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วารสารวิชาการ EAU Heritage: Social Science and Humanities ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 มีก�าหนดวางเผยแพร่ 

ในเดือนสิงหาคมนี้ บรรณาธิการจึงถือโอกาสน้อมกล่าวค�าถวายพระพรองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถเนื่องในวัน 

เฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 83 พรรษา

วารสารฉบับนี้ มีนักวิชาการและนักวิจัยสนใจส่งบทความมาตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสาร EAU Heritage  

เป็นจ�านวนค่อนข้างมากเช่นเคย ประกอบด้วยบทความวิชาการและบทความวิจัย ท้ังจากผู้เขียนท่ีเป็นบุคคลภายใน 

15 เรื่องและผู้เขียนภายนอกมหาวิทยาลัย 16 เรื่อง ผนวกกับบทแนะน�าหนังสือน่าอ่านอีกสองเรื่องรวมเป็น 33 เรื่อง

วารสารฉบับนี้ได้รับเกียรติให้ตีพิมพ์บทความวิจัยจากนักวิชาการผู้มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัย Cheng 

Kung National University, Taiwan ร่วมกับอาจารย์ประจ�ามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มีเนื้อความว่าด้วยเรื่อง 

ผลกระทบของปัจจัยระหว่างประเทศและการเมืองภายในประเทศท่ีมีต่อกระบวนการประชาธิปไตยของรัฐท่ีเกิดขึ้น 

หลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต หลังปี ค.ศ. 1990s จ�านวน 15 ประเทศ โดยใช้ทฤษฎีของ Whitehead 

and Schmitter เป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ นอกจากนี้บทความส่วนใหญ่มีเนื้อหาทางด้านการบริหาร 

การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา และการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อความยั่งยืน

ส�าหรับบทความวิจารณ์หนังสือนั้นเน้นหนักการแนะน�าหนังสือดีน่าอ่านอย่างยิ่งสองเรื่องคือ “เมื่อข้าพเจ้า

จากสยามมาสูส่วสิเซอร์แลนด์” และ “ค�าถามส�าคญักว่าค�าตอบ”สดุท้ายนีบ้รรณาธกิารขอขอบคณุผูเ้ขยีนทัง้คณาจารย์ 

และนักศึกษาในมหาวิทยาลัย รวมทั้งอาจารย์จากมหาวิทยาลัยอ่ืน ท่ีให้ความไว้วางใจให้เราตีพิมพ์ผลงานของท่าน 

ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ช่วยอ่านและช่วยแนะน�าให้กองบรรณาธิการสามารถออกวารสาร

ฉบับนี้ได้ทันก�าหนดเวลาอย่างมีคุณภาพ กองบรรณาธิการขอเชิญชวนท่านผู้เขียนส่งผลงานมาตีพิมพ์ในวารสาร 

ของเราต่อไป

            บรรณาธิการ

บทบรรณำธิกำร



อาจารย์ประจ�าคณะศลิปศาสตร์ พืน้ทีว่ทิยาลยัเพาะช่าง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร์

อาจารย์ประจ�าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

E-mail: chamaipornt@eau.ac.th

อาจารย์ประจ�า คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

E-mail: tanapon@eau.ac.th

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

E-mail: taeandnuna@hotmail.com

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

E-mail: nathanan_zol@hotmail.com

หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

E-mail: tum_12345@yahoo.com

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

E-mail: somchaipotragoon@hotmail.co.th

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

E-mail: chodoked@live.com

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

E-mail: v.pongsin@gmail.com

ดร.ประวิตร โหรา

ดร.ชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดชชัย

ธนพล สราญจิตร์

ร้อยต�ารวจโทกิตติชัย 

รุจิราวินิจฉัย

รองศาสตราจารย์ 

ประณต นันทิยะกุล

ณัฐนันท์ รัตนเจริญ

อภิชาติ คัมภีรศาสตร์

สมชาย โพธิ์ตระกูล 

โชดก ปัญญาวรานันท์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ปองสิน วิเศษศิริ 

แนะน�ำผู้เขียน



หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม

E-mail: kittitep-13@hotmail.com

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

E-mail: polsak_s@hotmail.com

หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

E-mail: yod.wer@hotmal.com

สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์ คณะรฐัประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัอสีเทร์ินเอเชีย

E-mail: vichit@eau.ac.th

สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์ คณะรฐัประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัอสีเทร์ินเอเชีย

สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์ คณะรฐัประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัอสีเทร์ินเอเชีย

E-mail: pornpat@eau.ac.th

สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์ คณะรฐัประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัอสีเทร์ินเอเชีย

E-mail: onthinee@eau.ac.th

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

E-mail: Sumniangry@hotmail.com

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาหลักสูตรและการสอน) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

E-mail: yingrutcha@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

อาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

แนะน�ำผู้เขียน

สุเทพ เชื้อสมุทร 

สัมพันธ์ พลภักดิ์ 

รองศาสตราจารย์ 

ดร.วิรัช วิรัชนิภาวรรณ

วีรนุช สุทธพันธ์

วิจิตร วิชัยสาร

สมาน งามสนิท

พรภัทร์ หวังดี

อรทิณี ทวยนาค

ส�าเนียง ไวยารัตน์ 

อมรัชญา ชินศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ชาตรี เกิดธรรม

ดร.บุญเรือง ศรีเหรัญ



แนะน�ำผู้เขียน

พัชรีรัตน์ เอี่ยมบรรจง 

สิทธิพัทธ์ เลิศศรีชัยนนท์

ภาสประภา ตระกูลอินทร์

เสถียร ชัยสงคราม 

พันต�ารวจเอก 

สัณฑภวิษย์ มากช่วย

ทัศน์ลักษณ์ ปัตตพงศ์ภัช

พิศมัย จารุจิตติพันธ์

ภาณุมาศ เฉลยนาค 

อนุกูล ปิลวาสน์

ณัฐกิจ บัวชม

รองศาสตราจารย์ 

ดร.วีระวัฒน์ อุทัยรัตน์

สุชาดา เรืองแสงทองกุล 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม

E-mail: pat_isc@hotmail.com

อาจารย์ประจ�า คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

E-mail: sittiphatler@pim.ac.th.

อาจารย์ประจ�า คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม

E-mail: sathien@thaiamadeus.com

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Email: eakm3349@gmail.com

หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

Email: tassaluck_firstie@hotmail.com

รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผู้อ�านวยการโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 1

E-mail: panumascha@yahoo.co.th

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยว 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

E-mail: anne-tophit2000@hotmail.com

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

E-mail: nbuakom@gmail.com

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

อาจารย์ประจ�าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

E-mail: suchadar@eau.ac.th



แนะน�ำผู้เขียน

ติณณ์ ขจรเงิน

ยุวดี จริยานันทศักดิ์

พระมหาไพฑูรย์ วรรณบุตร 

ว่าที่ร้อยตรี 

ทรงเกียรติ พืชมงคล 

บ�ารุง ตันจิตติวัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ว่าที่ ร.ต.ธนวิศิษฎ์ 

มหพฤทธิ์ไพศาล

ดร. นิฤมน รัตนะรัต

อุมาพร ทรงประดิษฐ

Cheng-Chi Kuang

Jenn-Jaw Soong

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

E-mail: mashi.balloon@gmail.com

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

E-mail: guide-aim@hotmail.com

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม

E-mail: pramahapaitoon@gmail.com

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

E-mail: Songkiat1234@hotmail.com

อาจารย์ประจ�าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

E-mail: bamroong@eau.ac.th

อาจารย์ประจ�าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

E-mail: dhanavisit@eau.ac.th

อาจารย์ประจ�าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

E-mail: narumon@eau.ac.th

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

E-mail: auida22@hotmail.com 

Doctor Lecturer, The Center for General Education, National Taiwan 

United University 2, Lienda, Miaoli 36063, Taiwan (R.O.C.)

E-mail: derek18961048@gmail.com

Distinguished Professor Doctor, Institute of Political Economy, National 

Cheng Kung University No.1 University Road, Tainan City 70101, Taiwan 

(R.O.C.)

E-mail: jennjaw@mail.ncku.edu.tw



แนะน�ำผู้เขียน

Greta Khaiseang

เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์

สุภกัญญา ชวนิชย์

Instructor, School of Public Administration Eastern Asia University

E-mail: greta@eau.ac.th 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�าสาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา 

ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

E-mail: fedumnw@ku.ac.th

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

E-mail: supakanya@eau.ac.th



1

12

22

37

48

61

บทความวิชาการ

 การเข้าสู่ต�าแหน่งผู้น�าองค์การของเพศหญิง: ความเป็นไปได้ที่ไม่แตกต่างกัน

Women’s Access to Organizational Leaders: Mission Possible and not Different 

ดร.ประวิตร โหรา และ ดร.ชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดชชัย

 การแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนโดยรัฐบาลเป็นหน่วยงานหลักที่ด�าเนินการ: 

สมัยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

ธนพล สราญจิตร์

บทความวิจัย

 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานสอบสวนกองบัญชาการต�ารวจนครบาล

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

Development Effective Management of Investigatipon, Metropolitan Police Bueau, 

The Royal Thai Police

ร้อยต�ารวจโทกิตติชัย รุจิราวินิจฉัย

 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์สู่ความเป็นมืออาชีพ

The Development of Correctional Officers for Professionalism

ณัฐนันท์ รัตนเจริญ

 การบริหารการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริของโรงเรียน

ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

The Supportive Administration of Learning Process of Royal Projects of Secondary 

Schools under the Education Area Office 6

อภิชาติ คัมภีรศาสตร์

 การบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย

The Conservative Forest Resource Administration in Thailand

สมชาย โพธิ์ตระกูล

สำรบัญ



สำรบัญ

 การพัฒนานโยบายการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลทางบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 

The Policy Development On Academic Affairs Management That Yield Positive Impact 

On Student’s Learning In School Under Bangkok Metropolitan Administrator

โชดก ปัญญาวรานันท์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปองสิน วิเศษศิริ 

 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา

Competency Development Model of Morality Teaching Monks in Secondary Schools

สุเทพ เชื้อสมุทร 

 การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรของส�านักงานการปฏิรูปที่ดิน

เพื่อเกษตรกรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Administration for Farmer Quality of Life Development of the Agricultural Land Reform 

Office According to the Sufficiency Economy Philosophy

สัมพันธ์ พลภักดิ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วิรัชนิภาวรรณ

 รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธที่มุ่งเน้นจิตอาสาของนักเรียนประถมศึกษา

A Management Model on Assorting To Buddhist Primary School Students

วีรนุช สุทธพันธ์

 การส�ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลเมือง

บึงยี่โถ อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

(ประจ�าปีงบประมาณ 2557)

Community Satisfaction Toward Public Services Provider Of Bueng Yitho Municipality 

And the Strategy of the Quality of Life

วิจิตร วิชัยสาร, สมาน งามสนิท, พรภัทร์ หวังดี และ อรทิณี ทวยนาค

 รูปแบบการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน

ประถมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

A Participative Education Management Model Enhancing Learning Quality of Primary 

School Children within the Office of the Basic Education Commission in Northeast Thailand

ส�าเนียง ไวยารัตน์ 

76

87

100

112

122

131



สำรบัญ

144

155

161

170

176

188

 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

The Development of a Science Learning Management Model to Promote the 

Problem-Solving Ability of Grade 8 Students

อมรัชญา ชินศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี เกิดธรรม และ ดร.บุญเรือง ศรีเหรัญ

 การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยา

บริหารธุรกิจ

The Parent’s Decision Making for Relative to Study at Thaiayothaya Business 

Administion Technological College

พัชรีรัตน์ เอี่ยมบรรจง

 ผลกระทบภายนอกของการปลูกพืชเศรษฐกิจ: ยางพารา

Externality of Growing Economic Plants: Rubber Trees 

สิทธิพัทธ์ เลิศศรีชัยนนท์ และ ภาสประภา ตระกูลอินทร์

 สภาพการด�าเนินงานของส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

The State of the Ayutthaya Primary Education Service Area Office 1 Performances 

with Respect to the School Administrators’ Opinions

เสถียร ชัยสงคราม 

 ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อความส�าเร็จในการน�านโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดไปปฏิบัติของ

กองบัญชาการต�ารวจปราบปรามยาเสพติด

Factors Impinging Upon the Success of Narcotics Suppression Bureau in Implementing 

Narcotics Resolution Policy

พันต�ารวจเอก สัณฑภวิษย์ มากช่วย

 สภาพการด�าเนินงานและสมรรถนะของการจัดการสถานีโทรทัศน์ในยุคดิจิตอล

Operating Situation and Management Competency of Television Station in Digital Age

ทัศน์ลักษณ์ ปัตตพงศ์ภัช และพิศมัย จารุจิตติพันธ์ 



สำรบัญ

196

207

215

230

241

 ประเมินโครงการโรงเรียนในฝัน โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

An Assessment on School Lab Project in Chumchonwatsadad School Phra Nakhon 

Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 1

ภาณุมาศ เฉลยนาค 

 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานประกอบการท่องเที่ยว

และบริการ

Factors Relating to the Building of Learning Organization in Hospitality Establishments

อนุกูล ปิลวาสน์

 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการ

โรงเรียนมาตรฐานสากล

A Change Leadership Development Model of School Administrator in the World – 

Class Standard Secondary School Project

ณัฐกิจ บัวชม

 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองลูกจ้างด้านความปลอดภัยในการท�างานตาม

พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน พ.ศ.2554: 

ศึกษากรณีสถานประกอบการย่านรังสิตและใกล้เคียง จังหวัดปทุมธานี

Legal Problems about Protecting Employee under Occupational Safety, Health and 

Environment Act B.E. 2554: A Case Study on Rangsit Enterprises and Nearby in 

Pathum Thani Province

สุชาดา เรืองแสงทองกุล

 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการ : 

กรณีศึกษาร้านน�าทองชัย อะไหล่รถยนต์ อ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Marketing Mix of Customer’s View Affecting Customer Satisfaction of Automobile 

Parts Shop: A Case Study of Numthongchai, Mueang District, Ubon Ratchathani 

Province

ติณณ์ ขจรเงิน



สำรบัญ

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสี่ยงในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตในการท�าธุรกรรมทางการเงิน

ของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี

Factors Affecting the Risk of Internet Banking of Siam Commercial Bank’s Customers,

Ubon Ratchathani Branch

ยุวดี จริยานันทศักดิ์

 การประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ในการให้ภาคเอกชนมีบทบาท

ในการจัดบริการพิธีกรรมงานศพ

Applicability of New Public Management Approaches in Supporting the Roles of Private 

Sector in the Funeral Ceremony

พระมหาไพฑูรย์ วรรณบุตร

 รูปแบบการจัดการดิจิทัลเทคโนโลยีสู่คุณภาพตามมาตรฐานสากลของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

