ยมชั้นเรียน  ร่วมประเมินผลการปฏิบติังานของ

โรงเรียน ศึกษาการปฏิบติัภารกิจและนโยบายของ
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โรงเรียน สังเกตการณ์ปฏิบติังานของบุคลากรในองคก์ร 

ความสัมพนัธ์ของนกัเรียน ความสมัพนัธ์กบัชุมชน ศึกษา

ผลการตรวจสอบคุณภาพของนกัเรียนชั้นปีท่ี 3,6,9,12 

ขององคก์รจดัการศึกษาระดบัจงัหวดัและระดบัชาติ 

ศึกษาผลการทบทวนคุณภาพภายนอกจากองคก์รภายนอก 

และ (6) เผยแพร่ผลงาน คณะกรรมการโรงเรียนอาจทาํ

หนา้ท่ี ในการประชาสัมพนัธ์ประสานเผยแพร่ผลงานของ

โรงเรียน รวมทั้งข่าวสารขอ้มูลของโรงเรียนใหผู้ป้กครอง

ชุมชนผูเ้ก่ียวขอ้งทราบในรูปแบบต่าง  ๆนอกจากน้ีตาม

มาตรา 38แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รวมทั้งอาํนาจหนา้ท่ีการ

บริหารงานบุคคลท่ีเกิดข้ึนตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบ

บริหารขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

ท่ีไดก้ล่าวสรุปอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไวว้า่ การกาํกบัการดาํเนินกิจการ

ของสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ประกาศ คาํสัง่ และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของ

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และความตอ้งการของ

ชุมชนและทอ้งถ่ิน การส่งเสริมและสนบัสนุนการ

ดาํเนินการกิจการดา้นต่าง  ๆของสถานศึกษา การมีอาํนาจ

หนา้ท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลสาํหรับขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตามท่ีกฎหมาย

วา่ดว้ยระเบียบบริหารขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษากาํหนด และการปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมาย 

ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงเม่ือพิจารณาใน

ส่วนของความสัมพนัธ์ระหวา่งบทบาทหนา้ท่ีของ

สถานศึกษากบัคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

อาจแบ่งไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ คือ (1) กาํกบั (2) ส่งเสริม 

สนบัสนุน และ (3) มีอาํนาจอ่ืนตามท่ีกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กาํหนด ซ่ึงมีกรอบในการ

ดาํเนินงาน ดงัน้ี (1) อาํนาจหนา้ท่ีในการกาํกบั หมายถึง

การกาํกบัใหส้ถานศึกษาดาํเนินงานดา้นวิชาการ 

งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป 

ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คาํสัง่ 

และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา (2) อาํนาจในการส่งเสริม และสนบัสนุน

กิจการของสถานศึกษา เพ่ือใหส้ถานศึกษา มีความ

เขม้แขง็ บริหารงานอยา่งเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 

สามารถใหบ้ริการการศึกษาแก่เยาวชนและประชาชนได้

อยา่งกวา้งขวางทัว่ถึง และจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพ

เป็นท่ียอมรับ ศรัทธา เช่ือถือ ของประชาชน ชุมชน และ

ทอ้งถ่ินและ (3) อาํนาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการบริหารงาน

บุคคล สาํหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี

ปฏิบติังานอยู่ในสถานศึกษา อาํนาจหนา้ท่ีในส่วนน้ีให้

เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษากาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงรูปแบบ

สอดคลอ้งกบัแนวทางการกาํกบั และส่งเสริมสนบัสนุน 

กล่าวคือ การท่ีบุคคลพฒันาระบบการควบคุม ดูแล ตรวจ

ตรา อาํนวยการ การจดัการ และส่งเสริมสนบัสนุน

ช่วยเหลือใหภ้ารกิจ หรือการดาํเนินงานดา้นต่าง ๆบรรลุ

ถึงความสาํเร็จ โดยไม่จาํเป็นตอ้งใชอ้าํนาจ แต่ตอ้งรู้งาน

ในหนา้ท่ีทั้งหมด ท่ีใชก้ระบวนการกาํกบัติดตามอยา่งมี

ระบบ ยึดหลกัการแบบมีส่วนร่วม 8 ขั้นตอน (1) บทบาท

และอาํนาจหนา้ท่ี (2) กาํหนดเป้าหมายและเกณฑ ์(3) 

จดัทาํแผนกาํกบั (4) จดัทีมงานกาํกบั (5) ลงมือปฏิบติั

กาํกบั (6) ตรวจสอบผลการกาํกบั (7)รายงานผลกาํกบั (8) 

ทบทวนการกาํกบั  

 

ข้อเสนอแนะ 

 ด้านนโยบาย 

1.  กระทรวงศึกษาธิการ สามารถนาํผลการวิจยั

รูปแบบการพฒันาการกาํกบั และส่งเสริมสนบัสนุน
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กิจการสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ไปเป็นกรอบในการกาํหนดนโยบาย 

2.  กระทรวงศึกษาธิการ สามารถนาํผลการวิจยั

รูปแบบการพฒันาการกาํกบั และส่งเสริมสนบัสนุน

กิจการสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานไปเป็นกรอบในการสนบัสนุนทรัพยากรในการ

จดัการศึกษา 

3.  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน สามารถนาํผลการวิจยัรูปแบบการพฒันาการ

กาํกบั และส่งเสริมสนบัสนุนกิจการสถานศึกษาของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปเป็นกรอบในการ

จดัทาํคู่มือการกาํกบั และส่งเสริมสนบัสนุนกิจการ

สถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4.   สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน สามารถนาํผลการวิจยัรูปแบบการพฒันาการ

กาํกบั และส่งเสริมสนบัสนุนกิจการสถานศึกษาของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปเป็นกรอบในการ

สนบัสนุนทรัพยากรในการจดัการศึกษา 

5.  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน สามารถนาํผลการวิจยัรูปแบบการพฒันาการ

กาํกบั และส่งเสริมสนบัสนุนกิจการสถานศึกษาของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปเป็นกรอบในการ

จดัทาํแผนกลยุทธ์ในการบริหารสถานศึกษา 

6.  สถาบนัพฒันาครู คณาจารย ์บุคลากรทางการ

ศึกษาสามารถนาํแนวทางในการวิจยัรูปแบบการ

พฒันาการกาํกบั และส่งเสริมสนบัสนุนกิจการ

สถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไป

เป็นกรอบในการจดัทาํหลกัสูตรการฝึกอบรมของสถาบนั 

7.  ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถนาํผลการวิจยั

รูปแบบการพฒันาการกาํกบั และส่งเสริมสนบัสนุน

กิจการสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานไปเป็นกรอบในการกาํหนดวิสยัทศันท่ี์สนบัสนุน 

หรือส่งเสริมใหโ้รงเรียนในสังกดัไดเ้รียนรู้ท่ีเหมาะสม 

8.  ผูบ้ริหารสถานศึกษาสร้างใหเ้กิดแนวทางท่ี

เป็นมาตรฐานในการพฒันารูปแบบการพฒันาการกาํกบั 

และส่งเสริมสนบัสนุนกิจการสถานศึกษาของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือใหผู้บ้ริหารใน

ระดบัต่าง  ๆสามารถนาํความรู้ไปประยุกตใ์ชเ้พ่ือ

ยกระดบัคุณภาพการศึกษา 

 

 ด้านการปฏิบัติ 

 1. สภาพท่ีปฏิบติังานจริงการกาํกบั และส่งเสริม

สนบัสนุนกิจการสถานศึกษาของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดา้นวิชาการ พบวา่ ภาพรวมท่ี

ระดบัปฏิบติังานจริงอยูใ่นระดบัมาก เท่านั้น สถานศึกษา

ในสังกดัคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรพิจารณา

ใหค้วามสาํคญัในลาํดบัตน้ ๆ 

 2. สภาพท่ีปฏิบติังานจริงการกาํกบั และส่งเสริม

สนบัสนุนกิจการสถานศึกษาของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดา้นงบประมาณ ภาพรวมท่ีระดบั

ปฏิบติังานจริงอยู่ในระดบัมาก ควรพิจารณาให้

ความสาํคญัในลาํดบัแรก 

 3. สภาพท่ีปฏิบติังานจริงการกาํกบั และส่งเสริม

สนบัสนุนกิจการสถานศึกษาของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดา้นบุคคล ภาพรวมท่ีระดบั

ปฏิบติังานจริงอยู่ในระดบัมาก ควรพิจารณาให้

ความสาํคญั 

 4. สภาพท่ีปฏิบติังานจริงการกาํกบั และส่งเสริม

สนบัสนุนกิจการสถานศึกษาของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดา้นทัว่ไป ภาพรวมท่ีระดบั

ปฏิบติังานจริงอยู่ในระดบัมาก ควรพิจารณาให้

ความสาํคญัในการบริหาร 

 5. ความเขา้ใจในบทบาทของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประสิทธิภาพ

ดา้นหนา้ท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การ

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การ
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ประเมินผลงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การพฒันาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการ

เปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใสของสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ทุกดา้น เห็นควรพิจารณา

สนบัสนุน ส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ในทุก  ๆดา้น โดยเฉพาะดา้นการพฒันาคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และดา้นประสิทธิภาพดา้นหนา้ท่ี

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรพิจารณา

ใหค้วามสาํคญัอยา่งต่อเน่ือง 

 

 

ข้อเสนอแนะในการทําวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ควรทาํการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาการ

กาํกบั และส่งเสริมสนบัสนุนกิจการสถานศึกษาของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 2. ควรทาํการศึกษาแนวทางการพฒันารูปแบบ

การพฒันาการกาํกบั และส่งเสริมสนบัสนุนกิจการ

สถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 3. ควรทาํการศึกษารูปแบบการพฒันาการกาํกบั 

และส่งเสริมสนบัสนุนกิจการสถานศึกษาของ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 4. ควรทาํการศึกษารูปแบบการพฒันาการกาํกบั 

และส่งเสริมสนบัสนุนกิจการสถานศึกษาของ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 5. ควรทาํการศึกษาเปรียบเทียบการกาํกบั และ

ส่งเสริมสนบัสนุนกิจการสถานศึกษาของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานบริบท 

 6. ควรทาํการศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งการ

กาํกบั และส่งเสริมสนบัสนุนกิจการสถานศึกษาของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกบัคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 
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รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพือ่ส่งเสริมความสามารถด้านการคดิสร้างสรรค์ของผู้เรียนใน

สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

A Learning Process Management Model in Enhancing Creative Thinking Ability of 

Learners in Basic Education Institutions 

 

                                                                                                         วิไลวรรณ  รุ่งเรืองสมบติั และ รองศาสตราจารย ์ดร. ทวีวฒัน ์ ปิตยานนท ์                                                                                                                  

 

บทคัดย่อ   

  งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษาสภาพและปัญหาการจดักระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถ

ดา้นการคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2) พฒันารูปแบบการจดักระบวน  การเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม

ความสามารถดา้นการคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ (3) ประเมินรูปแบบการจดักระบวนการ

เรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประชากรไดแ้ก่ โรงเรียน

ประถมศึกษา  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม ศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง  จาํนวน 3,891 โรงเรียน ผูใ้หข้อ้มลู

ไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนประถมศึกษา หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ จาํนวน 35,019 คน กาํหนด กลุ่มตวัอยา่งใช้

ตารางสาํเร็จรูปของ Krejcie and Morgan ไดต้วัอยา่ง จาํนวน 346 โรงเรียน ผูใ้หข้อ้มลู จาํนวน 380 คน เลือกกลุ่ม

ตวัอยา่งโดยอาศยัความน่าจะเป็น แบบแบ่งชั้น  สถิติท่ีใชวิ้เคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก่  ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจยั พบวา่ (1) สภาพและปัญหาการจดักระบวนการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก  ปัญหาการจดั

กระบวนการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด สภาพบทบาทของผูบ้ริหารในการขบัเคล่ือนการคิดสู่หอ้งเรียน อยูใ่นระดบั

มาก และองคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (2) การ

พฒันารูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นกระบวนการจดัการภายในสถานศึกษา และปัจจยั

แห่งความสาํเร็จ (3) การประเมินรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดสร้างสรรค์

ของผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบวา่ ความถกูตอ้ง ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน ์อยู่

ในระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น 

 

คําสําคัญ: กระบวนการเรียนรู้, การคิดสร้างสรรค,์ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

Abstract  

 The research aims to (1) study the circumstances and problems in learning process management for 

enhancing the creative thinking ability of learners in basic education institutions, (2) develop the model of learning 

process management to enhance the creative thinking ability of learners in basic education institutions and (3) assess 

the learning process management model in enhancing the creative thinking ability of learners in basic education 
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institutions. The population pool was from 3,891 education institutes in primary level located in the lower northern 

region with 35,019 school headmasters and heads of learning groups. Sample size was established by using the 

Krejcie and Morgan table and was limited to 346 schools and 380 respondents. The random sampling was based on 

the probability sampling technique using stratified random sampling. The statistics applied were frequency, 

percentage, mean, and standard deviation. The results show the following:  (1) The circumstances and problems in 

learning process management for enhancing the creative thinking ability of learners in basic education institutions 

were at high level.  (2) The development of the model of learning process management to enhance the creative 

thinking ability of learners in basic education institutions was composed of two factors relating to management within 

the institute, which were curriculum development and human factors. (3) The assessment of the learning process 

management model in enhancing the creative thinking ability of learners in basic education institutions reflected that 

accuracy, suitability, possibility, and benefits were at the highest level. 

 

Keywords: learning process management, creative thinking, basic education institution
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ความนํา  

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545-2549 

(สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544, 

หนา้ 47) ไดร้ะบุสภาพปัญหาวิกฤติเก่ียวกบัคุณภาพ

การจดัการศึกษาของไทยวา่ มีมาตรฐานค่อนขา้งตํ่า  

เม่ือเปรียบเทียบกบัคุณภาพมาตรฐานการจดั

การศึกษาของอีกหลายประเทศในระดบัเดียวกนั 

เน่ืองจากเดก็และเยาวชนไทยยงัไม่ไดรั้บการพฒันา

เตม็ตามศกัยภาพ ความสามารถทางวิชาการ 

โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาและ

คอมพิวเตอร์ยงัไม่ไดม้าตรฐาน และขาดการปลกูฝัง

คุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน การ

คิดวิเคราะห์และใชเ้หตุผลในการแกปั้ญหาและหลงั

การอ่าน และส่งเสริมทกัษะการเขียนสรุปความใน

ขั้นของการสรุปเร่ืองโดยใชแ้ผนภูมิรูปภาพความคิด 

รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้โดยการระดมกาํลงัสมอง 

สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 

พุทธศกัราช 2542 มาตรา 22  (สาํนกังานคณะ 

กรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542, หนา้ 19 - 21)             

ท่ีกล่าววา่ การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัวา่ผูเ้รียนทุก

คนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองและถือวา่

ผูเ้รียนสาํคญัท่ีสุด และมาตรา 24 ตอ้งจดัเน้ือหาสาระ

และกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความ

ถนดัของผูเ้รียน โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่ง

บุคคลฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การ

เผชิญสถานการณ์ และประยกุตค์วามรู้มาใชเ้พ่ือ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา จดักิจกรรมใหเ้รียนรู้จาก

ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติั ใหท้าํได ้คิดเป็น             

ทาํเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง  

และคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ (2543, หนา้ 1)  

ไดส้รุปไวว้า่  วิธีการเรียนการสอนไม่เนน้

กระบวนการใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาในดา้นการคิด

วิเคราะห์  การแสดงความคิดเห็นและการแสวงหา 

ความรู้ดว้ยตนเอง กระบวนการเรียนการสอนยงัเป็น

พฤติกรรมท่ีจาํเจและพฤติกรรมท่ีถ่ายทอด  ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัความคิดของ De-Bono (เดอ โบโน)ท่ี

กล่าววา่ ในประสบการณ์ท่ีผา่นมาโรงเรียนส่วนใหญ่

ไม่ไดส้อนการคิดใหก้บัเด็ก  และการประเมิน

คุณภาพสถานศึกษาของสาํนกังานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพ (องคก์รมหาชน, 2549) ได้

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน  รอบแรก พ.ศ. 2544 -2548  จาํนวน  30,010  

แห่ง สถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินระดบัดี  คิดเป็น

ร้อยละ  10.4  ซ่ึงขอ้มลูดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่ 

เดก็ไทยมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิด

สงัเคราะห์ คิดอยา่งมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค ์ คิด

ไตร่ตรองและมีวิสยัทศันอ์ยูใ่นระดบัตํ่า  และพบวา่

ผูบ้ริหารสถานศึกษาขาดประสิทธิภาพในการบริหาร

วิชาการ  โดยเฉพาะการจดัใหมี้หลกัสูตรท่ีเหมาะสม

กบัผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน  ไม่มีส่ือการเรียนการสอนท่ี

เอ้ือต่อการเรียนรู้  ขาดการส่งเสริมกิจกรรมและการ

เรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  สอดคลอ้งกบั  

วลยัพร แสงนภาบวร (2549)  ไดป้ระมวลงานวิจยั

เก่ียวกบัการปฏิบติังานบริหารต่าง ๆ ของผูบ้ริหาร 

พบวา่  ผูบ้ริหารใชเ้วลาและดาํเนินกิจกรรมงาน

วิชาการอยูใ่นระดบัตํ่า  โดยใชเ้วลาในดา้นธุรการ  

การเงิน  และพสัดุมากท่ีสุด  รองลงมา คือ  ดา้นการ

บริหารบุคคล  ดา้นวิชาการ ดา้นบริการ ดา้นอาคาร

สถานศึกษา  ดา้นความสมัพนัธ์กบัชุมน  และดา้น

กิจการนกัเรียนตามลาํดบั  และจากการทบทวน

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่ เป็นงานวิจยัท่ีเก่ียวกบั

มาตรฐานดา้นผูเ้รียน  มาตรฐานท่ี  4  ผูเ้รียนมี

ความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ   คิด

สร้างสรรค ์  ตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติสม

เหตุผล  เช่น  พชัราภรณ์  พิมละมาศ (2544) ศึกษาผล

ของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสงัคม- 
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ศึกษา ตามแนวคิด 4 MAT ท่ีมีต่อความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์ และการคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1    

             จากความสาํคญัและสภาพปัญหาดงักล่าว

ขั้นตน้ พบวา่ ยงัไม่มีงานวิจยัใดท่ีมุ่งศึกษาสภาพการ

จดักระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือใหไ้ดอ้งคค์วามรู้เก่ียวกบัรูปแบบการจดั

กระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้น

การคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ดงันั้นผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา

วิเคราะห์สภาพการจดักระบวนการเรียนรู้เพ่ือ

ส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดสร้างสรรคข์อง

ผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และพฒันารูปแบบ

การจดักระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถ

ดา้นการคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน   เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางสาํหรับผูบ้ริหาร

โรงเรียน ในการบริหารจดัการการศึกษาท่ีมุ่งพฒันา

นกัเรียนใหมี้ทกัษะในการคิดสร้างสรรค ์ส่งผลต่อ

การพฒันาคุณภาพสถานศึกษาใหมี้คุณภาพและ

ประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย  

 1. เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการจดั

กระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้น

การคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

2. เพ่ือพฒันารูปแบบการจดักระบวนการ

เรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้นการคิด

สร้างสรรคข์องผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. เพ่ือประเมินรูปแบบการจดักระบวนการ

เรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้นการคิด

สร้างสรรคข์องผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

 

 แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้เพ่ือ

ส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดสร้างสรรคข์อง

ผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุ่งศึกษา

องคป์ระกอบการจดัการงานวิชาการของสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ขอบเขตของเน้ือหาในการวิจยั

ประกอบดว้ย  

 1. กระบวนการจดัการภายในสถานศึกษา

เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาความสามารถดา้นการคิด

สร้างสรรคข์องผูเ้รียน ไดแ้ก่ (1) การพฒันาหลกัสูตร 

(2) การพฒันาบุคลากร (3) การจดับรรยากาศและ

แหล่งเรียนรู้ (4) การจดักิจกรรมเสริมสร้างทกัษะการ

ดาํรงชีวิต (6) การนิเทศภายใน   

(7) การสนบัสนุนของชุมชน (8) การจดัการประกนั

คุณภาพ 

 2. บทบาทของผูบ้ริหารในการขบัเคล่ือน

การคิดสู่หอ้งเรียน  ไดแ้ก่ (1) มีความตระหนกั ให้

ความสาํคญัในการขบัเคล่ือน มีวิสยัทศันเ์ก่ียวกบัการ

พฒันาผูเ้รียนดว้ยกระบวนการคิด (2) ตอ้งจดั

บรรยากาศในโรงเรียนใหมี้ความเป็นประชาธิปไตย   

(3) มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองกระบวนการคิด (4) 

เป็นนกัคิด มีความคิดเป็นประชาธิปไตย (5) มี

นโยบายในการพฒันาการคิดท่ีชดัเจน  (6) ส่งเสริม 

สนบัสนุน ใหข้วญัและกาํลงัใจครู (7) การนิเทศ

ภายใน (8) เผยแพร่ ขยายผลการพฒันาการคิดไป

อยา่งกวา้งขวาง  

               3. องคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรค์

ของกิลฟอร์ด (Guilford, 1967) และรูปแบบการจดั

กระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้น

การคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ไดแ้ก่  ความคิดริเร่ิม (originality) ความ

คล่องแคล่ว (fluency) ความยืดหยุน่ (flexibility) 

ความละเอียดลออ (elaboration) 

 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2558 133
 5 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วธีิดําเนินการวจัิย  

  รูปแบบการวิจยัเป็นการวิจยัแบบผสมผสาน  

 1. การวิจยัเชิงคุณภาพ รายละเอียด ดงัน้ี 

   1.1 กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั ไดแ้ก่ 

ผูอ้าํนวยการ key informants โรงเรียนประถมศึกษา 

สงักดังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาใน

ภาคเหนือตอนล่าง  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหาร

สถานศึกษา การสร้างกระบวนการคิดสร้างสรรค ์

จาํนวน 20 คน ใชวิ้ธีการสุ่มแบบ  เจาะจง (purposive 

sampling)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ ในการวจัิย 

 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In –depth interview) 

และการจดัประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group 

Discussion) เพ่ือพฒันารูปแบบการจดักระบวนการ

เรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้นการคิด

สร้างสรรคข์องผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

   1.3 การเกบ็รวมรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ เอกสาร 

การสมัภาษณ์แบบทางการ การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก 

การสนทนากลุ่ม 

   1.4 ระยะเวลาในการศึกษา ในช่วงระหวา่ง

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ถึง เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 

2556 

ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม 

กระบวนการจัดการภายในสถานศึกษาเพือ่ให้เกดิการ

พฒันาความสามารถ ด้านการคดิของผู้เรียน 

1. การพฒันาหลกัสูตร 

2. การพฒันาบุคลากร   

3. การจดับรรยากาศและแหล่งเรียนรู้   

4. การจดักิจกรรมเสริมสร้างทกัษะการดาํรงชีวิต   

5. การนิเทศภายใน   

6. การสนบัสนุนของชุมชน 

7. การจดัการประกนัคุณภาพ 

 

รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ 

เพือ่ส่งเสริมความสามารถด้านการ

คดิสร้างสรรค์ของผู้เรียน 

ในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 

 

บทบาทของผู้บริหารในการขับเคลือ่นการคดิสู่ห้องเรียน 

1. มีความตระหนกั   

2. ตอ้งจดับรรยากาศในโรงเรียนให้มีความ 

    เป็นประชาธิปไตย   

3. มีความรู้ความเขา้ใจในงกระบวนการคิด   

4. เป็นนกัคิด มีความคิดเป็นประชาธิปไตย  

   มีนโยบายในการพฒันาการคิดท่ีชดัเจน                       

5. สามารถบริหารจดัการไดอ้ยา่งมืออาชีพ   

6. ส่งเสริมสนบัสนุนให้ขวญัและกาํลงัใจครู  

7. การนิเทศภายใน  

8.  เผยแพร่ ขยายผลการพฒันาการคิดไปอยา่งกวา้งขวาง  

องค์ประกอบของความคดิสร้างสรรค์ 

ของกลิฟอร์ด (Guilford) 

1. ความคิดริเร่ิม (Originality) 

2. ความคล่องแคล่ว (Fluency) 

3. ความยดืหยุน่ (Flexibility) 

4. ความละเอียดลออ (Elaboration) 
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   1.5 การตรวจสอบขอ้มูล ไดแ้ก่ การ

ตรวจสอบขอ้มลูแบบสามเสา้ (triangulation) 

   1.6 การวิเคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก่ การตีความ 

การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ การสร้างขอ้สรุปเชิงอุป

มยั (inductive) และการวิเคราะห์เน้ือหา (content 

analysis) 

 2. การวิจยัเชิงปริมาณ รายละเอียด ดงัน้ี 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ โรงเรียน

ประถมศึกษา สงักดังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง 9 จงัหวดั  จาํนวน 

3,891 โรงเรียน โดยผูใ้หข้อ้มลู ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร

สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียน 

จาํนวนทั้งส้ิน 35,019 คน การกาํหนดขนาดกลุ่ม

ตวัอยา่ง โรงเรียนประถมศึกษา ผูวิ้จยัใชต้าราง

สาํเร็จรูปของ Krejcie and Morgan จากนั้นทาํการสุ่ม

ตวัอยา่งอยา่งง่าย (simple random sampling)                  

ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน  346 โรงเรียน ผูใ้หข้อ้มลู 

380  คน  การสุ่มอาศยัหลกัความน่าจะเป็น 

(probability sampling) โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น 

(stratified random sampling) 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 

โรงเรียนประถมศึกษา  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา ในภาคเหนือตอนล่าง  

จาํนวน 3,891 โรงเรียน ผูใ้หข้อ้มลูไดแ้ก่ 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนประถมศึกษา หวัหนา้กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา ในภาคเหนือตอนล่าง จาํนวน 35,019 

คน  และไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 346 โรงเรียน ผูใ้ห้

ขอ้มลู จาํนวน 380 คน การกาํหนดขนาดกลุ่ม

ตวัอยา่งใชต้ารางสาํเร็จรูปของ Krejcie and Morgan 

การสุ่มอาศยัหลกัความน่าจะเป็น โดยวิธีการสุ่มแบบ

แบ่งชั้น  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

  ขั้นท่ี1 การศึกษาสภาพ/ปัญหาการจดั

กระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้น

การคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน  เคร่ืองมือท่ีใช ้ไดแ้ก่ แบบสอบถาม 

การศึกษาสภาพ/ปัญหาการจดักระบวนการเรียนรู้

เพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดสร้างสรรค ์            

ของผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จาํนวน 33 ขอ้  

และ องคป์ระกอบของการคิดสร้างสรรค ์จาํนวน                

37 ขอ้ ไดค่้าความเช่ือมัน่ (Cronbach's Alpha)             

ของแบบสอบถาม ดงัน้ี (1) กระบวนการจดัการ

ภายในสถานศึกษา เท่ากบั .845 (2) สภาพบทบาท                

ของผูบ้ริหารในการขบัเคล่ือนการคิดสู่หอ้งเรียน 

เท่ากบั .827 (3) องคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรค ์

เท่ากบั .859 กระบวนการจดัการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม

ความสามารถดา้นการคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียนใน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เท่ากบั .925 

 ขั้นท่ี 2 การพฒันารูปแบบการจดั

กระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้น

การคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน เคร่ืองเม่ือท่ีใช ้ไดแ้ก่  (1)  แบบสัมภาษณ์เชิง

ลึก และ (2) การจดัประชุมสนทนากลุ่ม  

ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินรูปแบบการจดั

กระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้นการ

คิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

เคร่ืองมือท่ีใช ้ไดแ้ก่ (1) แบบสอบถาม และ (2) การจดั

ประชุมสนทนากลุ่ม  

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ขอ้มลูเชิงปริมาณ  

 1. จดัส่งแบบสอบถามเพ่ือศึกษาสภาพ/

ปัญหารูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม

ความสามารถดา้นการคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียนใน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทางไปรษณียพ์ร้อมส่งคืน 
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 2. ตรวจสอบความเรียบร้อยเพ่ือเตรียม

ทาํการวิเคราะห์ขอ้มลู 

 3. ขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั

มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย เพ่ือขอความร่วมมือจาก 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนประถมศึกษา สงักดังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาในภาคเหนือตอนล่าง 

และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารสถานศึกษา การสร้าง

กระบวนการคิดสร้างสรรค ์เพ่ือขอสมัภาษณ์เชิงลึก  

และจดัการประชุมสนทนากลุ่ม 

 ขอ้มลูเชิงคุณภาพ 

 การสัมภาษณ์เชิงลึก  (In –depth 

interview) และจดัการประชุมสนทนากลุ่ม (เม่ือวนัท่ี 

19 ธนัวาคม 2556  เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ  หอ้ง

ประชุมโรงเรียนบา้นแควป่าสกั ) 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 เชิงปริมาณ 

 ใช้สถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วยค่าเฉล่ีย 

และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 เชิงคุณภาพ 

 ใชก้ารวิธีการ content analysis  เพ่ือ  

วิเคราะห์ตามวตัถุประสงค ์

 

ผลการวจัิย  

การศึกษาสภาพและปัญหาการจดั

กระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้น

การคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

 1. สภาพการปฏิบติัการจดักระบวนการ

เรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้นการคิด

สร้างสรรคข์องผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พบวา่ กระบวนการจดัการภายในสถานศึกษาเพ่ือให้

เกิดการพฒันาความสามารถดา้นการคิดของผูเ้รียน 

ภาพรวม การปฏิบติัในระดบัมาก เม่ือพิจารณาราย

ประเดน็ พบวา่ ดา้นการพฒันาหลกัสูตร ดา้นการจดั

บรรยากาศและแหล่งเรียนรู้  และดา้นการนิเทศ

ภายใน  การปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด สาํหรับ ดา้น

การพฒันาบุคลากร  ดา้นการจดักิจกรรมเสริมสร้าง

ทกัษะการดาํรงชีวิต  ดา้นการสนบัสนุนของชุมชน  

และดา้นการจดัการประกนัคุณภาพการปฏิบติัอยูใ่น

ระดบัมาก ตามลาํดบั           

     ปัญหากระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม

ความสามารถดา้นการคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียนใน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานภาพรวม สภาพปัญหาอยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายประเดน็ พบวา่ ดา้น

การจดักิจกรรมเสริมสร้างทกัษะการดาํรงชีวิต ดา้น

การจดับรรยากาศและแหล่งเรียนรู้   ดา้นการนิเทศ

ภายใน ดา้นการพฒันาบุคลากร ดา้นการสนบัสนุน

ของชุมชน  ดา้นการจดัการประกนัคุณภาพ และดา้น

การพฒันาหลกัสูตร อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ตามลาํดบั 

 2. สภาพบทบาทของผูบ้ริหารในการ

ขบัเคล่ือนการคิดสู่หอ้งเรียน             

          บทบาทของผูบ้ริหารในการขบัเคล่ือนการ

คิดสู่หอ้งเรียน ภาพรวม สภาพปัญหาอยูใ่นระดบัมาก  

เม่ือพิจารณารายประเดน็ พบวา่ ดา้น ส่งเสริม 

สนบัสนุน ใหข้วญัและกาํลงัใจครู และดา้นการนิเทศ

ภายใน สภาพปัญหาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด สาํหรับ

ดา้นการมีความตระหนกั ดา้น บรรยากาศในโรงเรียน

ใหมี้ความเป็นประชาธิปไตย   ดา้น มีความรู้ความ

เขา้ใจในเร่ืองกระบวนการคิดสามารถเป็นผูน้าํครูได ้ 

ดา้น เป็นนกัคิด  มีความคิดเป็นประชาธิปไตย  มี

นโยบายในการพฒันาการคิดท่ีชดัเจน  และดา้น 

สามารถบริหารจดัการไดอ้ยา่งมืออาชีพ สภาพปัญหา

อยูใ่นระดบัมาก เท่านั้น 

 3. องคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรค์

ของผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 สรุปภาพรวมของ องคป์ระกอบของ

ความคิดสร้างสรรคข์องของผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้น
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พ้ืนฐาน ภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

โดยทุกประเดน็ การปฏิบติัในระดบัมาก ไดแ้ก่ ความ

คล่องแคล่ว (fluency) ความยืดหยุน่ (flexibility) 

ความละเอียดลออ (elaboration) และความคิดริเร่ิม 

(originality) ตามลาํดบั 

 การพฒันารูปแบบการจดักระบวนการ

เรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้นการคิด

สร้างสรรคข์องผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้เพ่ือ

ส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดสร้างสรรคข์อง

ผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ไดแ้ก่   

ปัจจยัดา้นการจดักระบวนการภายใน

สถานศึกษา การพฒันาหลกัสูตร  การจดับรรยากาศ

และแหล่งเรียนรู้ ปัจจยัความสาํเร็จ ไดแ้ก่ บทบาท

ของผูบ้ริหารในการขบัเคล่ือนการคิดสู่หอ้งเรียน 

 1. มีความตระหนกั ใหค้วามสาํคญัในการ

ขบัเคล่ือน มีวิสยัทศันเ์ก่ียวกบัการพฒันาผูเ้รียนดว้ย

กระบวนการคิด 

 2. ตอ้งจดับรรยากาศในโรงเรียนใหมี้ความ

เป็นประชาธิปไตย  

 3. มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองกระบวนการคิด  

 4. เป็นนกัคิด มีความคิดเป็นประชาธิปไตย  

 5. มีนโยบายในการพฒันาการคิดท่ีชดัเจน  

 6. ส่งเสริม สนบัสนุน ใหข้วญักาํลงัใจครู  

  7. การนิเทศภายใน และ  

  8. เผยแพร่ ขยายผลการพฒันาการคิดไปอยา่ง

กวา้งขวาง 

 การประเมินรูปแบบกระบวนการจดัการ

เรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถ ดา้นการคิด

สร้างสรรคข์องผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การ

ตรวจสอบรูปแบบกระบวนการจดัการเรียนรู้เพ่ือ

ส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดสร้างสรรคข์อง

ผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยพิจารณาถึง

ความถกูตอ้ง ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และ

ความเป็นประโยชนพ์บวา่ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุดทุกดา้น 

 

การอภิปรายผล  

รูปแบบกระบวนการจดัการเรียนรู้เพ่ือ

ส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดสร้างสรรคข์อง

ผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ไดแ้ก่  ปัจจยัดา้น

กระบวนการจดัการภายในสถานศึกษา และปัจจยั

ความสาํเร็จ ไดแ้ก่ บทบาทของผูบ้ริหารในการ

ขบัเคล่ือนการคิดสู่หอ้งเรียน  สอดคลอ้ง กบั

นกัวิชาการหลายท่าน ประกอบดว้ย  อุทยั บุญ-

ประเสริฐ (2546, หนา้ 36)  ท่ีนิยาม วา่ รูปแบบ

หมายถึง ส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นความสมัพนัธ์ของ

องคป์ระกอบท่ีสาํคญั ๆ ในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด

โดยเฉพาะ Tosi and Carroll  (1982, p. 163)  กล่าววา่  

รูปแบบเป็นนามธรรมของจริง หรือภาพจาํลองของ

สภาพการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึง  ซ่ึงอาจจะมีตั้งแต่รูป

แบบอยา่งง่าย ไปจนถึงรูปแบบท่ีมีความซบัซอ้น     

มาก ๆ มีทั้งรูปแบบเชิงกายภาพ เช่น รูปแบบหอสมุด 

รูปแบบเคร่ืองบินขบัไล่ เอฟ 16  เป็นตน้  และ

รูปแบบเชิงคุณลกัษณะ ท่ีใชอ้ธิบายสภาพการณ์หรือ

ปรากฏการณ์ดว้ยภาษาหรือสญัลกัษณ์ต่าง ๆ Bardo 

and Hartman (1982,  p. 70)  กล่าววา่  รูปแบบในทาง

สงัคมศาสตร์หมายถึง ชุดของ   ขอ้ความเชิง

นามธรรมเก่ียวกบัปรากฏการณ์ท่ีสนใจ เพ่ือใชใ้น

การนิยามคุณลกัษณะและ / หรือ บรรยายคุณลกัษณะ

ท่ีสาํคญั ๆ ของปรากฏการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือให้

ง่ายต่อการทาํความเขา้ใจ รูปแบบจึงไม่ใช่การ

บรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์อยา่งละเอียดทุกแง่

ทุกมุม  เพราะการทาํเช่นน้ีจะทาํใหรู้ปแบบมีความ

ซบัซอ้น และยุง่ยากเกินไปในการท่ีจะทาํความเขา้ใจ 

ซ่ึงทาํใหคุ้ณค่าของรูปแบบนั้นดอ้ยลงไป ส่วนการท่ี

จะระบุวา่รูปแบบหน่ึง ๆ   จะตอ้งมีรายละเอียดมาก

นอ้ยเพียงใดจึงจะเหมาะสม และรูปแบบนั้น ๆ ควรมี
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องคป์ระกอบอะไรบา้ง ไม่ได ้มีขอ้กาํหนดเป็นการ

ตายตวั  ทั้งน้ีกแ็ลว้แต่ปรากฏการณ์แต่ละอยา่ง และ

วตัถุประสงคข์องผูส้ร้าง รูปแบบท่ีตอ้งการจะอธิบาย

ปรากฏการณ์นั้น ๆ  Keeves (1998,  p. 559)  กล่าววา่  

รูปแบบหมายถึง การแสดงโครงสร้างเพ่ือใชศึ้กษา

ความสมัพนัธ์ของตวัแปร สมาน   อศัวภูมิ (2545, 

หนา้ 11)  กล่าววา่  รูปแบบหมายถึง ส่ิงหรือวิธีการ

ดาํเนินงานท่ีเป็น   ตน้แบบของอยา่งใดอยา่งหน่ึง  

เช่น  รูปแบบส่ิงก่อสร้าง รูปแบบในการพฒันา

ชนบท รูปแบบในการหาเสียงของผูส้มคัรรับเลือก    

ตั้งเป็นผูแ้ทนราษฎร เป็นตน้ กุลวดี บวัโชติ  (2547, 

หนา้ 36) กล่าววา่ แบบจาํลอง หรือรูปแบบ หมายถึง 

ส่ิงท่ีสร้างและพฒันาข้ึน เพ่ือแสดงใหเ้ห็นองค-์

ประกอบสาํคญัๆ ของเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงใหเ้ขา้ใจง่าย

ข้ึน เพ่ือใชเ้ป็นแบบ หรือแนวทางในการดาํเนินงาน

อยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไป พลูสุข หิงคานนท ์(2544, 

หนา้ 50)  กล่าววา่  รูปแบบ  หมายถึง  ส่ิงท่ีแสดง

โครงสร้างทางความคิด องคป์ระกอบและ

ความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีสาํคญัของ

เร่ืองท่ีศึกษา อุทุมพร จามรมาน (2545, หนา้ 22-25) 

กล่าววา่ โมเดลหมายถึง โครงสร้างของความ

เก่ียวขอ้งของหน่วยต่าง ๆ หรือตวัแปรต่าง ๆ ดงันั้น 

โมเดลจึงน่าจะมีมากกวา่ 1 มิติ หลายตวัแปร และตวั

แปรต่างมีความเก่ียวขอ้งซ่ึงกนัและกนัในเชิง

ความสมัพนัธ์หรือเชิงเหตุและผล โดยสรุปแลว้

รูปแบบการพฒันาวฒันธรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม

ความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานสงักดักรุงเทพมหานครเป็นไปตามการให้

ความหมายหรือนิยามท่ีวา่รูปแบบเป็นส่ิงท่ีไดรั้บ           

การพฒันาข้ึนเพ่ืออธิบายหรือแสดงใหเ้ห็นถึง

องคป์ระกอบสาํคญั ๆ ของเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงใหเ้ขา้ใจ

ไดง่้ายข้ึนเพ่ือเป็นแนวทางในการดาํเนินการอยา่งใด

อยา่งหน่ึงต่อไป หรือ คือ  รูปแบบท่ีเป็นแบบจาํลอง

ของส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม  ในรูปแบบท่ีเป็นแบบจาํลอง

ของส่ิงท่ีเป็นนามธรรม  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความหมาย

ท่ี  Tosi  and  Carroll  (1982, p. 163)  กล่าวถึงเอาไว้

วา่  รูปแบบเป็นนามธรรม  ของจริงหรือภาพจาํลอง

ของสภาพการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึง  ซ่ึงอาจจะมีตั้งแต่

รูปแบบอยา่งง่าย  ไปจนถึงรูปแบบท่ีมีความ

สลบัซบัซอ้น  และมีทั้งรูปแบบทางกายภาพ  

(Physical model)  ท่ีเป็นแบบจาํลองของวตัถุ  หรือ 

ส่ิงท่ีไดรั้บการพฒันาข้ึนเพ่ืออธิบายหรือแสดงใหเ้ห็น

ถึงองคป์ระกอบสาํคญัๆ  ของหลกัการหรือแนวคิด

เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงใหเ้ขา้ใจไดง่้ายข้ึน  เพ่ือเป็น

แนวทางในการดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไป 

 ปัจจยัดา้นการจดักระบวนการภายใน

สถานศึกษา ประกอบดว้ย (1) การพฒันาหลกัสูตร 

(2) การพฒันาบุคลากร (3) การจดับรรยากาศและ

แหล่งเรียนรู้ (4) การจดักิจกรรมเสริมสร้างทกัษะการ

ดาํรงชีวิต (5) การนิเทศภายใน (6) การสนบัสนุนของ

ชุมชน และ (7) การจดัการประกนัคุณภาพ 

สอดคลอ้งกบัท่ี ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2546, 

หนา้  23 ) ไดก้ล่าววา่ การจดัการงานวิชาการของ

โรงเรียน คือ การเรียนการสอน แลว้จะทาํใหม้องเห็น

ไดง่้ายข้ึนวา่ งานวิชาการท่ีผูบ้ริหารโรงเรียน

ประถมศึกษารับผิดชอบอยูมี่อะไรบา้ง โดยขอใหนึ้ก

ถึงกระบวนการหรือขั้นตอนของการเรียนการสอน

ซ่ึงอาจจะมีขั้นตอนดงัน้ี (1) งานหลกัสูตร ไดแ้ก่ งาน

อธิบาย ช้ีแจงเก่ียวกบัหลกัสูตร การจดัหาเอกสาร

หลกัสูตร เช่น ตวัหลกัสูตร การวดัผล เป็นตน้ (2) 

งานจดัการทาํแผนการสอนและกาํหนดการสอน เป็น

ขั้นตอนท่ีนาํเอาหลกัสูตรมาจดัทาํเป็นแผนการสอน 

และกาํหนดการสอนเพ่ือใหพ้ร้อมท่ีจะทาํการสอนใน

แต่ละกลุ่มและแต่ละระดบัชั้น รวมทั้งการจดั

ตารางสอน การจดัคนเขา้สอน  (3) งานการสอน 

ไดแ้ก่ การจดักิจกรรม ประสบการณ์ในการเรียนการ

สอนการเนินการสอน  (4) การจดัหาส่ือการสอน 

เป็นงานเก่ียวกบัการเตรียม การหา การใช ้และการ



EAU HEritAgE JoUrnAl
Social Science and Humanity138 Vol. 5 No. 1 January-April 2015

 10 

บาํรุงรักษา และซ่อมแซมส่ือท่ีใชใ้นการเรียนการ

สอน โดยพิจารณาทั้งในดา้นของวิธีการจดัหา และ

แหล่งของส่ือ (5) งานประเมินผล เป็นการ

ประเมินผลดา้นการเรียนการสอน ทั้งในส่วนของการ

ปรับปรุง และตดัสินผลการเรียน (6) งานนิเทศการ

สอน เป็นหนา้ท่ีหลกัประการหน่ึงของผูบ้ริหาร

โรงเรียนท่ีจะตอ้งทาํการนิเทศการสอนของครูซ่ึง

อาจจะทาํการนิเทศเป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคลกไ็ด ้

และเป็นไปตามท่ีกระทรวง ศึกษาธิการ ได้

กาํหนดใหง้านวิชาการเป็นงานหลกั หรือเป็นภารกิจ

หลกัของสถานศึกษาซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุทธิศกัด์ิ  

เฟ่ืองเกษม, (2 (2), 149-161)  และพระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 

(ฉบบัท่ี 2) (พ.ศ.2545,  หนา้ 32-33) ไวด้งัน้ี (1) การ

พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา   (2) การพฒันา

กระบวนการเรียนรู้ (3) การวดัผล ประเมินผลและ

เทียบโอนผลการเรียน (4) การพฒันาส่ือนวตักรรม 

และเทคโนโลยี (5) การวิจยัเพ่ือพฒันาคุณภาพ

การศึกษา  (6) การพฒันาแหล่งเรียนรู้ (7) การพฒันา

ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา (8) การ

นิเทศการศึกษา  (9) การแนะแนวการศึกษา (10) การ

ส่งเสริม  การเรียนรู้ดา้นวิชาการแก่ชุมชน (11) การ

ประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบั

สถานศึกษาอ่ืน และ (12) การส่งเสริมและสนบัสนุน

งานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน 

และสถาบนั  โดยสอดคลอ้งกบัคณะกรรมการพฒันา

นวตักรรมการจดัการศึกษา (2548, หนา้ 131-135) 

เสนอใหผู้บ้ริหารจดักระบวนการจดัการภายใน

สถานศึกษาเพ่ือใหเ้กิดการพฒันาความสามารถดา้น

การคิดของผูเ้รียน 

  การพฒันาหลกัสูตร ประกอบดว้ย (1) 

วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ท่ีคาดหวงักบัการคิด

ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  (2) จดัทาํหน่วยการ

เรียนรู้/แผนการจดัการเรียนรู้ใหมี้การบูรณาการการ

คิด (3) จดัทาํส่ือฝึกทกัษะการคิด (4) จดักิจกรรมการ

เรียนรู้ ฝึกทกัษะการคิด (5) วดัและประเมินผลการ

จดัการเรียนรู้ดา้นการคิด  (6) วิจยั ปรับปรุง/พฒันา

หลกัสูตรและกระบวนการจดัการเรียนรู้ สอดคลอ้ง

กบัแนวทางของ สาํนกัพฒันานวตักรรมการจดั

การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2548, หนา้ 131-

135) เสนอใหผู้บ้ริหารมีการพฒันาหลกัสูตร เพ่ือให้

เกิดการพฒันาความสามารถในการคิดของนกัเรียน 

ดงัน้ี  

 1.วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการ

เรียนรู้ท่ีคาดหวงัท่ีเก่ียวของกบัการคิดในแต่ละกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 

  2. จดัทาํหน่วยการเรียนรู้/แผนการจดัการ

เรียนรู้ใหมี้ความสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน โดยมี

การบูรณาการการคิด 

   3. จดัทาํส่ือฝึกทกัษะการคิด 

  4. จดักิจกรรมการเรียนรู้ ฝึกทกัษะการคิด

ตามท่ีกาํหนด 

  5. วดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้ดา้น

การคิด 

  6. วิจยั ปรับปรุง/พฒันาหลกัสูตรและ

กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

 สาํหรับการจดับรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ 

ประกอบดว้ย   

 การสร้างบรรยากาศภายในซ่ึงประกอบดว้ย 

บรรยากาศดา้นสมอง Mental Climate เพ่ือช่วยใน

การคน้หาขอ้เทจ็จริง คน้พบปัญหา  คน้พบแนวคิด  

คน้หาคาํตอบ  และตรวจสอบคาํตอบ   

 ส่วนบรรยากาศดา้นอารมณ์ Emotional 

Climate ประกอบดว้ยใหค้วามสาํคญัและสนบัสนุน

ผลงานนกัเรียน หลีกเล่ียงการแข่งขนั จดัความ 

สมัพนัธ์ท่ีเป็นกนัเอง ใหค้วามสนใจในปัญหาท่ี

เกิดข้ึนของนกัเรียน โดยใชต้วัอยา่งท่ีเดก็มีศกัยภาพท่ี

ทาํได ้พร้อมทั้งส่งเสริมการบูรณาการสหวิชาการ  
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หลีกเล่ียงการประเมินแบบเดิม ท่ีขาดความยืดหยุน่ 

และ ควรสนบัสนุนการตั้งคาํถามแปลกใหม่อยา่ง

หลากหลาย   

 บรรยายกาศภายนอก Physical Climate 

บริเวณโรงเรียนร่มร่ืน มี อาคารสถานท่ีสะอาดไม่

แออดั  มีแหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

สอดคลอ้งกบั Lipman (2003,  p. 31)  ท่ีกล่าววา่ การ

สอนทกัษะการคิด ทั้งน้ีมีการนาํเสนออยา่งชดัเจนไว้

ในวารสารภาวะผูน้าํทางการศึกษา  ซ่ึงบทความ

ดงักล่าวเขียนโดย Ron Brant  ท่ีไดเ้สนอแนะยทุธวิธี

การสอนทกัษะการคิด  วา่การสอนท่ีเก่ียวกบัการคิด  

มีองคป์ระกอบ 3 ส่วน  คือ การใหค้วามเขา้ใจ

เก่ียวกบัหนา้ท่ีของสมอง การใหค้วามรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัขอบเขตของความรู้ หรือความรู้เพ่ิมพนูได้

อยา่งไร และ การใหค้วามรู้เก่ียวกบัการตรวจสอบ

ความคิดของตนเอง  

  การจดักิจกรรมเสริมสร้างทกัษะการ

ดาํรงชีวิต ประกอบดว้ย  ความคิดริเร่ิม (originality) 

ความคล่องแคล่ว (fluency) ความยืดหยุน่ 

(flexibility) ความละเอียดลออ (elaboration) ตามท่ี

อารี พนัธ์มณี (2543, หนา้33-40)  อธิบายวา่จาก

ทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด 

(Guilford) ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นความสามารถทาง

สมองท่ีคิดกวา้งไกลหลายทิศทางหรือเรียกวา่ 

ลกัษณะการคิดอเนกนยั หรือการคิดกระจาย 

(divergent thinking) 

 ปัจจยัความสาํเร็จ ไดแ้ก่ บทบาทของ

ผูบ้ริหารในการขบัเคล่ือนการคิดสู่หอ้งเรียน ไดแ้ก่ 

(1) มีความตระหนกั ใหค้วามสาํคญัในการขบัเคล่ือน 

มีวิสยัทศันเ์ก่ียวกบัการพฒันาผูเ้รียนดว้ยกระบวน 

การคิด (2) จดับรรยากาศในโรงเรียนใหมี้            

ความเป็นประชาธิปไตย (3) มีความรู้ความเขา้ใจใน

เร่ืองกระบวนการคิด ( 4) เป็นนกัคิด มีความคิดเป็น

ประชาธิปไตย (5) มีนโยบายในการพฒันาการคิดท่ี

ชดัเจน  (6) ส่งเสริม สนบัสนุน ใหข้วญักาํลงัใจครู   

7) การนิเทศภายใน และ (8) เผยแพร่ ขยายผล            

การพฒันาการคิดไปอยา่งกวา้งขวาง ตามท่ี

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ( 2549, หนา้ 13) 

ไดก้าํหนดกรอบแนวคิดบทบาทของผูบ้ริหารในการ

ขบัเคล่ือนการคิดสู่หอ้งเรียน  ดงัน้ี  (1) มีความ

ตระหนกั  ใหค้วามสาํคญัในการขบัเคล่ือน มี

วิสยัทศันเ์ก่ียวกบัการพฒันาผูเ้รียนดว้ยกระบวนการ

คิด  (2) ตอ้งจดับรรยากาศในโรงเรียนใหมี้ความเป็น

ประชาธิปไตย  (3) มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง

กระบวนการคิด  สามารถ เป็นผูน้าํครูได ้ (4) เป็นนกั

คิด มีความคิดเป็นประชาธิปไตย  มีนโยบายในการ

พฒันาการคิดท่ีชดัเจน (5) สามารถบริหารจดัการได้

อยา่งมืออาชีพ  (6) ส่งเสริม สนบัสนุน  ใหข้วญัและ

กาํลงัใจครู  (7) นิเทศภายใน  ร่วมคิดร่วมทาํ และ (8) 

เผยแพร่ ขยายผลการพฒันาการคิดไปอยา่งกวา้งขวาง 

 

ข้อเสนอแนะ  

 1. ควรทาํการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อรูปแบบ

การจดักระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถ

ดา้นการคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

 2. ควรทาํการศึกษารูปแบบการจดั

กระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้น

การคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียนในมหาวิทยาลยัของรัฐ 

 3. ควรทาํการศึกษารูปแบบการจดั

กระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้น

การคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียนในมหาวิทยาลยัของ

เอกชน 

 4. ควรทาํการศึกษารูปแบบการจดั

กระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้น

การคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียนในสถานศึกษาสงักดั

คณะกรรมการ การอาชีวศึกษา 
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 5. ควรทาํการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการ

จดักระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้น

การคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียนในแต่ละสถานศึกษาท่ี

สงักดั 

 

 

เอกสารอ้างองิ  

กลุวดี บวัโชติ. (2547). การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานของโรงเรียนเอกชน 

  ในพระราชสาํนัก. วิทยานพนธ์ปริญญาหลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา,    

               มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา.   

คณะกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. (2543). การปฏิรูปการเรียนรู้ผู้ เรียน 

  เป็นสาํคัญ. กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว. 

คณะกรรมการพฒันานวตักรรมการจดัการศึกษา. (2548). การปฏิรูปการเรียนรู้ผู้ เรียนเป็นสาํคัญ. กรุงเทพฯ:  

  คุรุสภาลาดพร้าว. 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. (2549). คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานท่ีเป็นนิติบคุคล. กรุงเทพฯ:  

  องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ.์     

พชัราภรณ์  พิมละมาศ. (2544). ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ตามแนวคิด 4 MAT ท่ีมี 

ต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1.  

วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.    

พลูสุข หิงคานนท.์ (2540). การพัฒนารูปแบบการจัดองค์การของวิทยาลยัพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข. 

วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต, สาขาบริหารการศึกษา, จุฬาลงกรณ์วิทยาลยั.  

ปรียาภรณ์  วงศอ์นุตรโรจน.์ (2546). การบริหารวิชาการ. กรุงเทพฯ: ศูนยห์นงัสือส่งเสริมกรุงเทพฯ. 

วลยัพร แสงนภาบวร. (2549) . เอกสารประกอบการสัมมนาภาวะผู้นาํของผู้บริหาร (วันท่ี 10 พฤษภาคม 2549). 

    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัรังสิต.  

สมาน  อศัวภูมิ. (2545). การพัฒนารูปแบบการบริหารประถมศึกษา. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต. สาขาบริหาร 

  การศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542. กรุงเทพฯ: 

 บริษทัพริกหวานกราฟฟิก จาํกดั. 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2544).  แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2559). กรุงเทพฯ: บริษทั 

  พริกหวานกราฟฟิก. 

สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์รมหาชน). (2549).  การสังเคราะห์ผลการประเมิน 

  คุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน รอบแรก พ.ศ.2554-2558. คน้เม่ือ 8 ธนัวาคม  

  2549, จาก  http://www.pqa.co.th/file/sloop_first.pdf 

สุทธิศกัด์ิ  เฟ่ืองเกษม. (2555). รูปแบบการบริหารวิชาการโดยการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศละการส่ือสารเพ่ือ 

  ส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย,          

               2(2), 149-161.  



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2558 141
 13 

อารี พนัธ์มณี. (2543). ความคิดสร้างสรรค์เก่ียวกับการเรียนรู้. กรุงเทพ: ตน้ออ้แกรมม่ี. 

อุทยั  บุญประเสริฐ. (2546). การบริหารจัดการโดยใชさโรงเรียนเป็นฐาน School Based  Management. กรุงเทพฯ:  

               จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

อุทุมพร จามรมาน. (2545). โมเดล. วารสารวิชาการ 1, (3 (มีนาคม 2545), 22-25. 

Bardo, J. W. & Hartman, J. J. (1982). Urban Society: A systematic introduction. U.S.A.: F.E.Peacock. 

Guilford, J. P. (1967). The nature of human intelligence.  McGraw-Hill: Book Company. 

Keeves, J. P. (1988). Models and model building, educational research, methodology, and measurement:  

  an international handbook. U.K: Pergamon Press.  

Lipman, M. (2003). Thinking  in  education (2thed).  New York: Cambridge University Press.  
Tosi, H. L., & Carroll, S. J. (1982). Management. New York: John Wiley & Sons. 

 



EAU HEritAgE JoUrnAl
Social Science and Humanity142 Vol. 5 No. 1 January-April 2015

 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อประสิทธิผลของการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยตัิธรรม 

แผนกสามญัศึกษา 

Factors Affecting the Effectiveness of Educational Management in the  

Phrapariyattidham Secondary Schools 
  

                                                                                                                                                                                        ภูวณฐัสร์   หนูมาก                                                                                                        

 

บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ มีวตัถุประสงค์เพ่ือ(1) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของการจดั

การศึกษาโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา (2) วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล

ของการจดัการศึกษาโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา และ (3) เพ่ือสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลของการ

จดัการศึกษาโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่  ผูบ้ริหาร ครูผูส้อนและกรรมการ

สถานศึกษา จาํนวน 193  รูป/คน  ไดจ้ากการคาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชท้ฤษฏีลิมิตกลาง และเลือกกลุ่ม

ตวัอยา่ง โดยใชวิ้ธีสุ่มแบบชั้นภูมิ  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  เป็น แบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั  0.992  สถิติท่ีใช้

ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ วิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจยัพบวา่ (1) 

ปัจจยัดา้นนโยบายของสาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  และปัจจยัดา้นยทุธศาสตร์การจดัการศึกษาตามแนวทางดชันี

สมดุลทั้ง 4 มุมมอง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น (2) ปัจจยัทุกตวั มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิผลของการจดั

การศึกษาในโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา (3) สมการพยากรณ์ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลของการจดั

การศึกษาโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา ไดด้งัน้ี  (1) Ŷ (คณิตศาสตร์)  = 26.420 + 0.484 (ปัจจยัดา้น

กระบวนการภายใน) - 0.347 (ปัจจยัดา้นประสิทธิผลองคก์าร ) (2) Ŷ  (ภาษาไทย) =33.849 + 0.372 (ปัจจยัดา้นนโยบาย

ของสาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ) (3) Ŷ  (ภาษาองักฤษ)   =  19.047 + 0.540 (ปัจจยัดา้นกระบวนการภายใน ) 

(4) Ŷ  (สมศ.)  =  1.630 + 0.257 (ปัจจยัดา้นกระบวนการภายใน) (5) Ŷ   (คุณลกัษณะ)  =  0.111 + 0.520 (ปัจจยัดา้นการ

เรียนรู้และพฒันา ) + 0.219 (ปัจจยัดา้นผูเ้รียนและมีผูส่้วนเก่ียวขอ้ง) + 0.170 (ปัจจยัดา้นประสิทธิผลองคก์าร) 

 

คําสําคัญ:  ประสิทธิผลการจดัการศึกษา โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา   

Abstract 

 The purpose of this research is as follows: (1) to study the factors affecting the effectiveness of educational 

management in the Phrapariyattidham secondary schools; (2) to analyze the relationship of those factors affecting 

effectiveness; and (3) to construct the predictive equations for the effectiveness factors in educational management at 

Phrapariyattidham secondary schools. The 193 samples from administrators, teachers, and educational committees 

were organized by stratified random sampling. A questionnaire was used with 129 items which had had IOC between 
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0.6 – 1.00 and reliability at 0.992. The results show that: (1) The factors related to the effectiveness of educational 

management in the Phrapariyattidham secondary schools were National Office of Buddhism’s policy and educational 

strategies, analyzed by using the Balance Scorecard. (2) The National Office of Buddhism’s policy and educational 

strategies were related to the results of the Office for National Education Standards and Quality Assessment 

(ONESA) in students ethics and Thai/English language. (3) The predictive equations for the effectiveness in 

educational management the Phrapariyattidham secondary schools are: Ŷ (Math)  = 26.420 + 0.484 (Internal Process 

Perspective) - 0.347 (Fiduciary Perspective), Ŷ (Thai ) = 33.849 + 0.372 (The National  office of Buddhism’s policy), 

Ŷ (English)   =  19.047 + 0.540 (Internal Process Perspective), Ŷ (ONESA) = 1.630 + 0.257 (Internal Process 

Perspective), Ŷ (Ethic) = 0.111 + 0.520 (learning and Growth Perspective) + 0.219 (Customer &Stakeholder 

Perspective) + 0.170 (Fiduciary Perspective). 

 

Keywords: The effectiveness of educational management Phrapariyattidham secondary schools  

ความนํา 

สภาพการณ์ท่ีเป็นอยูข่องการจดัการศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา มีประเดน็ท่ีตอ้งไดรั้บการ

พฒันาท่ีสาํคญัอยูห่ลาย ๆ ประเดน็ ไม่วา่จะเป็นในดา้นคุณภาพและมาตรฐานในการจดัการศึกษา ในปัจจุบนัของ

โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา ท่ียงัไม่เป็นท่ียอมรับจากสงัคมในวงกวา้ง ความไม่ชดัเจนในอตัลกัษณ์

ของการจดัการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบับริบทท่ีควรจะเป็นอยา่งแทจ้ริงประสิทธิภาพของระบบการดาํเนินการดา้นการ

บริหารจดัการ และการจดัการศึกษาท่ียงัไม่มีทิศทางการพฒันา และขาดความชดัเจนในการสร้างเอกภาพการบริหาร

ใหก้บักลุ่มโรงเรียนการดาํเนินงานตามกรอบแนวปฏิบติั ของสาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นสาํคญั อีกทั้ง

โรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา ไม่มียทุธศาสตร์การพฒันาท่ีเด่นชดัพอ (กองพุทธศาสนศึกษา, 2553) 

การพฒันาประสิทธิภาพของโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษานั้น จาํเป็นตอ้งอาศยัปัจจยัทางการ

บริหาร ไดแ้ก่ บุคลากร งบประมาณ การบริหารจดัการ วสัดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยี ท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา 

ผูวิ้จยัเห็นความสาํคญัของการบริหารจดัการโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา ซ่ึงมีแนวโนม้เป็นปัญหา

สาํคญัของการจดัการศึกษาในระดบัขั้นพ้ืนฐานทั้งในดา้นคุณภาพการศึกษาโดยรวมของประเทศ ดา้นคุณภาพของ

ผูเ้รียนซ่ึงเป็นกาํลงัสาํคญัของการพฒันาประเทศ ดา้นการลงทุนทางการศึกษา ดา้นประสิทธิภาพและผลตอบแทน

จากการดาํเนินการทางดา้นการจดัการศึกษา เพ่ือนาํไปสู่การพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ในดา้นการพฒันาประสิทธิภาพ

ของโรงเรียน และนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาประสิทธิภาพของโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา 

รวมทั้งเป็นขอ้มูลใหก้บัหน่วยงานทางการศึกษาในระดบักระทรวง เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และโรงเรียน ในการกาํหนด

นโยบายและแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษาต่อไป 

 ผูวิ้จยัไดท้บทวนวรรณกรรมแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือนาํมาใชใ้นการวิจยัและพฒันาการ

จดัการศึกษาของโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลท่ีดียิ่งข้ึนดงัน้ี 

หลกัการบริหารสถานศึกษา 4 ดา้น ดา้นวิชาการ งบประมาณ  การบริหารบุคคล  และการบริหารทัว่ไป  แนวคิด

เก่ียวกบัการจดัองคก์าร แนวคิด ดชันีสมดุล  
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( Balance scorecard ) แนวคิด เก่ียวกบัความพึงพอใจและแนวทางการจดัการศึกษาโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนก

สามญัศึกษา 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของการจดัการศึกษาโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา

  

2. เพ่ือวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของการจดัการศึกษาโรงเรียนพระ

ปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา  

3. เพ่ือสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลของการจดัการศึกษาโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา 
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กรอบแนวความคิดการวจัิย 

   ตวัแปรต้น                       ตวัแปรตาม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

            

    

   

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของผู้เรียน

(1) คณิตศาสตร์ (2) วิทยาศาสตร์ 

(3) ภาษาไทย     (4) ภาษาองักฤษ 

(5) สงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 

2.ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษา 

ของสมศ.( รอบที่สอง ) 

 3.คุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะ 

อนัพงึประสงค์ ของผู้เรียน  14 ประการ                

1.ผูเ้รียนมีระเบียบวินยั 

2.มีความสาํรวมกาย วาจาดี 

3.มีศรัทธาเห็นคุณค่าพุทธศาสนา 

4.สามารถเผยแผห่ลกัธรรมได ้

5.ผูเ้รียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 

6.มีความซ่ือสตัยแ์ละกตญั�ูกตเวที 

7.ผูเ้รียนมีความประหยดั 

8.มีความอดทนอดกลั้น 

9.มีความรับผิดชอบ 

10.คิดวิเคราะห์คิดสงัเคราะห์ได ้

11.มีทกัษะในการทาํงานร่วมกนั 

12.มีสุขนิสยั กายและจิตท่ีดี 

13.ปลอดจากส่ิงเสพติดใหโ้ทษ 

14.ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพท่ีดี 

2.ยุทธศาสตร์ ( Strategy) การจดัการศึกษา

โรงเรียนพระปริยตัธิรรมแผนกสามญัศึกษา

ตามแนวคิดดชันีสมดุล ( Balance scorecard ) 

2.3 มุมมองด้านการเรียนรู้และพฒันา 

 (Learning and Growth Perspective) 

บุคลากรและการจดัการเรียนรู้

2.4 มุมมองด้านผู้รับบริการ และผู้มส่ีวนเกีย่วข้อง 

(Customer &Stakeholder  Perspective) 

บา้น วดั โรงเรียน (บวร) 

2.2 มุมมองด้านกระบวนการภายใน

(Internal process Perspective) 

การจดัโครงสร้างองคก์ารและการบริหารจดัการ  

 

2.1 มุมมองด้านประสิทธิผล (Fiduciary Perspective) 

(ความสาํเร็จของภารกิจทางการบริหารสถานศึกษา)

 

1.ปัจจยัด้านนโยบาย สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

การกาํหนดวิสัยทัศน์  (Vision ) พนัธกจิ ( Mission )  

ประเดน็ยุทธศาสตร์ (Strategic Issue )  เป้าประสงค์ (Goal ) 

 ผลผลติของแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan output) 

เพ่ือการสนบัสนุนส่งเสริมและการจดัการการศึกษาของสงฆ์

 

ประสิทธิผลของการจดัการศึกษา

โรงเรียนพระปริยตัธิรรม

แผนกสามญัศึกษา
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วธีิดําเนินการวจัิย 

การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ

การจดัการศึกษาโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนก

สามญัศึกษา เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ซ่ึงมีแนวทาง

การศึกษาในลกัษณะการศึกษาเชิงสาํรวจ โดยการ

เกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม  

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่  

ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน และคณะกรรมการสถานศึกษา

โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษากลุ่มท่ี 1 

ในเขตพ่ืนท่ี กรุงเทพมหานคร นครปฐมและ

ปทุมธานี จาํนวน 16 โรงเรียน จาํนวน 306 รูป /คน  

กลุ่มตวัอยา่งโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญั

ศึกษากลุ่มท่ี 1 ในเขตพ่ืนท่ี กรุงเทพมหานคร 

นครปฐมและปทุมธานี จาํนวน 11 โรงเรียน จาํนวน 

193 รูป /คน เลืกมาโดยการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย   

เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการดาํเนินงาน

ของโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา โดย

แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน ประกอบดว้ย 

ตอนท่ี 1 เป็น ขอ้มลูเบ้ืองตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม

และสภาพการณ์ทัว่ไปของโรงเรียนพระปริยติัธรรม 

แผนกสามญั  ศึกษาโดยเป็นแบบสอบถามประเภท

ตรวจสอบรายการ  ตอนท่ี 2  สอบถามเก่ียวกบัปัจจยั

ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของการจดัการศึกษาโรงเรียน

พระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา  ตอนท่ี 3 

สอบถามเก่ียวกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง

ผูเ้รียน ในโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญั

ศึกษา ตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ เพ่ือการพฒันา

ประสิทธิผลของการจดัการศึกษาโรงเรียนพระปริยติั

ธรรมแผนกสามญัศึกษา  

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

นาํส่งแบบสอบถามพร้อมหนงัสือขอความ

ร่วมมือในการเกบ็ขอ้มูลการวิจยัไปยงักลุ่มตวัอยา่ง 

คือ โรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา 

จาํนวน 11 แห่ง โดยใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งในการ

บริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา

ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญั

ศึกษา ครูท่ีรับผิดชอบงานในโรงเรียนพระปริยติั

ธรรมแผนกสามญัศึกษาและคณะกรรมการ

สถานศึกษา เป็นผูใ้หข้อ้มลู ไดข้อ้มลูกลบัคืน

ครบถว้น 

    

การวเิคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์ขอ้มลูเบ้ืองตน้ และการ

วิเคราะห์ขอ้มลูเพ่ือตอบคาํถามการวิจยั โดยนาํสถิติท่ี

ใช ้ดงัน้ี  

1. วิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 

ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่ามชัฌิมเลขคณิตหรือ

ค่าเฉล่ีย (mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(standard deviation)  

2. การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวั

แปรสงัเกตไดโ้ดยวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s product-

moment correlation coefficient) ใชส้ถิติวิเคราะห์

ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple 

regression analysis) 
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ผลการวจัิย 

 ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 

1. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของการ

จดัการการศึกษาโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนก

สามญัศึกษา คือ ปัจจยัดา้นนโยบายของสาํนกังาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และปัจจยัดา้นยทุธศาสตร์

การจดัการศึกษาตามแนวทางดชันีสมดุลทั้ง 4 มุมมอง 

มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น   

2. ปัจจยัดา้นนโยบายของสาํนกังานพระ 

พุทธ ศาสนาแห่งชาติ ปัจจยัดา้นประสิทธิผลองคก์าร 

ปัจจยัดา้นกระบวนการภายใน  ปัจจยัดา้นการเรียนรู้

และพฒันา  และปัจจยัดา้นผูเ้รียนและมีส่วนเก่ียวขอ้ง 

มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิผลของการจดัการศึกษา

ในโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา ทั้งส้ิน   

3. การสร้างสมการพยากรณ์ปัจจยัท่ีสมัพนัธ์

กบัประสิทธิผลของการจดัการศึกษาโรงเรียนพระ

ปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา ไดด้งัน้ี  (1)ปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อวิชาคณิตศาตร์ในเชิงบวก คือ ปัจจยัดา้น

กระบวนการภายใน แต่ปัจจยัท่ีส่งผลในเชิงลบคือ

ปัจจยัดา้นประสิทธิผลองคก์าร (2) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

วิชาภาษาไทยมีเพียงปัจจยัเดียว คือปัจจยัดา้น

นโยบายของสาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ

เป็นผลในเชิงบวก (3) ปัจจยัท่ีส่งต่อการจดัการสอน

วิชาภาษาองักฤษ มีเพียงปัจจยัดา้นกระบวนการ

ภายใน และมีทิศทางในเชิงบวก (4) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ 

สมศ. เป็นปัจจยัดา้นกระบวนการภายใน และมี

ทิศทางเชิงบวก และ (5) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณลกัษณะ

อนัพึงประสงค ์มีอยู ่3 ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้นการ

เรียนรู้และพฒันา ปัจจยัดา้นผูเ้รียนและผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้ง และปัจจยัดา้นประสิทธิผลองคก์าร ซ่ึงทั้ง 3 

ปัจจยันั้นส่งผลในเชิงบวกทั้งส้ิน 

 

 

การอภิปรายผล  

1. ปัจจยัดา้นนโยบายของสาํนกังาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั

มากทุกดา้นเพราะวา่ โรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนก

สามญัศึกษาในเขตพ้ืนท่ี กรุงเทพมหานคร นครปฐม 

และปทุมธานี สามารถกาํหนดวิสยัทศัน ์โรงเรียน

พระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา ท่ีเหมาะสมและ

สามารถนาํไปสู่การปฏิบติัไดจ้ริง โรงเรียนสามารถ

ปฏิบติัตามนโยบาย ท่ีสาํนกังานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติกาํหนดไว ้มีการกาํหนดพนัธกิจเพ่ือท่ีจะ

ดาํเนินงานพฒันาการศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสมและมี

ยทุธศาสตร์และกลยทุธ์เพ่ือพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นศา

สนทายาทท่ีมีคุณภาพไดดี้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ ภทัรพร อุตพนัธ์  (2551) ท่ีไดศึ้กษา เร่ือง

แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันา

โรงเรียนพระปริยติัธรรม ในภาคใต ้ผลการศึกษา 

พบวา่  สภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันา 

ดา้นวิชาการ ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมนอ้ย  ดา้น

งบประมาณเขา้มามีส่วนร่วมในการบริจาคเงินมาก

ท่ีสุด แต่ในการวางแผนการใชจ่้ายเงินนั้นชุมชน

ไม่ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม  ดา้นบุคลากรเขา้มามีส่วน

ร่วมนอ้ย  ในดา้นการบริหารงานทัว่ไป เขา้มามีส่วน

ร่วมส่วนใหญ่ในลกัษณะของการบริจาคเงิน  

2. ปัจจยัดา้นยทุธศาสตร์การจดัการศึกษา 

ตามแนวทางดชันีสมดุลทั้ง 4 มุมมอง ไดแ้ก่  (1) 

มุมมองดา้นประสิทธิผลของภารกิจ (fiduciary 

perspective) (2) มุมมองดา้นกระบวนการภายใน 

(internal process perspective) (3) มุมมองการเรียนรู้

และการเติบโต (learning and growth perspective) 

(4) มุมมองดา้นผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย (customer 

perspective) มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น มา

จากสภาพแวดลอ้มท่ีดี สามารถปฏิบติัตามนโยบาย

ของสาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไดดี้ ทั้ง

นโยบายการบริหารท่ีดี สู่การปฏิบติัไดจ้ริง การจดั
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โครงสร้างองคก์าร  ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร คุณภาพ

บุคลากร  งบประมาณหรือแหล่งเงินทุน 

กระบวนการพฒันาผูเ้รียน เทคโนโลย ีและ

วฒันธรรมองคก์ารท่ีดี เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ ญาณิศา บุญจิตร์ (2552) ไดวิ้จยัเร่ืองการ

วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลองคก์ารของ

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสอดคลอ้งกบั 

เนาวเรศ นอ้ยพานิช (2552) ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี  

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลองคก์ารของสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา มี 8 ปัจจยั ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้ม

ภายนอก นโยบายการบริหารและการปฏิบติั 

โครงสร้างองคก์าร คุณภาพบุคลากร ลกัษณะงาน 

ลกัษณะผูรั้บบริการ เทคโนโลยี และวฒันธรรม

องคก์าร ร่วมกนัอธิบายประสิทธิผลองคก์ารของ

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดร้้อยละ 88.00 และยงั

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุรพนัธ์  นิมะวลัย ์(2554) 

เร่ืองการประยกุตใ์ชด้ชันีสมดุล เพ่ือพฒันาการ

บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงไดต้รวจสอบ

ความสาํเร็จการบริหารสถานศึกษาทั้งดา้นวิชาการ 

งบประมาณ การบริหารบุคคล และบริหารทัว่ไป ผล

การศึกษา พบวา่ สถานศึกษาท่ีใชคู้่มือการ

ประยกุตใ์ช ้ดชันีมีความสาํเร็จสูงข้ึนหลงัทดลองและ

สูงกวา่กลุ่มท่ีไม่ไดใ้ชคู้่มือ   

3. ผลการประเมินประสิทธิผลของการจดั

การศึกษาในโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญั

ศึกษากลุ่มท่ี 1 มีผลดงัน้ี ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์

ของคะแนน O-net ในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลกั  5 

กลุ่มสาระ ไดแ้ก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย 

ภาษาองักฤษ และสงัคมศึกษา พบวา่  กลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ มีความสมัพนัธ์กบักลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระสงัคมศึกษา  และ

การประเมินผลของสมศ. รวมทั้งคุณธรรมจริยธรรม

ท่ีพึงประสงคผ์ลเป็นบวก เพราะวา่กลุ่มสาระวิชา

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสงัคมศึกษา เป็นวิชา

บงัคบัตามโครงสร้างหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ี

ผูเ้รียนตอ้งเรียนใหผ้า่นและทาํคะแนนใหดี้จึงจะผา่น

ตามเกณฑ ์และสอดคลอ้งกบัเกณฑท่ี์สมศ.นาํมา

ประเมินผลดว้ย ดงันั้นจึงทาํใหค้ณะผูบ้ริหารมีความ

ตั้งใจและเขม้งวดกบัครูในการจดักระบวนการการ

เรียนการสอนแก่ผูเ้รียนทุกโรงเรียนพระปริยติัธรรม

แผนกสามญัศึกษาเหมือน ๆ กนัทุกโรงเรียนทั้งน้ี 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรท่ีกาํหนดไวด้ว้ย โดย

อาศยัการถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ ความเขา้ใจ

ของครูผูส้อนอาวโุสซ่ึงมีจิตอาสามาใหค้วามรู้แก่

ผูเ้รียนไดเ้ขา้ใจแลว้คิดเป็น ทาํเป็น ประยกุตใ์ชไ้ด ้ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณฐิักานต ์รักนาค, อมัพร 

มา้คนอง และอลิศรา ชูชาติ (2552) เร่ือง การพฒันา

รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยง

การเรียนรู้ ผลการวิจยัพบวา่ ทกัษะและกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร์ดา้นการแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล 

และการเช่ือมโยง หลงัเรียนของนกัเรียนกลุ่มทดลอง

สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั. 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิกลุ เอกวรางกรู 

(2551) ซ่ึงไดศึ้กษา เร่ืองการวิจยัและพฒันาระบบ

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

ระดบัประถมศึกษาผลการวิจยัพบวา่  ระบบการวดั

และประเมินผลการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ีพฒันาข้ึน 

ประกอบดว้ยองคป์ระกอบสาํคญั 4 องคป์ระกอบ

ดว้ยกนั คือ (1) องคป์ระกอบดา้นปัจจยันาํเขา้ ไดแ้ก่ 

การสนบัสนุนของผูบ้ริหาร การพฒันาครู และหน่วย

การเรียนรู้แบบบูรณาการ (2) องคป์ระกอบดา้น

กระบวนการ ไดแ้ก่ การดาํเนินการเก่ียวกบัการวดั

และประเมินผลการเรียนรู้ตั้งแต่การวางแผนการวดั 

การออกแบบการวดั การดาํเนินการวดั และการให้

ขอ้มลูป้อนกลบัโดยอาศยั การบริหารจดัการและการ

ทาํงานเป็นทีม (3) องคป์ระกอบดา้นผลท่ีเกิดข้ึนจาก

ระบบ ไดแ้ก่ พฒันาการของผูเ้รียนในดา้นความรู้ 

ทกัษะ และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และ
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พฒันาการของครูผูส้อนในดา้นความรู้ ทกัษะ และ

เจตคติต่อ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้แบบ

บูรณาการ และ (4) องคป์ระกอบดา้นการใหข้อ้มูล

ป้อนกลบัเพ่ือปรับปรุงและพฒันาระบบการวดัและ

ประเมินผลการเรียนรู้แบบบูรณาการ  ผลการทดลอง

ใชร้ะบบพบวา่ ทีมครูผูส้อนสามารถนาํระบบไปใช้

วดัและประเมินความกา้วหนา้ (formative 

evaluation) และประเมินผลสรุปรวม (summative 

evaluation) รวมทั้งการใหข้อ้มูลป้อนกลบัเพ่ือพฒันา

ผูเ้รียนและการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการของ

ตนเองได ้ส่งผลใหผู้เ้รียนมีพฒันาการดา้นความรู้ 

ทกัษะ และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคสู์งข้ึน ส่วน

ครูผูส้อนมีความรู้ ทกัษะเก่ียวกบัการวดัและ

ประเมินผลการเรียนรู้แบบบูรณาการ และมีเจตคติท่ีดี

ต่อการวดัและประเมินผลการเรียนรู้แบบบูรณาการ  

 สมการพยากรณ์ประสิทธิผลของการจดั

การศึกษาโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา  

 ผูวิ้จยัไดน้าํมาวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

โดยใชวิ้ธีการ Stepwise Multiple Regression แบบ 

Stepwise  และสามารถนาํมาสร้างสมการเพ่ือ

พยากรณ์ และ สามารถอภิปรายไดด้งัน้ี  

   Ŷ (คณิตศาสตร์)    =  26.420 + 0.484 

(ปัจจยัดา้นกระบวนการภายใน(X3)) - 0.347 (ปัจจยั

ดา้นประสิทธิผลองคก์าร (X2))  แสดงใหเ้ห็นวา่ 

ปัจจยัดา้นกระบวนการภายใน ซ่ึงไดแ้ก่ การจดัการ

โครงสร้างโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญั

ศึกษา การบริหารจดัการ การสร้างแรงจูงใจและภาวะ

ผูน้าํ ในการนาํนโยบายสู่การปฏิบติั ซ่ึงประกอบดว้ย 

การแปลงนโยบาย การจดัทรัพยากร การวางแผน 

และการปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้ส่งผลต่อการเรียนรู้

วิชาคณิตศาสตร์อยา่งแทจ้ริง ทุกกระบวนการ เช่น มี

ครูสอนดีหรือบุคลากรดี ส่ือดี และใหค้วามสาํคญักบั

ผูเ้รียน จึงทาํใหป้ระสิทธิผลออกมาดี ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัแนวคิดของ   Kaplan and Norton (2004, pp. 43-

46) กล่าววา่ กระบวนการภายใน แบ่งออกเป็น 4 

กลุ่ม คือ (1) การบริหารจดัการ (operations 

management) (2) การบริหารผูเ้รียนและผูมี้ส่วนได้

เสีย (customer management) (3) นวตักรรม 

(innovation) (4) การปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์และความ

รับผิดชอบต่อสงัคม (regulatory and social)  เป็น

ปัจจยัท่ีส่งผลในเชิงลบคือปัจจยัดา้นประสิทธิผล

องคก์าร ซ่ึงไดป้ระกอบดว้ย ความสาํเร็จของภารกิจ 

4 ดา้นคือ  ดา้นวิชาการ ดา้นบริหารงบประมาณ ดา้น

บริหารงานบุคคล ดา้นบริหารงานทัว่ไป สามารถ

บริหารจดัการสถานศึกษาใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายของ

การจดัการศึกษาโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนก

สามญัศึกษาได ้แต่ไม่ส่งผลโดยตรงต่อผลการเรียนรู้

วิชาคณิตศาสตร์  

 Ŷ  (ภาษาไทย) =33.849 + 0.372 (ปัจจยั

ดา้นนโยบายของสาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

(X1)) อภิปรายไดว้า่ จากสมการพยากรณ์ จะเห็นวา่ 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อวิชาภาษาไทยมีเพียงปัจจยัเดียว คือ

ปัจจยัดา้นนโยบายของสาํนกังานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติ และเป็นในเชิงบวกหรือส่งเสริมสนบัสนุน

กนั แสดงใหเ้ห็นวา่ นโยบายของสาํนกังาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซ่ึงประกอบดว้ย แนวทาง

หรือกระบวนการดาํเนินการพฒันาการศึกษา

โรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา ใหมี้

ประสิทธิภาพประสิทธิผลท่ีดี โดย มีการกาํหนด

ยทุธศาสตร์การพฒันาและมีการกาํหนดวิสยัทศัน ์ 

(vision ) พนัธกิจ ( mission ) ประเดน็ยทุธศาสตร์ 

(strategic issue )  เป้าประสงค ์(goal ) ผลผลิตของ

แผนยทุธศาสตร์ (strategic plan output) เป็นปัจจยั

สาํคญัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิการเรียนวิชาภาษาไทย 

การเรียนการสอนของพระภิกษุ สามเณรหรือผูเ้รียน

และเป็นวิชาท่ีผูเ้รียนตอ้งเรียนเพราะเป็นวิชาบงัคบั

พ้ืนฐานอยูแ่ลว้ อีกทั้งควบคู่ไปกบัการเรียนวิชาบาลี

ไปดว้ย เรียกไดว้า่ นโยบายของสาํนกังาน
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พระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะเนน้กบัการเรียนวิชา

ภาษาไทยและภาษาบาลี เป็นหลกัสาํคญัจึงทาํให้

ผูเ้รียนใหเ้วลากบัการเรียนมากกวา่วิชาอ่ืน ๆ จึง

ส่งผลไปทิศทางเดียวกนัดงักล่าว สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ เพญ็แข  ดวงขวญั (2548) เร่ือง ปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มหมวดวิชา

พ้ืนฐาน ของนกัศึกษานอกโรงเรียนระดบั

มธัยมศึกษาตอนตน้ ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ วิชาภาษาไทย ตวั

แปรท่ีมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทาง สถิติท่ี ระดบั .01  

Ŷ  (ภาษาองักฤษ) =  19.047 + 0.540 

(ปัจจยัดา้นกระบวนการภายใน (X3)) ปัจจยัท่ีส่งต่อ

การจดัการสอนวิชาภาษาองักฤษ มีเพียงปัจจยัดา้น

กระบวนการภายใน และมีทิศทางในเชิงบวก แสดง

ใหเ้ห็นวา่ ปัจจยัดา้นกระบวนการภายใน ซ่ึง

ประกอบดว้ย การจดัโครงสร้างองคก์ร การบริหาร

จดัการ การสร้างแรงจูงใจและภาวะผูน้าํ ในการนาํ

นโยบายสู่การปฏิบติั ส่งผลต่อการเรียนรู้วิชา

ภาษาองักฤษ เพราะวา่องคก์รใหค้วามสาํคญัในการ

จดัการเรียนการสอน ในทุกกระบวนการไดดี้ เช่น จดั

ใหมี้ครูสอนดีหรือเจา้ของภาษามาสอนใหค้วามรู้ มี

ส่ือการสอนดี และใหค้วามสาํคญักบัผูเ้รียน จึงทาํให้

ประสิทธิผลออกมาดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 

Kaplan and Norton, (1996, pp. 26-27) ไดก้ล่าวถึง 

มุมมองดา้นกระบวนการภายในวา่ เป็นกระบวนการ

ท่ีทาํใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายในมุมมองดา้นอ่ืน ๆ 

การวดัมุมมองดา้นน้ี ประเดน็แรก คือ การ

กาํหนดการควบคุมกาํกบั และการปรับปรุง

กระบวนการดาํเนินงานในองคก์ร ประเดน็ท่ีสองคือ 

การใชน้วตักรรมในกระบวนการดาํเนินงานภายใน

องคก์ร ไดแ้ก่ รูปแบบผลผลิต การพฒันาผลผลิต 

และกระบวนการปฏิบติังาน ประกอบดว้ยการผลิต 

การตลาดและการบริการหลงัหลงัการผลิต จึงทาํให้

ประสิทธิผลออกมาดีได ้ 

Ŷ (สมศ.)  =  1.630 + 0.257 (ปัจจยัดา้น

กระบวนการภายใน(X3))  เม่ือดูจากสมการพยากรณ์ 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ สมศ. เป็นปัจจยัดา้นกระบวนการ

ภายใน และมีทิศทางเชิงบวก แสดงใหเ้ห็นวา่ ปัจจยั

ดา้นกระบวนการภายใน มีส่วนสาํคญัในการวดัผล 

และประเมินผลของ สมศ. เพราะวา่ปัจจยัดา้น

กระบวนการภายใน เป็นเร่ืองของการจดัโครงสร้าง

องคก์ร จดักระบวนการบริหารจดัการองคก์ร การ

วางแผน การปฏิบติัตามแผนหรือนโยบายท่ีกาํหนด

ไวแ้ละการติดตามวดัผล และประเมินผลงานหรือ

เป้าหมายขององคก์รหรือสถานศึกษานั้น ๆ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kaplan and Norton, 

(1996, pp.26-27)ไดก้ล่าวถึง มุมมองดา้น

กระบวนการภายในวา่ เป็นกระบวนการท่ีทาํให้

องคก์รบรรลุเป้าหมายในมุมมองดา้นอ่ืน ๆ การวดั

มุมมองดา้นน้ีคือ การกาํหนดการควบคุมกาํกบั และ

การปรับปรุงกระบวนการดาํเนินงานในองคก์ร 

เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดีในทุก

มุมมองอ่ืน ๆ ดว้ยเช่นกนั ดงัเช่นเกณฑก์ารประเมิน

ของ สมศ.กส็อดคลอ้งและครอบคลุมทุกมุมมองดว้ย

เช่นกนั เช่น ดา้นองคก์รหรือสถานศึกษา ดา้นผูน้าํ

สถานศึกษาหรือบุคลากรครู และดา้นผูเ้รียนหรือผูมี้

ส่วนเก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษา ก็มีการวดัผลและ

ประเมินผล ทั้งประสิทธิภาพประสิทธิผลและความ

พึงพอใจดว้ยเช่นกนั 

 Ŷ  ( คุณลกัษณะ )  =  0.111 + 0.520 (ปัจจยั

ดา้นการเรียนรู้และพฒันา (X4)) + 0.219 (ปัจจยัดา้น

ผูเ้รียนและมีผูส่้วนเก่ียวขอ้ง(X5)) + 0.170 (ปัจจยั

ดา้นประสิทธิผลองคก์าร (X2) )  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

คุณลกัษณะ ท่ีพิจารณาจากสมการพยากรณ์ มีอยู ่3 

ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้นการเรียนรู้และพฒันา (X4) 

ปัจจยัดา้นผูเ้รียนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง(X5) และ
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ปัจจยัดา้นประสิทธิผลองคก์าร (X2) ซ่ึงทั้ง 3 ปัจจยั

นั้นส่งผลในเชิงบวกทั้งส้ิน แสดงใหเ้ห็นวา่ ปัจจยัทั้ง 

3 ดา้นส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อ การพฒันาคุณลกัษณะ

อนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนเป็นอยา่งมาก  (ยกเวน้

ปัจจยัดา้นกระบวนการภายใน) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ พิกลุ เอกวรางกรู (2551) ไดศึ้กษา เร่ือง

การวิจยัและพฒันาระบบการวดัและประเมินผลการ

เรียนรู้แบบบูรณาการระดบัประถมศึกษาผลการวิจยั  

1) องคป์ระกอบดา้นผลท่ีเกิดข้ึนจากระบบ ไดแ้ก่ 

พฒันาการของผูเ้รียนในดา้นความรู้ ทกัษะ และ

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และพฒันาการของ

ครูผูส้อนในดา้นความรู้ ทกัษะ และเจตคติต่อ การวดั

และประเมินผลการเรียนรู้แบบบูรณาการ ทั้ง

ผูบ้ริหาร ทีมครูผูส้อน และผูเ้รียนมีความพึงพอใจ

และเห็นวา่ระบบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้

แบบบูรณาการท่ีพฒันาข้ึนมีความถกูตอ้งครอบคลุม 

มีประโยชนต่์อการจดัการเรียนรู้ แบบบูรณาการ มี

ความเหมาะสม และมีความเป็นไปไดใ้นการนาํไปใช้

จริง 

 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้ 

 ผูบ้ริหารและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรให้

ความสาํคญักบัการบริหารงานของสถานศึกษาใน

ดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี  ผลจากการวิจยัทาํใหท้ราบวา่ ปัจจยั

ดา้นนโยบายของสาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  

และปัจจยัดา้นยทุธศาสตร์การจดัการศึกษาตาม

แนวทางดชันีสมดุลทั้ง 4 มุมมอง ไดแ้ก่ (1) มุมมอง

ดา้นประสิทธิผลของภารกิจ (2) มุมมองดา้น

กระบวนการภายใน (3) มุมมองการเรียนรู้และการ

เติบโต และ (4) มุมมองดา้นผูเ้รียนและผูมี้ส่วนได้

เสีย ไม่ไดส่้งผลต่อประสิทธิผลหรือผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาสงัคมศึกษา

เลย แสดงใหเ้ห็นวา่  ปัจจยัดา้นนโยบายของ

สาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  และปัจจยัดา้น

ยทุธศาสตร์การจดัการศึกษาตามแนวทางดชันีสมดุล      

ยงัไม่สอดคลอ้งกบักระบวนการจดัการเรียนการสอน

ทั้งสองวิชาน้ี ดงันั้นควรปรับเปล่ียนนโยบายหรือ

ยทุธศาสตร์การจดัการศึกษาท่ีเหมาะสมกบั

สถานการณ์ปัจจุบนัและบริบทของผูเ้รียนหรือผูมี้

ส่วนเก่ียวขอ้งจะไดพ้ฒันาทกัษะการเรียนรู้ และ

ไดรั้บประโยชนอ์ยา่งแทจ้ริง ใหมี้มาตรฐานหลกัสูตร

การเรียนการสอนท่ีดี บุคลากรครูมีความรู้ 

ความสามารถในรายวิชาท่ีสอนดี มีส่ือการสอนหรือ

เทคโนโลยีท่ีดี มีการติดตามและการวดัผล

ประเมินผลท่ีเป็นสากล เพ่ือเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป

ดว้ย 

 ดงันั้นผูก้าํหนดนโยบายแห่งรัฐ หรือ

สาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติควรกาํหนด

นโยบายใหช้ดัเจนและติดตามประเมินผลพร้อมกนั

นั้นจดัสรรงบประมาณอยา่งทัว่ถึงและเพียงพอให้

ผูบ้ริหารและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบั

โรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษาไดใ้ห้

ความสาํคญัเพ่ือร่วมกนัพฒันาการศึกษาคณะสงฆ์

ไทยอยา่งจริงจงัและพฒันาการศึกษาไปทิศทาง

เดียวกนั มีระบบการติดตามความกา้วหนา้ของ

สถานศึกษาอยา่งต่อเน่ืองทัว่ถึงทั้งประเทศ เพ่ือสร้าง

มาตรฐานทางการศึกษาดว้ยกนั ทั้งน้ีอาศยัการมีส่วน

ร่วมของทุกภาคส่วนดว้ย 
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารการศึกษาโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

Factors Affecting the Effectiveness of Educational Administration in Private Vocational 

Schools 

                                                                                                                                                                                                             นิพนธ์   บุรณจนัทร์                                                                                                                                                      

 

บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา (1) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารการศึกษา (2) ประสิทธิผล

ของการบริหารการศึกษาโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน (3) แนวทางการบริหารการศึกษาเพ่ือพฒันาประสิทธิผลโรงเรียน

อาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัจาํนวน 285 โรงเรียนจากโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน สุ่มแบบชั้นภูมิ 

เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูคือแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ค่าสมัประสิทธ์ิ สหสมัพนัธ์ ของเพียร์สนั และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจยัพบวา่ (1) ปัจจยัท่ีส่งผล

ต่อประสิทธิผลของการบริหารการศึกษาโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนเป็นปัจจยัดา้นผูบ้ริหารโรงเรียน มีภาวะผูน้าํใน

ระดบัมากท่ีสุดคือ การไม่ชอบการเอารัดเอาเปรียบกนัในการทาํงาน และ ผูร่้วมงานสามารถเขา้พบเพ่ือใหข้อ้คิดเห็น

โดยง่ายและสะดวก  ปัจจยัความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ้ปฏิบติังานในระดบัมากท่ีสุด คือ การจดัทาํแผนงาน/

โครงการท่ีสอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน ์พนัธกิจของโรงเรียน และการกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการ

ปฏิบติังานท่ีชดัเจน และปัจจยัดา้นแรงจูงใจ คือ การใหเ้วลาในการรับฟังปัญหาของผูร่้วมงานและแสดงความเขา้ใจมี

ความสาํคญัมากต่อการทาํงานร่วมกนั และการรู้สึกวา่โรงเรียน เป็นสถานท่ีน่าทาํงาน (2) ประสิทธิผลของการบริหาร

การศึกษาโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ทั้ง 4 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก ( 3) แนวทางการบริหารการศึกษาเพ่ือประสิทธิผล

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนพบวา่ ปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํ ปัจจยัดา้นความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ้และปัจจยัดา้น

แรงจูงใจ ปัจจยัทั้งสามส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ี 0.05 

 

คําสําคัญ: การบริหารการศึกษา, โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน, ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล 

 

Abstract 

 The objective of this research is to study (1) the factors affecting the effectiveness of educational 

administration (2) the effectiveness of educational administration in private vocational schools and (3) the approach 

of educational administration to develop the effectiveness in private vocational schools. A sample of 285 schools 

were selected by stratified random sampling technique.  The tool used for data collecting was a questionnaire and the 

data were analyzed by using percentage, means, standard deviation, Pearson Product Moment Correlation and 

Multiple Regression Analysis. The findings are as follows: (1) Factors concerning leadership effectiveness of school 

administrators showed that the highest mean was in collaborative behaviors. Factors on accountability showed that 
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the highest mean was in the program/project preparation related the school vision and mission as well as in clearly 

specified working roles and responsibilities. Factors of motivation showed that the highest mean was the sense that 

the school was an interesting place to work. (2) The effectiveness of educational administration in private vocational 

schools was found at the high level. (3)The approaches of educational administration to develop the effectiveness in 

private vocational schools found that all three factors included leadership, accountability and motivation affected the 

effectiveness of educational administration in private vocational schools and had a statistically significant difference 

at the level of 0.05. 

 

Keywords: educational administration, private vocational school, factor affecting the effectiveness 

 

ความนํา 

ปัจจุบนัโลกมีการเปล่ียนแปลงส่งผลกระทบ

ต่อประชาชนโลกโดยเฉพาะประเทศไทยทาํใหเ้กิด

ปัญหาทางสงัคมต่าง ๆ  ท่ีทาํใหเ้กิดการทา้ทายมากข้ึน

ทาํใหเ้กิดกระแสการปฏิรูปในทุกระดบัการศึกษา

รวมทั้งการปฏิรูปการศึกษาในทุกระดบัเพ่ือแนวการจดั

การศึกษาถือเป็นการปฏิรูปการเรียนรู้หวัใจสาํคญัของ

การปฏิรูปสร้างคนใหเ้ป็นคนดี  คนเก่ง  คิดเป็นทาํเป็น  

สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต  ซ่ึง  เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศกัด์ิ  

ไดร้ะบุวา่การจดัการศึกษาดา้นอาชีวศึกษาเป็นส่วน

หน่ึงของการพฒันาเศรษฐกิจและการเพ่ิมขีด

ความสามารถ  การแข่งขนัของประเทศ  ในอดีตท่ีผา่น

มาการพฒันากาํลงัคนสายอาชีวศึกษาของประเทศยงัมี

ปัญหาการขาดทิศทางและเป้าหมายการผลิตและการ

พฒันาโดยรวมเป็นผลใหก้ารศึกษาไม่สอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของบุคคลในประเทศรวมทั้งคุณภาพ  

การจดัการอาชีวศึกษาเอกชนไดมี้บทบาทสาํคญัในการ

พฒันาประเทศเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิรูปการศึกษา

ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ซ่ึง

กาํหนดไวว้า่ในมาตรา 45  ท่ีรัฐตอ้งใหก้ารสนบัสนุน

ดา้นเงินอุดหนุนสิทธิประโยชนด์า้นภาษี  และท่ีเป็น

ประโยชนใ์นการศึกษาตามความเหมาะสมเพ่ือให้

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนมีมาตรฐานพ่ึงตนเองได้

เป็นเหตุใหโ้รงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนทุกแห่งตอ้ง

ปรับเปล่ียนรูปบริหารจดัการตลอดจนการใชท้กัษะของ

ผูน้าํในการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาการปฏิรูป

การศึกษาเป็นผลใหห้น่วยงานดา้นการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง

โดยคณะกรรมการการศึกษาเอกชนไดก้าํหนด

วิสยัทศันว์ตัถุประสงคแ์ละพนัธกิจและยทุธศาสตร์เพ่ือ

เป็นทิศทางทางการพฒันาโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

 สภาพของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนนบัวา่มี

จุดเด่นอยูห่ลายประการ  ความคล่องตวัและรวดเร็วใน

การตดัสินใจ  ไม่ยึดติดกบักฎระเบียบมากนกัลกัษณะ

การทาํงานตอ้งมีความมุ่งมัน่เพ่ือความอยูร่อดของ

กิจการและมีการบริหารอยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือให้

คุม้ค่าต่อการลงทุน จุดเด่นของโรงเรียนอาชีวศึกษา

เอกชนดงักล่าวแลว้มีดงัน้ี  โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน

ทัว่ไปมีปัญหาคุณภาพท่ีสาํคญัตอ้งใชเ้ป็นเหตุให้

กระทรวงศึกษาคณะกรรมการเพ่ือการศึกษามีมาตรการ

ส่งเสริมความประพฤติ  ป้องกนัการทะเลาะวิวาท  โดย

ใหโ้รงเรียนจดักิจกรรมท่ีเป็นประโยชนส์ร้างสรรคเ์นน้

ความสามคัคี  และเลิกกิจกรรมใหน้กัเรียน/นกัศึกษา  

และสถาบนัในทางผิดซ่ึงเหตุการณ์ดงักล่าวแสดงให้

เห็นคุณภาพของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนท่ี

สอดคลอ้งกบั  บาํรุง  จนัทวานิช  ท่ีกล่าวถึงคุณภาพ

โรงเรียนวา่เป็นโรงเรียนท่ีมีสังคมบรรยากาศและ
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ส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ืออาํนวยใหเ้ป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้

มีความพร้อมในดา้นทรัพยากรวตัถุเทคโนโลยี  

งบประมาณและทรัพยากรทาํใหผู้เ้รียนมีคุณภาพสูง

ตามมาตรฐานและไดรั้บการพฒันาอยา่งครบถว้นเป็น

คนดี  คนเก่ง  มีความสุขเป็นโรงเรียนท่ีสามารถจดั

การศึกษาไดต้อบสนองความตอ้งการของชุมชนดงันั้น

การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานของนกัเรียน  อาจารย ์ 

ผูบ้ริหารตลอดจนระบบงานผูบ้ริหารของโรงเรียนเป็น

เร่ืองสาํคญัแต่ส่วนสาํคญัเกิดจาการบริหารท่ีขาด

วิสยัทศันด์า้นการศึกษาอยา่งแทจ้ริงเพราะส่วนใหญ่

ผูบ้ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเป็นนกัธุรกิจ  อาจทาํให้

ไม่คาํนึงถึงประสิทธิผลของการจดัการศึกษาอยา่ง

แทจ้ริง  ซ่ึงทั้งการวดัประสิทธิผลทางการบริหารทาง

การศึกษาส่วนหน่ึงพิจารณาจากนกัเรียน/นกัศึกษาท่ีจบ

การศึกษาไปแลว้สามารถเขา้ศึกษาต่อใน

สถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีช่ือเสียงและประสบความสาํเร็จ

ในการประกอบอาชีพการพฒันาโรงเรียนควรมุ่งถึง

ประสิทธิผลของโรงเรียนซ่ึงจะเป็นผลลพัธ์ของการ

ปฏิบติังานโรงเรียนท่ีมีผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบสูงสุด

และเป็นผูมี้บทบาทสาํคญัยิ่งต่อการเปล่ียนแปลง

กระบวนการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนดงันั้น

พฤติกรรมการบริหารจึงมีส่วนสาํคญัและมีผลกระทบ

โดยตรงต่อความสาํเร็จของการบริหารโรงเรียนรวมทั้ง

เป็นกลไกลท่ีจะขบัเคล่ือนโรงเรียนใหส้ามารถ

ดาํเนินการไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

 แนวคิดในเร่ืองพฤติกรรมการบริหารของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นปัจจยัเหตุสาํคญัท่ีสุดต่อ

ความสาํเร็จหรือความลม้เหลวในการบริหารของ

โรงเรียนนั้นยืนยนัไดจ้ากแนวคิดและงานวิจยัต่าง ๆ  ท่ี

พบวา่ปัจจยัในส่วนของผูบ้ริหารไดแ้ก่การมีพฤติกรรม

ผูน้าํแบบมีส่วนร่วมวิสยัทศัน ์ บรรยากาศโรงเรียน  

พฤติกรรมท่ีผูน้าํท่ีแบบมุ่งความสาํเร็จเป็นปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อความสาํเร็จในการบริหารโรงเรียนซ่ึงแนวคิด

ของ  สมชาย  วฒิุปรีชา  กล่าววา่ประสิทธิผลของการ

บริหารโรงเรียนยอ่มข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหารโรงเรียนเป็น

สาํคญัดงันั้นปัญหาดา้นคุณภาพของผูบ้ริหารโรงเรียน

จึงเป็นเร่ืองสาํคญัมากซ่ึงไดผ้ลวา่ความสาํเร็จหรือความ

ลม้เหลวของโรงเรียนนั้นข้ึนอยู่กบับริหารการศึกษา

ของโรงเรียน 

 จากแนวคิดและผลการวิจยัดงักล่าวแสดงให้

เห็นวา่การบริหารการศึกษาของผูบ้ริหารการศึกษา

โรงเรียนส่งผลต่อระดบัประสิทธิผลทางการบริหาร

และเป็นหลกัฐานแสดงใหเ้ห็นวา่ความสาํเร็จหรือความ

ลม้เหลวในการบริหารโรงเรียนเกิดจากความแตกต่าง

ของคุณภาพในการบริหารของผูบ้ริหารของโรงเรียน

เป็นสาํคญัในการน้ีไดมี้นกัวิชาการทางการบริหารทาง

การศึกษาหลายท่านมีแนวความคิดสอดคลอ้งกนัวา่

ปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํและแรงจูงใจความรับผิดชอบท่ี

ตรวจสอบไดเ้ป็นเคร่ืองมือสาํคญัท่ีสุดในการ

ปฏิบติังานของผูบ้ริหารและจะส่งผลโดยตรงต่อ

ประสิทธิผลการบริหารการศึกษาของผูบ้ริหาร 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนมี

แนวโนม้การแข่งขนักนัสูงมากยิ่งข้ึนในขณะท่ีภาครัฐ

ตอ้งการใหเ้อกชนเป็นแหล่งผลิตกาํลงัคนท่ีมีคุณภาพ

และเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน  จึงจาํเป็นท่ีโรงเรียน

อาชีวศึกษาเอกชนตอ้งพฒันาการบริหารใหมี้

ประสิทธิผลและคน้หาแนวคิดการปฏิบติัท่ีดีซ่ึงแสดง

ถึงประสิทธิผลการบริหารการศึกษาและสร้างความ

เช่ือมัน่ในศกัยภาพของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน

ปรากฏอยา่งเด่นชดักวา่มีความสามารถท่ีจะบริหาร

การศึกษาอยา่งมีคุณภาพตามความคาดหวงัของสงัคม 

 

วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลต่อการ

บริหารการศึกษาโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนดา้นภาวะ

ผูน้าํดา้นความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดแ้ละดา้น

แรงจูงใจ 
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2. ศึกษาประสิทธิผลของการบริหารการศึกษา

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

3. เพ่ือพฒันาแนวทางการบริหารเพ่ือพฒันา

ประสิทธิผลการบริหารการศึกษาโรงเรียนอาชีวศึกษา

เอกชน 

 

แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 

ผูวิ้จยัศึกษาปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํ ดา้นความ

รับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ้ดา้นแรงจูงใจ ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารการศึกษา โรงเรียนอาชีวศึกษา

เอกชน โดยใชท้ฤษฏีต่าง ๆ ดงัน้ี ปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํ 

ผูวิ้จยัใชท้ฤษฏีการบริหารของ คูซ และพอสเนอร์ 

Kouzes and Posner (1995) ปัจจยัดา้นแรงจูงใจผูวิ้จยัใช้

ทฤษฏีการบริหารของ แมค็เซลเลน (McClellend, 1987) 

การบริหารการศึกษาโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ผูวิ้จยั

ไดน้าํรูปแบบของการบริหารโรงเรียนตามแนว

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ี

แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 (สาํนกังาน

ปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2544)  

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 

 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
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วธีิดําเนินการวจัิย 

การวิจยัน้ี เป็นการวิจยัเชิงบรรยาย 

(descriptive research) ประเภทวิจยัเชิงสหสมัพนัธ์ 

(correlation research) วิธีการวิจยัไดแ้ก่ การศึกษา

ประสิทธิผลของการบริหารการศึกษาโรงเรียน

อาชีวศึกษา เอกชน และปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล

ของการบริหารการศึกษาโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

ดา้นภาวะผูน้าํ ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ้และ

แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการบริหารการศึกษาโรงเรียน

อาชีวศึกษาเอกชน  

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นผูบ้ริหาร

ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการ และรองผูอ้าํนวยการโรงเรียน

อาชีวศึกษาเอกชนจาํนวน 354 โรงเรียน ไดข้นาดกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีจะใชเ้ป็นตวัแทนของประชากร จาํนวน 290 

โรงเรียนโดยเก็บขอ้มูลโรงเรียนอาชีวศึกษา เอกชน 

จาํนวน 5 คน ซ่ึงประกอบดว้ย  ผูอ้าํนวยการ 1 คน และ

รองผูอ้าํนวยการ 4 คน การสุ่มกลุ่มตวัอยา่งใชก้ารสุ่ม

แบบชั้นภูมิ (stratified random sampling)  โดยแบ่ง

ประชากรออกเป็นกลุ่มย่อยตามขนาดของโรงเรียน 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูวิ้จยัไดร้วบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถาม ซ่ึง

ผูวิ้จยัสร้างข้ึนเองส่วนหน่ึง และพฒันามาจากผูอ่ื้นส่วน

หน่ึงเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามนาํมา

ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถว้นของแบบสอบถามท่ี

ไดรั้บคืนมา นาํไปวิเคราะห์ขอ้มลูของเน้ือหา (content 

analysis) และวิเคราะห์สรุปอุปนยั (analysis induction)  

 

 

 

 

 

การวเิคราะห์และสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 วิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสิทธ์ิ สหสมัพนัธ์ 

ของเพียร์สนั และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

 

ผลการวจัิย 

พบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน มี

ศกัยภาพทางดา้นการบริหารโรงเรียนและพร้อมพฒันา

ตนเอง เพ่ือนาํไปพฒันาประสิทธิผล ของการบริหาร

การศึกษา โรงเรียนของตนเอง ดา้นภาวะผูน้าํ พบวา่ 

ผูบ้ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนมีการปฏิบติัใน

ระดบัมากท่ีสุด คือ การไม่ชอบเอารัดเอาเปรียบในการ

ทาํงาน และผูร่้วมงานสามารถเขา้พบเพ่ือใหข้อ้คิดเห็น

กบัไดโ้ดยง่ายและสะดวก ดา้นความรับผิดชอบท่ี

ตรวจสอบได ้พบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา

เอกชน ปฏิบติัไดใ้นระดบัมากท่ีสุดคือ หน่วยงานจดัทาํ

แผนงาน/โครงการท่ีสอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน/์พนัธกิจ

ของโรงเรียน และหน่วยงานกาํหนดบทบาทหนา้ท่ี

ความรับผิดชอบในการปฏิบติังานท่ีชดัเจน ดา้น

แรงจูงใจ พบวา่ผูบ้ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน

ปฏิบติังานในระดบัมากท่ีสุด คือการใหเ้วลาในการรับ

ฟังปัญหาของผูร่้วมงานและแสดงความเห็นอกเห็นใจ 

มีความสาํคญัอยา่งมากต่อการทาํงานร่วมกนั และรู้สึก

วา่บุคลากรในโรงเรียนเป็นส่ิงท่ีทาํใหโ้รงเรียนเป็น

สถานท่ีน่าทาํงาน 

 ประสิทธิผลการบริหารการศึกษาของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมาก และเม่ือพิจารณาจาํแนกเป็นรายดา้นพบวา่ท่ี

มีประสิทธิผลการบริหารการศึกษามากท่ีสุด คือ การ

บริหารงานบุคคล การบริหารงานทัว่ไป การ

บริหารงานวิชาการ และการบริหารงานงบประมาณ 

ตามลาํดบั 

 กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัต่อ

ประสิทธิผลการบริการการศึกษาโรงเรียนอาชีวศึกษา
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เอกชนดา้นต่างๆ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเลข

คณิตอยูร่ะหวา่ง 4.53 ถึง 4.77 ตวัแปรท่ีกลุ่มตวัอยา่งให้

ความสาํคญัอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ตวัแปรการมีแผนสาํรอง

มีค่าเฉล่ียเลขคณิต เท่ากบั  4.77 ส่วนตวัแปรท่ีกลุ่ม

ตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัอนัดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ ตวัแปรการ

บาํรุงขวญัและกาํลงัใจ  เฉล่ียเลขคณิต เท่ากบั 4.53 ตวั

แปรส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ระหวา่ง 0.48 ถึง 0.62 

เม่ือพิจารณาค่าความเบ ้(Skewness) ทุกรายการมีการ

แจกแจงในลกัษณะเบซ้า้ย (ค่าความเบเ้ป็นลบ) มีค่า

ระหวา่ง  -2.06 ถึง -0.88 แสดงวา่ขอ้มลูส่วนใหญ่มีการ

แจกแจงของขอ้มลูใกลเ้คียงกบัการแจกแจงของโคง้

ปกติ  เม่ือพิจารณาค่าความโด่ง (Kurtosis) ส่วนใหญ่มี

ค่าเป็นบวก มีค่าระหวา่ง 0.23 ถึง 3.49 แสดงวา่ขอ้มูล

ส่วนใหญ่มีการกระจายนอ้ย เม่ือพิจารณาสมัประสิทธ์ิ

การกระจาย (CV) พบวา่ ตวัแปรแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ มี

การกระจายของขอ้มลูมากท่ีสุด ร้อยละ 13.49 แสดงวา่

กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัตวัแปรน้ีแตกต่าง

กนัมาก ตวัแปรการมีแผนสาํรอง มีการกระจายของ

ขอ้มลูนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ  10.01 แสดงวา่กลุ่มตวัอยา่งมี

ความคิดเห็นเก่ียวกบัตวัแปรน้ีใกลเ้คียงกนัมาก 

 

การอภิปรายผล 

จากการวิจยั ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ

การบริหารการศึกษาโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

อภิปรายดา้นภาวะผูน้าํ ดา้นความรับผิดชอบท่ี

ตรวจสอบได ้และดา้นแรงจูงใจ ไดด้งัน้ี 

 1. ปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํ ท่ีผูบ้ริหารปฏิบติัตน

ดว้ยการสร้างตวัอยา่งท่ีดี แสดงใหเ้ห็นถึงวิชาชีพท่ี

สอดคลอ้งกบัคุณค่าก่อใหเ้กิดความสาํเร็จ เกิด

ความกา้วหนา้อยา่งต่อเน่ือง บุคคลท่ีมีภาวะผูน้าํ จะตอ้ง

ประพฤติตวัเป็นแบบอยา่งท่ีดี เป็นท่ีท่ีน่ายกยอ่งเคารพ

นบัถือ ไวว้างใจ และทาํใหผู้ต้ามเกิดความภาคภูมิใจ 

เพ่ือไม่ทาํงานกบัส่ิงท่ีผูน้าํจะตอ้งปฏิบติัเพ่ือบรรลุถึง

คุณลกัษณะการเป็นตน้แบบใหก้บัผูร่้วมงาน คือตอ้ง

เป็นผูมี้วิสยัทศัน ์และสามารถถ่ายทอดใหก้บัผูร่้วมงาน 

มีความสมํ่าเสมอมากกวา่การเอาแต่อารมณ์ หลีกเล่ียง

การใชอ้าํนาจเพ่ือประโยชนส่์วนตน แก่จะใหเ้กิด

ประโยชนแ์ก่ผูอ่ื้น และของกลุ่ม ทาํใหผู้ต้ามกา้วพน้

จากความสนใจในตนเอง หรือ การมุ่งประโยชน์

ส่วนตวัมาเป็นประโยชนส่์วนรวม  สอดคลอ้งกบั อญั

ชิสา เอ่ียมละออ (2554, หนา้ 105-115) 

 2. ปัจจยัดา้นความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ้

ผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญักบัการมีเป้าหมายท่ีชดัเจน ดว้ย

การจดัแผน/โครงการ สอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน/์พนัธกิจ

ของโรงเรียน และกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีความ

รับผิดชอบในการปฏิบติังานท่ีชดัเจน องคก์ารท่ีมี

ลกัษณะการทาํงานแบบมีความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบ

ได ้จะส่งผลต่อความสาํเร็จขององคก์ารซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัผลการวิจยัแนวคิด ภาวะผูน้าํ ของ Bass and Avolio 

(1990) เสนอวา่ บุคคลท่ีมีภาวะผูน้าํ จะตอ้งประพฤติตวั

เป็นแบบอยา่งท่ีดี เป็นท่ีท่ีน่ายกยอ่งเคารพนบัถือ 

ไวว้างใจ  และสอดคลอ้งกบั (Bass, 1985) 

3. ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ ผูบ้ริหาร

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน มีแรงจูงใจใฝ่สมัพนัธ์ 

แสดงใหเ้ห็นวา่ แรงจูงใจใฝ่สัมพนัธ์เป็นการร่วมมือ

และประสานงานกนัในการทาํงาน มีความพึงพอใจ

ผูบ้ริหารโรงเรียนมีแรงจูงใจใฝ่สมัพนัธ์สูง คือ ผูบ้ริหาร

ท่ีมีความรู้สึกพึงพอใจกบัการตดัสินใจของกลุ่ม การ

เป็นท่ีช่ืนชอบของผูร่้วมงาน และเป็นผูบ้ริหารท่ีมีความ

เช่ือวา่การแสดงความเห็นอกเห็นใจ ความไวว้างใจ การ

เขา้สงัคมกบัเพ่ือนร่วมงานและการพฒันา 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความสาํคญัมาก ยอมรับใน

ความสามารถของบุคลากรทุกคน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 

Samuel (2003) ท่ีกล่าววา่ องคก์ารท่ีมีลกัษณะการ

ทาํงานแบบมีความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ้จะส่งผล

ต่อความสาํเร็จขององคก์าร และการเขา้สงัคมกบัเพ่ือน
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ร่วมงานและการพฒันา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความสาํคญั

มาก ยอมรับในความสามารถของบุคลากรทุกคน จึงไม่

รับความร่วมมือจากผูร่้วมงานจนประสบผลสาํเร็จ 

(ดวงสมร กล่ินเจริญ, 2545) 

4. ประสิทธิผลของการบริหารการศึกษา

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน พบวา่ ปัจจยัภาวะผูน้าํ ไม่

ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ ผูบ้ริหารโรงเรียน

อาชีวศึกษาเอกชน จะใหค้วามสาํคญัการบริหารงาน

บุคคล และการบริหารงานทัว่ไป เน่ืองจากเป็นภาระ

ของผูบ้ริหารท่ีตอ้งรับผิดชอบโดยตรงตามสภาพของ

โรงเรียนเอกชนปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของการ

จดัการศึกษาของโรงเรียน ความพึงพอใจของครู 

มากกวา่ การเป็นผูน้าํทางวิชาการ 

 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช้ 

1.  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา

ในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ควรมีการตั้ง

คณะกรรมการเพ่ือทาํหนา้ท่ีท่ีกาํหนดทิศทาง การ

จดัการศึกษาของโรงเรียน ตามคู่มือท่ีสร้างข้ึนให้

ชดัเจนรวมถึงการติดตามประเมินผล เพ่ือนาํขอ้มลูมา

ปรับปรุงแกไ้ขอยา่งเป็นระบบ 

2.  หน่วยงานท่ีเป็นฝ่ายนโยบายหรือกาํหนด

หลกัเกณฑ ์กฎ ระเบียบ ควรมีการแกไ้ข  กฎระเบียบท่ี

เป็นอุปสรรค เพ่ือใหก้ารจดัการศึกษาในโรงเรียน 

เป็นไปอยา่งรวดเร็ว และคล่องตวั 

3.  โรงเรียนควรมีการกระจายอาํนาจการ

ตดัสินใจใหก้บัครู อาจารยแ์ละบุคลากรใหม้ากข้ึน จะ

ทาํใหก้ารปฏิบติังานมีความคล่องตวั สะดวกรวดเร็ว 

และมีความชดัเจนในสายบงัคบับญัชาในแต่ละ

ตาํแหน่ง 

4.  ผูบ้ริหาร และครู ควรตระหนกั และรับรู้

บทบาทของตนเองในการปฏิบติัหนา้ท่ี เพ่ือใหก้าร

ดาํเนินงานตามคู่มือเป็นไปไดอ้ยา่งราบร่ืน 

 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

1.  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบควรมีการศึกษาวิจยั

เก่ียวกบัการพฒันาระบบการประเมินผลการบริหารจดั

การศึกษาของโรงเรียนท่ีนาํคู่มือไปใชว้า่เกิด

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากนอ้ยเพียงใด 

2.  การศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป ควรมีการวิจยั

เก่ียวกบัการพฒันาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียน

อาชีวศึกษาเอกชน ใหมี้ศกัยภาพในการบริหารจดั

การศึกษาใหสู้งข้ึน และเท่าทนักบัสถานการณ์ท่ี

เปล่ียนแปลงไป โดยการพฒันาผูบ้ริหารท่ียงัอยูใ่น

ประจาํการ 

3.  โรงเรียนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ควรมี

การศึกษาปัจจยัภายนอกท่ีจะส่งผลต่อประสิทธิผลของ

โรงเรียนท่ีนาํคู่มือไปใชใ้นการจดัการศึกษา 

4.  การวิจยัคร้ังน้ีอาจเป็นแนวทางใหมี้

การศึกษาพฒันารูปแบบการจดัการศึกษาในระดบั     
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 The research were follow: (1)A study of  the method of teaching and learning regarding reading skill. (2) 

The development of Pisa method to enhance reading skill. The subjects were seven educational scholars and 30 

school directors from the Primary Education Office Area. and (3) A study of satisfaction of Pisa method to enhance 

reading skill of Chumchonwatsadad  School students. The subjects were teachers and students from 

Chumchonwatsadad  School, Nakornluang District, Ayutthaya, Thailand. The research instruments used to elicit the 
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data were Questionnaire and Group Discussion Manual. The data analysis was qualitatively and quantitatively 

performed by considering the descriptive data, means, standard deviation and t-test. The overall result indicates that 

of all learning and teaching methods pertaining to reading skill, there were 12 methods which were implemented and 

there were 22 methods which have not been implemented. The Pisa method used for reading improvement consists of 

Plan   (P), Implement  (I), Supervision (S), Assessment (A). After using the method in the school, the teachers’ 

opinion towards the implementation is highly satisfying. The result of reading skill after using the method shows that 

students’ reading skill was significantly improved (P = 0.5) .Accordingly, teachers and students were satisfied with 

the methods of the learning and teaching. 

 

Keywords: development of PISA model administrative, promotion  reading skill 

 

ความนํา 

 “ภาษาไทยเป็นเอกลกัษณ์ประจาํชาติเป็น

สมบติัทางวฒันธรรมอนัก่อใหเ้กิดความเป็นเอกภาพ  

เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารเพ่ือความเขา้ใจและ

ความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ทาํใหส้ามารถประกอบธุรกิจ

การงานและการดาํรงชีวิตร่วมกนัในสงัคมไดอ้ยา่ง

สนัติสุข  เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้

ประสบการณ์จากแหล่งขอ้มลูข่าวสารสนเทศต่าง ๆ  

เพ่ือพฒันาความรู้ ความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ และ

สร้างสรรคใ์หท้นัต่อการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและ

ความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีตลอดจน

นาํไปใชใ้นการพฒันาอาชีพใหมี้ความมัน่คงทาง

เศรษฐกิจ นอกจากน้ียงัเป็นส่ือท่ีแสดงภูมิปัญญาของ

บรรพบุรุษดา้นวฒันธรรม ประเพณี และสุนทรียภาพ 

โดยบนัทึกไวเ้ป็นวรรณคดีอนัลํ้าค่า ภาษาไทยจึงเป็น

สมบติัของชาติท่ีควรค่าแก่การเรียนรู้เพ่ืออนุรักษแ์ละ

สืบสานใหค้งอยูคู่่ชาติตลอดไป 

 การอ่านจึงเป็นเคร่ืองมือสาํคญัอยา่งหน่ึงใน

การศึกษาคน้ควา้ความรู้ของมนุษยแ์ละมีความจาํเป็น

ในชีวิตประจาํวนัเป็นอนัมาก เน่ืองจากปัจจุบนัความ

เปล่ียนแปลงในดา้นวตัถุ วิทยาการและเทคโนโลยี 

ต่าง ๆ มีมาก  การอ่านจะช่วยพฒันาสติปัญญาของ

ผูอ่้านใหสู้งข้ึน ช่วยรู้ข่าวสารขอ้เทจ็จริง ตลอดจน

ความเคล่ือนไหวของส่ิงต่าง ๆ ผูอ่้านสามารถใช้

ประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการอ่านมาใชใ้นการตดัสินใจ

และแกปั้ญหาต่าง ๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544 , 

หนา้ 3) นอกจากนั้น การอ่านยงัช่วยพฒันาความคิด 

และยกระดบัสติปัญญาใหสู้งข้ึน  เพราะเม่ืออ่านมาก

ยอ่มรู้มาก เม่ือมีความรู้มากย่อมก่อใหเ้กิดสติปัญญาท่ี

แหลมคม  ฉลาดปราดเปร่ือง  และอ่านถึงขั้นเช่ียวชาญ

ในเร่ืองท่ีสนใจ และคิดตามอ่านกไ็ด ้(สนิท  สตัโยภาส, 

2545, หนา้ 93-94)โดยเฉพาะนกัเรียนในระดบั

ประถมศึกษา นกัเรียนท่ีมีความสามารถในการอ่านไดดี้

มกัจะเรียนวิชาอ่ืน ๆ ดีตามไปดว้ย ถา้นกัเรียนอ่าน

หนงัสือไม่ออกกจ็ะทาํใหน้กัเรียนไม่ประสบ

ความสาํเร็จในการเรียนวิชาอ่ืน ฉะนั้นครูจะตอ้งสอน

ใหน้กัเรียนมีทกัษะในการอ่านเพ่ือจะไดน้าํทกัษะการ

อ่านไปใชแ้สวงหาความรู้ในวิชาท่ีเรียนและนาํไปใชใ้น

ชีวิตประจาํวนั (ดารกา  ตน้ครองจนัทร์, 2545, หนา้ 6-

7) 

 จากสภาพปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ผูวิ้จยั จึง

ทาํการศึกษาขอ้มลูของโรงเรียนชุมชนวดัเสดจ็ฯจากผล

การทดสอบการอ่านการเขียนระดบัชาติ ปีการศึกษา 

2552 พบวา่นกัเรียนจาํนวน 28  คน ผา่นเกณฑก์ารอ่าน 

จาํนวน  16  คน  คิดเป็นร้อยละ 57.14  ไม่ผา่นเกณฑ ์ 

จาํนวน  12  คน คิดเป็นร้อยละ    42.86  มีผลการ
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ประเมิน NT กลุ่มสาระภาษาไทยเฉล่ีย  38.38ซ่ึงอยูใ่น

ระดบัตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียระดบัเขตพ้ืนท่ี และระดบั

สาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ

สอดคลอ้งกบัขอ้มูลจากครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทยท่ีรายงานวา่มีเดก็ท่ีมีปัญหาดา้นการอ่าน

ดงักล่าว และไดศึ้กษาสาเหตุเด็กท่ีมีปัญหาดา้นการอ่าน 

พบวา่ เดก็จาํคาํไม่ได ้จาํนวน10  คนอ่านออกเสียง

พยญัชนะผิดจาํนวน  2 คน  (โรงเรียนชุมชนวดัเสดจ็ฯ, 

2553, หนา้ 5) 

 ดงันั้นผูวิ้จยัศึกษาไดศึ้กษาคน้ควา้การ

บริหารการเรียนการสอนโดยใชก้ระบวนการ PISA ข้ึน 

ซ่ึงกระบวนการบริหารการเรียนการสอนน้ี 

ประกอบดว้ย  4  ขั้นตอน ไดแ้ก่ การวางแผน (P) การ

ดาํเนินงานตามแผน  (I) การนิเทศ กาํกบั ติดตาม (S) 

และการประเมินผล  (A) ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีใชใ้น

บริหารการเรียนการสอนสามารถนาํมาใชใ้นการพฒันา

เดก็ท่ีมีปัญหาการอ่านได ้สอดคลอ้งกบัทิศนา แขมมณี

(2551, หนา้ 474) ท่ีกล่าววา่ การสอนใหไ้ดผ้ลดีนั้น 

ควรจะตอ้งเร่ิมท่ีหลกัการและจดักระบวนการสอนให้

สอดคลอ้งกบัหลกัการโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอน  

วิธีการสอน และเทคนิคการสอน ซ่ึงมีอยู่หลากหลาย

เขา้มาช่วยใหก้ระบวนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

และสอดคลอ้งกบั อิงฟ้า  ประยรูสุข (2551) ท่ีไดศึ้กษา

กระบวนการบริหารการเรียนการสอนตามความคิดเห็น

ของขา้ราชการครูโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยัเขตสาทร

กรุงเทพมหานครสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

กรุงเทพมหานครเขต1 พบวา่ ควรมีกระบวนการในการ

บริหารการเรียนการสอน ดงันั้นสถานศึกษาจึงควรมี

กระบวนการในการบริหารการเรียนการสอนเพ่ือ

แกปั้ญหาเดก็ท่ีมีปัญหาการอ่าน     

 ผูวิ้จยัในฐานะผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงนาํ

การบริหารการเรียนการสอนโดยใชก้ระบวนการ 

PISAน้ีมาใชก้บัเด็กท่ีมีปัญหาการอ่านเพ่ือส่งเสริมการ

แกปั้ญหาการอ่านของเดก็ท่ีมีปัญหาการอ่านของ

โรงเรียนชุมชนวดัเสดจ็ฯ โดยผูวิ้จยัไดศึ้กษาสภาพการ

บริหารการเรียนการสอน สาํหรับเดก็ท่ีมีปัญหาการ

อ่าน ศึกษาคุณภาพของคู่มือการบริหารการเรียนการ

สอนสาํหรับเดก็ท่ีมีปัญหาการอ่านและศึกษาผลของ

การบริหารการเรียนการสอนสาํหรับเดก็ท่ีมีปัญหาการ

อ่านสาํหรับเดก็ท่ีมีปัญหาการอ่าน จึงกาํหนดเป็นการ

บริหารการเรียนการสอนสาํหรับเดก็ท่ีมีปัญหาการอ่าน

โดยใชก้ระบวนการ PISA ของโรงเรียนชุมชน 

วดัเสดจ็ฯ 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1.   เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารการเรียนการ

สอนสาํหรับเดก็ท่ีมีปัญหาการอ่านของโรงเรียนชุมชน

วดัเสดจ็ฯโดยใชก้ระบวนการ PISA 

2. เพ่ือศึกษาคุณภาพของคู่มือการบริหาร

การเรียนการสอนสาํหรับเดก็ท่ีมีปัญหาการอ่านของ

โรงเรียนชุมชนวดัเสดจ็ฯโดยใชก้ระบวนการ PISA 

3. เพ่ือศึกษาผลการบริหารการเรียนการ

สอนสาํหรับเดก็ท่ีมีปัญหาการอ่านของโรงเรียนชุมชน

วดัเสดจ็ฯโดยใชก้ระบวนการ PISA 
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กรอบความคิดการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบความคิดการวจิยั 

 

วธีิดําเนินการบริหารการเรียนการสอนสําหรับเด็กที่

มีปัญหาการอ่านโดยใช้กระบวนการ PISA 

 กระบวนการ PISA ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน

คือ การวางแผน การดาํเนินตามแผน การนิเทศ กาํกบั

ติดตาม และการประเมินผล  มีการดาํเนินการดงัน้ี  

1. ขั้นการวางแผน (P) 

2. ขั้นการดาํเนินงานตามแผน (I)   

3. ขั้นการนิเทศ กาํกบั ติดตามผล(S)   

4. ขั้นประเมินผล(A)   

 

 

 

การดาํเนินการวจิยั 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ  (1)  

ศึกษาสภาพการบริหารการเรียนการสอนสาํหรับเด็กท่ี

มีปัญหาการอ่านของโรงเรียนชุมชนวดัเสดจ็ฯฯโดยใช้

กระบวนการ PISA (2) ศึกษาคุณภาพของการบริหาร

การเรียนการสอนสาํหรับเดก็ท่ีมีปัญหาการอ่านของ

โรงเรียนชุมชนวดัเสดจ็ฯฯโดยใชก้ระบวนการ PISA 

และ (3) ศึกษาผลของการบริหารการเรียนการสอน

สาํหรับเดก็ท่ีมีปัญหาการอ่านของโรงเรียนชุมชนวดั

เสดจ็ฯฯ โดยใชก้ระบวนการ PISA ผูวิ้จยัไดด้าํเนินการ

วิจยั เป็น 3ตอน รายละเอียด ดงัน้ี 

 

 

ผลการบริหารการ

เรียนการสอนสําหรับ

เด็กทีม่ีปัญหาด้าน

การอ่านโดยใช้

กระบวนการ PISA 

 

หลกัการและทฤษฎเีกีย่วกบัการ

อ่าน 

หลกัการ  แนวคิดใน                         

การบริหารงานวชิาการ 

สังเคราะห์เป็นขอบข่าย                     

งานการจัดการเรียนการสอน 
 

หลกัการและแนวคิดเกี่ยวกบั           

เด็กทีม่ีปัญหาการอ่าน 

หลกัการ  แนวคิดใน                         

การบริหารงาน  

สังเคราะห์เป็น 

กระบวนการบริหาร  PISA 
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 ตอนท่ี  1การศึกษาสภาพการบริหารการ

เรียนการสอนสาํหรับเดก็ท่ีมีปัญหาการอ่านของ

โรงเรียนชุมชนวดัเสดจ็ฯฯโดยใชก้ระบวนการ PISA 

 การศึกษาสภาพการบริหารการเรียนการ

สอนสาํหรับเดก็ท่ีมีปัญหาการอ่านของโรงเรียนชุมชน

วดัเสดจ็ฯฯโดยใชก้ระบวนการ PISA ประกอบดว้ย 2  

ส่วน คือ 

1. ศึกษาสภาพการบริหารการเรียนการ

สอนสาํหรับเดก็ท่ีมีปัญหาการอ่านโดยใชส้อบถามครู

โรงเรียนชุมชนวดัเสดจ็ฯฯ ปีการศึกษา 2553  จาํนวน  

18  คน 

2. จดัสนทนากลุ่มโดยครูและ

ศึกษานิเทศกส์าํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยธุยาเขต 1 เพ่ือวิเคราะห์ขอ้มลู 

ตอนท่ี  2การศึกษาคุณภาพของการบริหาร

การเรียนการสอนสาํหรับเดก็ท่ีมีปัญหาการอ่านของ

โรงเรียนชุมชนวดัเสดจ็ฯฯโดยใชก้ระบวนการ PISA  

การศึกษาคุณภาพของการบริหารการเรียน

การสอนสาํหรับเดก็ท่ีมีปัญหาการอ่านของโรงเรียน

ชุมชนวดัเสดจ็ฯโดยใชก้ระบวนการ PISA 

ประกอบดว้ย  2  ส่วนคือ 

1.    ร่างและตรวจสอบร่างคู่มือการบริหาร

การเรียนการสอนสาํหรับเดก็ท่ีมีปัญหาการอ่านของ

โรงเรียนชุมชนวดัเสดจ็ฯโดยใชก้ระบวนการ PISA 

โดยผูวิ้จยัดาํเนินการร่างคู่มือและจดัสนทนากลุ่ม

ประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญ 7 คน เพ่ือตรวจสอบร่างคู่มือ 

 2.    ตรวจสอบคู่มือการบริหารการเรียนการ

สอนสาํหรับเดก็ท่ีมีปัญหาการอ่านของโรงเรียนชุมชน

วดัเสดจ็ฯฯโดยใชก้ระบวนการ PISA โดยผูบ้ริหาร

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาํนวน 30 ท่านและนาํขอ้มลู

มาวิเคราะห์ 

 ตอนท่ี  3 การศึกษาผลของการบริหารการ

เรียนการสอนสาํหรับเดก็ท่ีมีปัญหาการอ่านของ

โรงเรียนชุมชนวดัเสดจ็ฯโดยใชก้ระบวนการ PISA 

 การศึกษาผลของการบริหารการเรียนการ

สอนสาํหรับเดก็ท่ีมีปัญหาการอ่านของโรงเรียนชุมชน

วดัเสดจ็ฯโดยใชก้ระบวนการ PISA ประกอบดว้ย 2  

ส่วนคือ 

 1.  ผลการบริหารการเรียนการสอนสาํหรับ

เดก็ท่ีมีปัญหาการอ่านของโรงเรียนชุมชนวดัเสดจ็ฯ

โดยใชก้ระบวนการ PISA จากการสอบถามครู

โรงเรียนชุมชนวดัเสดจ็ฯ ปีการศึกษา  2555 จาํนวน  18  

คน  

 2.  ผลการบริหารการเรียนการสอนสาํหรับ

เดก็ท่ีมีปัญหาการอ่านของโรงเรียนชุมชนวดัเสดจ็ฯ

โดยใชก้ระบวนการ PISA ท่ีเกิดจากการจดัการเรียน

การสอนของครูในนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4- 6  ท่ี

เป็นเดก็ท่ีมีปัญหาการอ่าน ในปีการศึกษา 2553 – 2555 

จาํนวน  12  คน 
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สามารถสรุปขั้นตอนการวจิยั ดงัภาพ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

  

ภาพ 2 ขั้นตอนการวจิยั 

 

ประชากร 

ครูโรงเรียนชุมชนวดัเสดจ็ฯฯ ปีการศึกษา 

2553  จาํนวน  18 คน และนกัเรียนของ

โรงเรียนชุมชน 

วดัเสดจ็ฯชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4- 6 ท่ีเป็นเดก็ท่ีมีปัญหา

การอ่าน ในปีการศึกษา 2553 – 2555 จาํนวน 12 คน

เลือกมาแบบเจอะจง 

 

 

 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้  

 วเิคราะห์ขอ้มูลผูป้ระเมินไดน้าํขอ้มูลตาม

สภาพจริงและขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์

โดยใชค้่าสถิติดงัน้ี 

 1. สถิติท่ีใชใ้นการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

 1.1ใช ้ IOC หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง เพ่ือ

ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามสภาพ

การบริหารการเรียนการสอนสาํหรับเดก็ท่ีมีปัญหาการ

อ่านของโรงเรียนชุมชนวดัเสด็จฯ   

ขั้นตอนการวจิยั 
 

 แนวทางการดาํเนินการวจิยั 

 
 

 ผลลพัธ์ 

 
 1. ศึกษาสภาพการบริหาร                 

การเรียนการสอนสาํหรับเด็กท่ีมี

ปัญหาการอ่าน 

 

1.สอบถามสภาพการบริหารการเรียนกา

สอนสาํหรับเด็กท่ีมีปัญหาการอ่าน 

2.เก็บขอ้มูลผลการเรียนเด็กท่ีมีปัญหากา

อ่าน 

3. สนทนากลุ่มเพ่ือวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

       ขอ้มูลสภาพการบริหาร           

การเรียนการสอนสาํหรับเด็กท่ีมี

ปัญหาการอ่าน 

 

2. ศึกษาคุณภาพของคู่มือ 

การบริหารการเรียนการสอน

สาํหรับเด็กท่ีมีปัญหาการอ่านของ

โรงเรียนชุมชนวดัเสด็จฯ 

 
 

1.ร่างและตรวจสอบร่างคูมื่อ                    

การบริหารการเรียนการสอนสาํหรับ

เด็กท่ีมีปัญหาการอ่านโดยผูเ้ช่ียวชาญ2.

ประเมินคู่มือการบริหารการเรียนการ

สอนสาํหรับเด็กท่ีมีปัญหาการอ่านโดย

ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 

คู่มือ 
การบริหารการจดัการเรียนการ

สอนสาํหรับเด็กท่ีมีปัญหาการอ่าน 
 

3. ศึกษาผลของการบริหารการ

เรียนการสอนสาํหรับเด็กท่ีมี

ปัญหาการอ่านของโรงเรียน

ชุมชนวดัเสด็จฯ 

 

 

1. นาํคู่มือการบริหารการเรียนการสอน

สาํหรับเด็กท่ีมีปัญหาการอ่านไปใชป้ฏิบั

จริง  

2. ประเมินผลการใชคู้่มือการบริหาร         

คู่มือโดยครู 

 
 

1. ผลการใชคู้่มือฯ  

2.  ผลท่ีเกิดจากเด็กท่ีมีปัญหาการ

อ่าน 
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1.2 ใช ้สมัประสิทธ์ิแอลฟา α  หาค่า

ความเท่ียงของแบบสอบถามสภาพการบริหาร           

การเรียนการสอนสาํหรับเดก็ท่ีมีปัญหาการอ่านของ

โรงเรียนชุมชนวดัเสดจ็ฯ   

 2. สถิติทีใ่ช้วเิคราะห์ข้อมูล 

  2.1 ค่าร้อยละ (Percentage) โดยใชสู้ตร 

(บุญชม   ศรีสะอาด, 2535, หนา้ 101) ดงัน้ี  

2.2 ใช ้ µ หาค่าเฉล่ียของ

แบบสอบถามสภาพการบริหาร  

2.3  ใช ้ σ  หาค่าการกระจายของ

ขอ้มลูของแบบสอบถามสภาพการบริหารการเรียนการ

สอนสาํหรับเดก็ท่ีมีปัญหาการอ่านของโรงเรียนชุมชน

วดัเสดจ็ฯ   

 การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน

โดยใชก้ารเรียนจากแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่าน จาก

สูตร  Wilcoxon  Matched  Pairs  Signed – Ranks ท่ี

ระดบัความสาํคญั .05 (นิภา  ศรีไพโรจน,์ 2533, หนา้

92) 

 

ผลการวจัิย 

 ตอนท่ี  1  การศึกษาสภาพการบริหารการ

เรียนการสอนสาํหรับเดก็ท่ีมีปัญหาการอ่านของ

โรงเรียนชุมชนวดัเสดจ็ฯโดยใชก้ระบวนการ PISA 

 1.  การวิเคราะห์ขอ้มลูจากแบบสอบถาม 

 จากการศึกษาสภาพการบริหารการเรียนการ

สอนสาํหรับเดก็ท่ีมีปัญหาการอ่านของโรงเรียนชุมชน

วดัเสดจ็ฯฯโดยใชก้ระบวนการ PISA จากการสอบถาม

ความคิดเห็นของครูท่ีเป็นประชากรจาํนวน  18  คน 

พบวา่ ผลการดาํเนินการบริหารการเรียนการสอน

สาํหรับเดก็ท่ีมีปัญหาการอ่านของโรงเรียนชุมชนวดั

เสดจ็ฯฯโดยใชก้ระบวนการ PISAปีการศึกษา  2553 

รายการท่ีโรงเรียนชุมชนวดัเสดจ็ฯฯดาํเนินการจาํนวน 

12  ขอ้  คิดเป็นร้อยละ  35.29  และยงัไม่ไดด้าํเนินการ

จาํนวน  22  ขอ้  คิดเป็น ร้อยละ  64.71  

 ตอนท่ี  2  การศึกษาคุณภาพของคู่มือการ

บริหารการเรียนการสอนสาํหรับเดก็ท่ีมีปัญหาการอ่าน

ของโรงเรียนชุมชนวดัเสดจ็ฯโดยใชก้ระบวนการ PISA 

 จากการศึกษาคุณภาพของคู่มือการบริหาร

การเรียนการสอนสาํหรับเดก็ท่ีมีปัญหาการอ่านของ

โรงเรียนชุมชนวดัเสดจ็ฯฯโดยใชก้ระบวนการ PISA 

จากการตรวจสอความถกูตอ้ง ความเมาะสมประโยชน ์

และความเป็นไปไดโ้ดยผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานพบวา่ คู่มือการบริหารการเรียนการสอน

สาํหรับเดก็ท่ีมีปัญหาการอ่านของโรงเรียนชุมชนวดั

เสดจ็ฯฯโดยใชก้ระบวนการ PISA มีเน้ือหาถกูตอ้ง (Χ

=3.94 , SD = 0.57)  มีความเหมาะสม  (Χ=3.72 , SD = 

0.56)มีประโยชน ์(Χ=3.71 , SD = 0.57)  และมีความ

เป็นไปได ้(Χ=3.77 , SD = 0.60)  ผา่นเกณฑก์าร

ประเมินอยูใ่นระดบัมากข้ึนไปทุกรายการ  

 ตอนท่ี  3  การศึกษาผลของการบริหารการ

เรียนการสอนสาํหรับเดก็ท่ีมีปัญหาการอ่านของ

โรงเรียนชุมชนวดัเสดจ็ฯฯโดยใชก้ระบวนการ PISA 

จากการศึกษาผลสาํเร็จท่ีเกิดกบัเดก็ท่ีมีปัญหาการอ่าน

ของโรงเรียนชุมชนวดัเสดจ็ฯปีการศึกษา 2553 - 2555 

จาํนวน 12  คน  พบวา่เดก็ท่ีมีปัญหาการอ่านมี

ผลสมัฤทธ์ิทางดา้นการอ่านสูงข้ึน ศึกษาไดจ้ากผลการ

เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงั

เรียนของเดก็ท่ีมีปัญหาการอ่านโดยใชก้ระบวนการ

บริหารการเรียนการสอนสาํหรับเดก็ท่ีมีปัญหาการอ่าน

โดยใชก้ระบวนการ PISA ปีการศึกษา 2553-2555 นั้น 

พบวา่ หลงัการเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัท่ี

ระดบั .05     

 

การอภิปรายผล 

 จากผลการวิจยั  มีประเดน็ท่ีสามารถนาํมา

อภิปรายผล  ไดด้งัน้ี 
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 ตอนท่ี  1  ศึกษาสภาพการบริหารการเรียน

การสอนสาํหรับเดก็ท่ีมีปัญหาการอ่านของโรงเรียน

ชุมชนวดัเสดจ็ฯฯโดยใชก้ระบวนการ PISA 

 สภาพการบริหารการเรียนการสอนสาํหรับ

เดก็ท่ีมีปัญหาการอ่านของโรงเรียนชุมชนวดัเสดจ็ฯ 

โดยใชก้ระบวนการ PISA ปีการศึกษา  2553 พบวา่ มี

รายการท่ีดาํเนินงานและยงัไม่ไดด้าํเนินการซ่ึงรายการ

ท่ีดาํเนินการไดแ้ก่ สถานศึกษาสนบัสนุนใหค้รูประจาํ

ชั้น/ครูท่ีปรึกษาและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งดาํเนินการ

พฒันาความสามารถเดก็ท่ีมีปัญหาการอ่านไดท้ัว่ถึง 

เพ่ือพฒันาความสามารถในการอ่านของเดก็ยิ่งเด็กท่ีมี

ปัญหาการอ่านยอ่มตอ้งมีผูใ้หก้ารช่วยเหลือโดยเฉพาะ

ครูอาจารยแ์ละผูป้กครองตอ้งร่วมกนั เพราะการอ่าน

เป็นกิจกรรมหลกัในการเรียนรู้ในเน้ือหาและ

ประสบการณ์ต่างๆในชีวิตประจาํวนั สอดคลอ้งกบั 

ปราณี  นาถมทอง (2548, หนา้ 95) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั

การส่งเสริมนิสยัรักการอ่านโดยการเล่านิทานสาํหรับ

เดก็อาย ุ3–5 ขวบ โรงเรียนบา้นโคกประสิทธ์ิ จงัหวดั

กาฬสินธ์ุ พบวา่เดก็ท่ีไดรั้บการส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน

ดว้ยการเล่านิทานมีลกัษณะพฤติกรรมท่ีแสดงรักการ

อ่านมากข้ึนดงันั้นสถานศึกษา ครู ผูป้กครอง หรือผูท่ี้

เก่ียวขอ้งควรใหค้วามสาํคญักบัการอ่านโดยเล่านิทาน

อยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ  ส่วนรายการท่ียงัไม่

ดาํเนินการทาํใหส้ถานศึกษามีปัญหาในการบริหารการ

เรียนการสอนสาํหรับเดก็ท่ีมีปัญหาการอ่านดงันั้น

สถานศึกษาควรศึกษาสภาพการบริหารการเรียนการ

สอนสาํหรับเดก็ท่ีมีปัญหาการอ่านเพ่ือการพฒันาเดก็

ใหมี้ความสามารถในการการเรียนรู้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน

ดงันั้นสถานศึกษาจึงควรมีโครงสร้างการบริหารการ

เรียนการสอนสาํหรับเดก็ท่ีมีปัญหาการอ่าน 

 ตอนท่ี  2  ศึกษาคุณภาพของคู่มือการบริหาร

การเรียนการสอนสาํหรับเดก็ท่ีมีปัญหาการอ่านของ

โรงเรียนชุมชนวดัเสดจ็ฯโดยใชก้ระบวนการ PISA 

ดา้นความถกูตอ้งของคู่มือการบริหารการ

บริหารการเรียนการสอนสาํหรับเดก็ท่ีมี

ปัญหาการ 

อ่านของโรงเรียนชุมชนวดัเสด็จฯ จากการศึกษา พบวา่ 

ผูเ้ช่ียวชาญและผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี

ความเห็นตรงกนัวา่คู่มือการบริหารการบริหารการ

เรียนการสอนสาํหรับเดก็ท่ีมีปัญหาการอ่านของ

โรงเรียนชุมชนวดัเสดจ็ฯ มีความถกูตอ้ง เพ่ือใหไ้ดคู้่มือ

การบริหารการบริหารการเรียนการสอนสาํหรับเดก็ท่ีมี

ปัญหาการอ่านของโรงเรียนชุมชนวดัเสดจ็ฯฯมีความ

ถกูตอ้งและสามารถนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งมีคุณภาพเพราะ 

ความถกูตอ้งของคู่มือ จะทาํใหคู้่มือมีคุณภาพและ

สามารถพฒันาไดอ้ยา่งสมบูรณ์สอดคลอ้งกบั กฤษณา  

คิดดี (2547, หนา้ 176) ท่ีไดศึ้กษาการพฒันารูปแบบ

การประเมินการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น

สาํคญั พบวา่ ผลการศึกษาความถกูตอ้งของการ

ประเมินมีความถกูตอ้งแสดงวา่การใชรู้ปแบบของการ

ประเมินการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น

สาํคญั ดงันั้นจึงควรจดัทาํคู่มือการบริหารการเรียนการ

สอนสาํหรับเดก็ท่ีมีปัญหาการอ่านของโรงเรียนชุมชน

วดัเสดจ็ฯ โดยใชก้ระบวนการ PISA ข้ึน 

ดา้นความเหมาะสมของคู่มือการบริหารการเรียนการ

สอนสาํหรับเดก็ท่ีมีปัญหาการอ่านของ 

โรงเรียนชุมชนวดัเสดจ็ฯ จากการศึกษา พบวา่ 

ผูเ้ช่ียวชาญและผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี

ความเห็นตรงกนัวา่คู่มือการบริหารการเรียนการสอน

สาํหรับเดก็ท่ีมีปัญหาการอ่านของโรงเรียนชุมชนวดั

เสดจ็ฯมีความเหมาะสมเพ่ือนาํไปใชใ้นการบริหาร

จดัการเรียนการสอนสาํหรับเด็กท่ีมีปัญหาการอ่าน

เพราะคู่มือการบริหารการเรียนการสอนสาํหรับเดก็ท่ีมี

ปัญหาการอ่านมีกระบวนการครบไดแ้ก่ การวางแผน 

การดาํเนินการตามแผน การนิเทศ ติดตามผลและการ

ประเมินผล สอดคลอ้งกบั บุญส่ง  เสาศิริ (2547) ไดท้าํ

การประเมินความเป็นไปไดข้องโครงการการวิจยัเชิง
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ปฏิบติัการในชั้นเรียน เพ่ือพฒันาการอ่านพบวา่

โรงเรียนดาํเนินการจดัรูปแบบกิจกรรมการอ่านไดต้าม

ความเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจและงบประมาณการ

วิจยัเพ่ือพฒันาการอ่านเป็นวิธีการแกปั้ญหาเก่ียวขอ้ง

กบัการสอนการอ่านได ้ดงันั้นคู่มือการบริหารการเรียน

การสอนสาํหรับเดก็ท่ีมีปัญหาการอ่านของโรงเรียน

ชุมชนวดัเสดจ็ฯฯจึงสมควรจดัทาํใหเ้มาะสมกบั

นกัเรียน  

ประโยชนข์องคู่มือการบริหารการเรียนการ

สอนสาํหรับเดก็ท่ีมีปัญหาการอ่านของโรงเรียน 

ชุมชนวดัเสดจ็ฯจากการศึกษา พบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญและ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความเห็นตรงกนัวา่

คู่มือการบริหารการเรียนการสอนสาํหรับเดก็ท่ีมีปัญหา

การอ่านมีประโยชนเ์พ่ือนาํไปใชใ้นการบริหารจดัการ

เรียนการสอนสาํหรับเดก็ท่ีมีปัญหาการอ่านเพราะการ

จดักิจกรรมเพ่ือพฒันาเดก็ท่ีมีปัญหาการอ่านจะตอ้ง

ไดรั้บประโยชนเ์ดก็มีการพฒันาโดยสามารถอ่าน

หนงัสือไดส้อดคลอ้งกบั สุนนัทา มัน่เศรษฐวิ์ทย ์

(2545, หนา้ 80) กล่าววา่การอ่านและการเขียนเป็น

ทกัษะท่ีมีความสาํคญัสาํหรับนกัเรียนและบุคคลทัว่ไป

เป็นทกัษะท่ีตอ้งใชพ้ฒันาความรู้ใหก้า้วหนา้เพ่ือ

ประโยชนต่์อการศึกษาและการประกอบอาชีพ ดงันั้น

จึงสมควรจดัทาํคู่มือการบริหารการเรียนการสอน

สาํหรับเดก็ท่ีมีปัญหาการอ่านเพ่ือใชใ้นการบริหาร

จดัการต่อไป 

 ความเป็นไปไดข้องคู่มือการบริหารการ

เรียนการสอนสาํหรับเดก็ท่ีมีปัญหาการอ่านของ

โรงเรียนชุมชนวดัเสดจ็ฯจากการศึกษา พบวา่ 

ผูเ้ช่ียวชาญและผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี

ความเห็นตรงกนัวา่มีความเป็นไปได ้เพ่ือนาํคู่มือการ

บริหารการเรียนการสอนสาํหรับเดก็ท่ีมีปัญหาการอ่าน

ของโรงเรียนชุมชนวดัเสดจ็ฯฯไปใชก้ารพฒันาเดก็ท่ี

อ่านหนงัสือไม่ออกเพราะการอ่านเป็นส่ิงสาํคญัใน

การศึกษาหาความรู้สอดคลอ้งกบั วิโรจน ์ สารรัถนะ 

(2553, หนา้ 76) ไดก้ล่าววา่การใชห้ลกัการมีส่วนร่วม

จากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมารวมกนัคิดรวมกนัวิเคราะห์

และรวมกนัใหข้อ้เสนอแนะโดยใชข้อ้มลูท่ีไดจ้ากการ

วิจยัในขั้นตอนแรกมาใชป้ระกอบการพิจารณาการ

ยอมรับซ่ึงจะก่อใหเ้กิดผลดีตามหลกัการมีส่วนร่วมท่ี

ดงันั้นคู่มือการบริหารการเรียนการสอนสาํหรับเดก็ท่ีมี

ปัญหาการอ่านของโรงเรียนชุมชนวดัเสดจ็ฯจะตอ้งมี

ความถกูตอ้งมีความเหมาะสมมีประโยชนแ์ละความ

เป็นไปไดใ้นการท่ีจะนาํไปใชใ้นการพฒันาเดก็ท่ีอ่าน

หนงัสือไม่ออกสามารถพฒันาไดส้ามารถอ่านหนงัสือ

ออกไดแ้ละมีความสุขกบัการไดอ่้านหนงัสือและรักท่ี

จะเรียนรู้ ดงันั้นจึงสมควรม่ีตอ้งศึกษาความเป็นไปได้

ของคู่มือการบริหารจดัการเรียน การสอนดว้ย 

 ตอนท่ี  3  การศึกษาผลของการบริหารการ

เรียนการสอนสาํหรับเดก็ท่ีมีปัญหาการอ่านของ

โรงเรียนชุมชนวดัเสดจ็ฯโดยใชก้ระบวนการ PISA 

 1. ผลจากการบริหารจดัการโดยสอบถามครู

รายละเอียด ดงัน้ี 

 1.1  การวางแผน สถานศึกษาไดก้าํหนด

นโยบายและกลยทุธ์เก่ียวกบัการพฒันาความสามารถ

เดก็ท่ีมีปัญหาการอ่านไวอ้ยา่งชดัเจนสอดคลอ้งกบัสุภา

ภรณ์ ยคุุณธร (2547)ไดก้ล่าวว่า การศึกษากระบวนการ

กาํหนดนโยบายและแผนพฒันาสถานศึกษาของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานศึกษากรณี

โรงเรียนประถมศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาภูเกต็ พบวา่คณะกรรมการสถานศึกษา

จาํนวน 7 คนเป็นผูก้าํหนดนโยบายและแนวทางพฒันา

การศึกษาโดยมีการดาํเนินงาน 6 ขั้นตอน  คือ ขั้น

เตรียมการ ขั้นกาํหนดนโยบายและแนวทางการพฒันา 

ขั้นนาํเสนอ ขั้นจดัทาํแผนพฒันา ขั้นปฏิบติัตามแผน 

และขั้นติดตามการใชแ้ผน 

 1.2  การดาํเนินงานตามแผนดา้นการ

ดาํเนินการ  ผลการดาํเนินงานสนองนโยบาย มาตรฐาน

การศึกษาสอดคลอ้งกบั นิตินยั  คาํจนัทร์ (2553, หนา้ 
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65-66) ไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันาการดาํเนินงานส่งเสริม

นิสยัการอ่านของนกัเรียนโรงเรียนเหล่าหลวงประชา

นุสรณ์  อาํเภอเกษตรวิสยั  จงัหวดัร้อยเอด็ โดยใชก้าร

วิจยัปฏิบติัการ พบวา่การพฒันาการดาํเนินงานส่งเสริม

นิสยัการอ่านของนกัเรียนโรงเรียนเหล่าหลวงประชา

นุสรณ์  อาํเภอเกษตรวิสยั  จงัหวดัร้อยเอด็ โดยใชก้ล

ยทุธ์หอ้งสมุดเคล่ือนท่ี (ยอดนกัอ่าน) และยอดนกัเล่า

นิทานนั้นเม่ือครบ 2 วงรอบแลว้ทาํใหก้ารพฒันา

ดาํเนินงานส่งเสริมนิสยัรักการอ่านของนกัเรียนบรรลุ

เป้าหมายโดยนกัเรียนชอบอ่านและพฒันาทางการอ่าน

ดีข้ึนดงันั้นการดาํเนินงานตามแผนจึงทาํใหส้ามารถ

พฒันาไดต้รงเป้าหมายเดก็สามารถอ่านหนงัสือไดแ้ละ

สนองนโยบาย มาตรฐานการศึกษาท่ีกาํหนดไว ้ 

 1.3  การนิเทศ กาํกบั ติดตาม สถานศึกษา

เสริมสร้างขวญักาํลงัใจ บุคลากรโดยการนิเทศให้

กาํลงัใจในการดาํเนินงาน สอดคลอ้งกบั อุกฤษฎ์

บุษบงค ์(2553)ไดก้ล่าววา่ การจดัการตามกระบวนการ

การสร้างขวญัและกาํลงัใจสามารถนาํไปปรับใชใ้นการ

พฒันาเพ่ิมพนูความรู้ การมีส่วนร่วมและการสร้างขวญั

กาํลงัใจในการทาํงานของเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขท่ี

ปฏิบติังานในศูนยสุ์ขภาพชุมชนได ้อนัจะส่งผลดีต่อ

งาน  การปฏิบติังานบริการทางดา้นสาธารณสุข ต่อ

ประชาชน ทาํใหป้ระชาชนมีสุขภาพท่ีดี  ดงันั้นการ

นิเทศ กาํกบั ติดตาม สถานศึกษาเสริมสร้างขวญั

กาํลงัใจ บุคลากรโดยการนิเทศใหก้าํลงัใจในการ

ดาํเนินงานเป็น  ส่วนส่งเสริมกาํลงัใจในการทาํงานเพ่ือ

แกปั้ญหาเดก็ท่ีอ่านหนงัสือไม่ออกได ้ 

 1.4 การประเมินผลครูประจาํชั้น/ครูท่ี

ปรึกษามีการจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานการพฒันา

เพ่ือเปรียบเทียบ และวดัพฒันาการของการบริหาร

จดัการเรียนการสอนเพราะการประเมินผลจะทาํใหไ้ด้

มีขอ้มลูในการพฒันา สอดคลอ้งกบั สุทธิวรรณ ตนัติ

รจนาวงศ ์ (2546, หนา้ 159-160)  ท่ีไดก้ล่าววา่ 

สถานศึกษาควรแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบ จดัทาํบญัชี

พึงรับพึงจ่าย เพ่ือดูถึงแหล่งท่ีมาของเงินท่ีไดรั้บและ

สามารถตรวจสอบได ้พร้อมทั้งรายงานผลการเงิน การ

ดาํเนินงานและการบริหารจดัการดงันั้นการประเมินผล

จาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการรายงานผลการพฒันาเพ่ือเป็น

ขอ้มลู  

 ผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียน   

 ดา้นผลการอ่าน คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผูบ้ริหาร คณะครูและผูเ้ก่ียวขอ้ง ร่วมกนัวางแผนโดย

ร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมตดัสินใจในการดาํเนินงาน การ

นิเทศติดตามและการประเมิน ซ่ึง เดก็ท่ีมีปัญหาการ

อ่านสามารถอ่านหนงัสือได ้ และการจดัทาํคู่มือการ

บริหารการเรียนการสอนสาํหรับเดก็ท่ีมีปัญหาการอ่าน

เพ่ือใชแ้กปั้ญหาเดก็ท่ีมีปัญหาการอ่าน เพ่ือเดก็ท่ีอ่าน

หนงัสือไม่ออกจะทาํใหผ้ลสมัฤทธ์ิตํ่าแต่ในขณะท่ีเดก็

ท่ีอ่านไดจ้ะทาํใหมี้ใหผ้ลสมัฤทธ์ิสูงมีความเขา้ใจใน

เน้ือหาท่ีเรียน สอดคลอ้งกบั ชญาฉตัร  

รู้สมกาย (2552, หนา้ 95) ท่ีไดศึ้กษาการพฒันาครูดา้น

การจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนพระบุ

บา้นหนัราษฎร์ประสาท  อาํเภอพระยืน จงัหวดั

ขอนแก่น พบวา่ การพฒันาครูในดา้นการจดักิจกรรม

เพ่ือส่งเสริมการอ่านโดยวิธีการประชุมเชิงปฏิบติัการ 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการนิเทศกาํกบัติดตาม 

ใชห้ลกัการวิจยัปฏิบติัการทาํใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ 

สามารถจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอ่านได ้สอดคลอ้ง

กบัการประกนัคุณภาพการศึกษา ส่งผลใหน้กัเรียนเป็น

ผูมี้ทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการ

เรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองจึงควรส่งเสริม

สนบัสนุนใหน้าํกลยทุธ์ดงักล่าวไปใชใ้นการพฒันาครู

ในดา้นการจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน

อ่ืนต่อไปจากขอ้มูลการอ่านสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ในการ

บริหารโรงเรียนใหมี้ประสิทธิภาพในดา้นการอ่านให้

ประสบกบัความสาํเร็จไดน้ั้นจะตอ้งมีผูบ้ริหารท่ีเขา้ใจ

ปัญหาและตั้งใจต่อการพฒันาการอ่านอยา่งจริงจงัและ

ทุ่มเทโดยจะตอ้งเป็นผูบ้ริหารท่ีเป็นมืออาชีพใชค้วามรู้
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ความสามารถความร่วมมือในการทาํงานไดก้บัทุกภาค

ส่วนในการทาํงานโดยการนาํเทคนิควิธีทฤษฎีและ

หลกัการต่างๆท่ีหลากหลายมาบูรณาการเพ่ือปรับใชก้บั

การบริหารจดัการศึกษาใหเ้หมาะสมกบัสภาพ

เหตุการณ์บุคคล สถานท่ีระยะเวลา งบประมาณวสัดุ

อุปกรณ์และปัจจยัแวดลอ้มจึงจะประสบกบัความสาํเร็จ

และมีประสิทธิภาพในท่ีสุดสอดคลอ้งกบัประเวศวะสี 

(2541, หนา้ 56) ไดก้ล่าววา่การปฏิบติัภารกิจของ

โรงเรียนนอกจากจะจดัโครงสร้างขอบข่ายงานอยา่ง

เหมาะสมบุคลากรมีความรู้ความสามารถและมีความ

รับผิดชอบอยา่งสูงแลว้พฤติกรรมการบริหารนบัวา่มี

ส่วนสาํคญัอยา่งมากถา้มีการบริหารและจดัการท่ีดีงาน

กจ็ะบรรลุจุดมุ่งหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผลเพราะการบริหารและการจดัการท่ีดีเป็น

ปัจจยัช้ีถึงความสาํเร็จของการบริหารงาน 

 

ข้อเสนอแนะ  

                 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1.  ผูบ้ริหารโรงเรียนควรนาํผลการวิจยั

คร้ังน้ี เป็นขอ้มูลสารสนเทศในการวางนโยบายและ

แผนงานในการพฒันาการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

 2. ผูบ้ริหารควรมีการวางแผน เช่น 

สถานศึกษามีเป้าหมายและทิศทางการพฒันาการอ่าน

ใหมี้มาตรฐาน 

  

 ข้อเสนอแนะการวจัิย 

1. ในการพฒันาผูท่ี้มีปัญหาการอ่านใน

โรงเรียนผูบ้ริหารจะตอ้งช่วยการระดมทรัพยากรทาง

การศึกษาเพ่ือพฒันาการอ่านเป็นการส่งเสริมโครงการ

อยา่งเป็นระบบทุกภาคการศึกษา 

2. ในการพฒันาการอ่านจะตอ้งมีกิจกรรม

ท่ีหลากหลายและน่าสนใจเพ่ือไม่ใหผู้เ้รียนเกิดความ

เบ่ือหน่ายการจดักิจกรรมจะตอ้งฝึกบ่อย ๆ และซํ้า ๆ 

 

 ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

 1. โรงเรียนจะตอ้งพฒันาผูส้อนให้

ไดรั้บความรู้เพิ่มเติม ในการผลิตส่ือ นวตักรรมการ

สอนเพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีความสนใจเพื่อสนอง

ความแตกต่างของผูเ้รียน 

 2. การส่งเสริมการอ่านเพื่อพฒันา

ผูเ้รียนใหมี้ทกัษะการอ่านท่ีดีจะตอ้งกระทาํและ

ศึกษาตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 เพื่อเป็น

พื้นฐานของการศึกษา

 

 เอกสารอ้างองิ 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัและพฒันา ใชวิ้ธีการเชิงผสมผสานวิธี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาแนวทางการนาํกรอบ

แผนการจดัการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่ความเป็นเลิศดา้นอาชีพทอ้งถ่ิน กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูประกอบดว้ย ผูใ้หข้อ้มลูระดบั

นโยบาย จาํนวน 5 คน ระดบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จาํนวน 63 คน ระดบัสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาํนวน 786 คน 

วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชค่้าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เน้ือหา ผลการวิจยัพบวา่  (1) แนว

ทางการนาํกรอบแผนการจดัการศึกษาตลอดชีวิตมุ่งสู่ความเป็นเลิศดา้นอาชีพทอ้งถ่ินในกลุ่มจงัหวดัทั้ง 5ภูมิภาค มี

กรอบเน้ือหาสาระแตกต่างกนัตามภูมิภาค (2) แนวทาง ประกอบดว้ย แนวทางการบริหารจดัการหลกัสูตร แนวทางการ

จดักิจกรรมการเรียนรู้ และแนวทางการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ โดยทั้ง 3 เล่มมีความเหมาะสม สอดคลอ้ง และมี

ประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมาก (3) ผลการทดลองใชแ้นวทางพบวา่ สถานศึกษามีการจดัการศึกษาครอบคลุม 5 ดา้น คือ 

เกษตรกรรมทอ้งถ่ิน อุตสาหกรรมทอ้งถ่ิน บริการท่องเท่ียวทอ้งถ่ิน ศิลปะการแสดงทอ้งถ่ิน และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

คุณภาพหน่วยและแผนการจดัการเรียน พฤติกรรมการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ช้ินงาน โครงงาน 

รายงานกิจกรรมของผูเ้รียนมีคะแนนอยูใ่นระดบัปานกลาง และนกัเรียนเห็นคุณค่าและตระหนกัในความสาํคญัของ

อาชีพอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง  และ(4) ผลการปรับปรุงและพฒันาพบวา่ แนวทางการบริหารจดัการหลกัสูตรมี

เน้ือหา 4 บท ครอบคลุมการบริหารจดัการ การประเมินผลหลกัสูตร การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการหลกัสูตร แนว

ทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีเน้ือหา5บท ครอบคลุมการออกแบบการเรียนรู้แบบยอ้นกลบั การจดัการเรียนรู้มุ่งสู่

ความเป็นเลิศดา้นอาชีพ และแนวทางการวดัและประเมินผลการเรียนรู้มีเน้ือหา 4 บท ครอบคลุมการวดัและประเมินผล

การเรียนรู้อาชีพ การมีส่วนร่วมของหน่วยงานและชุมชนในการวดัและประเมินผล 

 

คําสําคัญ :  แนวทางประกอบการใช,้ กรอบแผนการจดัการศึกษาตลอดชีวิต, ความเป็นเลิศดา้นอาชีพทอ้งถ่ิน 

 

Abstract  

The purpose of this research is to develop an approach for implementation of a lifelong learning 

framework toward local career excellence. The study groups had 5 policymakers, 63 local administrators, and 786 

basic educators from the basic education level. The data collected was analyzed by percentage, mean, standard 

deviation and content analysis. The results found that: (1) the approach for implementation of a lifelong learning 
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framework toward local career excellence depended on context, (2) the implementation approach was curriculum 

management, learning activities management, and learning assessment. All of them had appropriately related, 

efficiency, and were evaluated at the high level, (3) the results of the implementation approach found that the school 

council had comprehensively educated management in the areas of local farming, local industry, local guide services, 

local performing arts, and local wisdom. The quality of unit and lesson planning by teachers was found to be at the 

good level. The works, tasks and reports of the learners were found to be average scores. The learner’s opinions 

strongly agreed about appreciation and realization of the importance of career, (4) the improved development 

approach found that the curriculum management content can be divided into 4 units: comprehensive curriculum 

management, curriculum assessment, and participation of curriculum management administration.  The approach of 

learning activities management content was divided into 5 units with a comprehensive, backward design of learning 

activities focused toward local career excellence. The approach of learning assessment content was divided into 4 

comprehensive units of lifelong learning focused toward local career excellence as well as the assessment of 

organization and community participations. 