A Model of Digital Technology Towards the International Quality Standard of Secondary 

Schools in the Southern Border Provinces of Thailand

ว่าที่ร้อยตรี ทรงเกียรติ พืชมงคล 

 ความรับผิดชอบด้านการบริการสาธารณะขององค์กรธุรกิจผู้ให้บริการรถแท็กซี่ในประเทศไทย

อาจารย์บ�ารุง ตันจิตติวัฒน์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.ธนวิศิษฎ์ มหพฤทธิ์ไพศาล

 แนวทางและหลักเกณฑ์การเยียวยาความเสียหายแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีความรุนแรง

ทางการเมือง

Guidelines and Principles on Remedy the Injured by the Insurgency Crisis

ดร. นิฤมน รัตนะรัต

 การจดัการศึกษาปฐมวยัในศนูย์พัฒนาเดก็เล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวดันครนายก

Early Childhood Educational Management in the Child Development Centers 

Under the Local Admimistration Organization of NakhonNayok Province

อุมาพร ทรงประดิษฐ

253

264

274

284

295

305



สำรบัญ

315

328

343

349

 The Impact of International Factors and Domestic Politicstowards the Process of 

Democratization in the Post-Soviet States: An Approach from Regional Integration and 

Government System

Cheng-Chi Kuang, Jenn-Jaw Soong and Greta Khaiseang

 การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา: การสังเคราะห์งานวิจัย

Instruction based on Contemplative Education Concept: A Research Synthesis

เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์

แนะน�าหนังสือ

 เมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิสเซอร์แลนด์

สุภกัญญา ชวนิชย์

 ค�าถามส�าคัญกว่าค�าตอบ

สุภกัญญา ชวนิชย์





วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 1

 

การเข้าสู่ตําแหน่งผู้นําองค์การของเพศหญิง: ความเป็นไปได้ทีไ่ม่แตกต่าง 

Women’s Access to Organizational Leaders: Mission Possible and not Different 

 

                                                                                                  ประวติร โหรา  และ ชมยัภรณ์ ถนอมศรีเดชชยั  

 

บทคัดย่อ 

ผูห้ญิงไดรั้บการยอมรับในสถานภาพและบทบาทมากข้ึน ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ท่ีขดัแยง้กบัทศันคติและความ

เช่ือดั้งเดิมในสังคมท่ีวา่ เพศชายเป็นชา้งเทา้หนา้ เป็นผูน้าํ ตอ้งปกป้อง อดทน เขม้แขง็ ขณะท่ีเพศหญิงอ่อนแอ ตอ้งการ

การดูแลและปกป้อง แต่ดว้ยความเป็นจริงท่ีวา่ เพศชายและเพศหญิงมีขั้นตอนการพฒันาการจากจุดเร่ิมตน้และกา้วเดิน

ไปเหมือนกนัตามพฒันาการของมนุษยแ์ต่ดว้ยบทบาทท่ีโดดเด่นมากข้ึนของเพศหญิงก่อใหเ้กิดคาํถามวา่ การเขา้สู่

ตาํแหน่งผูน้าํองคก์ารของผูน้าํหญิงเกิดข้ึนเพราะโชคชะตาหรือความสามารถของตนเอง ทฤษฎีภาวะผูน้าํแบบ

ความสามารถพิเศษเห็นวา่ การเขา้สู่ตาํแหน่งและการทาํหนา้ท่ีผูน้าํองคก์ารของผูน้าํหญิงนั้นเป็นไปได ้และไม่แตกต่างกบั

ผูน้าํชาย โดยเง่ือนไขสาํคญัของการเขา้สู่ตาํแหน่งผูน้าํองคก์ารของผูน้าํไม่วา่จะเพศใดก็ตาม ไดแ้ก่สถานการณ์ท่ี

ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนผา่นโครงสร้างอาํนาจเดิม ความสาํเร็จในการเปล่ียนแปลงโครงสร้างอาํนาจใหม่และการทาํให้

อาํนาจแบบความสามารถพิเศษกลายเป็นสถาบนันัน่คือ ผูห้ญิงหรือผูช้ายสามารถสร้างและพฒันาตนเองใหมี้ศกัยภาพและ

ความสามารถพิเศษยอ่มเขา้สู่ตาํแหน่งผูน้าํหรือผูบ้ริหารในระดบัต่าง  ๆ  ไดเ้ท่าเทียมกนั 

 

คําสําคัญ: ผูน้าํองคก์าร, ผูน้าํหญิง 

 

Abstract 

 Women have been increasingly recognized with their status and roles. This is strongly contrasted with 

society’s belief and attitude in which men are the leaders and guardians and women are powerless and need help and 

protection. It is a matter of fact that men and women have the same starting point and are brought up in accordance 

with their culture’s norms. At any rate, some questions have been raised regarding women’s outstanding 

performance.  Charismatic leadership theory explains that women’s access to organizational leaders is possible 

and not different from men. Conditions required for being organizational leaders, regardless their gender, were 

namely: crisis situation for power restructure, success of power restructure, and institutionalization of leadership. 

Based on Charismatic Leadership theory, either men or women who could develop their capacities and charismatic 

power could equally gain access to organizational leaders.  

 

Keywords: organizational leader, women leaders 
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ความนํา 

 บทบาทและศกัยภาพของผูน้าํหญิงท่ีแสดง

ออกมาและไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวาง เช่น

นายกรัฐมนตรีองัเกลา โดโรเทอา แมร์เคิลแห่งสหพนัธ์

สาธารณรัฐเยอรมนีซ่ึงพลิกฟ้ืนเศรษฐกิจของประเทศ

ทาํใหเ้ยอรมนีเป็นประเทศท่ีมีตวัเลขส่งออกสูงสุดใน

โลกและมีอตัราวา่งงานตํ่าสุดในรอบหลายปี

ประธานาธิบดีปาร์คกึน-ฮเยแห่งสาธารณรัฐเกาหลีซ่ึง

กอบกูป้ระเทศใหฟ้ื้นจากวิกฤติเศรษฐกิจ และร้ือฟ้ืน

การเจรจาสนัติภาพกบัเกาหลีเหนือฯลฯ เป็น

ปรากฏการณ์ท่ีขดัแยง้กบัทศันคติและความเช่ือดั้งเดิม

ในสงัคมท่ีวา่ เพศชายเป็นชา้งเทา้หนา้ เป็นผูน้าํ ตอ้ง

ปกป้อง อดทน เขม้แขง็ ขณะท่ีเพศหญิงอ่อนแอ 

ตอ้งการการดูแลและปกป้อง ทั้งท่ีในความเป็นจริงนั้น 

เพศชายและเพศหญิงมีขั้นตอนการพฒันาการจาก

จุดเร่ิมตน้และกา้วเดินไปเหมือนกนัตามพฒันาการของ

มนุษย ์(ธีรพฒัน ์องัศุชวาล, 2554) แต่ดว้ยบทบาทท่ี

โดดเด่นมากข้ึนของเพศหญิงก่อใหเ้กิดคาํถามวา่ การ

เขา้สู่ตาํแหน่งผูน้าํองคก์ารของผูน้าํหญิงเกิดข้ึนเพราะ

โชคชะตาหรือความสามารถของตนเอง  

 บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ืออธิบายการเขา้สู่

ตาํแหน่งและการทาํหนา้ท่ีผูน้าํองคก์ารของผูน้าํหญิง 

โดยใชท้ฤษฎีภาวะผูน้าํแบบความสามารถพิเศษ 

(charismatic leadership) เป็นกรอบในการวิเคราะห์  

 

ทฤษฎภีาวะผู้นําแบบความสามารถพเิศษ  

 Max Weber (อา้งถึงใน Conger & Kanungo, 

1988, pp. 12-47) อธิบายวา่ ภาวะผูน้าํแบบ

ความสามารถพิเศษ (charismatic leadership) เป็น

อาํนาจของผูน้าํท่ีเกิดจากความศรัทธาของผูต้ามท่ีมีต่อ

ผูน้าํ มิใช่อาํนาจตามตาํแหน่งหนา้ท่ีและตามประเพณีท่ี

ยึดถือกนัมาความสมัพนัธ์ระหวา่งผูน้าํแบบ

ความสามารถพิเศษกบัผูต้ามมีลกัษณะไม่เป็นทางการ 

ไม่มียศ ตาํแหน่ง กฎระเบียบ ความชาํนาญ ฯลฯ มีแต่

ความผกูพนั และความศรัทธา อีกทั้งเป็นอาํนาจเฉพาะ

บุคคล ถ่ายโอนไม่ไดแ้ละมกัเกิดจากความเป็นวีรบุรุษ

ของผูน้าํโดยเฉพาะช่วงโครงสร้างอาํนาจเดิมอยูใ่น

ภาวะวิกฤต ผูต้ามไม่พอใจกบัสภาพท่ีเป็นอยูแ่ละ

ตอ้งการโครงสร้างอาํนาจใหม่ ภาวะผูน้าํแบบ

ความสามารถพิเศษจะเป็นตวัเช่ือมใหเ้กิดการ

เปล่ียนแปลงโครงสร้างอาํนาจดว้ยการสร้างและจดั

ระเบียบโครงสร้างอาํนาจใหม่ (create and 

institutionalize new order) เม่ือภารกิจน้ีสาํเร็จ อาํนาจ

แบบความสามารถพิเศษอาจสูญสลายหรือปรับเปล่ียน

เป็นอาํนาจตามตาํแหน่งหนา้ท่ีและตามประเพณีกไ็ด ้  

Weber เช่ือวา่ ความสาํเร็จหรือความลม้เหลว

ของการเปล่ียนแปลงโครงสร้างอาํนาจเป็นปัจจยัท่ีมีผล

ต่อการคงอยูข่องอาํนาจแบบความสามารถพิเศษ โดย

ความลม้เหลวจะทาํใหอ้าํนาจแบบความสามารถพิเศษ

ส้ินสุดลงเพราะผูต้ามจะสูญส้ินศรัทธาในตวัผูน้าํ 

ขณะท่ีความสาํเร็จอาจจะทาํใหบ้ารมีส้ินสุดดว้ยเช่นกนั

เพราะการเปล่ียนแปลงโครงสร้างอาํนาจสาํเร็จ ยอ่ม

ตอ้งมีการสร้างหรือจดัระเบียบโครงสร้างอาํนาจใหม่

ทาํใหอ้าํนาจแบบความสามารถพิเศษเกิดความขดัแยง้

ในตวัเอง (fundamentals of paradox) กล่าวคืออาํนาจ

แบบความสามารถพิเศษเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีก่อใหเ้กิด

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างอาํนาจเดิม ซ่ึงอาจเป็น

อาํนาจตามตาํแหน่งหนา้ท่ีหรืออาํนาจตามประเพณีกไ็ด ้

แต่อาํนาจแบบความสามารถพิเศษกเ็ป็นปัจจยัท่ีนาํไปสู่

การจดัตั้งโครงสร้างอาํนาจใหม่ โดยอาจจะเป็นอาํนาจ

ตามตาํแหน่งหนา้ท่ีหรืออาํนาจตามประเพณีกไ็ดด้ว้ย 

ทั้งน้ี ภาวะผูน้าํแบบความสามารถพิเศษจะมีความยัง่ยืน

ตราบเท่ากบัช่วงชีวิตของผูน้าํ 

Weberไดน้าํเสนอองคป์ระกอบของการเกิด

ผูน้าํท่ีมีอาํนาจแบบความสามารถพิเศษ ดงัน้ี (Congo & 

Kanungo, 1998, p. 94)  



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 3

1. เง่ือนไขหรือสถานการณ์ท่ีก่อใหเ้กิดการ

เปล่ียนผา่นโครงสร้างอาํนาจ คือความขมข่ืนของผูต้าม 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือผูถ้กูปกครอง 

2. องคป์ระกอบท่ีนาํไปสู่การคงอยูแ่ละการ

ยัง่ยืนของอาํนาจแบบความสามารถพิเศษ ซ่ึงในท่ีน้ีก็

คือความสาํเร็จในการเปล่ียนแปลงโครงสร้างอาํนาจ 

3.ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ คือการทาํใหเ้ป็น

สถาบนัหรือการคงอยู ่หรือการเป็นระบบท่ีพฒันาได้

ของโครงสร้างอาํนาจ 

นอกจากน้ี Weber ยงัอธิบายถึงรูปแบบหรือ

วิธีการใชอ้าํนาจของผูน้าํท่ีมีอาํนาจแบบความสามารถ

พิเศษในรูปแบบต่าง  ๆ  เช่น ความเป็นวีรบุรุษ การมี

วาทศิลป์ การมีจิตใจท่ีมุ่งมัน่ซ่ึงจากแนวคิดขา้งตน้

นาํไปสู่สมมติฐานเก่ียวกบัการบริหารองคก์าร ดงัน้ี 

1. ผูน้าํท่ีมีอาํนาจแบบความสามารถพิเศษ มกั

เป็นผูน้าํท่ีมาจากการเลือกตั้งมากกวา่การแต่งตั้ง 

2. ผูน้าํท่ีมีอาํนาจแบบความสามารถพิเศษ มา

จากความตอ้งการของคนส่วนใหญ่ท่ีอยูห่่างไกลจาก

ศูนยก์ลางแห่งอาํนาจ 

3. ผูน้าํท่ีมีอาํนาจแบบความสามารถพิเศษเป็น

การต่อตา้นโครงสร้างอาํนาจในขณะนั้น  ๆ  เช่น ความ

ไม่เป็นธรรมในสังคม การเอารัดเอาเปรียบ ฯลฯ   

 

มุมมองที่มต่ีอผู้นําที่มอีาํนาจแบบความสามารถพเิศษ 

ส่ิงเหล่าน้ีนาํไปสู่การศึกษาแนวคิดวา่ดว้ย

อาํนาจในส่วนของความสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้าํกบัผูต้าม

ในบริบทต่าง  ๆ  ดงัน้ี 

บริบททางสังคม Dow (1969) และ Willner 

(1984)  เสนอวา่ คุณลกัษณะพิเศษ (charisma) ของผูน้าํ

เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีก่อใหเ้กิดอาํนาจแบบความสามารถ

พิเศษโดย Dow (1969) และ Willner  (1984) ศึกษา

เปรียบเทียบเพ่ือหาคุณลกัษณะพิเศษร่วมของผูน้าํทั้ง

จากศาสนาจกัรและการเมือง เช่น คานธี และฮิตเลอร์ 

ฯลฯ แต่ไม่ประสบความสาํเร็จเท่าท่ีควร เน่ืองจาก

คุณลกัษณะมีความหลากหลายมากเกินกวา่จะสรุป

ลกัษณะร่วมของผูน้าํท่ีมีอาํนาจแบบความสามารถ

พิเศษได ้แต่ Willner เสนอปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดภาวะผูน้าํ

ท่ีมีอาํนาจแบบความสามารถพิเศษ เช่น การเป็นวีรบุรุษ 

มีวาทศิลป์ มีวิสยัทศัน ์ความเช่ือในมายาคติทางศาสนา 

ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการยึดมัน่ในความเหนือธรรมชาติ

ของผูน้าํ เป็นตน้ 

บริบททางประวตัศิาสตร์ Blau (1963) Chinoy 

(1961) Friedland (1961) และ Wolpe (1968) (อา้งถึงใน 

Conger & Kanungo, 1988, pp. 52-56) ตั้งสมมติฐานวา่ 

บริบทท่ีก่อใหเ้กิดความขมข่ืนต่อมวลชนเป็นปัจจยั

สาํคญัท่ีก่อใหเ้กิดผูน้าํท่ีมีอาํนาจแบบความสามารถ

พิเศษโดย Chinoy มองวา่ ภาวะผูน้าํดงักล่าวจะเกิดข้ึน

ไม่ไดห้ากไม่มีสถานการณ์หรือบริบทท่ีสุกงอม ดงั

กรณี Martin Luther Kingซ่ึงเป็นผูน้าํชาวอเมริกนัใน

การต่อตา้นการแบ่งแยกสีผิวในสหรัฐอเมริกา ฯลฯ แต่

แนวคิดน้ีถูกคดัคา้นโดย DowและWillner วา่ 

สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํไปสู่ผูน้าํท่ีไม่มีอาํนาจแบบ

ความสามารถพิเศษ (non-charismatic leader) กไ็ด ้

ภาวะผูน้าํท่ีมีอาํนาจแบบความสามารถพิเศษเกิดข้ึน

จากการท่ีผูต้ามมองเห็นหรือรับรู้ต่อคุณลกัษณะพิเศษ

ของบุคคลหน่ึง และถูกยกข้ึนเป็นผูน้าํท่ีมีอาํนาจแบบ

ความสามารถพิเศษ ดงันั้น ไม่ว่าจะอยูใ่นสถานการณ์

ใด ยอ่มก่อใหเ้กิดผูน้าํท่ีมีอาํนาจแบบความสามารถ

พิเศษได ้

บริบทภายในโครงสร้างอาํนาจ เป็นแนวคิด

กระแสตา้นท่ีเช่ือวา่ ผูน้าํท่ีมีอาํนาจแบบความสามารถ

พิเศษอาจจะเกิดข้ึนจากสภาพแวดลอ้มภายใน

โครงสร้างอาํนาจท่ีเป็นอยูก่ไ็ด ้ในขณะท่ีแนวคิด

กระแสหลกัมองวา่เกิดจากภายนอกโครงสร้างอาํนาจ

หรือชายขอบของสงัคม ดงันั้น การศึกษาแนวคิดน้ีจึง

เป็นการศึกษาบุคคลท่ีมีอาํนาจอยูแ่ลว้ในระบบ แต่ไม่มี

การศึกษาอยา่งกวา้งขวางนกั 
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บริบททางโลกหรือสังคมฆราวาสนกัวิชาการ

ท่ีสาํคญัในแนวคิดน้ี คือ Karl Loewenstein (1966)และ 

C.J. Friedrich (1961) (อา้งถึงใน Conger & Kanungo, 

1988, p. 57) ซ่ึงต่อตา้นการนาํแนวคิดผูน้าํท่ีมีอาํนาจ

แบบความสามารถพิเศษไปศึกษากรณีท่ีเกิดนอก

ศาสนาจกัรโดย Loewenstein อธิบายวา่ โลกหรือสงัคม

ท่ีตั้งอยูบ่นความเช่ือในศาสนาเท่านั้นท่ีจะมีผูน้าํท่ีมี

อาํนาจแบบความสามารถพิเศษ ขณะท่ี Friedrich มอง

วา่ อาํนาจแบบความสามารถพิเศษเป็นของขวญัหรือ

พรสวรรคท่ี์ไดม้าจากพระเจา้แต่แนวคิดน้ีถกูทา้ทายเม่ือ

มีการหยิบยกเหตุการณ์การเส่ือมสลายของศาสนาจกัร

ในยคุสมยัใหม่ อนันาํไปสู่การเส่ือมสลายของความเช่ือ

ท่ีวา่ ผูน้าํท่ีมีอาํนาจแบบความสามารถพิเศษเป็น

พรสวรรคเ์ฉพาะบุคคล 

 

ภาวะผู้นําทีม่ีอาํนาจแบบความสามารถพเิศษกบั

พฤติกรรมองค์การ 

เม่ือมีการนาํแนวคิดภาวะผูน้าํท่ีมีอาํนาจแบบ

ความสามารถพิเศษไปใชใ้นการศึกษาพฤติกรรม

องคก์ารในช่วงแรกนกัทฤษฎีองคก์ารไม่ใหค้วามสนใจ

ต่อแนวคิดน้ีมากนกั ต่อมาไดรั้บความสนใจมากข้ึน 

และปรับเปล่ียนการศึกษาจากเดิมท่ีมุ่งศึกษา

องคป์ระกอบพ้ืนฐานของผูน้าํ และไม่จาํเป็นตอ้งศึกษา

เพียงดา้นเดียวหรือแง่มุมเดียวหรือแยกตวัออกมา แต่

ควรศึกษาในลกัษณะสอดคลอ้งกนัระหวา่งคุณลกัษณะ

ผูน้าํและความตอ้งการ ความเช่ือ ค่านิยม และการรับรู้

ของผูต้าม ดงันั้น การศึกษาผูน้าํท่ีมีอาํนาจแบบ

ความสามารถพิเศษในแง่มุมของพฤติกรรมองคก์าร

สามารถแบ่งออกเป็น 3 สาํนกัหลกั ดงัน้ี 

สํานักพฤตกิรรมศาสตร์ -- Behavioral 

Perspectiveศึกษาภาวะผูน้าํท่ีมีอาํนาจแบบ

ความสามารถพิเศษในแง่พฤติกรรมศาสตร์โดย

แยกแยะพฤติกรรมระหวา่งผูน้าํท่ีมีคุณลกัษณะพิเศษ

และผูน้าํท่ีไม่มีคุณลกัษณะพิเศษ และผลกระทบทาง

พฤติกรรมของผูต้ามภายใตภ้าวะผูน้าํท่ีแตกต่างกนัใน

ขา้งตน้การศึกษาของสาํนกัน้ีไดรั้บอิทธิพลหลกัจากนกั

รัฐศาสตร์ James McGregor (1978) Burns (1978) และ

นกัจิตวิทยา David McClelland (1975) โดยมองวา่

ภาวะผูน้าํท่ีมีอาํนาจแบบความสามารถพิเศษเป็น

กระบวนการท่ีก่อใหเ้กิดพลงัซ่ึงคุณลกัษณะของผูน้าํท่ี

มีอาํนาจแบบความสามารถพิเศษท่ีไดรั้บการยอมรับ

จากนกัวิชาการในสาํนกัพฤติกรรมศาสตร์ ไดแ้ก่  

1. การมีเป้าหมายสูงสุด 

2. พฤติกรรมท่ีสร้างความเช่ือมัน่และพลงั

ใหแ้ก่ตนเองหรือผูต้าม 

3. ความสามารถท่ีกระตุน้หรือสร้างแรงดล

บนัดาลใหท้าํกิจกรรม  

สาํหรับผลกระทบจากการมีผูน้าํท่ีมีอาํนาจแบบ

ความสามารถพิเศษมีดงัน้ี  

1. ผูต้ามมีแรงจูงใจเพ่ิมมากข้ึน  

2.ผูต้ามมีผลการปฏิบติังานดีข้ึน  

3.ผูต้ามมีความมัน่ใจในตวัผูน้าํเพ่ิมมากข้ึน 

สํานักการทําให้เป็นสถาบัน -- 

Institutionalization Perspective มุ่งศึกษา 

“กระบวนการ” ท่ีทาํใหก้ารเปล่ียนแปลงทางสงัคม

ภายใตภ้าวะผูน้าํท่ีมีอาํนาจแบบความสามารถพิเศษเพ่ือ

พฒันาไปสู่การเป็นสถาบนัท่ีถาวรมากข้ึน โดยนาํ

แนวคิดของ Weber ท่ีวา่ การทาํภาวะผูน้าํท่ีมีอาํนาจ

แบบความสามารถพิเศษใหเ้ป็นกิจวตัรหรือใหเ้ป็น

สถาบนั (routinization or institutionalization) เพ่ือเป็น

องคป์ระกอบพ้ืนฐานของวงจรชีวิตของภาวะผูน้าํแบบ

ดงักล่าว 

แมว้า่จะมีการศึกษาประเดน็น้ีไม่มากนกั แต่

นกัวิชาการท่ีศึกษาแนวคิดน้ีท่ีโดดเด่นคือ Trice & 

Beyer (1986, pp. 113-164) ซ่ึงศึกษาผูน้าํท่ีมีอาํนาจ

แบบความสามารถพิเศษจาํนวน 2 ราย โดยใชก้าร

สงัเกตการณ์ พบวา่ มีรายหน่ึงใชก้ระบวนการทาํให้
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เป็นกิจวตัร แต่อีกรายหน่ึงไม่ใช ้สาํหรับปัจจยัท่ี

เอ้ืออาํนวยต่อการทาํใหเ้ป็นกิจวตัร ไดแ้ก่ 

1. พฒันาการของความสาํเร็จทางการบริหาร 

นอกเหนือจากการทาํหนา้ท่ีในฐานะผูน้าํ 

2. การถ่ายโอนคุณลกัษณะพิเศษผา่นขั้นตอน

และพิธีการต่าง ๆ  ใหแ้ก่สมาชิกคนอ่ืนขององคก์าร 

3. การแปลงภารกิจและสาสนข์องผูน้าํ ให้

เป็นหลกัฐานเชิงประจกัษใ์นรูปคาํกล่าวและเอกสารท่ี

จดัพิมพ ์ 

4. การคดัเลือกตวับุคคล (ทายาท) ท่ีมีแนวคิด

คลา้ยคลึงกบัผูน้าํเดิม และยินดีท่ีจะเขา้มาสืบทอด

ตาํแหน่ง  

5. การเนน้ย ํ้าอยา่งต่อเน่ืองของผูน้าํต่อภารกิจ

ดั้งเดิม 

สํานักจติวเิคราะห์ -- Psychoanalytical 

Perspectiveเป็นแนวคิดท่ีไดรั้บการยอมรับอยา่งมาก 

โดยส่วนใหญ่นกัวิชาการในสาํนกัน้ีจะศึกษาท่ีตวัผู ้

ตามแต่นกัวิชาการคนสาํคญัของสาํนกัน้ี คือ Zaleznik 

& Kets de Vries (1975) มุ่งศึกษาท่ีตวัผูน้าํซ่ึงแตกต่าง

ไปจากนกัวิชาการคนอ่ืนโดยมองวา่ ผูน้าํท่ีมีอาํนาจ

แบบความสามารถพิเศษเป็นบุคคลท่ีมีความเช่ือมัน่และ

ความตั้งมัน่อยา่งลน้พน้ มีทกัษะในการนาํเสนอเพ่ือทาํ

ใหต้นเป็นผูมี้อิทธิพลเหนือผูอ่ื้น มีบุคลิกและ

ภาพลกัษณ์ท่ีเป็นตวัของตวัเอง รวมถึงมีความใฝ่ฝันอนั

บรรเจิด โดย Zaleznik & Kets de Vries ศึกษาเจาะลึก

ถึงวยัเดก็ของผูน้าํแบบน้ีเพ่ือคน้หาปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิด

ภาวะผูน้าํท่ีมีอาํนาจแบบความสามารถพิเศษ และพบวา่ 

เป็น “ผูท่ี้มีความโดดเด่นหรือมีความพิเศษ” ในวยัเด็ก 

ซ่ึงคาํตอบน้ีนาํไปสู่การพิจารณาประเดน็ “ความ

ภาคภูมิใจในตนเอง” (self-esteem) ซ่ึงZaleznik & Kets 

de Vries สรุปวา่ เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีแยกแยะผูน้าํท่ีมี

อาํนาจแบบความสามารถพิเศษใหแ้ตกต่างจากผูน้าํ

ทัว่ไป 

จากทฤษฎีภาวะผูน้าํท่ีมีอาํนาจแบบ

ความสามารถพิเศษขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ผูน้าํท่ีมีอาํนาจ

แบบความสามารถพิเศษเป็นผูมี้ลกัษณะพิเศษแตกต่าง

จากผูอ่ื้น กล่าวคือ มีความเช่ือมัน่ในตนเอง มีการ

แสดงออกท่ีเขม้แขง็ทาํใหผู้อ่ื้นเช่ือถือและศรัทธา มี

ความสามารถในการปลุกเร้าความรู้สึกของพนกังานได ้

เป็นผูน้าํท่ีมีพลงัและความสามารถในตนเอง และทาํให้

ผูอ่ื้นมีความเช่ือมัน่ในตวัผูน้าํสูง ผูน้าํแบบน้ีจะกระตุน้

พนกังานใหเ้กิดความไวว้างใจ เช่ือถือ ยอมรับ เช่ือฟังมี

อารมณ์คลอ้ยตาม ช่ืนชม มีความพอใจและทาํใหผ้ล

การปฏิบติังานสูง (Robbins, Beyer, 2003) โดยผูน้าํท่ีมี

อาํนาจแบบความสามารถพิเศษมีอยูใ่นองคก์ารและใน

ทุกระดบัทางการบริหารในประเทศต่าง  ๆ  เช่น ฮิต

เลอร์แห่งเยอรมนัคานธีแห่งอินเดีย ประธานาธิบดีลี 

กวนยแูห่งสิงคโ์ปร์ ประธานาธิบดีเหมา เจ๋อตุง และ

ประธานาธิบดีเต้ิง เซียวผิงแห่งสาธารณรัฐประชาชน

จีน เป็นตน้ 

เห็นไดว้า่ ผูน้าํตามทฤษฎีภาวะผูน้าํท่ีมีอาํนาจ

แบบความสามารถพิเศษมีความคลา้ยคลึงกบัผูน้าํตาม

ทฤษฎีคุณลกัษณะพิเศษ (trait theory)ซ่ึงมองวา่ ผูน้าํ

เป็นบุคคลท่ีมีคุณลกัษณะพิเศษท่ีมีติดตวัมาแต่กาํเนิด 

เช่น ความสวย ความงาม ชาติตระกลู ฯลฯ หรือเป็น

สิทธิพิเศษท่ีไดรั้บมอบ เช่น รัชทายาท ทายาทผูสื้บทอด 

ทายาทตาํแหน่ง ผูรั้กษาการแทน ฯลฯ อยา่งไรกดี็ ภาวะ

ผูน้าํตามทฤษฎีคุณลกัษณะพิเศษอาจจะไม่มีความยัง่ยืน 

หากผูน้าํนั้น  ๆ  ไม่สามารถรักษาคุณลกัษณะพิเศษไว้

ได ้

แต่จากการศึกษาพบวา่ บุคคลสามารถเรียนรู้

และฝึกฝนใหเ้ป็นผูน้าํท่ีมีอาํนาจแบบความสามารถ

พิเศษได ้ความเป็นผูน้าํท่ีมีอาํนาจแบบความสามารถ

พิเศษจะก่อใหเ้กิดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง และจะ

ทาํใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา (ผูต้าม) ยินดีทุ่มเทปฏิบติังาน