 

Keywords: approach for implementation, lifelong learning framework, local career excellence 

 

ความนํา 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบั

ท่ี 1-10 รัฐบาลไดก้าํหนดแนวนโยบายการพฒันา

ประเทศ โดยมุ่งเนน้การพฒันาคนอยา่งต่อเน่ืองเป็น

เป้าหมายหลกัเพ่ือใหเ้กิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ซ่ึงการ

พฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นท่ีน้ีเป็นส่ิงท่ีตอ้งทาํกบัคนทุก

คน ส่งผลใหอ้งคก์รวิชาชีพและสถาบนัการศึกษาต่างๆ

มีการเคล่ือนไหวพฒันาการเรียนการสอนใหมี้คุณภาพ

ยิ่งข้ึน (สาํนกังานปฏิรูปการศึกษา, 2544, หนา้ 2-3) 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 

ไดใ้หค้วามสาํคญัในเร่ืองของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และได้

กาํหนดแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐในส่วนท่ีเก่ียวกบั

การจดัการศึกษาไวใ้นมาตรา 80 วา่ “รัฐตอ้งดาํเนิน

นโยบายดา้นสงัคม การสาธารณสุข การศึกษาและ

วฒันธรรมโดยระบุไวใ้นขอ้ (3) รัฐตอ้งพฒันาคุณภาพ

และมาตรฐานการจดัการศึกษาในทุกระดบัและทุก

รูปแบบใหส้อดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงทาง

เศรษฐกิจและสงัคม และขอ้ (6) ใหส่้งเสริมสนบัสนุน

ความรู้รักษาสามคัคีและการเรียนรู้ปลกูจิตสาํนึกและ

เผยแพร่ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของ

ชาติ ตลอดจนค่านิยมอนัดีงามและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

กระทรวงมหาดไทย มีบทบาทในการพฒันาคุณภาพ

ชีวิตของคนในสังคมอยา่งรอบดา้น ซ่ึงท่ีผา่นมากรมฯ

ไดจ้ดัทาํกรอบการจดัการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่ความ

เป็นเลิศดา้นอาชีพทอ้งถ่ิน โดยมอบหมายใหอ้งคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละภูมิภาคดาํเนินการ มุ่งหวงัท่ี

จะใหเ้กิดความเสมอภาคในการเขา้ถึงและไดรั้บ

การศึกษาอยา่งกวา้งขวาง เป็นธรรมและมีคุณภาพ

เหมาะสมกบัสภาพความเป็นอยูข่องประชาชน 

ตลอดจนการเขา้ถึงแหล่งการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบั

ความสนใจและวิถีชีวิตของผูเ้รียนทุกกลุ่มเป้าหมาย

โดยการกระจายอาํนาจใหแ้ก่สถานศึกษาและภาคี

เครือข่ายเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ มีการ

พฒันาแหล่งการเรียนรู้ใหมี้ความหลากหลายทั้งส่วนท่ี

เป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและอาชีพในทอ้งถ่ิน เพ่ือให้
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ผูเ้รียนไดรั้บการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง และเป็นการพฒันา

ศกัยภาพกาํลงัคนและสงัคมท่ีใชค้วามรู้และภูมิปัญญา

เป็นฐาน โดยผูเ้รียนไดรั้บความรู้และทกัษะพ้ืนฐานใน

การแสวงหาความรู้ท่ีจะเอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้ง

ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม ความมัน่คง และ

คุณภาพชีวิตท่ีดี  ทั้งน้ีการนาํแนวทางกรอบแผนการจดั

การศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่ความเป็นเลิศดา้นอาชีพ

ทอ้งถ่ินท่ีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินพฒันาข้ึน

ไปใชใ้นสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ยการจดัการศึกษา

ในระบบและนอกระบบนั้น ควรมีแนวทางปฏิบติัท่ี

ชดัเจนเพ่ือใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งนาํไปสู่การปฏิบติัไดจ้ริงและ

เกิดประโยชนสู์งสุดสาํหรับเยาวชนในทอ้งถ่ิน 

คณะผูวิ้จยัจึงพฒันาแนวทางประกอบการใชก้รอบ

แผนการจดัการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่ความเป็นเลิศดา้น

อาชีพทอ้งถ่ิน โดยพฒันาแนวทางใหส้อดคลอ้งกบั

กรอบแผนการจดัการศึกษาตลอดชีวิต สอดคลอ้งกบั

นโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน และ

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน โดยแนวทางท่ี

พฒันาข้ึนครอบคลุมดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตร 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ และการวดัและประเมินผล

การเรียนรู้ ทั้งน้ีคณะผูวิ้จยัไดรั้บการสนบัสนุน

งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

กระทรวงมหาดไทยในการทาํวิจยัคร้ังน้ี 

 

 

 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพ่ือศึกษาขอ้มลูพ้ืนฐานในการพฒันาแนว

ทางการนาํกรอบแผนการจดัการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่

ความเป็นเลิศดา้นอาชีพทอ้งถ่ิน  

 2. เพ่ือพฒันาแนวทางการนาํกรอบแผนการจดั

การศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่ความเป็นเลิศดา้นอาชีพ

ทอ้งถ่ิน  

 3. เพ่ือทดลองใชแ้นวทางการนาํกรอบแผนการ

จดัการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่ความเป็นเลิศดา้นอาชีพ

ทอ้งถ่ิน  

 4. เพ่ือปรับปรุงและพฒันาแนวทางการนาํกรอบ

แผนการจดัการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่ความเป็นเลิศดา้น

อาชีพทอ้งถ่ิน 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาแนว

ทางการนาํกรอบแผนการจดัการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่

ความเป็นเลิศดา้นอาชีพทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย แนวคิด

การศึกษาตลอดชีวิต (สุมาลี สงัขศ์รี, 2544; Kidd, 

1973) แนวคิดการบริหารจดัการหลกัสูตร (Taba, 1962; 

Oliva and Bondi, 2013; Stake, 2008) แนวคิดการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) 

แนวคิดการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ (สุวิมล วอ่ง

วาณิช, 2546) แนวคิดการพฒันาแนวทาง แนวคิดการมี

ส่วนร่วม (Cohen and Uphoff, 1977; Epstein, 1995) 

การศึกษาอาชีพและทอ้งถ่ิน (กรมส่งเสริมการปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน, 2555) ดงัแผนภาพ 1 
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ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัและพฒันา (research 

and development) และใชวิ้ธีการวิจยัเชิงผสมผสานวิธี 

(mixed methods research) โดยใชวิ้ธีการเชิงปริมาณ

(quantitative method) และวิธีการเชิงคุณภาพ 

(qualitative method) โดยมีรายละเอียดการดาํเนินงาน 

4 ขั้นตอน ดงัน้ี  

ขั้นตอนท่ี 1  การศึกษาขอ้มลูพ้ืนฐานในการ

พฒันาแนวทางการนาํกรอบแผนการจดัการศึกษา

ตลอดชีวิต มุ่งสู่ความเป็นเลิศดา้นอาชีพทอ้งถ่ิน 

ดาํเนินการโดย (1) ทบทวนวรรณกรรม เอกสาร แผน

นโยบายกรอบแผนการจดัการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่

ความเป็นเลิศดา้นอาชีพทอ้งถ่ิน และงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งเพ่ือกาํหนดเป็นกรอบเอกสาร 3 เล่ม คือ แนว

ทางการบริหารจดัการหลกัสูตร แนวทางการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ และแนวทางการวดัและประเมินผล

การเรียนรู้ (2) สนทนากลุ่มกบัครูผูส้อน ศึกษานิเทศก ์

จาก 5 ภูมิภาค 10 จงัหวดั รวมจาํนวน 53 คน (3) 

สมัภาษณ์เชิงลึกกบัผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้

ตลอดชีวิต จาํนวน 30 คน ประกอบดว้ย ผูก้าํหนด

นโยบาย ไดแ้ก่ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี

ฝ่ายการศึกษา ผูอ้าํนวยการกองการศึกษาเทศบาล หรือ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ผูป้ฏิบติัการจาํนวน 56 คน 

ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา รองผูอ้าํนวยการ

สถานศึกษาฝ่ายวิชาการ ศึกษานิเทศก ์และผูเ้ก่ียวขอ้ง

อ่ืนๆ จาํนวน 30 คน ไดแ้ก่ ปราชญช์าวบา้น หรือภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน  (4) สมัภาษณ์ เชิงลึกกบันกัวิชาการดา้น

หลกัสูตร ดา้นการจดัการเรียนรู้ และดา้นการ

ประเมินผล รวมจาํนวน 3 คนวิเคราะห์ขอ้มลูโดยการ

วิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) ตรวจสอบขอ้มลู

แบบสามเสา้ (triangulation data) และนาํเสนอแบบ

ความเรียง 

ขั้นตอนท่ี 2  การพฒันาแนวทางการนาํกรอบ

แผนการจดัการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่ความเป็นเลิศดา้น

อาชีพทอ้งถ่ิน โดยสงัเคราะห์ขอ้มลูจากขั้นตอนท่ี 1 

นาํมาร่างแนวทางประกอบการใชก้รอบแผนการจดั

การศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่ความเป็นเลิศดา้นอาชีพ

ทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ แนวทางการบริหารจดัการหลกัสูตร 

แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และแนวทางการวดั

และประเมินผลการเรียนรู้ ดาํเนินการดงัน้ี (1) ให้

การจดักิจกรรมการเรียนรู้  

การวดัและประเมินผล 

การเรียนรู้ 

แนวทาง 

การบริหารจดัการหลกัสูตร 

แนวทาง 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

แนวทาง 

การวดัและประเมินผล 

การเรียนรู้ 

1. แนวคิดการศึกษาตลอดชีวติ 

2. แนวคิดการบริหารจดัการ

หลกัสูตร 

3. แนวคิดการจดักิจกรรม         

การเรียนรู้  

4. แนวคิดการวดัและ

ประเมินผลการเรียนรู้ 

5. แนวคิดการพฒันาแนวทาง 

6. แนวคิดการมีส่วนร่วม   

7. การศึกษาอาชีพและทอ้งถ่ิน 
    

ความเป็นเลศิ 

ด้านอาชีพท้องถิ่น 

 

กรอบการจัดการศึกษาตลอดชีวติ 

มุ่งสู่ความเป็นเลศิด้านอาชีพท้องถิ่น 

1. เกษตรกรรมทอ้งถ่ิน 

2. อุตสาหกรรมทอ้งถ่ิน 

3. บริการท่องเท่ียวทอ้งถ่ิน 

4. ศิลปะการแสดงทอ้งถ่ิน 

5. ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

ลกัษณะนิสยั 

รักการทาํงาน 

(work habits) 

จริยธรรม 

ในการทาํงาน 

(work ethics) 
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ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 คน พิจารณาความเหมาะสม 

ตรวจสอบความถกูตอ้ง ความเป็นไปได ้และการใช้

ประโยชน ์พร้อมทั้งดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขตาม

ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ (2) ทดลองใชใ้นโรงเรียน

นาํร่อง (mini tryout) เป็นระยะเวลา 1 เดือน และ

ติดตามผลการใชเ้ป็นระยะ ๆ (3) ตรวจสอบคุณภาพร่าง

แนวทางทั้ง 3 เล่ม โดยผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 คน  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพของร่าง

แนวทาง ไดแ้ก่ แบบประเมินคุณภาพแนวทาง มี

ลกัษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั วิเคราะห์

ขอ้มลูโดยการหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

กาํหนดเกณฑก์ารพิจารณาคือ ตอ้งมีค่าเฉล่ียไม่ตํ่ากวา่ 

3.50 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ซ่ึงพบวา่ 

แนวทางทั้ง 3 เล่ม มีผลการประเมินความเหมาะสมของ

เอกสารอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X  = 5.00, SD = 0.00) 

โดยมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัเอกสารแนวทางการบริหาร

จดัการหลกัสูตร และเอกสารแนวทางการจดักิจกรรม

การเรียนรู้ คือ ควรเสริมตวัอยา่งเพ่ิมมากข้ึน และเนน้

การเสริมตวัอยา่งท่ีเป็นเลิศ (best practice) และเอกสาร

แนวทางการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ควรปรับ

รูปแบบการอา้งอิงใหเ้ป็นแบบเดียวกนัตลอดทั้งเล่ม  

ขั้นตอนท่ี 3  การทดลองใชแ้นวทางการนาํ

กรอบแผนการจดัการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่ความเป็น

เลิศดา้นอาชีพทอ้งถ่ิน นาํไปทดลองใชก้บัโรงเรียนใน 

5 ภูมิภาค 10 จงัหวดั รวมทั้งส้ิน 20 โรงเรียน ติดตาม

ผลการใชโ้ดยใชร้ะบบการใหค้วามช่วยเหลือและ

ติดตาม (coaching and mentoring)โรงเรียนละ 3 คร้ัง 

โดยเวน้ระยะในการติดตามผลโรงเรียนละ 2 เดือน คร้ัง

แรกช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม คร้ังท่ี 2 ช่วงเดือน

สิงหาคม-กนัยายน และคร้ังท่ี 3 ช่วงเดือนตุลาคม-

พฤศจิกายน 2556  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวม

ขอ้มลู ประกอบดว้ย แบบติดตามผล Mentoring and 

Coaching แบบประเมินคุณภาพหน่วยการเรียนรู้/แผนการ

จดัการเรียนรู้ แบบสงัเกตพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ 

แบบประเมินคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัและ

ประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน แบบประเมินช้ินงาน/

โครงงาน/รายงาน/กิจกรรมของนกัเรียน แบบประเมิน

ทกัษะการประกอบอาชีพของนกัเรียน แบบสอบถาม

ความคิดเห็นของนกัเรียนเก่ียวกบัการเห็นคุณค่าและ

ตระหนกัในความสาํคญัของอาชีพ  แบบสมัภาษณ์

สาํหรับผูรู้้/ภูมิปัญญาผูป้ระกอบการ/เจา้ของสถาน

ประกอบการ/สถาบนัการศึกษาดา้นอาชีพ/

คณะกรรมการสถานศึกษา แบบประเมินผลการฝึก

อาชีพ/การฝึกงาน/การสอนโดยสถานประกอบการ 

วิเคราะห์ขอ้มลูเชิงปริมาณโดยใชส้ถิติพ้ืนฐานไดแ้ก่ ค่า

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

วิเคราะห์ขอ้มลูเชิงคุณภาพโดยใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา 

(content analysis) และนาํเสนอแบบความเรียง 

ขั้นตอนท่ี 4  การปรับปรุงและพฒันาแนว

ทางการนาํกรอบแผนการจดัการศึกษาตลอดชีวิตมุ่งสู่

ความเป็นเลิศดา้นอาชีพทอ้งถ่ิน มีการปรับปรุงแนวทาง

ทั้ง 3 เล่ม โดยมีการจดัประชุมสมัมนาผูแ้ทนโรงเรียน

ต่างๆทั้ง 20โรงเรียน ประกอบดว้ยผูแ้ทน ผูบ้ริหาร

เทศบาล ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน พร้อมจดั

ใหมี้การแสดงนิทรรศการ และการถอดบทเรียนจาก

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสมัมนา นอกจากน้ียงัไดด้าํเนินการ

ปรับปรุงเอกสารแนวทางฯทั้ง 3 เล่ม แลว้นาํไปให้

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตร ดา้นการจดัการเรียนรู้ และ

ดา้นการวดัและประเมินผลรวมจาํนวน 5 คน พิจารณา

ความถกูตอ้ง ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และ

ความมีประโยชน ์เคร่ืองมือท่ีใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มลู 

ประกอบดว้ย แนวทางการถอดบทเรียน วิเคราะห์

ขอ้มลูโดยใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา (content analysis) 

และนาํเสนอแบบความเรียง 

 

ผลการวจัิย  

1. ผลการศึกษาขอ้มลูพ้ืนฐานในการพฒันา

แนวทางการนาํกรอบแผนการจดัการศึกษาตลอดชีวิต 
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มุ่งสู่ความเป็นเลิศดา้นอาชีพทอ้งถ่ิน พบวา่ กรอบ

แผนการจดัการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่ความเป็นเลิศดา้น

อาชีพทอ้งถ่ิน เป็นแนวทางการจดัการศึกษาท่ี

ตอบสนองความตอ้งการของสังคมปัจจุบนั ในกลุ่ม

จงัหวดัทั้ง 5 ภาคมีกรอบเน้ือหา/สาระการเรียนรู้ตาม

กรอบการเรียนรู้ทกัษะอาชีพทอ้งถ่ินแตกต่างกนัในแต่

ละภาค  ควรพฒันาผูเ้รียนใหเ้หมาะสมกบับริบทของ

ชุมชนและสภาพสงัคม ควรมีการจดัการศึกษาร่วมกนั

ระหวา่งสถานศึกษากบัชุมชนโดยมีเอกสาร แนว

ทางการบริหารจดัการหลกัสูตร การจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ประกอบการใช้

กรอบแผนการจดัการศึกษาตลอดชีวิตมุ่งสู่ความเป็น

เลิศดา้นอาชีพทอ้งถ่ิน และควรใหค้วามสาํคญักบัอาชีพ

สร้างสรรค ์ควรมีเอกสารแนะนาํการใชก้รอบแผนการ

จดัการศึกษาตลอดชีวิตมุ่งสู่ความเป็นเลิศดา้นอาชีพ

ทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย แนวทางดา้นการบริหารจดัการ

หลกัสูตร ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และดา้นการ

วดัและประเมินผลการเรียนรู้    

2. ผลการพฒันาแนวทางการใชก้รอบ

แผนการจดัการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่ความเป็นเลิศดา้น

อาชีพทอ้งถ่ิน  พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ศึกษานิเทศก ์และครูผูส้อน เสนอใหมี้แนวทางเพ่ือ

นาํไปสู่การปฏิบติัท่ีถกูตอ้งชดัเจนควรเนน้การมีส่วน

ร่วมระหวา่งสถานศึกษากบัชุมชนและทอ้งถ่ิน และเนน้

การใชแ้หล่งเรียนรู้ โดยพฒันาแนวทางประกอบการใช้

กรอบแผนการจดัการศึกษาตลอดชีวิต 3 เล่มคือ 

แนวทางดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตร ดา้นการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ และดา้นการวดัและประเมินผลการ

เรียนรู้ และเอกสารแนวทางมีความเหมาะสม 

สอดคลอ้ง และมีประสิทธิภาพ   

3. ผลการทดลองใชแ้นวทางการใชก้รอบ

แผนการจดัการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่ความเป็นเลิศดา้น

อาชีพทอ้งถ่ิน พบวา่ โรงเรียนมีการศึกษาแนวทาง และ

สามารถจดัการศึกษาครอบคลุมทั้งดา้นเกษตรกรรม

ทอ้งถ่ินอุตสาหกรรมทอ้งถ่ิน บริการท่องเท่ียวทอ้งถ่ิน 

ศิลปะการแสดงทอ้งถ่ิน และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ดา้น

การบริหารจดัการหลกัสูตร ผูบ้ริหารสถานศึกษาควร

เนน้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การจดัการความรู้ 

(knowledge management) การนิเทศ (supervision) การ

ช่วยเหลือใหค้าํปรึกษา (coaching) การเป็นพ่ีเล้ียงสอน

งาน (mentoring) ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ มีการ

จดัการจดัทาํคาํอธิบายรายวิชา การจดัทาํหน่วยการ

เรียนรู้ จดักิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนสร้างความรู้ 

(construct) ใชก้ระบวนการในการเรียนรู้ (Process) 

และประยกุตใ์ชค้วามรู้ (Application) ในการนาํอาชีพ

ทอ้งถ่ินเขา้มาใชใ้นการจดัเรียนรู้ และดา้นการวดัและ

ประเมินผลการเรียนรู้ เนน้การประเมินเพ่ือปรับปรุง

และพฒันา (assessment for learning) และการประเมิน

การปฏิบติั (performance evaluation) มีผลการประเมิน

คุณภาพหน่วยการเรียนรู้ แผนการจดัการเรียนรู้อยูใ่นระดบั

ดีมาก  พฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยู่

ในระดบัมาก  คุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัและ

ประเมินผลการเรียนรู้อยูใ่นระดบัดี ช้ินงาน โครงงาน 

รายงานกิจกรรมของผูเ้รียนมีคะแนนอยูใ่นระดบั    

ปานกลาง และความคิดเห็นของนกัเรียนเก่ียวกบัการ

เห็นคุณค่าและตระหนกัในความสาํคญัของอาชีพอยูใ่น

ระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง   

4.  ผลการประเมิน ปรับปรุงและพฒันา

เอกสารแนวทางประกอบการใชก้รอบแผนการจดั

การศึกษาตลอดชีวิตมุ่งสู่ความเป็นเลิศดา้นอาชีพ

ทอ้งถ่ิน เอกสารแนวทางการบริหารจดัการหลกัสูตรมี

การปรับปรุงและเพ่ิมเติมโครงสร้างเน้ือหาสาระ มี

เน้ือหา 4 บท ไดแ้ก่ บทท่ี 1 ความเป็นมาและ

ความสาํคญั บทท่ี 2 กระบวนทศันก์ารบริหารจดัการ

หลกัสูตร บทท่ี 3 การประเมินหลกัสูตร บทท่ี 4 

บทบาทของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการหลกัสูตร 

เอกสารแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ มีการ

ปรับปรุงและพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
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โดยเนน้วิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการ

เรียนรู้จากการปฏิบติั ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดใ้ชท้กัษะการ

คิดขั้นสูง และเพ่ิมเติมตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี

ครอบคลุมอาชีพทอ้งถ่ิน มีเน้ือหา 5 บท ไดแ้ก่ บทท่ี 1 

ความเป็นมาและความสาํคญัในการจดัการเรียนรู้  บทท่ี 

2 การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ บทท่ี 3 การออกแบบการ

เรียนรู้แบบยอ้นกลบั บทท่ี 4 การออกแบบกิจกรรมการ

เรียนรู้ บทท่ี 5 การตรวจสอบและประเมินคุณภาพ

หน่วย/แผนการจดัการเรียนรู้ และเอกสารแนวทางการ

วดัและประเมินผลการเรียนรู้  มีการปรับปรุงและ

พฒันารูปแบบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ โดย

เนน้ท่ีกระบวนการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ การ

ออกแบบวิธีการและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัและ

ประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ิมตวัอยา่งเคร่ืองมือท่ีใช้

สาํหรับการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ใหค้รอบคลุม

มิติอาชีพเพ่ือความเป็นเลิศ มีเน้ือหา 4 บท ไดแ้ก่ บทท่ี 

1 ความสาํคญัของการวดัและประเมินผลการเรียนรู้  

บทท่ี 2 แนวทางการประเมินผลการจดัการศึกษาตลอด

ชีวิต บทท่ี 3 ภารกิจการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

บทท่ี 4 ภารกิจการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของ

สถานประกอบการ ชุมชน และมีแนวทางการ

ขบัเคล่ือนกรอบแผนการจดัการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่

ความเป็นเลิศดา้นอาชีพทอ้งถ่ิน แนวทางการบริหาร

จดัการหลกัสูตรตามกรอบแผนการจดัการศึกษาตลอด

ชีวิต มุ่งสู่ความเป็นเลิศดา้นอาชีพทอ้งถ่ิน แนวทางการ

จดักิจกรรมการเรียนรู้ตามกรอบแผนการจดัการศึกษา

ตลอดชีวิต มุ่งสู่ความเป็นเลิศดา้นอาชีพทอ้งถ่ิน  และ

แนวทางการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ

แผนการจดัการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่ความเป็นเลิศดา้น

อาชีพทอ้งถ่ิน 

  

 แนวทางการขับเคลือ่นกรอบแผนการจดัการศึกษาตลอดชีวติ มุ่งสู่ความเป็นเลศิด้านอาชีพท้องถิ่น 

หลกัการ  สร้างเครือข่ายบนพ้ืนฐาน

ความร่วมมือ  

วตัถุประสงค์ เพ่ือขบัเคล่ือนกรอบ

แผนการจดัการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่ความเป็น

เลิศดา้นอาชีพทอ้งถ่ิน  

ขั้นตอน ประกอบดว้ย  (1) การสร้าง

ความตระหนกั(awareness) (2) การเสริมสร้าง 

(enhancing)  (3) การถอดบทเรียน (lesson learn) 

(4) การนาํไปใช ้(implement) (5) การจดัการ

ความรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ (knowledge 

management and sharing)  (6) การนาํเสนอแนว

ปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (present best practice) (7) การ

สร้างเครือข่าย (networking) (8) การพฒันา 

(developing) และ(9) การสร้างความยัง่ยืน 

(sustainable) 
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แนวทางการบริหารจัดการหลกัสูตรตามกรอบแผนการจัดการศึกษาตลอดชีวติ มุ่งสู่ความเป็นเลศิด้านอาชีพ

ท้องถิ่น   

หลกัการ การบริหารแบบชุมชนมีส่วนร่วม  

วตัถุประสงค์ เพ่ือบริหารจดัการหลกัสูตรตาม

กรอบแผนการจดัการศึกษาตลอดชีวิตมุ่งสู่ความเป็น

เลิศดา้นอาชีพทอ้งถ่ิน  

ขั้นตอน ประกอบดว้ย (1) การสร้างความ

เขา้ใจและความตระหนกั (understanding and 

awareness) (2) การมีส่วนร่วม (Participation) 3) การ

พฒันาบุคลากร (staff Development) (4) การ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ (knowledge management) (5) การ

ออกแบบและพฒันา (designing and development) (6) 

การใหข้อ้มลูยอ้นกลบั (reflective) (7) การจดัการ

เรียนรู้ดา้นอาชีพ (vocational instruction (inside and 

outside classroom)) (8) การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ดา้นอาชีพ (assessment) (9) การสร้างเครือข่าย (networking) 

การมีส่วนร่วมระหวา่งสถานศึกษากบั สถานประกอบการ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน สถาบนัการศึกษาดา้น

อาชีพหรือท่ีเก่ียวขอ้ง แหล่งเรียนรู้ชุมชน เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) และหน่วยงานอ่ืนๆ และ (10) 

ความยัง่ยืนและการขยายผลการจดัการศึกษาอาชีพ (sustainability and transportability)  

แนวทางการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ตามกรอบแผนการจัด

การศึกษาตลอดชีวติ มุ่งสู่ความเป็นเลศิด้านอาชีพท้องถิ่น  

หลกัการ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น

สาํคญั 

วตัถุประสงค์ เพ่ือใหส้ถานศึกษาและครูสามารถจดักิจกรรม

การเรียนรู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศดา้นอาชีพทอ้งถ่ิน ไดเ้หมาะสมกบั

ผูเ้รียนและบริบทชุมชน 

ขั้นตอน ประกอบดว้ย (1) การศึกษาความตอ้งการของผูเ้รียน 

และการศึกษากรอบแผนการจดัการศึกษาตลอดชีวิตมุ่งสู่ความ

เป็นเลิศดา้นอาชีพ (2) การกาํหนดรูปแบบการจดัการเรียนรู้ (3) 

การจดัทาํคาํอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา (4) การ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ (5) การสรุปผลการเรียนรู้และ (6) 

การประเมินและปรับปรุงการออกแบบการจดัการเรียนรู้   

ปัจจยัและเงือ่นไขสู่ความสําเร็จ ประกอบดว้ย (1) 

โรงเรียน ครูผูส้อนมีการประสานความร่วมมือจากชุมชน 
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แหล่งเรียนรู้ เพ่ือเป็นเครือข่ายร่วมพฒันาการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียน และ (2) ครูมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดักรอบ

แผนการจดัการศึกษาตลอดชีวิตมุ่งสู่ความเป็นเลิศดา้นอาชีพทอ้งถ่ินอยา่งชดัเจน 

 แนวทางการวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ตามกรอบแผนการจัดการศึกษาตลอดชีวติ มุ่งสู่ความเป็นเลศิด้าน

อาชีพท้องถิ่น   

 หลกัการ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้จะ

ช่วยเสริมสร้างใหผู้เ้รียนมีพฒันาการทางดา้นการเรียนรู้

สู่ความเป็นเลิศดา้นอาชีพ ท่ีผา่นกระบวนการวดัและ

ประเมินผลยอ่ย (formative assessment)การประเมิน

สรุปผลการเรียนรู้ (summative assessment) และการ

ประเมินแบบมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง (stakeholder)   

 วตัถุประสงค์ (1) เพ่ือปรับปรุงและพฒันา

ผูเ้รียนท่ีผา่นกระบวนการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

(2) เพ่ือสรุปผลการเรียนรู้อนัเกิดจากการวดัและ

ประเมินผลการเรียนรู้  

 ขั้นตอน ประกอบดว้ย (1) การวางแผนการวดั

และประเมินผลการเรียนรู้ (2) การเลือกและออกแบบ

วิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ (3) การสร้างและ

ทดลองใชเ้คร่ืองมือ (4) การดาํเนินการวดัผลการเรียนรู้ 

และ(5) การตดัสินผลการเรียนรู้  

 ปัจจยัและเงือ่นไขสู่ความสําเร็จ ไดแ้ก่ (1) มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ และเน้ือหา

รายวิชาอยา่งชดัเจน (2) การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง ไม่วา่จะเป็นผูบ้ริหาร ผูส้อน และชุมชน โดยจะตอ้งร่วมกนัวาง

แผนการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ร่วมสร้างเคร่ืองมือ ร่วมวดัและประเมินผล และร่วมกนัตดัสินผล         การเรียนรู้ 

 

การอภิปรายผล 

   1. ผลการศึกษาขอ้มลูพ้ืนฐานพบวา่ กรอบ

แผนการจดัการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่ความเป็นเลิศดา้น

อาชีพทอ้งถ่ิน เป็นแนวทางการจดัการศึกษาท่ี

ตอบสนองความตอ้งการของสังคมปัจจุบนั ทั้งน้ีอาจ

เป็นเพราะวา่การเรียนรู้กบัการประกอบอาชีพสามารถ

ทาํไปพร้อมๆ กนัสามารถนาํองคค์วามรู้เร่ืองอาชีพเป็น

ฐานในการจดัการเรียนรู้ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายของ

หน่วยงานต่างๆคือ ยทุธศาสตร์การพฒันาของ

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 

(พ.ศ. 2555 - 2559) ท่ีเนน้การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต นโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินตามโครงการ SBMLD  แนวทางการขบัเคล่ือน

การศึกษาเพ่ือการมีงานทาํ  นโยบายและยทุธศาสตร์ 

2555 ของกระทรวงศึกษาธิการ และแนวทางการจดัทาํ

หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนพ้ืนฐานอาชีพใน

สถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

 2. ผลการพฒันาแนวทางการใชก้รอบแผนการ

จดัการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่ความเป็นเลิศดา้นอาชีพ
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ทอ้งถ่ินผูบ้ริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก ์และ

ครูผูส้อน เสนอใหมี้แนวทางเพ่ือนาํไปสู่การปฏิบติัท่ี

ถกูตอ้งชดัเจน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่การศึกษาเร่ือง

อาชีพมีความสาํคญัและจาํเป็นกบัสภาพสงัคมปัจจุบนั 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 นโยบายและยทุธศาสตร์ 

2555 ของกระทรวงศึกษาธิการ (2555) และแนวทาง

การจดัทาํหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน

พ้ืนฐานอาชีพในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีส่งเสริมและเปิด

โอกาสใหท้อ้งถ่ินและสถานศึกษามีบทบาทในการ

พฒันาหลกัสูตรในส่วนสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมให้

สอดคลอ้ง เหมาะสมกบัสภาพบริบทโดยอาศยัการมี

ส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนชุมชน 

ผูเ้ก่ียวขอ้ง ผูป้กครอง ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียซ่ึงรวมถึง

ภาคธุรกิจดว้ย 

 3. ผลการทดลองใชแ้นวทางการใชก้รอบ

แผนการจดัการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่ความเป็นเลิศดา้น

อาชีพทอ้งถ่ิน ด้านการบริหารจัดการหลกัสูตร 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรเนน้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การ

จดัการความรู้ (Knowledge Management) การนิเทศ 

(supervision) การช่วยเหลือใหค้าํปรึกษา (coaching) 

การเป็นพ่ีเล้ียงสอนงาน (mentoring) ทั้งน้ีอาจเป็น

เพราะวา่การบริหารจดัการหลกัสูตรควรดาํเนินการใน

ลกัษณะของการมีส่วนร่วม แลกเปล่ียนเรียนรู้ให้

คาํแนะนาํช่วยเหลือใหข้อ้เสนอแนะซ่ึงสอดคลอ้งกบั

แนวทางการบริหารจดัการหลกัสูตรตามหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 

(สาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2553) ซ่ึงให้

ความสาํคญัเก่ียวกบักระบวนการพฒันาและใช้

หลกัสูตรตลอดแนว ทั้งหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 กรอบหลกัสูตรระดบั

ทอ้งถ่ิน และหลกัสูตรสถานศึกษา ตลอดจนแนวคิด

สาํคญัของการจดัการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลใน

ชั้นเรียน  ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ มีการจดัการ

จดัทาํคาํอธิบายรายวิชา การจดัทาํหน่วยการเรียนรู้ จดั

กิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนสร้างความรู้ (construct) ใช้

กระบวนการในการเรียนรู้ (process) และประยกุตใ์ช้

ความรู้ (application) ในการนาํอาชีพทอ้งถ่ินเขา้มาใช้

ในการจดัเรียนรู้ สอดคลอ้งกบัแนวการจดัการเรียนรู้

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศกัราช 2551 ของสาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีใหข้อ้มูลเก่ียวกบัแนวคิดการ

จดัการเรียนรู้ท่ีมีเป้าหมาย ส่ือการจดัการเรียนรู้ การ

จดัทาํคาํอธิบายรายวิชา การจดัทาํหน่วยการเรียนรู้ 

ตลอดจนแนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียน

มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  (สาํนกัวิชาการและ

มาตรฐานการศึกษา, 2553) และด้านการวัดและ

ประเมนิผลการเรียนรู้ เนน้การประเมินเพ่ือปรับปรุง

และพฒันา (assessment for learning) และการประเมิน

การปฏิบติั (performance evaluation)ทั้งน้ีอาจเป็น

เพราะวา่แนวปฏิบติัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศกัราช 2551 ของสาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ีใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการวดัและ

ประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา แนวปฏิบติัท่ีดี

ในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ท่ีถกูตอ้งตามหลกั

วิชา แนวทางการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ใน

ระดบัชั้นเรียนท่ีนาํไปสู่การพฒันาผูเ้รียนใหเ้ตม็

ศกัยภาพบนพ้ืนฐานของความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตอ้งอยูบ่น

หลกัการพ้ืนฐานสองประการ คือเป็นการวดัและ

ประเมินเพ่ือพฒันาผูเ้รียนและเพ่ือตดัสินผลการเรียนรู้ 

(สาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2553)  

 4. ผลการประเมิน ปรับปรุงแกไ้ข เอกสาร

แนวทางประกอบการใชก้รอบแผนการจดัการศึกษา

ตลอดชีวิตมุ่งสู่ความเป็นเลิศดา้นอาชีพทอ้งถ่ินพบวา่ 

ในเอกสารแนวทางการบริหารจดัการหลกัสูตร มีการ
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ปรับปรุงและเพ่ิมเติมโครงสร้างเน้ือหาสาระ เอกสาร

แนวทางการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ มีการปรับปรุงและ

พฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยเนน้

วิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้

จากการปฏิบติั ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดใ้ชท้กัษะการคิดขั้น

สูง และเพ่ิมเติมตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี

ครอบคลุมอาชีพทอ้งถ่ินทั้ง 5 ดา้น และเอกสารแนว

ทางการวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ มีการปรับปรุง

และพฒันารูปแบบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

โดยเนน้ท่ีกระบวนการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

การออกแบบวิธีการและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัและ

ประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ิมตวัอยา่งเคร่ืองมือท่ีใช้

สาํหรับการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ใหค้รอบคลุม

มิติอาชีพเพ่ือความเป็นเลิศ ซ่ึงเอกสารแนวทางทั้ง 3 

เล่ม มีรายละเอียดท่ีสามารถนาํไปสู่การปฏิบติัซ่ึง

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของการศึกษาเพ่ือการมีงานทาํ 

(career education) ตามแนวทางการขบัเคล่ือน

การศึกษาเพ่ือการมีงานทาํ ซ่ึงเป็นนโยบายและ

ยทุธศาสตร์ 2555 ของกระทรวงศึกษาธิการท่ีไดใ้ห้

นิยามไวว้า่เป็นระบบการจดัการศึกษาท่ีมีเป้าหมายเพ่ือ

เตรียมเยาวชนใหต้ระหนกัรู้เก่ียวกบัความถนดั และ

ศกัยภาพของตนเอง สามารถมองเห็นภาพอนาคตเก่ียว

อาชีพของตนเองได ้ ผูเ้รียนจะไดรั้บการจดัเตรียมอยา่ง

ต่อเน่ืองตั้งแต่ระดบัปฐมวยัจนถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

เพ่ือเช่ือมต่อระดบัมหาวิทยาลยั โดยปรับการเรียนการ

สอนใหผู้เ้รียนไดรั้บโอกาสในการสมัผสัประสบการณ์

ในวิชาชีพต่างๆ อยา่งหลากหลาย ฝึกทกัษะท่ีจาํเป็น

และเตรียมคุณลกัษณะท่ีดีเพ่ือการประกอบอาชีพได้

สอดคลอ้งกบัความถนดั ความสนใจและศกัยภาพของ

ตนเอง  และโรงเรียนมีการบริหารจดัการการใช้

หลกัสูตร เพ่ือเป็นการเตรียมความรู้ ทกัษะและ

คุณลกัษณะของผูเ้รียนใหส้อดคลอ้งและตรงประเดน็

กบัการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคตของ

ผูเ้รียนท่ีส่งเสริมศกัยภาพความเขม็แขง็ใหก้บัทอ้งถ่ิน

และประเทศ 

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ข้อเสนอแนะต่อสถานศึกษา 

1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรเห็นความสาํคญั

ในการขบัเคล่ือนการใชก้รอบแผนการจดัการศึกษา

ตลอดชีวิต มุ่งสู่ความเป็นเลิศดา้นอาชีพทอ้งถ่ิน โดยใน

ระดบัประถมศึกษาควรเนน้ไปในดา้น career 

education ส่วนในระดบัมธัยมศึกษาควรจดัในลกัษณะ

career academy                  

2. ผูส้อนควรใหโ้อกาสผูเ้รียน ผูป้กครอง ภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน สถานประกอบการสถาบนัการศึกษา

อาชีพได ้มีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอนและ

การประเมินผล 

3. ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรเห็นความสาํคญั

และเป็นผูน้าํในการผลกัดนัเพ่ือขบัเคล่ือน การจดัการ

เรียนการสอน และการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

ในลกัษณะร่วมกนัทั้งโรงเรียน โดยใชก้ระบวนการ

นิเทศภายในสถานศึกษาเพ่ือเสริมสร้างพลงัอาํนาจ 

(empowerment) 

4. ครูผูส้อนควรใชก้ระบวนการวิจยัในชั้น

เรียน มาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการเรียนสอน

และการประเมินเพ่ือแกปั้ญหาหรือพฒันาคุณภาพ

ผูเ้รียน พร้อมกบัยกระดบัคุณภาพการสอนสู่ความเป็น

เลิศดา้นอาชีพ 

5. ความพร้อมและเวลาของผูส้อน ซ่ึงมีภาระ

งานอ่ืนๆ ของโรงเรียน และมีคาบสอนหลายวิชาและ

หลายระดบัชั้น ทาํใหมี้ปัญหาในการเตรียมการสอน 

ติดตามงาน การวดัและประเมินการเรียนรู้และประเมิน

พฒันาการทางดา้นอาชีพของผูเ้รียน 

6. สถานศึกษาตอ้งสร้างความสัมพนัธ์กบั

ชุมชน ผูป้กครอง สถานประกอบการ 

สถาบนัการศึกษาดา้นอาชีพ สถาบนัอุดมศึกษาทางดา้น
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ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ

พฒันาบุคลากรและเป็นพ่ีเล้ียงในการจดัการศึกษา

ตลอดชีวิต มุ่งสู่ความเป็นเลิศดา้นอาชีพทอ้งถ่ิน 

7. สถานศึกษาควรบูรณาการการจดัการศึกษา

ดา้นอาชีพใหไ้ปกบัการเรียนการสอนในรายวิชา

พ้ืนฐาน  รายวิชาเพ่ิมเติม  โครงการ/กิจกรรมพฒันา

ผูเ้รียน โดยไม่แยกส่วนการจดัการศึกษาดา้นอาชีพออก

จากการจดัการเรียนการสอนปกติ 

8. สถานศึกษาควรจดัการศึกษาดา้นอาชีพให้

ผูเ้รียนเกิดนิสยัรักในการทาํงาน (work habits)  และ 

จริยธรรมในการทาํงาน (work ethic) ซ่ึงการท่ีนกัเรียน

จะมีคุณลกัษณะดงักล่าวไดน้ั้นตอ้งใชร้ะยะเวลาในการ

ฝึกปฏิบติัเพ่ือใหเ้กิดข้ึน ซ่ึงคือเป้าหมายสูงสุดของการ

จดัการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่ความเป็นเลิศดา้นอาชีพ

ทอ้งถ่ิน 

ข้อเสนอแนะต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 1. สาํนกัการศึกษา กองการศึกษาขององคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) และ เทศบาล ควรใหก้าร

สนบัสนุนการดาํเนินการบริหารจดัการหลกัสูตร การ

เป็นพ่ีเล้ียงสอนงาน (mentoring) และการช่วยเหลือให้

คาํปรึกษา (coaching) ใหก้าํลงัใจผูบ้ริหารและครู และ

สนบัสนุนงบประมาณในการวิจยัและพฒันา (research 

and development) อาชีพทอ้งถ่ินร่วมกบัโรงเรียน 

สถานประกอบการ แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

ในลกัษณะเครือข่าย 

2. สาํนกัการศึกษา กองการศึกษาขององคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) และเทศบาล ควรมีการ

เสริมพลงัในการจดัการศึกษาดา้นอาชีพใหก้บั

สถานศึกษา และเป็นพ่ีเล้ียงในการนาํกรอบแนว

ทางการจดัการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่ความเป็นเลิศดา้น

อาชีพทอ้งถ่ิน รวมทั้งประสานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

เช่น กรมการปกครองทอ้งถ่ิน สถาบนัการศึกษาใน

ทอ้งถ่ิน สถานประกอบใหก้ารสนบัสนุนวสัดุ อุปกรณ์ 

งบประมาณ บุคลากรกบัสถานศึกษาในสงักดั 

ข้อเสนอแนะต่อสถานประกอบการ 

สถาบันการศึกษา หน่วยงานเกี่ยวกบัอาชีพ 

1. ควรมีความร่วมมือในลกัษณะเครือข่าย 

ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมประเมินและ

ร่วมติดตามเพ่ือสร้างความเขม้แขง็แห่งชุมชนการ

เรียนรู้ 

2. ควรมีการอบรมใหค้วามรู้แก่ครูท่ีสอน

วิชาชีพ เพ่ือสร้างความชาํนาญ รวมทั้งมีความร่วมมือ

ทางวิชาการในการจดัทาํหลกัสูตรท่ีเอ้ือต่อความ

ตอ้งการของตลาด 

ข้อเสนอแนะต่อกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น 

1. กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ควรมี

นโยบายและประชาสมัพนัธ์กรอบแผนการจดั

การศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่ความเป็นเลิศดา้นอาชีพ

ทอ้งถ่ินอยา่งรอบดา้นเป็นระบบ ชดัเจน และต่อเน่ือง

ครอบคลุมกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง 

2. กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินควร

ส่งเสริม สนบัสนุนใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

(อบจ.) เทศบาล และสถานศึกษา มีการจดัระบบการ

บริหารจดัการหลกัสูตร การเป็นพ่ีเล้ียงสอนงาน 

(Mentoring) และการช่วยเหลือใหค้าํปรึกษา 

(coaching) ท่ีเป็นระบบและเป็นรูปธรรม และคน้หา

แบบปฏิบติัท่ีดี (best practice) ในลกัษณะ INN 

(Individual, Node และ Network) สร้างลกัษณะเฉพาะ 

หรืออตัลกัษณ์การจดัการศึกษาทอ้งถ่ินใหโ้ดดเด่นและ

สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้สาํหรับการจดัการศึกษาของ

หน่วยงานอ่ืน ๆ  

3. กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ควรมีการ

วางแผนการบริหารจดัการหลกัสูตร การจดักิจกรรม

การเรียนรู้ และการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ดา้น

อาชีพร่วมกบัมหาวิทยาลยั อาชีวศึกษา หรือสถาบนั

อยา่งเป็นระบบ ในทุกระดบัการศึกษาทั้งในระดบั

ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 
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4. กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ควรมีการ

ทาํงานแบบร่วมมือกนัทาํงาน และแบบร่วมมือกบั

บุคลากรในสถานศึกษา โดยกาํหนดใหมี้ระบบการ

ติดตามช่วยเหลือสถานศึกษาโดยเครือข่ายร่วมกบั

สถาบนัอุดมศึกษา สถาบนัการศึกษาอาชีพ สถาน

ประกอบการ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  

 5. กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ควรมีการ

จดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และสะทอ้นผลการ

ดาํเนินงานท่ีเป็นแนวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ เพ่ือเป็นการ

กระตุน้สนบัสนุน และส่งเสริมใหค้รูเกิดความ

ภาคภูมิใจและเกิดเครือข่ายในการทาํงานร่วมกนั  

 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดั

การศึกษาตามกรอบแผนการจดัการศึกษาตลอดชีวิต 

มุ่งสู่ความเป็นเลิศดา้นอาชีพทอ้งถ่ิน เช่นปัจจยัดา้น

ทศันคติของผูป้กครอง ผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีมีต่อ

การจดัการศึกษาดา้นอาชีพ ปัจจยัเก่ียวกบัตลาดแรงงาน 

ความสมัพนัธ์กบัอาชีพทอ้งถ่ิน  ปัจจยัดา้นค่านิยมของ

ผูเ้รียน ปัจจยัดา้นการกาํกบั นิเทศติดตามของกรม

ส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

2. ควรมีการวิจยัเพ่ือพฒันาระบบการพฒันา

ผูบ้ริหาร ครูผูส้อนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพ่ือเสริมสร้าง

ความเขา้ใจและความสามารถในการบริหารจดัการ

หลกัสูตรเพ่ือส่งเสริมการจดัการเรียนการสอน การ

ประเมินผล  

3. ควรมีการศึกษาถึงแนวทางการขบัเคล่ือน

กรอบแผนการจดัการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่ความเป็น

เลิศดา้นอาชีพทอ้งถ่ินในลกัษณะของการวิจยัท่ี

หลากหลายวิธี ทั้งในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ หรือแบบ

ผสานวิธีวิจยัทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
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ภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษากรุงเทพมหานคร 

เขต 2 

The Leadership of the Secondary School’s Executive under the office of Education of 

Educational Service Area, Bangkok 2 
  

                                                                                                                                                                                           ธนญา  หงสไกร                                                                                

1 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  ตามภาวะผูน้าํแบบเตม็รูป  3 แบบ และเปรียบเทียบความแตกต่างของภาวะผูน้าํ ตาม

ระยะเวลาในการปฏิบติังาน  ขนาดของโรงเรียน  และวฒิุทางการศึกษาสูงสุด  กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ผูบ้ริหารของโรงเรียน

มธัยมศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยวิธีสุ่มแบบ

ง่าย  ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  217  คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัเก่ียวกบัภาวะผูน้าํของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2   จาํนวน 50  ขอ้ 

ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ไดค่้า IOC อยูร่ะหวา่ง 0.6 – 1.00 และหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา ตามวิธีของครอนบาค 

(Cronbach) ไดค่้าความเช่ือมัน่  0.9602 วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชค่้าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

เปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช ้t-test และ F-test และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช ้Least Significant 

Difference (LSD) 

 

คําสําคัญ:  ภาวะผูน้าํ, ผูบ้ริหารสถานศึกษา, โรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร 

เขต 2 

 

Abstract 

 The objective of this research is to study the leadership of the executive of the secondary schools under the 

Office of Educational Service Area, Bangkok 2. The framework of the study was based on the 3 types of leadership, 

the comparative status of leadership, the duration of operation, size of school, and the highest education.   

 The sampling group of this research was the executives of the secondary school in the Educational Service 

Area, Bangkok 2. The method of sampling size used was the Simple Random, by comparing sampling group in the 

Krejcie and Morgan table. The returned questionnaire total was 217 sets, which considered 100% feedback. The 

questionnaires consisted of 50 questions covering the leadership of the executive of the secondary school under the 

Office of Educational Service Area, Bangkok 2. Validity and Reliability of the questionnaires were 0.6-1.00 of IOC, 

the Cronbach’s Alpha Coefficient has the validity at 0.9602 Least Significant Difference (LSD). The statistical 
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methods used were frequency of the mean of standard deviation, in percentage, and differentiation by t-test and 

paring. 

 

Keywords:  leadership, school administrators,  Secondary school under the Office of Educational Service Area, 

Bangkok 2. 

 

ความนํา 

 กระแสโลกาภิวฒันส่์งผลใหเ้กิดการ

เปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง วฒันธรรม 

มีการเช่ือมโยงติดต่อกนัอยา่งกวา้งขวาง สะดวกรวดเร็ว 

มีความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการ

ส่ือสาร (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 

2545) การเปล่ียนแปลงดงักล่าวส่งผลใหเ้กิดความ

ตอ้งการดา้นกาํลงัคนท่ีมีความรู้ ความสามารถสูงข้ึน 

รวมทั้งการพฒันาขีดความสามารถในดา้นวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีเป็นแรงผลกัดนัใหเ้กิดการปฏิรูป

การศึกษา  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

ไดก้าํหนดทิศทาง ในการพฒันาประเทศ โดยให้

ความสาํคญักบัการพฒันาแบบองคร์วมท่ียึดคนเป็น

ศูนยก์ลางของการพฒันาสงัคมไทย ใหเ้ป็นสังคม

คุณภาพ สงัคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้สร้างคน

ใหเ้ป็นคนดี คนเก่งสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต เคร่ืองมือ

ท่ีช่วยพฒันาดงักล่าวคือ การศึกษาทุกรูปแบบ รวมทั้ง

อาชีวศึกษา ซ่ึง เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ (2547, หนา้ 

71) ระบุวา่การจดัการศึกษาดา้นอาชีวศึกษา เป็นส่วน

หน่ึงในการพฒันาเศรษฐกิจ และการเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

การบริหารการศึกษาจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งอาศยัภาวะ

ผูน้าํท่ีเอ้ือต่อความสาํเร็จ จาํเป็นตอ้งมีศกัยภาพ 4 

สมรรถภาพท่ีมีและคุณลกัษณะท่ีเอ้ือต่อการจดั

การศึกษา หรือกล่าววา่ผูบ้ริหารท่ีมีภาวะผูน้าํมี

ความสาํคญัยิ่งในการพฒันาองคก์าร เพ่ือใหก้ารจดั

การศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมายเกิดประสิทธิผลลว้นแต่

ข้ึนอยูก่บัภูมิปัญญา ความคิดอ่าน และแนวปฏิบติัท่ี

สร้างสรรคข์องผูน้าํขององคก์าร เม่ือเป็นเช่นน้ีผูบ้ริหาร

จะตอ้งมีภาวะผูน้าํ มีความสามารถ มีทกัษะรูปแบบ

ใหม่ มีความเป็นมืออาชีพมากข้ึนเสริมสร้างความมี

ประสิทธิผลของโรงเรียน การตดัสินใจร่วมกนั และ

การมีวิสยัทศันร่์วมกนั การเสริมสร้างวฒันธรรม การ

เสริมสร้างการติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ การ

เสริมสร้างการจูงใจเพ่ือการสร้างสรรค ์และการ

เสริมสร้างความเป็นผูน้าํแห่งการเปล่ียนแปลง จากท่ี

กล่าวมาแสดงใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของผูบ้ริหาร

โรงเรียน ในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนกเ็ช่นกนั 

แนวทางหน่ึงท่ีจะช่วยใหก้ารปฏิบติังานของโรงเรียน

อาชีวศึกษาเอกชนบรรลุผลตามเป้าหมายหรือ

วตัถุประสงคท่ี์กาํหนดคือการมีภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร

ตอ้งอาศยัผูท่ี้มีภาวะผูน้าํเป็นพลงัจุดประกายและ

ขบัเคล่ือนใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีมุ่งมัน่ไปในทิศทาง

เดียวกนั สามารถชกัชวนหรือช้ีนาํใหผู้ร่้วมงาน 

ปฏิบติังานสาํเร็จบรรลุวตัถุประสงค ์ส่งเสริมใหเ้กิด

ระบบความร่วมมือในองคก์ารทาํใหบุ้คลากรมีความ

ยินดี เตม็ใจใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติังานผูน้าํเป็น

บุคคลท่ีมีความสาํคญัต่อความสาํเร็จหรือลม้เหลวของ

องคก์าร มีอาํนาจอิทธิพลในการบงัคบับญัชา 

มอบหมายงานในกาํกบัดูแลใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย

ขององคก์าร ประสานความตอ้งการของบุคคล ความ

ตอ้งการของงานและองคก์ารเขา้ดว้ยกนั 

ผูน้าํท่ีทา้ทายในยคุปัจจุบนัคือ ผูน้าํท่ีมีความสามารถใน

การสร้างค่านิยมท่ีชดัเจนใหเ้ป็นกรอบพฤติกรรมของ

บุคคลต่าง ๆ ในองคก์ารไดดี้ ทาํใหผู้ร่้วมงานมอง

ตนเองและมองงานในกระบวนทศันใ์หม่ ๆ ทาํใหเ้กิด
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การตระหนกัรู้ (awareness) ในเร่ืองวิสยัทศันข์อง

องคก์าร พฒันาความสามารถของผูร่้วมงานไปสู่ระดบั

ความสามารถท่ีสูงข้ึน มีศกัยภาพมากข้ึนจูงใจใหเ้กิด

แรงบนัดาลใจในการทาํงาน การสร้างเจตคติและ

กระตุน้วิสยัทศันเ์พ่ือใหเ้กิดการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ 

ปฏิบติัเอาใจใส่ดูแลคาํนึงถึงความตอ้งการและความ

แตกต่างระหวา่งบุคคล มีการแนะนาํและการ

มอบหมายงาน มีความยืดหยุ่นเปิดกวา้งใหทุ้กคนได้

เรียนรู้จากประสบการณ์ มีทกัษะดา้นความคิด มีความ

เช่ือในวิธีความคิด รอบคอบต่อการวิเคราะห์ปัญหาและ

เป็นนกัวิสยัทศัน์ท่ีสามารถมองปัญหาต่าง ๆ ไดทุ้ก

มุมมอง ผูบ้ริหารจะใชอ้าํนาจเพ่ือการมีอิทธิพลโดยผา่น

ภาวะผูน้าํและการปฏิสมัพนัธ์เพ่ือความมีประสิทธิผล

ของโรงเรียน การใชอ้าํนาจของผูบ้ริหารมี

ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิผลโรงเรียน และ

ภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนสภาพเป็นตวัพยากรณ์ในการ

ทาํนายประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน  ดงันั้นภาวะ

ผูน้าํแบบเปล่ียนสภาพน่าจะเป็นภาวะผูน้าํท่ีมี

ประสิทธิผลสาํหรับผูบ้ริหารโรงเรียนในปัจจุบนั และ

ผูบ้ริหารโรงเรียนนบัวา่เป็นตวัจกัรสาํคญัท่ีทาํให้

โรงเรียนมีประสิทธิผลสูง 

 จากเหตุผลท่ีกล่าวมาทั้งหมด จะเห็นไดว้า่

ภาวะของผูน้าํของผูบ้ริหารจะส่ง ผลต่อประสิทธิผล

ของโรงเรียนในดา้นต่างๆ และจากการศึกษางานวิจยั

เก่ียวกบัภาวะผูน้าํ พบวา่ไดมี้การศึกษาในดา้นภาวะ

ผูน้าํท่ีเหมาะสมกบัการบริหาร โดยยงัไม่มีการศึกษา

การวิจยัท่ีใหค้วามสาํคญักบัความสมัพนัธ์กบัภาวะผูน้าํ

กบัประสิทธิผลองคก์าร ซ่ึงการศึกษาภาวะผูน้าํและ

ประสิทธิผลองคก์ารของโรงเรียน จะสามารถวิเคราะห์

ความสมัพนัธ์ของภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารกบั

ประสิทธิผลขององคก์าร ซ่ึงจะเป็นประโยชนต่์อ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและวงการศึกษาต่อไป 

 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียน 

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 

2. เพ่ือศึกษาความแตกต่างของภาวะผูน้าํของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 2 ท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ 

วฒิุการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และขนาด

โรงเรียน 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ใชแ้บบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือ 

 

 

 

ตัวแปรอสิระ 

สถานภาพ 

1.เพศ 

2.อาย ุ 

3. วฒิุทางการศึกษา

สูงสุด 

4. ตาํแหน่ง 

5.ระยะเวลาในการ

ปฏิบติังาน 

6. ขนาดของ

โรงเรียน 

ตัวแปรตาม 

1.  ภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลง

สภาพ (Transformation 

Leadership)  

-การมีคุณลกัษณะท่ีสร้างบารมี  

-การสร้างแรงดลใจ  

-การกระตุน้ให้ใชปั้ญญา 

-การให้ความสาํคญัเป็นรายบุคคล 

2.  ภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน 

(Transactional Leadership)  

-การให้รางวลัตามสถานการณ์  

-การบริหารงานแบบวางเฉยเชิงรุก  

-การบริหารงานแบบวางเฉยเชิงรับ 

3. ภาวะผูน้าํแบบปล่อยตามสบาย 

(Laissez-Faire Leadership) 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรไดแ้ก่ผูบ้ริหารโรงเรียน สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2จาํนวน 

516 คน จากจาํนวนทั้งหมด  38  โรงเรียน   

กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ผูบ้ริหารโรงเรียน จาํนวน 216  คน

โดยใชต้ารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากตาราง 

Krejcie และ Morgan ท่ีมีระดบัความคลาดเคล่ือน .05   

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลใน

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น2ตอน

คือ 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพ

ส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ

รายการ (check-list) จาํนวน 6 ขอ้ 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามมีลกัษณะแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) เป็น มาตรวดั

ประมาณค่า 5 ระดบั จาํนวน 50 ขอ้ ตามโมเดลภาวะ

ผูน้าํแบบเตม็รูป  จาํแนกเป็น  3  ดา้น 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มลูคร้ังน้ีใชโ้ปรแกรม

สาํเร็จรูป ในการคาํนวณค่าสถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่  

ค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  และสถิติอา้งอิง ไดแ้ก่ การทดสอบค่าที ( t-

test )  และการทดสอบค่าเอฟ (F-test ) โดยการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way 

ANOVA) 

 

ผลการวจัิย 

 1.  ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียน สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2  ทั้ง  3  

ดา้น โดยรวมมีภาวะผูน้าํอยูใ่นระดบัสูง 

 1.1  ดา้นท่ี 1 ดา้นภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลง

สภาพของผูบ้ริหารโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 มีภาวะผูน้าํในทุกดา้นโดย

รวมอยูใ่นระดบัสูง 

 1.2  ดา้นท่ี 2 ดา้นภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน

ของผูบ้ริหารโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2  มีภาวะผูน้าํแบบ

แลกเปล่ียนในส่วนของการบริหารงานแบบวางเฉยเชิง

รับอยูใ่นระดบัปานกลาง  ส่วนของการใหร้างวลัตาม

สถานการณ์ และส่วนของการบริหารงานแบบวางเฉย

เชิงรุกอยูใ่นระดบัสูง 

 1.3  ดา้นท่ี 3 ดา้นภาวะผูน้าํแบบปล่อยตาม

สบายของผูบ้ริหารโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง   

 2.  ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียน

มธัยมศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) ท่ีมีเพศต่างกนั

ในภาพรวมไม่มีความแตกต่างกนั ในส่วนของภาวะ

ผูน้าํแบบเปล่ียนแปลงภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน และ

ภาวะผูน้าํแบบปล่อยตามสบาย   

3.  ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 (กรุงเทพมหานคร)  

ท่ีมีวฒิุทางการศึกษาสูงสุดต่างกนัในภาพรวมมีความ

ไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่  

 3.1  ดา้นท่ี 1 ดา้นภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลง

สภาพ  พบวา่  ภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลงสภาพของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ในสงักดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) ท่ี

มีวฒิุการศึกษาต่างกนั มีภาวะผูน้าํไม่แตกต่างกนั ทั้งใน

ภาพรวมและรายดา้น 

 3.2  ดา้นท่ี  2  ดา้นภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน  

พบวา่   ภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลงสภาพของผูบ้ริหาร

โรงเรียนมธัยมศึกษา ในสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) ท่ีมีวฒิุ
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การศึกษาต่างกนั มีภาวะผูน้าํไม่แตกต่างกนั ทั้งใน

ภาพรวมและรายดา้น 

 3.3  ดา้นท่ี  3  ดา้นภาวะผูน้าํแบบปล่อยตาม

สบาย  พบวา่ ผูบ้ริหารท่ีมีวฒิุทางการศึกษาสูงสุด

ต่างกนั มีภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร แตกต่างกนั พบวา่   

ผูบ้ริหารท่ีมีวฒิุการศึกษาปริญญาเอกมีภาวะผูน้าํแบบ

ปล่อยตามสบายมากกวา่ ผูบ้ริหารท่ีมีวฒิุการศึกษา

ปริญญาโทอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 4.  ผูบ้ริหารโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2   ท่ีมีระยะเวลาในการ

ปฏิบติังานต่างกนัในภาพรวม และเม่ือพิจารณารายดา้น 

พบวา่  

 4.1  ดา้นท่ี 1 ดา้นภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลง

สภาพท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานต่างกนั มีภาวะ

ผูน้าํโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั  อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติ 

 4.2  ดา้นท่ี  2  ดา้นภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน

ในส่วนของการใหร้างวลัตามสถานการณ์ พบวา่   

ผูบ้ริหารท่ีมีวฒิุทางการศึกษาสูงสุดต่างกนัมีภาวะผูน้าํ

ของผูบ้ริหารแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 4.3  ดา้นท่ี  3  ดา้นภาวะผูน้าํแบบปล่อยตาม

สบาย  พบวา่ผูบ้ริหารท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังาน

ต่างกนัมีภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารแตกต่างกนั อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติ 

 5.  ผูบ้ริหารโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2  ท่ีปฏิบติังานใน

ขนาดของโรงเรียนต่างกนัในภาพรวมมีความแตกต่าง

กนั และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่  

 5.1  ดา้นท่ี 1 ดา้นภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลง

สภาพในส่วนของการใหค้วามสาํคญัเป็นรายบุคคล  

การมีคุณลกัษณะท่ีสร้างบารมี  การสร้างแรงดลใจ  

และการกระตุน้ใหใ้ชปั้ญญา พบวา่ ผูบ้ริหารท่ี

ปฏิบติังานในขนาดของโรงเรียนต่างกนัมีภาวะผูน้าํ

ของผูบ้ริหารแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 5.2  ดา้นท่ี  2  ดา้นภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน

ในส่วนของการใหร้างวลัตามสถานการณ์ การ

บริหารงานแบบวางเฉยเชิงรุกและการบริหารงานแบบ

วางเฉยเชิงรับ พบวา่ ผูบ้ริหารท่ีมีวฒิุทางการศึกษา

สูงสุดต่างกนัมีภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารแตกต่างกนั  

พบวา่ผูบ้ริหารท่ีปฏิบติังานในขนาดของโรงเรียน

ต่างกนัมีภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารแตกต่างกนั อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติ 

 5.3  ดา้นท่ี  3  ดา้นภาวะผูน้าํแบบปล่อยตาม

สบาย  พบวา่ผูบ้ริหารท่ีปฏิบติังานในขนาดของ

โรงเรียนต่างกนัมีภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารไม่แตกต่างกนั 

  

การอภิปรายผล 

 1.  ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียน

มธัยมศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) ท่ีมีเพศต่างกนั

ในภาพรวมไม่มีความแตกต่างกนั และเม่ือพิจารณา  

รายดา้น  พบวา่  ดา้นท่ี 1 ดา้นภาวะผูน้าํแบบ

เปล่ียนแปลงและดา้นท่ี  2  ดา้นภาวะผูน้าํแบบ

แลกเปล่ียนนั้นผูบ้ริหารท่ีมีเพศต่างกนั มีภาวะผูน้าํไม่

แตกต่างกนั   ส่วนดา้นท่ี  3  ดา้นภาวะผูน้าํแบบปล่อย

ตามสบาย  พบวา่  ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีเพศต่างกนั มี

ภาวะผูน้าํแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของบุษราภรณ์   

ช่ืนชม  (บทคดัยอ่, 2550) ไดศึ้กษาภาวะผูน้าํของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาสระแกว้ เขต 2 โดยการวิจยัคร้ังน้ีมี

จุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษา และเปรียบเทียบภาวะผูน้าํของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาสระแกว้ เขต 2 จากผลการวิจยัพบวา่   ภาวะ

ผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 2 จาํแนกตามเพศ 

โดยรวมและรายดา้นมีภาวะผูน้าํแตกต่างกนัอยา่งไม่มี

นยัสาํคญัทางสถิติ   
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 2.  ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 

(กรุงเทพมหานคร)  ท่ีมีวฒิุทางการศึกษาสูงสุดต่างกนั

ในภาพรวมมีความไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาราย

ดา้น พบวา่  ดา้นท่ี 1 ดา้นภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลง

สภาพ  และดา้นท่ี  2  ดา้นภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน  

พบวา่ ผูบ้ริหารท่ีมีวฒิุทางการศึกษาสูงสุดต่างกนั มี

ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารไม่แตกต่างกนั  ส่วนดา้นท่ี  3  

ดา้นภาวะผูน้าํแบบปล่อยตามสบาย  พบวา่   ผูบ้ริหารท่ี

มีวฒิุการศึกษาปริญญาเอกมีภาวะผูน้าํแบบปล่อยตาม

สบายมากกวา่ ผูบ้ริหารท่ีมีวฒิุการศึกษาปริญญาโท  

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 จากขอ้ความขา้งตน้  อาจเป็นเพราะการ

บริหารแบบวางเฉยนั้นเป็นการบริหารงานท่ีปล่อยให้

เป็นไปตาม สภาพเดิม (status quo) ผูน้าํไม่พยายามเขา้

ไปยุง่เก่ียวกบัการทาํงาน จะเขา้ไปแทรกแซงกต่็อเม่ือมี

ส่ิงผิดพลาดเกิดข้ึน หรือการทาํงานตํ่ากวา่มาตรฐาน  

(เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์, 2536, หนา้ 59)  ดงันั้น  การท่ี

ผูบ้ริหารท่ีมีวฒิุทางการศึกษาต่างกนันั้นทาํใหผู้บ้ริหาร

คิดวา่การท่ีผูบ้ริหารจะใชวิ้ธีการทาํงานแบบเดิม และ

พยายามรักษาสภาพเดิม และผูบ้ริหารจะเขา้ไป

แทรกแซงถา้ผลการปฏิบติังานไม่ไดม้าตรฐาน หรือมี

บางอยา่งผิดพลาด  การปรับเปล่ียนกลยทุธ์ทางการ

บริหารจากการศึกษามานั้นอาจทาํใหผู้บ้ริหารสามารถ

นาํมาปรับเปล่ียนและนาํมาปรับใช ้ เน่ืองจาก  

การศึกษาในปัจจุบนัจะตอ้งมีการปรับเปล่ียนอยู่

ตลอดเวลา  และมีการเปล่ียนแปลงตามโลก  ดงันั้น  

หากผูบ้ริหารมีกลยทุธ์หรือความรู้ใหม่ ๆ นั้นก็จะทาํให้

ผูบ้ริหารนั้นไดป้รับเปล่ียนการทาํงานใหดี้ข้ึน 

 3. ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 

(กรุงเทพมหานคร)  ท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังาน

ต่างกนัในภาพรวมและรายดา้นทั้ง 3 ดา้น มีความ

แตกต่างกนั โดยพบวา่  ผูบ้ริหารท่ีมีระยะเวลาในการ

ปฏิบติังาน20 ปีข้ึนไป มีภาวะผูน้าํตํ่ากวา่ ผูบ้ริหารท่ีมี

ระยะเวลาในการปฏิบติังาน15 ปีแต่ไม่เกิน 20 ปี,10  ปี

แต่ไม่เกิน 15 ปีและระยะเวลาตํ่ากวา่ 10ปี อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติ 

 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของบุษราภรณ์ 

ช่ืนชม (บทคดัยอ่, 2550) ไดศึ้กษาภาวะผูน้าํของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาสระแกว้ เขต 2 โดยการวิจยัคร้ังน้ีมี

จุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษา และเปรียบเทียบภาวะผูน้าํของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาสระแกว้ เขต 2  จากผลการเปรียบเทียบภาวะ

ผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 2 จาํแนกตาม

ประสบการณ์ทาํงานของครูผูส้อนพบวา่ โดยรวมและ

รายดา้นมีภาวะผูน้าํแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทาง

สถิติ 

 4.  ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 

(กรุงเทพมหานคร)  ท่ีปฏิบติังานในขนาดของโรงเรียน

ต่างกนัในภาพรวมมีความแตกต่างกนั  ในดา้นท่ี 1 ดา้น

ภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลงสภาพ  พบวา่  ผูบ้ริหารท่ี

ปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  มีภาวะผูน้าํสูง

กวา่  ผูบ้ริหารท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดกลาง  และ

ขนาดใหญ่  และดา้นท่ี  2  ดา้นภาวะผูน้าํแบบ

แลกเปล่ียน พบวา่ ผูบ้ริหารท่ีปฏิบติังานในขนาดของ

โรงเรียนต่างกนัมีภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารแตกต่างกนั 

โดยผูบ้ริหารท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  

มีภาวะผูน้าํสูงกวา่ผูบ้ริหารท่ีปฏิบติังานในโรงเรียน

ขนาดกลาง  และขนาดใหญ่  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ส่วนภาวะผูน้าํแบบปล่อยตามสบายพบวา่ มีภาวะผูน้าํ

ของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ไม่แตกต่างกนั 

 จากขอ้ความขา้งตน้  สอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของบุษราภรณ์  ช่ืนชม  (บทคดัยอ่, 2550) ไดศึ้กษา

ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดั
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สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 2  โดยการ

วิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษา และเปรียบเทียบภาวะ

ผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 2  จากผลการวิจยั

พบวา่   ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา 

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 2 

จาํแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายดา้นมีภาวะ

ผูน้าํไม่แตกต่างกนั 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1.  การบริหารงานส่วนใหญ่ของผูบ้ริหารจะ

ประสบความสาํเร็จได ้หรือนาํพาองคก์รไปสู่

ความสาํเร็จจะตอ้งมีการเรียนรู้จากสภาพแวดลอ้มท่ี

เกิดข้ึนภายในองคก์รไม่วา่จะเป็นเพ่ือนร่วมงานหรือ

นกัเรียนท่ีเป็นองคป์ระกอบ จึงจะทาํใหอ้งคก์รสามารถ

ขบัเคล่ือนการทาํงานไปได ้

2.  ผูบ้ริหารตอ้งสร้างแรงจูงใจใหก้บั

ผูป้ฏิบติังานในโรงเรียน  ตอ้งไม่แสดงความแตกต่างใน

เร่ืองอาํนาจหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน  ควรตระหนกัถึง

วฒันธรรมในโรงเรียนท่ีถือวา่เป็นเร่ืองท่ีทาํให้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความแตกต่างกนั 

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 

 ในการวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเฉพาะผูบ้ริหารของ

โรงเรียนมธัยมศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต2 ดงันั้น  

ในการทาํวิจยัในคร้ังต่อไปควรทาํการวิจยัโดยเกบ็

ขอ้มลูโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษากรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาภาวะผูน้าํของ

ผูบ้ริหารท่ีมีผลทาํใหโ้รงเรียนมธัยมศึกษาประสบ

ความสาํเร็จในการบริหารงาน   
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สภาพและปัญหาการบริหารงานทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาสํานักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาชัยภูม ิเขต  2 

The State and Problems in Educational Resources Management of Primary Schools under 

Chaiyaphum Service Area Office 2 

 

                                                                                                                                                         พิกุล  ถนอมขวญั                                                                         

 

บทคัดย่อ   

 การวิจยัเชิงสาํรวจศึกษาสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิเขต  2 โดยมี

วตัถุประสงคด์งัน้ี   (1)  เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหา การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา   (2)  เพ่ือ

เปรียบเทียบสภาพและปัญหา การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาใน 4  ดา้น  คือ  ดา้นการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล  การบริหารทรัพยากรวสัดุ อุปกรณ์  การบริหารทรัพยากรงบประมาณและการบริหารทรัพยากรอาคาร

สถานท่ี ประชากรไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและครูผูส้อนจากสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ

เขต  2  จาํนวน  2,439  คน  ผูวิ้จยัเลือกกลุ่มตวัอยา่งตามทฤษฎีขีดจาํกดักลาง  ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน   333  คน  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึนเอง มีค่าความเช่ือมัน่ 0.96  และค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา

ระหวา่ง  0.67-1.00  วิเคราะห์ขอ้มลูโดยหาค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าที     

( t-test ) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One-Way ANOVA)  ผลการศึกษาพบวา่ สภาพการปฏิบติังานการ

บริหารทรัพยากรทางการศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิเขต  2  อยูใ่นระดบัมากทั้งใน

ภาพรวมและรายดา้น     ปัญหาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา  อยูใ่นระดบันอ้ยทั้งในภาพรวมและ

รายดา้น  ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนท่ีมี  เพศ ตาํแหน่ง และประสบการณ์  ในการทาํงานต่างกนั มีระดบัความ

คิดเห็นต่อสภาพและปัญหาในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาไม่แตกต่างกนัทั้งในภาพรวมและรายดา้น                                                                          

 

คําสําคัญ  :  การบริหารการศึกษา, ทรัพยากรทางการศึกษา, สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิเ 

 

Abstract            

 The purpose of this research is to investigate and to compare the state and problems in educational resources 

management of primary schools under the Chaiyaphum  Primary Education Service Area Office 2 related to four 

components; 1) personnel resource management, 2) materials resource management,  3) budget management and 4) 

facilities management. The population consists of 240 school administrators and 2,239 teachers. The 333 samples 

were selected using the Central Limit Theorem. Data was collected from a questionnaire, developed by the 

researcher, resulting in a  Cronbach’s alpha coefficient level of 0.96 and an  index of congruence (IOC) between   
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0.67 and 1.00.  Statistics analyzed are: percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test. The  results found that 

the state in education  resources management of primary schools under the Chaiyaphum  Primary Education Service 

Area Office 2 were at high level for all aspect. The problems in education resources management were found at a low 

level in all aspects.  Comparing the state and problems in education resources management of primary schools, it is 

shown that administrators and teachers regardless of gender, position held or work experience do not differ in overall 

opinion on each aspect. 

Keywords:  education administration, educational  resources, primary education service area office 2 
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ความนํา  

 การศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคุณภาพ

ชีวิตของคนไทยเป็นการเพ่ิมตน้ทุนทางสังคมใหแ้ก่

ประเทศตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  

2542  และมีฉบบัแกไ้ข ฉบบัท่ี  2 พ.ศ.  2545

กระทรวงศึกษาธิการไดป้ฏิรูปการศึกษาในทุกดา้น

ระบบการบริหารการศึกษา  ทั้งน้ีไดมี้การปรับเปล่ียน  

โครงสร้างการบริหารและการจดัการศึกษาเพ่ือใหเ้อ้ือ

ต่อการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ  โดยกระทรวงศึกษา

ทาํหนา้ท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมและกาํกบัดูแลการศึกษา

ทุกระดบัทุกประเภท  กาํหนดนโยบาย แผน และ

มาตรฐานการศึกษา  สนบัสนุนและส่งเสริมทรัพยากร

เพ่ือการศึกษารวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผล

การจดัการศึกษา และกาํหนดใหมี้เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

เป็นเขตบริหารการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีกาํหนด

ข้ึนโดยคาํนึงถึงปริมาณสถานศึกษาจาํนวนประชากร

เป็นหลกั และความเหมาะสมดา้นอ่ืน รวมทั้ง

กาํหนดใหมี้คณะกรรมการและสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามีอาํนาจหนา้ท่ีกาํกบัดูแลการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน  รวมทั้ง จดัตั้ง ยบุ รวม หรือเลิกสถานศึกษา

ประสานและส่งเสริมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้

สามารถจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบั นโยบายและ

มาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดั

การศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคก์ร-ชุมชน  องคก์ร

เอกชน  องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา  สถาน

ประกอบการและสถาบนัสงัคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษาใน

รูปแบบท่ีหลากหลายนอกจากนั้น ไดก้าํหนดให้

กระทรวงกระจายอาํนาจการบริหารและการจดั

การศึกษาทั้งดา้นวิชาการ งบประมาณ การบริหารงาน

บุคคลและการบริหารทัว่ไป ไปยงัคณะกรรมการและ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีโดยตรง 

การกระจายอาํนาจท่ีจะทาํใหก้ารศึกษามีความคล่องตวั 

มีอิสระในการบริหารจดัการเป็นไปตามหลกับริหาร

โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานจะเป็นการสร้างรากฐานและ

ความเขม้แขง็ใหก้บัสถานศึกษาสามารถจดัการศึกษา

ไดอ้ยา่งมีคุณภาพและสามารถพฒันาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  

รูปแบบการจดัการศึกษา สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

จึงเป็นรูปแบบการจดัการศึกษาแบบใหม่ท่ีตอ้ง

ทาํการศึกษาใหเ้หมาะสมกบับริบทของไทยต่อไป  

ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542  

มาตรา 29  ใหส้ถานศึกษาร่วมกบับุคคล ครอบครัว  

ชุมชน องคก์ารชุมชน องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

เอกชน องคก์รเอกชน  องคก์รวิชาชีพ  สถาบนัศาสนา  

สถานประกอบการและสถาบนัสงัคมอ่ืน ส่งเสริมความ

เขม้แขง็ของชุมชนโดยการจดักระบวนการเรียนรู้

ภายในชุมชน  เพ่ือใหชุ้มชนมีการจดัการศึกษาอบรม  

มีการแสวงหาความรู้ ขอ้มลู  ข่าวสาร  และรู้จกั

เลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆเพ่ือพฒันา

ชุมชนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการ  

รวมทั้งหาวิธีการ  สนบัสนุนใหมี้การแลกเปล่ียน  

ประสบการณ์  การพฒันาระหวา่งชุมชน (สาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,  2545, 74 ก)  

นอกจากน้ี  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  

2542 (แกไ้ขฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2545) ท่ีเนน้ความสาํคญักบั

ตวัผูเ้รียน และเนน้การบริหารท่ีใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 

ตามโครงสร้างการกระจายอาํนาจ การบริหาร

ทรัพยากรจะเป็นกลไกหรือเคร่ืองมือสาํคญัท่ีกระตุน้ 

ใหส้ถานศึกษาดาํเนินการเพ่ือตอบสนองวตัถุประสงค์

และเป้าหมายในการจดัการศึกษา  สถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานอยูใ่นความดูแลของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  เพราะฉะนั้นการดาํเนินการดา้นงบประมาณ

หรือทรัพยากร  ท่ีจะไดรั้บจากทางรัฐบาลจึงตอ้ง

ดาํเนินการผา่นเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  สถานศึกษาจะมี

ฐานะเป็นหน่วยงบประมาณและหน่วยบริหารการเงิน

ของตนเอง  แต่ยงัตอ้งมีเขตพ้ืนท่ีดูแลอีกชั้นหน่ึง  

แนวคิดทางการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งการใหมี้การใช้

ทรัพยากรร่วมกนัใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด  การใหเ้ขต

พ้ืนท่ีการศึกษาเป็นตวักลางประสานระหวา่ง
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สถานศึกษา  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  

2542  และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 2545  

หมวด  8  ทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา 

มาตรา  58  ใหมี้การระดมทรัพยากรและการลงทุนดา้น

งบประมาณ  การเงิน  และทรัพยสิ์นทั้งจารัฐ อง๕กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  บุคคล สถาบนัสงัคมอ่ืนและ

ต่างประเทศมาใชจ้ดัการศึกษา ดงัน้ี  (1)  ใหรั้ฐเป็น

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดมทรัพยากรเพ่ือ

การศึกษา  โดยอาจจดัเกบ็ ภาษีเพ่ือการศึกษา ไดต้าม

ความเหมาะสมทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด  

(2)  ใหบุ้คคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชนองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เอกชน  องคก์รวิชาชีพ  สถาบนั

ศาสนา สถานประกอบการ  และสถาบนัสงัคมอ่ืน

ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  โดยเป็นผูจ้ดัและมีส่วน

ร่วมในการจดัการศึกษา  บริจาคทรัพยสิ์น  และ

ทรัพยากรอ่ืนใหแ้ก่สถานศึกษา  โดยเป็นผูจ้ดัและมี

ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาและมีส่วนร่วมรับภาระ

ค่าใชจ่้ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความ

จาํเป็น ทั้งน้ี ใหรั้ฐและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

ส่งเสริมและใหแ้รงจูงใจในการระดมทรัพยากร

ดงักล่าว  โดยการสนบัสนุน  การอุดหนุนและใช้

มาตรการลดหยอ่นหรือยกเวน้ภาษีตามความเหมาะสม

และความจาํเป็นทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด

(สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542, 

หนา้ 54-55) 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย   

 1. เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการบริหาร

ทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาสงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการ

บริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาสงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 

ตามสถานภาพของครูผูส้อน ไดแ้ก่ เพศ  ตาํแหน่งและ

ประสบการณ์ทาํงาน  

 

แนวคิด  ทฤษฏี  และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูท้าํการวิจยัได ้           

ทวบทวนทฤษฏีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือนาํมา

ปรับใชก้บัการกาํหนดกรอบแนวคิด   และสร้าง

เคร่ืองมือในการวิจยัโดยแบ่งเป็น ทฤษฏี หรือแนวคิดท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการวิจยั ซ่ึงประกอบไปดว้ย แนวคิด

เก่ียวกบัทรัพยากรทางการศึกษา แนวคิดเก่ียวกบั

หลกัการบริหารทรัพยากรทางการศึกษานอกจากน้ีแลว้

ยงัไดท้าํการศึกษาผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศซ่ึงประกอบดว้ย  

ไพบูลย ์ กล่อมบรรจง (2545) ไดศึ้กษาสภาพการใช้

ทรัพยากรทอ้งถ่ิน เพ่ือการบริหารงานวิชาการใน

โรงเรียนประถมศึกษา สงักดักรุงเทพมหานคร Briley 

ไดศึ้กษาความคิดเห็นของนกัศึกษาประเภทปกติ กบั

นกัศึกษาประเภทพิเศษ  ท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มของ

มหาวิทยาลยัชุมชนลีเนียร์โดยเนน้ศึกษาสภาพแวดลอ้ม

ดา้นการเรียนการสอน สภาพแวดลอ้มดา้นการพฒันา

นกัศึกษา สภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารและทาง

กายภาพ สภาพแวดลอ้มดา้นสังคมและวฒันธรรมและ

ดา้นความประทบัใจทัว่ ๆไป 

 

สมมติฐานการวจัิย              

 1. ครูผูส้อนในสถานศึกษาท่ีมีสถานภาพ

ตาํแหน่งต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสภาพและปัญหาการ

บริหารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน

ประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชยัภูมิเขต 2 ต่างกนั   

 2. ครูผูส้อนในสถานศึกษาท่ีมีปฏิบติัหนา้ท่ี

ทางการสอนในขนาดโรงเรียนท่ีต่างกนัมีความคิดเห็น

ต่อสภาพและปัญหาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
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ของโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิเขต 2 ต่างกนั 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย                                                                             

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

    

วธีิดําเนินการวจัิย  

 การวิจยัน้ีเป็นการสาํรวจความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารและครูผูส้อนในสถานศึกษาสงักดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิเขต 2 ต่อสภาพ

และปัญหาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร ในการวิจยัน้ี ไดแ้ก่ ขา้ราชการครูผู ้

ปฏิบติัหนา้ท่ีบริหารและปฏิบติัการสอนในโรงเรียน

ประถมศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชยัภูมิเขต 2 ท่ีปฏิบติังานในปีการศึกษา 

2554 จาํแนกเป็น ผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน 240 คน 

และครูผูส้อน จาํนวน 2,239 คน รวม 2,479 คน  

 กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ผูบ้ริหารท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี

บริหารโรงเรียนประถมศึกษาและครูผูส้อนท่ี

ปฏิบติัการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาสงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 

ปีการศึกษา 2554 จากจาํนวนประชากร 2,479 คนผูวิ้จยั

ประมาณขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยคาํนวณจากสูตร 

Central Limit Theorem ไดผู้บ้ริหารสถานศึกษาจาํนวน 

74 คนและครูผูส้อนจาํนวน 259 คน  รวม 333 คน และ

ดาํเนินการสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิตามขนาดโรงเรียน

แต่ละอาํเภอโดยโรงเรียนขนาดเลก็ ประชากร 806 คน 

ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 98 คนโรงเรียนขนาดกลาง ประชากร 

933 คน ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 28 คน และโรงเรียนขนาด

ใหญ่ ประชากร 740 คนไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 107 คน รวม 

333 คน  

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัการศึกษาในคร้ังน้ี

เป็นแบบสอบถามสภาพและปัญหาการบริหาร

ทรัพยากรทางการศึกษา  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึนมี

 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม                   

1. ผูบ้ริหารและครูผูส้อน                                     

2.  เพศ                           

-   ชาย                              

-   หญิง                                       

3.  ประสบการณ์ในการทาํงาน  

 -   ประสบการณ์ในการทาํงานนอ้ยกวา่                

      10  ปี                                                                                       

 -   ประสบการณ์ในการทาํงานระหวา่ง

      10 – 20  ปี   

 -   ประสบการณ์ในการทาํงาน  20  ปีข้ึน

       ไป                        

4.   ขนาดโรงเรียนท่ีต่างกนั   

 - ขนาดเลก็   

 - ขนาดกลาง   

 - ขนาดใหญ่ 

 

 

 

 

 

สภาพและปัญหาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา

ของสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชยัภูมิเขต 2 แบ่งสภาพบริหารเป็น 4 ดา้น

1. การบริหารทรัพยากรบุคคล   

2.  การบริหารทรัพยากรวสัดุ  อุปกรณ์  

3.  การบริหารทรัพยากรงบประมาณ   

4.  การบริหารทรัพยากรอาคารสถานท่ี 
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ลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า (rating scale)

ชนิด 5 ตวัเลือกซ่ึงผูวิ้จยัไดจ้ดัทาํข้ึน 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล                            

 1. ทาํหนงัสือขอความร่วมมือในการวิจยัจาก

ภาควิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัศรีปทุม เสนอ

ไปยงัผูอ้าํนวยการ สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 เพ่ือขอหนงัสือในการขอ

ความอนุเคราะห์ ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลการวิจยัจาก

โรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง   

 2. จดัเตรียมแบบสอบถามพร้อมหนงัสือจาก

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิเขต 2 

ขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอย่างในการตอบ

แบบสอบถามซ่ึงผูวิ้จยัไดใ้ชวิ้ธีการเดินทางไปเก็บ

แบบสอบถามดว้ยตวัเองตามโรงเรียนกลุ่มตวัอยา่ง  

 3. นาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนและเตรียม

มาวิเคราะห์ จาํแนก ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม

แลว้วิเคราะห์ขอ้มลูทางสถิติต่อไป 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล   

 วิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (mean) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน(s) การทดสอบค่า (t- test) 

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 

ANOVA) เม่ือพบความแตกต่างทาํการทดสอบรายคู่

ดว้ยวิธี Scheffe’ 

 

ผลการวจัิย  

          1.  ระดบัปฏิบติัการการบริหารทรัพยากรทาง

การศึกษาของสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้น

มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั เรียงลาํดบัตาม

ค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ไดด้งัน้ี ดา้นงบประมาณ  ดา้น

อาคารสถานท่ี  ดา้นวสัดุ อุปกรณ์  และดา้นบุคคล เม่ือ

แยกความคิดเห็นออกเป็นแต่ละดา้น พบวา่  ดา้นบุคคล

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบวา่ ขอ้ท่ีมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มี 2 ขอ้  

ไดแ้ก่  มอบหมายงานโดยการออกคาํสัง่เป็นหลกัฐาน

ใหค้รูสามารถปฏิบติัได ้   และสถานศึกษามีการ

วางแผนอตัรากาํลงั การสรรหา และการคดัเลือก

บุคลากรเขา้ทาํงาน ดา้นวสัดุ อุปกรณ์โดยภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก และ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ขอ้ท่ีมีการ

ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มี 1 ขอ้  ไดแ้ก่  มีการให้

คาํแนะนาํ ปรึกษาเก่ียวกบัการปฏิบติังานพสัดุของเจา้

หนา้อยูเ่สมอ ดา้นงบประมาณโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ขอ้ท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด มี 1 ขอ้  ไดแ้ก่  สถานศึกษามีการ

แต่งตั้งกรรมการกาํหนดนโยบายและแผนงานการใช้

จ่ายงบประมาณจากบุคลากรท่ีหลากหลาย   

 ดา้นอาคารสถานท่ีโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้ ขอ้ท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด มี 1 ขอ้  ไดแ้ก่  สถานศึกษามีการกาํหนดนโยบาย

และวางแผนเก่ียวกบัการใชอ้าคารสถานท่ี     

 ส่วนระดบัปัญหาการบริหารทรัพยากรทาง

การศึกษาของสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่น

ระดบันอ้ย (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.89) และเม่ือพิจารณาเป็น

รายดา้น กพ็บวา่ ทุกดา้นมีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ย

เช่นกนั 

 2.   ผูวิ้จยัไดเ้ปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นท่ี

มีต่อสภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของ

สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 จาํแนกตามเพศ  และ

ตาํแหน่ง ดว้ยสถิติ t-test   ส่วนประสบการณ์ในการ

ทาํงาน  และขนาดของโรงเรียน ใชส้ถิติ One-Way 

ANOVA                                                                                                                                          

 ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหาร

ทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สงักดั
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สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2  

ในภาพรวมและรายดา้น จาํแนกตามเพศตาํแหน่ง และ

ประสบการณ์ในการทาํงาน พบว่า ค่า t ไม่มีระดับ

นัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทั้งภาพรวมและราย

ด้าน  แสดงว่า การปฏิบัติการเก่ียวกับการบริหาร

ทรัพยากรทางการศึกษาของบุคลากรในสถานศึกษา 

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ 

เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อนทั้งท่ี

เป็นเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกนัผลการ

เปรียบเทียบสภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา

ของสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2  ในภาพรวมและรายดา้น 

จาํแนกตามตาํแหน่ง พบว่า ค่า t ไม่มีระดับนัยสาํคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 ทั้งภาพรวมและรายด้าน  

แสดงว่า การปฏิบัติการเก่ียวกับการบริหาร

ทรัพยากรทางการศึกษาของบุคลากรในสถานศึกษา 

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ 

เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อนไม่

แตกต่างกนั 

 

การอภิปรายผล 

 จากผลการวิจยั  พบวา่ สภาพและปัญหาการ

บริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา  สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 

มีประเดน็ท่ีสามารถนาํมาอภิปรายผลไดด้งัน้ี   

 1. ระดบัปฏิบติังานการบริหารทรัพยากรทาง

การศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชยัภูมิ  

เขต  2  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ  สงัวาลย ์ วฒิุเสลา (2548, หนา้ 94-97) ท่ี

ไดศึ้กษาสภาพและปัญหาการบริหารงานทรัพยากรทาง

การศึกษาของสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาอุบลราชธานี  เขต 5 พบวา่ สภาพการ

บริหารงานทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี  เขต  

5 โดยภาพรวมมีการบริหารงานอยูใ่นระดบัมาก พบวา่ 

พฤติกรรมการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาในสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

อุบลราชธานี  เขต  5  โดยรวมมีพฤติกรรมการบริหาร

อยูใ่นระดบัมากและสอดคลอ้งกบั สุเทพ  ย ั้งยืน   

(2547, หนา้ 85-86 )ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากสภาพการ

บริหารงานทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากนั้นเป็นผลจากความ

ร่วมมือในการปฏิบติังานทั้งในระดบัผูบ้ริหารและ

ครูผูส้อนซ่ึงเลง็เห็นคุณค่าทรัพยากรทางการศึกษาจึง

ส่งผลใหท้รัพยากรทางการศึกษาทุกดา้นเกิดประโยชน์

สูงสุด  

 2. ปัญหาการปฏิบติังานบริหารทรัพยากรทาง

การศึกษาของสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 มีปัญหานอ้ย  

ผลการวิจยัท่ีไดไ้ม่สอดคลอ้งกบั  ขวญัยืน แปลงแดง  

(2544, หนา้ 75 )  ท่ีไดศึ้กษาการใชท้รัพยากรบุคคลใน

ทอ้งถ่ินเพ่ือการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

ประถมศึกษา สงักดักรุงเทพมหานคร  พบวา่ ปัญหา

การใชท้รัพยากรบุคคลในทอ้งถ่ินเพ่ือการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาท่ีประสบอยูใ่น

ระดบัมาก คือ การประสานงานไม่ชดัเจน ทรัพยากร

บุคคลมีเวลาไม่เพียงพอ 

 3. เม่ือเปรียบเทียบการปฏิบติังานการ

บริหารงานทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ 

เขต 2  มีการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนัทั้งในภาพรวม

และรายดา้น  อาจเป็นเพราะ  สถานศึกษาสงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ  เขต  

2  มีการวางแผนการปฏิบติังานท่ีดี  ประกอบกบัสภาพ

พ้ืนท่ีเอ้ืออาํนวยในการบริหารงานทรัพยากร  

 4. เม่ือเปรียบเทียบปัญหาการปฏิบติังานการ

บริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาสงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิเขต  2  
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มีการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนัทั้งในภาพรวมและราย

ดา้น ซ่ึงสภาพการบริหารงานอยูใ่นระดบัมากทาํใหมี้

ปัญหานอ้ยการศึกษาในคร้ังน้ีจึงสามารถสรุปไดว้า่ การ

บริหารทพัยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งเพศ

ชายและเพศหญิง ประสบการณ์ในการทาํงานและ

ขนาดของโรงเรียนไม่มีผลต่อการบริหารงานทรัพยากร

ทางการศึกษาของสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิเขต  2 จึงแสดงให้

เห็นวา่ ผูบ้ริหารครูผูส้อนรวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา 

ได ้มีการวางแผนการทาํงาน เพ่ือใหเ้อ้ือต่อการจดัการ

เรียนการสอนและสามารถจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้ง

กบันโยบายและมาตรฐานการศึกษา มีการกระจาย

อาํนาจการบริหารไปยงัหวัหนา้แผนก มีการกาํหนด

นโยบายต่างๆเพ่ือใหก้ารบริหารงานทรัพยากรทาง

การศึกษาเพียงพอต่อความตอ้งการและเกิดประโยชน์

สูงสุด 

 

ข้อเสนอแนะ  

        การนาํผลการวิจยัไปใช ้ผูบ้ริหารสถานศึกษาควร

มุ่งเนน้ใหค้วามสาํคญัดา้นกระบวนการบริหารงาน

ทรัพยากรทางการศึกษา  โดยส่งเสริมสนบัสนุนและ

พฒันาการบริหารงานทรัพยากรทางการการศึกษาใน

ทุก ๆ ดา้นอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั  และเนน้ท่ีน่า

สงัเกตวา่  แบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัรับคืนมานั้นมีฉบบัท่ี

ไม่สมบูรณ์ค่อนขา้งมากผูต้อบแบบสอบถามน่าจะให้

ความร่วมมือมากข้ึน  

 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

   สาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาใน

เร่ือง  สภาพและปัญหาการปฏิบติังานดา้นวิชาการและ

กระบวนการทางการเรียนการสอนของโรงเรียน

ประถมศึกษาซ่ึงกระบวนการบริหารงานทั้งสองจะ

สมัพนัธ์กบักระบวนการบริหารการศึกษาน้ี  จะทาํให้

เห็นภาพในการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน

ประถมศึกษา  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึก

ประถมศึกษาชยัภูมิเขต  2 ชดัเจนยิ่งข้ึน 
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การนําสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นหลกัประกนัการชําระหนี ้

Right Hiring Lead of Immovable Property Become Settlement Guaranty 
 

                                                                                                                                  ศิริพงษ ์ โสภา  ไพฑูรย ์วฒิุโส และ ดร. ฉตัรชยั รือหาร                                                                                                               

 

บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงบทบญัญติัของพระราชบญัญติัการเช่าอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือพาณิชยกรรม

และอุตสาหกรรม พ.ศ.2542 วา่มีปัญหาในการบงัคบัใชอ้ยา่งไรบา้ง เพ่ือแสวงหาแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขให้

เหมาะสมกบัสภาพสงัคมปัจจุบนั วิธีดาํเนินการวิจยั เป็นการดาํเนินการวิจยัในลกัษณะการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) ซ่ึงใชวิ้ธีการวิจยัเอกสาร วิเคราะห์ขอ้มลูท่ีเกบ็รวบรวมได ้โดยใชวิ้ธีวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) 

จากเอกสาร รายงานบทความ บทวิเคราะห์ทั้งจากส่ือมวลชน รายงานวิชาการ งานวิจยั วิทยานิพนธ์ กฎหมาย ระเบียบ 

คาํสัง่ ส่ืออิเลก็ทรอนิคส์ และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การวิเคราะห์ขอ้มลูในการตีความในลกัษณะวิเคราะห์ตามหลกั

เหตุผล ผลการวิจยัพบวา่ เน้ือหาสาระของพระราชบญัญติัการเช่าอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2542 มีปัญหาเก่ียวกบัระยะเวลาหรืออายขุองสญัญาเช่า ความคล่องตวัในการโอนเปล่ียนมือ การบงัคบั

หลกัประกนั เป็นตน้ ดงันั้น จึงควรปรับปรุงแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัการเช่าอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือพาณิชยกรรมและ

อุตสาหกรรมพ.ศ....ใหบ้งัคบัใชไ้ดอ้ยา่งเป็นธรรม และสอดคลอ้งกบัธุรกิจท่ีสาํคญัของประเทศต่อไป 

 

คําสําคัญ :  การเช่าอสงัหาริมทรัพย,์ หลกัประกนัการชาํระหน้ี  

 

Abstract 

The objectives of this research was to study the legislation of the Hire of Immovable Property for Commerce 

and Industry Act B.E. 2542 (Real Estate for Commerce and Industry Act 1999) related to the problems of 

enforcement, and suggest guidelines for improvement with current society. The research used a method of qualitative 

research and analysis. Moreover, the data collection used content analysis from documentary research, reports, 

journals from mass media, academic reports, thesis papers, laws, registrations, decrees, electronic media, and related 

research for data analysis and interpretation. The results show that the content of the Hire of Immovable Property for 

Commerce and Industry Act B.E. 2542 (1999) does not adequately address issues with the length of a lease contract, 

quick transfer of all documents, secured enforcement, etc.  Therefore, the Act should be amended to ensure fair 

enforcement for all important business in Thailand. 

 

Keywords: hiring immovable property, settlement guaranty, real estate law 
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ความนํา 

การประกาศใชบ้งัคบัพระราชบญัญติัการเช่า

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม 

พ.ศ.2542 ดว้ยความมุ่งหวงัใหก้ลไกตามกฎหมาย

ดงักล่าวเป็นหน่ึงในมาตรการฟ้ืนฟเูศรษฐกิจของ

ประเทศโดยรวมแต่ปรากฏวา่มีการจดทะเบียนการเช่า

อสงัหาริมทรัพยต์ามพระราชบญัญติัน้ีเป็นจาํนวนนอ้ย

มากจนแทบจะเรียกไดว้า่ไม่มีเลย ซ่ึงเป็นท่ีน่าศึกษาวา่

นโยบายของรัฐท่ีใหมี้กลไกการเช่าอสงัหาริมทรัพย์

กรณีพิเศษเช่นน้ีผิดพลาดสวนกบัความตอ้งการของ

ภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นจริง หรือเป็นท่ีความบกพร่องของ

กลไกทางกฎหมายท่ีปรากฏอยู่ในตวักฎหมายนั้นๆ เอง 

(พระราชบญัญติัการเช่าอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือพาณิชยก

รรมและอุตสาหกรรม, 2542) 

ปัญหาและอุปสรรคตลอดจนขอ้เทจ็จริง ใน

การใชบ้งัคบัพระราชบญัญติัการเช่าอสงัหาริมทรัพย์

เพ่ือพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 ท่ีผา่นมี

ปัญหาดงัต่อไปน้ี (กฤษฎา นารินทร์รักษ,์ 2543) 

1. สถานะทางกฎหมายของสิทธิการเช่า 

ประเดน็ดงักล่าวน้ีน่าจะเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการใช้

และการตีความบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชยว์า่ดว้ยเช่าทรัพย ์ ซ่ึงความเห็นของนกั

กฎหมายไทยส่วนใหญ่จะเขา้ใจไปในทิศทางเดียวกนั

วา่สิทธิการเช่าเป็นบุคคลสิทธิ และมีลกัษณะเป็นสิทธิ

เฉพาะตวั ประเดน็ปัญหาเก่ียวกบัสถานะทางกฎหมาย

ของสิทธิการเช่านบัไดว้า่มีความสาํคญัท่ีไดมี้การ

โตเ้ถียงกนัมากตามสมควร เพราะความประสงคท่ี์เป็น

จุดใหญ่ใจความสาระสาํคญันั้นจะอยูท่ี่ “ความมัน่คง

ของสิทธิการเช่า” กล่าวคือ กลุ่มบุคคลท่ีรับผิดชอบใน

การจดัทาํกฎหมายฉบบัน้ีต่างก็เลง็เห็นความสาํคญัของ 

"ความมัน่คงของสิทธิการเช่า” จนต่อมาเม่ือ

พระราชบญัญติัการเช่าอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือพาณิชยก

รรมและอุตสาหกรรมพ.ศ. 2542 ประกาศใชบ้งัคบัเป็น

กฎหมาย จึงไดป้รากฏหลกัการท่ียอมรับใหสิ้ทธิการ

เช่าตามร่างพระราชบญัญติัน้ีสามารถโอนได ้ใหสิ้ทธิ

การเช่ามีสถานะเป็น “ทรัพยสิ์ทธิ” แต่กไ็ม่ไดรั้บการ

ยอมรับและถูกตดัออกในท่ีสุด  

2. การนาํสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยต์าม

พระราชบญัญติัน้ีไปประกนัการชาํระหน้ีแมว้า่จะมี

บทบญัญติัชดัเจนใหน้าํสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์

ตามพระราชบญัญติัน้ีไปจาํนองเป็นประกนัการชาํระ

หน้ีไดก้ต็าม แต่โดยสภาพหรือลกัษณะของทรัพยสิ์นท่ี

แตกต่างกนั ยอ่มทาํใหเ้กิดปัญหาในการคุม้ครองสิทธิ

ของคู่กรณีเป็นกรณีขอ้เท็จจริงท่ีอาจเกิดข้ึนเม่ือมีการ

ผิดสญัญาเช่าโดยผูเ้ช่าและผลจากการผิดสญัญา

ดงักล่าวผูใ้หเ้ช่าจะมีสิทธิเลิกสัญญาไดเ้พียงฝ่ายเดียวซ่ึง

หากผูใ้หเ้ช่าใชสิ้ทธิเลิกสญัญากจ็ะส่งผลใหสิ้ทธิการ

เช่าตามสญัญานั้น ๆ ระงบัไปดว้ยและหากวา่ผูเ้ช่าได้

นาํสิทธิการเช่าไปจาํนองไวเ้ป็นประกนัการชาํระหน้ี

ของตนไวก้บัเจา้หน้ีรายหน่ึงก็จะส่งผลกระทบโดยตรง

ต่อสญัญาจาํนองนั้นๆกล่าวคือเม่ือทรัพยสิ์นอนัเป็น

วตัถุแห่งสญัญาจาํนองสูญส้ินไปสิทธิจาํนองเหนือ

ทรัพยสิ์นนั้นๆ กย็อ่มจะระงบัตามไปดว้ยเพราะไม่มี

วตัถุแห่งสญัญาใหสิ้ทธิจาํนองเกาะเก่ียวอีก และในการ

บงัคบัสิทธิการเช่าในฐานะท่ีเป็นหลกัประกนั มีปัญหา

ท่ีพึงพิจารณาเก่ียวกบัความรวดเร็วในการบงัคบั

หลกัประกนัโดยเหตุท่ีสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยต์าม

พระราชบญัญติัน้ี สามารถนาํไปจาํนองเป็นประกนัการ

ชาํระหน้ีได ้เม่ือจะไดมี้การบงัคบัจาํนองสิทธิการเช่า 

จึงตอ้งดาํเนินการไปตามกระบวนการบงัคบัคดีแพ่ง

ทัว่ไป ซ่ึงค่อนขา้งมีความล่าชา้อยูต่ามสมควร 

3. ปัญหาในการบงัคบัหลกัประกนั ในการ

บงัคบัจาํนองสิทธิการเช่านั้น ไม่ไดมี้ผลเป็นเพียงการ

โอนขายสิทธิการเช่าใหแ้ก่บุคคลภายนอก เพ่ือนาํเงิน

มาชาํระหน้ีใหแ้ก่เจา้หน้ีผูร้้องขอใหมี้การบงัคบัจาํนอง

เท่านั้น แต่จะมีลกัษณะของการใหบุ้คคลภายนอกนั้น

เขา้มาเป็นคู่สญัญาแทนท่ีผูเ้ช่าเดิม อนัเป็นการเขา้รับ

โอนทั้งสิทธิและหนา้ท่ีตามสญัญาเช่า ซ่ึงอาจเรียกไดว้า่
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เป็นการโอนสญัญาหรือสถานะความเป็นคู่กรณีใน

สญัญานัน่เอง โดยเหตุท่ีการโอนสญัญาไม่มีบทบญัญติั

รองรับในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ จึงมี

ประเดน็ท่ีจะตอ้งพิจารณาวา่จะดาํเนินการอยา่งไร

เพ่ือใหก้ารโอนสัญญาแก่ผูเ้ช่าคนใหม่ในกระบวนการ

บงัคบัจาํนองสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยต์ามกฎหมาย

น้ีมีผลสมบูรณ์ใชบ้งัคบัได ้เพราะในประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชยมี์เพียงบทบญัญติัวา่ดว้ยโอนสิทธิ

เรียกร้องเท่านั้น ไม่มีบทบญัญติัวา่ดว้ยการโอนหน้ีหรือ

โอนหนา้ท่ี จะมีพอเทียบเคียงไดก้คื็อ การแปลงหน้ี

ใหม่โดยเปล่ียนตวัลกูหน้ีเจา้หน้ี ซ่ึงจะมีผลใหห้น้ีเดิม

ระงบัไป ซ่ึงแตกต่างจากความตอ้งการท่ีจะใหผู้ซ้ื้อสิทธิ

การเช่าสืบสิทธิต่อจากผูเ้ช่าตามขอ้กาํหนดในสญัญา

เดิมท่ีควรจะตอ้งคงอยูไ่ม่เปล่ียนแปลง 

จากปัญหาและอุปสรรคตลอดจนขอ้เท็จจริง ใน

การใชบ้งัคบัพระราชบญัญติัการเช่าอสงัหาริมทรัพย์

เพ่ือพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 ดงักล่าว 

จึงสมควรศึกษาปัญหาและแนวทางในการแกไ้ข

พระราชบญัญติัการเช่าอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือพาณิชยก

รรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

ทางปฏิบติัและทาํใหก้ลไกตามกฎหมายสามารถฟ้ืนฟู

เศรษฐกิจของประเทศ ทาํใหมี้การจดทะเบียนการเช่า

อสงัหาริมทรัพยต์ามพระราชบญัญติัน้ีมากข้ึน 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย   

1. เพ่ือศึกษาแนวความคิด ทฤษฏีท่ีเก่ียวกบั

การการนาํสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยไ์ปเป็นประกนั

การชาํระหน้ี 

 2. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาของกฎหมายไทย

เก่ียวกบัการนาํสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยไ์ปเป็น

ประกนัการชาํระหน้ี  

3. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบ

กฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศเก่ียวกบัการนาํ

สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยไ์ปเป็นประกนัการชาํระ

หน้ี 

4. เพ่ือศึกษาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาทาง

กฎหมายเก่ียวกบัการนาํสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์

ไปเป็นหลกัประกนัการชาํระหน้ี 

  

แนวคิด ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง  

แนวความคิดหลกักฎหมายเก่ียวกบัการนาํสิทธิ

การเช่าอสงัหาริมทรัพยไ์ปเป็นหลกัประกนัการชาํระ

หน้ีนั้น ถือเป็นแนวคิดท่ีเป็นประโยชนต่์อระบบภาค

ธุรกิจเอกชนของประเทศ  ในการใหภ้าคธุรกิจท่ีขาด

แคลนเงินทุนท่ีจะใชใ้นการประกอบธุรกิจ ไดเ้ขา้ถึง

แหล่งเงินทุนหรือสถาบนัการเงินเพ่ือเงินทุนหมุนเวียน

ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ  แมป้ระเทศไทยจะมี

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยว์า่ดว้ยเช่าทรัพย์

บงัคบัใชม้านานแลว้ก็ตาม แต่กไ็ม่สามารถท่ีจะนาํ

สญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพยไ์ปเป็นหลกัประกนัการ

ชาํระหน้ีดว้ยวิธีจาํนองเหมือนอสงัหาริมทรัพยป์ระเภท

ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืน ๆ หรือสงัหาริมทรัพยบ์าง

ประเภทท่ีจดทะเบียนจาํนองได ้แมต่้อมาประเทศไทย

จะไดน้าํแนวความคิดเก่ียวกบัการนาํสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพยไ์ปเป็นหลกัประกนัการชาํระหน้ี โดย

การตราพระราชบญัญติัการเช่าอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือ

พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 แต่

พระราชบญัญติัดงักล่าวน้ียงัขาดความชดัเจน ขาดความ

เหมาะสม ไม่เพียงพอ และไม่สอดคลอ้งกบัแนวทาง

ปฏิบติั ทาํใหมี้การจดทะเบียนการเช่าอสงัหาริมทรัพย์

ตามพระราชบญัญติัน้ีนอ้ยมาก จึงสมควรแกไ้ขให้

กฎหมายมีความเหมาะสมสามารถปฏิบติัได ้

  

วธีิดําเนินการวจัิย  

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดด้าํเนินการใน

ลกัษณะการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative 

research) ดว้ยวิธีการศึกษาเอกสาร (documentary 
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research) วิเคราะห์ขอ้มลูท่ีเกบ็รวบรวมไดด้ว้ยวิธีการ

วิเคราะห์เชิงเน้ือหา (content analysis) โดยตีความใน

ลกัษณะวิเคราะห์ตามหลกัเหตุผล จากเอกสารรายงาน

บทความ บทวิเคราะห์ทั้งจากส่ือมวลชน รายงาน

วิชาการ งานวิจยั วิทยานิพนธ์ กฎหมาย ระเบียบ คาํสัง่

ส่ืออิเลก็ทรอนิคส์ และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดรั้บ

การยอมรับและไดรั้บการพิมพเ์ผยแพร่ทัว่ไป  

 

ผลการวจัิย 

1. ลกัษณะท่ีสาํคญัของสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพย ์พบวา่ (1) การกาํหนดระยะเวลาการ

เช่าโดยขอ้กฎหมายนั้นไม่เป็นสาระสาํคญั (2) การโอน

เปล่ียนมือของสิทธิการเช่าท่ีเกิดข้ึนตามสญัญาเช่า เป็น

สินทรัพยอ์ยา่งหน่ึงท่ีโอนได ้ 

2. การนาํสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยไ์ปเป็น

หลกัประกนัการชาํระหน้ีในทางพาณิชยกรรมและ

อุตสาหกรรม พบวา่ ทั้งในองักฤษและสหรัฐอเมริกา

ต่างกย็อมรับเป็นการทัว่ไปท่ีจะใหน้าํสิทธิการเช่าน้ีไป

เป็นหลกัประกนัการชาํระหน้ีได ้ 

3. แนวคิดพ้ืนฐานของพระราชบญัญติัการเช่า

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2542 พบวา่ น่าจะไม่เหมาะสม เพราะกฎหมาย

ฉบบัน้ีมีหลกัการประสงคจ์ะใหเ้อกชนต่างดา้วถือครอง

กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน จึงไดก้าํหนดระยะเวลาการเช่าไว้

ระหวา่ง 30 ปีข้ึนไปถึง 50 ปี ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัความ

เป็นจริง เน่ืองจากในทางปฏิบติัมีสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพยจ์าํนวนมากมายท่ีมีระยะเวลาไม่ถึง 30 

ปี 

  

การอภิปรายผล 

 1. ลกัษณะท่ีสาํคญัของสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพย ์ในประเดน็แรก พบวา่ การกาํหนด

ระยะเวลาการเช่าโดยขอ้กฎหมายนั้นไม่เป็น

สาระสาํคญั อธิบายไดว้า่ เป็นเพราะขอ้พิจารณาตาม

ความจาํเป็นของคู่กรณีในสญัญา ส่ิงท่ีจะเป็น

สาระสาํคญัเก่ียวกบัระยะเวลาไดแ้ก่การกาํหนด

ระยะเวลาเร่ิมตน้และการส้ินสุดแห่งการเช่า เพราะเป็น

ส่วนสาํคญัท่ีจะทาํใหคู้่กรณีทั้งสองฝ่ายได ้รู้ถึงช่วงเวลา

ท่ีจะใชป้ระโยชนต์ามสญัญา อนัเป็นฐานแก่การ

คาํนวณผลประโยชนต์อบแทนระหวา่งกนั หากการ

กาํหนดเวลาจะมีบทบาทอยูบ่า้งกจ็ะเก่ียวขอ้งในเร่ือง

ของแบบพิธีในการทาํสญัญาเท่านั้น ในประเดน็ต่อมา 

พบวา่ ความสามารถในการโอนเปล่ียนมือของสิทธิการ

เช่าท่ีเกิดข้ึนตามสญัญาเช่ามีหลกัท่ียอมรับกนัทัว่ไปวา่

สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นสินทรัพยอ์ยา่งหน่ึงท่ี

โอนไดโ้ดยไม่ตอ้งไดรั้บความยินยอมจากผูใ้หเ้ช่า แต่

มิไดห้มายความวา่ความยินยอมของผูใ้หเ้ช่าจะไม่อาจมี

บทบาทใด ๆ ไดเ้ลย เพราะในขณะเดียวกนักฎหมายก็

ยอมรับถึงการวางขอ้กาํหนดหา้มโอนสิทธิการเช่า การ

เช่าช่วง ของผูใ้หเ้ช่าไวด้ว้ยเช่นกนั ซ่ึงมกัจะกาํหนดให้

ความยินยอมของผูใ้หเ้ช่าเป็นเง่ือนไขของการโอนซ่ึง

สิทธิการเช่า อยา่งไรกดี็ ใช่วา่ผูใ้หเ้ช่าจะมีดุลพินิจอยา่ง

ไม่มีขอ้จาํกดัในการใหห้รือไม่ใหค้วามยินยอม โดยมี

การกาํหนดกรอบไวเ้ช่นกนัวา่หากผูใ้หเ้ช่าจะปฏิเสธ

ไม่ใหค้วามยินยอมต่อการโอนหรือการเช่าช่วง ผูใ้หเ้ช่า

จะตอ้งมีเหตุผลอนัสมควรดว้ย 

2. การนาํสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยไ์ปเป็น

หลกัประกนัการชาํระหน้ีนั้น พบวา่ทั้งในองักฤษและ

สหรัฐอเมริกาต่างกย็อมรับเป็นการทัว่ไปท่ีจะใหน้าํ

สิทธิการเช่าน้ีไปเป็นหลกัประกนัการชาํระหน้ีได ้ซ่ึง

ตามหลกักฎหมายขององักฤษวิธีการท่ีใชก้นัจะไดแ้ก่

การนาํเทคนิคของการโอนสิทธิเรียกร้องมาใช ้การใช้

เทคนิคทางกฎหมายของการเช่าช่วง และการก่อภาระท่ี

เรียกวา่ Charge เหนือสิทธิการเช่าในลกัษณะท่ี

คลา้ยคลึงกบัการจาํนองของไทย ดงัเห็นไดจ้ากตวัอยา่ง

คาํพิพากษาของศาลในคดี Re: Panama, New Zealand, 

etc. Co. ซ่ึงเป็นคาํพิพากษาแรก ๆ ท่ีแสดงวา่ศาล

ยอมรับหลกักฎหมาย Floating Charge โดยศาลเห็นวา่
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การท่ีบริษทัออกหนงัสือรับรอง (debenture) วา่ บริษทั

ใชท้รัพยสิ์นทั้งหมดท่ีบริษทัมีอยูใ่นปัจจุบนัหรือท่ีจะ

ไดม้าในอนาคตมาเป็นประกนัการชาํระหน้ี ผกูพนัวา่

บริษทัใชท้รัพยสิ์นทั้งหมดของบริษทัเป็นประกนัการ

ชาํระหน้ีแลว้  สาํหรับทรัพยสิ์นท่ีบริษทัสามารถนาํมา

เป็นหลกัประกนัการชาํระหน้ีแบบ Floating Charge ได้

นั้น ศาลมีคาํพิพากษาในคดี Re : Colonial Trusts Corp 

วา่ นอกจากทรัพยสิ์นทั้งหมดท่ีบริษทัใชใ้นการ

ประกอบธุรกิจ บริษทัจะใชท้รัพยสิ์นประเภทใด

ประเภทหน่ึง (Class of assets of the company) เป็น

ประกนัการชาํระหน้ีกไ็ด ้และในคดี Hoare v. British 

Columbia Association ศาลยอมรับวา่บริษทัสามารถใช้

สินคา้คงคลงั (Stock-in-trade) บญัชีลกูหน้ี (Book debt) 

และกาํไรจากการประกอบธุรกิจมาเป็นหลกัประกนัได้

ดว้ย (ปกรณ์ นิลประพนัธ์, 2557) 

สาํหรับสหรัฐอเมริกาจะใชวิ้ธีการ Mortgage 

ซ่ึงมีทั้งท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัของไทยท่ีเป็นการก่อ

สิทธิเหนือทรัพยแ์ละการโอนไปซ่ึงสิทธิในตวัทรัพย์

ข้ึนอยูก่บัวา่ในรัฐนั้น ๆ จะยึดถือแนวทฤษฎีเก่ียวกบั 

Mortgage ในลกัษณะใด และในกระบวนการบงัคบั

หลกัประกนั มีทั้งกระบวนการท่ีตอ้งดาํเนินการผา่น

ระบบศาลและการใหอ้าํนาจแก่ผูรั้บหลกัประกนัท่ีจะ

ดาํเนินการขายหลกัประกนัไดเ้องโดยไม่ตอ้งผา่น

กระบวนการของระบบศาลดว้ย 

3. เม่ือศึกษาเปรียบเทียบหลกัการเก่ียวกบั

ลกัษณะของสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยต์ามท่ีปรากฏ

ในพระราชบญัญติัการเช่าอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือพาณิช

ยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 พบวา่

พระราชบญัญติัน้ีไดก้าํหนดระยะเวลาการเช่าไว้

ระหวา่ง 30 ปีข้ึนไปถึง 50 ปี  ซ่ึงน่าจะไม่สอดคลอ้งกบั

ความเป็นจริงเท่าใดนกั เพราะในทางปฏิบติัมีสิทธิการ

เช่าอสงัหาริมทรัพยจ์าํนวนมากมายท่ีมีระยะเวลาไม่ถึง 

30 ปี นอกไปจากน้ี การกาํหนดใหส้ามารถเปล่ียนมือ

ไดข้องสิทธิการเช่าตามพระราชบญัญติัน้ี แมจ้ะมี

หลกัการท่ีคลา้ยคลึงกบัของกฎหมายต่างประเทศท่ีวาง

หลกัทัว่ไปใหโ้อนไดโ้ดยไม่ตอ้งขอความยินยอมจาก

ผูใ้หเ้ช่ายกเวน้ สาํหรับคู่กรณีท่ีไดต้กลงกนัเป็นอยา่งอ่ืน 

แต่กมิ็ไดมี้การกาํหนดกรอบของการตกลงเป็นอยา่งอ่ืน

ไว ้ ซ่ึงหากคู่กรณีตกลงกนัไปใหข้ึ้นอยูก่บัความยินยอม

ของผูใ้หเ้ช่าแลว้ ยอ่มเป็นการลบลา้งเจตนารมณ์ของ

กฎหมายไดไ้ม่ยากนกั นอกไปจากน้ี การกาํหนด

เง่ือนไขรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆในกฎกระทรวงท่ี

มีลกัษณะเกินกวา่อาํนาจตามกฎหมายแม่บทและยงัเป็น

การก่อภาระโดยไม่จาํเป็นแก่เอกชนผูป้ระสงคจ์ะจด

ทะเบียนการเช่าตามกฎหมายน้ี  ยอ่มมีผลทางออ้มอยา่ง

มีนยัสาํคญัท่ีปรากฏวา่มีเอกชนไม่เขา้มาใชก้ลไกการ

เช่าอสงัหาริมทรัพยต์ามกฎหมายน้ีกนัเท่าใดนกั ทั้งๆ ท่ี

การยินยอมใหเ้ช่าไดร้ะยะเวลานานกวา่ท่ีกาํหนดเดิม

และการใหน้าํไปเป็นหลกัประกนัการชาํระหน้ีดว้ย

วิธีการจาํนองได ้ดูจะเป็นเคร่ืองมือจูงใจอนัสาํคญัแก่

ภาคเอกชนกต็าม สาํหรับในประเดน็การนาํสิทธิการ

เช่าอสงัหาริมทรัพยไ์ปเป็นหลกัประกนัการชาํระหน้ี

นั้น แต่เดิมภาคธุรกิจเอกชนกป็ระสงคท่ี์จะนาํสินทรัพย์

ดงักล่าวไปเป็นหลกัประกนัการชาํระหน้ี  แต่มีขอ้

ติดขดัอยูท่ี่ระบบประกนัหน้ีดว้ยทรัพยต์ามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชยไ์ม่เปิดช่องใหก้ระทาํได ้แต่ก็

มิไดห้มายความวา่สินทรัพยป์ระเภทน้ีถกูละเลยไปเสีย

ทีเดียว เพราะในภาคปฏิบติัของธุรกิจเอกชนยงัคงใช้

วิธีการของการโอนสิทธิเรียกร้องตามมาตรา 303-308 

แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์(ประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย,์ 2468) มาปรับใชอ้ยู ่แต่ก็

ดาํเนินไปดว้ยความไม่แน่นอนใจนกั เพราะลกัษณะ

โครงสร้างของนิติสมัพนัธ์เป็นเพียงการสร้างบุคคล

สิทธิแก่ผูรั้บสิทธิการเช่าเป็นหลกัประกนัเท่านั้น  ไม่วา่

จะเป็นสิทธิท่ีมีต่อผูใ้หเ้ช่า หรือกรณีมีเจา้หน้ีอ่ืนของผู ้

เช่าเขา้มาเก่ียวขอ้ง หาไดมี้สิทธิทาํนองเดียวกบัเจา้หน้ี

ผูรั้บจาํนอง ผูรั้บจาํนาํท่ีเป็นเจา้หน้ีมีประกนัอนัมีสิทธิ

ไดรั้บชาํระหน้ีก่อนเจา้หน้ีสามญัและไดรั้บการ
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คุม้ครองสิทธิในคดีลม้ละลายแต่อยา่งใดแมว้า่ใน

พระราชบญัญติัการเช่าอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือพาณิชยก

รรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 จะมีบทบญัญติั

กาํหนดใหน้าํสิทธิการเช่าตามกฎหมายน้ีไปเป็น

ประกนัการชาํระหน้ีดว้ยวิธีจาํนองตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชยไ์ดก้็ตาม แต่บทบญัญติัใน

หลายๆ ส่วนโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการคุม้ครองตวั

ทรัพยสิ์นท่ีจาํนองและกระบวนการบงัคบัจาํนองยงัไม่

มีความเหมาะสมเพียงพอกบัลกัษณะพิเศษของทรัพย์

จาํนองท่ีเป็นสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยแ์ต่อยา่งใด  

 

ข้อเสนอแนะ 

พระราชบญัญติัการเช่าอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือ

พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 ควรมีการ

แกไ้ขในประเดน็ท่ีสาํคญัดงัน้ี 

1. การกาํหนดลกัษณะสิทธิการเช่า ไดแ้ก่ (1) 

ใหย้กเลิกขอ้จาํกดัเร่ืองกาํหนดระยะเวลาการเช่า หรือ

อยา่งนอ้ยท่ีสุดควรจะคงไวเ้พียงกาํหนดเวลาขั้นสูงสุด

ของการเช่ากน่็าจะเพียงพอ (2) ใหมี้การวางกรอบ

เก่ียวกบัการปฏิเสธไม่ใหค้วามยินยอมในการโอน

เปล่ียนมือของผูใ้หเ้ช่าท่ีดินไวใ้หมี้ความชดัเจน เพ่ือมิ

ใหเ้กิดการปฏิเสธอยา่งอาํเภอใจปราศจากเหตุผลอนั

ควร และ (3) ใหย้กเลิกกฎกระทรวงทั้งหลายท่ีออกตาม

ความในกฎหมายฉบบัน้ีท่ีมีผลเป็นการจาํกดัขอบเขต

การบงัคบัใชก้ฎหมายในทางออ้มเอ้ืออาํนวยเฉพาะแต่

กิจการขนาดใหญ่ หรือการกาํหนดเขตท่ีตั้งพ้ืนท่ีท่ีดิน 

หรือก่อใหเ้กิดภาระอนัไม่จาํเป็นแก่เอกชนผูป้ระกอบ

ธุรกิจ 

2.  การนาํไปเป็นประกนัการชาํระหน้ี ไดแ้ก่  

(1) ใหย้กเลิกบทบญัญติัท่ีใหน้าํสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพยต์ามกฎหมายน้ี ไปใชวิ้ธีการจาํนอง

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์เพราะมีความ

ไม่สอดคลอ้งตอ้งกนัในประการท่ีสาํคญัและไม่มี

บทบญัญติัคุม้ครองสิทธิของผูรั้บหลกัประกนัท่ี

เหมาะสม (2) ใหใ้ชก้ลไกการประกนัหน้ีดว้ยทรัพยไ์ม่

วา่จะเป็นการก่อสิทธิ การคุม้ครองสิทธิของผูเ้ก่ียวขอ้ง

กบัการบงัคบัหลกัประกนั (3) ใหใ้ชร้ะบบทะเบียนท่ี

ควบคุมตวัทรัพยสิ์นท่ีเช่าเป็นสาํคญัดว้ยการจดทะเบียน

สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นประกนัการชาํระหน้ี 

และ (4) ในบทบญัญติัเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิของ

ผูรั้บหลกัประกนันั้น สมควรท่ีจะกาํหนดข้ึนไวใ้ห้

ชดัเจน โดยเห็นวา่ น่าจะกาํหนดข้ึนไวใ้นส่วนของ

กฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจน่าจะเหมาะสม 

3. การปรับปรุงแกไ้ขหลกัการและเหตุผลของ

กฎหมาย กล่าวคือ ควรจะไดมี้การเปล่ียนแปลงแนวคิด

พ้ืนฐานท่ีประสงคจ์ะใหก้ฎหมายฉบบัน้ีมาทดแทนการ

ใหเ้อกชนต่างดา้วถือครองกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน อนัเป็น

ประเดน็สาํคญัในช่วงท่ีมีการออกกฎหมายน้ีข้ึนบงัคบั

ใช ้โดยใหเ้ปล่ียนมาเป็นการสนบัสนุนรองรับ ใหค้วาม

มัน่คง และอาํนวยประโยชนด์ว้ยกลไกท่ีสาํคญัต่างๆ 

สาํหรับการเช่าท่ีดินเพ่ือพาณิชย กรรมและ

อุตสาหกรรมเป็นการทัว่ไป ไม่จาํกดัเฉพาะการเช่าท่ีจะ

ใชใ้นกิจการขนาดใหญ่มลูค่าการลงทุนสูง หรือการเช่า

เฉพาะในกิจการประเภทหน่ึง หรือการเช่าท่ีดินในเขต

พ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึงโดยเฉพาะเจาะจง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2558 209

 

เอกสารอ้างองิ 

 

กฤษฎา นารินทร์รักษ.์ (2543). ปัญหาการนาํสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะยาวมาประกันหนี.้ วิทยานิพนธ์

นิติศาสตร์มหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

ปกรณ์ นิลประพนัธ์.(2557). แนวความคิดใหม่ในการนาํทรัพย์สินมาเป็นประกันการชาํระหนี.้ คน้เม่ือ    27 พฤษภาคม 

2557. จาก  http://www.scribd.com/doc/159888270. 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย.์ (2468). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๔๒/-/หนา้ ๑/๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๖๘. คน้เม่ือ 27 

พฤษภาคม 2557. จาก http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb03/%bb03-20-9999-update.pdf . 

พระราชบญัญติัการเช่าอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม. (2542). ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๑๑๖/ตอนท่ี 

๓๙ ก/หนา้ ๑๐/๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๒. คน้เม่ือ 27 พฤษภาคม 2557. จาก  

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a195/%a195-20-2542-a0001.pdf. 

 

 



EAU HEritAgE JoUrnAl
Social Science and Humanity210 Vol. 5 No. 1 January-April 2015

  

รูปแบบการตัดสินใจท่องเทีย่วเชิงนิเวศของนักท่องเทีย่วชาวไทย 

ในประเทศไทย 

The Decision-Making Models for the Ecotourism of Thai Tourists in Thailand 

                                                                                                                              ขตัติยา  ชชัวาลพาณิชย ์และดร.สุดาพร สาวม่วง                                                                                                   

 

บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือคน้หารูปแบบการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงนิเวศของนกัท่องเท่ียวชาวไทย  ประชากร

ท่ีศึกษา คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเขา้ท่องเท่ียวเป็นคร้ังท่ี 2 ข้ึนไปในอุทยานแห่งชาติ หรือนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเท่ียว

อุทยานแห่งชาติเป็นวนัสุดทา้ยของกาํหนดการ เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวเชิง

นิเวศชาวไทย 2 กลุ่ม คือ นกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศทัว่ไปและนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศผจญภยั กลุ่มละ 460 ตวัอยา่ง ณ อุทยาน

แห่งชาติ โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling--SEM) ผลการวิจยัพบวา่

พบวา่ รูปแบบการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงนิเวศของนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศทัว่ไป องคป์ระกอบสาํคญัท่ีสุดท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงนิเวศ คือ ปัจจยัการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงนิเวศดา้นการแสวงหาขอ้มลู นกัท่องเท่ียวให้

ความสาํคญัดา้นจิตวิทยาในเร่ืองทศันคติ และใหค้วามสาํคญัดา้นการส่ือสารทางการตลาดของปัจจยัส่วนประสม

การตลาด โดยคาํนึงถึงคุณค่าการรับรู้ของนกัท่องเท่ียว ส่วนกลุ่มนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศผจญภยั พบวา่องคป์ระกอบท่ี

สาํคญัท่ีสุดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงนิเวศคือปัจจยัการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงนิเวศดา้นการแสวงหา

ขอ้มลู การส่ือสารทางการตลาดและการบริการ โดยคาํนึงถึงระยะเวลาในการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว 

 

คําสําคัญ : การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ, จิตวิทยา, ส่วนประสมการตลาด, ปัจจยัการตดัสินใจ 

  

Abstract 

 The purpose of this survey research is to find a model for decision-making with respect to domestic 

ecotourism in Thailand. The population are Thai tourists who visit national parks at least two times in the National 

Park or Thai tourists who travel in National Park on the last day of the schedule. The data were collected by using 

survey questionnaires of two types: one for Thai casual eco-tourists and one for dedicated tourists, which were 

collected at national parks. The statistics were tested by using Structural Equation Models. The research finds that the 

most important components influencing decision-making for casual eco-tourists are factors of information search, 

psychological factors of attitude, marketing mix in terms of promotion and perceived value. For dedicated tourists, 

the most important decision-making factors are information search and perception are the most important 

psychological factors, while promotion is the most important factor influencing the marketing mix. The travel period 

was the most important factor of decision-making for dedicated tourists 

 

Keywords: ecotourism, psychology, marketing mix 
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ความนํา  

การท่องเท่ียวในประเทศไทยถึงแมจ้ะไดรั้บ

ความนิยมจากนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติตลอดมา แต่

กระนั้นรายไดจ้ากการท่องเท่ียวของประเทศไทย จาก

ชาวต่างประเทศกไ็ดรั้บผลกระทบจากปัจจยัต่าง ๆ ทั้ง

จากวิกฤตเศรษฐกิจโลก ปัญหาความไม่สงบทาง

การเมือง และการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ อีกทั้ง

ปลายปี 2554 ประเทศไทย ไดป้ระสบปัญญาอุทกภยั

คร้ังใหญ่ทาํใหพ้ื้นท่ีส่วนใหญ่ของประเทศไดรั้บ

ผลกระทบเสน้ทางเดินทางหลาย ๆ เสน้ตอ้งถกูระงบัใช ้

แหล่งท่องเท่ียวหลาย ๆ แห่ง ไดรั้บความเสียหาย ทาํให้

จาํนวนชาวต่างชาติท่ีเขา้มาเท่ียวในประเทศไทยลด

นอ้ยลง ดงันั้นเพ่ือสร้างรายไดแ้ละสร้างงานจากการ

ท่องเท่ียวใหก้บัประเทศ และเพ่ือสนองตอบกระแสการ

ท่องเท่ียวท่ีเปล่ียนไปหลงัเกิดเหตุการณ์ภยัพิบติัทัว่โลก

ท่ีเปล่ียนจากการท่องเท่ียวอยา่งไร้ความรับผิดชอบต่อ

ส่ิงแวดลอ้มเป็นการท่องเท่ียวท่ีใส่ใจและรับผิดชอบต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม รัฐบาลไดว้างนโยบายรณรงคใ์หค้นไทย

หนัมาท่องเท่ียวในประเทศไทยมากข้ึนและสร้าง

กระแสใหก้ารท่องเท่ียวเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต โดยเนน้

คุณค่าในเร่ืองการปลกูฝังจิตสาํนึกรักส่ิงแวดลอ้มดว้ย 5 

แนวคิดสาํคญั คือ “เขา้ใจ สาํนึก สร้างสรรค ์ดว้ยกนั 

ดว้ยหวัใจ” (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2554)  

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศซ่ึงเป็นหน่ึงใน

โครงการรณรงคก์ารท่องเท่ียวของรัฐบาลท่ีก่อใหเ้กิด

ความตระหนกัในคุณค่าและห่วงใยส่ิงแวดลอ้ม และจะ

ทาํใหค้นไทยหนัมาท่องเท่ียว และใชจ่้ายในประเทศ

ไทยมากข้ึน อุทยานแห่งชาติ ถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี

รัฐบาลจดัใหเ้ป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยใหมี้

การจดักิจกรรมการท่องเท่ียว เช่นการศึกษาธรรมชาติ 

การเดินป่าดูนกชมวิว และการตั้งแคมป์ ในปี 2552 

อุทยานแห่งชาติ สามารถสร้างรายไดเ้ป็นเงินจาํนวน 

454,049,060 บาท โดยมีนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่องเท่ียว

ในเขตอุทยานแห่งชาติ จาํนวนทั้งส้ิน 9,159,299 คน 

แต่อยา่งไรกต็าม หลงัจากปัญหาอุทกภยัคร้ังใหญ่ในปี 

2554 ทาํใหจ้าํนวนนกัท่องเท่ียวลดนอ้ยลง เหลือเพียง 

8,306,851 คน (กรมอุทยานแห่งชาติสตัวป่์าและพืช

พนัธ์, 2554) 

การตลาด ถือเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการ

กระตุน้ใหน้กัท่องเท่ียวชาวไทย 

หนัมาสนใจการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ิมข้ึน และยงัมี

ความสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ใน

การตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว อยา่งไร

กต็าม ตลาดสาํหรับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีผา่นมาใน

เขตอุทยานแห่งชาติ ไดเ้กิดปัญหานอกเหนือจาก

จาํนวนนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ลด

นอ้ยลงหลงัจากเกิดอุกทกภยัแลว้ ปัญหาอีกประการ

หน่ึง คืออุทยานท่ีเป็นท่ีรู้จกัจะไดรั้บความนิยมในการ

ท่องเท่ียวอยา่งมาก ทาํใหต้อ้งรองรับนกัท่องเท่ียวท่ี

มากเกินการรับรองได ้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในช่วงฤดู

หนาว ในทางกลบักนัสาํหรับอุทยานอ่ืน ๆท่ีไม่เป็นท่ี

นิยมของนกัท่องเท่ียวจะมีปริมาณนกัท่องเท่ียวนอ้ย ทาํ

ใหร้ายไดจ้ากการท่องเท่ียวไม่มากนกั ดงันั้นการท่ีจะจูง

ใจหรือกระตุน้ใหน้กัท่องเท่ียวชาวไทยมาท่องเท่ียวเชิง

นิเวศในแหล่งท่ีไม่เป็นท่ีนิยมนั้น จาํเป็นตอ้งอาศยั

เคร่ืองมือทางการตลาดที่เรียกว่าส่วนประสมการตลาด 

ซ่ึง Kumar (2010)ได้อธิบายว่าในการใช้ส่วนประสม

การตลาดให้ได้ประสิทธิภาพที่ดน้ัีนจาํเป็นต้องมี

การศึกษา เข้าใจและเข้าถึงพฤติกรรมการตดัสินใจของ

นกัท่องเท่ียว เพ่ือจะไดว้างแผนการตลาดและวาง

แผนการส่งมอบ บริการได้ตรงตามความต้องการและ

สร้างความพงึพอใจสูงสุดสําหรับนักท่องเที่ยวท่ีมา

ท่องเท่ียว โดยเสนอส่วนประสมการตลาดสาํหรับธุรกิจ

บริการประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบ คือบริการ 

(product) ราคา (price) ช่องทางการจดัจาํหน่าย (place) 

การส่ือสารการตลาด (promotion) บุคลากร (people) 

กระบวนการบริการ (process) และสภาพทางกายภาพ 

(physical evidence) 
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ในการศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจท่องเท่ียว

เชิงนิเวศของนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศ นั้นจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ี

จะตอ้งทาํความเขา้ใจถึงพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวของ

ผูบ้ริโภคโดยเฉพาะรูปแบบการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิง

นิเวศของนกัท่องเท่ียวเพ่ือใชใ้นการเรียนรู้และเป็น

แนวทางในการทาํการตลาดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศให้

ไดส้อดคลอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มและไดต้รงตาม

กลุ่มเป้าหมายและความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวมาก

ยิ่งข้ึน ดงันั้นการศึกษาถึงรูปแบบการตดัสินใจ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศของนกัท่องเท่ียวชาวไทยจึงมี

ความสาํคญัอยา่งมาก ซ่ึงผลการวิจยัน้ีจะมีประโยชนต่์อ

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สาํนกัอุทยานแห่งชาติ

และบริษทันาํเท่ียวในการออกแบบและวางกลยทุธ์

การตลาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและจดัส่วนประสม

ทางการตลาดต่าง ๆ กระตุน้และสนองความตอ้งการ

ของผูซ้ื้อท่ีเป็นเป้าหมายไดถู้กตอ้งตรงกบัความ

ตอ้งการของนกัท่องเท่ียวมากยิ่งข้ึน 

  

วตัถุประสงค์การวจัิย 

เพ่ือคน้หารูปแบบการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิง

นิเวศของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในประเทศไทย 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย         

 การวิจยัเร่ือง “รูปแบบการตดัสินใจท่องเท่ียว

เชิงนิเวศของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในประเทศไทย” 

โดยกรอบแนวคิดการวิจยัน้ีมีพ้ืนฐานแนวคิดมาจาก

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และกาํหนดเป็น

กรอบแนวคิดและสมมติฐานของการวิจยั ดงัภาพ 1 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

สมมติฐานการวจัิย 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั และตวัแปรต่าง 

ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งผูวิ้จยัจึงตั้งสมมติฐานข้ึน รวม 2 ขอ้ ดงัน้ี 

สมมตฐิานการวจิัยข้อที ่1 (H1) : ปัจจยัการ

ตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ปัจจยัส่วนประสม

การตลาดบริการท่องเท่ียว มีอิทธิพลเชิงสาเหตุทั้ง

ทางตรงและทางออ้มต่อผลสมัฤทธ์ิของการตดัสินใจ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศของนกัท่องเท่ียวชาวไทย  ซ่ึง

ประกอบดว้ยสมมุติฐานยอ่ย 3 ขอ้ดงัต่อไปน้ี 

 สมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 1.1(H1a) : ปัจจยัการ

ตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีอิทธิพลทางตรงต่อ

ผลสมัฤทธ์ิของการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ

นกัท่องเท่ียวชาวไทย 

สมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 1.2 (H1b) : ปัจจยัการตดัสินใจ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศมีอิทธิพลทางตรงต่อปัจจยัส่วน

ประสมการตลาดบริการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาว

ไทย 

สมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 1.3(H1c) :ปัจจยัการ

ตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีอิทธิพลทางออ้มต่อ

ผลสมัฤทธ์ิของการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ

นกัท่องเท่ียวชาวไทยผา่นปัจจยัส่วนประสมการตลาด

บริการท่องเท่ียว 
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สมมตฐิานการวจิัยข้อที่ 2 (H2): ปัจจยั

จิตวิทยาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่องเท่ียว มี

อิทธิพลเชิงสาเหตุทั้งทางตรงและทางออ้มต่อ

ผลสมัฤทธ์ิของการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ

นกัท่องเท่ียวชาวไทย ซ่ึงประกอบดว้ยสมมุติฐานยอ่ย 3 

ขอ้ดงัต่อไปน้ี 

 สมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 2.1 (H2a): ปัจจยั

จิตวิทยา มีอิทธิพลทางตรงต่อผลสมัฤทธ์ิของการ

ตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงนิเวศของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

สมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 2.2(H2b): ปัจจยั

จิตวิทยามีอิทธิพลทางตรงต่อปัจจยัส่วนประสม

การตลาดบริการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

สมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 2.3(H2c): ปัจจยัจิตวิทยามี

อิทธิพลทางออ้มต่อผลสัมฤทธ์ิของการตดัสินใจ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศของนกัท่องเท่ียวชาวไทยผา่นปัจจยั

ส่วนประสมการตลาดบริการท่องเท่ียว 

 

แนวคิด ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 การวิจยัใชแ้นวความคิดกระบวนการ

ตดัสินใจของ Kotler and Keller (2009) อธิบาย

ขั้นตอนของกระบวนการการตดัสินใจสาํหรับศึกษา

พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว  สามารถแบ่งกระบวนการ

ออกเป็น 5 ขั้นตอน  คือ การรับรู้ถึงปัญหา (problem 

recognition) การแสวงหาขอ้มูล (information 

search) การประเมินทางเลือก (evaluation of 

alternatives) การตดัสินใจของผูซ้ื้อ (buyer’s 

decision)  พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (post purchase 

evaluation) ซ่ึงแต่ละขั้นตอนมีความสาํคญัต่อ

พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวทั้งนั้น 

นอกจากน้ีในการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวยงัมี

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียว

ของนกัท่องเท่ียว ท่ีกล่าวโดย  Schiffman and 

Kanuk (2007) วา่ปัจจยัจิตวิทยามีอิทธิพลในการเกิด

พฤติกรรม การศึกษาถึงการตดัสินใจของ

นกัท่องเท่ียวจะตอ้งมีความเขา้ใจถึงจิตวิทยาของตวั

คนและขอบเขตท่ีเก่ียวขอ้ง โดยปัจจยัจิตวิทยา

ประกอบดว้ย  การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ 

บุคลิกภาพ ทศันคติ  แต่อยา่งไรกต็ามพฤติกรรมการ

ท่องเท่ียวในนกัท่องเท่ียวอาจไม่เกิดข้ึนถา้

นกัท่องเท่ียวไม่รู้สึกถึงความตอ้งการมากพอ  ดงันั้น

นกัการตลาดใชเ้คร่ืองมือทางการตลาดท่ีเรียกวา่ 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ซ่ึงประกอบดว้ย 

บริการ (product)  ราคา (price) ช่องทางการจดั

จาํหน่าย (place) การส่ือสารการตลาด (promotion) 

บุคลากร (people) กระบวนการบริการ (process)  

และสภาพทางกายภาพ (physical evidence)  เพ่ือใช้

สร้างความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจสูงสุด

สาํหรับนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียว ( Kotler, Hayes 

& Bloom, 2002)  

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ผูวิ้จยัศึกษา

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใหไ้ด้

ขอ้มลูทุติยภูมิซ่ึงมีเน้ือหาและรายละเอียดท่ีเป็น

ประโยชนต่์องานวิจยั การวิจยั 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษา คือ นกัท่องเท่ียวชาว

ไทยท่ีเขา้ท่องเท่ียวเป็นคร้ังท่ี 2 ข้ึนไปในอุทยาน

แห่งชาติ และนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเท่ียวอุทยาน

แห่งชาติเป็นวนัสุดทา้ยของกาํหนดการเท่ียวในเขต

อุทยานแห่งชาติ 5 อนัดบัแรก โดยศึกษาประชากร

นกัท่องเท่ียวในช่วงเวลา มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง 

กรกฎาคม พ.ศ. 2556 กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย 2 กลุ่ม 

คือ กลุ่มนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศทัว่ไป 460 ตวัอยา่ง 

นกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศผจญภยั 460 ตวัอยา่ง มีตวัอยา่ง

ทั้งส้ินจาํนวน 920 ตวัอยา่ง 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวม

ขอ้มลูมี 2 ประเภท ไดแ้ก่ (1) การสมัภาษณ์แบบเชิงลึก 

(in-depth interview) เป็นการเก็บขอ้มลูโดยทาํการ

สมัภาษณ์เชิงลึก กบันกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีท่องเท่ียว

เชิงนิเวศ (2) แบบสอบถาม หลงัจากไดรั้บผลการ

สมัภาษณ์เจาะลึกแลว้ จึงนาํมาเป็นขอ้มูลประกอบการ

ออกแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามประกอบดว้ย

คาํถามชนิดปลายปิด ประกอบดว้ย 5 ส่วน จาํนวน 74 

ขอ้ จากนั้นนาํแบบสอบถามใหผู้ท้รงคุณวฒิุ 5 ท่าน

ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยใชแ้บบ

ประเมินความสอดคลอ้ง  โดยขอ้คาํถามมีค่า IOC 

(Index of Item Objective Congruence) มากกวา่ 0.7 

หลงัจากการตรวจสอบความเท่ียงตรงแลว้นาํ

แบบสอบถามมาตรวจสอบความเช่ือมัน่ โดยนาํ

แบบสอบถาม ทดลองใช ้กบักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 

ชุด แลว้นาํขอ้มลูท่ีไดม้าตรวจสอบค่าความเช่ือมัน่โดย

สูตรสมัประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบคั (Cronbach,1990) 

หลงัจากมีการปรับปรุงแบบสอบถามจนสมบูรณ์แลว้

จึงดาํเนินการนาํแบบสอบถามไปเกบ็ขอ้มลู  

ใชวิ้ธีการแบ่งขนาดตวัอยา่งเป็นสดัส่วน 

หลงัจากนั้นใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบเป็นระบบ โดย

การสุ่มนกัท่องเท่ียวชาวไทย ช่วงวนัจนัทร์ถึงวนั

อาทิตย ์โดยแจกแบบสอบถามนกัท่องเท่ียวชาวไทย

หน่ึงคนเวน้หน่ึงคน ณ บริเวณจุดประชาสมัพนัธ์ของ

อุทยานแห่งชาตินั้น ๆ และใชค้าํถามเพ่ือคดักรอง

ประเภทนกัท่องเท่ียว 

 

ผลการวจัิย 

1.  ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั 

 1.1.  ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิง

ยืนยนัของตวับ่งช้ีปัจจยัการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

ของนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศทัว่ไป 

 
ภาพ 2 การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ี

หน่ึงและอนัดบัท่ีสองของตวับ่งช้ีปัจจยัดา้นการ

ตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงนิเวศของนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

ทัว่ไป  

 

ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบั

ท่ีหน่ึงและท่ีสองของตวับ่งช้ีองคป์ระกอบปัจจยัการ

ตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงนิเวศของนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

ทัว่ไปพบวา่ ค่านํ้าหนกัองคป์ระกอบทุกตวัมีนยัสาํคญั

ทางสถิติ แสดงวา่ตวัแปรทั้ง 15 ตวั เป็นตวับ่งช้ีท่ี 

สาํคญัท่ีบ่งบอกถึงปัจจยัการตดัสินใจ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศของนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศทัว่ไป โดย

ตวัแปรดงักล่าวมีค่านํ้าหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหวา่ง 

0.41-0.87 ดงัแสดงในภาพ 2 

 
ภาพ 3 การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ี

หน่ึงและอนัดบัท่ีสองของตวับ่งช้ีปัจจยัส่วนประสม

การตลาดบริการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศทัว่ไป 

 

0.44** 

0.41** 

0.73** 

0.77** 

0.78** 

0.83** 
0.67** 

0.61** 

0.68** 

0.81** 

0.66** 

0.82** 

0.83** 

ปัจจยัการตดัสินใจ

ท่องเที�ยวเชิงนิเวศ 

การแสวงหาข้อมลู 

นึกถึงการท่องเที�ยวเชิงนิเวศก่อนการท่องเที�ยวแบบอื�น 

การท่องเที�ยวเชิงนิเวศเป็นการตอบสนองความต้องการ การรับรู้ปัญหา 

เมื�อต้องการศึกษาเกี�ยวกบัธรรมชาติ จะนึกถึงการท่องเที�ยวเชิงนิเวศ 

มีการหาข้อมลูแหลง่ท่องเที�ยวทกุครั �งก่อนไปเที�ยวเชิงนิเวศ 

การสง่เสริมการท่องเที�ยวของรัฐฯมีอิทธิพลในการหาข้อมลู 

สื�ออิเลคทรอนิคส์มีอิทธิพลในการหาข้อมลูเชิงนิเวศ 

ประสบการณ์ของเพื�อน มีอิทธิพลในการท่องเที�ยวเชิงนิเวศ 

0.55** 

0.87** 

0.61** 

มีการเปรียบเทียบสถานที�ท่องเที�ยวก่อนการตดัสินใจท่องเที�ยว 

การท่องเที�ยวเชิงนิเวศเป็นการตอบสนองความต้องการ การประเมินทางเลือก 

 เมื�อต้องการศึกษาเกี�ยวกบัธรรมชาติจะนึกถึงการท่องเที�ยวเชิงนิเวศ 

0.45** 

0.79** 

0.74** 

การตดัสินใจซื �อบริการ 

 

ตดัสินใจมาท่องเที�ยวเชิงนิเวศด้วยตวัเองเป็นหลกั 

ตดัสินใจท่องเที�ยวจากระยะเวลาในการเดินทาง 

ตดัสินใจท่องเที�ยวจากระยะเวลาของวนัท่องเที�ยว     

 ตดัสินใจท่องเที�ยวจากชื�อเสียงของสถานที� 

ตดัสินใจท่องเที�ยวจากอตัราค่าที�พกั 

                

 

  

 

 

0.84** 

0.53** 

0.82** 

0.86** 

0.89** 

0.68** 

0.78** 

                

 

  

 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด

บริการท่องเที�ยว 

0.76** 

0.75** 

0.73** 

0.78** 

การบริการ 

ให้บริการด้านข้อมลูสถานที�ท่องเที�ยวในเชิงลกึ 

ให้บริการด้านกิจกรรมต่างๆ เช่นการเดินป่า การลอ่งแพ ฯลฯ 

ให้บริการด้านที�พกัอาศยั 

คณุภาพของสิ�งอํานวยความสะดวก 

0.80** 

0.83** 

0.78** 

ความสามารถของวิทยากร/เจ้าหน้าที�ในการนําเที�ยวเชิงนิเวศ 

ความรู้ของวิทยากรในการให้ข้อมลูเกี�ยวกบัสถานที�ท่องเที�ยว บคุลากร 

มนษุยสมัพนัธ์ ความสภุาพ ของวิทยากร/ในสถานที�ท่องเที�ยว 

0.83** 

0.75** 

0.78** 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ค่านํ �ามนั ค่าพาหนะ) 