ดว้ยความเตม็ใจ ผูน้าํท่ีมีอาํนาจแบบความสามารถ

พิเศษจะมีบทบาทสาํคญัในการแกไ้ขปัญหาในบาง
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สถานการณ์ไดดี้ อาทิ สถานการณ์ความวุน่วายทาง

การเมือง ศาสนา สถานการณ์สงคราม หรือสถานการณ์

ท่ีธุรกิจกาํลงัอยูใ่นภาวะวิกฤตกบัความอยูร่อด เป็นตน้ 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Weber เก่ียวกบั

องคป์ระกอบของการเกิดอาํนาจแบบความสามารถ

พิเศษ กล่าวคือ เง่ือนไขหรือสถานการณ์ท่ีก่อใหเ้กิด

การเปล่ียนผา่นอาํนาจ ความสาํเร็จในการเปล่ียนแปลง

โครงสร้างอาํนาจและการทาํใหเ้ป็นสถาบนัหรือการคง

อยู ่หรือการเป็นระบบท่ีพฒันาไดข้องโครงสร้างอาํนาจ 

ตามลาํดบั 

 

ผู้นําทีม่ีอาํนาจแบบความสามารถพเิศษกบัการเข้าสู่

ตําแหน่งผู้นําองค์การของเพศหญงิ 

กล่าวไดว้า่ เพศหญิงมีโอกาสและ

ความกา้วหนา้มากข้ึน มีการยอมรับสถานภาพและ

บทบาททางสงัคมเพ่ิมข้ึนอยา่งไรกดี็ การเขา้สู่ตาํแหน่ง

ผูน้าํองคก์ารของเพศหญิงมกัจะถกูตั้งคาํถามวา่ เป็น

เพราะโชคชะตาหรือความสามารถของตนเอง 

ผลการสาํรวจความเท่าเทียมทางเพศและ

บทบาทสตรีไทย ปี 2533-2551 ของสาํนกังาน

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

(2554) พบวา่ เพศหญิงมีบทบาทเพ่ิมสูงข้ึนในหลาย

สถาบนั เช่น จาํนวนนกัศึกษาหญิงใน

สถาบนัอุดมศึกษา จาํนวนสมาชิกหญิงในสภา

ผูแ้ทนราษฎรและวฒิุสภา จาํนวนสมาชิกหญิงใน

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล รวมถึงจาํนวนผูบ้ริหารหญิง

ท่ีดาํรงตาํแหน่งระดบัสูงในราชการส่วนกลาง  

World Economic Forum -- WEF (2014) 

รายงานผลการสาํรวจเร่ืองช่องวา่งความไม่เท่าเทียมกนั

ทางเพศประจาํปี 2557 วา่ ตั้งแต่ปี 2548 เป็นตน้มา มี

การเปล่ียนแปลงดา้นความเท่าเทียมทางเพศไปใน

ทิศทางท่ีดีข้ึน โดยประเทศไทยมีความเท่าเทียมทางเพศ

ในระดบั 0.702 ซ่ึงอยูใ่นอนัดบัท่ี 121 จาก 142 ประเทศ 

และเม่ือพิจารณาในรายดา้น พบวา่ ประเทศไทยอยูใ่น

อนัดบัท่ี 4 ของโลกในดา้นค่าแรงท่ีเท่าเทียมกนัระหวา่ง

สองเพศ แต่ในดา้นการส่งเสริมทางการเมืองสาํหรับ

ผูห้ญิงนั้นพบวา่ ประเทศไทยอยูใ่นอนัดบัท่ี 121 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สุดยอด 12 ผูน้าํหญิงทัว่โลก ตามการวเิคราะห์

ของ Time Magazine 
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นอกจากน้ี บทวิเคราะห์จากเอกสารเร่ืองสุด

ยอด 12 ผูน้าํหญิงทัว่โลก โดย William Lee Adams ใน 

Time Magazine ฉบบัวนัท่ี 5 สิงหาคม 2554 พบวา่ ผูน้าํ

หญิงเหล่าน้ีกา้วข้ึนสู่การเป็นผูน้าํสูงสุดไดจ้ากการมี

อาํนาจแบบความสามารถพิเศษท่ีมีการพฒันามาโดย

ลาํดบั ไดแ้ก่ ความมุ่งมัน่ตั้งใจท่ีจะกระทาํ เป็นนกัสู ้

และมีความเขม้แขง็โดยเฉพาะดา้นจิตใจ เพ่ือพิสูจนใ์ห้

เห็นถึงความสามารถ ความอดทน และการเป็นนกัสูท่ี้

แขง็แกร่ง อนันาํไปสู่ความศรัทธาและการไดรั้บความ

เช่ือถือและไวว้างใจ แมว้า่ผูน้าํหญิงบางคนจะกา้วเขา้สู่

ตาํแหน่งหรือเร่ิมตน้ดว้ยสภาวะของการเป็นทายาททาง

การเมืองตามแนวคิดผูน้าํท่ีมีคุณลกัษณะพิเศษ (trait 

theory) กต็าม แต่สุดทา้ยผูน้าํหญิงเหล่าน้ีไดรั้บการ

ยอมรับและศรัทธา เม่ือมีกระบวนการและการพฒันา

ตนเองใหก้ลายเป็นผูน้าํท่ีมีอาํนาจแบบความสามารถ

พิเศษ ดงักรณีประธานาธิบดีคอราซอน อาคีโน แห่ง

ฟิลิปปินส์ ประธานาธิบดีเมกาวาตี ซูการ์โนบุตรี แห่ง

อินโดนีเซีย และนายกรัฐมนตรีแมร์เคิล แห่งสหพนัธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี 

 

 
 

          “นางคอราซอน อาคีโน” ประธานาธิบดีหญิงคน

แรกของประเทศฟิลิปปินส์ เขา้ดาํรงตาํแหน่งเม่ือเดือน

กมุภาพนัธ์ 2529 หลงัจากเบนิโญ อาคีโน สามีของเธอ

ซ่ึงเป็นคู่แข่งทางการเมืองของอดีตประธานาธิบดี 

มาร์กอส และโดนกลัน่แกลง้ทางการเมืองจนตอ้งล้ีภยั

ไปอยูท่ี่สหรัฐอเมริกาถึง 3 ปี เม่ือเบนิโญตดัสินใจ

เดินทางกลบัประเทศฟิลิปปินส์โดยลาํพงั แต่กลบัถูก

ลอบสงัหารเสียชีวิตขณะกาํลงัเดินลงจากเคร่ืองบินท่ี

สนามบินกรุงมะนิลา  

          หลงัจากเสร็จพิธีศพของ “เบนิโญ” แลว้ 

ประชาชนมากกวา่หน่ึงลา้นคนร่วมกนัลงช่ือเรียกร้อง

ใหน้างอาคีโนสมคัรรับเลือกตั้งในตาํแหน่ง

ประธานาธิบดี ซ่ึงถือวา่เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีนางอาคีโนซ่ึง

เป็นแม่บา้นธรรมดาคนหน่ึงกา้วเขา้สู่เสน้ทางการเมือง  

          การเขา้สู่ตาํแหน่งผูน้าํประเทศของนางอาคีโน

เกิดข้ึนในช่วงประธานาธิบดีมาร์กอสซ่ึงเป็นโครงสร้าง

อาํนาจเดิมอยูใ่นภาวะวิกฤต เน่ืองจากชาวฟิลิปปินส์ไม่

พอใจการบริหารประเทศท่ีลม้เหลว ไม่ใส่ใจในการ

พฒันาประเทศและความเป็นอยูท่ี่ดีของประชาชน การ

เล่นพรรคเล่นพวก และการทุจริตคอร์รัปชัน่ ผนวกกบั

ประชาชนมีความสงสยัเคลือบแคลงใจวา่ 

ประธานาธิบดีมาร์กอสมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการลอบ

สงัหารนายเบนิโญ จึงเรียกร้องใหมี้การเลือกตั้ง

ประธานาธิบดีใหม่ ซ่ึงบริบทท่ีก่อใหเ้กิดความขมข่ืน

ต่อชาวฟิลิปปินส์น้ีเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหน้างอาคีโน

กลายเป็นผูน้าํท่ีมีอาํนาจแบบความสามารถพิเศษ โดย

เป็นตวัเช่ือมใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างอาํนาจ

ผา่นการสมคัรรับเลือกตั้งในตาํแหน่งประธานาธิบดี 

และไดรั้บชยัชนะในทา้ยท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด

ของ Weber, Blau, Chinoy, Friedland และ Wolpe 

          นางอาคีโนยงัคงรักษาความเป็นผูน้าํท่ีมีอาํนาจ

แบบความสามารถพิเศษของตนตลอดระยะเวลา 6 ปี

ของการดาํรงตาํแหน่งประธานาธิบดีตามแนวคิดของ 

Weber โดยมีบทบาทสาํคญัในการแกไ้ขสถานการณ์

ความวุน่วายทางการเมืองเน่ืองจากความพยายาม

รัฐประหารถึง 7 คร้ังจากกลุ่มทหารท่ีภกัดีต่ออดีต

ประธานาธิบดีมาร์กอส แต่นางอาคีโนยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะ

ฟ้ืนฟปูระเทศและปกป้องประชาธิปไตย โดยบริหาร

ประเทศจนครบวาระ และส่งผา่นภารกิจน้ีแก่นายฟิเดล 

รามอส ซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีในปี 

2535 
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          แมว้า่นางอาคิโนจะไม่ประสบความสาํเร็จในการ

บริหารประเทศ แต่ไดรั้บการยอมรับวา่เป็นผูน้าํพา

ประเทศฟิลิปปินส์ไปสู่การปกครองแบบประชาธิปไตย

อยา่งแทจ้ริง โดยนางอาคีโนไดรั้บตาํแหน่งสตรีแห่งปี 

2529 จากนิตยสารไทม ์และในปี 2539 อยูใ่นกลุ่ม

วีรบุรุษวีรสตรีแห่งเอเชีย  

 

 
 

        “นางเมกาวาตี ซูการ์โนบุตรี” ประธานาธิบดีหญิง

คนแรกของประเทศอินโดนีเซีย เขา้ดาํรงตาํแหน่งเม่ือปี 

พ.ศ.2544 ดว้ยเหตุผล คือ เธอเป็นบุตรสาวของอดีต

ประธานาธิบดีซูการ์โน วีรบุรุษของชาวอินโดนีเซียท่ี

รวมพลงัต่อสูจ้นประเทศไดรั้บเอกราชในท่ีสุด   

          นางเมกาวาตีเร่ิมตน้ชีวิตทางการเมืองจากการ

สมคัรรับเลือกตั้งประธานาธิบดีท่ามกลางกระแส

เรียกร้องใหมี้การปฏิรูปการเมืองอินโดนีเซียใหเ้ป็น

ประชาธิปไตย โดยดาํรงตาํแหน่งรองประธานาธิบดีใน

สมยัประธานาธิบดีวาฮิด 

          แต่เน่ืองจากประธานาธิบดีวาฮิดมีปัญหาขดัแยง้

กบักองทพัโดยเฉพาะการลดบทบาททางการเมืองของ

กองทพัตามแนวทางปฏิรูปการเมืองแบบประชาธิปไตย 

ทาํใหก้องทพัหนัมาสนบัสนุนนางเมกาวาตีแทน เม่ือ

ประธานาธิบดีวาฮิดถูกถอดถอนออกจากตาํแหน่งจาก

ขอ้หาการทุจริตยกัยอกเงินท่ีพวัพนักบัคนใกลชิ้ดและ

เร่ืองส่วนตวัท่ีอ้ือฉาว (วิริยาภรณ์ จุนหะวิทยะ, 2554 

หนา้ 141-142) 

          แมจ้ะไดรั้บการสนบัสนุนจากกองทพั แต่ตลอด

ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง นางเมกาวาตีถูกวิพากษ ์

วิจารณ์อยา่งรุนแรงในเร่ืองความสามารถในการบริหาร

ประเทศ  

          นางเมกาวาตีดาํรงตาํแหน่งประธานาธิบดีเพียง 1 

สมยั และพ่ายแพแ้ก่นายซูซิโลบมับงั ยโูดโยโน ในการ

เลือกตั้งประธานาธิบดีในปี 2547 

ท่ีมา:Encyclopedia Britannica. 

http://global.britannica.com/EBchecked/topic/572221/

Megawati-Sukarnoputri 

          การเขา้สู่ตาํแหน่งผูน้าํประเทศของนางเมกาวาตี

มีความคลา้ยคลึงกบันางอาคีโน คือ ชาวอินโดนีเซีย

ตอ้งการใหมี้การปฏิรูปทางการเมืองจากการปกครอง

แบบเผดจ็การไปสู่การปกครองแบบประชาธิปไตย 

อยา่งไรกดี็ นางเมกาวาตีกลบัไม่สามารถธาํรงความเป็น

ผูน้าํท่ีมีอาํนาจแบบความสามารถพิเศษไดเ้ช่นเดียวกบั

นางอาคีโน เน่ืองจากการเขา้สู่ตาํแหน่งของเธอมาจาก

ความเป็นสญัลกัษณ์หรือทายาทของอดีตผูน้าํซูการ์โน 

อนัเป็นบริบททางประวติัศาสตร์ตามแนวคิดของ 

Chinoy แต่กไ็ม่สามารถรักษาความสามารถพิเศษน้ีได ้

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Dow and Willner  

 

 
 

          “นางองัเกลา โดโรเทอา แมร์เคิล” นายกรัฐมนตรี

หญิงคนแรกของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นบุตร

ของนกับวชศาสนาคริสตนิ์กายโปรเตสแตนท ์สาํเร็จ
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การศึกษาระดบัปริญญาเอกดา้นฟิสิกส์ ทาํงานวิจยั