ค่าใช้จ่ายในด้านค่าเข้าอทุยาน ค่าที�พกั ค่าอาหาร ราคา 

 ค่าใช้จ่ายในการทํากิจกรรมเชิงนิเวศต่างๆเช่นสอ่งสตัว์ ลอ่งแพ 

0.78** 

0.82** 

ที�ตั �งแหลง่ท่องเที�ยวมีความสําคญัต่อการท่องเที�ยวเชิงนิเวศ 

ความเพียงพอของช่องทางในการติดต่ออทุยานแห่งชาติ 
ช่องทางจดัจําหน่าย 

 

0.71** 

0.72** 

0.81** 

0.77** 

สื�อสารทางการตลาด 

โฆษณตามสื�อต่างๆ มีความสําคญัต่อการท่องเที�ยวเชิงนิเวศ 

ข้อมลูของเจ้าหน้าที�มีความสําคญัต่อการท่องเที�ยวเชิงนิเวศ 

ข้อมลูในเว็บไซต์มีความสําคญัต่อการท่องเที�ยวเชิงนิเวศ 

การสง่เสริมการขายมีผลต่อการตดัสินใจท่องเที�ยวเชิงนิเวศ 

0.77** 

0.79** 

0.84** 

0.88** 

กระบวนการ 

ระบบการชําระค่าเข้าอทุยาน 

ระบบการจองที�พกั 

ระบบการชําระค่าที�พกั 

ระบบการบริการข้อมลูแหลง่ท่องเที�ยว 

0.73** 

0.75** 

0.76** 

0.72** 

สิ�งแวดล้อมกายภาพ 

แหลง่เรียนรู้/ ศนูย์เรียนรู้ในอทุยาน 

แหลง่ที�พกั/แหลง่กางเต็นท์ 

สิ�งอํานวยความสะดวก เช่น ที�จอดรถ ห้องนํ �า 

อปุกรณ์ที�ใช้ในกิจกรรม เช่น ปีนเขา ลอ่งแพ ได้มาตรฐาน 
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ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบั

ท่ีหน่ึงและอนัดบัท่ีสองของปัจจยัส่วนประสมการตลาด

บริการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศทัว่ไปพบวา่ ค่า

นํ้าหนกัองคป์ระกอบทุกตวัมีนยัสาํคญัทางสถิติ แสดง

วา่ตวัแปรทั้ง 24 ตวั เป็นตวับ่งช้ีท่ีสาํคญัท่ีบ่งบอกถึง

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่องเท่ียวของ

นกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศทัว่ไป โดยตวัแปรดงักล่าวมีค่า

นํ้าหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหวา่ง 0.53-0.89 ดงัแสดงใน

ภาพ 3 

ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบั

ท่ีหน่ึงและอนัดบัท่ีสองของปัจจยัจิตวิทยาของ

นกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศทัว่ไปพบวา่ ค่านํ้าหนกั

องคป์ระกอบทุกตวัมีนยัสาํคญัทางสถิติ แสดงวา่ตวั

แปรทั้ง 15 ตวั เป็นตวับ่งช้ีท่ีสาํคญัท่ีบ่งบอกถึงปัจจยั

จิตวิทยาท่องเท่ียวเชิงนิเวศของนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

ทัว่ไป โดยตวัแปรดงักล่าวมีค่านํ้าหนกัองคป์ระกอบอยู่

ระหวา่ง 0.59-0.89 ดงัแสดงในภาพ 4 

 
ภาพ 4 การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนักบัท่ี

หน่ึงและอนัดบัท่ีสองของตวับ่งช้ีปัจจยัจิตวิทยาของ

นกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศทัว่ไป 

 
ภาพ 5 การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ี

หน่ึงและอนัดบัท่ีสองของตวับ่งช้ีปัจจยัดา้นผลสัมฤทธ์ิ

ของการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงนิเวศของนกัท่องเท่ียว

เชิงนิเวศทัว่ไป 

ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบั

ท่ีสองของผลสมัฤทธ์ิของการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

ของนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศทัว่ไปพบวา่ค่านํ้าหนกั

องคป์ระกอบทุกตวัมีนยัสาํคญัทางสถิติ แสดงวา่ตวั

แปรทั้ง 14 ตวั เป็นตวับ่งช้ีท่ีสาํคญัท่ีบ่งบอกถึงปัจจยั

ส่วนประสมการตลาดบริการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว

เชิงนิเวศทัว่ไป โดยตวัแปรดงักล่าวมีค่านํ้าหนกั

องคป์ระกอบอยูร่ะหวา่ง 0.70-0.89 ดงัแสดงในภาพ 5 

1.2 ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัของ

ตวับ่งช้ีปัจจยัการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ของ

นกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศผจญภยั 

ภาพ 6 การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ี

หน่ึงและอนัดบัท่ีสองของตวับ่งช้ีปัจจยัดา้นการ

 

                

 

  

 

0.70** 

0.89** 

0.88** 

0.87** 

0.76** 
0.82** 

0.72** 

0.77** 

0.76** 

0.72** 

0.74** 

0.75** 

ผลสมัฤทธิ�ของการตดัสินใจ

ท่องเทียวเชิงนิเวศ 

ความพงึพอใจ 

มีความคุ้มค่ากบัเงินที�เสียไป 

มีความคุ้มค่ากบัเวลาที�เสียไป คณุค่าการรับรู้ 

การท่องเที�ยวครั �งนี �ได้รับประสบการณ์ที�คุ้มค่า 

พอใจในการให้บริการของวิทยากรในการเที�ยวครั �งนี � 

พอใจด้านความปลอดภยัในสถานที�ท่องเที�ยวครั �งนี � 

พอใจด้านความสะดวกในสถานที�ท่องเที�ยวครั �งนี � 

พอใจในการด้านระยะเวลาในการเดินทางครั �งนี � 

0.81** 

0.77** 

0.80** 

อยากมาท่องเที�ยวซํ �า 

ยินดีกลบัมาเที�ยวใหมแ่ม้ค่าใช้จ่ายเพิ�มขึ �น การมาเที�ยวซํ �า 

 มีความแตกต่างจากสถานที�อื�น จนอยากจะกลบัมาเที�ยวซํ �า 

0.81** 

0.79** 

0.75** 

เวลาการท่องเที�ยว 

 

อยากใช้เวลาในการท่องเที�ยวเชิงนิเวศให้นานขึ �น 

ธรรมชาติและแหลง่เรียนรู้ทําให้อยากใช้เวลาให้นานขึ �น 

กิจกรรมในสถานที�ท่องเที�ยวนี � ทําให้อยากใช้เวลาให้นานขึ �น     

 ความคุ้มค่าของค่าใช้จ่าย ทําให้อยากใช้เวลาให้นานขึ �น 

 

0.81** 

0.88** 

0.89** 

0.87** 
0.84** 

0.78** 

0.64** 

0.72** 

 

ปัจจยัจิตวิทยา 

การรับรู้ 

มีการติดตามขา่วสารเกี�ยวกบัการท่องเที�ยวเชิงนิเวศ 

การมีความรู้ความเข้าใจในเรื�องการท่องเที�ยวเชิงนิเวศ 

เข้าใจและปฏิบติัตามระเบียบในการท่องเที�ยวอยา่งเคร่งครัด 

ตระหนกัถึงผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมในการท่องเที�ยวของท่าน 

0.70** 

0.72** 

0.75** 

ได้ศึกษา เรียนรู้เกี�ยวกบัธรรมชาติมากขึ �น 

เข้าใจวิถีความเป็นอยู ่วฒันธรรมของคนในท้องถิ�นมากขึ �น การเรียนรู้ 

 เพิ�มประสบการณ์ด้านการท่องเที�ยวเชิงนิเวศ 

0.81** 

0.72** 

0.71** 

รู้สกึดีทกุครั �งที�มาท่องเที�ยวเชิงนิเวศ 

การท่องเที�ยวเชิงนิเวศมีสว่นในการอนรัุกษ์ธรรมชาติ ทศันคติ 

เข้าใจธรรมชาติก่อน ทําให้การเที�ยวเชิงนิเวศมีคณุค่ามากขึ �น 

0.73** 

0.80** 

0.60** 

0.61** 

0.59** 

แรงจงูใจ 

 

มีกิจกรรมอิสระให้ทําหลากหลาย 

การมีความปลอดภยั 

ความต้องการที�จะสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล     

 ความต้องการด้านการศึกษาหาความรู้และสิ�งที�สนใจ 

การได้มีสว่นร่วมในการดแูลธรรมชาติ 

 

0.41** 

0.56** 

0.80** 

0.61** 

0.77** 

0.99** 
0.72** 

0.54** 

0.75** 

0.68** 

0.80** 

0.87** 

0.84** 

ปัจจยัการตดัสินใจ

ท่องเที�ยวเชิงนิเวศ 

การแสวงหาข้อมลู 

นึกถึงการท่องเที�ยวเชิงนิเวศก่อนการท่องเที�ยวแบบอื�น 

การท่องเที�ยวเชิงนิเวศเป็นการตอบสนองความต้องการ การรับรู้ปัญหา 

เมื�อต้องการศึกษาเกี�ยวกบัธรรมชาติ จะนึกถึงการท่องเที�ยวเชิงนิเวศ 

มีการหาข้อมลูแหลง่ท่องเที�ยวทกุครั �งก่อนไปเที�ยวเชิงนิเวศ 

การสง่เสริมการท่องเที�ยวของรัฐฯมีอิทธิพลในการหาข้อมลู 

สื�ออิเลคทรอนิคส์มีอิทธิพลในการหาข้อมลูเชิงนิเวศ 

ประสบการณ์ของเพื�อน มีอิทธิพลในการท่องเที�ยวเชิงนิเวศ 

0.38** 

0.76** 

0.69** 

มีการเปรียบเทียบสถานที�ท่องเที�ยวก่อนการตดัสินใจท่องเที�ยว 

การท่องเที�ยวเชิงนิเวศเป็นการตอบสนองความต้องการ การประเมินทางเลือก 

 เมื�อต้องการศึกษาเกี�ยวกบัธรรมชาติจะนึกถึงการท่องเที�ยวเชิงนิเวศ 

0.57** 

0.80** 

0.97** 

การตดัสินใจซื �อบริการ 

 

ตดัสินใจมาท่องเที�ยวเชิงนิเวศด้วยตวัเองเป็นหลกั 

ตดัสินใจท่องเที�ยวจากระยะเวลาในการเดินทาง 

ตดัสินใจท่องเที�ยวจากระยะเวลาของวนัท่องเที�ยว     

 ตดัสินใจท่องเที�ยวจากชื�อเสียงของสถานที� 

ตดัสินใจท่องเที�ยวจากอตัราค่าที�พกั 
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ตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงนิเวศของนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

ผจญภยั 

ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบั

ท่ีหน่ึงและท่ีสองของตวับ่งช้ีองคป์ระกอบปัจจยัการ

ตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงนิเวศของนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

ผจญภยัพบวา่ ค่านํ้าหนกัองคป์ระกอบทุกตวัมี

นยัสาํคญัทางสถิติ แสดงวา่ตวัแปรทั้ง 15 ตวั เป็นตวั

บ่งช้ีท่ีสาํคญัท่ีบ่งบอกถึงปัจจยัการตดัสินใจท่องเท่ียว

เชิงนิเวศของนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศผจญภยั โดยตวัแปร

ดงักล่าวมีค่านํ้าหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหวา่ง 0.41-0.99 

ดงัแสดงในภาพ 6 

 
ภาพ 7 การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ี

หน่ึงและอนัดบัท่ีสองของตวับ่งช้ีปัจจยัส่วนประสม

การตลาดของนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศผจญภยั 

ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบั

ท่ีหน่ึงและอนัดบัท่ีสองของปัจจยัส่วนประสมการตลาด

บริการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศผจญภยัพบวา่ 

ค่านํ้าหนกัองคป์ระกอบทุกตวัมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

แสดงวา่ตวัแปรทั้ง 24 ตวั เป็นตวับ่งช้ีท่ีสาํคญัท่ีบ่งบอก

ถึงปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่องเท่ียวของ

นกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศผจญภยั โดยตวัแปรดงักล่าวมีค่า

นํ้าหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหวา่ง 0.40-0.94 ดงัแสดงใน

ภาพ 7 

 
ภาพ 8 การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ี

สองของตวับ่งช้ีปัจจยัจิตวิทยาของนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

ผจญภยั 

ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบั

ท่ีหน่ึงและอนัดบัท่ีสองของปัจจยัจิตวิทยาของ

นกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศผจญภยัพบวา่ ค่านํ้าหนกั

องคป์ระกอบทุกตวัมีนยัสาํคญัทางสถิติ แสดงวา่ตวั

แปรทั้ง 15 ตวั  

เป็นตวับ่งช้ีท่ีสาํคญัท่ีบ่งบอกถึงปัจจยัจิตวิทยา

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศของนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศผจญภยั 

โดยตวัแปรดงักล่าวมีค่านํ้าหนกัองคป์ระกอบอยู่

ระหวา่ง 0.50-0.93 ดงัแสดงในภาพ 8 

 

 

0.77** 

0.40** 

0.87** 

0.89** 

0.90** 

0.55** 

0.81** 

               

 

  

 

 

ปัจจยัสว่นประสมการตลาด

บริการท่องเที�ยว 

0.80** 

0.79** 

0.75** 

0.81** 

การบริการ 

ให้บริการด้านข้อมลูสถานที�ท่องเที�ยวในเชิ  

ให้บริการด้านกิจกรรมต่างๆ เช่นการเดินป่    

ให้บริการด้านที�พกัอาศยั 

คณุภาพของสิ�งอํานวยความสะดวก 

0.81** 

0.76** 

0.80** 

ความสามารถของวิทยากร/เจ้าหน้าที�ในก  

ความรู้ของวิทยากรในการให้ข้อมลูเกี�ยวกั  บคุลากร 

มนษุยสมัพนัธ์ ความสภุาพ ของวิทยากร/ใ  

0.74** 

0.84** 

0.87** 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ค่านํ �ามนั ค่าพา  

ค่าใช้จ่ายในด้านค่าเข้าอทุยาน ค่าที�พกั ค่  ราคา 

 ค่าใช้จ่ายในการทํากิจกรรมเชิงนิเวศต่างๆ   

0.74** 

0.88** 

ที�ตั �งแหลง่ท่องเที�ยวมีความสําคญัต่อการท  

ความเพียงพอของช่องทางในการติดต่ออทุ  
ช่องทางจดัจําหน่าย 

 

0.78** 

0.76** 

0.75** 

0.74** 

สื�อสารทางการตลาด 

โฆษณตามสื�อต่างๆ มีความสําคญัต่อการ  

ข้อมลูของเจ้าหน้าที�มีความสําคญัต่อการท  

ข้อมลูในเว็บไซต์มีความสําคญัต่อการท่อง  

การสง่เสริมการขายมผีลต่อการตดัสินใจท  

0.82** 

0.94** 

0.90** 

0.93** 

กระบวนการ 

ระบบการชําระค่าเข้าอทุยาน 

ระบบการจองที�พกั 

ระบบการชําระค่าที�พกั 

ระบบการบริการข้อมลูแหลง่ท่องเที�ยว 

0.75** 

0.79** 

0.74** 

0.67** 

สิ�งแวดล้อมกายภาพ 

แหลง่เรียนรู้/ ศนูย์เรียนรู้ในอทุยาน 

แหลง่ที�พกั/แหลง่กางเต็นท์ 

สิ�งอํานวยความสะดวก เช่น ที�จอดรถ ห้อง  

อปุกรณ์ที�ใช้ในกิจกรรม เช่น ปีนเขา ลอ่งแ   

 

0.93** 

0.85** 

0.87** 

0.83** 
0.76** 

0.83** 

0.66** 

0.50** 

 

ปัจจยัจิตวิทยา 

การรับรู้ 

มีการติดตามขา่วสารเกี�ยวกบัการท่องเที�ยวเชิงนิเวศ 

การมีความรู้ความเข้าใจในเรื�องการท่องเที�ยวเชิงนิเวศ 

เข้าใจและปฏิบติัตามระเบียบในการท่องเที�ยวอยา่งเคร่งครัด 

ตระหนกัถึงผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมในการท่องเที�ยวของท่าน 

0.80** 

0.74** 

0.71** 

ได้ศึกษา เรียนรู้เกี�ยวกบัธรรมชาติมากขึ �น 

เข้าใจวิถีความเป็นอยู ่วฒันธรรมของคนในท้องถิ�นมากขึ �น การเรียนรู้ 

 เพิ�มประสบการณ์ด้านการท่องเที�ยวเชิงนิเวศ 

0.80** 

0.73** 

0.81** 

รู้สกึดีทกุครั �งที�มาท่องเที�ยวเชิงนิเวศ 

การท่องเที�ยวเชิงนิเวศมีสว่นในการอนรัุกษ์ธรรมชาติ ทศันคติ 

เข้าใจธรรมชาติก่อน ทําให้การเที�ยวเชิงนิเวศมีคณุค่ามากขึ �น 

0.68** 

0.73** 

0.72** 

0.70** 

0.69** 

แรงจงูใจ 

 

มีกิจกรรมอิสระให้ทําหลากหลาย 

การมีความปลอดภยั 

ความต้องการที�จะสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล     

 ความต้องการด้านการศึกษาหาความรู้และสิ�งที�สนใจ 

การได้มีสว่นร่วมในการดแูลธรรมชาติ 

 

0.75** 

0.88** 

0.97** 

0.79** 

0.81** 
0.74** 

0.77** 

0.76** 

0.75** 

0.82** 

0.84** 

0.81** 

ผลสมัฤทธิ�ของการตดัสินใจ

ท่องเทียวเชิงนิเวศ 

ความพงึพอใจ 

มีความคุ้มค่ากบัเงินที�เสียไป 

มีความคุ้มค่ากบัเวลาที�เสียไป คณุค่าการรับรู้ 

การท่องเที�ยวครั �งนี �ได้รับประสบการณ์ที�คุ้มค่า 

พอใจในการให้บริการของวิทยากรในการเที�ยวครั �งนี � 

พอใจด้านความปลอดภยัในสถานที�ท่องเที�ยวครั �งนี � 

พอใจด้านความสะดวกในสถานที�ท่องเที�ยวครั �งนี � 

พอใจในการด้านระยะเวลาในการเดินทางครั �งนี � 

0.89** 

0.88** 

0.77** 

อยากมาท่องเที�ยวซํ �า 

ยินดีกลบัมาเที�ยวใหมแ่ม้ค่าใช้จ่ายเพิ�มขึ �น การมาเที�ยวซํ �า 

 มีความแตกต่างจากสถานที�อื�น จนอยากจะกลบัมาเที�ยวซํ �า 

0.83** 

0.78** 

0.82** 

เวลาการท่องเที�ยว 

 

อยากใช้เวลาในการท่องเที�ยวเชิงนิเวศให้นานขึ �น 

ธรรมชาติและแหลง่เรียนรู้ทําให้อยากใช้เวลาให้นานขึ �น 

กิจกรรมในสถานที�ท่องเที�ยวนี � ทําให้อยากใช้เวลาให้นานขึ �น     

 ความคุ้มค่าของค่าใช้จ่าย ทําให้อยากใช้เวลาให้นานขึ �น 
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ภาพ 9 การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสอง 

ของตวับ่งช้ีปัจจยัดา้นผลสัมฤทธ์ิของการตดัสินใจ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศของนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศผจญภยั 

ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ี

สองของผลสมัฤทธ์ิของการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ

นกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศผจญภยัพบวา่ค่านํ้าหนกั

องคป์ระกอบทุกตวัมีนยัสาํคญัทางสถิติ แสดงวา่ตวัแปร

ทั้ง 14 ตวั เป็นตวับ่งช้ีท่ีสาํคญัท่ีบ่งบอกถึงปัจจยัส่วน 

ประสมการตลาดบริการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิง

นิเวศผจญภยัโดยตวัแปรดงักล่าวมีค่านํ้าหนกั

องคป์ระกอบอยูร่ะหวา่ง 0.74-0.97 ดงัแสดงในภาพ 9 

             2. ผลการทดสอบความสอดคลอ้งของการ

วิเคราะห์สมการโครงสร้างของเสน้ทางอิทธิพลของ

ปัจจยัการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ปัจจยัจิตวิทยา และ

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่องเท่ียวท่ีส่งผลต่อ

ผลสมัฤทธ์ิของการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ

นกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศทัว่ไปพบวา่ โมเดลมีความ

สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยพิจารณาจากค่าสถิติ

ประเมินความกลมกลืนของตวัแบบกบัขอ้มลูเชิง

ประจกัษ ์(x2= 100.21,df = 84, P-value = 0.10958, 

RMSEA = 0.021, SRMR = 0.020, GFI = 0.987, AGFI = 

0.949) ดงัขอ้มลูในตาราง 1 

ตาราง 1 

ผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหต ุค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรแฝงของนักท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ัวไป 

ตวัแปรเหต ุ

ตวัแปรผล 

Mkt 

R2 = 0.91 
 

Out 

R2 = 0.92 

TE DE IE  TE DE IE 

Dec 

0.23* 0.23* -  0.33* 0.23* 0.13* 

(0.10) (0.10) -  (0.12) (0.11) (0.04) 

2.25 2.25 -  2.47 2.02 1.97 

Phy 

0.74** 0.74** -  0.65** 0.38* 0.27* 

(0.10) (0.10) -  (0.12) (0.19) (0.13) 

7.32 7.32 -  5.16 2.02 2.10 

Mkt 

- - -  0.37* 0.37* - 

- - -  (0.16) (0.16) - 

- - -  2.25 2.25 - 

ค่าสถิติ 𝑥𝑥2= 100.21,df = 84, P-value = 0.10958, RMSEA = 0.021, SRMR = 0.020,  

GFI = 0.987, AGFI = 0.949,*p<.05, **p<.01 

หมายเหต:ุ ตวัในวงเลบ็หมายถึง ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน DE=อิทธิพลทางตรง 

IE=อิทธิพลทางออ้ม TE=ผลรวมอิทธิพล 

ผลการทดสอบความสอดคลอ้งของการ

วิเคราะห์สมการโครงสร้างของเสน้ทางอิทธิพลของ

ปัจจยัการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ปัจจยัจิตวิทยา และ

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่องเท่ียวท่ีส่งผลต่อ

ผลสมัฤทธ์ิของการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ

นกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศผจญภยัพบวา่ โมเดลมีความ

สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยพิจารณาจากค่าสถิติ

ประเมินควากลมกลืนของตวัแบบกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์



EAU HEritAgE JoUrnAl
Social Science and Humanity218 Vol. 5 No. 1 January-April 2015

(x2=103.82, df=98, P-value= 0.32461 ,RMSEA = 0.011, 

SRMR = 0.017, GFI = 0.977, AGFI = 0.955) ดงัขอ้มลูใน

ตาราง 2 

ตาราง 2  

ผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหต ุค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรแฝงของนักท่องเท่ียวเชิงนิเวศผจญภัย 

ตวัแปรเหต ุ

ตวัแปรผล 

Mkt 

R2 = 0.83 
 

Out 

R2 = 0.95 

TE DE IE  TE DE IE 

Dec 

0.47* 0.47* -  0.67** 0.48* 0.19* 

(0.18) (0.18) -  (0.23) (0.24) (0.09) 

2.51 2.51 -  2.89 2.00 2.02 

Phy 

0.50** 0.50** -  0.31 0.11 0.20 

(0.18) (0.18) -  (0.22) (0.20) (0.13) 

2.71 2.71 -  1.34 0.51 1.47 

Mkt 

- - -  0.40** 0.40** - 

- - -  (0.18) (0.18) - 

- - -  2.15 2.15 - 

ค่าสถิติ 𝑥𝑥2= 103.82, df=98, P-value= 0.32461 ,RMSEA = 0.011, SRMR = 0.017, GFI = 0.977, AGFI = 0.955 

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

หมายเหต:ุ ตวัในวงเลบ็หมายถึง ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน DE=อิทธิพลทางตรง 

IE=อิทธิพลทางออ้ม TE=ผลรวมอิทธิพล 

3. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 ผลการทดสอบสมมติฐานในกลุ่มนกัท่องเท่ียว

เชิงนิเวศทัว่ไป พบวา่ ปัจจยัการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิง

นิเวศ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่องเท่ียว มี

อิทธิพลทางตรงและทางออ้มต่อผลสมัฤทธ์ิของการ

ตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงนิเวศของนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

ทัว่ไป ปัจจยัจิตวิทยา ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ

ท่องเท่ียว มีอิทธิพลเชิงสาเหตุทั้งทางตรงและทางออ้มต่อ

ผลสมัฤทธ์ิของการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ

นกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศทัว่ไป ดงัขอ้มลูในตาราง 3 

 ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานในกลุ่ม

นกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศผจญภยั พบวา่ ปัจจยัการตดัสินใจ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ

ท่องเท่ียว มีอิทธิพลทางตรงและทางออ้มต่อผลสมัฤทธ์ิของ

การตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงนิเวศของนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

ผจญภยั แต่ปัจจยัจิตวทิยาปัจจยั ปัจจยัส่วนประสมการตลาด

บริการท่องเท่ียว ไม่มีอิทธิพลเชิงสาเหตุทั้งทางตรงและ

ทางออ้มต่อผลสมัฤทธ์ิของการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

ของนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศผจญภยั ดงัขอ้มลูใน 

ตาราง 3 
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ตาราง 3 สรุปผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตขุองตัวแปรตามสมมติฐานของนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศผจญภยั 

สมมุตฐิานการวจิยั 

นักท่องเทีย่วเชิงนิเวศ

ทัว่ไป 

นักท่องเทีย่วเชิงนิเวศ

ผจญภัย 

ยอมรับ ปฏิเสธ ยอมรับ ปฏิเสธ 

ปัจจยัการตัดสินใจท่องเทีย่วเชิงนิเวศ (Dec)     

H1a: ปัจจยัการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงนิเวศมีอิทธิพล

ทางตรงต่อผลสมัฤทธ์ิของการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิง

นิเวศ 

    

H1b: ปัจจยัการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีอิทธิพล

ทางตรงต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่องเท่ียว 

    

H1c: ปัจจยัการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงนิเวศมีอิทธิพล

ทางออ้มต่อผลสมัฤทธ์ิของการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิง

นิเวศ ของนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ผา่นปัจจยัส่วนประสม

การตลาดบริการท่องเท่ียว 

    

ปัจจยัจติวทิยา (Phy)     

H2a:ปัจจยัจิตวทิยา มีอิทธิพลทางตรงต่อผลสมัฤทธ์ิของ

การตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

    

H2b: ปัจจยัจิตวทิยามีอิทธิพลทางตรงต่อปัจจยัส่วน

ประสมการตลาดบริการท่องเท่ียว 

    

H2c: ปัจจยัจิตวทิยามีอิทธิพลทางออ้มต่อต่อผลสมัฤทธ์ิของ

การตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงนิเวศของนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

ผจญภยัผา่นปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่องเท่ียว 

    

 

การอภิปรายผล 

ผลการวิจยัเร่ืองรูปแบบของการตดัสินใจ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศของนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศชาวไทย 

พบวา่ นกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศทั้ง 2 ประเภท ให้

ความสาํคญัของการแสวงหาขอ้มลูมาเป็นอนัดบัหน่ึงซ่ึง

สอดคลอ้งกบัณฐัชา ธาํรงโชติ  (2552) ท่ี พบวา่ 

นกัท่องเท่ียวท่ีเป็นวยัรุ่นมีพฤติกรรมก่อนการท่องเท่ียว

คือมีการหาขอ้มลูก่อนเดินทาง โดยการคน้หาขอ้มลูการ

ท่องเท่ียวจากอินเตอร์เน็ตและนิตยสารการท่องเท่ียวก่อน

มาท่องเท่ียวเม่ือพิจารณาถึงปัจจยัจิตวิทยา พบวา่ 

นกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศทัว่ไป ใหค้วามสาํคญัดา้นทศันคติ

มาเป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาคือการรับรู้ ในขณะท่ี 

 

นกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศผจญภยัใหค้วามสาํคญั

ดา้นการรับรู้ รองลงมาคือแรงจูงใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ Correia and Pimpao (2008) ท่ีกล่าววา่ การ

รับรู้มีความสมัพนัธ์เชิงบวกต่อความพึงพอใจและ

แรงจูงใจมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ 

เม่ือพิจารณาดา้นส่วนประสมการตลาด พบวา่ 

นกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศทั้ง 2 ประเภทใหค้วามสาํคญักบัการ

ส่ือสารทางการตลาดรองลงมาคือการบริการและ

ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

Cejvanovic, Duric and Vujic (2009) ท่ีกล่าววา่วิธีการ

ส่ือสารการตลาด มีความสาํคญัต่อการนาํไปใชใ้นการ

กาํหนดนโยบายและกิจกรรมทางการท่องเท่ียว สาํหรับการ
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วางแผน และการจดักิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ทางการแข่งขนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Li and Petrick 

(2008) ท่ีกล่าววา่ การส่ือสารทางการตลาด เป็นแนวคิด

สาํคญัในการตลาด ดงัจะเห็นไดว้า่นกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

ชาวไทยเลือกมาท่องเท่ียวดว้ยตนเองจึงใหค้วามสาํคญัใน

ดา้นการส่ือสารทางการตลาดมากกวา่  และเม่ือพิจารณา

ดา้นผลสมัฤทธ์ิของการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

นกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศทัว่ไปใหค้วามสาํคญักบัคุณค่าการ

รับรู้ ในขณะท่ีนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศผจญภยัให้

ความสาํคญัในองคป์ระกอบระยะเวลาการท่องเท่ียว 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Hume and Mort (2010) ท่ีกล่าว

วา่ คุณภาพการบริการมีผลต่อความพึงพอใจในเชิงบวก 

และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Chitty, Ward and Chua 

(2007) ท่ีวา่ภาพลกัษณ์มีความสมัพนัธ์เชิงบวกต่อคุณ

ค่าท่ีรับรู้ คุณค่าท่ีรับรู้มีความสมัพนัธ์เชิงบวกต่อความพึง

พอใจ 

ปัจจยัการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ปัจจยัส่วน

ประสมการตลาดบริการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิง

นิเวศของนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศทัว่ไป และนกัท่องเท่ียว

เชิงนิเวศของนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศผจญภยั มีทั้งอิทธิพล

ทางตรงและอิทธิพลทางออ้มต่อผลสมัฤทธ์ิของการ

ตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงนิเวศของนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศซ่ึง

สอดคลอ้งกบัโมเดลการตดัสินใจซ้ือของ Schiffman and 

Kanuk (2007)  

ส่วนปัจจยัจิตวิทยามีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธ์ิของ

การตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงนิเวศของนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

ทัว่ไปและนกัท่องเท่ียวผจญภยัต่างกนั โดยปัจจยัจิตวิทยา

มีอิทธิพลทางตรงและทางออ้มต่อผลสมัฤทธ์ิของการ

ตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงนิเวศของนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

ทัว่ไป ผา่นปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่องเท่ียว

ซ่ึงสอดคลอ้ง Schiffman and Kanuk (2007) ท่ีวา่ปัจจยั

จิตวิทยามีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิของการตดัสินใจและ

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Correia and Pimpao (2008) 

เร่ืองกระบวนการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาว

โปรตุเกสท่ีท่องเท่ียวในอเมริกาใตแ้ละแอฟริกา ซ่ึงกล่าว

วา่การรับรู้มีความสมัพนัธ์เชิงบวกต่อความพึงพอใจและ

แรงจูงใจมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจท่องเท่ียว 
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นิเวศของนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศผจญภยั พบวา่ ปัจจยั

จิตวิทยามีอิทธิพลทางออ้มต่อผลสมัฤทธ์ิของการ

ตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงนิเวศของนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
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พอใจ การมาเท่ียวซํ้า ระยะเวลาการท่องเท่ียว แสดงวา่
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ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังนี ้

1. ภาครัฐท่ีกาํกบัดูแลการท่องเท่ียว หรือ

หน่วยงานดา้นการท่องเท่ียว ควรนาํขอ้มลูเก่ียวกบั

รูปแบบการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงนิเวศของนกัท่องเท่ียว

เชิงนิเวศชาวไทยไปใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดกล

ยทุธ์ส่วนประสมการตลาดในการสร้างคุณค่าการรับรู้ 

ความพึงพอใจ  การมาท่องเท่ียวซํ้า ระยะเวลาการ

ท่องเท่ียวใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว

ชาวไทยและนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสริมการ
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ท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติท่ีมีขนาดเลก็เพ่ือเพ่ิมส่วน

แบ่งตลาดของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

2.  ผูป้ระกอบการดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

ควรนาํขอ้มลูไปใชเ้ป็นแนวทางบริหารจดัการรูปแบบ

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ือทาํใหน้กัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียว

เชิงนิเวศเกิดคุณค่าการรับรู้ ความพึงพอใจและกลบัมา

ท่องเท่ียวซํ้า ซ่ึงจะส่งผลต่อยอดขายและรายไดข้อง

บริษทัต่อไป 

3. นกัวิชาการและผูส้นใจ หากตอ้งการศึกษา

เร่ืองรูปแบบการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงนิเวศของคนไทย 

ควรใหค้วามสาํคญัเร่ืองกลยุทธ์การตลาด ผลการวิจยัน้ี

พบวา่ กลยทุธ์การตลาดและผลสมัฤทธ์ิของการตดัสินใจ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศมีความสัมพนัธ์กนั 

 

 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

การศึกษาวจิยัในคร้ังต่อไปควรมีการทาํการวจิยั

ขอ้มูลการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชาวต่างชาติ ท่ีเขา้

มาท่องเท่ียวในประเทศไทย เน่ืองจากนกัท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติ ท่ีเขา้มาท่องเท่ียวเชิงนิเวศในประเทศไทยนั้นมี

จาํนวนมาก ดงันั้นเพ่ือใหรั้ฐบาลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

เสนอบริการท่องเท่ียวไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติและสามารถนาํขอ้มูลไปวางแผนใน

แต่ละพ้ืนท่ีไดเ้ป็นอยา่งดี การทาํการวจิยัขอ้มูลการตดัสินใจ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชาวต่างชาติจึงถือวา่มีประโยชนเ์ป็น

อยา่งยิง่ 
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หลงัจากมีการดาํเนินการนาํ R2R ไปใชใ้นหน่วยงานทางบริการสุขภาพ และหน่วยงานท่ีส่งเสริมคุณภาพงาน

ทางสุขภาพอยา่งประสบความสาํเร็จและเป็นรูปธรรม จึงควรมีการสนบัสนุนใหผู้บ้ริหารการศึกษาใช ้R2R ใน
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Abstract 

 R2R: Routine to Research in educational quality development are guidelines which challenge educational 

administrators to assist organization members in job development that affects educational quality development. R2R 

has been successfully used in health service units and health promotion offices. There should be support for the 

educational administrators to use R2R tools in creating a learning organization for employee development and 

educational quality. 
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ความนํา         

 “R2R” หรือ “Routine to Research” หมายถึง 

“การพัฒนางานประจาํสู่งานวิจัย” เป็นคาํนิยามโดย

ศาสตราจารย ์นายแพทยวิ์จารณ์ พานิช (สถาบนัวิจยั

ระบบสาธารณสุข, 2551) หวัใจของ R2R คือการ

พฒันางานไปพร้อมกบัการพฒันาคน (วิจารณ์ พานิช, 

2551) R2R จึงเป็นเคร่ืองมือสาํคญัท่ีจะช่วยใหค้นยคุน้ี

เกิดการปฏิวติัการเรียนรู้ของตนเองโดยการทาํงานวิจยั

ในงานประจาํและเพ่ือนาํผลงานวิจยัไปใชพ้ฒันางาน

ประจาํ  

 

ววิฒันาการของ R2R 

 R2Rไดถื้อกาํเนิดมาเป็นเวลาปีพ.ศ. 2547 โดย

แนวคิดน้ีไดเ้ร่ิมตน้จากการท่ี ศาสตราจารยน์ายแพทย ์ 

ปิยะสกล สกลสตัยาทร อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิ

ริราชพยาบาล ตอ้งการใหบุ้คลากรในโรงพยาบาลศิริ

ราช รู้จกัคิดและแกไ้ขปัญหางานประจาํของตวัเองดว้ย

การทาํงานวิจยั  จึงไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการและ

หน่วยงานพฒันางานประจาํสู่งานวิจยัข้ึน เพ่ือส่งเสริม

ใหบุ้คลากรในโรงพยาบาลศิริราช ไดท้าํ R2R กนัถว้น

หนา้ ซ่ึงในเวลาต่อมาสถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข 

หรือ สวรส. กไ็ดเ้ลง็เห็นถึงประโยชนข์อง R2R ในการ

บริหารจดัการความรู้เพ่ือไปสู่การพฒันาระบบสุขภาพ

ใหเ้ขม้แขง็ จึงไดเ้ชิญชวนให ้โรงพยาบาลศิริราช ขยาย

แนวคิดน้ีออกไปในระดบัประเทศ จนกระทัง่เกิดเป็น

การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้จากงานประจาํสู่งานวิจยั  

(R2R) คร้ังท่ี 1 ในปีพ.ศ. 2551 (สมเกียรติ วฒันศิริชยั

กลุ, 2556) ปัจจุบนัเป็นคร้ังท่ี 7 และ ไดมี้องคก์ร 5 แห่ง

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ R2Rในการพฒันาคน 

พฒันางานเพ่ือสุขภาวะท่ีย ัง่ยืนของมวลชน อนัไดแ้ก่ 

กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สถาบนั

รับรองสถานพยาบาล สาํนกังานประกนัสุขภาพ

แห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุขและ คณะแพทย ์

มหาวิทยาลยัมหิดล (สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาพ, 2557) 

 

กรอบแนวคิด R2R  

 กรอบแนวคิด R2R มีฐานแนวคิดเป็นการ

พฒันาคนไปสู่การพฒันางานและองคก์รอยา่งย ัง่ยืน 

โดยแสดงไดเ้ป็น 6 ฐาน ดงัภาพท่ี 1 (ประสิทธ์ วฒันา

ภา, 2557) 

กรอบแนวคิด R2R 

การแลกเปล่ียนประสบการณ์

ความคิดเห็น

การปฏิบติั

การหาองคค์วามรู้

การเคารพ การรัก การใหเ้กียรติ

การร่วมคิด ร่วมคุย ร่วมทาํ

การใหแ้ละการทาํเพ่ือผูอ่ื้น

พฒันาจิตใจและการแลก

เปลีย่นเรียนรู้ ใช้เหตุใช้ผล

  พฒันาการประยุกต์ใช้ความรู้

พฒันาการเรียนรู้

พฒันาการเรียนรู้

พฒันาจิตใจและพฤติกรรม

พฒันาจิตใจ

     
ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดของ R2R  (ประสิทธ์ วฒันา

ภา, 2557) 

            

 ฐานแลกสุดเป็นฐาน “การใหแ้ละการกระทาํ

ใหผู้อ่ื้น” เป็นจุดแลกของงานประจาํ ร่วมคิดร่วมทาํเพ่ือ

หาองคค์วามรู้ใหม่จากการปฏิบติัโดยการแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ เป็นพฒันาคนทั้งจิตใจ การเรียนรู้จาก

การประยกุตค์วามรู้และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ฝึก

บุคคลใชเ้หตุใชผ้ล  คิดวิเคราะห์ขอ้มลูและสถานการณ์ 

รวมถึงการคิดวิพากษจ์นเกิดมุมมองใหม่และผลงาน

ใหม่  (ประสิทธ์ วฒันาภา, 2557) 

 

หลกัการของการพจิารณา R2R 

 ระเบียบวิธีวิจยัในงาน R2R สามารถใช้

ระเบียบไดห้ลายหลาก ทั้งการวิจยัเชิงปริมาณ งานวิจยั

เชิงคุณภาพ หรือการวิจยัเชิงปฏิบติัการ หลกัในการ

พิจารณาวา่งานศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเป็น R2R หรือ

ไม่ใหดู้จาก 4 ส่วน ไดแ้ก่ (วิจารณ์ พานิช, 2551)  



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2558 225

 1.โจทยวิ์จยัหรือคาํถามวิจยัของงาน R2R ตอ้ง

มาจากงานประจาํเป็นการแกปั้ญหาหรือพฒันางาน

ประจาํ 

 2. ผูท้าํวิจยั ตอ้งเป็นผูท้าํงานประจาํนั้นเอง

และเป็นผูแ้สดงบทบาทหลกัของการวิจยั 

 3. ผลลพัธ์ของการวิจยั ตอ้งวดัท่ีผลท่ีเกิดต่อ

รับบริการ 

 4. การนาํผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน ์

ผลการวิจยัตอ้งวนกลบัไปก่อผลเปล่ียนแปลงต่อการ

ใหบ้ริการผูอ่ื้นโดยตรง หรือต่อการจดับริการ 

จะเห็นไดว้า่ระเบียบวิธีวิจยัของ R2R 

ตอ้งเป็นงานวิจยัในงานประจาํโดยผูท้าํงานนั้นและ

ผลลพัธ์ของงานวิจยัเกิดข้ึนต่องานประจาํนั้น ๆ 

 

ความแตกต่างของ R2R กบัวจัิยทัว่ไป 

 ความแตกต่างของ R2R กบังานวิจยัทัว่ไปมี

ความแตกต่างตรงท่ีโจทย ์R2R ตอ้งมาจากปัญหาหนา้

งาน มาจากงานประจาํท่ีทาํกนัอยูแ่ละตอ้งการพฒันาให้

ดีข้ึน โดยผูวิ้จยัตอ้งเป็นผูท้าํงานประจาํนั้นเองและตอ้ง

ทาํหนา้ท่ีหลกัในการวิจยัดว้ย ส่วนผลลพัธ์ของงานวิจยั

ตอ้งวดัผลไดจ้ากตวัผูรั้บบริการจากเรา หรือผูป่้วย

โดยตรง และการนาํผลการวิจยัไปใชส้ามารถนาํไป

ปรับปรุงการทาํงานและการบริการใหดี้ข้ึนในบริบท

ของแต่ละองคก์ร งานประจาํมีอยูใ่นบุคคลทั้งประเทศ

ท่ีตอ้งการการพฒันาดว้ยงานวิจยั ในขณะท่ีงานวิจยั

ทัว่ไป (ท่ีไม่ใช่งานประจาํ) มีอยูน่อ้ยนิด งานประจาํนั้น

เป็นวิถีชีวิตและเม่ือมีการวิจยัเป็นวิถีชีวิต กจ็ะเกิดการ

เปล่ียนแปลงท่ีใหญ่หลวงต่อชีวิตคนทั้งมวลและสงัคม 

(ประเวศ วะสี, 2557) ผลกระทบของR2Rจึงไดท้ั้ง

พฒันาในคน ในงานและในสงัคมอยา่งต่อเน่ืองและ

กวา้งขวาง 

 

 

 

R2R กบัการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

 จากแนวคิดของ R2R ในการวิจยัในงาน

ประจาํ และมีวิวฒันาการท่ีคณะแพทยศ์าสตร์ศิริราช

พยาบาลเพ่ือพฒันาบริการสุขภาพเม่ือ 10 ปีท่ีผา่นมา  

R2Rกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษายงัเป็นเพียงช่วง

เร่ิมตน้ท่ีนกัวิชาการทางการศึกษาดงัท่ี ศาสตราจารย์

นายแพทยเ์กษม วฒันชยั องคมนตรี  (2555) ได้

กล่าวถึงการนาํ R2R ไปใชใ้นการศึกษาวา่ “...ปัจจุบนั

ภาคการศึกษาถือวา่เขา้มามีบทบาทในเร่ืองงานวิจยั 

R2R ยงัไม่มากพอ ฉะนั้นจะตอ้งมาช่วยกนัคิดต่อวา่จะ

ทาํอยา่งไรใหแ้ต่ละสถาบนัโดยเฉพาะในระดบั ป.ตรี 

ไดน้าํเร่ืองน้ีบรรจุไวใ้นการเรียนการสอน ซ่ึงเช่ือวา่จะ

ทาํใหเ้กิดประโยชนอ์ยา่งมหาศาลในอนาคต รวมไปถึง

การดึงโรงพยาบาล หน่วยงานสาธารณสุขทั้งภาครัฐ

และเอกชนเขา้มามีส่วนร่วม เพ่ือขยายเครือข่าย R2Rซ่ึง

นบัวา่เป็นโจทยท่ี์สาํคญั” ขอ้แนะนาํน้ีสอดคลอ้งกบั

เฉลิม วราวิทย ์ (2557)ท่ีไดเ้สนอแนะแนวทางใหมี้การ

นาํงานประจาํสู่งานวิจยัในการจดัระบบการศึกษากบั

ระบบการสาธารณสุข ในหลายประเดน็ไดแ้ก่ การ

พฒันาหลกัสูตร การคดัเลือกนกัศึกษา  การพฒันา

อาจารย ์การพฒันาบุคลากรสนบัสนุนวิชาการ การ

จดัการเรียนการสอนและการประเมินผล และผลลพัธ์ 

จากการสืบคน้การนาํเสนอการนาํแนวคิด R2R ไปใช้

อา้งอิงในการพฒันาการศึกษามีจาํนวนไม่มากและเป็น

เพียงจุดเร่ิมตน้ ดงัน้ี 

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี (2555) ไดจ้ดั

กิจกรรมเพ่ือใหบุ้คลากรไดมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั

การนาํ R2R มาพฒันากระบวนการทาํงานใหมี้

มาตรฐาน และนาํงานวิจยัสถาบนัมาเป็นกลไก

ขบัเคล่ือนและพฒันางานประจาํใหมี้คุณภาพยิ่ง ๆ  

ศูนยพ์ฒันาทรัพยากรมนุษย ์มหาวิทยาลยัรังสิต (2557) 

ไดน้าํ R2R ไปเป็นแนวทางพฒันาบุคลากรทาง

การศึกษาโดยมีแนวคิดวา่ปัจจุบนัการดาํเนินงานดา้น

การอุดมศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในภาคเอกชนท่ีตอ้ง
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เผชิญหนา้กบัความทา้ทายมากข้ึน การใชแ้นวคิด R2R 

หรือ Routine to Research เปรียบเสมือนนวตักรรม

หรือเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงในดา้นการจดัการความรู้ ซ่ึง

เป็นกลไกผลกัดนัใหบุ้คลากรในองคก์รขวนขวาย 

ศึกษาคน้ควา้ นาํหลกัของกระบวนการทาํวิจยัมาใช้

ปรับปรุงแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบติังานประจาํ

รวมถึงพฒันาต่อยอดงานประจาํนั้น ๆ  นอกจากนั้น 

องคก์รยงัไดรั้บประโยชนจ์ากการทาํงานบน

ฐานความรู้ท่ีไดรั้บการจดัการอยา่งเป็นระบบ นาํไปสู่

การสร้างวฒันธรรมองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งการ

เรียนรู้      

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั

ชยัภูมิ (2557) ไดจ้ดัโครงการจดัประชุมวิชาการเพ่ือ

การพฒันางานประจาํสู่การวิจยั โดยมุ่งเนน้พยาบาล

วิชาชีพ คณาจารย ์นกัวิชาการสาธารณสุขและบุคลากร

สายสนบัสนุนท่ีสนใจ เพ่ือให ้สามารถวิเคราะห์ปัญหา

ท่ีเกิดข้ึนจากงานท่ีตนเองปฏิบติัเป็นประจาํและ

สามารถต่อยอดเป็นงานวิจยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

และสามารถนาํไปใชป้ระโยชนใ์นทางวิชาการท่ี

ตอ้งการได ้

 จากขอ้มลูท่ีกล่าวมาขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นวา่

ผูบ้ริหารการศึกษาไดมี้การนาํ  R2R มาพฒันาคนเพ่ือ

การพฒันาคุณภาพงานในช่วงเร่ิมตน้บา้งแลว้โดยมี

ผูบ้ริหารการศึกษาเป็นหลกัสาํคญัในการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาและส่งเสริมบุคคลกรใหพ้ฒันางานอยา่งเป็น

ระบบ ทั้งน้ีบุคลากรจะทาํงานอยา่งเป็นระบบไดต้อ้ง

ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ (ปนดัดา   จนัทวีศิริรัตน,์ 

2557) ดงัน้ี (1) สร้างวฒันธรรมของการใหบ้ริการ (2) 

สร้างวฒันธรรมของการอยากเรียนรู้ (3) รู้กระบวนการ

เรียนรู้ (4) รู้กระบวนการวิจยั โดยผูบ้ริหารองคก์ร

สนบัสนุนการสร้างบรรยากาศ โดยยกยอ่งผูท่ี้พฒันา

งานอยา่งสมํ่าเสมอ สนบัสนุนการใช ้R2R ในการ

พฒันางานท่ีนาํไปสู่การพฒันาความรู้และการพฒันา

คน เป็นกลยทุธ์ของการใช ้R2R พฒันาคนนาํไปสู่การ

พฒันาความรู้และพฒันางาน   

 

ประสบการณ์การใช้แนวคิด R2R ในการพฒันา

คุณภาพการศึกษา 

               หนา้ท่ีสาํคญัของอาจารยคื์อการสอน การ

พฒันางานประจาํสู่งานวิจยัจึงเป็นการพฒันาตนเอง

และพฒันาการสอนควบคู่กนัไป จากประสบการณ์ของ

ผูเ้ขียนไดพ้ฒันางานการสอนโดยคิดนวตักรรมจาํนวน 

2 เร่ือง  ชุดแรกเป็นวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาโทไดท้าํ 

ส่ือการสอน “ มุกดา โมเดล” (มุกดา สีตลานุชิต, 2531) 

ท่ีใชเ้ป็นส่ือการสอนเร่ืองการวดัความดนัเลือดดาํ

ส่วนกลาง เป็นหุ่นตน้แบบท่ีสร้างข้ึนเป็นชุดแรกของ

โลกโดยไม่ไดค้ดัลอกจากผูใ้ด   ชุดท่ีสองต่อมาไดก้าร

พฒันาการสอนการพฒันาระบบการคิดในกระบวนการ

พยาบาล โดยออกแบบแผนผงัแนวคิด (concept 

mapping) ท่ีสอดคลอ้งกบัการพฒันาระบบการคิดใน

กระบวนการพยาบาล ท่ีจดลิขสิทธ์ิช่ือ “มุกดา โมเดล” 

ท่ีผา่นกระบวนการการวิจยัในการพฒันาในการพฒันา

ระบบการคิดในกระบวนการพยาบาลในนกัศึกษา

พยาบาล (มุกดา สีตลานุชิต, พิมใจ ทวีพกัตร์ และแสง

อรุณ ใจวงศผ์าบ, 2553) และนาํไปใชพ้ฒันาระบบการ

คิดในกระบวนการพยาบาลในพยาบาลวิชาชีพ (มุกดา 

สีตลานุชิตและแสงอรุณ ใจวงศผ์าบ, 2554) ตลอดจน

สามารถนาํไปพฒันาพยาบาลวิชาชีพและพฒันา

นกัศึกษาพยาบาลในสังกดักระทรวงสาธารณสุขอยา่ง

ต่อเน่ือง  

 คุณค่าของการนาํงานประจาํสู่งานวิจยั

นอกจากจะพฒันางานและพฒันาทั้งในระดบับุคคล

และองคก์รแลว้ ส่ิงท่ีไดม้ากกว่านั้นคือความภาคภูมิใจ

ในตนเองโดยเฉพาะอยา่งยิ่งหากงานนั้นเป็นนวตักรรม

และประสบความสาํเร็จในการนาํไปใช ้
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สรุป   

 แมค้วามสาํเร็จในการนาํ  R2R ไปใชใ้น

พฒันางานประจาํในระบบบริการสุขภาพท่ีพฒันา

มาแลว้และพฒันาความร่วมมือเป็นระดบัประเทศ แต่

ในระดบัสถาบนัการศึกษายงัอยูใ่นช่วงเร่ิมตน้ของการ

ส่งเสริมบุคลากรใหน้าํ R2R ไปพฒันางานประจาํเพ่ือ

พฒันาคุณภาพการศึกษา ดงันั้นผูบ้ริหารการศึกษาควร

เร่ิมส่งเสริมการนาํ R2R มาพฒันาคุณภาพการศึกษา

อยา่งเป็นรูปธรรมและมีเครือข่ายในการใช ้R2R เป็น

เคร่ืองมือในการพฒันาคนทาํงาน พฒันางานและนาํพา

องคก์รสู่การเรียนรู้ คุณค่าของการพฒันาท่ีจะส่งผลให้

เกิดคุณภาพทางการศึกษาอยา่งกวา้งขวางต่อไป 
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ยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการความขดัแย้งของผู้บริหาร 

สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

Conflict Management Strategies of School Administrators  

under the Pathum Thani Primary Educational Service Area Office 2 
 

  

                                                                                                                                        กลัยา  หงษพ์รม และ ดร.สุวฒัน ์  เงินฉํ่า                                                                                                                   

บทคัดย่อ

การวิจยั เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจมีวตัถุประสงค ์(1) เพ่ือศึกษายทุธศาสตร์การบริหารการจดัการความขดัแยง้ของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 (2) เพ่ือเปรียบเทียบยทุธศาสตร์

การบริหารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยจาํแนก

ตามเพศ ประสบการณ์ในการดาํรงตาํแหน่ง และขนาดโรงเรียน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคือ ขา้ราชการครู สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จาํนวน 270 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู คือ

แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่า t-test และทดสอบค่า F-test ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ใช้

ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการ ความขดัแยง้ ในภาพรวม อยูใ่นระดบัการปฏิบติั มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 

ผูบ้ริหารใชย้ทุธศาสตร์การบริหารจดัการความขดัแยง้ เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ยุทธศาสตร์การเอาชนะ 

ยทุธศาสตร์การเจรจาต่อรอง ยทุธศาสตร์การร่วมมือ ยทุธศาสตร์การหลีกเล่ียง ยทุธศาสตร์การยอมให ้ยทุธศาสตร์การ

เผชิญหนา้ และยทุธศาสตร์การประนีประนอม  

 

คําสําคัญ: ยทุธศาสตร์การบริหาร, การบริหารจดัการความขดัแยง้, เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

 

Abstract 

 The objectives of this survey research are (1) to study the conflict management strategies of school 

administrators under the Pathum Thani Primary Educational Service Area Office 2 and (2) to compare the conflict 

management strategies of school administrators under the Pathum Thani Primary Educational Service Area Office 2 

regarding gender, work experience at a position and school size. The samples are 270 government teachers of Pathum 

Thani Primary Educational Service Area Office 2. The data was collected through a 5-rating scale questionnaire and 

analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, independent samples t-test and F-test. The results 

are as follows:  the conflict management strategy application of school administrators as a whole are highly rated 

when considering each strategy. The administrators’ strategy performance is rated from highest level to lowest as 
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follows: competition, bargaining, collaboration, avoiding, accommodation, confrontation as well as compromising 

strategies.  

 

Keywords: management strategy, conflict management 

 

ความนํา 

 สถานภาพสงัคมในปัจจุบนัพบวา่มีความวุน่วาย 

สบัสน และยงัไร้ทิศทาง ซ่ึงปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนนั้นลว้น

เกิดจากคนทั้งนั้น กิเลสของคน ความโลภ ปรารถนาใน

ทรัพยสิ์นอาํนาจท่ีไม่ส้ินสุดของมนุษย ์ในขณะท่ี

ทรัพยากรมีจาํกดัไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ทุกคนได ้ทาํใหเ้กิดส่ิงท่ีเรียกวา่ ความขดัแยง้ (วนัชยั วฒั

ศพัท,์ 2547) ในปัจจุบนัความขดัแยง้ในระดบับุคคล 

องคก์ารและสงัคมทัว่ไปมีแนวโนม้ทวีความรุนแรงมาก

ข้ึนอนัส่งผลกระทบต่อการอยูร่่วมกนัและการทาํงานกนั

อยา่งไม่ราบร่ืน แมจ้ะเป็นส่ิงท่ีไม่มีใครปรารถนาแต่กเ็ป็น

ส่ิงท่ียากจะหลีกเล่ียงใหพ้น้จากความขดัแยง้ ตราบใดท่ี

มนุษยย์งัมีชีวิตอยูร่่วมกนัและทาํงานร่วมกบัคนอ่ืนใน

สงัคม ความแตกต่างทาํใหค้นเกิดความขดัแยง้ (ชนดัดา 

เหมือนแกว้, 2543, หนา้ 94) การจดัการกบัความขดัแยง้จึง

นบัวา่เป็นความสาํคญัและทา้ทายความสามารถของ

ผูบ้ริหารทุกคน ผูบ้ริหารส่วนใหญ่มกัจะแกปั้ญหาไม่

เหมือนกนัถึงแมจ้ะเป็นปัญหาในลกัษณะเดียวกนักต็าม 

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ในอดีต ความรู้ ความสามารถ 

อายแุละบุคลิกภาพเฉพาะตวั และปัญหาความขดัแยง้

บางอยา่ง ผูบ้ริหารคนหน่ึงอาจแกปั้ญหาไดแ้ต่อีกคนหน่ึง

อาจแกไ้ม่ไดห้รือแกไ้ขไดอ้าจใชเ้วลาท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยู่

กบัความสามารถของแต่ละบุคคล (ศจี อนนัตน์พคุณ, 

2542,หนา้ 113) สถานศึกษาเป็นองคก์ารหน่ึงทางสังคมท่ี

ไม่อาจหลีกเล่ียงความขดัแยง้ได ้นอกจากนั้นยงัพบวา่มี

ความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มอีกดว้ย เช่น กลุ่มผูบ้ริหารมี

ความขดัแยง้กบัครู และกบันกัเรียน ในสถานศึกษาขนาด

ใหญ่ท่ีมีครูจาํนวนมากก็มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกกนัซ่ึง

ทาํใหป้ระสิทธิภาพของงานลดลงได ้(อรุณี ชอบพิ

มาย, 2546,หนา้ 2) 

 สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต2 มี

จาํนวนทั้งส้ิน 67 โรงเรียน เป็นผูอ้าํนวยการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาํนวน 67 คน มีขา้ราชการ

ครูจาํนวน 992 คน พบวา่ มีปัญหาอนัเน่ืองมาจาก

การบริหารการศึกษาอยู ่เป็นตน้วา่ ปัญหาคุณภาพ

การศึกษา ประสิทธิภาพการบริหารผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนกัเรียน ปัญหาการขดัแยง้ในการ

ทาํงาน การพฒันาบุคลากร (สาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาปทุมธานี, 2549, หนา้75-78) ปัจจุบนังาน

ในสถานศึกษามีความสลบัซบัซอ้นและมีปริมาณ

มากข้ึน นอกจากงานวิชาการแลว้ยงัมีงานอ่ืน ๆ เช่น

งานธุรการและการเงิน งานบริหารทัว่ไป (สาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2547,หนา้ 12) 

จากความเป็นมาและความสาํคญัของ

ปัญหาดงักล่าว ผูวิ้จยัซ่ึงปฏิบติังานในโรงเรียนสังกดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 

เขต 2 จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษายทุธศาสตร์การ

บริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 

เขต 2 วา่มียทุธศาสตร์การบริหารจดัการความ

ขดัแยง้อยา่งไร ตลอดจนเพ่ือเปรียบเทียบยทุธศาสตร์

การบริหารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา โดยจาํแนกตามเพศ ประสบการณ์ใน

การดาํรงตาํแหน่ง ขนาดโรงเรียนวา่มีความแตกต่าง

กนัหรือไม่ โดยศึกษาทฤษฎีแนวคิดและผลงานวิจยั 

จากแนวคิดของนกัวิชาการทั้งในประเทศและ
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ต่างประเทศ ซ่ึงคาดหวงัวา่การศึกษาคร้ังน้ีจะทาํใหท้ราบ

ยทุธศาสตร์การบริหารการจดัการความขดัแยง้ของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาและไดแ้นวคิดใชใ้นการแกปั้ญหา

ความขดัแยง้ ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงการ

บริหารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาใหมี้

ประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นขอ้มูลสาํคญัในการกาํหนด

นโยบายและวางแผนในการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษา

ไดอ้ยา่งตรงจุด 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพ่ือศึกษายทุธศาสตร์การบริหารการจดัการ

ความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบยทุธศาสตร์การบริหารจดัการ

ความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยจาํแนกตาม

เพศ ประสบการณ์ในการดาํรงตาํแหน่งและขนาด

โรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

สมมติฐานการวจัิย 

1. ผูบ้ริหารสถานศึกษา ชาย และ หญิงมี

ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการความขดัแยง้ท่ี

แตกต่างกนั 

2. ผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่ีมีประสบการณ์

ในการดาํรงตาํแหน่งแตกต่างกนัมียทุธศาสตร์การ

บริหารจดัการความขดัแยง้แตกต่างกนั 

 3. ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีอยูใ่นโรงเรียนท่ีมี

ขนาดต่างกนั มียทุธศาสตร์บริหารจดัการความ

ขดัแยง้แตกต่างกนั 

 

 แนวคิด ทฤษฎีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ในการวิจยัคร้ังน้ี มุ่งศึกษายทุธศาสตร์การ

บริหารจดัการความขดัแยง้ภายในสถานศึกษาของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 และเพ่ือนาํ

 

ตวัแปรสถานภาพ 

- เพศ 

- ประสบการณ์ ใน

การดาํรงตาํแหน่ง  

- ขนาดโรงเรียน 

ตวัแปรทีศึ่กษา 

ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการ

ความขัดแย้งผู้บริหาร 

 1. ยทุธศาสตร์การเอาชนะ 

2. ยทุธศาสตร์การร่วมมือ 

3. ยทุธศาสตร์การ

ประนีประนอม 

4. ยทุธศาสตร์การหลีกเล่ียง 

5. ยทุธศาสตร์การยอมให ้

6. ยทุธศาสตร์การ

เผชิญหนา้ 

7. ยทุธศาสตร์การเจรจา

ต่อรอง 
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เปรียบเทียบยทุธศาสตร์การจดัการความขดัแยง้ของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูวิ้จยัจึงเสนอรายละเอียด แนวคิด 

หลกัการ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจดัแบ่งหวัขอ้ดงัน้ี 

 1. แนวคิดและลกัษณะของความขดัแยง้ 

 สมยศ นาวีการ (2538, หนา้ 302) ไดก้ล่าววา่ 

ความขดัแยง้ภายในองคก์ารเป็นส่ิงท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได ้

และเป็นส่ิงท่ีมีความจาํเป็นไม่ว่าองคก์ารจะถกูออกแบบ 

หรือดาํเนินการอยา่งไรกต็าม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  

 เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์ (2534, หนา้ 7) ไดใ้ห้

แนวคิดไวว้า่ความขดัแยง้เป็นส่ิงท่ีไม่มีใครปรารถนา แต่ก็

เป็นส่ิงท่ียากจะหลีกเล่ียงพน้ตราบใดท่ีมนุษยย์งัมีชีวิตอยู่

และอยูร่่วมกบัคนอ่ืนในสังคม ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของ

ความขดัแยง้ไว ้ 

 ชุงและแมกกินสัน (Chung and Megginson. 

1981,pp. 252, อา้งถึงใน อรุณี ชอบพิมาย, 2546, หนา้12) 

ใหค้วามหมายวา่ ความขดัแยง้เป็นการต่อสูด้ิ้นรนระหวา่ง

บุคลากร ความขดัแยง้เกิดเม่ือบุคคลหรือกลุ่ม ประสบกบั

เป้าหมายท่ีทั้งสองฝ่ายไม่พึงพอใจ 

 เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์ (2534, หนา้ 11) กล่าว

วา่ ความขดัแยง้คือ การท่ีบุคคลท่ีมีความแตกต่างกนัใน

ค่านิยม ความสนใจ แนวคิด วิธีการ เป้าหมาย ตอ้งมา

ติดต่อกนัทาํงานดว้ยกนัหรืออยู่ร่วมในสังคมเดียวกนั โดย

ท่ีความแตกต่างน้ีเป็นส่ิงท่ีไม่สอดคลอ้งกนัหรือไปดว้ยกนั

ไม่ได ้

 สุนนัทา เลาหนนัท ์(2540, หนา้ 212)  

ใหค้วามหมายของความขดัแยง้วา่ เป็นกระบวนการ

ปฏิสมัพนัธ์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ท่ีมีการแสดงออกท่ี

เป็นปฏิปักษต่์อกนัซ่ึงสืบเน่ืองมาจากความแตกต่าง

ระหวา่งบุคคลหรือกลุ่มตั้งแต่ 2 กลุ่มข้ึนไป 

 สมยศ นาวีการ (2540, หนา้ 772)  

ใหค้วามหมายวา่ ความขดัแยง้คือ การไม่เห็นพอ้งท่ีเกิด

จากความแตกต่างระหวา่งบุคคลสองคน หรือกลุ่มสอง

กลุ่มหรือมากกวา่ ภายใตค้วามขดัแยง้ขององคก์าร บุคคล

หรือกลุ่มอาจขดัขวางเป้าหมายหรืองานระหวา่งกนั 

 สร้อยตระกลู (ติวยานนท)์ อรรถมานะ 

(2541, หนา้ 228) ใหแ้นวคิดวา่ ความขดัแยง้เป็น

กระบวนการความพยายามของบุคคลหน่ึง หรือกลุ่ม

บุคคลหน่ึงกระทาํการอยา่งตั้งใจ เพ่ือขดัขวางความ

พยายามของอีกบุคคลหน่ึง หรือกลุ่มหน่ึง ซ่ึง

ยงัผลใหบุ้คคลหรือกลุ่มดงักล่าว เกิดความคบัขอ้งใจ 

และมีความตึงเครียดในการท่ีจะบรรลุเป้าหมายหรือ

ผลประโยชนข์องเขา 

 วนัชยั วฒันศพัท ์(2547) ไดก้ล่าวถึง 

ความขดัแยง้นั้นเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดทุ้กระดบั ไม่วา่

จะเป็นในระดบัปัจเจกบุคคล ครอบครัว สงัคม รัฐ 

ไปจนถึงระดบัโลกถา้ไม่ไดรั้บการแกไ้ขท่ีถกูแลว้ส่ิง

ท่ีตามมาคือความรุนแรง และนาํไปสู่ความเสียหาย

หรือสูญเสียในท่ีสุด 

 จากความหมายความขดัแยง้ขา้งตน้ สรุป 

ไดว้า่ ความขดัแยง้ หมายถึง ความเห็นท่ีแตกต่างกนั

ระหวา่งบุคคลสองฝ่าย ท่ีตกอยู่ในภาวะท่ีไม่สามารถ

ตดัสินใจหรือหาขอ้ยติุใหเ้ป็นท่ีพอใจทั้งสองฝ่ายได ้

 2. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการความ

ขดัแยง้ 

 วินิจ เกตุขาํ (2535, หนา้ 193-196)  

ไดเ้สนอวิธีการบริหารจดัการความขดัแยง้ภายใน

องคก์ารไว ้9 วิธี1.การเผชิญหนา้ 2. การร่วมมือ

แกปั้ญหา 3.การยอมตาม 4.การเกล้ียกล่อม  

5. การเจรจาต่อรอง6.การเอาชนะ7.การหลีกเล่ียง 

8.การประนีประนอม9.การปรับโครงสร้างของ

องคก์าร  

 อรุณ รักธรรม (2535, หนา้ 808-809)  

ไดเ้สนอแนะวิธีการบริหารจดัการความขดัแยง้ใน

องคก์ารไว ้6 วิธี ดงัน้ี (1) การเพิกเฉย (2) การ

หลีกเล่ียง (3) การประนีประนอม (4) การใชอ้าํนาจ

วินิจฉยั (5) การใชเ้สียงขา้งมาก (6) การเผชิญหนา้  

 พรนพ พุกกะพนัธ์ุ (2542, หนา้ 242-

243) ใหแ้นวคิดเก่ียวกบัการบริหารจดัการความ
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ขดัแยง้ระหวา่งบุคคลซ่ึงเป็นบุคคลนิยมใช ้คือ (1) การ

ประนีประนอม (2) การเผชิญหนา้อยา่งสุภาพ   (3) การ

คลอ้ยตามผูโ้ตแ้ยง้ (4) การขอความช่วยเหลือจากบุคคลท่ี

สามผูมี้อาํนาจและมีส่วนเก่ียวขอ้ง  

 สร้อยตระกลู (ติวยานนท)์ อรรถมานะ (2541, 

หนา้ 227-228) ใหแ้นวคิดเก่ียวกบัวิธีการบริหารจดัการ

ความขดัแยง้ไว ้ดงัน้ี (1) การแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ตามแบบท่ีมี

มาแต่ดั้งเดิม (2) การแกไ้ขขอ้ขดัแยง้โดยการอาศยัการ

ออกแบบองคก์ารใหม่ (3) การแกไ้ขขอ้ขดัแยง้โดยวิธีการ

เผชิญหนา้  

 สุนนัทา เลาหนนัท ์(2540, หนา้ 200-201) ได้

อธิบายถึงพฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้ของหวัหนา้

งานไว ้5 รูปแบบโดยใชแ้ทนดว้ยสตัว ์5 ชนิด ดงัน้ี (1) 

แบบการเอาชนะ (2) แบบการยอมตาม  (3) การหลีกเล่ียง

(4) แบบความร่วมมือ (5) แบบประนีประนอม 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ  (survey research) ผูวิ้จยั

ดาํเนินการสร้างตามขั้นตอน ดงัน้ี 

 1. ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีและเอกสารท่ี

เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้ของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 2. รวบรวมขอ้มลูท่ีศึกษาแลว้เบ้ืองตน้ นาํมาเป็น

ขอ้มลูพ้ืนฐานในการกาํหนดโครงสร้างของแบบสอบถาม 

 3. ศึกษาแนวคิด หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสร้าง

เคร่ืองมือ แบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มี 5 

ระดบั 

 4. ดาํเนินการสร้างแบบสอบถามใหค้รอบคลุม

ตรงตามนิยามท่ีกาํหนดไว ้

 5. เสนอแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแลว้ ให้

อาจารยท่ี์ปรึกษาเห็นชอบและตรวจสอบความสมบูรณ์ 

 6. ตรวจสอบความเท่ียงตรง (validity) ของ

แบบสอบถามโดยการใหผู้เ้ช่ียวชาญ แลว้นาํมาวิเคราะห์

หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง หรือค่า IOC (Index of 

Item Objective)  

 7. หาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดย

การนาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Tryout) กบั

ขา้ราชการครูในสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จาํนวน 30 คนแลว้

นาํมาหาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) โดยใชวิ้ธีการ

หาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา ของครอนบาค

(Cronbach’Alpha Coefficient)  

 8. นาํแบบสอบถามท่ีหาค่าความเท่ียงตรง

และความเช่ือมัน่แลว้ เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือขอ

ความเห็นชอบและจดัพิมพเ์ป็นแบบสอบถามฉบบั

สมบูรณ์ เพ่ือใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูต่อไปการ

เกบ็รวบรวมขอ้มลูเพ่ือใหก้ารวิจยัคร้ังน้ีบรรลุตาม

วตัถุประสงค ์และเกิดการร่วมมือในการตอบ

แบบสอบถามตามความเป็นจริงมากท่ีสุด  

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ขา้ราชการ

ครู สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานีเขต 2 ปีการศึกษา 2556 จาํนวนทั้งส้ิน 992 

คน ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 270 คนโดยมีวิธีเลือก

กลุ่มตวัอยา่ง เป็นการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ดงัน้ี 

 1. รวบรวมประชากร จากสถานศึกษา

ทั้งหมด  67โรงเรียน เป็นขา้ราชการครูจาํนวน 992 

คน 

 2. รวบรวมจาํนวนโรงเรียน สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี

เขต 2 และแบ่งขนาดของสถานศึกษาเป็น 3 ขนาด 

ไดแ้ก่โรงเรียนขนาดเลก็ จาํนวน 16 โรงเรียน

โรงเรียนขนาดกลาง จาํนวน 25 โรงเรียน โรงเรียน

ขนาดใหญ่ จาํนวน 26 โรงเรียน รวมทั้งส้ิน 67 

โรงเรียน 
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 3. กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้าราง

กาํหนดขนาดของเคร็จซ่ีและมอร์แกน (Krejcie R.V. and 

Morgan, 1970, pp. 608, อา้งถึงใน พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2544, 

หนา้ 140) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี จาํนวน 270 

คน  

 4. เทียบสดัส่วน เพ่ือใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่ง โดยสุ่ม

กลุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น  (stratified random sampling) 

ใชข้นาดของสถานศึกษาเป็นระดบัชั้น (strata) ไดก้ลุ่ม

ตวัอยา่ง ขนาดเลก็  จาํนวน 19 คน ขนาดกลาง จาํนวน 57 

คน ขนาดใหญ่ จาํนวน 194 คน 

  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เป็นแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นโดย

แบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 ขอ้มลูสถานภาพของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

(Checklist) สอบถามเก่ียวกบัเพศ ประสบการณ์ และ

ขนาดของโรงเรียน  

 ตอนท่ี 2 ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการความ

ขดัแยง้ประกอบดว้ย ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการความ

ขดัแยง้ 7 ยทุธศาสตร์ คือ ยทุธศาสตร์การเอาชนะ 

ยทุธศาสตร์การร่วมมือ ยทุธศาสตร์ประนีประนอม  

ยทุธศาสตร์การหลีกเล่ียง  ยทุธศาสตร์การเผชิญหนา้  

ยทุธศาสตร์การยอมให ้ และยทุธศาสตร์การเจรจาต่อรอง

มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating scale) ตามแบบของลิเคิร์ท   

  ตอนท่ี 3 เป็นแบบแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม

ยทุธศาสตร์เก่ียวกบัการบริหารจดัการความขดัแยง้ของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 

 วิเคราะห์ขอ้มลูทางสถิติ โดยกาํหนดขั้นตอนการ

วิเคราะห์ ดงัน้ี 

 1.ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 

 2. นาํขอ้มลูจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 ซ่ึง

เป็นขอ้มูลเก่ียวกบั เพศ ประสบการณ์การดาํรง

ตาํแหน่ง และขนาดโรงเรียนของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา มาวิเคราะห์ขอ้มลูโดยการแจกแจง

ความถ่ีและคาํนวณหาค่าร้อยละ  

 3. ขอ้มลูจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 เป็น

ขอ้มลูเก่ียวกบัยทุธศาสตร์การบริหารจดัการความ

ขดัแยง้ตามการรับรู้ของขา้ราชการครูต่อผูบ้ริหาร

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 วิเคราะห์

ขอ้มลูโดยการหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  

 4. การวิเคราะห์ขอ้มลูเพ่ือการเปรียบเทียบ

ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการความขดัแยง้ตามการ

รับรู้ของขา้ราชการครูต่อผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน จาํแนกตามเพศ ประสบการณ์ โดยการ

ทดสอบค่าที ขนาดของโรงเรียน โดยใชค่้า F-test 

ทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉล่ียของกลุ่ม

ตวัอยา่ง ดว้ยวิธีการ Scheffe 's 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1. ผูวิ้จยัขอหนงัสือรับรองจากสาํนกังาน

โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 

ไปยงัผูอ้าํนวยการสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเขต 2 เพ่ือ

อาํนวยความสะดวกในการเกบ็ขอ้มลูจากโรงเรียน 

 2. ประสานงานขอความอนุเคราะห์จาก

ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเขต 2 

ทาํหนงัสือถึงผูบ้ริหารสถานศึกษาในสงักดัท่ีเป็น

กลุ่มตวัอยา่งเพ่ือขอความร่วมมือในการเกบ็รวบรวม

ขอ้มลูแบบสอบถาม 

 3. นาํแบบสอบถามไปแจกท่ีสถานศึกษาท่ี

เป็นกลุ่มตวัอยา่งการวิเคราะห์ขอ้มลูผูวิ้จยันาํ
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แบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมาตรวจสอบความถกูตอ้ง และ

ความสมบูรณ์ 

 

ผลการวจัิย  

 1. ผูบ้ริหารสถานศึกษา ใชย้ทุธศาสตร์การ

บริหารจดัการความขดัแยง้ ในภาพรวม อยูใ่นระดบัการ

ปฏิบติั มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ผูบ้ริหารใช้

ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการความขดัแยง้ เรียงลาํดบัจาก

มากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ยทุธศาสตร์การเอาชนะ ยทุธศาสตร์

การเจรจาต่อรอง ยทุธศาสตร์การร่วมมือ ยทุธศาสตร์การ

หลีกเล่ียง ยทุธศาสตร์การยอมให ้ยทุธศาสตร์การ

เผชิญหนา้ และยทุธศาสตร์การประนีประนอม 

2. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเพศชาย และ เพศหญิง มี

ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการความขดัแยง้ไม่แตกต่างกนั 

3. ผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่ีมีประสบการณ์ในการ

ดาํรงตาํแหน่งแตกต่างกนัมียทุธศาสตร์การบริหารจดัการ

ความขดัแยง้ไม่แตกต่างกนั    

4. ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีอยูใ่นโรงเรียนท่ีมีขนาด

ต่างกนั มียทุธศาสตร์บริหารจดัการความขดัแยง้ไม่

แตกต่างกนั 

 

การอภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาระดบัความคิดเห็นของ

ขา้ราชการครูเก่ียวกบัการบริหารจดัการความขดัแยง้ของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 สามารถนาํมาอภิปราย

ผลการวิจยัโดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี 

 1. ยทุธศาสตร์ดา้นการเอาชนะ พบวา่ ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาใชย้ทุธศาสตร์ดา้นการเอาชนะ ในภาพรวม 

อยูใ่นระดบัการปฏิบติั มาก  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วชัรพล มนตรีภกัดี ไดก้ล่าววา่ การ

เอาชนะ หมายถึง วิธีการท่ีผูบ้ริหารจดัการกบัความขดัแยง้ 

โดยการใชอ้าํนาจหรืออิทธิพลหรือช่องทางต่าง ๆ ท่ี

เหมาะสมมาใชถึ้งแมอ้าํนาจนั้นจะไปขดักบัตาํแหน่ง

หนา้ท่ี ความสามารถของใครก็ตาม และรวมไปถึง

การต่อสู ้เพ่ือสิทธิหรือความเช่ือท่ีตนเองเห็นวา่

ถกูตอ้ง เพ่ือใหต้นเองชนะไม่สนใจกบัประโยชน์

ของผูอ่ื้น สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อาวธุ โอชาพงศ ์

(2547) ศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจ

ของครู ต่อวิธีการแกปั้ญหาความขดัแยง้ของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จงัหวดัชลบุรี พบวา่ ผูบ้ริหาร

ใชวิ้ธีการเอาชนะมากท่ีสุด 

 2. ยทุธศาสตร์ดา้นการเจรจาต่อรอง พบวา่ 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาใชย้ทุธศาสตร์ดา้นการเจรจา

ต่อรอง ในภาพรวม อยูใ่นระดบัการปฏิบติั มาก  ซ่ึง

สถานศึกษากเ็ช่นเดียวกนัมิอาจหลีกเล่ียงความ

ขดัแยง้ไดใ้นทุกระดบั ไม่วา่จะเป็นความขดัแยง้

ระหวา่งนกัเรียนกบันกัเรียน ระหวา่งนกัเรียนกบัครู 

ระหวา่งสายครูผูส้อนดว้ยกนั หรือเป็นความขดัแยง้

ระหวา่งครูกบัผูบ้ริหารสถานศึกษา นาํไปสู่

กระบวนการบริหารจดัการความขดัแยง้ของ

ผูบ้ริหาร ในการแกปั้ญหา โดยการเจรจาต่อรอง  

สอดคลอ้งกบั (สมหวงั  วิทยาปัญญานนท,์ 2546) ได้

ใหค้วามหมายของการเจรจาต่อรอง ไวว้า่ การหา

ขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่ง 2 ฝ่าย ข้ึนไป โดยใชส้นัติ

วิธี เนน้ไปท่ีการแลกเปล่ียนผลประโยชน ์และลด

เง่ือนไขกนับา้ง จนหาขอ้ยติุปัญหา และขอ้ขดัแยง้ได ้ 

อยา่งไรกต็ามความขดัแยง้อาจทาํใหเ้กิดผลดีเกิด

ความคิดสร้างสรรค ์ไดพ้ฒันาส่ิงใหม่ๆ มาสู่องคก์ร

ได ้ 

 3. ยทุธศาสตร์ดา้นการร่วมมือ พบวา่ 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา เลือกใช ้ยทุธศาสตร์ดา้นการ

ร่วมมือ ในภาพรวม อยูใ่นระดบัการปฏิบติั ปาน

กลาง สอดคลอ้งกบั ลาํจวน ช่ืนธงชยั ไดก้ล่าววา่ 

การร่วมมือ หมายถึง วิธีการท่ีผูบ้ริหารโรงเรียน

จดัการกบัความขดัแยง้อยา่งเปิดเผยโดยตกลง

ร่วมมือกนัเพ่ือหาแนวทางแกไ้ขความขดัแยง้เป็น
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พฤติกรรมของบุคคลท่ีมุ่งจะใหเ้กิดความพอใจทั้งแก่

ตนเองและบุคคลอ่ืน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุรชยั อนุ

มาศ (2546) ศึกษาสาเหตุและวิธีการจดัการกบัความ

ขดัแยง้ของงานฝ่ายปกครองในโรงเรียนมธัยมศึกษา กรม

สามญัศึกษา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ วิธีการ

จดัการความขดัแยง้ในระดบัปานกลาง คือ การร่วมมือ  

 4. ยทุธศาสตร์ดา้นการหลีกเล่ียง พบวา่ ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาใชเ้ลือกใช ้ในภาพรวมอยูใ่นระดบัการปฏิบติั 

ปานกลาง สอดคลอ้งกบั ลาํจวน ช่ืนธงชยั ไดก้ล่าววา่ การ

หลีกเล่ียง หมายถึง วิธีการท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนจดัการกบั

ความขดัแยง้ โดยยอมรับวา่เป็นปัญหาแต่ มีความคิดเห็น

วา่ความขดัแยง้นั้น เป็นเร่ืองเลก็นอ้ยจึงเพิกเฉยกบัความ

ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน ไม่เก่ียวขอ้งไม่โตแ้ยง้โดยเช่ือวา่ความ

ขดัแยง้จะลดลงเม่ือเวลาผา่นไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของสุกญัญา เพาะแป้น (2552) ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการ

แกปั้ญหาความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสงักดัสา

นกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 1 ผลการวิจยั

พบวา่ใชวิ้ธีการหลีกเล่ียงอยูใ่นระดบั  

ปานกลาง  

 5. ยทุธศาสตร์ดา้นการเผชิญหนา้ พบวา่ 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาใชเ้ลือกใชย้ทุธศาสตร์ดา้นการ

เผชิญหนา้ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัการปฏิบติั ปานกลาง 

สอดคลอ้งกบัแนวคิดในการบริหารจดัการความขดัแยง้

ของ โฮวาทและลอนดอน (Howat & London, 1980,  pp. 