เก่ียวกบัทฤษฎีควอนตมั  

          แมร์เคิลเร่ิมสนใจการเมืองโดยสมคัรเป็นสมาชิก

กลุ่ม Democratic Renewal ในปี 2532 และไดรั้บเลือก

ใหเ้ป็นหวัหนา้พรรคในปี 2543 แทนหวัหนา้พรรคคน

เดิมท่ีถูกกล่าวหาคดีทุจริตคอร์รัปชัน่ แมร์เคิลไดรั้บ

เลือกเป็นนายกรัฐมนตรีเยอรมนี โดยเป็นผูน้าํประเทศ

คนแรกท่ีมาจากเยอรมนีตะวนัออกหลงัการรวมชาติใน

ปี 2533 

          ในช่วงแรกแมร์เคิลตอ้งเผชิญกระแสต่อตา้น

หลายกระแสจากภายในพรรคทั้งจากการเป็นผูห้ญิง 

การเป็นคนเยอรมนัตะวนัออกท่ีมาอยูใ่นพรรคท่ีมี

สมาชิกส่วนใหญ่เป็นคนเยอรมนัตะวนัตก ในขณะท่ี

คนเยอรมนัตะวนัออกมองวา่เธอเป็นเยอรมนัตะวนัตก  

          ผลงานท่ีโดดเด่นของแมร์เคิล คือ การฟ้ืนฟู

เศรษฐกิจเยอรมนีโดยมีอตัราการเติบโตของ GDP อยูท่ี่ 

3% ส่งผลใหมู้ลค่าการส่งออกของเยอรมนีเพ่ิมข้ึน

สูงสุดในโลก และจาํนวนคนว่างงานลดตํ่าลง โดยผล

การสาํรวจความนิยมในช่วงท่ีเธอดาํรงตาํแหน่งครบ 2 

ปี พบวา่ชาวเยอรมนักวา่ 76% เห็นวา่รัฐบาลของเธอ

ทาํงานไดอ้ยา่งน่าพึงพอใจ เป็นระดบัคะแนนท่ีสูงกวา่

นายกรัฐมนตรีผูช้ายทั้ง 7 คนก่อนหนา้ในช่วงเวลา

เดียวกนั และเป็นระดบัความเช่ือมัน่ในรัฐบาลท่ีสูง

ท่ีสุดตั้งแต่หลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง 

ท่ีมา: Encyclopedia Britannica. 

http://global.britannica.com/EBchecked/topic/711465/

Angela-Merkel 

          การเขา้สู่ตาํแหน่งหวัหนา้พรรคของแมร์เคิล

เกิดข้ึนในช่วงท่ีพรรคเผชิญกบัวิกฤตศรัทธาของ

ประชาชนท่ีมีต่อพรรคอนัเป็นผลจากคดีทุจริต

คอร์รัปชัน่ของหวัหนา้พรรคคนเดิม เช่นเดียวกบักรณี

นางอาคีโนและนางเมกาวาตี  

          แมต้อ้งเผชิญกระแสต่อตา้นมากมาย แต่

นายกรัฐมนตรีแมร์เคิลแสดงความมุ่งมัน่และ

ความสามารถ จนเป็นท่ียอมรับของชาวเยอรมนัทั้ง

ประเทศ นอกจากน้ี ผลการวิจยัคุณลกัษณะผูน้าํของ

ผูบ้ริหารหญิง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ ในทศันะของบุคลากร (ประวิตร, 2551) 

พบวา่ 

1. ผูบ้ริหารหญิงมีคุณลกัษณะผูน้าํแบบมุ่งคน 

มุ่งงาน แบบการเปล่ียนแปลง และแบบความสามารถ

พิเศษ อยูใ่นระดบัมาก 

2. บุคลากรและผูบ้ริหารหญิงท่ีมีระยะเวลาใน

การทาํงาน ระดบัการศึกษา และประสบการณ์การ

ฝึกอบรม มีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะผูน้าํท่ีมีอาํนาจ

แบบความสามารถพิเศษของผูบ้ริหารหญิงไม่แตกต่าง

กนั 

3. การเห็นคุณค่าในตนเองของผูบ้ริหารหญิงมี

ความสมัพนัธ์กบัคุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารหญิง 

โดยค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของคุณลกัษณะผูน้าํ

แบบมุ่งคน (r = .610) คุณลกัษณะผูน้าํแบบมุ่งงาน (r = 

.449) คุณลกัษณะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลง (r = .512) และ

คุณลกัษณะผูน้าํท่ีมีความสามารถพิเศษ (r = .562) อยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    

ในขณะท่ีผลการวิจยัของ Muchinsky (2003) 

พบวา่ หญิงและชายมีรูปแบบความเป็นผูน้าํแตกต่างกนั

โดยผูห้ญิงมีความเป็นประชาธิปไตยใหโ้อกาสแก่

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้มามีส่วนร่วมมากกวา่ มีการ

แลกเปล่ียนขอ้มลูและความเห็นใหค้วามสาํคญักบั

คุณค่ามากกวา่ใชม้นุษยสมัพนัธ์ และมีความเป็นผูน้าํ

แบบการเปล่ียนแปลงกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัผลการวิจยัขา้งตน้ของประวิตร โหรา ส่วนผูช้ายจะ

เนน้ความเป็นผูน้าํแบบใชอ้าํนาจ เนน้คาํสัง่และการ

ควบคุม ใชอ้าํนาจตามหนา้ท่ีหรืออาํนาจท่ีเป็นทางการ 

และเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลงแบบแลกเปล่ียน นิยม

รูปแบบการจูงใจดว้ยการใหร้างวลัและการลงโทษต่อ

ผูป้ฏิบติังานไม่ดี 



EAU HEritAgE JoUrnAl
Social Science and Humanity10 Vol. 5 No. 2 May-August 2015

นอกจากน้ี Muchinsky เห็นวา่ ผูช้ายและ

ผูห้ญิงมีประสิทธิภาพการบริหารงานไม่แตกต่างกนั

เม่ือมีการประเมินโดยเพ่ือนร่วมงาน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

และผูบ้งัคบับญัชาพบวา่ผูห้ญิงจะไดค้ะแนนสูงกวา่ 

ทั้งน้ีเพราะหน่วยงานหรือองคก์ารธุรกิจต่าง ๆ  ยคุใหม่ 

มีการยืดหยุน่ในเร่ืองต่าง ๆ  มากข้ึน ไม่ยึดโครงสร้าง

หรือสายการบงัคบับญัชา การทาํงานตอ้งอาศยัความ

ร่วมมือ ความไวว้างใจระหวา่งผูน้าํและผูป้ฏิบติังาน 

ความร่วมมือในการแลกเปล่ียนขอ้มลูข่าวสาร การ

ประสานงาน การใชที้มงานแบบขา้มสายงานหรือขา้ม

แผนกจึงเป็นงานท่ีมีความเหมาะสมกบัผูห้ญิงท่ีมีทกัษะ

การเจรจาต่อรองดีกวา่ เพราะผูห้ญิงจะไม่มุ่งท่ีจะแพ้

หรือชนะเป็นหลกัเหมือนผูช้าย 

เหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ การเขา้สู่ตาํแหน่งและการทาํ

หนา้ท่ีผูน้าํองคก์ารของผูน้าํหญิงนั้นเป็นส่ิงท่ีกระทาํได้

และไม่แตกต่างจากผูน้าํชาย 

 

บทสรุป จุดบรรจบหรือที่หมายเดียวกนั …  

ทีเ่ป็นไปได้ทั้งเพศชายและเพศหญงิ 

การเป็นวีรบุรุษไม่ไดเ้กิดจากตาํแหน่งหรือ

สถาบนั หากเป็นส่ิงประจาํตวัหรือเฉพาะตวัของแต่ละ

บุคคลเท่านั้น ซ่ึงถ่ายทอดและถ่ายโอนในลกัษณะของ

ทายาทไม่ไดข้ณะเดียวกนัการเกิดหรือการเป็นทายาท

ไม่สามารถอธิบายไดถึ้งความสาํเร็จในอนาคตเพราะ

ความสาํเร็จไม่ใช่สมบติัท่ีจะผลดักนัชมดงันั้น 

องคป์ระกอบท่ีก่อใหเ้กิดภาวะผูน้าํประกอบดว้ย  

1. บุคคลท่ีมีความสามารถแบบพิเศษ 

2. สถานการณ์วิกฤต 

3. การเปล่ียนแปลงแบบถอนรากถอนโคน

หลงัจากวิกฤต  

4. ผูต้ามซ่ึงยอมรับในตวัผูน้าํและเช่ือวา่ ตน

สามารถเช่ือมโยงต่ออาํนาจพิเศษน้ีไดโ้ดยผา่นผูน้าํ  

5. การคงอยูข่องความสามารถพิเศษในตวัผูน้าํ

เม่ือสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูต้ามไดอ้ยา่ง

ต่อเน่ือง โดยตอ้งสร้างและพฒันาใหเ้กิดส่ิงใหม่ ๆ  

อยา่งต่อเน่ือง เพราะมิฉะนั้น จะทาํใหเ้กิดความเคยชิน 

และผูต้ามจะเร่ิมรู้สึกวา่เป็นเร่ืองธรรมดา ไม่ต่ืนเตน้ 

หรือเร้าใหเ้กิดความสนใจ 

อยา่งไรกต็าม ไม่มีภาวะผูน้าํท่ีดีท่ีสุดสาํหรับ

ทุกสถานการณ์ (One Best Leadership Style for all 

Situations)ผูห้ญิงอาจเหมาะสมกบับางสถานการณ์ 

และอาจไม่เหมาะสมในบางสถานการณ์ ผูห้ญิงหรือ

ผูช้ายสามารถสร้างและพฒันาตนเองใหมี้ศกัยภาพและ

ความสามารถพิเศษยอ่มสามารถเขา้สู่ตาํแหน่งผูน้าํหรือ

ผูบ้ริหารในระดบัต่าง ๆ  ไดเ้ท่าเทียมกนั เพราะตอ้ง

เร่ิมตน้เรียนรู้ระบบและวฒันธรรมองคก์รเหมือนกนั

และเท่าเทียมกนัการเรียนรู้ความรู้ความเช่ือในองค์

ความรู้ต่าง ๆ  จึงควรเป็นการเรียนรู้อยา่งเท่าทนักบัองค์

ความรู้และการเปล่ียนแปลงใหม่ ๆ  เพ่ือนาํไปใชไ้ด้

อยา่งเกิดประโยชนสู์งสุดมิใช่เพียงการหยิบยกหรือ

หยิบยืมเพ่ือต่อยอดเป็นแผนท่ีนาํทางประกอบการคิด

และการเดินทางเพียงเท่านั้น แต่ตอ้งใชก้ระบวนการ

จดัการความรู้อยา่งชาญฉลาด รู้จกัและเขา้ใจในความ

เป็นมนุษย ์ตรวจสอบความเป็นตวัตนของตนวา่มี

ขอ้บกพร่องอะไร ส่ิงใดท่ีจะตอ้งปลูกสร้างและต่อเติม

ใหมี้ความสมบูรณ์เพียงพอท่ีสุด พยายามสะสมทุนทาง

สงัคม บารมี และจิตใจ ตาํแหน่งและอาํนาจท่ีมาจาก

การส่งผา่นโดยการถ่ายทอดหรือการเป็นทายาทนั้นจึง

เป็นเพียงสญัลกัษณ์ท่ีไม่ย ัง่ยืน ไม่มัน่คง และอาจนาํพา

บุคคลนั้น  ๆ  ไปไม่ถึงความสาํเร็จท่ีใฝ่ฝันไดเ้ท่าเทียม

กบัผูน้าํแบบวีรบุรุษของรุ่นก่อนได ้นัน่คือ อาํนาจแบบ

ความสามารถพิเศษจึงจาํเป็นตอ้งสร้าง พฒันา และ

สะสมอยา่งต่อเน่ืองดว้ย 

 ดงันั้น ความเช่ือเก่ียวกบัผูน้าํ ภาวะผูน้าํและ

การเป็นผูน้าํนั้นไม่ใช่เอกสิทธิหรือเป็นสิทธิอนัชอบ

ธรรมของผูช้ายหรือเพศชายท่ีจะได ้จะเป็น หรือ

ครอบครองตาํแหน่งเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น เพราะทุก
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ทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ  ไม่ไดกี้ดกนั และไม่ไดมี้ คาํตอบวา่ “ผูห้ญิงหรือเพศหญิงเป็นผูน้าํไม่ได”้
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ปัญหาความยากจนในสังคมไทย 

Problem of Poverty in Thailand 

  

 

                                                                                                                                                                                ธนพล สราญจิตร์                                                                                            

 

บทคัดย่อ 

 ปัญหาความยากจนเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสงัคมไทยท่ีสัง่สมมานาน เป็นภาวะความขาดแคลนไม่มีความมัน่คง

ทางเศรษฐกิจ ในระดบับุคคลส่งผลใหเ้กิดความทุกขย์ากในการดาํเนินชีวิต รวมถึงการขาดโอกาสท่ีจะพฒันาคุณภาพ

ชีวิตในหลาย ๆดา้น และส่งผลต่อการพฒันาในระดบัประเทศตามมาในท่ีสุด จากการวิเคราะห์ พบวา่ ปัญหาและสาเหตุ

ของความยากจนมาจากสาเหตุสาํคญัสองประการ คือ สาเหตุจากปัจจยัภายในตวับุคคล และสาเหตุจากปัจจยัภายนอกตวั

บุคคล บทความน้ีมุ่งนาํเสนอ ความหมายของความยากจน ลกัษณะของความยากจน สาเหตุของความยากจน และ

แนวทางการแกปั้ญหาความยากจนในสงัคมไทย 

 

คําสําคัญ : ปัญหาความยากจน, สาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดความยากจน, แนวทางการแกปั้ญหาความยากจน 

 

Abstract 

 Poverty is a problem that persists in Thailand. The condition is results from a lack of economic 

security. On an individual level, it causing misery in people’s lives, including a lack of opportunity to improve 

the quality of life in many ways. Poverty also affects the development of the country in the end. The problems 

and causes of poverty come from factors within the individual and also by factors external to the individual. 

This article aims to offer a definition of poverty, the nature of poverty, major causes of poverty and solutions 

for tackling poverty in Thailand. 

 

Keywords: poverty, causes of poverty, approach to tackling poverty. 

  

 

ความนํา  

 ความยากจน(poverty)เป็นปัญหาของสงัคมไทย

ท่ีมีมาชา้นานมากกวา่ 40 ปี คนจนในท่ีน้ีหมายถึง คนท่ีมี

รายไดท่ี้มีไม่เพียงพอต่อการยงัชีพขั้นพ้ืนฐานในสงัคม 

ซ่ึงมีประมาณ 1 ใน 3 ของประชากรในประเทศทั้งหมด 

หรือประมาณ 18 ลา้นคนของประชากรทั้งหมด หลงัจาก

ช่วงท่ีมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ือง 

โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ.2531 ไดช่้วยใหจ้าํนวนคน

ยากจนในประเทศลดจาํนวนนอ้ยลง แต่มาในช่วงปี 

พ.ศ.2540 – 2549 ประเทศไทยยงัคงมีจาํนวนคนยากจนท่ี



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 13

มีรายไดท่ี้ตํ่ากวา่ 1,386 บาท / เดือน อยูถึ่งร้อยละ 10 หรือ

ประมาณ 6 ลา้นกวา่คน และถา้หากรวมคนจนท่ีเกือบ

ยากจนท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 1,600 บาท/เดือน ประมาณ 8 

ลา้นกวา่คน หากนาํทั้งสองส่วนมารวมกนัแลว้ประเทศ

ไทยจะมีคนยากจนทั้งหมดเกือบ 15 ลา้นคนทัว่ทั้ง

ประเทศ หากวิเคราะห์ลงลึกเห็นไดว้า่ ร้อยละ 80 ของคน

จาํนวนดงักล่าวส่วนใหญ่แลว้อาศยัอยูใ่นแถบภาคเหนือ 

และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ซ่ึงคนเหล่าน้ีมี

สดัส่วนรายไดเ้พียงแค่ร้อยละ 19 ของรายไดร้วมของคน

ทั้งประเทศ (มลูนิธิชยัพฒันาและสาํนกังาน

คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2550, 

หนา้ 23) โดยในปัจจุบนัความยากจนเป็นปัญหาสาํคญัท่ี

รัฐตอ้งใหค้วามสนใจในการแกไ้ขใหก้บัประชาชนอยา่ง

จริงจงั ซ่ึงความยากจนมีมาตั้งแต่อดีตกาล แต่ความ

ยากจนในอดีตยงัไม่เป็นปัญหาท่ีมีความรุนแรงเหมือน

ดงัเช่นปัจจุบนั สืบเน่ืองมาจากการขยายตวัทางการคา้ มี

การกาํหนดค่านิยมของสินคา้ต่างๆท่ีมีการปลูกฝังแนวคิด

ทุนนิยมแก่สังคมในเร่ืองของการบริโภคนิยม ส่งผลให้

ประชาชนมีรายจ่ายท่ีสูงข้ึน ประกอบกบัมีการวาง

มาตรฐานค่าครองชีพโดยอาศยัวฒันธรรมและประเพณี

เป็นเคร่ืองกาํหนด ทาํใหค้นท่ีมีฐานะยากจนและคนท่ีมี

ฐานะรํ่ารวยมีความแตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดั เพราะ

รายไดข้องประชาชนไม่ไดเ้กิดการกระจายตวัอยา่งทัว่ถึง 

ทาํใหเ้กิดความแตกต่างในดา้นการครองชีพอยา่งเห็นได้

ชดั คนส่วนใหญ่เร่ิมสนใจตวัเองและเปรียบเทียบตนเอง

กบัผูอ่ื้น ตลอดจนเร่ิมใส่ใจในความไม่เสมอภาคของตน 

เพราะคนยากจนขาดโอกาสในการเขา้ถึงทรัพยากร 

สินคา้ และบริการ ไม่สามารถบาํบดัความตอ้งการของ

ตนเอง ทาํใหค้วามเป็นอยูข่องคนยากจนกบัคนรวยมี

ความห่างไกลออกไปทุกที จนในท่ีสุดคนบางกลุ่มจาํตอ้ง

ยอมรับสภาพท่ีตนเป็นอยู ่ในขณะท่ีคนบางกลุ่มท่ีไม่

ประสบความสาํเร็จในชีวิตในการแสวงหาทรัพยากร 

สินคา้และบริการกจ็าํตอ้งดาํรงชีวิตดว้ยความยากลาํบาก

จนนาํมาสู่สถานการณ์ความยากจนท่ีมากยิ่งข้ึน 

  ปัญหาความยากจนของประเทศไทยไม่ใช่เป็น

แค่เร่ืองความไม่สามารถของคนยากจน แต่เป็นปัญหา

ของคนรวยและคนชั้นกลางท่ีอบัจนทางปัญญาและ

จิตสาํนึก มองแต่ประโยชนส่์วนตวัระยะสั้น ไม่รู้จกัมอง

การณ์ไกล ไม่รู้จกัการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ เช่น 

การปฏิรูปท่ีดิน การปฏิรูประบบภาษีอากรการเงินการ

ธนาคาร และการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจสงัคม

ดา้นต่างๆ เพ่ือทาํใหค้นส่วนใหญ่มีความรู้สามารถพฒันา

อาชีพ มีรายได ้มีอาํนาจซ้ือเพ่ิม (วิทยากร เชียงกลู,  2547)  

 สรุปไดว้า่ปัญหาความยากจนในสงัคมไทยเป็น

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนมาเป็นระยะเวลานาน และมีแนวโนม้ท่ีจะ

ทวีคูณความรุนแรงมากยิ่งข้ึน เพราะความแตกต่างกนั

ของภาวะเศรษฐกิจของคนจน คนรวย และคนชั้นกลางท่ี

นบัวนัจะยิ่งมีมากยิ่งข้ึน ส่งผลใหเ้กิดความยากลาํบากใน

การดาํเนินชีวิตของประชากรท่ีจดัอยูใ่นกลุ่มของคน

ยากจน และส่งผลเสียหายต่อประเทศชาติในทา้ยท่ีสุด ซ่ึง

การแกปั้ญหาความยากจนเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัท่ีทุกคนใน

สงัคมตอ้งใหค้วามร่วมมือกนั เพ่ือทา้ยท่ีสุดแลว้

ผลประโยชนจ์ะตกสู่ประชาชนทุกคนภายในประเทศชาติ

ในระยะยาวต่อไป 

 

นิยามของปัญหาความยากจน 

 ความยากจน หมายถึง ความยากจนในเชิง

เศรษฐกิจซ่ึงพิจารณาท่ีระดบัรายไดห้รือฐานะทาง

เศรษฐกิจของบุคคล วา่มีรายไดไ้ม่เพียงพอกบัการดาํรง

ชีพไดต้ามมาตรฐานขั้นตํ่าหรือมีรายไดต้ํ่ากวา่มาตรฐาน

คุณภาพชีวิตขั้นตํ่าท่ียอมรับไดใ้นแต่ละสงัคม 

(สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย, 2546) อยา่งไรก็

ตาม ในปัจจุบนัความยากจนไดค้รอบคลุมถึงมิติอ่ืน ๆ ท่ี

มิใช่ตวัเงินอีกดว้ย กล่าวคือความยากจนครอบคลุมถึง

การขาดแคลนท่ีอยูอ่าศยั การขาดโอกาสในการเขา้ถึง

บริการสาธารณสุข การขาดโอกาสดา้นการศึกษา การไม่

มีงานทาํ การใชซ่ึ้งอาํนาจ ตลอดจนการตกอยูใ่นความ

เส่ียง และความหวาดกลวั (World Bank, 2008) 
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 ความยากจนมกัถูกวดัจากระดบัรายไดห้รือ

ระดบัการบริโภคของบุคคล โดยจะถือวา่บุคคลใดบุคคล

หน่ึงเป็นคนจนเม่ือระดบัรายไดห้รือระดบัการบริโภค

ของบุคคลนั้น ๆ ตํ่ากวา่ระดบัรายไดห้รือระดบัการ

บริโภคขั้นตํ่าท่ีจะสามารถบริโภคสินคา้และบริการ

จาํเป็นพ้ืนฐานได ้โดยเรียกระดบัรายไดห้รือระดบัการ

บริโภคขั้นตํ่าดงักล่าววา่ “เสน้ความยากจน” (World 

Bank, 2008) ทั้งน้ีเสน้ความยากจน (poverty line) จะ

แสดงระดบัรายไดห้รือรายจ่ายขั้นตํ่าซ่ึงเพียงพอต่อการ

ซ้ือหาสินคา้และบริการขั้นพ้ืนฐานท่ีจาํเป็นต่อการดาํรง

ชีพของประชาชน ดงันั้น คนจนจึงหมายถึงคนท่ีมีระดบั

รายไดห้รือระดบัรายจ่ายเพ่ือการบริโภคตํ่ากวา่เสน้ความ

ยากจนนัน่เอง (สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย, 

2546) ในกรณีของประเทศไทย สาํนกัพฒันาเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาติคือหน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีคาํนวณเส้น

ความยากจน โดยไดค้าํนวณเสน้ความยากจนทุก ๆ 2 ปี 

โดยเร่ิมคร้ังแรกในปี พ.ศ.2531 และ ปีล่าสุดคือปี 

พ.ศ.2555 (แสดงในตาราง 1) 

ความยากจนเป็นผลมาจากปัจจยัต่าง ๆ ไม่ใช่เฉพาะแต่

คนท่ีมีความขดัสนทางเศรษฐกิจหรือดา้นรายไดใ้นการยงั

ชีพเท่านั้น แต่ยงัครอบคลุมถึงความยากจนเชิงโครงสร้าง 

ท่ีเกิดจากความขดัสนใจหลายดา้นท่ีมีผลทาํใหข้าด

ศกัยภาพในการดาํรงชีวิต ทั้งขาดการศึกษาหรือไดรั้บ

การศึกษานอ้ย การขาดทรัพยากร ขาดท่ีดินทาํกิน หรือมี

ท่ีดินทาํกินขนาดเลก็ การขาดการรวมกลุ่มและมีส่วน

ร่วมทางการเมือง การขาดขอ้มลูข่าวสารความรู้ในการ

ประกอบอาชีพ รวมทั้งการมีภาระการพ่ึงพาสูงและไม่

สามารถเขา้ถึงบริการของรัฐและความช่วยเหลือต่าง ๆ 

อนันาํไปสู่ความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจและสงัคม 

(คณะกรรมาธิการการปกครอง วฒิุสภา, 2545) 

 

เง่ือนไขของความยากจน 

 วิทยากร เชียงกลู  (2547, หนา้ 26) กาํหนด

สภาพเง่ือนไขของความยากจน ไวด้งัน้ี 

 1. ขาดแคลนปัจจยัการผลิตและปัจจยัการยงัชีพ

ท่ีเหมาะสม เช่น ไม่มีท่ีดินหรือมีนอ้ย ท่ีดินไม่ดี ขาดนํ้า 

ไม่มีเงินทุน ไม่มีอุปกรณ์การผลิตของตนเอง ตอ้งกูห้น้ียืม

สิน ตอ้งเช่า ตน้ทุนสูง ประสิทธิภาพตํ่า ผลตอบแทนตํ่า มี

ป่า ทะเล สภาพแวดลอ้มถกูทาํลายไม่สามารถท่ีจะหา

อาหารจากธรรมชาติหรือผลิตเองไดเ้หมือนในอดีต 

 2. ไม่ไดรั้บการศึกษาอบรมชนิดท่ีจะช่วยเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิต การมีงานทาํและวิถีชีวิตท่ี

เหมาะสม ส่วนใหญ่คือหวัหนา้ครอบครัวไดรั้บการศึกษา

ตํ่า ระดบัลกูหลานท่ีไดรั้บการศึกษาสูงข้ึนมาหน่อย กม็กั

เป็นการศึกษาแบบสามญัท่ีใชแ้กปั้ญหาแบบสามญัท่ีใช้

แกปั้ญหาหรือสร้างงานใหต้วัเองไม่ได ้หากไม่มีใครจา้ง 

 3. เป็นผูเ้สียเปรียบจากระบบความสมัพนัธ์ทาง

เศรษฐกิจแบบทุนนิยมผกูขาด การท่ีเกษตรกรไทยถูกชกั

จูงจากนโยบายการพฒันาและเศรษฐกิจระบบตลาด 

เปล่ียนวิถีการผลิตจากการปลกูขา้วและทาํเกษตร

ผสมผสาน เพ่ือกินเพ่ือใช ้มาเป็นการปลูกพืชเด่ียวเพ่ือ

ขาย ทาํใหต้น้ทุนการผลิตเกษตรกรสูงข้ึน แต่ได้

ผลตอบแทนตํ่า เพราะระบบพอ่คา้ผกูขาดการเป็นหน้ี

เร้ือรัง และเสียดอกเบ้ียสูง การเสียเปรียบในเร่ืองซ้ือปัจจยั

การผลิตแพงแต่ขายพืชผลไดถู้ก 

 4. เป็นผูเ้สียเปรียบจากระบบความสมัพนัธ์ทาง

การเมืองแบบอาํนาจนิยม การเล่นพวก และการนบัถือ

เงินเป็นพระเจา้ เช่น ไปจบัจองท่ีดินก็มกัจะเสียเปรียบถกู

โกง ถกูไล่ท่ี คนจนผูม้กัจะมีความรู้นอ้ย อาํนาจต่อรอง

นอ้ย ยิ่งเป็นผูถ้กูเอารัดเอาเปรียบง่ายแทบทุกดา้น คนจน

ตอ้งจ่ายค่าบริการแพง กวา่คนอ่ืน ตอ้งจ่ายภาษีเถ่ือน หรือ

ค่านายหนา้ใหก้บัผูมี้อาํนาจมากกวา่ และจ่ายภาษี

ทางออ้มคิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดข้องพวกเขาในอตัราสูง

กวา่คนอ่ืนๆ 

 5. เป็นผูเ้สียเปรียบและพ่ายแพใ้นระบบ

โครงสร้างเศรษฐกิจสงัคมแบบทุนนิยมใหม่ ทั้งในดา้น

การผลิตและการบริโภค เช่น โครงการสาธารณะ 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการสร้างเข่ือนของรัฐ ทาํใหต้อ้งอพยพ
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สูญเสียท่ีทาํกิน ทาํงานแข่งขนัในระบบทุนนิยมสูเ้ขา

ไม่ได ้เพราะเป็นผูป้ระกอบการขนาดเลก็กวา่ มีทุนนอ้ย

กวา่ มีความรู้ความชาํนาญในเร่ืองการผลิตการตลาดนอ้ย

กวา่ ตน้ทุนสูงกวา่ ประสิทธิภาพตํ่ากวา่ ลม้ละลาย 

ขาดทุน ตกงาน ฯลฯ หรือในดา้นการใชชี้วิต การบริโภค

กป็รับตวัไม่เป็น ไม่รู้จกัอดออม บริโภคส่ิงท่ีไม่เป็น

ประโยชน ์เช่น เหลา้ บุหร่ี การเล่นหวย และการพนนั

อ่ืนๆ ซ้ือสินคา้เงินผอ่นหรือเป็นหน้ีหลายต่อ แบบหมุน

เงินไปใชว้นัๆ ทาํใหเ้สียดอกเบ้ียสูง ค่าใชจ่้ายในการ

บริโภคสูงโดยไม่คุม้ค่า การเสียเปรียบและพ่ายแพใ้นเชิง

โครงสร้างเช่นน้ีเป็นการซํ้าเติมใหผู้มี้รายไดน้อ้ยอยูแ่ลว้ 

ยิ่งจนซํ้าซากเร้ือรัง อยา่งไม่มีทางออก 

 6. เป็นผูท่ี้อยูใ่นฐานะท่ีตกงาน ชราภาพ พิการ 

เป็นเดก็เร่ร่อน เดก็กาํพร้าท่ีไม่มีคนดูแลท่ีเหมาะสม เป็น

หมา้ย เป็นหวันา้ครอบครัวท่ีตอ้งดูแลลกูหลานมาก ฯลฯ 

โดยไม่มีงาน ทุนทรัพย ์ความสามารถท่ีจะหางาน รายได ้

หรือความช่วยเหลือเพียงพอแก่การยงัชีพในเกณฑ์

มาตรฐาน 

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้วิทยากร เชียงกลู (2547, 

หนา้ 26) ไดส้รุปสภาพเง่ือนไขของความยากจน มีปัจจยั

หลายประการท่ีทาํใหเ้กิดปัญหาความยากจนข้ึน ทั้ง

ปัญหาการขาดแคลนปัจจยัการผลิตและปัจจยัการยงัชีพท่ี

เหมาะสม การไม่ไดรั้บการศึกษาอบรมชนิดท่ีจะช่วยเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิต ความเสียเปรียบจากระบบ