172-175) ไดส้รุปวิธีการจดัการความขดัแยง้ดว้ย วิธี

เผชิญหนา้ (confrontation) เป็นวิธีการจดัการความขดัแยง้

ท่ีผูบ้ริหารกลา้เผชิญกบัปัญหาโดยตรงและเปิดเผย หยิบ

ยกปัญหามาพิจารณากลา้ท่ีจะแสดงความคิดเห็นอย่าง

ชดัเจน หาวิธีแกไ้ข ความขดัแยง้ ไม่ทอดท้ิงปัญหาจนกวา่

จะจดัการแกไ้ขเรียบร้อยแลว้  

 6. ยทุธศาสตร์ดา้นการยอมให ้ผลการวิจยั 

พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาใชเ้ลือกใชย้ทุธศาสตร์ดา้นการ

ยอมให ้ในภาพรวม อยูใ่นระดบัการปฏิบติั ปานกลาง 

สอดคลอ้งกบั วชัรพล มนตรีภกัดี ไดก้ล่าววา่ การยอมให ้

หมายถึง การแสดงพฤติกรรมท่ีผูบ้ริหารเนน้การเอา

ใจผูอ่ื้น ปล่อยใหผู้อ่ื้นดาํเนินการไปตามท่ีเขาชอบ

แมต้นเองจะไม่เห็นดว้ยกต็าม เน่ืองจากไม่ตอ้งการ

ใหเ้กิดการบาดหมางใจ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

ณรงค ์กงันอ้ย (2545, หนา้70-71) ศึกษา และ

เปรียบเทียบยทุธวิธีการจดัการความขดัแยง้ของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนสงักดัสาํนกังาน การประถมศึกษา

จงัหวดัสุพรรณบุรี พบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนใช้

ยุทธวิธีการจดัการความ ขดัแยง้ แบบการยอมให ้ใน

ระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิภาภรณ์ 

พ่ึงอารมณ์ (2551) ศึกษาพฤติกรรมการบริหารความ

ขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของขา้ราชการครูสงักดัสานกังานเขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ พฤติ

กรรมการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา การยอมให ้อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 7. ยทุธศาสตร์การประนีประนอม 

ผลการวิจยั พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาใชเ้ลือกใช ้

ยทุธศาสตร์ดา้นการประนีประนอม ในภาพรวมอยู่

ในระดบัการปฏิบติั ปานกลาง สอดคลอ้งกบัลาํจวน 

ช่ืนธงชยั ไดก้ล่าววา่ การประนีประนอม หมายถึง 

วิธีการท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนจดัการกบัความขดัแยง้

พยายามหาขอ้แลกเปล่ียนใหม้าพบกนัคร่ึงทาง ซ่ึง

ทั้งสองฝ่ายจะตอ้งยอมเสียสละส่ิงท่ีตนปรารถนา

บา้งเพ่ือจะตกลงกนัได ้เป็นวิธีการท่ีตั้งอยูบ่น

พ้ืนฐานท่ีวา่ไดบ้า้งดีกวา่ไม่ไดเ้ลย สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ กาํจดั คงหนู (2537,หนา้ 73)ไดวิ้จยั

เร่ืองวิธีจดัการความขดัแยง้ของศึกษาธิการอาํเภอเขต

การศึกษา 5 ผลวิจยัพบวา่ การจดัการความขดัแยง้

ของศึกษาธิการใชวิ้ธีประนีประนอม เป็นวิธีใชใ้น

ระดบัปานกลาง  

  8. เปรียบเทียบยทุธศาสตร์การบริหาร

จดัการความขดัแยง้ จาํแนกตาม เพศผูบ้ริหารท่ีมีเพศ

ต่างกนั ใชย้ทุธศาสตร์การบริหารจดัการความ



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2558 237

ขดัแยง้ ไม่แตกต่างกนั ซ่ึง เบตต้ี (Betty, 1984,pp. 2810–A 

อา้งถึงใน บงกช ยวุนะเตมีย,์ 2538,หนา้ 39) ไดท้าํ การ

วิจยัเก่ียวกบั ความสมัพนัธ์ระหวา่งวิธีแกค้วามขดัแยง้ของ

ผูจ้ดัการชายและหญิงท่ีมีประสบการณ์ ในวิทยาลยัชุมชน

สหรัฐอเมริกา พบวา่ วิธีการแกค้วามขดัแยง้ของผูจ้ดัการ

เพศชายและเพศหญิง ท่ีมีประสบการณ์ ในวิทยาลยัชุมชน

สหรัฐอเมริกา ไม่มีความแตกต่างกนั  

 9. เปรียบเทียบยทุธศาสตร์การบริหารจดัการ

ความขดัแยง้ จาํแนกตามประสบการณ์ในการดาํรง

ตาํแหน่ง ใชย้ทุธศาสตร์การบริหารจดัการความขดัแยง้ ไม่

แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั งานวิจยัของกาํจดั  คงหนู 

(2537, หนา้73) ไดวิ้จยัเร่ือง วิธีจดัการความขดัแยง้ของ

ศึกษาธิการอาํเภอเขตการศึกษา 5 ผลวิจยัพบวา่ 

ประสบการณ์ในการฝึกอบรมศึกษาธิการอาํเภอ ท่ี

แตกต่างกนัมีวิธีในการจดัการกบัความขดัแยง้ไม่แตกต่าง

กนั 

 10. เปรียบเทียบยทุธศาสตร์การบริหารจดัการ

ความขดัแยง้ จาํแนกตาม ขนาดโรงเรียนในภาพรวม ไม่

แตกต่างกนัจึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ ทั้งน้ี

ยอ่มแสดงวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดเลก็ ขนาดกลาง  

และขนาดใหญ่ มิไดใ้ชย้ทุธศาสตร์การบริหารจดัการ

ความขดัแยง้แตกต่างกนั ผลการวิจยัคร้ังน้ีพบวา่ 

ยทุธศาสตร์ดา้นการเอาชนะยทุธศาสตร์ดา้นการหลีกเล่ียง 

ยทุธศาสตร์ดา้นการยอมให ้ ยทุธศาสตร์ดา้นการ

เผชิญหนา้ ส่วนยทุธศาสตร์ดา้นการร่วมมือ โรงเรียน

ขนาดกลางใชย้ทุธศาสตร์ดา้นการร่วมมือ แตกต่างจาก

โรงเรียนขนาดใหญ่  ยทุธศาสตร์ดา้นการประนีประนอม 

โรงเรียนขนาดเลก็แตกต่างจากโรงเรียนขนาดใหญ่และ

โรงเรียนกลางแตกต่างจากโรงเรียนขนาดใหญ่ 

ยทุธศาสตร์ดา้นการเจรจาต่อรอง โรงเรียนขนาดกลาง

แตกต่างจากโรงเรียนขนาดเลก็ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเสกโรจน ์

ถว้นถวิล (2541,หนา้ 131-134) ไดศึ้กษาสาเหตุของความ

ขดัแยง้และวิธีการจดัการกบัความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร

โรงเรียนมธัยมศึกษาสงักดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัพทัลุง 

พบวา่การเลือกใชวิ้ธีจดัการกบัความขดัแยง้ของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีอาย ุประสบการณ์ในตาํแหน่ง 

และขนาดของโรงเรียนท่ีต่างกนัมีทศันะต่อการ

เลือกใชวิ้ธีจดัการกบัความขดัแยง้แต่ละวิธีไม่

แตกต่างกนั  

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มลู การวิจยัเร่ือง

ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการความขดัแยง้ของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต2  มี

ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใชแ้ละ

ขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัคร้ังต่อไปดงัน้ี  

 1.ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช ้

  1. ผลการวิจยัพบวา่ผูบ้ริหาร

สถานศึกษายงัมีความรู้ความเขา้ใจ ในยทุธศาสตร์

การบริหารจดัการความขดัแยง้นาน จนลืมใช้

ยทุธศาสตร์ท่ีหลากหลายในการปฏิบติัแทนท่ีจะ

เลือกใชย้ทุธศาสตร์ในการบริหารจดัการความ

ขดัแยง้ท่ีมีประสิทธิผล  

  2. หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบ

ควรใหค้วามสาํคญัพฒันาทกัษะดา้นน้ีใหแ้ก่

ผูบ้ริหารสถานศึกษา และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง ควรมี

การจดัประชุมแลกเปล่ียนประสบการณ์ของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยการ 

นาํผลการวิจยัในเร่ืองยทุธศาสตร์การบริหารจดัการ

ความขดัแยง้ ไปสอดแทรกในท่ีประชุม เพ่ือเป็น

แนวทางในการสร้างบรรยากาศในเชิงบวก และเป็น

การกระตุน้สู่การพฒันาท่ีดีในองคก์าร 

 2.ขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัคร้ังต่อไป 

  1. ควรมีการวิจยักบัผูบ้ริหาร

สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน ๆ 
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  2. ควรทาํวิจยักบัตวัแปรอ่ืนๆ เช่น 

สาเหตุของความขดัแยง้  การมีทกัษะการบริหารการ

จดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัน้ี เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ มีวตัถุประสงค ์(1) เพ่ือศึกษาความรู้ความเขา้ใจในหลกัธรรม (ศีล สมาธิ 

ปัญญา) และวิปัสสนากรรมฐานของผูป้ฏิบติัธรรมเนกขมัมบารมี วดัปัญญานนัทาราม (2) เพ่ือศึกษาความสามารถใน

การนาํความรู้ ความเขา้ใจ ในหลกัธรรม (ศีล สมาธิ ปัญญา) และวิปัสสนากรรมฐานไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัของผูป้ฏิบติั

ธรรมเนกขมัมบารมี  วดัปัญญานนัทาราม (3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติัธรรมเนกขมัมบารมี ณ วดั

ปัญญานนัทาราม กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคือ ผูป้ฏิบติัธรรมเนกขมัมบารมี ณ วดัปัญญา นนัทาราม จาํนวน 284 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลมี 2 แบบคือ (1) แบบสมัภาษณ์เชิงลึก เพ่ือศึกษาพุทธิพิสยั จิตพิสยั ทกัษพิสยั

ของผูป้ฏิบติัธรรมเนกขมัมบารมี (2) แบบสอบถามเพ่ือศึกษาความรู้ความเขา้ใจ และความสามารถในการนาํหลกัธรรม

(ศีล สมาธิ ปัญญา)และวิปัสสนากรรมฐานไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั และศึกษาความพึงพอใจของผูป้ฏิบติัธรรมเนกขมัม

บารมี  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงปริมาณไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ

ค่า t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การทดสอบรายคู่ดว้ยวิธีเชฟเฟ่  ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ ผูป้ฏิบติัธรรม

เนกขมัมบารมี มีความรู้ ความเขา้ใจ ในหลกัธรรมและวิปัสสนากรรมฐานอยูใ่นระดบัท่ีสามารถนาํไปใชใ้น

ชีวิตประจาํวนัได ้ ผูป้ฏิบติัธรรมเนกขมัมบารมี เพศหญิงมีระดบัความรู้ความเขา้ใจในหลกัธรรม (ศีล สมาธิ ปัญญา)และ

วิปัสสนากรรมฐาน มากกวา่เพศชาย ผูป้ฏิบติัธรรมเนกขมัมบารมี มีความสามารถในการนาํความรู้ความเขา้ใจใน

หลกัธรรม (ศีล สมาธิ ปัญญา)และวิปัสสนากรรมฐานไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ผูป้ฏิบติัธรรม

เนกขมัมบารมีมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   

 

คําสําคัญ : ความพึงพอใจ, ผูป้ฏิบติัธรรม, เนกขมัมบารมี 

 

Abstract 

 This survey research had three objectives, namely; 1) to realize how much Nekkhammaparami practitioners 

at Panyanandharam Temple understood the threefold training (Morality, Concentration, Wisdom) and insight 

meditation, 2) to determine the ability of Nekkhammaparami practitioners at Panyanandharam Temple in applying 

those Dharma and insight meditation principles to their daily life, and finally, 3) to identify the level of satisfaction 

those Nekkhammaparami practitioners got from their practicing. The sampling group consisted of 284 
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Nekkhammaparami practitioners at Panyanandharam Temple. Two tools of data collection have been applied in this 

study; (1) In - depth interview, to study the domain of cognitive, affected and psychomotor in applying the principles 

to daily life of these Nekkhammaparami practitioners and (2) Questionnaires, to measure the knowledge, 

understanding and ability of these Nekkhammaparami practitioners in applying the Principles to their daily life and 

the level of satisfaction they have gained from practicing. The statistical data analysis was frequency, percentage, 

standard deviation, t-test, F - test and co-variance analysis (Scheffe’s method). The research found that these 

Nekkhammaparami practitioners possessed a high enough level of knowledge and understanding in Dharma (Tri 

sika) and mental insight exercise principles to allow them to effectively apply them to their daily life.  It is also found 

that female practitioners possessed higher levels of understanding than male practitioners.  In general, these 

Nekkhammaparami practitioners demonstrated a high level of ability to apply the principles in their daily life. As a 

whole, they are most certainly satisfied with their achievement at the highest level.  

 

Key words: satisfaction, practitioners, Nekkhammaparami  

 

ความนํา 

สภาพสงัคมไทยในปัจจุบนัพฒันาไปอยา่ง

กา้วไกลในทางดา้นต่าง ๆ ทั้งทางดา้นท่ีอยูอ่าศยั 

ยานพาหนะ เทคโนโลยี เป็นตน้ แต่การพฒันาทั้งหมด

นั้นเป็นการพฒันาในทางวตัถุเป็นส่วนมาก ส่วนความ

เจริญทางดา้นจิตใจนั้นกลบัเส่ือมลงอยา่งเห็นไดช้ดัดงั

จะเห็นไดจ้ากปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสงัคม  

ปัจจยัท่ีสาํคญัประการหน่ึงท่ีทาํใหช้าวพุทธ

ไม่ปฏิบติัตามคาํสอนทางพระพุทธศาสนา คือ ระบบ

สงัคมท่ีเปล่ียนไปตามยคุสมยั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือ

เทคโนโลยีสมยัใหม่และความเจริญทางดา้นวตัถุท่ี

หลัง่ไหลเขา้มาสู่ประเทศไทย ค่านิยมดา้นวตัถุจาก

ตะวนัตก รวมถึงวิถีชีวิต วิถีสงัคมท่ีถกูหล่อหลอมดว้ย

แนวคิดบริโภคนิยม สถานบนัเทิงเริงรมย ์และแหล่ง

อบายมุขอีกมากมาย ทาํใหป้ระชาชนถกูดึงดูดเขา้สู่วิถี

ชีวิตแบบใหม่ ทอดท้ิงวิถีชีวิตแบบเดิม เพ่ิมความเห็น

แก่ตวั แก่งแยง่กนัมากข้ึน ละท้ิงวฒันธรรมประเพณีท่ีดี

งามดั้งเดิม ไม่สนใจการทาํบุญ การเขา้วดัปฏิบติัธรรม 

วดัซ่ึงเคยเป็นศูนยก์ลางของชุมชน หรือเป็นศูนยร์วม

จิตใจของประชาชนจึงถกูลดบทบาทลงโดยปริยาย 

ญาณภทัร ยอดแกว้ (2551, หนา้ 2-4) กล่าววา่ 

ในยคุปัจจุบนัอาจมีสถานการณ์บางอยา่งท่ีทาํใหเ้กิดขอ้

กงัขาในความเป็นเมืองพุทธของประเทศไทย 

สถานการณ์ท่ีวา่นั้นไดแ้ก่ สภาพปัญหาสงัคมท่ีเกิดข้ึน

ไม่เวน้แต่ละวนั รวมถึงวิถีชีวิตของผูค้นในสังคมท่ี

เปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยั กล่าวคือ ในปัจจุบนัน้ี

สงัคมไทยประสบกบัปัญหาต่างๆมากมาย โดยเฉพาะ

ปัญหาท่ีเก่ียวกบัความเส่ือมทางดา้นศีลธรรมจรรยาของ

ประชาชนในชาติ  

จากผลเบ้ืองตน้นั้นการปฏิบติัธรรมจึงเป็นส่ิง

สาํคญัในการดาํเนินชีวิตสาํหรับมนุษย ์เน่ืองจากเป็น

หนทางท่ีทาํใหรู้้จกัตนเอง รู้สภาวธรรมตามความเป็น

จริง โดยมีหลกัสาํคญัคือการเจริญสติกบัขณะปัจจุบนั 

เม่ือมนุษยทุ์กคนสามารถดาํรงชีวิตอยา่งมีสติไดม้ากข้ึน 

ความ ผิดพลาด ความพลั้งเผลอทางกายวาจา และ ใจจะ

ลดนอ้ยลง จึงส่งผลใหก้ารทาํกิจการงานต่างๆ มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน  

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ภูมิพลอดุลย

เดช ทรงใหค้วามสาํคญัต่อการประพฤติปฏิบติัธรรม 

พระองคไ์ดพ้ระราชทานพระบรมราโชวาทวา่ “การ
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ปฏิบติัส่งเสริมและทาํนุบาํรุงพระศาสนานั้น แมจ้ะมี

แง่มุมและรายละเอียดในเน้ือหาการปฏิบติั ขอ้ปฏิบติั 

หรือในวิธีปฏิบติั อยา่งไรกต็ามท่านทั้งหลายไม่ควรจะ

ท้ิงหลกัการท่ีวา่ เราจาํเป็นตอ้งส่งเสริมการศึกษาและ

ปฏิบติัธรรมะขั้นพ้ืนฐานใหม้าก ทั้งน้ีเพราะธรรมะขั้น

พ้ืนฐานนั้น คนทัว่ไปเรียนรู้ไดง่้ายเขา้ใจไดช้ดัและ

ปฏิบติัไดผ้ล..เม่ือชาวพุทธรู้ธรรมะปฏิบติัธรรมกนั

อยา่งถกูตอ้งทัว่ถึงมากข้ึน การปฏิบติัเบียดเบียนพระ

ศาสนาใหเ้ศร้าหมองก็จะลดนอ้ยลงและพระศาสนาก็

จะเจริญมัน่คงข้ึน เพราะชาวพทุธเราร่วมกนัทาํนุบาํรุง

โดยประการดงักล่าวน้ี” (ดนยั จนัทร์เจา้ฉาย, 2550, 

หนา้ 40-42) 

การปฎิบติัธรรมบวชเนกขมัมบารมีจึงเป็น

วิธีการหน่ึงท่ีพุทธศาสนิกชนไดป้ระพฤติปฏิบติัธรรม 

ดว้ยการศึกษาพระธรรมคาํสอนของพระพุทธเจา้โดย

ปฏิบติัตนตนใหอ้ยูใ่นกรอบของพระธรรมวินยั เพ่ือ

เป็นการนาํตนใหพ้น้จากความทุกขใ์นท่ีสุด 

จากเหตุผลดงักล่าวผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะ

ศึกษาความรู้ความเขา้ใจในหลกัธรรม (ศีล สมาธิ 

ปัญญา) วิปัสสนากรรมฐาน ตลอดจนการนาํไปปฏิบติั

ในชีวิตประจาํวนั และความพึงพอใจ ของผูป้ฏิบติั

ธรรมเนกขมัมบารมี วดัปัญญานนัทาราม ตาํบลคลอง

หก อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี  

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพ่ือศึกษาความรู้ความเขา้ใจในหลกัธรรม 

(ศีล สมาธิ ปัญญา) และวิปัสสนากรรมฐานของผู ้

ปฏิบติัธรรมเนกขมัมบารมี วดัปัญญานนัทาราม ตาํบล

คลองหก อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 

 2. เพ่ือศึกษาความสามารถในนาํความรู้ ความ

เขา้ใจ ในหลกัธรรม (ศีล สมาธิ ปัญญา) และวิปัสสนา

กรรมฐาน ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัของผูป้ฏิบติัธรรม

เนกขมัมบารมี วดัปัญญานนัทาราม ตาํบลคลองหก 

อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติัธรรม

เนกขมัมบารมีวดัปัญญานนัทาราม ตาํบลคลองหก 

อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 

 

แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต) (2551, 

หนา้ 213) กล่าววา่ ฉนัทะ คือความพอใจ ความตอ้งการ

ท่ีจะทาํ ใฝ่ใจรักจะทาํส่ิงนั้นอยูเ่สมอ และปรารถนาจะ

ทาํใหไ้ดผ้ลดียิ่ง ๆ ข้ึนไป 

สุวฒันา ใบเจริญ (2540, หนา้ 27) ไดใ้ห้

ความหมายของความพึงพอใจไวว้า่ ความพึงพอใจ 

หมายถึงความรู้สึกท่ีดี ท่ีชอบ และพอใจของบุคคลอนั

เป็นผลเน่ืองมาจากแรงจูงใจหรือส่ิงจูงใจท่ีไดรั้บ ทาํให้

เกิดความรู้สึกตั้งใจและเต็มใจท่ีจะปฏิบติัส่ิงนั้นให้

บรรลุตามเป้าหมายและประโยชนสู์งสุดซ่ึงผลจาก

ความพึงพอใจคือความตอ้งการ  

วราภรณ์ กณัหะสิริ (2545, หนา้ 132) ไดใ้ห้

ความหมายของความพึงพอใจไวว้า่ หมายถึงระดบั

ความพึงพอใจของประชาชนท่ีเกิดข้ึนหลงัไดรั้บบริการ

วา่ เจา้หนา้ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ หรือ

แกไ้ขปัญหาท่ีตนประสบอยูไ่ดห้รือไม่ และทาํให้

ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจมากนอ้ยเพียงใด  

ญาณภทัร ยอดแกว้ (2551, หนา้ 67) กล่าววา่ 

ความพึงพอใจนั้นเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกเป็นหลกั 

ลกัษณะสาํคญัของความรู้สึกพึงพอใจคือ พอใจ ยินดี 

ชอบใจ เห็นดว้ย สมหวงัซ่ึงเม่ือพิจารณาแลว้อาจแบ่ง

ความหมายได ้2 แง่มุมไดแ้ก่ เหตุและผล คือ 

1. ในแง่เหตุ ความพึงพอใจ หมายถึง ความ

เตม็ใจ ความรัก ความชอบใจท่ีจะทาํงานต่าง ๆ เพ่ือให้

งานประสบผลสาํเร็จ ความพึงพอใจในลกัษณะน้ีเป็น

เหตุใหบุ้คคลนาํความรู้ ความสามารถท่ีมีออกมาใช้

อยา่งเตม็ท่ีในการทาํงาน หรือเป็นแรงจูงใจใหบุ้คล

ทาํงานหรือร่วมงานต่าง ๆ อยา่งมีความสุขใจ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัหลกัคาํสอนเร่ืองอิทธิบาท 4 (คุณธรรมท่ี
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ทาํใหป้ระสบความสาํเร็จในกิจต่าง ๆ ในทาง

พระพุทธศาสนา) ขอ้แรกท่ีวา่ ฉนัทะ คือ ความพอใจ

ในกิจนั้น ๆ นัน่เอง 

2. ในแง่ผล ความพึงพอใจ หมายถึง 

ความรู้สึกดา้นบวกท่ีเกิดจากการไดรั้บส่ิงต่าง ๆ    ซ่ึง

เป็นท่ีชอบใจ พอใจ ประทบัใจ ยินดี และสมหวงั เป็น

ตน้ ความพึงพอใจลกัษณะน้ี เป็นความพึงพอใจท่ีเป็น

ผลของการปฏิบติังานของผูอ่ื้นหรือปัจจยัภายนอกอ่ืน 

ๆ ท่ีมากระทบอารมณ์ของตนแลว้ทาํใหรู้้สึกดี เช่น 

รู้สึกวา่สถานท่ีสบาย บรรยากาศร่มร่ืน เสน้ทางสะอาด 

อาหาร-นํ้าปานะอร่อย เป็นตน้ ในทางพระพุทธศาสนา

อาจจดัความรู้สึกท่ีเป็นบวกเหล่าน้ีไวใ้นกลุ่มของ “สุข

เวทนา” คือความสุขสบายทางกายทางใจ 

 พจนานุกรมพุทธศาสน ์ฉบบัประมวลศพัท ์

ใหค้วามหมายของคาํวา่เนกขมัมะ หมายถึง การออก

จากกาม, การออกบวช, ความปลอดโปร่งจากส่ิงล่อเร้า

เยา้ยวน (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต), พจนานุกรม

พุทธศาสน ์ฉบบัประมวลศพัท,์ หนา้ 106) 

 พจนานุกรมเพ่ือการศึกษาพุทธศาสน ์ไดใ้ห้

ความหมายของคาํวา่เนกขมัมะ หมายถึง  การละเหยา้

เรือนออกไปบวชเป็นนกับวช การละชีวิตทางโลกไปสู่

ชีวิตอนับริสุทธ์ิเป็นการปลดเปล้ืองตนจากโลกียวิสยั

ไปบาํเพญ็เพียร เพ่ือปลอดจากราคะและตณัหา ปกติใช้

เรียกการออกบวชของนกับวชทุกประเภท และใชไ้ดท้ั้ง

ชายและหญิง (พระธรรมกิตติวงศ ์(ทองดี สุรเตโช ป.ธ.

9 ราชบณัฑิต), พจนานุกรมเพ่ือการศึกษาพุทธศาสน,์ 

หนา้ 426) 

เนกขมัมบารมี หมายถึง การนุ่งข่าวห่มขาว

และสงัวรระวงัอยูด่ว้ยความสงบสาํรวมทั้งทางกาย 

วาจา และใจ ดว้ยความตระหนกัในพระธรรมวินยัท่ีตน

ไดต้ั้งใจรักษา เพ่ือใหเ้กิดความสงบสุขตามท่ีตน

ปรารถนา ไม่ประพฤติกา้วล่วงศีลท่ีตนรักษาศีลทั้ง 8 

ขอ้ (สวดมนตแ์ปลไทย ฉบบันกัเรียน, 2550, หนา้ 10)

  

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานการวจัิย 

 1. ผูป้ฏิบติัธรรมเนกขมัมบารมีท่ีมีเพศ

แตกต่างกนั มีความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนั 

 2. ผูป้ฏิบติัธรรมเนกขมัมบารมีท่ีมีอายุ

แตกต่างกนั มีความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนั 

 3. ผูป้ฏิบติัธรรมเนกขมัมบารมีท่ีมีอาชีพ

แตกต่างกนั มีความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนั 

 4. ผูป้ฏิบติัธรรมเนกขมัมบารมีท่ีมีระดบั

การศึกษาแตกต่างกนั มีความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนั 

ตวัแปรต้น 

 

1. ความรู้ ความเขา้ใจ ในหลกัธรรม (ศีล สมาธิ 

ปัญญา) และวิปัสสนากรรมฐาน  

2. ความสามารถนาํหลกัธรรม (ศีล สมาธิ ปัญญา) และ

วิปัสสนากรรมฐานไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

 

 

ตวัแปรตาม 

 

1. ความพึงพอใจ 

2. ปัญหา 

3. ขอ้เสนอแนะ 
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 5. ผูป้ฏิบติัธรรมเนกขมัมบารมีท่ีมีความรู้ 

ความเขา้ใจ ในหลกัธรรม (ศีล สมาธิ ปัญญา) และ

วิปัสสนากรรมฐานแตกต่างกนั มีความพึงพอใจท่ี

แตกต่างกนั 

 6. ผูป้ฏิบติัธรรมเนกขมัมบารมีท่ีสามารถนาํ

หลกัธรรม (ศีล สมาธิ ปัญญา) และวิปัสสนากรรมฐาน

ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัแตกต่างกนั มีความพึงพอใจท่ี

แตกต่างกนั 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1.  ประชากร  ไดแ้ก่ ผูม้าปฏิบติัธรรมเนกขมั

บารมี วดัปัญญานนัทราม ตาํบลคลองหก  อาํเภอคลอง

หลวง  จงัหวดัปทุมธานี  จาํนวนทั้งส้ิน 980 คน  

 2.  กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่  ผูม้าปฏิบติัธรรม

เนกขมับารมี วดัปัญญานนัทราม ตาํบลคลองหก  

อาํเภอคลองหลวง  จงัหวดัปทุมธานีท่ีมาปฏิบติัธรรม 

จาํนวน 284 คน โดยทาํการสุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีสุ่มอยา่ง

ง่าย  ซ่ึงกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรทาโร

ยามาเน (อา้งถึงในพวงรัตน ์ ทวีรัตน,์ 2543, หนา้ 285)  

                       

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

แบบสอบถาม (Questionnaire)  

ทดสอบผูเ้ขา้ปฏิบติัธรรมเนกขมัมบารมีเพ่ือ

วดัความรู้ ความเขา้ใจในหลกัธรรม(ศีล สมาธิ ปัญญา) 

และวิปัสสนากรรมฐาน ตลอดจนความสามารถในการ

นาํไปปฏิบติัในชีวิตประจาํวนั  ความพึงพอใจ และ

ปัญหา ขอ้เสนอแนะ ความคิดเห็นอ่ืน ๆ โดยแบ่ง

ออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั

รายละเอียดและสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

  ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั

ความรู้ ความเขา้ใจ ในหลกัธรรม (ศีล สมาธิ ปัญญา ) 

และวิปัสสนากรรมฐาน ลกัษณะของคาํถามเป็น

แบบทดสอบความรู้ โดยแต่ละขอ้คาํถามมีตวัเลือกให้

ตอบ 4 ตวัเลือก ซ่ึงผูต้อบเลือกคาํตอบไดเ้พียง 1 

คาํตอบเท่านั้น เกณฑก์ารแปลผลเพ่ือวดัระดบัความรู้ 

ความเขา้ใจใชวิ้ธีวดัแบบอิงเกณฑ ์(Criterion 

Referenec) บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ  (2546, หนา้ 

158)  

  ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั

ความสามารถนาํหลกัธรรม (ศีล สมาธิ ปัญญา) และ

วิปัสสนากรรมฐานไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั มีลกัษณะ

คาํถามเป็นแบบ Likert scale 5 ระดบั   

 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความพึง

พอใจ ในการการปฏิบติัวิปัสสนากรรมฐานและการฟัง

ธรรม ปฏิปทา(ลกัษณะ)ของพระวิปัสสนาจารย ์ความ

พอเพียงของอาหาร-นํ้าปานะและการบริการของ

เจา้หนา้ท่ี ความเหมาะสมของสถานท่ีพกั-ท่ีปฏิบติั

ธรรมและการบริการของเจา้หนา้ท่ี  โดยใชเ้กณฑก์าร

แปลความหมายค่าเฉล่ียของบุญชม ศรีสะอาด (2545, 

หนา้ 100)  

ตอนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (open 

ended)  ปัญหา และขอ้เสนอแนะ  

 โดยแบบสอบถามทั้งหมด มีจาํนวน 51 ขอ้ 

และมีการหาค่าความเช่ือมัน่อยู่ท่ี .8179      

       

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 1. ผูวิ้จยัไดแ้จง้ความประสงคท่ี์จะส่ง

แบบสอบถาม และขอความร่วมมือในการตอบ

แบบสอบถามกบัผูป้ฏิบติัธรรมเนกขมัมบารมีขณะ

ปฏิบติัธรรมอยูท่ี่วดัปัญญานนัทาราม 

 2. ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย ์จาํนวน 284 

ฉบบั และอาํนวยความสะดวกต่อการส่งกลบัโดยติด

แสตมป์ พร้อมช่ือท่ีอยูผู่วิ้จยั 
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 3. นาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมา จาํนวน 

284 ฉบบั มาตรวจสอบความสมบูรณ์ พบวา่

แบบสอบถามทุกฉบบัสมบูรณ์ คิดเป็นร้อยละ 100 

จากนั้นจึงนาํไปวิเคราะห์ขอ้มลู 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

ขอ้มลูจากแบบสอบถาม  ใชโ้ปรแกรม

สาํเร็จรูป SPSS วิเคราะห์ขอ้มลูทางสถิติ แบบสอบถาม

ทั้ง 4 ตอนดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ใชส้ถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ดว้ยการแจกแจงความถ่ี 

และหาค่าจาํนวนร้อยละ 

ตอนท่ี 2 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

ส่วนท่ี 1 ความรู้ ความเขา้ใจ ใน

หลกัธรรม (ศีล สมาธิ ปัญญา) และวิปัสสนากรรมฐาน

ของผูป้ฏิบติัธรรมเนกขมัมบารมี จาํแนกตามขอ้มลู

ส่วนบุคคล ใชส้ถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์หาค่า

จาํนวนร้อยละ 

ส่วนท่ี 2 ความสามารถในการนาํ

หลกัธรรม (ศีล สมาธิ ปัญญา) และวิปัสสนากรรมฐาน

ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั ใชส้ถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์

ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

 ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจของผูป้ฏิบติัธรรม

เนกขมัมบารมี จาํแนกตามดา้น และรวมขอ้ของแต่ละ

ดา้น ใชส้ถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย  และค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน   

  (1) การเปรียบเทียบความแตกต่าง

ระหวา่งความพึงพอใจกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้ฏิบติั

ธรรมเนกขมัมบารมี  จาํแนกตามเพศ ใชส้ถิติอนุมาน 

การทดสอบค่า t-test  

  (2) การเปรียบเทียบความแตกต่าง

ระหวา่งความพึงพอใจกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้ฏิบติั

ธรรมเนกขมัมบารมี  จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลคือ

อาย ุ,อาชีพ, ระดบัการศึกษา, ความรู้ ความเขา้ใจ ใน

หลกัธรรม (ศีล สมาธิ ปัญญา ) และวิปัสสนากรรมฐาน

, การนาํความรู้ ความเขา้ใจ ในหลกัธรรม (ศีล สมาธิ 

ปัญญา ) และวิปัสสนากรรมฐาน ไปใชใ้น

ชีวิตประจาํวนั  ใชส้ถิติอนุมาน การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว F-test   

 ตอนท่ี 4 ปัญหาอุปสรรค ขอ้เสนอแนะ และ

แนวทางแกไ้ข ใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา  

(Content Analysis) 

 

ผลการวจัิย  

 1.ระดบัความรู้ ความเขา้ใจในหลกัธรรม(ศีล 

สมาธิ ปัญญา) และวิปัสสนากรรมฐานของผูป้ฏิบติั

ธรรมเนกขมัมบารมีวดัปัญญานนัทาราม 

 1.1 ผูป้ฏิบติัธรรมเนกขมัมบารมีวดั

ปัญญานนัทาราม มีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัธรรม

(ศีล สมาธิ ปัญญา) และวิปัสสนากรรมฐาน อยูใ่น

ระดบัสูง มีจาํนวนมากท่ีสุด คือ 168 คน  คิดเป็นร้อยละ 

59.15  มีระดบัความรู้ ความเขา้ใจในระดบัปานกลาง มี

จาํนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 39.79  และมีความรู้ 

ความเขา้ใจในระดบัตํ่า มีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด คือ  3 คน 

คิดเป็นร้อยละ 1.06                              

 2. ความสามารถในการนาํความรู้ ความเขา้ใจ

ในหลกัธรรมและวิปัสสนากรรมฐานไปใชใ้น

ชีวิตประจาํวนัของผูป้ฏิบติัธรรมเนกขมัมบารมีวดั

ปัญญานนัทาราม 

 2.1 ผูป้ฏิบติัธรรมเนกขมัมบารมีมี

ความสามารถในการนาํความรู้ ความเขา้ใจใน

หลกัธรรมและวิปัสสนากรรมฐานไปใชใ้น

ชีวิตประจาํวนั ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

3. ความพึงพอใจของผูป้ฏิบติัธรรมเนกขมัม

บารมีวดัปัญญานนัทาราม  

  3.1 ผูป้ฏิบติัธรรมเนกขมัมบารมีวดั

ปัญญานนัทาราม มีความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด   
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  เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ้

ปฏิบติัธรรมเนกขมัมบารมี วดัปัญญานนัทาราม  

  (1)  ผูป้ฏิบติัธรรมเนกขมัมบารมีวดั

ปัญญานนัทารามท่ีมีเพศต่างกนั มีความพึงพอใจ

แตกต่างกนั  

  (2)  ผูป้ฏิบติัธรรมเนกขมัมบารมีวดั

ปัญญานนัทารามท่ีมีอายตุ่างกนั มีความพึงพอใจ

แตกต่างกนัอยา่ง  

  (3)  ผูป้ฏิบติัธรรมเนกขมัมบารมี วดั

ปัญญานนัทารามท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความพึงพอใจไม่

แตกต่างกนั  

  (4) ผูป้ฏิบติัธรรมเนกขมัมบารมี วดั

ปัญญานนัทารามท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความพึง

พอใจไม่แตกต่างกนั  

  (5) ผูป้ฏิบติัธรรมเนกขมัมบารมี วดั

ปัญญานนัทารามท่ีมีระดบัความรู้ ความเขา้ใจใน

หลกัธรรม(ศีล สมาธิ ปัญญา)และวิปัสสนากรรมฐาน 

ต่างกนัมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั  

  (6) ผูป้ฏิบติัธรรมเนกขมัมบารมีวดั

ปัญญานนัทารามท่ีมีการนาํหลกัธรรม (ศีล สมาธิ 

ปัญญา) และวิปัสสนากรรมฐานไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั

ต่างกนั มีความพึงพอใจแตกต่างกนั  

 4. ปัญหาอุปสรรค ขอ้เสนอแนะของผู ้

ปฏิบติัธรรมเนกขมัมบารมีวดัปัญญานนัทาราม 

  5.1 ดา้นวิปัสสนากรรมฐาน พบวา่  ผู ้

ปฏิบติัธรรมเนกขมัมบารมีวดัปัญญานนัทาราม ไม่

สามารถควบคุมจิตใหส้งบได ้มี ขณะนัง่สมาธิเกิด

ความง่วงนอน และมียงุกดัทาํใหเ้สียสมาธิ รวมถึงมี

ปัญหาหวัเข่า ทาํใหไ้ม่สามารถนัง่สมาธิไดส้ะดวก  

 ขอ้เสนอแนะ พบวา่  ผูป้ฏิบติัธรรม

เนกขมัมบารมี วดัปัญญานนัทาราม มีความตอ้งการให ้                                    

พระวิปัสสนาจารยช่์วยแนะนาํเทคนิคการทาํสมาธิ

เพ่ิมเติม ตลอดจนติดต่อองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

เพ่ือใหพ้่นยาไล่ยุง และควรมีการเดินจงกรมใหม้ากกวา่

นัง่สมาธิ ส่วนผูท่ี้มีปัญหาดา้นสุขภาพใหน้ัง่เกา้อ้ีแทน

การนัง่พ้ืน  

 5.2 ดา้นปฏิปทา(ลกัษณะ)ของพระ

วิปัสสนาจารย ์พบวา่ พระวิปัสสนาจารยเ์นน้บรรยาย

เน้ือหาสาระมากเกินไป ทาํใหผู้ป้ฏิบติัธรรมเนกขมัม

บารมีง่วงนอน และพระวิปัสสนาจารยพ์ดูเสียงเบา ทาํ

ใหผู้ฟั้งไดย้ินไม่ชดัเจน  

 ขอ้เสนอแนะ พบวา่ ผูป้ฏิบติัธรรม

เนกขมัมบารมีมีความตอ้งการใหเ้นน้ปฏิบติัมากกวา่

บรรยายเน้ือหาสาระ และพดูใหเ้สียงดงั มีเสียงสูงเสียง

ตํ่า 

 5.3 ดา้นอาหาร-นํ้าปานะ พบวา่ 

อาหารเชา้ไม่เพียงพอ เจา้หนา้ท่ีบริการเร่ืองอาหารพดู

เสียงดงั และใชค้าํพดูไม่สุภาพ รวมถึง นํ้าด่ืมไม่สะอาด  

 ขอ้เสนอแนะ พบวา่ ผูป้ฏิบติัธรรม

เนกขมัมบารมีมีความตอ้งการใหท้างวดัทาํอาหารเชา้

ใหเ้พียงพอกบัจาํนวนคนท่ีมาปฏิบติัธรรม  ควรมีการ

อบรมนิสยัเจา้หนา้ท่ีบริการเร่ืองอาหาร และควรเปิด

ร้านคา้ขายนํ้าด่ืมภายในวดั  

 5.4 ดา้นอาคารสถานท่ี และส่ิง

อาํนวยความสะดวก พบวา่ จาํนวนหอ้งนํ้าท่ีศาลา ณ 

ระนอง และท่ีพกัมีไม่เพียงพอ  ศาลา ณ ระนองไม่

สามารถรองรับคนท่ีมาปฏิบติัไดท้ั้งหมด อากาศไม่

ถ่ายเท และร้อน มี เสียงรบกวนจากนกัเรียนท่ีมาเขา้ค่าย

พุทธบุตร ไฟทางเดินบางจุดไม่มี ทาํใหไ้ม่สะดวกใน

การเดินไป-กลบัท่ีพกั  

 ขอ้เสนอแนะ พบวา่ ผูป้ฏิบติัธรรม

เนกขมัมบารมีมีความตอ้งการใหส้ร้างหอ้งนํ้าท่ีศาลา ณ 

ระนองและท่ีพกัเพ่ิมเติม ใหว้ดัติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ

ในศาลาปฏิบติัธรรม แยกสถานท่ีพกัระหวา่งเนกขมัม

บารมีกบัค่ายพุทธบุตร และติดตั้งไฟทางเดินเพ่ิมเติม  

 5.5 ดา้นอ่ืน ๆ พบวา่ ทางแยกบางจุด 

ไม่มีป้ายบอกทางมาวดั และไม่มีรถประจาํทางผา่นวดั
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ทาํใหก้ารเดินทางมาวดัไม่สะดวก สาํหรับคนท่ีไม่มี

รถยนตส่์วนบุคคล  

  

การอภิปรายผล 

 จากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัขออภิปรายผล

ตามวตัถุประสงคด์งัน้ี 

 1. ผูป้ฏิบติัธรรมเนกขมัมบารมีวดัปัญญานนั

ทาราม มีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัธรรม (ศีล สมาธิ 

ปัญญา)และวิปัสสนากรรมฐาน อยูใ่นระดบัระดบัสูง 

มากท่ีสุด รองลงมาคือระดบัปานกลาง และระดบัตํ่า 

ตามลาํดบั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พระอาทิตย ์

ยานนัท ์(2552, บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การ

พฒันาอุบาสกอุบาสิกาตามแนวพุทธวิธี ศึกษา

ผลสมัฤทธ์ิโครงการเพ่ิมโอกาสบวชเนกขมัมบารมีของ

วดัปัญญานนัทาราม ตาํบลคลองหก อาํเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ ผูเ้ขา้มาบวชเนกขมัมบารมีส่วน

ใหญ่เป็นผูห้ญิง มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองศีลมากท่ีสุด 

รองลงมาไดแ้ก่เป็นเร่ืองปัญญาและสมาธิตามลาํดบั 

สอดคลอ้งกบั  

 2. ผูป้ฏิบติัธรรมเนกขมัมบารมีมี

ความสามารถในการนาํความรู้ ความเขา้ใจใน

หลกัธรรมและวิปัสสนากรรมฐานไปใชใ้น

ชีวิตประจาํวนั ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของพระศรชยั วงัคาํ (2553, หนา้ 133) 

ศึกษาวิจยัเร่ืองการประเมินผลสมัฤทธ์ิหลกัสูตร

ฝึกอบรมคุณธรรมค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม พบวา่

เยาวชนมีการนาํหลกัธรรมไปประยกุตใ์ชร้ะดบัมาก 

สอดคลอ้งกบั วิไล อุ่นเจา้บา้น (2554, หนา้ 74) 

ศึกษาวิจยัเร่ืองศึกษาพฤติกรรมการนาํศีล 5 ไปใชใ้น

ชีวิตประจาํวนัของผูบ้ริหารและสมาชิกองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลในอาํเภอตะพานหิน จงัหวดัพิจิตร พบวา่ 

ผูบ้ริหารและสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ใน

อาํเภอตะพานหิน จงัหวดัพิจิตร มีระดบัพฤติกรรมการ

นาํศีล 5 ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั โดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก   

 3. ผูป้ฏิบติัธรรมเนกขมัมบารมีวดัปัญญานนั

ทารามมีความพึงพอใจในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ญาณภทัร ยอดแกว้ 

(2551, หนา้ 191) ศึกษาวิจยัเร่ืองการพฒันาโครงการ

ปฏิบติัธรรมเน่ืองในวนัสาํคญั กรณีศึกษาวดัเอก อาํเภอ

กระแสสินธ์ุ จงัหวดัสงขลา พบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

ปฏิบติัธรรมเน่ืองในวนัสาํคญัของวดัเอก อาํเภอกระแส

สินธ์ุ จงัหวดัสงขลา มีความพึงพอใจต่อโครงการโดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

  3.1 ผูป้ฏิบติัธรรมเนกขมัมบารมีวดั

ปัญญานนัทารามท่ีมีเพศต่างกนัมีความพึงพอใจใน

ภาพรวมทุกดา้นแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 สอดคลอ้งกบั พระมหาขนุทอง อคฺควโร 

(สนนาํพา) (2554, หนา้ 73) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองความพึง

พอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการสภาพแวดลอ้ม

โรงเรียน ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย อาํเภอบา้นสร้าง 

จงัหวดัปราจีนบุรี โดยภาพรวม พบวา่ นกัเรียนท่ีมีเพศ

ต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการจดัการสภาพแวดลอ้ม

แตกต่างกนั  

  3.2 ผูป้ฏิบติัธรรมเนกขมัมบารมี วดั

ปัญญานนัทารามท่ีมีอายตุ่างกนั มีความพึงพอใจใน

ภาพรวมทุกดา้นแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 สอดคลอ้งกบั พระอุเทน อุเทโน (2554, หนา้ 

84) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมี

ต่อการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนมธัยมศึกษา อาํเภอ

พนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี พบวา่ นกัเรียนท่ีมีอายุ

ต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจของ

นกัเรียนท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียน

มธัยมศึกษา แตกต่างกนั    

  3.3 ผูป้ฏิบติัธรรมเนกขมัมบารมี วดั

ปัญญานนัทารามท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความพึงพอใจใน

ภาพรวมทุกดา้นแตกต่างกนั ไม่แตกต่างกนั   
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  3.4 ผูป้ฏิบติัธรรมเนกขมัมบารมี วดั

ปัญญานนัทารามท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความพึง

พอใจในภาพรวมทุกดา้น ไม่แตกต่างกนั   

  3.5 ผูป้ฏิบติัธรรมเนกขมัมบารมี วดั

ปัญญานนัทารามท่ีมีระดบัความรู้ ความเขา้ใจใน

หลกัธรรม(ศีล สมาธิ ปัญญา)และวิปัสสนากรรมฐาน 

ต่างกนัมีความพึงพอใจ ในภาพรวมทุกดา้นไม่แตกต่าง

กนั   

   3.6 ผูป้ฏิบติัธรรมเนกขมัมบารมีวดั

ปัญญานนัทารามท่ีมีการนาํหลกัธรรม (ศีล สมาธิ 

ปัญญา) และวิปัสสนากรรมฐานไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั

ต่างกนั มีความพึงพอใจในภาพรวมทุกดา้นแตกต่างกนั 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยพบวา่ ผู ้

ปฏิบติัธรรมเนกขมัมบารมีท่ีมีการนาํหลกัธรรม (ศีล 

สมาธิ ปัญญา) และวิปัสสนากรรมฐานไปใชใ้น

ชีวิตประจาํวนัในระดบัมากท่ีสุด มีความพึงพอใจ

แตกต่างกนักบัผูป้ฏิบติัธรรมเนกขมัมบารมีท่ีมีการนาํ

หลกัธรรม (ศีล สมาธิ ปัญญา) และวิปัสสนากรรมฐาน 

ไปใช ้ในชีวิตประจาํวนัในระดบัมากและปานกลาง ซ่ึง

เป็นไปไดว้า่ ผูป้ฏิบติัธรรมเนกขมัมบารมีท่ีมีการนาํ

หลกัธรรม (ศีล สมาธิ ปัญญา) และวิปัสสนากรรมฐาน

ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั ในระดบัมากท่ีสุด มีความ

ปรารถนาท่ีจะปฏิบติัธรรมใหม้ากยิ่งข้ึนไปอีก และไม่

อ่ิมในการทาํความดี เพราะฉนัทะคือความพึงพอใจ

ในทางพระพุทธศาสนาไดเ้กิดในตวัของผูน้ั้นอยา่งแรง

กลา้  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของพระพรหมคุณาภรณ์ 

(ป.อ.ปยตฺุโต) วา่ “ฉนัทะ คือความพอใจ ความตอ้งการ

ท่ีจะทาํ ใฝ่ใจรักจะทาํส่ิงนั้นอยูเ่สมอ และปรารถนาจะ

ทาํใหไ้ดผ้ลดียิ่ง ๆ  ข้ึนไป” (พจนานุกรมพุทธศาสตร์ 

ฉบบัประมวลธรรม, หนา้ 213)  ทาํใหท้ั้งสองกลุ่มมี

ความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนั ดว้ยวา่เม่ือเกิดฉนัทะข้ึนใน

ตวัของใครแลว้ ผูน้ั้นยอ่มตอ้งการทาํแต่ส่ิงท่ีดีงาม และ

ทาํประโยชนน์ั้นใหส้าํเร็จ ซ้ึงสอดคลอ้งกบัคาํกล่าว

ของพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต) วา่ “ส่ิงท่ีฉนัทะ

ตอ้งการคือ ความจริงและส่ิงท่ีดีงาม แลว้มีความหมาย

ขยายออกไปวา่ ตอ้งการความรู้จริง ตอ้งการทาํในส่ิงท่ี

ดีงามหรือภาวะท่ีดีงามเกิดข้ึน อยากทาํในส่ิงท่ีเป็น

ประโยชนส์าํเร็จผลเป็นจริงข้ึน” (พุทธรรม, หนา้ 493-

494) 

 4. ปัญหาอุปสรรค ขอ้เสนอแนะ                                                                                                                                 

  4.1 ดา้นวิปัสสนากรรมฐานส่วน

ใหญ่ พบวา่ ไม่สามารถควบคุมจิตใหส้งบไดแ้ละเกิด

ความง่วงนอน ไดแ้นะนาํใหพ้ระวิปัสสนาจารยช่์วย

แนะนาํเทคนิคการทาํสมาธิเพ่ิมเติมและควรมีการเดิน

จงกรมใหม้ากกวา่นัง่สมาธิเพ่ือลดความง่วงนอน 

  4.2 ดา้นปฏิปทา(ลกัษณะ)ของพระ

วิปัสสนาจารย ์ส่วนใหญ่พบวา่ พระวิปัสสนาจารยเ์นน้

บรรยายเน้ือหาสาระมากเกินไป  โดยไดแ้นะนาํวา่ควร

เนน้ปฏิบติัมากกวา่บรรยายเน้ือหาสาระ 

  4.3 ดา้นอาหาร-นํ้าปานะ ส่วนใหญ่

พบวา่ ในบางวนัอาหารเชา้ไม่เพียงพอ และเจา้หนา้ท่ีใช้

คาํพดูไม่สุภาพ ไดแ้นะนาํวา่ ควรทาํอาหารใหเ้พียงพอ  

และมีการอบรมเจา้หนา้ท่ีเร่ืองการใชค้าํพดู 

  4.4 ดา้นอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่พบวา่ 

เสน้ทางมาวดัทางแยกบางจุด ไม่มีป้ายบอกทาง และไม่

มีรถประจาํทางผา่นวดัทาํใหก้ารเดินทางมาวดัไม่

สะดวก ไดแ้นพนาํวา่ใหว้ดัติดป้ายบอกทางมาวดั

เพ่ิมเติม และวดัควรมีบริการรถรับ-ส่งผูป้ฏิบติัธรรม  

 

ข้อเสนอแนะการวจัิย 

 1. ดา้นอาคารสถานท่ี และส่ิงอาํนวยความ

สะดวก ส่วนใหญ่พบวา่ หอ้งนํ้าท่ีศาลา และท่ีพกัมีไม่

เพียงพอ และอากาศร้อน ไดแ้นะนาํวา่ ควรสร้าง

หอ้งนํ้าเพ่ิม และติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศในศาลา  

 2. ดา้นอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่พบวา่ เสน้ทางมาวดั

ทางแยกบางจุด ไม่มีป้ายบอกทาง และไม่มีรถประจาํ

ทางผา่นวดัทาํใหก้ารเดินทางมาวดัไม่สะดวก ได้
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แนะนาํวา่ใหว้ดัติดป้ายบอกทางมาวดัเพ่ิมเติม และวดั
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 ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้อาํนาจกบัการบริหารความขดัแย้ง 

ของผู้บริหารสถานศึกษาในอาํเภอบ้านนา 

Relationships Between Power Behaviors and  Conflict Management  of School 

Administrators in Banna  District 
 

                                                                                                                     ทิพอาภา  วลิยั และรองศาสตราจารย ์ดร.สุรชยั   สิกขาบณัฑิต                                                                                                    

 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาf(1)/ระดบัพฤติกรรมการใชอ้าํนาจของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา ( 2)/ระดบัการบริหารความขดัแยง้ของสถานศึกษา  (3)/ความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการใชอ้าํนาจกบั

การบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในอาํเภอบา้นนา  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่  ครูผูส้อน

ระดบัประถมศึกษาในอาํเภอบา้นนา ปีการศึกษาf2556fจาํนวนf175fคนfเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็น แบบสอบถาม

ความคิดเห็นแบบมาตรวดัประเมินค่าf5fระดบัสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สนั ผลการวิจยัพบวา่ (1) พฤติกรรมการใชอ้าํนาจของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาในอาํเภอบา้นนา โดยภาพรวมอยูใ่น ระดบัมาก  ( x =4.37)  (2) การบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาในอาํเภอบา้นนา โดยภาพรวมอยูใ่น ระดบัมาก( x =4.29)  (3) ความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการใช้

อาํนาจกบัการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในอาํเภอบา้นนา ในภาพรวมคู่ท่ีมีความสมัพนัธ์กนัสูงสุด คือ

พฤติกรรมการใชอ้าํนาจของผูบ้ริหารกบัการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการประนีประนอม  

(r=0.563)  และการบริหารความขดัแยง้พฤติกรรมการใชอ้าํนาจของผูบ้ริหารดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้ม (r=0.533)  

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่พฤติกรรมการใชอ้าํนาจการบงัคบักบัการบริหารความขดัแยง้ดา้นการประนีประนอม 

เป็นคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงสุด (r=0.566) คู่ท่ีมี รองลงมา พฤติกรรมการใชอ้าํนาจของผูบ้ริหารดา้นการควบคุม

สภาพแวดลอ้ม กบัการบริหารความขดัแยง้ดา้นการประนีประนอม  (r=0.61) และพบวา่พฤติกรรมการใชอ้าํนาจดา้น

เช่ียวชาญและดา้นอาํนาจตามกฎหมายกบัการบริหารความขดัแยง้ดา้นการยอมใหเ้ป็นคู่ท่ีมีความสมัพนัธ์ตํ่าสุด  

(r=0.261)  

คําสําคัญ  :  พฤติกรรมของการใชอ้าํนาจของผูบ้ริหาร, การบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 

Abstract 
 

 The purposes of this survey research were to study: (1) the level of school administrators’ empowerment 

behaviors, (2) the level of conflict management in schools and (3) the relationship between empowerment behaviors 

and conflict management of school administrators in Banna district.  Samples are taken from 175 Banna elementary 

teachers in academic year 2013. The experimental instrument was the 5-level rating scale “opinionnaire.” The data 
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was analyzed by using percentage, mean, standard deviation and Pearson’s Product – Moment Correlation 

Coefficient. The findings indicate that (1) the level of school administrators’ empowerment behaviors in Banna  

district as a whole is at a  high level  ( x = 4.37), (2) the conflict management of school administrators is at a high 

level overall ( x = 4.29), (3) the relationship between the empowerment behaviors and the conflict management of 

school administrators according to teachers’ opinions as a whole indicated that the most related pair was the 

compromise power aspect and  ecological power (r = 0.533). In each aspect it is found that the coercive power and 

the compromise aspect is the most related pair (r = 0.566). Second, is the ecological power and the compromise 

aspect (r = 0.561). The expert power aspect and the legitimate power aspect is the lowest related pair (r = 0.261).  

 

Keywords:  administrators  power behaviors,  effectiveness of schools 

 

ความนํา 

 การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีมีความมุ่งหมาย

ท่ีจะจดัการศึกษาเพ่ือพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์

สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความสามารถ และมีความสุข การ

ดาํเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายอยา่งมีพลงั และมี

ประสิทธิภาพจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการกระจายอาํนาจและ

ใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วมซ่ึงสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช  2550  

(สาํนกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร (2551, หนา้ 

23-24)  และเป็นไปตามหลกัการของพระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545  (กระทรวงศึกษาธิการ,2545, 

หนา้ 30)  ซ่ึงใหมี้การจดัระบบโครงสร้างและ

กระบวนการจดัการศึกษาของไทยใหมี้เอกภาพเชิง

นโยบาย และมีความหลากหลายในทางปฏิบติัมีการ

กระจายอาํนาจไปสู่เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา

ดงัปรากฏในมาตรา 39 กาํหนดใหก้ระทรวงกระจาย

อาํนาจการบริหารและจดัการศึกษาทั้งดา้น วิชาการ 

งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล และการบริหาร

ทัว่ไป ไปยงัคณะกรรมการสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรง” และ

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ (ฉบบัท่ี3) พ.ศ. 

2553ซ่ึงใหแ้ยกเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออกเป็นเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เพ่ือใหก้ารบริหารและการจดัการศึกษามี

ประสิทธิภาพ อนัจะเป็นการพฒันาการศึกษาแก่

นกัเรียนในช่วงชั้นประถมศึกษาและมธัยมศึกษาให้

สมัฤทธ์ิผลและมีคุณภาพยิ่งข้ึน (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2545, หนา้ 3) 

 ผูบ้ริหารจะตอ้งแสดงบทบาทของตนให้

เหมาะสมและปฏิบติัหนา้ท่ีของตนใหส้มบรูณ์เพ่ือให้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความมุ่งมัน่และร่วมมือกนั

ปฏิบติังานอยา่งเต็มความสามารถโดยยึดวตัถุประสงค์

ขององคก์รเป็นหลกัถา้ผูบ้ริหารแสดงบทบาทหนา้ท่ี

ของตนไดเ้หมาะสมถูกตอ้งจะทาํใหอ้งคก์รประสบ

ผลสาํเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพและผูใ้ตบ้งัคบับญัชามี

ความสุขซ่ึงส่งผลใหส้ถานศึกษามีประสิทธิผล (อาคม  

วดัไธสง,2547, หนา้ 83) ผูบ้ริหารจะตอ้งมีศกัยภาพใน

การจดัสรรทรัพยากร การตดัสินใจ และแรงจูงใจใหมี้

การตดัสินใจ ผูบ้ริหารท่ีขาดศกัยภาพดงักล่าวถือเป็น

ผูบ้ริหารหรือหวัหนา้ท่ีไร้อาํนาจ อาํนาจเป็นส่ิงจาํเป็น 

โดยทัว่ไปเม่ือพดูถึงอาํนาจหลายคน จะมองอยา่งน่า

สงสยั หวาดระแวง หรือพาลไม่ชอบเอาเสียเลยจนถึง

ขั้นเกิดความไม่ไวว้างใจในผูท่ี้แสวงหาอาํนาจ อยา่งไร

กต็าม อาํนาจกเ็ป็นอีกส่ิงท่ีขาดไม่ได ้ไม่มีสงัคมหรือ

องคก์รใดท่ีจะสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีโดยปราศจาก
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อาํนาจเพราะหากไม่มีกิจกรรมแห่งการใชอ้าํนาจ

องคก์รหรือบา้นเมืองกไ็ร้ซ่ึงระเบียบ เกิดความวุน่วาย

และไม่สามารถบรรลุเป้าหมายขององคก์รได ้และ

ขดัแยง้กบัความจริงท่ีวา่คนส่วนใหญ่ไม่ไวว้างใจผูมี้

อาํนาจ แต่ผูค้นมกัทาํในส่ิง ตรงขา้ม ในท่ีทาํงาน

ลกูนอ้งจาํนวนมากทาํงานใหแ้ก่ผูมี้อาํนาจมากกวา่ผูไ้ม่

มีอาํนาจ หวัหนา้ท่ีใชอ้าํนาจมีแนวโนม้ท่ีจะทาํตวัเป็น

เผดจ็การกบัลูกนอ้ง  ก่อใหเ้กิดการจดัการท่ีไม่มี

ประสิทธิผลไร้แบบแผนปิดกั้นและมีการบงัคบัจิตใจ

นาํไปสู่ความผิดหวงั เสียขวญัและขาดประสิทธิภาพใน

หมู่ลูกนอ้ง ดงันั้นการใชอ้าํนาจอยา่งชาญฉลาดจะ

ก่อใหเ้กิดประสิทธิผล 

การบริหารงานเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิผลต่อสถานศึกษา

ผูบ้ริหารตอ้งมีอาํนาจเหนือบุคคลอ่ืนในสถานศึกษา

และมีวฒิุภาวะในการใชอ้าํนาจท่ีมีใหเ้กิดประสิทธิผล

ต่องานโดยตรง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของBernard  

(1984, p. 165) กล่าวคือ ผูบ้ริหารการศึกษาจะ

ปฏิบติังานสาํเร็จตามวตัถุประสงคข์ององคก์รหรือไม่ 

จะตอ้งดาํเนินการตอบสนองต่อการใชอ้าํนาจหนา้ท่ี

ของตนจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ย ดงันั้นการใชอ้าํนาจ

ในแต่ละประเภทตอ้งใชใ้นสถานการณ์ท่ีต่างกนัและจะ

ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาต่างกนัดว้ย 

ผูบ้ริหารตอ้งมีความรอบรู้และเลือกใชอ้าํนาจท่ีมีอยู่

อยา่งรอบคอบ ระมดัระวงั เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิผล

สูงสุดต่อสถานศึกษา  

    ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงมีภาระหนา้ท่ีท่ีจะตอ้ง

ใหค้วามสนใจ  ต่อสาเหตุของความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน 

และเอาใจใส่ท่ีจะหาทกัษะการจดัการ กบัความขดัแยง้

อยา่งจริงจงั ทั้งน้ีเพ่ือสร้างขวญัและกาํลงัใจ ใหแ้ก่

บุคลากรของสถานศึกษา และเพ่ือใหก้ารบริหารงาน

ของสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน ปัญหาท่ี

เกิดข้ึนดงักล่าวนั้นมีสาเหตุมาจากความขดัแยง้ทั้งส้ิน

บางคร้ังมีสาเหตุท่ีเกิดจากองคป์ระกอบส่วนบุคคล 

หรืออาจเกิดจากปฏิสัมพนัธ์ในการทาํงาน และอาจเกิด

จากสภาพขององคก์ารนบัวา่เป็นปัญหาของขา้ราชการ

ครูในจงัหวดันครนายกท่ีผูอ้าํนวยการสถานศึกษา

จะตอ้ง พิจารณาและหาทกัษะแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้

ท่ีเกิดข้ึน 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพ่ือศึกษาระดบัพฤติกรรมการใชอ้าํนาจ

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในอาํเภอบา้นนา   

 2. เพ่ือศึกษาระดบัการบริหารความขดัแยง้

ของสถานศึกษาในอาํเภอบา้นนา 

 3. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรม

การใชอ้าํนาจกบัการบริหารความขดัแยง้ ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาในอาํเภอบา้นนา 

 

แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 การใช้อาํนาจของผู้บริหาร 

 อาํนาจของผูบ้ริหารตามแนวคิดของ  Yukl   

(2006,   pp.  150-151)   แยกไดด้งัน้ี 

 1.  อาํนาจอา้งอิง  หมายถึง  พฤติกรรมหรือ

การแสดงออกของบุคคลในลกัษณะการมี

บุคลิกลกัษณะสามารถพดูจาโนม้นา้วใหค้รูและ

บุคลากรปฏิบติังานดว้ยความเต็มใจประพฤติตนเป็น

แบบอยา่งท่ีดีใหแ้ก่ครูและบุคลากรใชค้วามสามารถ

และประสบการณ์ในการปฏิบติังานจนไดรั้บการ

ยอมรับจากครู และบุคคลากรมีบุคลิกภาพดี ยิม้แยม้

แจ่มใส แต่งกายถกูตอ้งเหมาะสมตามกาลเทศะเป็น

แบบอยา่งท่ีดีแก่ครูและบุคลากรได ้มีกระบวนการการ

ทาํงานและตดัสินใจเป็นท่ีประทบัใจแก่ครูและ

บุคลากร 

 2.  อาํนาจเช่ียวชาญ หมายถึง   การแสดงออก

ถึงความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีใชค้วามรู้

ความสามารถในการบริหารการศึกษาในการจดัการ

และปฏิบติังานในหนา้ท่ีไดเ้ป็นอยา่งดี เช่นการวางแผน

ในการปฏิบติังานอยา่งมีขั้นตอนและเป็นระบบ 
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สามารถอธิบายและทาํใหเ้กิดความเขา้ใจในปัญหาท่ี

เกิดข้ึนในการบริหารงานในสถานศึกษาตามหลกัวิชา 

ใชค้วามสามารถพิเศษ (เช่น การใชค้อมพิวเตอร์การ

เล่นเคร่ืองดนตรีการเล่นกีฬาเป็นตน้)เพ่ือใหก้ารบริหาร 

การจดัการในสถานศึกษาไดค้ล่องข้ึน ใชค้วามรู้ความ

เช่ียวชาญในการเป็นวิทยากรการอบรบใหค้วามรู้ทาง

วิชาการแก่บุคคลหรือองคก์าร 

 3.  อาํนาจตามกฎหมาย หมายถึง การแสดง

สิทธิท่ีไดม้าจากการครอบครองตาํแหน่งใน

สถานศึกษาจึงมีสิทธิอนัชอบท่ีจะมอบหมายงาน เช่น 

กาํกบัดูแลใหค้รูและบุคลากรปฏิบติังานตาม

กฎระเบียบของทางราชการแสดงถึงความสุภาพและ

จริงใจเพ่ือใหค้รูและบุคลากรยอมรับวา่ มีสิทธิ สามารถ

สัง่การ มอบหมายงานหรือช้ีแนะใหท้าํตาม กาํกบัใหค้รู

และบุคลากรปฏิบติังานดา้นการเงินใหป้ฏิบติัตาม

ระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัดติดตามการ

ปฏิบติังานของครูและบุคลากร ภายหลงัการออกคาํสัง่

แต่งตั้ง 

 4.  อาํนาจการใหร้างวลั หมายถึง การแสดง

สิทธิในการควบคุมใหผ้ลตอบแทนต่าง ๆ ท่ีมีคุณค่า

และมีความหมายสาํคญัต่อครูและบุคลากร เช่น อธิบาย

และพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษใหค้รูและ

บุคลากรซ่ึงปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายไดส้าํเร็จ ยก

ยอ่งชมเชยครูและบุคลากรในท่ีประชุม นกัเรียน    

คณะครู ผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน เม่ือครูและบุคลากรปฏิบติังานในหนา้ท่ีได้

สาํเร็จตามวตัถุประสงค ์อาํนวยความสะดวกในการ

จดัหาสวสัดิการใหค้รูและบุคลากร มอบของขวญัใหค้รู

และบุคลากรในวนัสาํคญัต่าง ๆ  

 5.  อาํนาจการบงัคบั หมายถึง การแสดงสิทธิ

การครอบครองหรือลงโทษครูท่ีกระทาํผิดกฎระเบียบ

วินยั ไม่ประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพดว้ยความ

ยติุธรรม โดยไม่มีอคติโดยการใชเ้ทคนิคและความ

ละเอียดรอบคอบในการลงโทษครู กรณีครูและ

บุคลากรกระทาํผิดวินยัเพียงเลก็นอ้ยโดยการตกัเตือน

ดว้ยวาจากระตุน้ใหค้รูและบุคลากรใหเ้กิดการปรับปรุง

พฤติกรรม เพ่ือหลีกเล่ียงการถูกลงโทษโดยไม่จาํเป็น

เร่งรัดใหค้รูและบุคลากรปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมาย 

 6.  อาํนาจการใหข้อ้มลูข่าวสาร หมายถึง การ

แสดงออกหรือการกระทาํ แสวงหา ติดตาม รักษา ให ้

หรือขอ้สนเทศกบัครูและบุคลากรในการดาํเนินการ

วางแผน หรือดาํเนินงานต่างๆ ของสถานศึกษาไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ เช่น ใหข้อ้มลูข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์

ต่อครูและบุคลากรจดัหาเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัมาใหค้รู

และบุคลากรในการติดตามขอ้มลูข่าวสารมีความรู้

กวา้งขวาง สามารถใชข้อ้มลูข่าวสารท่ีถกูตอ้งทนัสมยั

มาใชใ้นการบริหารจดัการใชก้ารติดต่อส่ือสารและ

ประชาสมัพนัธ์การดาํเนินงานของสถานศึกษาดว้ย

เทคโนโลยีและวิธีการท่ีทนัสมยั บริหารจดัการระบบ

ขอ้มลูสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

 7.  อาํนาจในการควบคุมสภาพแวดลอ้ม 

หมายถึง การกระทาํถึงความสามารถท่ีควบคุมสภาพ

ทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่นใน

การจดัการเรียนการสอนควบคุมเวลาสอนโดยใช้

สญัญาณท่ีเป็นเสียงในการปฏิบติังานเพ่ือไม่ใหข้าด

ความต่อเน่ือง ควบคุมและจดัโครงสร้างในการ

ปฏิบติังานของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือสร้าง

ความสามคัคีในหมู่คณะโดยการจดักิจกรรมกลุ่ม

สมัพนัธ์ระหวา่ง ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ 

ส่งเสริมการสร้างวฒันธรรม ค่านิยม ท่ีดีงามและความ

เช่ือมัน่ในการบริหารจดัการของสถานศึกษา ร่วมกบัครู

และบุคลากร 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 การวิจยัน้ีไดศึ้กษาความสมัพนัธ์ระหวา่ง

พฤติกรรมการใชอ้าํนาจกบัการบริหารความขดัแยง้

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในอาํเภอบา้นนาโดยอาศยั

กรอบแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเดน็การใชอ้าํนาจของ   



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2558 255

ผูบ้ริหารตามแนวคิดของ  Yukl   (2006,   pp.  150-151) 

ซ่ึงแบ่งเป็น 7 ดา้น คืออาํนาจอา้งอิง ( Referent   

Power)  อาํนาจเช่ียวชาญ  (Expert  Power)  อาํนาจตาม

กฎหมาย  (Legitimate    Power) อาํนาจการใหร้างวลั 

(Reward   Power)  อาํนาจการบงัคบั  (Coercive  

Power) อาํนาจการใหข้อ้มูลข่าวสาร   (Information   

Power)  อาํนาจในการควบคุมสภาพแวดลอ้ม  

(Ecological  Power) และ วิจยัจากแนวคิดของ   

Thomas  & Kilmann  อา้งถึงใน เสริมศกัด์ิ  วิศาลาภรณ์ 

, 2540,  หนา้  104-105)  ในการบริหารความขดัแยง้ 

ไดแ้ก่ การเอาชนะ(Competition) การร่วมมือ 

(Collaboration) การประนีประนอม (Compromising)  

การหลีกเล่ียง (Avoiding) การยอมให ้

(Accommodation)  ดงัภาพ 

ตวัแปรท่ีศึกษา 

 

 

______________________ 

 

 

 

ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

  

สมมติฐานการวิจยั 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 เป็นงานวิจยัเชิงสาํรวจซ่ึงจะใชแ้บบสอบถาม

ความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั  

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใชก้ารวิจยัคร้ังน้ี คือ ครูผูส้อนใน

อาํเภอบา้นนา ปีการศึกษา  2556 จาํนวน 35 โรงเรียน 

รวมทั้งหมด   320 คน 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีโดยใช้

ขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากตารางสาํเร็จของ  Kerjcie  and  

Morgan  (1970,  pp. 608-609) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 

175 คนใชวิ้ธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิชนิดท่ีเป็นสดัส่วน  

 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือในการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 3 

ตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบั

สภาพทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งเป็นแบบตรวจสอบ

รายการโดยมีลกัษณะเป็นแบบตวัเลือกท่ีกาํหนด

คาํตอบไวใ้ห ้(forced  choice) ประกอบดว้ยfสถานะ

ของผูต้อบแบบสอบถาม  เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษ า  

ตาํแหน่งหนา้ท่ีในสถานศึกษา และประสบการณ์ใน

การทาํงานจาํนวน 5  ขอ้ 

 ตอนท่ี 2   เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น

เก่ียวกบัพฤติกรรมการใชอ้าํนาจของผูบ้ริหารจาํนวน   

28 ขอ้เป็นแบบสอบถามแบบมาตรวดัประเมินค่า   

(rating  scale)   5 ระดบั 

การบริหารความขัดแย้ง 

1. การเอาชนะ 

2. การร่วมมือ 

3. การประนีประนอม 

4. การหลีกเล่ียง 

5.  การยอมให ้

พฤตกิรรมการใช้อาํนาจ 

1.  อาํนาจอา้งอิง 

2.  อาํนาจเช่ียวชาญ 

3.  อาํนาจตามกฎหมาย 

4.  อาํนาจการใหร้างวลั 

5.  อาํนาจการบงัคบั 

6.  อาํนาจการใหข้อ้มลูข่าวสาร 

7.//อาํนาจในการควบคุมสภาพแวดลอ้ม 
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 ตอนท่ี  3   เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น

เก่ียวกบัพฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้จาํนวน   25   

ขอ้เป็นแบบสอบถามแบบมาตรวดัประเมินค่า  (Rating  

Scale)  5 ระดบั  โดยกาํหนดค่านํ้าหนกัการตอบ

แบบสอบถาม ดงัน้ี 

 5 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบัมาก

ท่ีสุด 

 4 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบัมาก 

 3 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบัปาน

กลาง 

 2 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบันอ้ย 

 1  หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบันอ้ย

ท่ีสุด 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูวิ้จยัไดด้าํเนินการเกบ็ขอ้มูลตามขั้นตอนและ

วิธีการ ดงัน้ี 

 1. ประสานงานกบังานบณัฑิตศึกษา คณะครุ

ศาสตร์ มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย  เพ่ือทาํหนงัสือขอ

ความอนุเคราะห์เกบ็ขอ้มูลการวิจยั ถึงผูบ้ริหาร

สถานศึกษาอาํเภอบา้นนาเพ่ือขอความอนุเคราะห์เกบ็

รวบรวมขอ้มูลกบัครูผูส้อนเป็นกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน   

175   คน  

 2. นาํแบบสอบถามและหนงัสือขอความ

อนุเคราะห์ จาํนวน  175   ฉบบั ไปยงัสถานศึกษาท่ีเป็น

กลุ่มตวัอยา่งเพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มลูจาก

ครูผูส้อน ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถาม และ

กาํหนดวนัเวลา ขอรับแบบสอบถามคืน ภายใน 15 วนั  

 3. เกบ็รวบรวมและติดตามแบบสอบถามท่ียงั

ไม่ไดรั้บคืนและแจกแบบสอบถามอีกคร้ังในรายท่ี

แบบสอบถาม 

สูญหายหรือไม่สมบูรณ์ โดยขยายเวลาอีก 5 วนั 

   4. นาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมาตรวจสอบ

ความสมบูรณ์ 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1.  นาํแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีไดรั้บคืน

ทั้งหมดมาตรวจดูความสมบูรณ์ 

 2.  นาํแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีไดไ้ป

วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรมสาํเร็จรูป

เพ่ือวิเคราะห์ขอ้มลูตามวตัถุประสงค ์และสมมติฐานท่ี

ผูวิ้จยัไดต้ั้งไว ้วิเคราะห์ดว้ยจาํนวน และร้อยละ การหา

ค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD.) โดยมี

เกณฑค์ะแนนแปลผลค่าเฉล่ียเป็นรายดา้นและรายขอ้  

(ศกัด์ิไทย    สุรกิจบวร, 2549,  หนา้ 196-227) 

    
 

ผลการวิจยั 

 การศึกษาวิจยัเร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งการ

บริหารความขดัแยง้กบัพฤติกรรมการใชอ้าํนาจของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาในอาํเภอบา้นนาซ่ึงมีผลการวิจยั

ดงัน้ี 

 1. ระดบัพฤติกรรมการใชอ้าํนาจของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาในอาํเภอบา้นนา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก ( x = 4.37) เม่ือพิจารณาจาํแนกตามรายดา้นพบวา่ 

พฤติกรรมการใชอ้าํนาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้น

อาํนาจการใหข้อ้มูลข่าวสาร (x4) ( x = 4.41)  

 2. ระดบัการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาในอาํเภอบา้นนา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก( x =4.29)   เม่ือพิจารณาจาํแนกตามรายดา้นพบวา่

การบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้น

การหลีกเล่ียงมีค่าเฉล่ียสูงสุด (y4)    ( x = 4.44) 

 3. ความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการใช้

อาํนาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา (x tot ) กบัการบริหาร

ความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา(y tot ) เขตอาํเภอ

บา้นนาสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครนายกอยูใ่นระดบัมาก (r =0.51) ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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        โดยในภาพรวมคู่ท่ีมีความสมัพนัธ์กนั

สูงสุด คือพฤติกรรมการใชอ้าํนาจของผูบ้ริหาร (xtot) 

กบัการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา

ดา้นการประนีประนอม(y3) (r=0.563)และการบริหาร

ความขดัแยง้พฤติกรรมการใชอ้าํนาจของผูบ้ริหารดา้น

การควบคุมสภาพแวดลอ้ม (x7) (r=0.533)  และเม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่พฤติกรรมการใชอ้าํนาจการ

บงัคบั(X5)กบัการบริหารความขดัแยง้ดา้นการ

ประนีประนอม(y3)เป็นคู่ท่ีมีความสมัพนัธ์กนัสูงสุด 

(r=0.566) คู่ท่ีมี รองลงมา พฤติกรรมการใชอ้าํนาจของ

ผูบ้ริหารดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้ม (x7)กบัการ

บริหารความขดัแยง้ดา้นการประนีประนอม (y3) 

(r=0.61) และพบวา่พฤติกรรมการใชอ้าํนาจดา้น

เช่ียวชาญกบัดา้นอาํนาจตามกฎหมาย(x2 และ x3 )คู่ท่ีมี

ความสมัพนัธ์ตํ่าสุด (r=0.261)  

 

การอภิปรายผล 

 การศึกษาวิจยัเร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่ง

พฤติกรรมการใชอ้าํนาจกบัการบริหารความขดัแยง้

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ

ครูผูส้อนในอาํเภอบา้นนาตามวตัถุประสงค ์และ

สมมติฐานของการวิจยั ซ่ึงผลของการวิจยันาํมา

อภิปรายผลไดด้งัน้ี 

 1. พฤติกรรมการใชอ้าํนาจของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาในอาํเภอบา้นนาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก  ( x  = 4.37) ดา้นอาํนาจบงัคบั   ดา้นอาํนาจความ

เช่ียวชาญ ดา้นอาํนาจข่าวสาร และดา้นอาํนาจเชิง

สมัพนัธ์ พบวา่แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  

ขดัแยง้กบัความคิดเห็นของ   Burnette  (1993,   p. 

2173-A) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาลกัษณะการใชฐ้าน

อาํนาจของครูใหญ่ในโคโรไลนาเหนือ พบวา่ การใช้

อาํนาจของครู่ใหญ่เรียงลาํดบัมากไปหานอ้ยคือ อาํนาจ

ความเช่ียวชาญ อาํนาจอา้งอิง อาํนาจการใหร้างวลั 

อาํนาจตามกฎหมาย และอาํนาจการบงัคบั โดยทัว่ไป

ครูใหญ่ใชอ้าํนาจแตกต่างกนัโดยไม่เก่ียวขอ้งกบัเพศ 

ระดบัของสถานศึกษา ระดบัประสบการณ์หรือรวมกนั

ของส่ิงเหล่าน้ี ส่วนลาํดบัความคิดเห็นของครูใหญ่

เก่ียวกบัอาํนาจท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดถึงนอ้ยท่ีสุด 

คือ อาํนาจความเช่ียวชาญ อาํนาจอา้งอิงอาํนาจการให้

รางวลั อาํนาจตามกฎหมายและอาํนาจการบงัคบั ซ่ึงไม่

เก่ียวขอ้งกบัเพศ ระดบัของสถานศึกษาระดบั

ประสบการณ์หรือรวมกนัของส่ิงเหล่าน้ี   เม่ือวิเคราะห์

ระดบัพฤติกรรมการใชอ้าํนาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา

ในอาํเภอบา้นนาในแต่ละดา้น 

เป็นรายขอ้จะไดผ้ลการวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 

 1.1 พฤติกรรมการใชอ้าํนาจของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาดา้นอาํนาจอา้งอิง (x1) โดยภาพรวมอยูใ่น 

ระดบัมาก ( x = 4.34)  เม่ือพิจารณาจาํแนกตามราย

ดา้นพบวา่พบวา่พฤติกรรมการใชอ้าํนาจของผูบ้ริหาร

สถานศึกษามีบุคลิกภาพดี ยิม้แยม้แจ่มใส แต่งกาย

ถกูตอ้งเหมาะสมตามกาลเทศะเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ครู

และบุคลากรมีค่าเฉล่ียสูงสุด ( x  = 4.42)  รองลงมา 

ไดแ้ก่ พฤติกรรมการใชอ้าํนาจของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหแ้ก่ครูและ

บุคลากรมีค่าเฉล่ีย  ( x  = 4.39  )  และพฤติกรรมการ

ใชอ้าํนาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถพดูจาโนม้

นา้วใหค้รูและบุคลากรปฏิบติังานดว้ยความเตม็ใจมี

ค่าเฉล่ียตํ่าสุด ( x  = 4.23) 

  1.2  ระดบัพฤติกรรมการใชอ้าํนาจของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นอาํนาจเช่ียวชาญ   (x2)โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( x = 4.36)  เม่ือพิจารณา

จาํแนกตามรายดา้นพบวา่พบว่าพฤติกรรมการใช้

อาํนาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาใชค้วามสามารถพิเศษ

(เช่นการใชค้อมพิวเตอร์ การเล่นเคร่ืองดนตรี การเล่น

กีฬา เป็นตน้ (x2)  มีค่าเฉล่ียสูงสุด  ( x  = 4.63 )  

รองลงมา ไดแ้ก่ พฤติกรรมการใชอ้าํนาจของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาอธิบายและทาํใหเ้กิดความเขา้ใจในปัญหา
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ท่ีเกิดข้ึนในการบริหารงานในสถานศึกษาตามหลกัวิชา 

มีค่าเฉล่ีย   ( x  = 4.54)และพฤติกรรมการใชอ้าํนาจ

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาใชค้วามรู้ความสามารถในกา

บริหารการศึกษาในการปฏิบติังานในหนา้ท่ีไดเ้ป็น

อยา่งดีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ( x  = 4.44) 

 1.3  พฤติกรรมการใชอ้าํนาจของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาดา้นอาํนาจตามกฎหมาย โดยภาพรวมอยู่

ใน ระดบัมาก ( x = 4.36 )  เม่ือพิจารณาจาํแนกตามราย

ดา้นพบวา่พบวา่พฤติกรรมการใชอ้าํนาจของผูบ้ริหาร

สถานศึกษามอบหมายและสัง่การใหค้รูและบุคลากร

ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีต่าง ๆ อยา่งเหมาะสมมีค่าเฉล่ียสูงสุด

( x = 4.51)  รองลงมา ไดแ้ก่ พฤติกรรมการใชอ้าํนาจ

ของผูบ้ริหารสถานศึกษากาํกบัดูแลใหค้รูและลุคลากร

ปฏิบติังานตามกฎระเบียบของทางราชการมีค่าเฉล่ีย  

( x = 4.38)  และพฤติกรรมการใชอ้าํนาจของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาแสดงถึงความสุภาพและจริงใจเพ่ือใหค้รู

และบุคลากรยอมรับวา่มีสิทธิสามารถสัง่การ 

มอบหมายงานหรือช้ีแนะใหท้าํตามมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด 

( x = 4.28) 

  1.4  พฤติกรรมการใชอ้าํนาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา

ในอาํเภอบา้นนาดา้นอาํนาจการใหร้างวบั โดยภาพรวม

อยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.35)  เม่ือพิจารณาจาํแนกตาม

รายดา้นพบวา่พฤติกรรมการใชอ้าํนาจของผูบ้ริหาร

สถานศึกษามอบประกาศเกียรติคุณแก่ครูและบุคลากร

เม่ือบุคคลเหล่านั้นทาํคุณประโยชนใ์หแ้ก่ราชการ  มี

ค่าเฉล่ียสูงสุด  ( x = 4.44) รองลงมา ไดแ้ก่ พฤติกรรม

การใชอ้าํนาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาอธิบายและ

พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษใหค้รูและ

บุคลากรซ่ึงปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายไดส้าํเร็จ  มี

ค่าเฉล่ีย  ( x = 4.38)  และพฤติกรรมการใชอ้าํนาจของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาํนวยความสะดวกในการจดัหา

สวสัดิการใหค้รูและบุคลากร  มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ( x = 

4.30) 

    1.5 พฤติกรรมการใชอ้าํนาจของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาดา้นอาํนาจการบงัคบั โดยภาพรวมอยูใ่น 

ระดบัมาก  ( x = 4.35)  เม่ือพิจารณาจาํแนกตามราย

ดา้นพบพบวา่พฤติกรรมการใชอ้าํนาจของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาใชเ้ทคนิคและความระเอียดรอบคอบใน

การลงโทษครูกรณีครูและบุคลากรกระทาํผิดวินยัเพียง

เลก็นอ้ยโดยการตกัเตือนดว้ยวาจา  มีค่าเฉล่ียสูงสุด  

( x = 4.40)  รองลงมา ไดแ้ก่ พฤติกรรมการใชอ้าํนาจ

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาใหค้วามรู้แก่ครูและบุคลากร

เก่ียวกบัระเบียบวินยัและ  การลงโทษสัง่ใหค้รูและ

บุคลากรประพฤติปฏิบติัตามขอ้ตกลงหรือกฎเกณฑ์

ของสถานศึกษามีค่าเฉล่ีย ( x = 4.39)  และพฤติกรรม

การใชอ้าํนาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาลงโทษครูท่ี

กระทาํผิดกฎระเบียบวินยั ไม่ประพฤติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพดว้ยความยติุธรรม โดยไม่มีอคติ  มี

ค่าเฉล่ียตํ่าสุด ( x =  4.25) 

               1.6  พฤติกรรมการใชอ้าํนาจของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาดา้นอาํนาจการใหข้อ้มลูข่าวสาร โดย

ภาพรวมอยูใ่น ระดบัมาก ( x = 4.41 )  เม่ือพิจารณา

จาํแนกตามรายดา้นพบวา่พฤติกรรมการใชอ้าํนาจของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความรู้กวา้งขวาง สามารถใช้

ขอ้มลูข่าวสารท่ีถกูตอ้งทนัสมยัมาใชใ้นการบริหาร

จดัการ  มีค่าเฉล่ียสูงสุด  ( x = 4.49)  รองลงมา ไดแ้ก่ 

พฤติกรรมการใชอ้าํนาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาให้

ขอ้มลูข่าวสารท่ีเป็นประโยชนต่์อครูและบุคลากร

สถานศึกษามีค่าเฉล่ีย  ( x = 4.40)  และพฤติกรรมการ

ใชอ้าํนาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาจดัหาเคร่ืองมือท่ี

ทนัสมยัมาใหค้รูและบุคลากรในการติดตามขอ้มูล

ข่าวสารมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ( x =  4.38) 

               1.7  พฤติกรรมการใชอ้าํนาจของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาดา้นอาํนาจการควบคุมสภาพแวดลอ้ม โดย

ภาพรวมอยูใ่น ระดบัมาก ( x = 4.40)  เม่ือพิจารณา

จาํแนกตามรายดา้นพบวา่พฤติกรรมการใชอ้าํนาจของ
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ผูบ้ริหารสถานศึกษาจดัสภาพแวดลอ้มหรือบรรยากาศ

ในสถานศึกษาใหร่้มร่ืน สวยงามมีค่าเฉล่ียสูงสุด( x = 

4.45)  รองลงมา ไดแ้ก่ พฤติกรรมการใชอ้าํนาจของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาควบคุมใหค้รูและบุคลากรใชส่ื้อ

และนวตักรรมและเทคโนโลยีในการจดัการเรียนการ

สอน  มีค่าเฉล่ีย  ( x = 4.43)และพฤติกรรมการใช้

อาํนาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาควบคุมเวลาสอนโดย

ใชส้ญัญาณท่ีเป็นเสียง ในการปฏิบติังานเพ่ือไม่ใหข้าด

ความต่อเน่ืองและควบคุมและจดัโครงสร้างการ

ปฏิบติังานของครูและบุคลากรและจดักิจกรรมกลุ่ม

สมัพนัธ์ มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ( x = 4.38) 

 2.   การบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาในอาํเภอบา้นนา โดยภาพรวมอยูใ่น ระดบั

มาก( x = 4.29)  เม่ือพิจารณาจาํแนกตามรายดา้นพบวา่

การบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้น

การหลีกเล่ียงมีค่าเฉล่ียสูงสุด  ( x =  4.44)  รองลงมา 

ไดแ้ก่ การบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา

ดา้นการประนีประนอมมีค่าเฉล่ีย  ( x = 4.42)  และการ

บริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นความ

ร่วมมือมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ( x =  4.10)ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล

การศึกษาของ  กลุธิดา  คอ้โนนแดง (2547,  บทคดัยอ่)  

ไดวิ้จยัเร่ือง  การบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ปทุมธานี เขต 2 ใน 5 วิธีตามแนวคิดของโธมสัและคิล

แมนน ์คือ วิธีการเอาชนะ วิธีการร่วมมือแกปั้ญหา 

วิธีการประนีประนอม วิธีการหลีกเล่ียง และวิธีการยอม

ให ้เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารความขดัแยง้ทั้ง  5 วิธี 

โดยจาํแนกตามอาย ุวฒิุการศึกษา ประสบการณ์ใน

ตาํแหน่งบริหารและขนาดของสถานศึกษา เพ่ือ

รวบรวมปัญหาและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาเก่ียวกบัการบริหารความขดัแยง้ 

ผลการวิจยัพบวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่เลือกใช้

การบริหารความขดัแยง้วิธีเดียวและส่วนนอ้ยเลือกใช้

หลายวิธี โดยเลือกวิธีการประนีประนอมมากท่ีสุด 

รองลงมาคือวิธีการร่วมมือแกปั้ญหา วิธีการยอมให ้

วิธีการหลีกเล่ียง และวิธีการเอาชนะ ขดัแยง้กบั

ความเห็นของ  วิภาภรณ์   พ่ึงอารมณ์ (2551, หนา้ 84)  

ไดศึ้กษาวิจยั  เร่ือง  

พฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของขา้ราชการครู สงักดั

สาํนกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั

พบวา่ (1)  พฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้ของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น ของขา้ราชการ

ครูสงักดัสาํนกังานเขตจตุจกัรกรุงเทพมหานคร พบวา่ 

แบบการร่วมมือและการประนีประนอมอยูใ่นระดบั

มากส่วนแบบการยอมใหก้ารหลีกเล่ียงและการเอาชนะ

อยูใ่นระดบัปานกลาง (2)  ขา้ราชการครูสงักดั

สาํนกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานครท่ีมีเพศและ

ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อพฤติ

กรรมการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั0.01ทุก

แบบส่วนขา้ราชการครูท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงาน

ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบริหารความ

ขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกนั 

 3. ความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการใช้

อาํนาจกบัการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาในอาํเภอบา้นนาในภาพรวมคู่ท่ีมี

ความสมัพนัธ์กนัสูงสุด คือพฤติกรรมการใชอ้าํนาจของ

ผูบ้ริหาร (xtot) กบัการบริหารความขดัแยง้ของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการประนีประนอม(y3) 

(r=0.563)และการบริหารความขดัแยง้พฤติกรรมการใช้

อาํนาจของผูบ้ริหารดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้ม 

(x7) (r=0.533)  และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่

พฤติกรรมการใชอ้าํนาจการบงัคบั (x5)กบัการบริหาร

ความขดัแยง้ดา้นการประนีประนอม(y3)เป็นคู่ท่ีมี

ความสมัพนัธ์กนัสูงสุด (r=0.566) คู่ท่ีมี รองลงมา 

พฤติกรรมการใชอ้าํนาจของผูบ้ริหารดา้นการควบคุม
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สภาพแวดลอ้ม (x7)กบัการบริหารความขดัแยง้ดา้น

การประนีประนอม (y3) (r=0.61) และพบวา่พฤติกรรม

การใชอ้าํนาจดา้นเช่ียวชาญและดา้นอาํนาจตาม

กฎหมาย(x2 และ x3 )กบัการบริหารความขดัแยง้ดา้น

การยอมให(้y5)คู่ท่ีมีความสมัพนัธ์ตํ่าสุด (r=0.261)  มี

ความสมัพนัธ์กบัผลการศึกษาของ  ชชัชม  ทองแยม้  

(2547,   บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการ

ใชพ้ลงัอาํนาจของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัความพึง

พอใจของครู ในสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

กาญจนบุรี พบวา่ ระดบัการใชพ้ลงัอาํนาจของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา ในสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

กาญจนบุรี โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก 6 ดา้น การใช้

อาํนาจเรียงตามลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี 

พฤติกรรมดา้นอา้งอิง ดา้นข่าวสาร ดา้นความเช่ียวชาญ 

ดา้นพ่ึงพา ดา้นกฎหมาย และดา้นการใหร้างวลั ส่วน

ดา้นการบงัคบัอยูใ่นระดบันอ้ยความพึงพอใจของครู

ต่อการใชพ้ลงัอาํนาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยภาพ

รวมอยูใ่นระดบัมาก 6 ดา้น ความพึงพอใจเรียงลาํดบั

ค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี พลงัอาํนาจอา้งอิง  

พลงัอาํนาจข่าวสาร  พลงัอาํนาจความเช่ียวชาญ  พลงั

อาํนาจพ่ึงพา  พลงัอาํนาจตามกฎหมายและพลงัอาํนาจ

การใหร้างวลั ส่วนพลงัอาํนาจการบงัคบัครูพอใจใน

ระดบัปานกลาง ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั 

มีการใชพ้ลงัอาํนาจแตกต่างกนั การใชพ้ลงัอาํนาจของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความ

พึงพอใจของครูในภาพรวม อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .01 

 

ข้อเสนอแนะ  

  1.  พฤติกรรมการใชอ้าํนาจของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาในอาํเภอบา้นนาเม่ือพิจารณาแลว้พบวา่

พฤติกรรมการใชอ้าํนาจดา้นอา้งอิงควรมีการพฒันา

มากข้ึน  รองลงมาคือการใชอ้าํนาจการใหร้างวลัและ

อาํนาจการบงัคบั 

 2.  การบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาในอาํเภอบา้นนาเม่ือพิจารณาแลว้พบวา่การ

บริหารความขดัแยง้ในดา้นความร่วมมือควรมีการ

พฒันามากข้ืน  รองลงมาคือการบริหารความขดัแยง้

ดา้นการเอาชนะและการยอมให ้

 3. ความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการใช้

อาํนาจกบัการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาในอาํเภอบา้นนาเม่ือพิจารณาแลว้พบวา่

พฤติกรรมการใชอ้าํนาจของผูบ้ริหารกบัการบริหาร

ความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการ

ประนีประนอมจะมีความสมัพนัธ์กนัสูงสุด  และการ

บริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบั

พฤติกรรมการใชอ้าํนาจของผูบ้ริหารในอาํเภอบา้นนา

ดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้มจะมีความสมัพนัธ์กนั

มากท่ีสุด 

 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1.  ควรทาํการศึกษาพฤติกรรมการใชอ้าํนาจ

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นอาํนาจการใหข้อ้มลู

ข่าวสารเพ่ิมข้ึน 

 2.  ควรทาํการศึกษาการบริหารความขดัแยง้

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการหลีกเล่ียงเพ่ือการ

ส่งผลต่อการบริหารความขดัแยง้ของสถานศึกษา 

 3.  ควรทาํการศึกษาถึงความสัมพนัธ์กนัสูงสุด 

คือพฤติกรรมการใชอ้าํนาจของผูบ้ริหารกบัการบริหาร

ความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการ

ประนีประนอมและการบริหารความขดัแยง้พฤติกรรม

การใชอ้าํนาจของผูบ้ริหารดา้นการควบคุม

สภาพแวดลอ้มเพ่ิมข้ึน 
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 ปัจจัยการตลาด การรับรู้และทศันคติทีม่ผีลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ อโีคคาร์ 

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

Marketing Factors, Customer’s Perception and Attitude Affecting Decision to Purchase Eco 

Car in Bangkok Metropolitan Area 

 

                                                                                            ณฐัฌาน  นาวีวงค ์ และ ดร. เยาวภา ปฐมศิริกลุ                                                                                                                        

 

   บทคัดย่อ 

การวิจยัเชิงสาํรวจน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) สาํรวจปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัการตลาด การรับรู้ และทศันคติและ

การตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (2) วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วน

บุคคลกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ (3) วิเคราะห์อิทธิพลของปัจจยัการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

รถยนตอี์โคคาร์ (4) วิเคราะห์อิทธิพลของการรับรู้ของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ (5) วิเคราะห์

อิทธิพลของทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา คือผูส้นใจซ้ือรถยนตอี์

โคคาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คนสุ่มตวัอยา่งแบบเป็นระบบ ใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถามในการเกบ็

รวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มลูใชส้ถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ยค่าความถ่ี  ร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานและ สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมุติฐาน ประกอบดว้ย การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (multiple 

Regression) และสถิติไควส์แคว (chi-square)  ผลการวิจยั พบวา่ (1) ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่มีอาย ุ

26-35 ปี มีการศึกษาปริญญาตรี รายไดต่้อเดือนอยูร่ะหวา่ง 20,000 – 30,000 บาท อาชีพพนกังานบริษทั กลุ่มตวัอยา่งให้

ความสาํคญัต่อปัจจยัการตลาดดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม และกระบวนการบริการในระดบัมาก  กลุ่มตวัอยา่งมีการ

รับรู้ดา้นผลิตภณัฑใ์นระดบัมากท่ีสุด   (2) ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อาย ุรายได ้การศึกษา อาชีพ มีความสมัพนัธ์กบั

พฤติกรรมการเลือกซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ของผูบ้ริโภครถยนตอี์โคคาร์ (3) ปัจจยัการตลาดดา้นผลิตภณัฑมี์อิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (4) การรับรู้ดา้นผลิตภณัฑแ์ละราคามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (5) ทศันคติ

ดา้นความรู้ความเขา้ใจและความรู้สึกชอบมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ 

 

คําสําคัญ: ปัจจยัการตลาด, การรับรู้, ทศันคติ, การตดัสินใจซ้ือ, รถยนตอี์โคคาร์ 

 

Abstract 

The purpose of this research is: (1) to survey personal factors, marketing factors, perception, attitude and 

consumer buying decisions of the Ecocar in the Bangkok Metropolitan Area, (2) to analyze the relationship between 

personal factors and buying behavior for the Ecocar, (3) to analyze the influence of marketing factors affecting the 

buying decision for the Ecocar, (4) to analyze influence of consumer’s perception affecting the buying decision for 
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the Ecocar, (5) to analyze the influence of consumer’s attitude affecting the buying decision for the Ecocar. The 

sample group of 450 people was determined by systematic sampling from people in the Bangkok Metropolitan Area 

who expressed an interest to buy the Ecocar. Data were collected by questionnaires. The statistical technique used in 

this research is descriptive statistics including frequency, percentage, arithmetic mean and standard deviation. The 

statistics used to test the hypothesis are Multiple Regression and Chi-square. The results show that (1) Most of the 

potential consumers are between age 26-35, with a bachelor’s degree, work as employee of a private company, and 

have a monthly income between 20,000-30,000 baht.  Marketing factors in the aspects of social responsibility and 

vehicle service are the most important for them. Perception factors of the product itself are the most important key for 

the consumer. (2) Personal factors of gender, age, income, education and occupation have a relationship with buying 

behavior of the Ecocar in the Bangkok Metropolitan Area. (3) Marketing factors of the product itself affect the 

consumer’s buying decision. (4) Perception of product and service affect the consumer’s buying decision. (5)Attitude 

and personal satisfaction affect the consumer’s buying decision for the Ecocar. 

 

Keywords: marketing factors, perception, attitude, consumer’s buying decision, Ecocar 

 

ความนํา 

จากการท่ีรัฐบาลใหก้ารสนบัสนุนเร่ือง

นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มและการเปล่ียนแปลงทาง

สภาพภูมิอากาศ (climate change) แผนจดัการ

คุณภาพส่ิงแวดลอ้มในปี พ.ศ. 2555-2559 การปรับ

ฐานการผลิตและการบริโภคใหเ้ป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม พฒันากลไกในการสร้างตลาดสินคา้

และบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม การส่งเสริม

การใชพ้ลงังานทดแทนในภาคการขนส่งและระบบ 

สาธารณูปโภค สนบัสนุนใหป้ระเทศไทยพฒันา

ส่งเสริมการใชย้านพาหนะท่ีใชพ้ลงังานท่ีสะอาด 

โดยส่งเสริมการใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพและก๊าซ

ธรรมชาติสาหรับยานยนต ์ และลดการใชน้ํ้ามนั

เช้ือเพลิง  ควบคู่ไปกบัการพฒันารถยนตท่ี์มี

ประสิทธิภาพในการใชพ้ลงังานใหม้ากข้ึน  

ขณะเดียวกนัการเพ่ิมข้ึนของราคานํ้ามนัได้

สร้างผลกระทบต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการ

เลือกใช ้และเลือกซ้ือรถยนต ์ซ่ึงเห็นไดจ้ากการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการใชน้ํ้ามนัสาํหรับการขบั

ข่ีรถยนตอ์ยา่งคุม้ค่า การปรับพฤติกรรมการขบัข่ีให้

ประหยดันํ้ามนั ยงัมีผลต่อการพิจารณาเลือกซ้ือ

รถยนต ์ผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ท่ีจะตดัสินใจเลือกซ้ือ

รถยนต ์“รถยนตป์ระหยดัพลงังาน” หรือ อีโคคาร์ 

หรือ “รถยนตท่ี์สามารถใชพ้ลงังานทางเลือก” โดย

รถยนตท่ี์จะถูกเรียกวา่เป็น อีโคคาร์ ไดน้ั้นจะตอ้งมี 5 

คุณสมบติัหลกัคือ (1) ตอ้งมีอตัราการใชน้ํ้ามนัไม่

เกิน 5 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร (2) เป็นรถท่ีได้

มาตรฐาน emission ตาม euro 4 (3) เป็นรถท่ีปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออ๊กไซดไ์ม่เกิน 120 กรัมต่อ

กิโลเมตร (4) เป็นรถท่ีมีมาตรฐานความปลอดภยั 

UNECE Reg.94. Rev.0 และ UNECE Reg.95. Rev.0 

และ (5) เป็นรถยนตท่ี์มีขนาดเคร่ืองยนตไ์ม่ เกิน 

1,300 cc สาํหรับเคร่ืองยนตเ์บนซิน และ 1,400 cc 

สาํหรับเคร่ืองยนตดี์เซล รถยนต ์อีโคคาร์ จึงเป็นอีก

หน่ึงทางเลือกใหก้บัผูบ้ริโภคในการเลือกใชร้ถยนต ์

รถยนตอี์โคคาร์ จะเป็นรถยนตรุ่์นใหม่ซ่ึงผลิตใน

ประเทศไทย ภายใตเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัซ่ึงจะ

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค กล่าวคือ 
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เป็นรถยนตน์ัง่ขนาดเลก็ท่ีคล่องตวั ท่ีมีความ

เหมาะสมสาํหรับลกัษณะการใชชี้วิตในเมือง  

จาการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ของผูบ้ริโภค ปัจจยัการตลาดเป็น

ปัจจยัท่ีสาํคญั และเป็นแนวคิดท่ีสาํคญัในการ

วางแผนกลยทุธ์การตลาด  Koller and Keller (2012) 

ไดก้ล่าววา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 

ประกอบดว้ย ส่วนประสมตลาด 4P’s ประกอบดว้ย 

กลยทุธ์ผลิตภณัฑ ์กลยทุธ์ราคา กลยทุธ์ช่องทางจดั

จาํหน่ายและกลยทุธ์ส่ือสารการตลาด เป็นปัจจยั

สาํคญัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค  

ดงันั้นผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยั

การตลาด การรับรู้และทศันคติท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ของผูบ้ริโภคใน

กรุงเทพมหานคร วา่มีปัจจยัดา้นใด และมีพฤติกรรม

อยา่งไร ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

เพ่ือเป็นขอ้มลูท่ีทาํใหผู้ป้ระกอบการสามารถนาํมาใช้

เป็นแนวทางในการวางแผน และกาํหนดกลยทุธ์ทาง

การตลาดใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค

กลุ่มเป้าหมาย 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพ่ือสาํรวจปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยั

การตลาด การรับรู้ ทศันคติ พฤติกรรม

การซ้ือและการตดัสินใจซ้ือ 

ของผูซ้ื้อรถยนตอี์โคคาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยั

ส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถยนตอี์โคคาร์           

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจยัการตลาด

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

4. เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลของการรับรู้ท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

5. เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลของทศันคติท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

แนวคิดทฤษฎ ีและผลงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  

1. แนวคิดท่ีสาํคญัในงานวิจยัคร้ังน้ี 

ไดแ้ก่  แนวคิดส่วนประสมการตลาด 4 P's 

(Kotler, 2012) ไดก้ล่าววา่ ปัจจยัส่วนประสม

การตลาด ประกอบดว้ย กลยทุธ์ผลิตภณัฑ ์กลยทุธ์

ราคา กลยทุธ์ช่องทางจดัจาํหน่ายและกลยทุธ์ส่ือสาร

การตลาด เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือของผูบ้ริโภค และแนวคิดการเลือกรับรู้ 

(perceptual selection) (Schiffman & Kanuk, 

2010) ไดก้ล่าววา่ การท่ีบุคคลมีการเลือกวา่จะ

รับรู้ส่ิงเร้าใดบา้งในสถานการณ์ทัว่ไป บุคคลจะ

ไดรั้บส่ิงเร้าจาํนวนมากมาย แต่จะเลือกใหค้วาม

สนใจแก่ส่ิงเร้าท่ีสนใจเท่านั้น ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อการเลือกรับรู้ของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ยปัจจยั

ดงัต่อไปน้ี (1) ลกัษณะของส่ิงเร้า (nature of the 

stimulus) หมายถึง ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์

คุณสมบติัทางกายภาพ การออกแบบบรรจุภณัฑ ์

ช่ือหรือตราสินคา้ และการโฆษณา (2) ความ

คาดหวงั (expectation)  ผูบ้ริโภคมีแนวโนม้จะ

รับรู้ผลิตภณัฑแ์ละคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ตาม

ความคาดหวงัของตนเอง ซ่ึงเป็นผลมาจาก

ประสบการณ์ในอดีตของตนเอง รวมทั้งการ

ไดรั้บคาํบอกเล่าของบุคคลหรือส่ือต่าง ๆ (3) 

แรงจูงใจ (motive) ผูบ้ริโภคมกัจะรับรู้ส่ิงต่าง ๆ 

ตามแรงผลกัดนัหรือความตอ้งการของตนทฤษฎี
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ทศันคติ Tri componant model 

(Schiffman&Kanuk, 2010) กล่าววา่ทศันคติ

ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ ประกอบดว้ย (1) 

ความเขา้ใจ ส่วนของความรู้สึก (affective) ส่วน

ของพฤติกรรม (cognitive) สะทอ้นถึงความน่าจะ

เป็นหรือแนวโนม้ท่ีจะมีพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

หรืออาจหมายถึงความตั้งใจท่ีจะซ้ือ  

2.งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในงานวิจยัคร้ังน้ี 

ไดแ้ก่ งานวิจยัของ ชวนพิศ   เพียผาบ (2551) พบวา่ 

ความตอ้งการซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครมีวตัถุประสงคใ์นการใชเ้พ่ือ

เดินทางประจาํวนัและเหตุผลในการซ้ือเพ่ือความ

ประหยดั ผลงานวิจยัของชรินทร์ วิจิตรแพทย ์(2546) 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งผูซ้ื้อรถยนตอี์โคคาร์ ส่วนใหญ่

เป็นเพศชาย มีอาย ุ30-34 ปี สถานภาพสมรส/อยู่

ดว้ยกนั มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพ

พนกังานเอกชน และมีรายไดต่้อเดือน 25,001-

32,500 บาท ใหค้วามสาํคญักบัการตดัสินใจซ้ือ

รถยนตร์ถยนตอี์โคคาร์ สญัชาติญ่ีปุ่นขนาดกลาง 

และงานวิจยัของ จีรพฒัน ์เฉลยวิจิตร (2551) พบวา่

ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

รถยนตท่ี์สาํคญัมากท่ีสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์

รองลงมาเป็นดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้น

บุคลากร ดา้นราคา ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นการ

ส่งเสริมการ ตลาด และดา้นกระบวนการตามลาํดบั 

องค์ประกอบของตัวแปรที่ศึกษา 

ตวัแปรตน้ (independent variables) 

ไดแ้ก่ (1) ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ 

อาย ุสถานภาพ การศึกษา อาชีพ ตาํแหน่ง รายได ้

(2) ปัจจยัดา้นการตลาด ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์

ราคา ช่องทางจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด 

การจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ ความรับผดิชอบต่อ

สังคม (3) การรับรู้ ประกอบดว้ย การรับรู้ดา้น

ผลิตภณัฑ ์การรับรู้ดา้นบริการ (4) ทศันคติ 

ประกอบดว้ย ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึกชอบ 

แนวโนม้การตดัสินใจ 

 ตวัแปรตาม dependent variables ไดแ้ก่ 

(1) พฤติกรรมการเลือกซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ 

ประกอบดว้ย การรับรู้ขอ้มูล โอกาสการซ้ือ 

เหตุผลท่ีซ้ือ  ค่าใชจ่้ายในการซ้ือ  ยีห่อ้หรือตรา

สินคา้  แหล่งผลิต วธีิการเลือกซ้ือ วธีิชาํระเงิน (2) 

การตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ ประกอบดว้ย 

ระดบัการตดัสินใจซ้ือ การซ้ือซํ้ า 
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กรอบแนวคิดการวจิยั  

 การวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดศึ้กษาปัจจยัการตลาด การรับรู้และทศันคติท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์         

อีโคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และกาํหนดกรอบแนวคิดดงัแสดงในภาพ 1 

 

 
 

ภาพ 1 องคป์ระกอบของตวัแปรและสมมติฐานการวิจยัและกรอบแนวคิดการวจิยั 
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สมมติฐานการวจิยั 

                สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลมี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถยนตอี์

โคคาร์ในกรุงเทพมหานคร (H1) 

 สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ปัจจยัการตลาดมีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ใน

กรุงเทพมหานคร (H2) 

               สมมติฐานขอ้ท่ี 3 การรับรู้มีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ใน

กรุงเทพมหานคร (H3) 

 สมมติฐานขอ้ท่ี 4 ทศันะคติมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ใน

กรุงเทพมหานคร (H4) 

 วธีิดาํเนินการวจัิย 

  การวจิยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีศึกษาไดแ้ก่ ผูส้นใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์

ในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ตวัอยา่ง ใช้

เคร่ืองมือแบบสอบถาม  

  การหาคุณภาพของเคร่ืองมือแบบสอบถาม

ใชวิ้ธีการหาค่าความเท่ียงตรง และความเช่ือมัน่ การ

หาค่าความเท่ียงตรงดว้ยโดยผูท้รงคุณวฒิุ 3ท่าน ตาม

เทคนิคการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถาม

กบัวตัถุประสงค ์(Index of Item Objective 

Congruence IOC) โดยขอ้คาํถามมีค่า IOC มากกวา่ 

0.6 ทุกขอ้ สาํหรับการหาค่าความเช่ือมัน่ของ

แบบสอบถามดว้ยวิธี Alpha coefficient ของ 

Cronbach (1990) ไดค่้าสมัประสิทธ์ิของความเช่ือมัน่

ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั 0.85 ซ่ึงมีค่า

มากกวา่ 0.8 (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2553) แสดงวา่

เคร่ืองมือแบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือสามารถ

นาํไปใชใ้นการศึกษาได ้

สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ สถิติพรรณนา 

ประกอบดว้ย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต 

และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติอนุมานท่ีใช้

ทดสอบสมมุติฐาน ไดแ้ก่ สถิติไควส์แคว ์และ สถิติ

วิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ เพ่ือคน้หาปัจจยั

การตลาด การรับรู้ ทศันคติท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์  

 

ผลการวจัิย 

ตอนที ่1 ผลการสาํรวจปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยั

การตลาด การรับรู้ ทศันคติ พฤติกรรมการซ้ือและ

การตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อรถยนตอี์โคคาร์ใน

กรุงเทพมหานคร ดงัน้ี 

ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ส่วน

ใหญ่มีอาย ุ26-35 ปี  เป็นเพศหญิงเท่ากบัเพศชาย  

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี รายไดต่้อเดือนระหวา่ง 

20,000 – 30,000 บาท อาชีพพนกังานบริษทั กลุ่ม

ตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัการตลาด ดา้นความ

รับผิดชอบต่อสงัคม และกระบวนการบริการใน

ระดบัมาก  การรับรู้ของกลุ่มตวัอยา่ง มีการรับรู้ดา้น

ผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด โดยรับรู้ข่าวสารจากส่ือโทรทศัน์

มากท่ีสุด มีแนวโนม้จะซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ ภายใน

ระยะเวลา 3 เดือนขา้งหนา้ เหตุผลท่ีสาํคญัท่ีสุดใน

การตดัสินใจซ้ือคือความสะดวกในการเดินทาง ราคา

รถยนตอี์โคคาร์ท่ีคิดวา่เหมาะสมคือ ตํ่ากวา่ 400000 

บาท รถยนต ์อีโคคาร์ท่ีสนใจซ้ือมากท่ีสุดคือยี่หอ้ 

Honda  และตอ้งการชาํระค่ารถยนตด์ว้ยวิธีชาํระเงิน

สด                            

 

ตอนที ่2  ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ปัจจยัส่วนบุคล กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถยนต์

อีโคคาร์ 

พฤติกรรมการเลือกซ้ือรถยนตอี์โคคาร์

ดา้นประเภทของรถยนตท่ี์เลือกซ้ือ มี

ความสัมพนัธ์กบัการศึกษา และรายได ้พฤติกรรม
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ดา้นเหตุผลในการซ้ือมีความสัมพนัธ์กบั อาย ุ

รายได ้การศึกษา อาชีพ พฤติกรรมดา้นช่วงเวลา

ในการซ้ือมีความสัมพนัธ์กบั  อาย ุรายได ้

การศึกษา อาชีพ  พฤติกรรมดา้นวนัในการซ้ือมี

ความสัมพนัธ์กบั อาย ุอาชีพ  พฤติกรรมดา้นบุคล

ท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือมีความสัมพนัธ์กบั อาชีพ  

พฤติกรรมดา้นจาํนวนเงินในการซ้ือมี

ความสัมพนัธ์กบั อาย ุรายได ้การศึกษา อาชีพ 

พฤติกรรมดา้นวนัท่ีซ้ือมีความสัมพนัธ์กบั อาย ุ

รายได ้อาชีพ พฤติกรรมดา้นวธีิการเลือกซ้ือ

รถยนตมี์ความสัมพนัธ์กบั การศึกษา อาชีพ และ

รายได ้ 

 

ตอนที ่3 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์  

ตาราง 1  

การวิเคราะห์สมการถดถอยของปัจจัยการตลาดและระดับการตัดสินใจซื้อของรถยนต์อีโคคาร์  

ตวัแปร ค่าสัมประสิทธ์ิ

ถดถอย (b) 

t Sig. t ดชันีบอกภาวะร่วม

เส้นตรงพหุ 

Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี 3.946 19.918 .000   

ดา้นผลิตภณัฑ ์ .061** 3.382 .001 1.00 1.00 

R2 = 0.40, SEE = 0 . .529,F = 11.441 ig. of F = .001a   

ระดบันยัสาํคญั (α) = .05* ระดบันยัสาํคญั (α) = .01** 

 

จากตาราง 1 ผลการวเิคราะห์พบวา่ตวั

แปรอิสระจาํนวน 1 ตวั (จากตวัแปรตน้จาํนวน

ทั้งหมด 6 ตวั) ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์มีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือดา้นระดบัการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์

โคคาร์ในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี .01 

โดยท่ีตวัแปรผลิตภณัฑ ์ มีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย

เท่ากบั .161 ค่า t เท่ากบั 3.382 โดยตวัแปรอิสระ

กล่าวน้ีสามารถอธิบายความผนัแปรของตวัแปร

ตามไดป้ระมาณร้อยละ 40 สาํหรับค่าสัดส่วน

ความแปรปรวนในตวัแปรท่ีอธิบายไม่ไดด้ว้ยตวั

แปรอ่ืน ๆ (Tolerance) และค่า VIF มีค่า มีค่าเขา้

ใกล ้1 แสดงวา่ ตวัแปรอิสระแต่ละตวัไม่มีปัญหา

ความสัมพนัธ์กนั 

ผลการวเิคราะห์สามารถเขียนเป็นสมการ

เชิงเส้นแสดงความสัมพนัธ์ ไดด้งัน้ี  

ปัจจยัการตลาดดา้นระดบัการตดัสินใจซ้ือ = 

3.946 + .161(ผลิตภณัฑ์)  
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ตาราง 2  

การวิเคราะห์สมการถดถอยปัจจัยการตลาด และการซ้ือซํ้าของรถยนต์อีโคคาร์ 

ตวัแปร ค่าสัมประสิทธ์ิ

ถดถอย (b) 

t Sig. t ดชันีบอกภาวะร่วม

เส้นตรงพหุ 

Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี 3.653 18.918 .000   

ดา้นผลิตภณัฑ ์ .160 31.82 .001 1.00 1.00 

ราคา .151 30.50 .001 1.00 1.00 

R2 = 0.40, SEE = 0 . .629,F = 10.441 ig. of F = .001a   

ระดบันยัสาํคญั (α) = .05* ระดบันยัสาํคญั (α) = .01** 

 

จากตาราง 2 ผลการวเิคราะห์พบวา่ตวั

แปรอิสระจาํนวน 1 ตวั (จากตวัแปรตน้จาํนวน

ทั้งหมด 6 ตวั) ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์มีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือดา้นระดบัการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์

โคคาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 

.01 โดยท่ีตวัแปรผลิตภณัฑ ์ มีค่าสัมประสิทธ์ิ

ถดถอยเท่ากบั .161 ค่า t เท่ากบั 33.82 โดยตวัแปร

อิสระกล่าวน้ีสามารถอธิบายความผนัแปรของตวั

แปรตามไดป้ระมาณร้อยละ 40 สาํหรับค่าสัดส่วน

ความแปรปรวนในตวัแปรท่ีอธิบายไม่ไดด้ว้ยตวั

แปรอ่ืน ๆ (Tolerance) และค่า VIF มีค่า มีค่าเขา้

ใกล ้1 แสดงวา่ ตวัแปรอิสระแต่ละตวัไม่มีปัญหา

ความสัมพนัธ์กนั 

ผลการวเิคราะห์สามารถเขียนเป็นสมการ

เชิงเส้นแสดงความสัมพนัธ์ ไดด้งัน้ี  

ปัจจยัการตลาดดา้นการซ้ือซํ้ า = 3.653 + .160 

(ผลิตภณัฑ)์+.151(ราคา) 

 

ตอนที ่4 ผลการวเิคราะห์การรับรู้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์  

ตาราง 3 

การวิเคราะห์สมการถดถอยของการการรับรู้กับระดับการตัดสินใจซ้ือของรถยนต์อีโคคาร์ 

ตวัแปร ค่าสัมประสิทธ์ิ

ถดถอย (b) 

t Sig. t ดชันีบอกภาวะร่วม

เส้นตรงพหุ 

Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี 4.562 19.918 .000   

การรับรู้ดา้นผลิตภณัฑ ์ .165 3.382 .001 1.00 1.00 

การรับรู้ดา้นบริการ .169 3.411 .001 1.00 1.00 

R2 = 0.43, SEE = 0 . .529,F = 11.441 ig. of F = .001a   

ระดบันยัสาํคญั (α) = .05* ระดบันยัสาํคญั (α) = .01** 
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จากตาราง 3 ผลการวเิคราะห์พบวา่ตวั

แปรอิสระจาํนวน2 ตวั (จากตวัแปรตน้จาํนวน

ทั้งหมด 2 ตวั) ไดแ้ก่ การรับรู้ดา้นผลิตภณัฑ ์การ

รับรู้บริการ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือดา้นระดบัการ

ตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 

.01 โดยท่ีตวัแปรการรับรู้ดา้นผลิตภณัฑ ์ มีค่า

สัมประสิทธ์ิถดถอยเท่ากบั .165 ค่า t เท่ากบั 4.562 

โดยตวัแปรอิสระน้ีสามารถอธิบายความผนัแปร

ของตวัแปรตามไดป้ระมาณร้อยละ 43  

ผลการวเิคราะห์สามารถเขียนเป็นสมการ

เชิงเส้นแสดงความสัมพนัธ์ ไดด้งัน้ี  

การรับรู้ดา้นการตดัสินใจซ้ือ = 4.562 + .165 (การ

รับรู้ดา้นผลิตภณัฑ)์ +.169 (การรับรู้ดา้นบริการ) 

 

ตอนที ่5  ผลการวเิคราะห์ทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์  

ตาราง 4   

การวิเคราะห์สมการถดถอยของทัศนคติ ด้านระดับการตัดสินใจซ้ือของรถยนต์อีโคคาร์ 

ตวัแปร ค่าสัมประสิทธ์ิ

ถดถอย (b) 

t Sig. t ดชันีบอกภาวะร่วม

เส้นตรงพหุ 

Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี 3.653 18.918 .000   

ความรู้ความเขา้ใจ .170 34.92 .001 1.00 1.00 

ความรู้สึกชอบ .169 32.45 .001 1.00 1.00 

R2 = 0.48, SEE = 0 . .519,F = 11.441 ig. of F = .001a   

 

จากตาราง 4 ผลการวเิคราะห์พบวา่ตวั

แปรอิสระจาํนวน2 ตวั (จากตวัแปรตน้จาํนวน

ทั้งหมด 2 ตวั) ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์บริการ มีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือดา้นระดบัการตดัสินใจซ้ือ

รถยนตอี์โคคาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมี

นยัสาํคญัท่ี .01 โดยท่ีตวัแปรผลิตภณัฑ ์ มีค่า

สัมประสิทธ์ิถดถอยเท่ากบั .170ค่า t เท่ากบั 3.653 

โดยตวัแปรอิสระกล่าวน้ีสามารถอธิบายความผนั

แปรของตวัแปรตามไดป้ระมาณร้อยละ 48 

สาํหรับค่าสัดส่วนความแปรปรวนในตวัแปรท่ี

อธิบายไม่ไดด้ว้ยตวัแปรอ่ืน ๆ (Tolerance) และ

ค่า VIF มีค่า มีค่าเขา้ใกล ้1 แสดงวา่ ตวัแปรอิสระ

แต่ละตวัไม่มีปัญหาความสัมพนัธ์กนั 

ผลการวเิคราะห์สามารถเขียนเป็นสมการ

เชิงเส้นแสดงความสัมพนัธ์ ไดด้งัน้ี  

การตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ = 3.653 + .170(

ความรู้ความเขา้ใจ) +.169 (ความรู้สึกชอบ) 
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ตาราง 5  

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยตามสมมติฐาน 4 ข้อ 

สมมตฐิานการวจิยั ผลการทดสอบ 

 ยอมรับ ปฎเิสธ 

H1 : ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถยนต ์

       ในกรุงเทพมหานคร 

  

H2: ปัจจยัดา้นการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ใน  

       กรุงเทพมหานคร 

  

H3: การรับรู้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตเ์ลือกซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ใน  

       กรุงเทพมหานคร 

  

H4: ทศันคติมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ใน 

       กรุงเทพมหานคร 

 

  

 

การอภิปรายผล 

จากผลการวจิยั เร่ือง“ปัจจยัการตลาดการ

รับรู้และทศันคติท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์

อีโคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” 

ไดข้อ้คน้พบดงัน้ี 

 ปัจจยัส่วนบุคคลกลุ่มตวัอยา่งผูซ้ื้อรถยนต์

อีโคคาร์ในกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีอาย ุ26-35 

ปี  การศึกษาปริญญาตรี รายไดต่้อเดือนระหวา่ง 

20,000 – 30,000 บาท อาชีพพนกังานบริษทั ปัจจยั

ส่วนบุคคลดา้น เพศ อาย ุรายไดก้ารศึกษา อาชีพ 

มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกรถยนตอี์

โคคาร์ในกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัสอดคลอ้ง

กบัทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค ( Kotler, 2012)  ท่ี

กล่าววา่ ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพล

จากคุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูซ้ื้อ และ

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของชรินทร์ วจิิตรแพทย ์

(2546) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งผูต้ดัสินใจซ้ือรถยนต์

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ มี

อาย ุ30-34 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มี

อาชีพพนกังานเอกชน และมีรายไดต่้อเดือน 

25,001-32,500 บาท และสอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของนิตา ดิษฐบุ์ญเชิญ (2553) จากการศึกษาเร่ือง

ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ในการตดัสินใจซ้ือรถยนต์

อีโคคาร์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา่ 

กลุ่มตวัอยา่งผูซ้ื้อรถยนตอี์โคคาร์ส่วนใหญ่ มีอายุ

ระหวา่ง  26-35 ปี มีการศึกษาปริญญาตรี 

ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน/ลูกจา้ง และมี

รายไดร้ะหวา่ง 20,001–30,000 บาท  

ดงันั้นปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อาย ุ

รายได ้ การศึกษา อาชีพ ชีวิตจึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ี

ควรนาํมาพิจารณาในการกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย 

เพื่อการนาํเสนอรถยนตอี์โคคาร์ท่ีจะตอ้งแบ่งกลุ่ม

ของตลาดแยกตามความแตกต่างของพฤติกรรม

การเลือกซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ ไดแ้ก่ ประเภทการ

รับรู้ขอ้มูล โอกาสการซ้ือ เหตุผลท่ีซ้ือ ค่าใชจ่้าย

ในการซ้ือ ยีห่อ้หรือตราสินคา้ แหล่งท่ีผลิต 

วธีิการเลือกซ้ือ วธีิการชาํระเงิน  

ปัจจยัการตลาด ดา้นผลิตภณัฑมี์อิทธิพล

ต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ ในเขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
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Kotler (2006, 2012) ท่ีกล่าววา่ ท่ีกล่าววา่การ

ตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจ

ของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยใชส่้วน

ประสมการตลาด ดา้นคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ ์

หรือบริการ นกัการตลาดจะตอ้งออกแบบ

ผลิตภณัฑห์รือบริการใหมี้คุณลกัษณะท่ีดีพร้อม 

สมบูรณ์ เหนือคู่แข่งขนั และเป็นท่ีตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคมากท่ีสุด  ส่วนปัจจยัดา้นราคา  ดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด 

การจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ ความรับผดิชอบต่อ

สังคม ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์

โคคาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร อาจเน่ืองจากการ

กาํหนดราคาผลิตภณัฑ ์หรือบริการใหเ้หมาะสม

เม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนั ผูซ้ื้อรถยนตอี์โคคาร์

ใหค้วามสาํคญักบัคุณภาพของผลิตภณัฑห์รือ

บริการมากกวา่และรถยนตอี์โคคาร์มีราคาท่ี

ใกลเ้คียงกนั  ส่วนในเร่ืองการจดัจาํหน่าย ความ

สะดวกสบายในการรับบริการ การส่งมอบสู่ลูกคา้ 

สถานท่ี และเวลาในการส่งมอบ ส่วนใหญ่เป็น

มาตรฐานท่ีลูกคา้ไดรั้บจากตวัแทนจาํหน่ายใน

มาตรฐานท่ีใกลเ้คียงกนั นอกจากน้ีการส่ือสาร

การตลาด เพื่อใหลู้กคา้รู้จกัและตระหนกัถึงตวั

ผลิตภณัฑ ์เกิดความตอ้งการใชแ้ละตดัสินใจซ้ือ

มากข้ึน เคร่ืองมือการส่ือสารส่วนใหญ่จะตอ้ง

มุ่งเนน้การใหข้อ้มูลดา้นคุณสมบติัตวัผลิตภณัฑ์

ของรถยนตอี์โคคาร์ในดา้นประหยดันํ้ามนั เป็น

มิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเป็นสาํคญั ส่วนการจดัการ

ลูกคา้สัมพนัธ์ไม่มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซ้ือ

รถยนตอี์โคคาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร อาจ

เน่ืองจากผูซ้ื้อรถยนตอี์โคคาร์ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม

คนในวยัเร่ิมทาํงานและเป็นการซ้ือรถยนตค์นั

แรก จึงยงัไม่ไดเ้ห็นความสาํคญัต่อการจดั

กิจกรรมลูกคา้สัมพนัธ์ ดงันั้นปัจจยัการตลาดดา้น

ผลิตภณัฑจึ์งเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสุดต่อการ

ตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของชวนพิศ  เพียผาบ (2551) ท่ีพบวา่

ปัจจยัการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ้ความตอ้งการซ้ือ

รถยนต ์อีโคคาร์ ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย (1) ความตอ้งการ

ดา้นคุณสมบติัของรถยนตอี์โคคาร์ (Eco-Car) มี

วตัถุประสงคใ์นการใชเ้พื่อการเดินทางประจาํวนั

และเหตุผลในการซ้ือเพื่อความประหยดั  และ

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จีรพฒัน์ เฉลยวจิิตร 

(2551) พบวา่ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตท่ี์สาํคญัมากท่ีสุด คือ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 

ดงันั้นปัจจยัการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์จึง

เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีควรนาํมาพิจารณาในการวางกล

ยทุธ์นาํเสนอรถยนตอี์โคคาร์ในเขต

กรุงเทพมหานคร ดว้ยคุณสมบติัหลกัของรถยนต์

อีโคคาร์ในดา้นการประหยดันํ้ามนั แลสมรรถนะ

การขบัข่ีเหมาะสมกบัทางเลือกสาํหรับประชาชน

ในสังคมเมือง จึงทาํให้รถยนตอี์โคคาร์จึงมี

ประโยชน์ต่อการใชใ้นชีวติประจาํวนัมากข้ึน 

การรับรู้ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ การ

รับรู้ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์

ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัสอดคลอ้งกบั

ทฤษฎีการเลือกรับรู้ (perceptual selection) ของ

Schiffman and Kanuk (2010) ท่ีกล่าววา่ ปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการเลือกรับรู้ของผูบ้ริโภค 

ประกอบดว้ย ลกัษณะของส่ิงเร้า หมายถึง 

ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์คุณสมบติัทางกายภาพ   

ความคาดหวงั  ผูบ้ริโภคมีแนวโนม้จะรับรู้
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ผลิตภณัฑแ์ละคุณสมบติัของผลิตภณัฑต์ามความ

คาดหวงัของตนเอง  

ทศันคติ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

รถยนตอี์โคคาร์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฏีทศันคติ

ของ Schiffman and Kanuk (2010 p.249) ซ่ึง

ประกอบดว้ย 3 ส่วนคือ 1) ส่วนของความเขา้ใจ 

ซ่ึงแสดงถึงความรู้ การรับรู้ และความเช่ือถือ 

(beliefs) ส่วนของความรู้สึก ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ

ความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง ส่วนของพฤติกรรม 

ซ่ึงสะทอ้นถึงความน่าจะเป็นหรือแนวโนม้ท่ีจะมี

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค  

ดงันั้นปัจจยัการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์การ

รับรู้ และทศันคติของผูบ้ริโภค จึงเป็นปัจจยัท่ี

สาํคญัต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และผูป้ระกอบ

ธุรกิจรถยนตอี์โคคาร์จึงควรปัจจยัดงักล่าว

พิจารณาในการพฒันากลยทุธ์การตลาด กลยทุธ์

บริหารจดัการในบริษทัจาํหน่ายรถยนตอี์โคคาร์

เพื่อนาํไปสู่ผลสัมฤทธ์ิในการดาํเนินงานของ

บริษทัจาํหน่ายรถยนตอี์โคคาร์ต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะงานวจัิยคร้ังนี้ 

ขอ้เสนอแนะกบัผูบ้ริหารบริษทัรถยนต์

ในการนาํผลการวิจยัไปประยกุตใ์ชเ้พื่อการ

ตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครมีดงัน้ี 

1. ผูบ้ริหารบริษทัรถยนตอี์โคคาร์ควร

มุ่งเนน้กลุ่มเป้าหมายท่ีสนใจซ้ือรถอีโคคาร์คือ 

กลุ่มอาย ุ26-35 ปี อาชีพพนกังานบริษทั รายได้

เฉล่ีย 20000-30000 บาท ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีการ

ตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์มากท่ีสุดจากขอ้

คน้พบในการวจิยั 

 2. ผูบ้ริหารบริษทัรถยนตอี์โคคาร์ควร

มุ่งเนน้กลยทุธ์การตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์โดยให้

ความสาํคญัดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ ์ใหมี้ความ

หลากหลายดา้นลกัษณะ สีสนั รูปลกัษณ์ ของ

รถยนตอี์โคคาร์ เช่นลกัษณะโดดเด่น มีความ

หลากหลายของสี ตวัถงัแปลกใหม่ นอกจากน้ี

ควรมุ่งเนน้ในระบบความปลอดภยั สมรรถนะใน

การขบัข่ี และดา้นการประหยดันํ้ามนั  

3. ผูบ้ริหารบริษทัรถยนตอี์โคคาร์ควรให้

ความสาํคญั ดา้นการสร้างการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร

เก่ียวกบัรถยนตอี์โคคาร์ โดยใชส่ื้อโทรทศัน์ วทิย ุ

นิตยสารเพื่อใหผู้บ้ริโภคมีความเขา้ใจใน

คุณสมบติัรถยนตอี์โคคาร์ และเกิดทศันคติท่ีดีใน

การตดัสินใจซ้ือรถยนต ์อีโคคาร์ 

 

ข้อเสนอแนะงานวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ในการวจิยัคร้ังต่อไปควรศึกษาปัจจยัท่ี

อาจส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตอ์โีคคารข์อง

ผูบ้ริโภคเช่น ปัจจยัดา้นสังคมและวฒันาธรรม 

เป็นตน้ 

2. ควรศึกษาเพิ่มเติมในรถยนตป์ระเภท

อ่ืน เช่น รถยนตไ์ฮบริด และผูบ้ริโภคมีพฤติกรรม

การตดัสินใจซ้ืออยา่งไรต่อการเลือกซ้ือรถยต์

ไฮบริด เพื่อนาํขอ้มูลจาการศึกษาไปต่อยอดใน

การประกอบธุรกิจจาํหน่ายรถยนตต่์อไป 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัเชิงสาํรวจน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ  (1) สาํรวจปัจจยัส่วนบุคคลการบริหารทรัพยากรบุคคลคุณภาพชีวิต

การทาํงานของบุคลากรมหาวิทยาลยัมหิดล(2) เปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนักบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน

ของบุคลากรมหาวิทยาลยัมหิดล (3) วิเคราะห์อิทธิพลของการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงาน

ของบุคลากรมหาวิทยาลยัมหิดลกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาไดแ้ก่ บุคลากรมหาวิทยาลยัมหิดล จาํนวน 400 คน วิธีการสุ่ม

ตวัอยา่งใชเ้ทคนิคการสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ (stratified-sampling) สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่  

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test, F-test และสมการถดถอยพหุคูณ (multiple regression)  

ผลวิจยัพบวา่ (1)ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ31-40 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี 

ประสบการณ์การทาํงานมากกวา่ 10 ปีข้ึนไป มีรายไดต่้อเดือนอยูร่ะหวา่ง 10,000 – 20,000 บาท กลุ่มตวัอยา่งให้

ความสาํคญัต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลในดา้นการวางแผนดา้นกาํลงัคน มากท่ีสุด  คุณภาพชีวิตการทาํงานให้

ความสาํคญัต่อดา้นความรับผิดชอบมากท่ีสุด (2) ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อาย ุการศึกษา ประสบการณ์ รายได ้ 

ท่ีแตกต่างกนัมีผลทาํใหคุ้ณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรแตกต่างกนั (3) ปัจจยัดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลมี

อิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรมหาวิทยาลยัมหิดล 

 

คําสําคัญ: การบริหารทรัพยากรบุคล, คุณภาพชีวิตการทาํงาน 

 

Abstract 

This survey research has three objectives: (1) to survey personal characteristics of human resources 

management and the quality of work life of Mahidol University employees, (2) to compare the differences between 

personal characteristics and the quality of work life of Mahidol University employees, and (3) to analyze the 

influence of human resources management that affect the quality of work life of Mahidol University employees. The 

respondents were 400 Mahidol University employees. The data collection was elicited during May – June 2013. The 

sampling method was multi-sampling. The statistics used in the research were percentage, mean, standard deviation, 

t-test, F-test, and multiple regression. 
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The results reveal that: (1) for the personal characteristics of the respondents, most are female, aged between 

31-40 years old, with a bachelor’s degree, worked at the university more than 10 years, and earn a  monthly income 

between 10,000 – 20,000 baht. For the human resources management aspect, the respondents emphasized human 

resources planning at very high level. Also for the quality of work life, the respondents emphasized responsibility at 

very high level, (2) the difference in gender, age, education, experience, and income affected the difference in quality 

of work life, and (3) the human resources management affected the quality of work life of Mahidol University 

employees. 

 

Keywords: human resources management, quality of work life 

 

ความนํา 

ทรัพยากรบุคคลถือเป็นทรัพยากรท่ีสาํคญัต่อ

องคก์าร บุคคลคือผูจุ้ดประกายความคิด สรรคส์ร้างส่ิง

ต่าง ๆ ใหเ้กิดข้ึนในองคก์าร รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์

ทั้งหมด ซ่ึงหมายถึงวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของ

องคก์ารดว้ย ทรัพยากรบุคคลจึงเป็นหวัใจสาํคญัท่ีสุดใน

องคก์าร เป้าหมายของผลลพัธ์ดา้นทรัพยากรบุคคลแบ่ง

ออกเป็น 2 เป้าหมาย คือ บุคลากรและองคก์าร เน่ืองจาก

การลงทุนดา้นการพฒันาทรัพยากรบุคคลจะทาํให้

บุคลากรมีความสามารถในการทาํงาน และช่วยให้

องคก์าร 

ประสบผลสาํเร็จ  ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา

กระแสของการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ คือ การ

รักษาบุคลากรใหอ้ยู่กบัองคก์ารต่อไป แนวคิดสาํคญั

ประการหน่ึงท่ีมีบทบาทในการพฒันาองคก์าร ทั้งในการ

บริหารจดัการและการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทาํงาน

ในองคก์าร ไดมุ่้งใหค้วามสนใจไปท่ีคุณภาพชีวิตการ

ทาํงาน (quality of working life) เน่ืองจากการพฒันา

คุณภาพชีวิตการทาํงานจะเป็นการจูงใจใหบุ้คลากรใน

องคก์ารนั้นทาํงานอยา่งมีความสุข และนาํมาซ่ึงการเพ่ิม

ผลผลิต (productivity) ท่ีมีคุณภาพและเพ่ิมมากข้ึน 

คุณภาพชีวิตการทาํงานเป็นส่ิงสนองความผาสุขและ

ความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังานทุก ๆ คนในองคก์าร การ

บริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือใหมี้คุณภาพชีวิตการทาํงาน

ท่ีดี นอกจากจะทาํใหบุ้คลากรพึงพอใจแลว้ ยงัอาจส่งผล

ต่อความเจริญรุ่งเรืองต่อองคก์ารดว้ย (Hackman & 

Suttle, 1977, p. 14) 

จากความเป็นมาและความสาํคญัดงักล่าว ผูวิ้จยั

สนใจศึกษา การบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีผลต่อ

คุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรมหาวิทยาลยัมหิดล 

ซ่ึงผลการวิจยัจะเป็นขอ้มูลต่อหน่วยงาน และผูบ้ริหารท่ี

ใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงดา้นการบริหารทรัพยากร

บุคคล เพ่ือก่อใหเ้กิดคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีดีและ

นาํไปสู่ความผกูพนัในองคก์ารต่อไป 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1.  เพ่ือสาํรวจปัจจยัส่วนบุคคล ความคิดเห็น

ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล และความคิดเห็นต่อ

คุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากร

มหาวิทยาลยัมหิดล 

2.  เพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ี

แตกต่างกนักบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากร

มหาวิทยาลยัมหิดล 

3.  เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลของการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของ

บุคลากรมหาวิทยาลยัมหิดล 
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แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 

1.  ตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคลมีความสมัพนัธ์

กบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากร

มหาวิทยาลยัมหิดล ผูวิ้จยัไดศึ้กษาตามแนวคิดในการ

วิจยัของ อิสราภรณ์รัตนเดช (2551)กล่าววา่ ปัจจยัส่วน

บุคคลดา้นเพศ สถานภาพสมรส หน่วยงานท่ีปฏิบติัการ

ไดรั้บเกียรติบตัร มีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อ

องคก์าร และปัจจยัดา้นบุคคลส่วนอาย ุระยะเวลาการ

ปฏิบติังาน ภูมิลาํเนา มีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อ

องคก์ารอยา่งมีนยัสาํคญั 

2.  การบริหารทรัพยากรบุคคล มี

ความสมัพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากร

มหาวิทยาลยัมหิดล  ผูวิ้จยัไดศึ้กษาแนวคิดท่ีสาํคญัใน

การวิจยัของ Adams (1975) กล่าววา่ ทฤษฎีความเสมอ

ภาคของแรงจูงใจเป็นความสมัพนัธ์อยา่งง่าย ซ่ึงคนใน

องคก์ารตอ้งการไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรม บุคคล

จะพึงพอใจมากท่ีสุดกบัการทาํงานและรับการปฏิบติั

อยา่งยติุธรรม ซ่ึงอาศยัการเปรียบเทียบระหวา่งตวัเรา

กบับุคคลอ่ืนๆ โดยพิจารณาเปรียบเทียบ กบัปัจจยัท่ีใส่

เขา้ไปกบัผลท่ีไดรั้บออกมา 

3. คุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากร ทฤษฎี

ท่ีสาํคญัในการวิจยั ไดศึ้กษาแนวคิดของ Walton 

(1973, p 12) ไดก้ล่าวถึงคุณภาพชีวิตการทาํงานไวว้า่ 

เป็นลกัษณะการทาํงานท่ีจะตอบสนองความตอ้งการ

และความปรารถนาของบุคคล สถานภาพตวับุคคลหรือ

สงัคม เร่ืองสงัคมขององคก์ารท่ีทาํใหง้านประสบ

ความสาํเร็จ Blueston (1974, p. 44) ไดก้ล่าวถึงคุณภาพ

ชีวิตในการทาํงานไวว้า่ เป็นการสร้างสรรคบ์รรยากาศ

ท่ีจะทาํใหผู้ใ้ชแ้รงงานไดรั้บความพึงพอใจในการ

ทาํงานสูงข้ึน โดยการมีส่วนร่วมในกระบวนการ

ตดัสินใจและแกไ้ขปัญหาสาํคญัขงองคก์าร ซ่ึงจะมี

ผลกระทบต่อชีวิตการทาํงานของพวกเขา 

 

องค์ประกอบตวัแปร 

ตวัแปรตน้ (independent variables)  ไดแ้ก่ 

1.ปัจจยัส่วนบุคคล  ประกอบดว้ย  (1) เพศ  (2) 

อาย ุ  (3) ระดบัการศึกษา (4) ประสบการณ์การทาํงาน  

(5) รายไดเ้ฉล่ีย 

2. การบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบดว้ย (1) 

การวางแผนดา้นกาํลงัคน (2) การสรรหาและการคดัเลือก 

(3) การฝึกอบรมและการพฒันา (4) การจ่ายค่าตอบแทน

และผลประโยชน ์(5) การดูแลสภาพความปลอดภยั

(6)พนกังานสัมพนัธ์ (7) การวิจยัดา้นทรัพยากรบุคคล(8) 

การประเมินผลการปฏิบติังาน (9) การใหร้างวลั 

ตวัแปรตาม (dependent variables)ไดแ้ก่  

คุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคคลากร

มหาวิทยาลยัมหิดล  ประกอบดว้ย (1) ค่าตอบแทนท่ี

เพียงพอและยติุธรรม (2) ความปลอดภยัและสุขภาพ (3) 

ความมัน่คงกา้วหนา้ในงาน (4) โอกาสในการพฒันา

ความสามารถ (5) ความสัมพนัธ์ทางสังคม  

(6) การสร้างกฎเกณฑใ์นหน่วยงาน (7) ความสมดุล

ระหวา่งงานกบัชีวิตความเป็นอยู ่(8) ความรับผิดชอบ 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

ผูวิ้จยัไดศึ้กษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง และนาํมากาํหนดเป็นกรอบแนวคิด 

การวิจยัท่ีแสดงถึงองคป์ระกอบของตวัแปรและ

สมมติฐานการวิจยั ดงัภาพ 1 
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ภาพ 1 องคป์ระกอบของตวัแปรสมมติฐานและกรอบแนวคิดการวิจยั 

 

สมมติฐานการวจัิย 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่าง

กนัทาํใหคุ้ณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากร

มหาวิทยาลยัมหิดลแตกต่างกนั (H1)  

สมมติฐานขอ้ท่ี 2 การบริหารทรัพยากรบุคคล

มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากร

มหาวิทยาลยัมหิดล (H2) 

 

วธีิดําเนินการวจัิย  

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจโดยใช้

เทคนิควิเคราะห์แบบผสมผสาน ระหวา่ง การวิจยัเชิง

ปริมาณ และการวิจยัเชิงคุณภาพ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น

การศึกษาในคร้ังน้ีไดแ้ก่ บุคลากรมหาวิทยาลยัมหิดล 

วิทยาเขตพญาไท การเลือกกลุ่มตวัอยา่งและแผนการ

สุ่มตวัอยา่ง 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

จากการคาํนวณจาํนวนตวัอยา่งประชากร 

10,443 คนโดยสูตรของทาโร่ยามาเน่ (ยทุธ  ไกรวรรณ์, 

2553) ไดจ้าํนวนตวัอยา่งรวม 400 คน การสุ่มตวัอยา่ง

ประชากรใชเ้ทคนิคการสุ่มแบบชั้นภูมิ (stratified 

sampling) 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม 

(questionnaires) สอบถามตามความคิดเห็นของ

บุคลากรมหาวิทยาลยัมหิดล และการหาคุณภาพของ

เคร่ืองมือใชวิ้ธีการทดสอบความเท่ียงตรง (validity) 

ของแบบสอบถาม ตามเทคนิค Item Objective 

คุณภาพชีวติการทํางานของบุคลากร 

- ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม 

- ดา้นความปลอดภยัและสุขภาพ  

- ดา้นความมัน่คงกา้วหน้าในงาน 

- ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถ 

- ดา้นความสมัพนัธ์ทางสังคม 

-ดา้นการสร้างกฎเกณฑใ์นหน่วยงาน 

- ดา้นความสมดุลระหวา่งงานกบัชีวิต   

  ความเป็นอยู ่

-ดา้นความรับผิดชอบ 

 H1 

 H2 

ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

-. ประสบการณ์การทาํงาน 

-. รายไดเ้ฉล่ีย 

 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

- การวางแผนดา้นกาํลงัคน 

- การสรรหาและการคดัเลือก 

- การฝึกอบรมและพฒันา 

- การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน ์

- การดูแลสภาพความปลอดภยั 

- พนกังานสมัพนัธ์ 

-การวิจยัดา้นทรัพยากรบุคคล 

- การประเมินผลการปฏิบติังาน 

- การให้รางวลั 
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Congruence (IOC) โดยขอ้คาํถามท่ีมีค่า IOC มากกวา่ 

0.6 ทุกขอ้คาํถาม 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มลูและสถิติท่ีใชใ้นการวิจยั

ประกอบดว้ย สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อย

ละ และสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ t-test, F-test (One-Way 

ANOVA) และสถิติวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ 

(multiple regression) 

 

ผลการวจัิย 

ตอนท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของ

ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างบุคลากรพบวา่ ปัจจยั

ส่วนบุคคลดา้นเพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาการ

ทาํงาน และรายได ้ท่ีแตกต่างกนั ทาํใหคุ้ณภาพชีวิตการ

ทาํงานแตกต่างกนั  

ตอนท่ี 2 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ของการ

บริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อคุณภาพชีวิต

การทาํงานของบุคลากรมหาวิทยาลยัมหิดล ไดแ้ก่ ดา้น

การวางแผนดา้นกาํลงัคน การสรรหาและการคดัเลือก 

การฝึกอบรมและการพฒันา การจ่ายค่าตอบแทนและผล

ประโยชน ์การดูแลสภาพความปลอดภยั พนกังาน

สมัพนัธ์ การวิจยัดา้นทรัพยากรมนุษย ์การประเมินผล

การปฏิบติังาน และดา้นการใหร้างวลัท่ีแตกต่างกนัทาํให้

คุณภาพชีวิตการทาํงานแตกต่างกนั

 

ตาราง  1 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ระหว่างปัจจัยการบริหารทรัพยากรบคุคลท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิต

การทาํงานของบคุลากรมหาวิทยาลยัมหิดล 

ตัวแปร ค่า

สัมประสิทธ์ิ

ถดถอย (b) 

t Sig.t ดชันีบอกภาวะร่วมเส้นตรงพหุ 

Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี 1.760     

ดา้นการวางแผนดา้นกาํลงัคน(X1) 0.569 32.883 0.000** 0.62 1.61 

ดา้นการสรรหาและการคดัเลือก (X2) 0.409 17.634 0.000** 0.47 2.15 

ดา้นการฝึกอบรมและพฒันา (X3) 0.338 17.369 0.000** 0.50 2.01 

ดา้นการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ (X4) 0.287 16.898 0.000** 0.31 3.26 

ดา้นการดูแลสภาพความปลอดภยั (X5) 0.087 11.754 0.000** 0.42 2.38 

ดา้นพนกังานสมัพนัธ์ (X6) 0.402 7.520 0.000** 0.41 2.45 

ดา้นการวิจยัดา้นทรัพยากรมนุษย ์(X7) 0.141 2.581 0.000** 0.31 3.20 

ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน (X8) 0.328 8.569 0.000** 0.63 1.60 

ดา้นการให้รางวลั (X9) 0.114 14.279 0.000** 0.40 2.48 

R2 = 0.855, SEE = 0.064,F = 52.366, Sig. of F = 0.000     

ระดบันยัสาํคญั α = .05*  ,  α = .01** 

 

 

จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์พบวา่ตวัแปร

อิสระจาํนวน 9 ตวั ไดแ้ก่ ดา้นการวางแผนดา้นกาํลงั

พล ดา้นการสรรหาและการคดัเลือก ดา้นการฝึกอบรม

และพฒันา ดา้นการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน ์

ดา้นการดูแลสภาพความปลอดภยั ดา้นพนกังาน

สมัพนัธ์ ดา้นการวิจยัดา้นทรัพยากรมนุษย ์ดา้นการ
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ประเมินผลการปฏิบติังานและดา้นการใหร้างวลั มี

อิทธิพลต่อตวัแปรตาม (อิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการ

ทาํงานของบุคลากรมหาวิทยาลยัมหิดล) อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี .01 โดยท่ี ตวัแปรปัจจยัการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ดา้นการวางแผนดา้นกาํลงัคน มีค่า

สมัประสิทธ์ิถดถอยเท่ากบั 0.569ดา้นการสรรหาและ

การคดัเลือก มีค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยเท่ากบั 0.409การ

ฝึกอบรมและพฒันา มีค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยเท่ากบั 

0.569ดา้นการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน ์มีค่า

สมัประสิทธ์ิถดถอยเท่ากบั 0.287ค่า t เท่ากบั 16.898 

ดา้นการดูแลสภาพความปลอดภยั มีค่าสมัประสิทธ์ิ

ถดถอยเท่ากบั 0.087ดา้นพนกังานสมัพนัธ์ มีค่า

สมัประสิทธ์ิถดถอยเท่ากบั 0.402ดา้นการวิจยัดา้น

ทรัพยากรมนุษย ์มีค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยเท่ากบั 0.141

ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังานมีค่าสมัประสิทธ์ิ

ถดถอยเท่ากบั 0.328และดา้นการใหร้างวลัมีค่า

สมัประสิทธ์ิถดถอยเท่ากบั 0.114โดยตวัแปรตน้

ดงักล่าวน้ีสามารถอธิบายความผนัแปรของตวัแปรตาม

ไดป้ระมาณร้อยละ 85.50 และ สามารถเขียนเป็น

สมการไดด้งัน้ี 

อิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของ

บุคลากรมหาวิทยาลยัมหิดล =1.760 + 0.569 (ดา้นการ

วางแผนดา้นกาํลงัคน) + 0.409 (ดา้นการสรรหาและ

การคดัเลือก) + 0.338 (ดา้นการฝึกอบรมและพฒันา) + 

0.287 (ดา้นการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์) + 

0.087 (ดา้นการดูแลสภาพความปลอดภยั) + 0.402 

(ดา้นพนกังานสัมพนัธ์) + 0.141 (ดา้นการวิจยัดา้น

ทรัพยากรมนุษย)์ + 0.328  

(ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน) + 0.114 

(ดา้นการใหร้างวลั) 

 

 

ตาราง 2 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 2 ข้อ 

สมมตฐิาน ยอมรับ ปฏิเสธ 

(H1) : ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัทาํให้คุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรมหาวิทยาลยัมหิดลแตกต่างกนั   

(H2) : การบริหารทรัพยากรบุคคลมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรมหาวิทยาลยัมหิดลแตกต่างกนั   

 

การอภิปรายผล 

การวิจยัเร่ือง การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากร

มหาวิทยาลยัมหิดล สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

ปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรมหาวิทยาลยั 

ดา้นเพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์การ รายได ้

ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของบบุคลากร

มหาวิทยาลยัมหิดล ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ ยบุล เบญ็จรงคกิ์จ (2552,  

หนา้ 44-52) ไดก้ล่าวถึงแนวความคิดดา้น 

ประชากรศาสตร์ เป็นทฤษฏีท่ีใชห้ลกัการของความ

เป็นเหตุเป็นผล กล่าวคือ พฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย ์

เกิดข้ึนตามแรงบงัคบัจากภายนอกมากระตุน้ เป็นความ

เช่ือท่ีวา่ คนท่ีมีคุณสมบติัทางประชากรท่ีแตกต่างกนั 

จะมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัไปดว้ย ดงันั้น จึงทาํการ

วิเคราะห์ความแตกต่างในดา้นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีทาํให้

คุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากร

มหาวิทยาลยัมหิดลแตกต่างกนัผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็น

วา่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาการทาํงานและ

รายไดต่้อเดือน มีผลสมัฤทธ์ิดา้นคุณภาพชีวิตการ

ทาํงานท่ีแตกต่างกนั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 

สุนนัทา  เลาหนนัทน ์(2551,  

หนา้ 8-11) ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อ

พฤติกรรมการปฏิบติังานในองคก์ารใหมี้ประสิทธิภาพ 
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ปัจจยัดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมี

อิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากร

มหาวิทยาลยัมหิดล ระดบัความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก 

เรียงจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี การวางแผนดา้นอตัรา

กาํลงัคน การใหร้างวลั การดูแลสภาพความปลอดภยั 

การประเมินผลและการปฏิบติังาน การฝึกอบรมและ

พฒันา การสรรหาและคดัเลือก พนกังานสัมพนัธ์ การ

จ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน ์และดา้นการวิจยั

ทรัพยากรมนุษย ์ ความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล โดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยมาก

ท่ีสุดในดา้นการวางแผนดา้นอตัรากาํลงัคน  ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ยงยุทธ  เกษสาคร (2551หนา้ 

47) ท่ีกล่าววา่ การบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึงการ

ดาํเนินการเก่ียวกบับุคคลท่ีมีหนา้ท่ีความรับผิดขอบใน

การดาํเนินงานขององคก์รใหท้าํงานอยา่งมี

ประสิทธิภาพ (efficiency) ใหไ้ดผ้ลดีท่ีสุดโดยใชเ้วลา

และส้ินเปลืองเงินและวสัดุในการทาํงานนั้นๆ นอ้ย

ท่ีสุด การบริหารทรัพยากรบุคคลจึงตอ้งอาศยัเทคนิค

ในการคดัเลือกบุคคลท่ีมาปฏิบติังานใหเ้หมาะสม และ

ตอ้งใชเ้ทคนิคในการพฒันาบุคคลท่ีมีอยุใ่หมี้ความรู้

และความสามารถท่ีจะทาํงานใหเ้กิดประโยชน ์ใน

ขณะเดียวกนักส่็งเสริมคนเหล่านั้นใหมี้ความกา้วหนา้

และไดรั้บผลตอบแทนท่ีพอใจและมีความสุขในการ

ทาํงานดว้ย 

จากผลสาํรวจปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตการ

ทาํงานของบุคลากร เกิดจากปัจจยัต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนั 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ Walton (1973,  

p. 12) ไดก้ล่าววา่ คุณภาพชีวิตการทาํงานเป็นลกัษณะ

งานท่ีตอบสนองความตอ้งการและความปรารถนาของ

บุคคล โดยพิจารณาคุณลกัษณะแนวทางความเป็น

บุคคล สถานภาพตวับุคคลหรือสงัคมท่ีทาํใหง้าน

ประสบความสาํเร็จ  และสอดคลอ้งกบั องคก์าร

ยเูนสโก (UNESCO, 1978) ท่ีไดใ้หค้วามหมายคุณภาพ

ชีวิตไวว้า่พ้ืนฐานคุณภาพชีวิตของประชากร ดูไดจ้าก 

1) รายไดค้รอบครัวท่ีพอเพียงแก่การเล้ียงชีพ 2) การมี

งานทาํ 3) การศึกษาและอตัราการรู้หนงัสือของ

ประชาชน 4) โอกาสในการมีส่วนร่วมทางการเมือง 5) 

การมีเอกราชของประเทศโดยปราศจากการแทรกแซง

จากรัฐบาลอ่ืน นอกจากน้ี คุณภาพชีวิตมีบทบาทสาํคญั

ในแง่ความผาสุกของมนุษย ์ซ่ึงคุณภาพชีวิตเป็นส่ิงท่ี

เก่ียวกบัสวสัดิการมนุษยแ์ละความสุข  

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะการวจิยัคร้ังนี ้

จากการวิจยัเร่ือง“การบริหารทรัพยากรบุคคล

ท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากร

มหาวิทยาลยัมหิดล” ผูวิ้จยัขอเสนอแนวทางดงัน้ี 

1.  หน่วยงานหรือองคก์รต่าง ๆ สามารถนาํ

ผลการวิจยัดา้นปัจจยัส่วนบุคคลไปใชเ้พ่ือการกาํหนด

และวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้

สามารถบริหารบุคคลากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.  หน่วยงานหรือองคก์รต่าง ๆ ควรให้

ความสาํคญักบัการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเนน้

ในดา้นการประกาศวิสยัทศันเ์ป้าหมาย  

พนัธกิจ ใหบุ้คลากรทราบ ควรใชร้ะบบสารสนเทศเพ่ือ

สนบัสนุนขอ้มุลการสรรหาบุคลากร ควรมีการ

ฝึกอบรมบุคลากรทุกระดบั ควรมีการจ่ายค่าตอบแทนท่ี

เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั  จดัใหมี้การ

ซอ้มดบัเพลิงเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมอยา่งนอ้ยปี

ละ 1 คร้ัง  ควรมีการนาํผลจากการสาํรวจความพึง

พอใจการบริหารทรัพยากรบุคคล และคุณภาพชีวิตการ

ทาํงานของบุคลากรมาเป็นขอ้มูลในการปรับปรุง

องคก์ร และจดัใหมี้การมอบรางวลัแก่ผูป้ฏิบติังานตาม

วาระต่างๆ อยา่งสมํ่าเสมอ 

3. หน่วยงานหรือองคก์รต่าง ๆ ควรให้

ความสาํคญักบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน ดงัน้ี การจ่าย

ค่าตอบแทนตามความเหมาะสมกบัผลการปฏิบติังาน

และมีความพอใจกบัค่าตอบแทนท่ีไดรั้บมีการส่งเสริม
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และสนบัสนุนใหบุ้คลากรมีสุขภาพท่ีดีเพ่ือท่ีจะนาํไปสู่

การปฏิบติังานท่ีดี สนบัสนุนใหบุ้คลากรมีความมัน่คง

กา้วหนา้ในงานและมีการพฒันาความสามารถโดยการ

ฝึกอบรมเพ่ิมพนูความรู้ความสามารถ เพ่ือใหเ้ป็น

องคก์รตน้แบบและสามารถร่วมงานกบัองคก์รอ่ืน ๆ 

ไดเ้ป็นอยา่งดี  

 

 

ข้อเสนอแนะงานวจิยัคร้ังต่อไป 

1.  ในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาตวัแปรอ่ืน

ท่ีอาจจะส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิในการดาํเนินงานของ

องคก์ร เช่น ปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม ทางกายภาพ ปัจจยัภาวะ

ผูน้าํ เป็นตน้ 

2.  ควรเพ่ิมเติมการวิจยัเชิงคุณภาพร่วมกบัการ

วิจยัเชิงปริมาณ เช่น บทสมัภาษณ์ของผูบ้ริหาร 

3.  ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบคุณภาพ

ชีวิตการทาํงานของบุคลากร เม่ือประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 1 มกราคม 2558 
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บุคลกิภาพและทศันคติทีม่ผีลต่อการตัดสินใจเลอืกแบรนด์เคร่ืองสําอางค์ของผู้บริโภคในจังหวดั

ปทุมธานี 

Personality and Attitudes Affecting Consumer’s Decision Making of Cosmetics Products in 

Pathum Thani Province 

 

                                                                                                                                                อศัราพรรณ ภูจาํปา และ ดร. เยาวภา ปฐมศิริกลุ                                                                                                                                 

 

บทคัดย่อ   

การวิจยัน้ี เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลกบั

พฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางคข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี (2) เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลของบุคลิกภาพของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแบรนดเ์คร่ืองสาํอางคข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี และ (3) เพ่ือวิเคราะห์

อิทธิพลของทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแบรนดเ์คร่ืองสาํอางคข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา เป็นผูซ้ื้อเคร่ืองสาํอางคใ์นร้านจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางคใ์นจงัหวดัปทุมธานี รวมทั้งส้ินจาํนวน 400 

คน สุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอนและแบบเป็นระบบ เกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั 

ประกอบดว้ย สถิติเชิงพรรณนา สถิติไคสแควร์ และสถิติวิเคราะห์สมการถดถอยโลจิสติค ผลการวิจยัพบวา่ (1) ปัจจยั

ส่วนบุคคลดา้น อาย ุอาชีพ การศึกษา รายได ้มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกเคร่ืองสาํอางคข์องผูบ้ริโภคใน

จงัหวดัปทุมธานี (2) บุคลิกภาพแบบซบัซอ้น บุคลิกภาพแบบหา้วหาญมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกแบรนด์

เคร่ืองสาํอางคข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี (3) ทศันคติไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกแบรนดเ์คร่ืองสาํอางคข์อง

ผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี 

 

คําสําคัญ : บุคลิกภาพ ทศันคติ, การตดัสินใจเลือกแบรนด,์ เคร่ืองสาํอางคค์ ์

 

Abstract  

 The purpose of this research is as follows: (1) to analyze the correlation between personal factors and buying 

behavior of consumers for cosmetics brands in Pathum Thani Province; (2) to analyze the influence of personality on 

consumer attitudes toward cosmetics brands; (3) to analyze the influence of personality on the consumers of 

cosmetics brands in Pathum Thani  Province. The sample size is composed of 400 cosmetics customers in Pathum 

Thani Province. A survey questionnaire was used in collecting data. Descriptive analyses such as frequency, 

percentage, average, standard deviation and other related statistics are used to test the hypothesis as well as Chi-

Square and Logistic regression. The findings show that:  (1) Personal factors, including age, occupation, educations 

level, income, correlated with buying behavior of the consumers of cosmetics brands  in Pathum Thani Province. (2) 
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Personality traits of sophistication and ruggedness affected the consumers’ decision making for Asian cosmetics 

brands. (3) The consumers’ attitudes did not affect cosmetics brand decisions in Pathum Thani Province. 