เศรษฐกิจท่ีไม่เอ้ือประโยชนต่์อการดาํเนินชีวิตในระบบ

เศรษฐกิจแบบทุนนิยม และเป็นผูท่ี้อยูใ่นฐานะท่ีตกงาน 

ชราภาพ พิการ เป็นเดก็เร่ร่อน ลว้นแลว้แต่เป็นปัจจยัท่ี

ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือ และการแกปั้ญหา จาก

หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพราะถา้ปัจจยัต่างๆเหล่าน้ี

ยงัคงอยูก่จ็ะส่งผลใหปั้ญหาความยากจนจะยิ่งทวีความ

รุนแรงมากยิ่งข้ึนไปอีก 

 

 

 

สาเหตุของปัญหาความยากจนในประเทศไทย 

 จกัรกฤษณ์ นรติผดุงการ (2523, หนา้ 43) ได้

อธิบายสาเหตุของความยากจนไวด้งัน้ี  

 1. คนชนบทจาํตอ้งทนเพราะทอ้งท่ีท่ีเขาเกิดมา

นั้นแหง้แลง้ โภคทรัพยฝื์ดเคือง ห่างไกลความเจริญ 

โอกาสในการประกอบอาชีพนอกเหนือจากการเกษตรมี

นอ้ยมาก และโอกาสท่ีจะสร้างตวัเองจากพ้ืนฐานท่ีมีอยู่

เหล่านั้นแทบไม่มี หรือมีก็นอ้ยมากไม่สามารถเทียบเคียง

กบัคนในเมืองได ้

 2. จาํนวนคนท่ีตอ้งใชท่ี้ดินมีมากข้ึน แต่ท่ีดินมี

จาํนวนเท่าเดิมในขณะท่ีแต่ละครอบครัวจะตอ้งรับภาระ

เล้ียงดูคนท่ีทวีจาํนวนมากข้ึน รายจ่ายกท็วีจาํนวนมากข้ึน 

 3. ชาวชนบทผลิตสินคา้ไดไ้ม่แน่นอน เพราะ

ตอ้งอาศยัธรรมชาติเป็นตวักาํหนด ซ่ึงมกัใหโ้ทษมากกวา่

ใหคุ้ณ จึงหนัไปหาเจา้หน้ีเงินกูแ้ทน 

 4. ชาวชนบทขาดเงินทุนท่ีจาํเป็นสาํหรับการ

ผลิตใหไ้ดผ้ลสูงสุดตามหลกัวิทยาศาสตร์ เคร่ืองมือ

เคร่ืองใชใ้นการประกอบอาชีพกไ็ม่สมบูรณ์ ทาํใหผ้ล

ผลิตตกตํ่า 

 5. ผลิตสินคา้แลว้ไดรั้บผลตอบแทนไม่คุม้ค่าถกู

เอารัดเอาเปรียบดว้ยวิธีการต่าง ๆ 

 6. โครงการของรัฐเขา้ไม่ถึงชนบท โครงการท่ี

เขา้ถึงชนบทกไ็ม่สามารถท่ีจะแกไ้ขปัญหารากฐานของ

ชาวชนบทได ้หลายโครงการกลบัเป็นการซํ้าเติมใหช้าว

ชนบทตอ้งลาํบากข้ึนไปอีก 

 สาเหตุแห่งความยากจนในประเทศไทยจาํแนก

ได ้2 สาเหตุหลกั ดงัน้ี 

 1. สาเหตุภายในตวับุคคล 

 คณะกรรมาธิการการปกครอง วฒิุสภา (2545, 

หนา้ 12) กาํหนดปัจจยัภายใน หรือ ปัจจยัภาคประชาชน 

ส่วนน้ีคือส่ิงท่ีประชาชนตอ้งสัมผสัและดาํเนินการอยูใ่น

วิถีชีวิตประจาํวนั เป็นปัจจยัท่ีเกิดข้ึนในระดบัปัจเจกชน 

ท่ีและคนมีไม่เหมือนกนั ดงัน้ี 
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 1.1 ปัญหาความยากคนจนในชนบท ปัจจยัท่ี

ส่งเสริมใหเ้กิดความยากจนท่ีสาํคญั คือ ปัญหาเร่ือง

ตน้ทุนการผลิต ขาดท่ีดินทาํกิน รวมถึงตน้ทุนการผลิต

อ่ืนๆท่ีมีราคาแพง ทาํใหเ้กิดภาระหน้ีสินตามมา การไม่รู้

ช่องทางในการจดัจาํหน่ายสินคา้ ทาํใหต้อ้งอาศยัพ่ึงพา

พ่อคา้คนกลางในทอ้งถ่ิน ทาํใหผ้ลผลิตมีราคาตกตํ่า 

เพราะไม่มีอาํนาจในการต่อรองราคามากเท่าท่ีควรจะเป็น  

 1.2 การขาดความรู้และความสามารถในการ

ดาํเนินงานต่าง ๆ ทาํใหไ้ม่สามารถท่ีจะหลุดพน้จากวฏั

จกัรแห่งความยากจนไปไดด้ว้ยตนเอง ทาํใหเ้กิดการ

จดัการท่ีผิดพลาด ขาดการวางแผนและการจดัการท่ีดี 

ขาดความรู้และเทคโนโลยีการผลิต ทาํใหผ้ลผลิตไม่มี

คุณภาพและไดป้ริมาณนอ้ยส่งผลใหค้วามสามารถในการ

แข่งขนัท่ีตํ่าลง 

 1.3 วิถีชีวิตของแต่ละบุคคลกเ็ป็นปัจจยัหน่ึงท่ี

ทาํใหเ้กิดปัญหาความยากจนได ้อาทิปัญหาดา้นการขาด

ศีลธรรมและคุณธรรม อบายมุขและยาเสพติด ค่านิยม

ดา้นการบริโภคนิยมท่ีทาํใหเ้กิดการใชจ่้ายฟุ่มเฟือยใน

การดาํเนินชีวิต และปัญหาดา้นสุขภาพอนามยัท่ีส่งผลให้

มีภาระค่าใชจ่้าย รวมถึงการประกอบอาชีพท่ีทาํได้

ยากลาํบากมากยิ่งข้ึน ลว้นแลว้แต่เป็นปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิด

ความยากจนทั้งส้ิน 

 1.4 ปัญหาความยากจนในเมือง คนกลุ่มน้ีส่วน

ใหญ่คือผูใ้ชแ้รงงานและผูมี้รายไดน้อ้ย ซ่ึงประสบปัญหา

ท่ีทาํใหเ้กิดความยากจน คือ การวา่งงาน ซ่ึงเป็นผลพวง

มาจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า การถกูกดค่าแรง ตดัเงินเดือน 

ถกูเอารัดเอาเปรียบจากนายจา้ง ปัญหาดา้นการขาด

ความรู้และความสามารถในการประกอบอาชีพ ทาํใหมี้

ขอ้จาํกดัในการหารายไดม้าใชใ้นการดาํเนินชีวิต ส่งผล

ใหเ้กิดปัญหาความยากจนตามมาในท่ีสุด 

 2. สาเหตุภายนอกตวับุคคล 

 โดยพ้ืนฐานแลว้สมมติฐานของปัญหาความ

ยากจนในประเทศไทยเกิดจากการกระจายอาํนาจทาง

การเมืองท่ีไม่เท่าเทียมกนัประการหน่ึง และเกิดจากการ

กระจายอาํนาจทางเศรษฐกิจท่ีไม่เท่าเทียมกนัอีกประการ

หน่ึง (Gisselquist, 1973)  

 อาํนาจทางการเมืองเป็นองคป์ระกอบสาํคญัท่ี

เป็นสาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดปัญหาความยากจนแก่ประเทศมาก

ยิ่งข้ึน เพราะระบอบการปกครองท่ีอาํนาจทางการเมือง

ตกแก่ชนชั้นผูป้กครองเพียงไม่ก่ีคนยอ่มทาํใหร้ายไดข้อง

ประเทศตกแก่อภิสิทธิชนกลุ่มน้ีเป็นสาํคญั ทั้งน้ีถา้การ

บริหารเงินของประเทศเป็นไปเพ่ือผลประโยชนข์องพวก

พอ้งกลุ่มตน  รวมถึงการบริหารงานทางการเมืองท่ีไม่

ตอบสนองต่อการแกปั้ญหาความยากจนแก่ประชาชน 

ความล่าชา้ ดอ้ยประสิทธิภาพ โครงสร้างภาษีอากรท่ีไม่

เป็นธรรม และการจดังบประมาณท่ีเหล่ือมลํ้า กเ็ป็น

สาเหตุท่ีทาํใหปั้ญหาความยากจนยงัคงอยูใ่นสงัคมไทย 

 โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย

มีโครงสร้างตามระบบเศรษฐกิจแบบผสม (mixed  

economic) กล่าวคือ เป็นรูปแบบผสมระหวา่งระบบทุน

นิยมกบัระบบสงัคมนิยม แต่ในทางปฏิบติัมีลกัษณะ

เป็นไปในแบบทุนนิยม ประชาชนมีเสรีภาพในทรัพยากร 

โดยท่ีรัฐเป็นผูป้ระกอบวิสาหกิจบางประเทศโดยมี

จุดมุ่งหมายท่ีทาํเพ่ือแกปั้ญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนกบัประเทศ

รวมทั้งปัญหาความยากจนดว้ย แต่วิสาหกิจท่ีรัฐเป็น

ผูด้าํเนินการไม่ใช่เคร่ืองมือในการกระจายรายได้

ประชาชาติใหเ้ป็นธรรม ในทางตรงกนัขา้มกบัเป็น

เคร่ืองมือในการแสวงหาผลประโยชนแ์ก่พวกพอ้งของ

ตนเอง ทาํใหปั้ญหาความยากจนยงัคงมีอยูแ่ละไม่ไดรั้บ

การแกไ้ขอยา่งจริงจงั 

 นโยบายการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 

เป้าหมายและกลยทุธ์ในการพฒันาเศรษฐกิจมีส่วนสาํคญั

ไม่นอ้ยในการกระจายอาํนาจทางเศรษฐกิจ ถา้พิจารณา

ถึงระบบเศรษฐกิจไทยแลว้ไม่ว่ารัฐบาลทั้งในอดีตและ

ปัจจุบนัจะนาํเสนอไวอ้ยา่งไร แต่โดยขอ้เทจ็จริงแลว้ การ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นเป้าหมายท่ีมีความสาํคญั

อนัดบัตน้ๆของทุกรัฐบาล เพราะมีแนวคิดท่ีวา่การ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะเป็นการแกปั้ญหาความ
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ยากจนของประเทศ จนมีนโยบายต่างๆมากมายท่ีมุ่งทาํ

ใหร้ายไดป้ระชาชาติเพ่ิมสูงข้ึน แต่นโยบายต่างๆเหล่าน้ี

กลบัส่งผลใหเ้กิดความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจมากยิ่งข้ึน 

เห็นไดจ้ากชนชั้นนายทุนเป็นชนชั้นท่ีมีบทบาทต่อการ

พฒันาเศรษฐกิจเป็นอยา่งมาก การกระจายไดร้าย

ประชาชาติกลบัทาํใหค้นรวยรวยยิ่งข้ึน และคนจนยิ่งจน

ลง เห็นไดจ้ากการเกบ็ภาษีอากร ซ่ึงจะนาํไปใชจ่้ายใน

โครงการพฒันาต่างๆ ต่อไปนั้นส่วนสาํคญัส่วนหน่ึงได้

จากพืชผลเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งขา้ว เม่ือพิจารณา

โดยรวมแลว้ ประชาชนในภาคเกษตรกรรมตอ้งรับภาระ

ภาษีถึงสองในสามของภาษีอากรท่ีรัฐบาลเรียกเก็บ 

(ประมาณ 66 – 67 %) (Usher, 1967) แต่รัฐบาลใช้

จ่ายเงินในการพฒันาภาคเกษตรกรรมตามแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคมฉบบัท่ีหน่ึง (พ.ศ.2504 – 2509) เพียง 

14.15 % ตามแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ีสอง (2510 – 2514) 

เพียง 20.23 % และตามแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ีสามเพียง 

13.7 % ของงบพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม  

เห็นไดว้า่กลยทุธ์ในการพฒันาเศรษฐกิจเท่าท่ีผา่นมา

เนน้หนกัในการพฒันาภาคอุตสาหกรรมหรือภาคตวัเมือง 

ยงัส่งผลใหเ้กิดความแตกต่างทางรายไดร้ะหวา่ง

ประชาชนในภาคชนบทกบัภาคตวัเมืองใหมี้มากข้ึน ยิ่ง

ไปกวา่นั้นเม่ือพิจารณาถึงระยะยาวแลว้ การละเลยไม่

พฒันาภาคเกษตรกรรมเท่าท่ีควรยอ่มจะเป็นอุปสรรคต่อ

การพฒันาประเทศ เพราะความลา้หลงัของภาค

เกษตรกรรมนัน่เอง ในท่ีสุดแลว้จะทาํให้

กระบวนการพฒันาเศรษฐกิจเช่ืองชา้ลง (รังสรรค ์ธนะ

พรพนัธ์ุ, 2517, หนา้ 54)  

 

สถานการณ์ความยากจนในประเทศไทย 

 วนัรักษ ์ ม่ิงมณีนาคิน (2548, หนา้ 37) กล่าววา่

สภาวะความยากจนทางดา้นรายได ้ในช่วงก่อน

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 8 เป็น

ช่วงท่ีประเทศมีอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน

ระดบัสูง ทาํใหค้นมีงานทาํ และมีรายไดเ้พ่ิมสูงข้ึน ส่งผล

ใหปั้ญหาความยากจนบรรเทาลงไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทาํให้

จาํนวนคนจนทางดา้นรายไดห้รือผูท่ี้มีรายไดอ้ยูใ่ตเ้สน้

ความยากจน มีแนวโนม้ลดลงอยา่งรวดเร็วและต่อเน่ือง 

จากท่ีเคยมีสดัส่วนสูงถึงร้อยละ 32.6 ของประชากรทั้ง

ประเทศ หรือจาํนวน 17.9 ลา้นคน ในปี 2531 คนจนของ

ประเทศลดลงเหลือเพียงร้อยละ 11.4 ของประชากร หรือ

ประมาณ 6.8 ลา้นคน ในปี 2539 แต่เม่ือเกิดวิกฤต

เศรษฐกิจในปี 2540 เศรษฐกิจอยูใ่นภาวะถดถอย อตัรา

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหดตวั จาํนวนคนวา่งงาน

เพ่ิมข้ึน ระดบัรายไดเ้ร่ิมลดลง ในขณะท่ีอตัราเงินเฟ้อสูง

ถึงร้อยละ 8.1 ทาํใหค้นบางกลุ่มไม่สามารถปรับตวัตาม

ภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบใหส้ดัส่วนคนจนเพ่ิมสูงข้ึน