 

Keywords:  personality, attitudes, buying behavior, buying decision, cosmetics brand 

 

ความนํา  

 สถานการณ์ของธุรกิจเคร่ืองสาํอางคใ์น

ประเทศไทยในศตวรรษท่ี 21 ธุรกิจส่วนใหญ่มี

นโยบายการบริหารงานและการพฒันาอุตสาหกรรม

เคร่ืองสาํอางคใ์หมี้การเติบโตอยา่งเขม้แขง็เพ่ือ

ยกระดบัสมาคมเคร่ืองสาํอางคไ์ทยสู่มิติใหม่ เพ่ือ

รองรับการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน รวมถึง

สภาวการณ์แข่งขนัของธุรกิจเคร่ืองสาํอางคใ์นประเทศ

ไทย (สมาคมผูผ้ลิตเคร่ืองสาํอางคไ์ทย, 2555) 

จากการศึกษาเร่ืองบุคลิกภาพและทศันคติของผูบ้ริโภค

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก 

แบรนดเ์คร่ืองสาํอางค ์ไดมี้นกัวิชาการหลายท่านเสนอ

แนวคิดเร่ืองบุคลิกภาพของผูบ้ริโภค ดงัเช่นแนวคิด

ของ Aaker (1997) กล่าววา่ ผูบ้ริโภคจะรับรู้ถึง

บุคลิกภาพของผลิตภณัฑแ์ละเลือกผลิตภณัฑซ่ึ์ง

สอดคลอ้งกบับุคลิกภาพของตนเองตอ้งสามารถ

สะทอ้นซ่ึงความเป็นตวัตนของผูบ้ริโภค โดยแบ่ง

ออกเป็น 5 กลุ่มบุคลิกภาพ ประกอบดว้ย บุคลิกภาพ

แบบจริงใจ บุคลิกภาพแบบน่าต่ืนเตน้ บุคลิกภาพแบบ

ผูมี้ความสามารถ บุคลิกภาพแบบซบัซอ้น และ

บุคลิกภาพแบบหา้วหาญ นอกจากน้ีบุคลิกภาพยงัแสดง

ถึงวิธีท่ีบุคคลตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้ม ทั้งลกัษณะ

ทางกาย ความสามารถทางสมอง ทกัษะการทาํกิจกรรม

ต่างๆ และลกัษณะทางจิตของแต่ละบุคคลท่ีสามารถ

รับรู้และตอบสนองได ้ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่บุคลิกภาพ

ของผูบ้ริโภคจึงเป็นปัจจยัท่ีมีความสาํคญัต่อการ

ตดัสินใจเลือกแบรนดเ์คร่ืองสาํอางคน์อกจากน้ี 

Schiffman and Kanuk (2007) ไดเ้สนอทฤษฏีทศันคติ 

ซ่ึงกล่าววา่ทศันคติเป็นความโนม้เอียงท่ีบุคคลเรียนรู้

เพ่ือใหมี้พฤติกรรมสอดคลอ้งกบัลกัษณะพึงพอใจ

หรือไม่พึงพอใจท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด ทศันคติ

ประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ความรู้ความ

เขา้ใจ ความรู้สึกชอบ ความพึงพอใจ และพฤติกรรม

หรือแนวโนม้จะตดัสินใจซ้ือ  ดงันั้นทศันคติของ

ผูบ้ริโภคจึงมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจซ้ือ 

อยา่งไรกต็าม จากการศึกษาความเป็นมาของธุรกิจ

เคร่ืองสาํอางคใ์นประเทศไทย ธุรกิจเคร่ืองสาํอางคก์ย็งั

ประสบปัญหาดา้นการตอบสนองความตอ้งการและ

ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค อนัเน่ืองจากการ

เปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผูบ้ริโภคอยา่งรวดเร็ว การ

เขา้ถึงขอ้มลูท่ีผูบ้ริโภคเขา้ถึงไดง่้ายข้ึนจากแหล่งขอ้มูล

อินเตอร์เน็ต โซเช่ียลมีเดีย การนาํทฤษฏีบุคลิกภาพและ

ทศันคติมาประยกุตใ์ชใ้นการกาํหนดกลุ่มเป้าหมายทาํ

ไดย้ากข้ึน เน่ืองจากพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัของ

กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มท่ีแตกต่างกนั ทั้งในดา้น

ทศันคติ ประสบการณ์ การเรียนรู้ ความรู้สึกนึกคิด ท่ี

นาํไปสู่พฤติกรรมการเลือกซ้ือท่ีแตกต่างกนั จึงนาํไปสู่

การศึกษาถึงทฤษฏีบุคลิกภาพและทศันคติท่ีส่งผลต่อ

ปัจจยัการตดัสินใจเลือกเคร่ืองสาํอางคข์องผูบ้ริโภค 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย  

 1.  เพ่ือวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของปัจจยัส่วน

บุคคลกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางคข์อง

ผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี 

 2.  เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลของบุคลิกภาพของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก 

แบรนดเ์คร่ืองสาํอางคข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี 
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 3.  เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลของทศันคติท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกแบรนดเ์คร่ืองสาํอางคข์องผูบ้ริโภค

ในจงัหวดัปทุมธานี 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

พฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางคข์องผูบ้ริโภคใน

จงัหวดัปทุมธานี ผูวิ้จยัไดศึ้กษาแนวคิดในการวิจยั

ไดแ้ก่ Defleur and Bcll-Rokeaoh (1996) กล่าววา่ 

พฤติกรรมของบุคคลซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะของบุคคล 

จะมีความแตกต่างกนัทั้งในดา้น เพศ อาย ุการศึกษา 

สถานภาพทางสงัคมและเศรษฐกิจ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ี

ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑห์รือบริการท่ี

แตกต่างกนั และศึกษาทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค  

 Kotler (2012) กล่าววา่ วา่ ผูบ้ริโภคจะแสดงพฤติกรรม

การซ้ือผลิตภณัฑห์รือบริการ โดยใชก้ารตั้งคาํถามเพ่ือ

คน้หาคาํตอบในการช่วยวิเคราะห์พฤติกรรม คือ 

พฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางค ์ไดแ้ก่ สถานท่ีท่ี

ซ้ือ การเลือกผลิตภณัฑ ์ปริมาณในการซ้ือ เวลาในการ

ซ้ือ  

 2. บุคลิกภาพมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก

แบรนดเ์คร่ืองสาํอางคข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี 

ผูวิ้จยัไดศึ้กษาแนวคิดในการวิจยัไดแ้ก่ ทฤษฎี

บุคลิกภาพ Aaker (1997) กล่าววา่ ผูบ้ริโภคจะรับรู้ถึง

บุคลิกภาพของผลิตภณัฑแ์ละเลือกผลิตภณัฑซ่ึ์ง

สอดคลอ้งกบับุคลิกภาพของตนเองตอ้งสามารถ

สะทอ้นซ่ึงความเป็นตวัตนของผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภค 

ประกอบดว้ย บุคลิกภาพแบบจริงใจ บุคลิกภาพแบบน่า

ต่ืนเตน้ บุคลิกภาพแบบผูมี้ความสามารถ บุคลิกภาพ

แบบซบัซอ้น และบุคลิกภาพแบบหา้วหาญ และศึกษา

ศึกษาทฤษฎีการตดัสินใจซ้ือของ Schiffman and 

Kanuk (2007) กล่าวถึง ผูบ้ริโภคมีการเลือกรับรู้จากส่ิง

เร้า ซ่ึงนาํไปสู่การตดัสินใจของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย 

การตดัสินใจเลือกแบรนดเ์คร่ืองสาํอางคเ์อเชีย แบรนด์

เคร่ืองสาํอางคต์ะวนัตก งานวิจยัท่ีเก่ียงขอ้ง เพชรรัตน ์

สาสนปัชโชติ (2550) พบวา่ โฆษณาในนิตยสารไทย

ส่วนใหญ่นิยมใชก้ารวางตาํแหน่งตราสินคา้โดย

บุคลิกภาพ และคุณสมบติัของสินคา้เป็นหลกั โดย

สินคา้ท่ีใหป้ระโยชนด์า้นอารมณ์ และเคร่ืองสาํอางค์

นิยมวางตาํแหน่งตราสินคา้โดยใชบุ้คลิกภาพ 

 3.ทศันคติมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกแบ

รนดเ์คร่ืองสาํอางคข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี 

ผูวิ้จยัไดศึ้กษาแนวคิดในการวิจยัไดแ้ก่ ทฤษฎีทศันคติ

ของ Schiffman and Kanuk (2010) กล่าววา่ แนวโนม้ท่ี

จะแสดง ออกซ่ึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย 

ความเขา้ใจ ความรู้สึก พฤติกรรม งานวิจยัท่ีเก่ียงขอ้ง 

รัตนสุดา แสงรัตนา (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษา

ทศันคติและพฤติกรรมดา้นส่วนประสมทางการตลาด

ในการซ้ือเคร่ืองสาํอางคข์องประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติดา้น

คุณภาพของสินคา้ควรเหมาะสมกบัราคาท่ีจาํหน่าย 

ดา้นพฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางคข์องกลุ่ม

ตวัอยา่ง พบวา่ พฤติกรรมการใชเ้คร่ืองสาํอางคแ์ละ

หลกัในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์ะตอ้งเป็นสินคา้ท่ีมี

คุณภาพโดยส่วนใหญ่ซ้ือจากซุปเปอร์มาร์เกต็ ร้าน

สะดวกซ้ือ 
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กรอบแนวคิดการวจัิย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 องคป์ระกอบตวัแปรสมมติฐานและกรอบ  

แนวคิดการวิจยั 

 

สมมติฐานการวจัิย  

สมมุติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลมี

ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางค์

ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี (H1) 

สมมุติฐานขอ้ท่ี 2 บุคลิกภาพมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกแบรนดเ์คร่ืองสาํอางคข์องผูบ้ริโภคใน

จงัหวดัปทุมธานี (H2 ) 

สมมุติฐานขอ้ท่ี 3 ทศันคติมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกแบรนดเ์คร่ืองสาํอางคข์องผูบ้ริโภค (H3 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วธีิดําเนินการวจัิย  

 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจโดยใช้

เทคนิคการวิจยัเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น

การศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่  ผูซ้ื้อเคร่ืองสาํอางคใ์นร้าน

จาํหน่ายเคร่ืองสาํอางคใ์นจงัหวดัปทุมธานี  

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การสุ่มตวัอยา่งใชเ้ทคนิคการสุ่มแบบหลาย

ขั้นตอน (multi-stage sampling) ดงัน้ี ขั้นตอนท่ี 1ใช้

วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ (stratified random sampling) 

แบ่งธุรกิจเคร่ืองสาํอางคเ์ป็น 3 กลุ่มคือ 

หา้งสรรพสินคา้ ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ร้านคา้เฉพาะอยา่ง  

ขั้นตอนท่ี 2 ใชวิ้ธีสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (simple random 

sampling)ร้านขายเคร่ืองสาํอางคแ์ต่ละหน่วยมีโอกาส

ถกูสุ่มมาเท่า ๆ กนั โดยสุ่มตวัอยา่งตามสดัส่วนร้านขาย

  

 

 

ตวัแปรตาม 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

-เพศ 

-อาย ุ

-การศึกษา 

-อาชีพ 

รายได ้

 บุคลิกภาพ 

-บุคลิกภาพแบบจริงใจ 

-บุคลิกภาพแบบน่าต่ืนเตน้ 

-บุคลิกภาพแบบผูมี้ความสามารถ 

-บุคลิกภาพแบบซบัซอ้น 

ิ ้  

ทศันคติ 

-ความรู้ความเขา้ใจ 

-ความรู้สึก 

-พฤติกรรม 

พฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางคข์อง

ผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี 

-สถานทีท่ีซ้ือ 

-การเลือกผลิตภณัฑ ์

-ปริมาณในการซ้ือ 

ใ ื้  

การตดัสินใจเลือกแบรนดเ์คร่ืองสาํอางคข์อง

ผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี 

-แบรนดเ์คร่ืองสาํอางคเ์อเชีย/ตะวนัตก 

H1 

H2 

H3 

ตวัแปรตน้ 
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เคร่ืองสาํอางค ์ทาํใหมี้กลุ่มตวัอยา่งร้านขาย

เคร่ืองสาํอางคห์า้งสรรพสินคา้ จาํนวน 200 ตวัอยา่ง 

ร้านซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จาํนวน 116 ตวัอยา่ง และร้าน

สินคา้เฉพาะอยา่ง จาํนวน 84 ตวัอยา่ง รวมทั้งส้ิน 400 

ตวัอยา่ง  ขั้นตอนท่ี 3 ใชวิ้ธีสุ่มตวัอยา่งแบบเป็นระบบ 

(systematic sampling)  โดยสุ่มตวัอยา่ง 1 คนเวน้ 2 คน

ใหไ้ดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน   

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ใช้

แบบสอบถาม การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ใชวิ้ธีการ

ทดสอบความเท่ียงตรง (validity) ของแบบสอบถาม 

ตามเทคนิค Item Objective Congruence (IOC) 

(Revinelli and Hambleton, 1997) โดยขอ้คาํถามท่ีมีค่า 

IOC มากกวา่ 0.6 ทุกจาํนวน 30 ขอ้ ปรับปรุง 12 ขอ้  

และการหาค่าความเช่ือมัน่ ไดค่้าสมัประสิทธ์ิเอลฟ่า

ของคอนบรัค (Cronbach, 1970) โดยตอนท่ี 2 

บุคลิกภาพมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.846 และตอนท่ี 3 

ทศันคติมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.882  โดยมีค่าความ

เช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั  0.801 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มลูและสถิติท่ีใชใ้นการวิจยั 

สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ยสถิติเชิงพรรณนา

ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชส้ถิติเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบ

สมมติฐาน ไดแ้ก่ สถิติวิเคราะห์ไควส์แคว ์(Chi-

Square) สถิติวิเคราะห์พหุคุณถดถอย (Multiple 

regression) และสถิติวิเคราะห์สมการความถดถอย     

โลจิสติค (Logistic  regression) 

 

ผลการวจัิย  

 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์

ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

เคร่ืองสาํอางคข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานีพบวา่ 

ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางคข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดั

ปทุมธานีดงัน้ี ตาราง 1 

ตาราง 1 

นบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

เคร่ืองสาํอางคข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี 

 สถานท่ี ช่วงเวลา วนัท่ี จาํนวน

เงินต่อ

คร้ัง 

อาย ุ X    

อาชีพ    X 

การศึกษา  X X  

รายได ้ X X X  

 

 จากตาราง 1 พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น 

อาชีพ การศึกษามีความสมัพนัธ์กบัสถานท่ีเลือกซ้ือ 

-ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น อาย ุอาชีพ มีความสมัพนัธ์กบั

ช่วงเวลาท่ีเลือกซ้ือ  

-ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น อาย ุอาชีพมีความสมัพนัธ์กบัวนั

ในการซ้ือ 

-ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น อาย ุการศึกษา รายได ้มี

ความสมัพนัธ์กบัปริมาณในการซ้ือ 

 ตอนท่ี 2 ผลการทดสอบอิทธิพลของ

บุคลิกภาพมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแบรนด์

เคร่ืองสาํอางคข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี พบวา่  

บุคลิกภาพแบบซบัซอ้น บุคลิกภาพแบบหา้วหาญ มีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกแบรนดเ์คร่ืองสาํอางค ์อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 สรุปผลการทดสอบอิทธิพลของบุคลิกภาพมี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกแบรนดเ์คร่ืองสาํอางคข์อง

ผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี รายละเอียดดงัตาราง 2 

 

ตาราง 2 

อิทธิผลของบคุลิกภาพท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกแบ

รนด์เคร่ืองสาํอางค์ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี 

 B S.E Wald df Sig. Exp(B) 

ค่าคงท่ี -.072 .814 .008 1 .930 .931 

บุคลิกภาพ

ซบัซอ้น 

.435** .116 14.018 1 .000 1.546 

บุคลิกภาพ

หา้วหาญ 

-.329* .141 5.416 1 .020 .720 

Chi-square=18.967 ,df= 5,P-value = .002 Cox & Snell R square = .046 

 จากตาราง 2 สมัประสิทธ์ิการถดถอยโลจิสติค

ของตวัแปรอิสระทุกตวัมีค่าไม่เท่ากบัศูนยอ์ยา่งมี

นยัสาํคญัท่ี 0.05 (Chi-square=18.967 ,df= 5,P-value = 

.002 Cox & Snell R square = .046)ซ่ึงหมายความวา่ตวั

แปรทั้ง 5 ตวั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกแบรนด์

เคร่ืองสาํอางคเ์อเชียกบัตะวนัตกของผูบ้ริโภคและเม่ือ

พิจารณาความสามารถในการทาํนายของโมเดลโลจิ

สติคพบวา่ สามารถทาํนายความแปรผนัของการ

ตดัสินใจเลือกแบรนดเ์คร่ืองสาํอางคไ์ดร้้อยละ 4.6 

(Cox & Snell R square = .046)โดยตวัแปรท่ีทาํให้

สดัส่วนของการตดัสินใจเลือกแบรนดเ์คร่ืองสาํอางค์

ต่างกนัอยา่งมีนบัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มี 2 ตวั

แปร ประกอบดว้ย บุคลิกภาพแบบซบัซอ้น และ 

บุคลิกภาพแบบหา้วหาญ 

 Ln การตดัสินใจเลือกแบรนดเ์คร่ืองสาํอางค ์= 

-.072 +.435 (บุคลิกภาพแบบซบัซอ้น) -.329 

(บุคลิกภาพแบบหา้วหาญ) 

ตอนท่ี 3 ผลการทดสอบอิทธิพลของทศันคติ

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแบรนดเ์คร่ืองสาํอางคข์อง

ผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี พบวา่ ทศันคติ ดา้น

ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และพฤติกรรมไม่มี

นยัสาํคญัทางสถิติกบัการตดัสินใจเลือกแบรนด์

เคร่ืองสาํอางคข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี 

สรุปผลการทดสอบอิทธิพลของทศันคติมีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกแบรนดเ์คร่ืองสาํอางคข์อง

ผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานีรายละเอียดดงัตาราง3  

ตาราง 3 

อิทธิผลของทัศนคติท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือก 

แบรนด์เคร่ืองสาํอางค์ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี 

 B S.E Wald df Sig. Exp(B) 

คา่คงท่ี -

.1178 

.612 3.700 1 .054 .308 

ความรู้

ความเข้าใจ 

.235 .173 1.843 1 .175 1.265 

ความรู้สกึ .105 .178 .349 1 .555 1.111 

พฤตกิรรม -.073 .180 .163 1 .687 .930 

Chi-square=3.339, df =  3,P-value = .342 Cox & Snell R square = .008  

 จากตาราง 3 พบวา่ สมัประสิทธ์ิการถดถอยโล

จิสติคของตวัแปรอิสระทุกตวัมีค่าไม่เท่ากบัศูนยอ์ยา่ง

ไม่มีนยัสาํคญัท่ี 0.05 (Chi-square=3.339, df = 3,P-

value = .342 Cox & Snell R square = .008) ซ่ึง

หมายความวา่ตวัแปรทั้ง 3 ตวั ไม่มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกแบรนดเ์คร่ืองสาํอางคข์องผูบ้ริโภคและ

เม่ือพิจารณาความสามารถในการทาํนายของโมเดลโลจิ

สติคสามารถทาํนายความแปรผนัของการตดัสินใจ

เลือกแบรนดเ์คร่ืองสาํอางคไ์ดร้้อยละ0.8 (Cox & Snell 

R square = .008)โดยไม่มีตวัแปรใดเลยท่ีทาํใหส้ดัส่วน
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ของการตดัสินใจเลือกแบรนดเ์คร่ืองสาํอางคต่์างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

การอภิปรายผล  

 การวิจยัเร่ืองเร่ือง“บุคลิกภาพและทศันคติท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกแบรนดเ์คร่ืองสาํอางคข์อง

ผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี” มีขอ้คน้พบดงัน้ี 

 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุอาชีพ การศึกษา 

รายได ้มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือก

เคร่ืองสาํอางคข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี

ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

Kotler (2012) กล่าววา่ ผูบ้ริโภคจะแสดงพฤติกรรมการ

ซ้ือผลิตภณัฑห์รือบริการ โดยใชก้ารตั้งคาํถามเพ่ือ

คน้หาคาํตอบในการช่วยวิเคราะห์พฤติกรรม คือ 

พฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางค ์ไดแ้ก่ สถานท่ีท่ี

ซ้ือ  การเลือกผลิตภณัฑ ์ ปริมาณในการซ้ือ เวลาในการ

ซ้ือ และผลวิจยัยงัสอดคลอ้งกบั อรุณวรรณ แกว้ศิลป์ 

(2552) พบวา่ การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางคโ์ดยแยก

ตามลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่เพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้มีความ

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญักบัการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองสาํอางคโ์อเรียลทอล พร้ินเซสในกรุงเทพมหา

นคร 

 บุคลิกภาพมีอิทธิพลกบัการตดัสินใจเลือกแบ

รนดเ์คร่ืองสาํอางคข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี มี

จาํนวน 2 ตวั คือ บุคลิกภาพแบบซบัซอ้น รองลงมาคือ 

บุคลิกภาพแบบหา้วหาญมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกแบรนดเ์คร่ืองสาํอางคเ์อเชีย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ทฤษฎีบุคลิกภาพ Aaker (1997) กล่าววา่ ผูบ้ริโภคจะ

รับรู้ถึงบุคลิกภาพของผลิตภณัฑแ์ละเลือกผลิตภณัฑซ่ึ์ง

สอดคลอ้งกบับุคลิกภาพของตนเองตอ้งสามารถ

สะทอ้นซ่ึงความเป็นตวัตนของผูบ้ริโภค ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัทฤษฏีการตดัสินใจ Schiffman and Kanuk  (2007) 

กล่าวถึง ผูบ้ริโภคมีการเลือกรับรู้จากส่ิงเร้า ซ่ึงนาํไปสู่

การตดัสินใจของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย การตดัสินใจ

เลือกแบรนดเ์คร่ืองสาํอางคเ์อเชีย แบรนด์

เคร่ืองสาํอางคต์ะวนัตก และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

เพชรรัตน ์สาสนปัชโชติ (2551) พบวา่ โฆษณาใน

นิตยสารไทยส่วนใหญ่นิยมใชก้ารวางตาํแหน่งตรา

สินคา้โดยบุคลิกภาพ และคุณสมบติัของสินคา้เป็น

หลกั โดยสินคา้ท่ีใหป้ระโยชนด์า้นอารมณ์ และ

เคร่ืองสาํอางคนิ์ยมวางตาํแหน่งตราสินคา้โดยใช้

บุคลิกภาพ 

อยา่งไรกต็ามทศันคติ ดา้นความรู้ความเขา้ใจ 

ความรู้สึก พฤติกรรมไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก

แบรนดเ์คร่ืองสาํอางคเ์อเชียและแบรนดเ์คร่ืองสาํอางค์

ตะวนัตกของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี  อาจ

เน่ืองจากผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์

เคร่ืองสาํอางคส่์วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั

ผลิตภณัฑมี์ความคลา้ยคลึงกนัทั้งเคร่ืองสาํอางคเ์อเชีย

และแบรนดเ์คร่ืองสาํอางคต์ะวนัตก ซ่ึงผูบ้ริโภคท่ีเขา้

มาเลือกซ้ือในร้านขายเคร่ืองสาํอางคน์ั้นมีพฤติกรรม

การเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางคจ์ากร้านขายเคร่ืองสาํอางคท่ี์

มีสาขาในหา้งสรรพสินคา้โดยมีเหตุผลดา้นความ

สะดวกสบายท่ีจะเดินทางท่ีเขา้มาซ้ือและตอ้งเป็น

เคร่ืองสาํอางคท่ี์มีคุณภาพ 

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังนี้ 

 จากผลการวิจยัในคร้ังน้ีพบขอ้มลูท่ีสามารถ

นาํมาเป็นขอ้เสนอแนะแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การวางกลยทุธ์การตลาด 

 1. ผูป้ระกอบธุรกิจดา้นเคร่ืองสาํอางค ์ควร

มุ่งเนน้การกาํหนดกลุ่มเป้าหมายใหมี้เหมาะสม

เคร่ืองสาํอางคแ์บบเอเชีย และ เคร่ืองสาํอางคแ์บบ

ตะวนัตก นาํเสนอใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย เพศ

หญิง อายรุะหวา่ง 20 – 30 ปี ท่ีมีความตอ้งการดา้น

คุณภาพของผลิตภณัฑแ์ละความสะดวกสบายในการ
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เลือกซ้ือ ซ่ึงมีราคาตํ่ากวา่หรือเทียบเท่า 1,000 บาท 

เพ่ือใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อไป 

 2. ผูป้ระกอบธุรกิจดา้นเคร่ืองสาํอางค ์ควร

มุ่งเนน้การวางกลยทุธ์การตลาดในการสร้างแบรนด์

โดยการเลือกเสนอผลิตภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบั

บุคลิกภาพแต่ละแบบของผูบ้ริโภค เช่น การมุ่งเนน้แบ

รนดเ์คร่ืองสาํอางคจ์ากต่างประเทศ และผลิตภณัฑท่ี์มี

ช่ือเสียง มีคุณภาพ เป็นท่ียอมรับ เสนอกบักลุ่มลูกคา้

กลุ่มบุคลิกภาพแบบซบัซอ้น การเสนอผลิตภณัฑท่ี์

ผลิตภายในประเทศ ใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน หรือ 

ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตจากธรรมชาติ เสนอกบัลกูคา้กลุ่ม

บุคลิกภาพแบบหา้วหาญ การเสนอผลิตภณัฑท่ี์มี

เอกลกัษณ์ ไม่เปล่ียนแปลงแบบบ่อย เสนอกบัลูกคา้

กลุ่มบุคลิกภาพแบบจริงใจ การเสนอเคร่ืองสาํอางค์

ตวัอยา่งใหท้ดลอง ทนัสมยั เช่น สีสนั เทรนดก์าร

แต่งหนา้ใหม่ ๆ เสนอกบัลกูคา้ในกลุ่มบุคลิกภาพแบบ

น่าต่ืนเตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. งานวิจยัคร้ังต่อไป อาจศึกษาผูซ้ื้อ

เคร่ืองสาํอางคท์ั้งในปริมณฑลและกรุงเทพมหานครท่ี

มีธุรกิจร้านขายเคร่ืองสาํอางค ์เพ่ือนาํผลวิจยั

เปรียบเทียบในการกาํหนดกลยุทธ์ธุรกิจเคร่ืองสาํอางค์

เพ่ือนาํไปแกไ้ขปัญหาในธุรกิจเคร่ืองสาํอางคต่์อไป 

 2. งานวิจยัคร้ังต่อไป ควรทาํการศึกษาปัจจยั

จิตวิทยา การรับรู้ การเปิดรับส่ือของผูบ้ริโภคมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางคข์องผูบ้ริโภคหรือไม่ 

เพ่ือนาํผลการวิจยัมาปรับใชใ้นการวางนโยบาย 

กาํหนดกลยทุธ์ในธุรกิจเคร่ืองสาํอางคเ์พ่ือใหต้รงกบั

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อไป
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พิมพค์ร้ังแรก ธนัวาคม ๒๕๒๗   

จาํนวนหนา้ ๒๙๖ หนา้ 

 

 หนงัสือเร่ือง “คนทาํพิพิธภณัฑ”์  จดัพิมพโ์ดยศูนยม์านุษยวิทยาสิริน

ธร (องคก์ารมหาชน)  เน่ืองในวาระหน่ึงทศวรรษของงานวิจยัและพฒันา

พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน   หนงัสือเล่มน้ีสะทอ้นการถอดบทเรียนการปฏิบติังาน

พิพิธภณัฑ ์ในช่วง ๑๐ ปี ท่ีผา่นมา และช่วยเปิดพ้ืนท่ีใหค้นทาํงานพิพิธภณัฑมี์

โอกาสถ่ายทอดและแลกเปล่ียนประสบการณ์ทาํงานพิพิธภณัฑใ์นแต่ละแห่ง ทั้ง

ดา้นวิธีคิดและท่ีมาของคนทาํพิพิธภณัฑ ์  การเสนอกรอบแนวความคิด

พิพิธภณัฑก์ระแสใหม่   พิพิธภณัฑแ์นวนิเวศน ์ เพ่ือการศึกษาวิจยัท่ีน่าสนใจ  

รวมทั้งการวิเคราะห์เปรียบเทียบ สรุปบทเรียนการทาํพิพิธภณัฑใ์นแง่มุมของ

มรดกวฒันธรรมและการบริหารจดัการ เป็นตน้  

ตวัเล่มหนงัสือ ประกอบดว้ยบทความทางวิชาการ  และตวัอยา่งพิพิธภณัฑ์

จาํนวน ๑๐ แห่ง สะทอ้นท่ีมา วิธีคิดของคนทาํพิพิธภณัฑแ์ต่ละทอ้งถ่ินไดอ้ยา่ง

น่าสนใจ  ชวนใหติ้ดตามอ่านทั้งเล่ม  มีรูปภาพท่ีมาของประกอบ  รายการเอกสารอา้งอิงชดัเจน   แสดงรายช่ือทาํเนียบ

พิพิธภณัฑ ์   เป็นหนงัสือทัว่ไปท่ีอ่านง่าย ใหค้วามรู้ทางวิชาการและแนวทางสาํหรับการพินิจ พิเคราะห์เน้ือหา คาํบอก

เล่า   แนวคิด ปัญหา การตีความวตัถุเร่ืองราวของพิพิธภณัฑแ์ต่ละทอ้งถ่ิน ใหคุ้ณค่าสาํหรับการเรียนรู้ความแตกต่างของ

ผูค้นในสงัคมโดยส่งผา่นกระบวนพิพิธภณัฑ ์ของคนทาํพิพิธภณัฑใ์นสงัคมไทย 

 จุดเด่นของหนงัสือมีคาํบอกเล่าเร่ืองราวของผูค้นเลก็ ๆ ท่ีทาํพิพิธภณัฑ ์และในการทาํความเขา้ใจ ความหมายคาํบอก

เล่าของผูค้นเหล่าน้ี  เป็นผลมาจากแนวคิดพิพิธภณัฑวิ์ทยาสมยัใหม่  (new museology) ซ่ึงเป็นกระแสความเคล่ือนไหว

ทางวิชาการ ตั้งแต่ทศวรรษ ๑๙๗๐ เป็นตน้มา ไดต้ั้งคาํถามและวิพากษพิ์พิธภณัฑวิ์ทยาแบบเดิมหลายประการ เช่น 

ความจาํกดัในเร่ืองวตัถุส่ิงของท่ีจดัแสดง  กลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ไดรั้บประโยชนเ์ฉพาะคนบางกลุ่ม    เนน้

เทคนิคการจดัแสดง วิธีนาํเสนออยูใ่นอาํนาจของผูเ้ช่ียวชาญ เป็นตน้   กระแสพิพิธภณัฑส์มยัใหม่มีอุดมคติเพ่ือแกไ้ข

ขอ้จาํกดั ชดเชยความไม่เท่าเทียมทางสงัคม    โดยเสนอแนวทางและรูปแบบท่ีหลากหลาย เช่น egomuseum,  

community  museum หรือแนวทางการศึกษาใหม่ ๆ  เช่น socio museology  เป็นตน้      
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ขอ้เขียนในหนงัสือใหค้วามรู้เก่ียวกบัขอ้มูลพิพิธภณัฑใ์นประเทศไทยของศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร ท่ีมีการรวบรวม

รายช่ือพิพิธภณัฑไ์ว ้๑,๓๕๕ แห่งทัว่ประเทศ (เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗)   ในจาํนวนน้ีมีสดัส่วนพิพิธภณัฑม์ากท่ีสุด

ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑท่ี์จดัการโดยวดั  รองลงมาคือโรงเรียน และพิพิธภณัฑเ์อกชน หรือบุคคลทัว่ไปตามลาํดบั  ส่วนองคก์ร

ท่ีมีความต่ืนตวัมากในช่วงระยะ ๑๐ ปีท่ีผา่นมา คือองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ส่วนตาํบล และเทศบาล เป็นตน้   

              ตวัอยา่งของพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินท่ีไดรั้บการคดัเลือกมารวมไวใ้นหนงัสือเล่มน้ี มีจาํนวน ๑๐ แห่ง ซ่ึงมีความโดด

เด่น อยา่งนอ้ย ๒ ประการ คือ ประการแรก เร่ืองกระบวนการทาํงาน การแกปั้ญหาสาํหรับความยัง่ยืนของพิพิธภณัฑ ์ 

และประการท่ีสอง คือเน้ือหาท่ีจดัแสดงท่ีน่าสนใจในแง่มุมต่าง ๆ   

 รายช่ือพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินจาํนวน ๑๐ แห่งท่ีนาํเสนอ ไดแ้ก่ ๑.พิพิธภณัฑห์นงัใหญ่วดัขนอน จงัหวดัราชบุรี  ๒.

พิพิธภณัฑเ์พ่ือการศึกษา วดัหนงัราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร ๓.ศูนยเ์รียนรู้วฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่าม่วงวดั

ท่าม่วง จงัหวดัร้อยเอด็ ๔.หอวฒันธรรมนิทศัน ์วดัศรีโคมคาํจงัหวดัพะเยา ๕.หอ้งภาพเมืองสุรินทร์จงัหวดัสุรินทร์ ๖.

พิพิธภณัฑเ์ล่นไดจ้งัหวดัเชียงราย ๗. พิพิธภณัฑห์นงัตะลุงสุชาติ ทรัพยสิ์นจงัหวดันครศรีธรรมราช  ๘.พิพิธภณัฑภ์ูมิ

ปัญญาชาวบา้นวฒันธรรมลุ่มนํ้าหลงัสวน โรงเรียนศรีวิทยาจงัหวดัชุมพร ๙.พิพิธภณัฑชุ์มชนเมืองลาํพนูจงัหวดัลาํพูน 

และ ๑๐.พิพิธภณัฑพ้ื์นบา้นวดัท่าพดูจงัหวดันครปฐม  เร่ืองราวของพิพิธภณัฑท์ั้ง ๑๐ แห่งดงักล่าวเกิดข้ึนในวาระท่ี

ต่างกนั  มีจุดเนน้เฉพาะแห่ง และสะทอ้นการทาํหนา้ท่ีของพิพิธภณัฑท่ี์น่าสนใจ เช่น  

 พิพิธภณัฑท่ี์อนุรักษแ์ละเก็บรวบรวมวตัถุส่ิงของท่ีมีคุณค่าทางภูมิปัญญา เก่ียวกบัตาํรายา และการรักษาสุขภาพของคน

อีสานทในคมัภีร์ใบลาน ท่ีเก็บอยา่งดีในศูนยเ์รียนรู้วฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่าม่วง วดัท่าม่วงจงัหวดัร้อยเอด็ 

 พิพิธภณัฑท่ี์แสดงเร่ืองราว ร่องรอยของวฒันธรรมพ้ืนบา้น วิถีชุมชนในอดีตท่ีเลือนหายไป ซ่ึงทดแทนในเชิง

อารมณ์ความรู้สึกของคนท่ีรู้สึกเสียดาย หวงแหน ตอ้งการสะทอ้นความทรงจาํเก่ียวกบัอดีต ถ่ายทอดไปยงัคนรุ่นใหม่ ท่ี

ไม่เคยมีประสบการณ์เก่ียวกบัเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นอดีต ไดจ้บัตอ้งลองใช ้ลองจินตนาการ ทาํใหเ้ช่ือมโยงกบัอดีต เช่น  

พิพิธภณัฑว์ดัหนงัราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร ท่ีแสดงวิถีชาวสวนผลไมข้องพ้ืนท่ีธนบุรี    พิพิธภณัฑห์นงัใหญ่วดั

ขนอนจงัหวดัราชบุรี    ไดน้าํเอาประเพณีการแสดง กลบัมาฝึกหดัใหน้กัเรียนและคนในชุมชน   และทาํใหต้วัหนงัใหญ่

มีชีวิตสืบไป 

 พิพิธภณัฑท่ี์เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่นพิพิธภณัฑพ้ื์นบา้นจ่าทวีจงัหวดัพิษณุโลก ท่ีเปิดใหบ้ริการแก่ผูค้น

จาํนวนมาก มานานกวา่ ๓๐ ปี  เจา้ของพิพิธภณัฑส์ามารถจดัแสดงและทาํใหข้า้วของมีชีวิต บอกเร่ืองราวแก่สังคม 

นาํมาถ่ายทอดผา่นการสาธิตการใชเ้คร่ืองไม ้เคร่ืองมือพ้ืนบา้นอยา่งชาํนาญ กลายเป็นแรงบนัดาลใจ ใหห้ลายคนกลบัไป

ทาํความรู้จกัและเรียนรู้วิถีภูมิปัญญาไทย 

 พิพิธภณัฑท่ี์เป็นเวที แสดงตวัตนและสาํนึกรักทอ้งถ่ิน ทั้งดา้นภาษา การแต่งกาย การใชเ้คร่ืองมือ ในการสร้าง

ความเป็นทอ้งถ่ิน ตวัตนและอตัลกัษณ์  เช่น พิพิธภณัฑภ์ูมิปัญญาชาวบา้นวฒันธรรมลุ่มนํ้าหลงัสวน โรงเรียนศรีวิทยา

จงัหวดัชุมพร  ปัจจุบนักลายเป็นหอ้งเรียนทางวฒันธรรมของลุ่มนํ้าหลงัสวน สาํหรับนกัเรียน คนในชุมชน ท่ีสนใจ

เรียนรู้วฒันธรรมการแข่งเรือ   ข้ึนโขนชิงธง  การฝึกฝีพาย การพากยก์ารแข่งขนั เป็นตน้  

พิพิธภณัฑท่ี์สร้างการรวมกลุ่มและความเขม้แขง็ของชุมชน เช่น  พิพิธภณัฑชุ์มชนเมืองลาํพนูจงัหวดัลาํพนู  ปัจจุบนั

กลายเป็นศูนยก์ลางของเยาวชนท่ีมารวมตวักนัทาํกิจกรรมเรียนรู้และการสืบทอดประเพณีทอ้งถ่ินของตนเอง รวมทั้ง

การทาํงานอาสาสมคัรแก่สงัคม    นอกจากมีตวัอยา่งท่ีตลาดสามชุก พิพิธภณัฑบ์า้นขนุจาํนงจีนนารักษ ์ท่ีนาํเสนอ
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แนวทาง การใชศ้กัยภาพของชุมชนในการจดัการและพฒันาชุมชนของตนเอง จนกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวควบคู่กบั

แหล่งวฒันธรรมชุมชน  เป็นสถานท่ีศึกษาดูงานของหน่วยงาน องคต่์าง ๆ 

พิพิธภณัฑท่ี์ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวในชุมชน เช่น พิพิธภณัฑโ์กมลผา้โบราณจงัหวดัแพร่ สนบัสนุนใหก้ลุ่ม

แม่บา้นทอผา้ส่งขาย   พิพิธภณัฑวิ์ถีชีวิตชาวนาไทยบา้นลานแหลม จงัหวดันครปฐม ทาํงานหตักรรมจกัสานจากเสน้ใย

ผกัตบชวา  พิพิธภณัฑบ์า้นเขายี่สาร จงัหวดัสมุทรสงคราม หารายไดโ้ดยการนาํเท่ียวดูวิถีชาวบา้น ชมโรงเผาถ่าน การ

ยอ้มผา้ดว้ยเปลือกไม ้และชิมอาหารทอ้งถ่ิน เป็นตน้  

พิพิธภณัฑท่ี์สร้างสุขภาวะ ความสมัพนัธ์ เช่ือมโยงระหวา่งคนสูงวยักบัเด็ก ๆ เช่น พิพิธภณัฑเ์ล่นไดจ้งัหวดัเชียงราย  

โดยสร้างบทบาทของผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ในหมู่บา้น ทาํประโยชนแ์ก่สังคมดว้ยการถ่ายทอดการประดิษฐข์องเล่นจากวสัดุ

ธรรมชาติท่ีทาํเองไดอ้ยา่งปลอดภยัและเล่นไดส้นุก   จุดเด่นของพิพิธภณัฑเ์ล่นได ้ สะทอ้นผ่านผูเ้ขียนบทความเร่ือง 

“ทาํไมพิพิธภณัฑถึ์งเล่นได”้   ดงัน้ี  “ กิจกรรมท่ีเราออกไป ไม่ไดเ้ป็นกิจกรรมท่ีสอนทาํของเล่นอยา่งเดียว แต่เป็น

กิจกรรมท่ีกระตุน้ใหชุ้มชนต่าง ๆ หนักลบัไปมองวา่ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งคนสองวยัเร่ิมห่างหาย   ของเล่น ภูมิปัญญาเป็น

แค่เคร่ืองมือท่ีช่วยพฒันาสงัคม  เราบอกกนัเราไม่ไดผ้ลิตของเล่น หรือทาํของเล่นขายอยา่งเดียว แต่เราเช่ือวา่ เราผลิต

ความสุข เรารักษาภุมิปัญญาและจะส่งต่อส่ิงเหล่าน้ี” 

เน้ือหาสาํคญัอีกส่วนหน่ึงในหนงัสือ ไดน้าํเสนอบทความวิเคราะห์แนวคิดของคนทาํพิพิธภณัฑไ์ว ้๒ ประเดน็ คือ 

ประเดน็แรก ความหมายและความสาํคญัของพิพิธภณัฑ ์ ประเดน็ท่ีสอง บทเรียนเก่ียวกบัการจดัการพิพิธภณัฑ ์จาก

ประสบการณ์ทาํงานของผูดู้แลพิพิธภณัฑ ์ มุมมองของการศึกษาเปรียบเทียบดงักล่าว ช่วยขยายภาพใหผู้อ่้านหนงัสือ

เล่มน้ี เขา้ใจพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินในบริบทของพิพิธภณัฑเ์อง    มิใช่การประเมินคุณค่าของพิพิธภณัฑห์รือการตดัสินเชิง

คุณค่า  

 ในประเดน็แรก ความหมายและความสาํคญัของพิพิธภณัฑ ์ไดเ้สนอเปรียบเทียบ ไว ้๒ ลกัษณะคือ ลกัษณะท่ี

หน่ึงกลุ่มพิพิธภณัฑว์ดั ท่ีเนน้การสะสมวตัถุ มรดกตกทอด ประกอบดว้ยพิพิธภณัฑห์นงัใหญ่วดัขนอน จงัหวดัราชบุรี  

พิพิธภณัฑเ์พ่ือการศึกษาวดัหนงัราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร   ศูนยเ์รียนรู้วฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่าม่วง วดั

ท่าม่วงจงัหวดัร้อยเอด็     หอวฒันธรรมนิทศันว์ดัศรีโคมคาํจงัหวดัพะเยา และพิพิธภณัฑพ้ื์นบา้นวดัท่าพดูจงัหวดั

นครปฐม  สาํหรับลกัษณะท่ีสอง กลุ่มพิพิธภณัฑท่ี์กาํหนดเน้ือหาเฉพาะและพฒันาการสะสมควบคู่การปฏิบติัการ

พิพิธภณัฑ ์ประกอบดว้ยหอ้งภาพเมืองสุรินทร์จงัหวดัสุรินทร์  พิพิธภณัฑเ์ล่นไดจ้งัหวดัเชียงราย   พิพิธภณัฑห์นงัตะลุง

สุชาติ ทรัพยสิ์นจงัหวดันครศรีธรรมราช    พิพิธภณัฑภ์ูมิปัญญาชาวบา้นวฒันธรรมลุ่มนํ้าหลงัสวน โรงเรียนศรีวิทยา

จงัหวดัชุมพร  และ พิพิธภณัฑชุ์มชนเมืองลาํพนู จงัหวดัลาํพูน 

ประเดน็ท่ีสอง บทเรียนเก่ียวกบัการจดัการพิพิธภณัฑ ์มีคาํถามพ้ืนฐานสาํคญั คือเร่ือง“ความยัง่ยืน” ของพิพิธภณัฑ ์  

ความยัง่ยืนของคนทาํพิพิธภณัฑ ์ไดแ้ก่ การสืบสานงานพิพิธภณัฑ ์  การหารายได ้ เครือข่ายเพ่ืออนาคต  เป็นตน้ 

ขอ้สงัเกตเหล่าน้ี เป็นคาํถามและบทเรียนท่ีนาํไปสู่การคน้หาแนวทางเลือกอ่ืน ๆ หรือนาํไปสู่การศึกษาวิจยัต่อไป   

            คาํถามท่ีน่าสนใจจากหนงัสือซ่ึงน่าจะนาํไปสู่การศึกษาวิจยัต่อไป เช่น พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินแบบไทยควรมี

ลกัษณะอยา่งไร หากเปรียบเทียบกบัพิพิธภณัฑก์ระแสใหม่ในในยโุรป หรือ อเมริกาใต ้  พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินในประเทศ

ไทยจะเป็นพิพิธภณัฑแ์นวใหม่หรือไม่ หรือเป็นแบบใด   หรือการนาํแนวความคิดระบบการดูแลพิพิธภณัฑแ์บบ

พ้ืนเมือง (indigenous curation) ในเชิงมานุษยวิทยา มาพิจารณาความรู้และแนวทางปฏิบติัแบบพ้ืนเมืองในแต่ละท่ีวา่มี

ลกัษณะอยา่งไร เช่น คติทางศาสนากบัวิทยาการพิพิธภณัฑส์มยัใหม่ มีการเอ้ือต่อกนัหรือขดัแยง้กนั หรือ
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ประนีประนอมกนัอยา่งไร ดงัตวัอยา่งพิพิธภณัฑว์ดัทุกแห่ง มกัมีพระพุทธรูป รูปเคารพ เคร่ืองรางของขลงั วตัถุ

ศกัด์ิสิทธ์ิต่าง ๆ จาํนวนมาก ส่ิงเหล่าน้ีเม่ือมาอยูใ่นพิพิธภณัฑจ์ะมีความหมายวา่เป็นวตัถุเคารพหรือศิลปวตัถุ    ส่วน

กลุ่มพิพิธภณัฑอ่ื์น ๆ ท่ีมิไดอ้ยู่ในวดันั้น ระบบการดูแลพิพิธภณัฑแ์บบพ้ืนเมืองอาจจะปรากฏความสมัพนัธ์ทางสงัคม

ในรูปแบบระบบครอบครัวและเครือญาติ  กลุ่มคนท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีเดียวกนั  หากวา่พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินจะปรับตวัเป็นองคก์ร

สมยัใหม่  มีการวา่จา้งแทนงานอาสาสมคัร ความสมัพนัธ์แบบไม่เป็นทางการและแบบท่ีเป็นทางการจะไปดว้ยกนั

อยา่งไร    นอกจากน้ีคาํถามวิจยัสาํคญัของการทาํพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน คือปัญหาทางเศรษฐกิจ การหารายไดแ้ละทรัพยากร

สนบัสนุนเพ่ือใหอ้ยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยืน  แมว้า่พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน ตอ้งการมีอิสระทางความคิด แต่กต็อ้งพ่ึงพาหน่วยงานรัฐ  

ดงันั้นความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐกบัองคก์รวฒันธรรมระดบัชุมชนในสงัคมไทยควรจะมีทิศทางไปทางใด  

เป็นตน้ 

 สรุปภาพรวมของหนงัสือเล่มน้ี เป็นงานเขียนท่ีประมวลขอ้มลู และสะทอ้นเร่ืองราว  ถ่ายทอดคาํบอกเล่าจาก

ประสบการณ์  ทกัษะของคนทาํงานพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินอยา่งเป็นระบบ   และเปิดมุมมองใหผู้ส้นใจทัว่ไปไดเ้ขา้ใจ 

ความหมายความสาํคญัของชีวิตสงัคมชุมชน  ผา่นการศึกษากระบวนการทาํพิพิธภณัฑ ์
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๒๖ ศตวรรษ พระพุทธเจ้าสุดยอดซีอโีอ 

 

                                                                                                                                                                เรียบเรียงโดย  อาจารยสุ์ภกญัญา   ชวนิชย ์                                                                                                                

 

รายการหนงัสือส่ือความรู้ ช่วงหนงัสือชวนคุย 

ออกอากาศทางสถานีวทิย ุFM ๙๗.๗๕ Mhz.  

 “คล่ืนสีขาวของชาวพทุธ” 

คร้ังท่ี ๑๘ 

 

๒๖ ศตวรรษ พระพุทธเจา้สุดยอดซีอีโอ ผลงานของ คุณนวพร เรืองสกุล  หนงัสือเล่มน้ีไดป้รับปรุงจาก

เอกสารงานวจิยั  เร่ือง  หลกัการในการสร้างและบริหารองคก์รของพระพุทธเจา้ท่ีศูนยพ์ุทธศาสน์ศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัตอ้งการคาํตอบในโจทยท่ี์วา่ “พระพุทธเจา้มีหลกัในการสร้างคณะสงฆ ์และเผยแผพ่ระ

ศาสนาในสมยัพุทธกาลอยา่งไร โดยไม่ลืมวา่ศาสนาพุทธมีเป้าหมายท่ีการพน้โลก พน้วฏัสงสาร ในขณะท่ีธุรกิจ

ต่างๆยงัตอ้งวนเวยีนอยูใ่นวฏัจกัรธุรกิจ  และผูบ้ริหารยงัยินดีพอใจอยูใ่นอิฐารมณ์ คือ ความอยากได ้อยากมี 

อยากเป็น”  ซ่ึงงานวจิยัช้ินน้ีไดรั้บทุนสนบัสนุนจาก กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เม่ือปี 

๒๕๔๗  

งานเขียนช้ินน้ีจะทาํใหไ้ดเ้ขา้ใจวา่ คาํสอนท่ีเป็นหวัใจของพระพุทธศาสนา คือ อริยสัจส่ี เป็นภาพรวมท่ี

ประกอบดว้ยโลกทศัน์  โดยมีเป้าหมายหลกั คือ นิพพานและมีวธีิการปฏิบติัไดแ้ก่ มรรคมีองคแ์ปด เพื่อการ

บรรลุถึงเป้าหมายสุดทา้ยของชีวติท่ีตอ้งการพน้ไปจากทุกข ์ ซ่ึงสามารถนาํไปเช่ือมโยงกบัวสิัยทศัน์  พนัธกิจ 

และวธีิการดาํเนินงานขององคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี  โดยขอนาํเสนอเป็น ๔ ประเด็นดงัน้ี 

เราจะหาวสัิยทัศน์ขององค์กรได้อย่างไร ก่อนจะไปถึงวสิัยทศัน์  ท่านผูเ้ขียนไดฉุ้กใหคิ้ดถึงคาํอีกคาํ  คือ 

โลกทัศน์  ท่านบอกวา่ ทุกศาสตร์ลว้นมีโลกทศัน์เป็นจุดตั้งตน้   ส่วนคาํวา่ วสิัยทศัน์ กบั ค่านิยมองคก์ร นั้น

เกิดข้ึนมาภายหลงั โดยวสิัยทศัน์จะส่ือถึงจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายสูงสุดท่ีองคก์รหน่ึงๆมุ่งหวงั  และกาํหนดข้ึน

เป็นจุดหมายปลายทางท่ีทา้ทาย  สาํหรับค่านิยมองคก์ร คือ ส่ิงท่ีองคก์รกาํหนดข้ึนมาให้พนกังานยดึเป็นแนวทาง

ในการปฏิบติังานและใชค้วบคู่ไปกบัวสิัยทศัน์นัน่เอง    

โลกทศัน์ของพระพุทธศาสนาคือ ความหลุดพน้จากวฏัฏะแห่งทุกขแ์ละวธีิการท่ีจะไปถึงความเกษมท่ี

เรียกวา่ นิพพาน  รวมทั้งคาํอธิบายเร่ืองไตรลกัษณ์  คือ ส่ิงทั้งปวงไม่เท่ียง เปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ และไม่ใช่ตวั

ไม่ใช่ตน  ส่วนโลกทศัน์ทางธุรกิจนั้น  ผูท่ี้อยูใ่นวฏัจกัรพยายามท่ีจะทาํงานใหไ้ดผ้ลงานดีท่ีสุด  เด่นท่ีสุด เม่ือ

เปรียบเทียบกบัผูอ่ื้น  แต่แมจ้ะต่างกนัเช่นน้ี  ก็ไม่เป็นอุปสรรคท่ีจะนาํวธีิการบริหารจดัการท่ีพระพุทธองคท์รง

ใช ้มาประยกุตก์บัการจดัการองคก์รธุรกิจเพราะไม่วา่องคก์รใดก็มีองคาพยพไม่ต่างกนันกั  คือ ประกอบไปดว้ย

คนภายในองคก์ร คนภายนอกองคก์ร ทั้งท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงและโดยออ้ม หรือ แทบไม่เก่ียวขอ้งกนัเลย อนั

ประกอบดว้ยสังคม  และมีการทาํงานอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีตั้งไวว้า่เป็นหนา้ท่ีหรือเป็นเป้าหมายขององคก์ร 
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คาํตอบของเร่ืองน้ีผูเ้ขียนโยงเขา้กบัพระสูตรแรกท่ีพระพุทธองคท์รงประกาศพระศาสนาท่ีป่าอิสิปตน

มฤคทายวนั คือ ธมัมจกัรกปัปวตันสูตร  พระสูตรบทน้ีทรงแสดงถึงหลกัการสาํคญั ๔ ประการดงัน้ี 

๑. อริยสัจส่ีเป็นกรอบการคิดเพื่อกาํหนดวสิัยทศัน์และวางแผนธุรกิจ  ซ่ึงในทุกๆภารกิจขององคก์ร

หรืองานต่างๆลว้นมีโจทยม์าจากปัญหาอยา่งใดอยา่งหน่ึงเสมอ  การดาํเนินการใด ๆ ก็ตามควรดาํเนินการให้

ครบทั้ง ๔ ขั้นตอนไดแ้ก่  ข้ันตอนที ่๑ จาํแนกแจกแจงปัญหาใหช้ดัเจนเสียก่อน   ข้ันตอนที ่๒ หาตน้ตอหรือ

ท่ีมาของปัญหานั้นวา่ใครหรืออะไรเป็นตวัการท่ีแทจ้ริง   ข้ันตอนที ่๓ ระบุเป้าหมายท่ีพึงประสงค ์  และข้ันตอน

ที ่๔ ส่ิงท่ีตอ้งทาํเม่ือรู้วา่ตอ้งการแกปั้ญหาอะไรใหบ้รรลุผลประการใด คือ กาํหนดวธีิปฏิบติัเพื่อใหบ้รรลุผลท่ี

ประสงคน์ั้น 

๒. อริยสัจส่ีเป็นเป้าหมายส่วนบุคคล  ซ่ึงสามารถนาํไปใชเ้พื่อการบริหารงานบุคคลได ้ กล่าวคือ มี

เน้ือหาทั้งท่ีเป็นเป้าหมายสูงสุดและวธีิปฏิบติัท่ีตอ้งยดึถือ  ซ่ึงก็หมายถึง การท่ีองคก์รจะตอ้งสร้างความสาํคญักบั

เป้าหมายส่วนบุคคลท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายใหญ่เพื่อให้การทาํงานเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

๓. สอนตนใหไ้ดก่้อนสอนผูอ่ื้น  เม่ือพระบรมศาสดาทรงแจกแจงใหเ้ห็นความหมายของอริยสัจแลว้ 

ก็ทรงช้ีใหเ้ห็นวา่...กิจท่ีบุคคลจะตอ้งกระทาํในอริยสัจแต่ละขอ้มีอะไรบา้ง  พร้อมทรงประกาศวา่ พระองคเ์อง

ไดท้รงปฏิบติัเช่นนั้น และทรงสามารถดบัทุกขไ์ดส้ิ้นเชิงแลว้  จึงทรงสอนใหทุ้กคนเดินตามเส้นทางนั้น  นัน่ก็

หมายถึง ผูน้าํองคก์รตอ้งปฏิบติัอยูใ่นกรอบเดียวกบัท่ีคาดหวงัใหค้นในองคก์รปฏิบติั   

๔. ทาํความเห็นใหถู้กตอ้ง  ในหลกัของอริยมรรคมีองคแ์ปดนั้น  มรรคองคแ์รกคือ สัมมาทิฐิ หรือ 

ความเห็นถูกนั้นเปรียบกบัมุมมอง หรือ View หรือ ทฤษฎี ท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงสาํคญัท่ีสุดและจะเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํ

ใหอ้งคก์รไปถึงเป้าหมายหลกัท่ีมุ่งหมายได ้ ส่วนมรรคขอ้อ่ืน ๆ ก็มีวธีินาํไปประยกุตใ์ชต้ามสติปัญญา 

ทั้งนีก้ารกาํหนดวสัิยทัศน์ไม่ได้ส้ินสุดลงเมื่อเลอืกข้อความได้  แต่ผู้บริหารต้องพร้อมทีจ่ะนําองค์กรและ

บุคลากรทุกคนไปตามเป้าหมายน้ัน ๆ   กล่าวคือ การทาํงานต้องมีวริิยะ อุตสาหะ ความตั้งใจมั่นทีจ่ะเดินทางไป

ตามเส้นทางทีใ่คร่ครวญและตัดสินใจแล้วน้ัน  ดงัเช่นสายพระเนตรอนัยาวไกลของพระศาสดาท่ีทรงมอง

ประโยชน์ทั้งในวนัน้ี วนัหนา้ มองประโยชน์ชาติน้ี ชาติหนา้ และมองประโยชน์สูงสุดทั้งประโยชน์ของตนเอง

และผูอ่ื้นนัน่เอง 

เราจะวางแผนการตลาดอย่างไร  ในสมยัพุทธกาล  ภายหลงัจากท่ีทรงตรัสรู้ อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ

แลว้ ในคร้ังนั้นทรงดาํริวา่  “เราจะพึงแสดงธรรมแก่ใครก่อนหนอ ใครจะรู้ทัว่ถึงธรรมไดฉ้บัพลนั  เป็นผูฉ้ลาด 

เฉียบแหลม มีปัญญา มีธุลีคือกิเลสในจกัษุนอ้ยเป็นปกติ  เรารําลึกถึงอาฬารดาบสกาลามโคตร และอุทกดาบส

รามบุตร  แต่ครูทั้งสองก็ส้ินชีพเสียแลว้  ลาํดบันั้นเราจึงดาํริวา่ ภิกษุปัญจวคัคียมี์อุปการะแก่เรามากไดบ้าํรุงเราผู ้

ตั้งหนา้บาํเพญ็เพียรอยู ่ถา้กระไรเราจะพึงแสดงธรรมแก่ภิกษุปัญจวคัคียก่์อน...”  พุทธวจนะขา้งตน้ให้

ความหมายต่อการหาตลาดขององคก์รไดอ้ยา่งดี  ลูกคา้รายแรกคือคนใกลต้วัท่ีมีบุญคุณ หรือ มีนํ้าใจมาก่อน  อีก

ทั้งควรเป็นคนเป็นผูมี้อุดมการณ์ใกลเ้คียงกนั ท่ีเคยเช่ือมัน่และรู้ฝีมือของเรามาแลว้ นอกจากนั้น การท่ีไดท้รง

แสดงธรรมแก่ปัญจวคัคียน์ั้น เป็นการท่ีไม่ทรงละเลยคนเคยใกลชิ้ดท่ียงัเคลือบแคลงและอาจกล่าววจิารณ์ใน

เร่ืองต่างๆอนัจะเป็นอุปสรรคต่อการเผยแผธ่รรมได ้ 
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หลงัจากนั้น ก็ทรงเสด็จกลบัแควน้มคธ  เพื่อจะทรงโปรดชฎิลสามพี่นอ้งและบริวารอีกจาํนวนหน่ึง 

โดยระหวา่งทางไดแ้สดงธรรมโปรดมานพ ๓๐ คน   ซ่ึงเท่ากบัวา่พระพุทธองคท์รง เจาะตลาดไปท่ี ปัญญาชน

คือ  ปัญจวคัคียแ์ละชฎิลสามพี่นอ้งก่อน  แลว้จึงมุ่งสู่ผูมี้อาํนาจ คือ กษตัริย ์พอ่คา้ต่าง ๆ  อยา่งไรก็ตามการท่ีพระ

พุทธองคแ์ละพระสาวกสาํคญั ๆ เรียนรู้ลทัธิพราหมณ์มาแต่กาํเนิดจนเจนจบในไตรเพท รวมถึงไดศึ้กษาใน

สาํนกัของลทัธิอ่ืนๆอีกมาก ทาํใหค้วามรู้เขาจึงมีสูงมาก  การสนทนาหรือโตว้าทะกบัพราหมณ์และนกับวชอ่ืนๆ 

จึงสามารถอธิบายไดอ้ยา่งแจ่มแจง้  ซ่ึงในองคก์รธุรกิจก็ตอ้งนาํวธีิดงักล่าวมาปรับใชโ้ดย ดึงกลุ่มอิสระมาร่วม

ทีม การหาท่ีปรึกษาสาํหรับความคิดใหม่ ๆ และการรู้เขารู้เรานัน่เอง 

 

การบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล  พระวนิยัปิฎกเป็นแหล่งขอ้คิดท่ีมีค่ามากสาํหรับเร่ืองน้ี      

พระพุทธองคท์รงจดัคณะสงฆเ์ป็นระเบียบดว้ยวินยัท่ีกระชบัแน่น  เพื่อควบคุมหมู่คณะใหเ้ป็นปึกแผน่  

ส่งเสริมการประพฤติเพื่อความพน้ทุกข ์และสร้างศรัทธาแก่ผูพ้บเห็น พระวินยัน้ีเองทาํใหค้ณะสงฆเ์ป็นองคก์รท่ี

ดาํรงอยูไ่ดม้าถึง ๒๖ ศตวรรษ 

ส่วนการสรรหาบุคลากรนั้นพิจารณาเป็นลาํดบัดงัน้ี   พระสาวกรุ่นแรกของพระพุทธเจา้คือ        

พระปัญจวคัคีย ์สาวกรุ่นต่อมาท่ีเขา้มาร่วมงานคือ พระยสะและสหาย  สองกลุ่มน้ีคือพระสาวกท่ีออกประกาศ

พระธรรมของพระพุทธเจา้เป็นรุ่นแรก   ทั้งสองกลุ่มบวชหลงัจากท่ีเห็นธรรมเป็นอริยบุคคลขั้นตน้หรือพระ

โสดาบนัแลว้ และต่อมาไม่นานก็บรรลุธรรมขั้นสูงเป็นพระอรหนัตด์ว้ยกนัทั้งหมด  ส่วนครอบครัวของพระย

สะก็เล่ือมใส และแสดงตนเป็นอุบาสก อุบาสิกาจากขอ้มูลเหล่าน้ี จึงจาํแนกไดว้า่  ผูเ้ล่ือมใสในการแสดงธรรม

แบ่งตามการตดัสินใจออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มหน่ึงขอบวช เพื่อทาํท่ีสุดแห่งทุกข ์เหมือนกบัสมคัรเป็น

บุคลากรขององคก์ร  กบัอีกกลุ่มหน่ึง  ยงัเป็นฆราวาสอยูโ่ดยแสดงตนเป็นอุบาสก อุบาสิกา กล่าวคาํถึงพระ

รัตนตรัยเป็นท่ีพึ่งท่ีระลึก เสมือนเป็นลูกคา้  ดงันั้นการแสดงธรรมแต่ละคร้ังจึงมีโอกาสไดท้ั้งบุคลากรและลูกคา้ 

ข้ึนอยูก่บัวาสนาบารมีหรือเป้าหมายชีวติของผูฟั้งแต่ละคน 

การสรรหาบุคลากรในองคก์รก็เช่นกนั  การจดัหาบุคลากรรุ่นบุกเบิกเป็นเร่ืองสาํคญัท่ีสุด ตอ้งไดค้นท่ีมี

คุณภาพ มีศกัยภาพสูง เพราะกิตติศพัทอ์นัดีงามของผูบ้ริหาร บุคลากร และองคก์รท่ีกระจายไปจะมีส่วนดึงดูดทั้ง

ผูร่้วมงานและลูกคา้เขา้มาสู่องคก์รอีกทางหน่ึง 

สาํหรับการพฒันาบุคลากรนั้นเป็นงานท่ีไม่มีวนัหยดุและตอ้งทาํไปพร้อมๆกนัหลายๆทาง ซ่ึงพระพุทธ

องคท์รงเปรียบวา่เหมือนบวัในสภาพต่างๆกนั  โดยสามารถจดักลุ่มไดเ้ป็นส่ีกลุ่ม  และบุคลากรหรือลูกคา้ก็

สามารถแบ่งไดเ้ช่นเดียวกนั คือ  กลุ่มท่ีเม่ือไดย้นิไดฟั้งเร่ืองเพยีงโดยย่อกเ็ข้าใจไดท้นัที    กลุ่มท่ีฟังแลว้ต้องการ

คําอธิบายขยายความจึงจะเข้าใจ   กลุ่มท่ีจะตอ้งใช้เวลามากกว่าจะเข้าใจ แต่ในทีสุ่ดกเ็ข้าใจ และกลุ่มท่ีอาจจะ

เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง หรืออธิบายอย่างไรกไ็ม่เข้าใจเลย   โดยพระพุทธเจา้ไดจ้าํแนกวิธีการท่ีทรงใชใ้นการ

อบรมและพฒันาพระภิกษุท่ีเขา้มาบวชในสาํนกัในหลายวธีิการดงัน้ี 

๑. ตอกยํา้อุดมการณ์และหลกัการ  พระพุทธองคท์รงแสดงหวัใจของหลกัธรรมคือ อริยสัจส่ี เป็นการ

กล่าวเฉพาะเป้าหมายและวสิัยทศัน์ก็เพียงพอท่ีจะทาํใหมี้ผูเ้กิดดวงตาเห็นธรรมได ้เช่น พระอญัญาโกณฑญัญะ 
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แต่สาํหรับคนส่วนใหญ่ท่ีตอ้งการคาํอธิบายขยายความก็ไดท้รงแสดงโอวาทปาฏิโมกข ์ เพื่อเป็นการย ํ้าเตือน

หลกัการของพระศาสนา  โดยสรุปอริยสัจส่ีเป็นขอ้สุดทา้ย หรือ มรรคมีองค ์๘ ลงเหลือเพียง ๓ ในภาษาท่ีฟังง่าย 

คือ ละเวน้ความชัว่ ทาํความดี และทาํจิตใจใหบ้ริสุทธ์ิ กล่าวง่าย ๆ คือ  การประชุมสอนงานตอ้งมีอยา่งต่อเน่ือง

และเลือกใชว้ธีิการใหเ้หมาะกบักลุ่มคน 

๒. เตือนให้ระลกึถึงเหตุแห่งการเข้ามาร่วมงานกัน  พระพุทธองคท์รงกล่าวเตือนเร่ืองการปฏิบติัธรรม

เพื่อใหถึ้งท่ีสุดแห่งทุกขไ์วม้ากมาย  และมีพระสูตรหน่ึงท่ีทรงกล่าวไวเ้ป็นลาํดบั ตั้งตน้ท่ีการเป็นสมณะเป็น

อยา่งไร 

 ซ่ึงทรงแจกแจงวา่ ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ท่ีคนทัว่ไปรู้จกัวา่เป็นเท่านั้น แต่หมายถึงการประพฤติธรรม

เพื่อความเป็นสมณะนั้นดว้ย  เพื่อไม่ใหก้ารบรรพชาเป็นไปโดยเปล่าประโยชน์  จากนั้นก็ทรงแสดงแจกแจง

ลาํดบัการปฏิบติัท่ียิง่ ๆ ข้ึนไปจนกระทัง่ผูเ้ป็นอริยะ  และในท่ีสุดคือเป็นพระอรหนัต ์ พระพุทธโอวาทท่ีทรง

ตกัเตือนพุทธบริษทัเสมอตลอด 

พระชนมชีพ คือ ไม่ใหล้ดความเพียรในการปฏิบติัตนใหถึ้งจุดหมายปลายทางท่ีตั้งไว ้ 

๓. สร้างระบบเพือ่อบรมพนักงานใหม่   การกาํหนดลาํดบัเร่ืองท่ีพนกังานใหม่พึงรู้และปฏิบติัเพื่อ

ความเจริญกา้วหนา้ในชีวิตการทาํงานเป็นเร่ืองสาํคญั  ดงัเช่นท่ีพระพุทธองคท์รงกล่าวใหค้าํแนะนาํไวก้บัพระ

อานนทว์า่  ดูก่อน อานนท ์พวกพระภิกษุใหม่ บวชไม่นาน มาสู่ธรรมวนิยัน้ีใหม่ๆ เธอทั้งหลายพึงใหส้มาทาน 

ใหต้ั้งมัน่ ใหป้ระดิษฐานอยูใ่นธรรมหา้ประการ คือ   

• เป็นผูส้าํรวมในปาฏิโมกขสังวร สมาทานศึกษาใหอ้ยูใ่นสิกขาบททั้งหลาย 

• เป็นผูมี้อินทรียสังวร มีสติรักษาตน รักษาใจ 

• เป็นผูไ้ม่พดูมาก 

• เป็นผูถื้อการอยูป่่าเป็นวตัร หรือ อาศยัเสนาสนะอนัสงดั 

• เป็นผูมี้สัมมาทิฐิ 

๔. การทดลองปฏิบัติ  หมายถึงเวลาในการปรับตวัใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมองคก์ร เช่น ระยะเวลาทดลอง

งาน ซ่ึงพระพุทธองคไ์ดเ้คยตรัสต่อ อเจลกสัสปะ วา่  ดูก่อนกสัสปะ ผูใ้ดเคยเป็นอญัญเดรียรถีย ์ หวงับรรพชา 

หวงัอุปสมบทในพระธรรมวินยั  ผูน้ั้นตอ้งอยูป่ริวาส ๔ เดือน  ต่อล่วง ๔ เดือน ภิกษุทั้งหลายเตม็ใจแลว้ จึงให้

บรรพชา ให้อุปสมบทเพื่อความเป็นภิกษุ   

๕. การอบรมต่าง ๆ  วธีิการอบรมท่ีท่านผูเ้ขียนสังเคราะห์ไดจ้ากพระไตรปิฎก เช่น  การอบรมโดยตรง

ท่ีมกัเร่ิมตน้ดว้ยคาํถามและทรงตอบโดยละเอียด เช่น ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ลทัธิของเดียรถีย ์๓ ท่ีเป็นหลกัอกริยา

คืออะไร เป็นตน้ นอกจากน้ีแลว้  ก็มีการถือโอกาสอบรมส่ิงท่ีเป็นประเด็นสาํคญัในเวลานั้นเพื่อแกไ้ขความ

เขา้ใจผดิโดยทรงใหข้อ้เตือนใจกบัภิกษุสาวกอ่ืน ๆ  เช่น ตรัสวา่...ท่ีพระองคุลิมาลทาํบาปมามากมายก็เพราะขาด

กลัยาณมิตร เม่ือไดก้ลัยาณมิตร ก็สามารถปฏิบติัธรรมจนบรรลุถึงพระอรหนัตไ์ด ้ และยงัมีวธีิอ่ืน ๆ อีกไดแ้ก่  

การสอนผา่นการสนทนากบับุคคลอ่ืน และการตอบคาํถามรายบุคคลหรือตอบคาํถามในท่ีประชุมเหล่าน้ีลว้นมี

ตวัอยา่งใหศึ้กษาไดท้ั้งส้ิน สาํหรับหวัขอ้เร่ืองท่ีอบรมก็มีทั้งเร่ืองท่ีเป็นทฤษฎี เร่ืองรอบ ๆ ตวัเร่ืองหนา้ท่ี  และ
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แมแ้ต่เร่ืองบุคลิกภาพ ซ่ึงพระพุทธองคท์รงใหค้วามสาํคญัในการสร้างความประทบัใจเบ้ืองตน้ต่อผูอ่ื้นดว้ย  ดงั

พระสูตรหน่ึงและอรรถกถาใหค้าํตอบไวว้า่  “บุคคลสองในสามเห็นรูปแลว้เล่ือมใสบุคคลส่ีในหา้ไดย้นิเสียงเล่า

ลือแลว้เล่ือมใส  บุคคลเกา้ในสิบเล่ือมใสเพราะความสมถะ  บุคคลหน่ึงในแสนส่วนเล่ือมใสในธรรมดว้ยธรรม

นั้นเอง”   จากความดงักล่าวผูเ้ขียนพิจารณาวา่... คนทีม่ีบุคลกิดี หน้าตาดี แต่งกายดี ย่อมได้เปรียบ  เพราะสร้าง

ความเลือ่มใสหรือสร้างความประทบัใจให้กบัคนหมู่มากได้ตั้งแต่แรกเห็น  

 

โครงสร้างในการบริหารองค์กรในสมยัพุทธกาล  เป็นโครงสร้างท่ีเรียบง่าย คือ พระพุทธเจา้ทรงเป็น

องคป์ระธานและเป็นผูบ้ริหารสูงสุด  พระสารีบุตรเป็นพระธรรมเสนาบดี  อคัรสาวกเบ้ืองขวา  ผูมี้ความเป็นเลิศ

ในดา้นปัญญา พระโมคคลัลานะ เป็นพระอคัรสาวกเบ้ืองซา้ย  ผูมี้ความเป็นเลิศดา้นอิทธิฤทธ์ิ  พระอานนทเ์ป็น

พุทธอุปัฏฐากหรือเลขานุการ ส่วนกลุ่มพระภิกษุสาวกก็แบ่งงานกนัตามถนดั  บางองคมี์หนา้ท่ีตามท่ีรับอาสา 

เช่น พระทพัพมลัลบุตรเป็นผูจ้ดัเสนาสนะและจดัพระไปฉนัในท่ีนิมนต ์เป็นตน้  นอกจากน้ีแลว้พระพุทธองค์

ทรงแต่งตั้งพระอริยสาวกและสาวกิาจาํนวนหน่ึงเป็นเอตทคัคะ คือ ความเป็นเลิศ จาํแนกเป็นส่ีกลุ่มใหญ่ ๆ คือ   

• เป็นต้นแบบในด้านด้านหน่ึง  เช่น พระมหากสัสปะ ผูส้รรเสริญธุดงคคุ์ณและรักษาธุดงควตัร 

เพื่อเป็นแบบอยา่งแก่ภิกษุ 

• มีคุณสมบัติพเิศษเฉพาะตน  เช่น พระอนุรุทธะ เป็นเลิศทางทิพยจ์กัษุ พระสีวลีมีลาภมาก  

• มีความเช่ียวชาญในด้านใดด้านหน่ึง อาจเป็นท่ีอา้งอิงของภิกษุอ่ืนๆในเร่ืองนั้นๆ เช่น พระอุ

บาลีผูท้รงจาํพระวินยัเป็นเลิศ   พระปุณณมนัตานีบุตรเป็นพระธรรมกถึก  และพระอานนท ์เป็นผูท้รงจาํเร่ืองราว

ต่างๆท่ีพระพุทธองคท์รงสอนไวไ้ด ้

• การแบ่งจัดลาํดับช้ันตามลาํดับอาวุโส เช่น พระนวกะ (ตั้งแต่บวชจนถึง ๕ พรรษา) พระมชัฌิ

มะ (ตั้งแต่ ๕ พรรษาข้ึนไปจนถึง ๑๐ พรรษา)  และพระเถระ (ตั้งแต่ ๑๐ พรรษาข้ึนไป)  เป็นตน้  

เน้ือหาในหนงัสือเล่มน้ียงัมีอีกมาก ทุกประเด็นมีความน่าสนใจต่อการศึกษาในความเป็นสุดยอดซีอีโอ

ของพระพุทธองค ์  ซ่ึงท่านผูเ้ขียนเช่ือมโยงกบักรณีศึกษาทางธุรกิจไดทุ้กแง่มุม จุดประกายใหห้นัมาดูพุทธวธีิ

ต่าง ๆ ซ่ึงพระพุทธองคท์รงทาํดว้ยพระปัญญาคุณ  พระมหากรุณาธิคุณ อนัจะทาํใหต้ดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ดว้ยสติ

และความรอบคอบ  

 



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