เป็นร้อยละ 13.0 หรือเป็นจาํนวนคนจน 7.9 ลา้นคน ในปี 

2541 สะทอ้นใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่ ภาวะชะงกังนัทาง

เศรษฐกิจมีผลกระทบโดยตรงต่อปัญหาความยากจน เม่ือ

ระบบเศรษฐกิจเร่ิมส่งสัญญานฟ้ืนตวัข้ึน สดัส่วนคนจน

จึงเร่ิมลดลง สอดคลอ้งกบัทิศทางการขยายตวัของระบบ

เศรษฐกิจ เหลือร้อยละ 14.2 ในปี 2543 คิดเป็นจาํนวนคน

จน 8.9  ลา้นคน  

 วนัรักษ ์ ม่ิงมณีนาคิน (2548 , หนา้ 38) ยงักล่าว

อีกวา่การฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ืองในช่วงปี 

พ.ศ.2543-2545 ส่งผลต่อการขยายตวัระดบัรายไดข้องคน

ไทยดีข้ึน ขณะท่ีเศรษฐกิจมีเสถียรภาพดี อตัราเงินเฟ้อไม่

เปล่ียนแปลงมากนกั มีผลใหปั้ญหาความยากจนลดลง

อยา่งรวดเร็ว โดยในปี พ.ศ.2544 สดัส่วนความยากจน

เป็นร้อยละ 13.0 คิดเป็นจาํนวนคนยากจน 8.2 ลา้นคน 

ขณะท่ีในปี พ.ศ.2545 สดัส่วนความยากจนดงักล่าวลดลง

เหลือร้อยละ 9.8 คิดเป็นจาํนวน 6.2 ลา้นคน หรือลดลง 2 

ลา้นคน เม่ือเทียบกบัปี 2544 นบัเป็นความสาํเร็จท่ีเกิน

เป้าหมายท่ีกาํหนดไวใ้นแผนพฒันาฉบบัท่ี 9 ท่ีจะลด

สดัส่วนคนยากจนเหลือร้อยละ 12 ภายในส้ินปี พ.ศ.2549 

รวมทั้งบรรลุเป้าหมายการพฒันาแห่งสหสัวรรษของ

สหประชาชาติท่ีสนบัสนุนใหป้ระเทศไทยลดปัญหา



EAU HEritAgE JoUrnAl
Social Science and Humanity18 Vol. 5 No. 2 May-August 2015

ความยากจนท่ีเป็นอยูใ่นปี พ.ศ.2533 (เท่ากบัร้อยละ 

27.2) ลงคร่ึงหน่ึงใหไ้ดภ้ายในปี พ.ศ.2558  

 เม่ือพิจารณาจากเสน้ความยากจนและสดัส่วน

คนจนของประเทศไทยจาํแนกตามภูมิภาคระหวา่งปี 

พ.ศ.2531 – 2555 ดงัปรากฏในตารางท่ี 1 แสดงใหเ้ห็นได้

อยา่งชดัเจนวา่เสน้ความยากจนของประเทศไทยทั้งใน

ภาพรวมและท่ีจาํแนกตามภูมิภาคมีค่าสูงข้ึนตลอด

ช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษา ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงค่าครองชีพ

ท่ีสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยเสน้ความยากจนของประเทศ

ไทยในภาพรวมไดเ้พ่ิมสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจาก 879 บาท 

ต่อคนต่อเดือนในปี พ.ศ.2531 เป็น 2492 บทต่อคนต่อ

เดือนในปี พ.ศ.2555 สาํหรับเสน้ความยากจนในระดบั

ภูมิภาค พบวา่เสน้ความยากจนของกรุงเทพมหานครมีค่า

สูงท่ีสุด ตามมาดว้ยภาคกลาง ภาคใต ้ภาคเหนือ และภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ลกัษณะดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นวา่

ค่าครองชีพในกรุงเทพมหานครสูงท่ีสุดในประเทศ 

ตามมาดว้ยภาคกลาง ภาคใต ้ภาคเหนือ และภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือนัน่เอง อยา่งไรกต็ามแมจ้ะมีระดบั

ของเสน้ความยากจนท่ีแตกต่างกนั แต่เสน้ความยากจน

ของทุกภูมิภาคลว้นมีค่าเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองตลอด

ระยะเวลาท่ีทาํการศึกษา แสดงใหเ้ห็นถึงปัญหาความ

ยากจนท่ีไม่ไดรั้บการแกไ้ขใหดี้ข้ึน  

   

 

ตาราง 1  

เส้นความยากจน (poverty line) แสดงรายได้เฉล่ียของประชาชนจาํแนกตามภาคและเขตพืน้ท่ี ปี พ.ศ. 2531, 2541, 2550 

และ 2555 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: ขอ้มลูจากการสาํรวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของครัวเรือน สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, ประมวลผลโดย สาํนกั

พฒันาฐานขอ้มูลและตวัช้ีวดัภาวะสงัคม  สศช. 
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หมายเหตุ: เสน้ความยากจน (Poverty line) เป็นเคร่ืองมือสาํหรับใชว้ดัภาวะความยากจน โดยคาํนวณจากตน้ทุนหรือ

ค่าใชจ่้ายของปัจเจกบุคคลในการไดม้าซ่ึงอาหารและสินคา้บริการท่ีจาํเป็นพ้ืนฐานในการดาํรงชีวิตแนวทางการแกไ้ข

ปัญหาความยากจน 

 

 การจะแกไ้ขความยากจนเชิงโครงสร้างได ้ตอ้ง

เปล่ียนกรอบคิดในการพฒันาจากการเนน้เร่ืองการเพ่ิม

ผลผลิต เพ่ิมรายไดข้องปัจเจกชนท่ีมุ่งเนน้ความอยากได้

อยา่งไม่มีขอบเขตของมนุษย ์มาเนน้ความสามารถสนอง

ความตอ้งการพ้ืนฐาน ทั้งทางเศรษฐกิจสงัคม การเมืองให้

พอเพียงแก่การดาํรงชีวิตท่ีมีสุขภาพทั้งกายและใจของ

สมาชิกส่วนใหญ่ในสงัคมใหท้ัว่ถึง (วิทยากร, 2547) 

 คณะกรรมาธิการการปกครอง วฒิุสภา (2545) 

ไดเ้สนอแนวทางการแกปั้ญหาความยากจน โดยมี

แนวทางคือเปล่ียนแปลงปัจจยัในวฏัจกัรความยากจนโดย

สร้างมาตรการเสริมเพ่ือแกไ้ขในจุดท่ีเกิดปัญหาซ่ึงมี

แนวทางท่ีใชใ้นการแกไ้ขดงัต่อไปน้ี 

 1. เสริมสร้างบุคคลใหเ้ขม้แขง็ทั้งทางเศรษฐกิจ

และสงัคม ในดา้นเศรษฐกิจกมี็ความรู้ความสามารถและ

ศกัยภาพท่ีจะยกฐานะทางเศรษฐกิจใหพ้น้จากความ

ยากจน ส่วนทางสงัคมกมี็แนวการดาํรงชีวิตท่ีถกูตอ้ง

เหมาะสมเพ่ือป้องกนัการร่ัวไหลของทรัพยสิ์น 

 2. เสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนและ 

ประชาสงัคม ในทางเศรษฐกิจสนบัสนุนใหเ้กิดการ

รวมกลุ่มของประชาชนเพ่ือเพ่ิมอาํนาจต่อรองและ

ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั โดยมุ่งใหชุ้มชนสามารถพ่ึงพิง

ตนเองตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงโดยใชร้ากฐานและภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีอยูใ่นชุมชนนั้น ในทางสงัคมให้

ประชาคมมีส่วนร่วมในการตดัสินใจของภาครัฐเพ่ือ

กระจายอาํนาจไปสู่ประชาชน 

 3. เสริมสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่องคก์รภาค

เศรษฐกิจทั้งระดบัภูมิภาคและระดบัชาติ เช่น สถาบนั

การเงิน ผูส่้งออก หอการคา้ สภาอุตสาหกรรม เพ่ือเป็น

กลไกขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศและสามารถช้ีนาํ

สงัคมไปยงัทิศทางท่ีถกูตอ้ง 

 4. เสริมสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่องคก์รภาค

สงัคม เช่น สถาบนัการศึกษา สถาบนัทางศาสนาเพ่ือให้

สามารถช้ีนาํสงัคมไปยงัทิศทางท่ีถูกตอ้ง 

 5. ส่งเสริมและสนบัสนุนการทาํงานของรัฐบาล

ใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจน

ตรวจสอบติดตามเพ่ือขจดัการฉอ้ราษฎร์บงัหลวง และ

การใชอ้าํนาจในทางท่ีมิชอบ 

 6. ประสานความร่วมมือระหว่างองคก์รและ

หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 

บทสรุป  

 ปัญหาความยากจนในสังคม เป็นปัญหาท่ีมีมา

อยา่งยาวนานนบัสิบปี ทั้งยงัเป็นปัญหาสาํคญัระดบัชาติท่ี

มีความซบัซอ้นเป็นอยา่งยิ่ง และส่งผลกระทบอยา่ง

รุนแรงต่อสงัคมไทย เป็นตน้เหตุเก่ียวเน่ืองไปยงัปัญหา

ต่าง ๆ อีกมากมาย กล่าวไดว้า่ประเทศไทยยงัไม่สามารถ

เอาชนะปัญหาความยากจนไดเ้น่ืองจากประเทศไทยยงัคง

มีปัญหาความยากจนกระจายอยูท่ัว่ประเทศ โดยเฉพาะ

ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นภาคเหนือและภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือซ่ึงยงัมีสดัส่วนคนจนค่อนขา้งสูง 

แมว้า่ประเทศไทยจะมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อบุคคลเพ่ิม

มากข้ึนกต็าม แต่รายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนนั้นกลบัไม่ไดถ้กูจดัสรร

ใหแ้ก่ประชาชนทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียม ดงันั้นอาจกล่าว

ไดว้า่ภาครัฐตอ้งทาํการแกไ้ขปัญหาความเหล่ือมลํ้าทาง

รายไดอ้ยา่งจริงจงัมากกวา่ท่ีเป็นอยู ่เพ่ือขจดัปัญหาความ

ยากจนใหห้มดไปจากประเทศไทยโดยสมบูรณ์ 

ดงัจะเห็นไดว้า่ปัญหาความยากจนเป็นปัญหาท่ีมีสาเหตุ

มากจากการท่ีไม่สามารถเขา้ถึงทรัพยากรในการประกอบ

อาชีพและใชใ้นการดาํเนินชีวิตอยา่งต่อเน่ือง การถกูเอา

เปรียบดว้ยวิธีการต่าง ๆ จากพ่อคา้คนกลางและนายจา้ง
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โดยเฉพาะประชาชนผูท่ี้อาศยัอยูใ่นเขตชนบท รวมถึง

การท่ีรัฐบาลไม่สามารถแกปั้ญหาความยากจนใหดี้ข้ึนได้

ตามแนวคิดของจกัรกฤษณ์ นรติผดุงการ (2523, หนา้ 43) 

ทาํใหภ้าวะความยากจนยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึนไป

อีก ส่งผลใหเ้กิดความเดือดร้อนและการแผข่ยายวงของ

ความยากจนมากยิ่งข้ึนไปอีก 

 ความยากจนยงัส่งผลใหเ้กิดปัญหาความเหล่ือม

ลํ้าทางรายไดต้ามมา โดยผูท่ี้รายไดน้อ้ยไม่พอเพียงต่อ

การดาํรงชีวิตทาํใหเ้กิดภาระหน้ีสินตามมา และความ

ยากลาํบากในการดาํเนินชีวิตอีกดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

แนวคิดของศุภเจตน ์จนัทร์สาส์น (2552, หนา้ 71) ท่ีวา่

ปัญหาความเหล่ือมลํ้าทางรายไดเ้ป็นแรงกดดนัท่ีทาํให้

ปัญหาความยากจนทวีรุนแรงมากยิ่งข้ึน ทาํใหก้ลุ่มคนท่ีมี

รายไดต้ํ่าไดรั้บความเดือดร้อนทั้งทางเศรษฐกิจและ

สงัคม แมว้า่คนกลุ่มน้ีจะมีรายไดสู้งกวา่เสน้ความยากจน

และไม่ถือเป็นคนจนกต็าม ตวัอยา่งเช่น ระดบัราคาสินคา้

โดยทัว่ไปจะสูงข้ึนตามระดบัการบริโภคของกลุ่มคนท่ีมี

รายไดสู้งโดยเป็นระดบัราคาท่ีสูงเกินไปสาํหรับกลุ่มคน

ท่ีมีรายไดต้ํ่า และการเกิดปัญหาบริโภคนิยมในกลุ่มคนท่ี

มีรายไดต้ํ่าซ่ึงเกิดจากการเลียนแบบกลุ่มคนท่ีมีรายไดสู้ง

ทาํใหเ้กิดปัญหาหน้ีสินในกลุ่มท่ีมีรายไดต้ํ่า เป็นตน้ ดว้ย

เหตุน้ีการแกปั้ญหาความยากจนและปัญหาความเหล่ือม

ลํ้าทางรายไดจึ้งเป็นส่ิงท่ีภาครัฐตอ้งทาํไปควบคู่กนัหาก

ตอ้งการประสบความสาํเร็จในการพฒันาเศรษฐกิจและ

ยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ ทงัน้ี 

แนวทางหลกัในการแกปั้ญหาความยากจนอยูท่ี่การเพ่ิม

โอกาสและศกัยภาพของคนจน ตลอดจนการส่งเสริม

นโยบายและระบบบริหารจดัการภาครัฐท่ีเหมาะสม 

 สาํหรับแนวทางในการแกปั้ญหาความยากจน

นั้นรัฐบาลตอ้งเป็นตวัหลกัในการขบัเคล่ือนการ

แกปั้ญหาความยากจนใหเ้กิดข้ึนอยา่งจริงจงัโดยมีการ

มุ่งเนน้การเสริมสร้างใหต้วับุคคลและชุมชนทอ้งถ่ินมี

การพ่ึงพาตวัเองในการส่งเสริมการประกอบอาชีพใหมี้

รายไดเ้พียงพอในการดาํเนินชีวิตอยา่งย ัง่ยืน และมุ่ง

ส่งเสริมใหมี้การประสานความร่วมมือกบัองคก์รและ

หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนใหเ้ขา้มามีส่วนร่วม

คิดและปฏิบติัในการแกปั้ญหาความยากจนของประเทศ

ใหมี้การพฒันาท่ีดีข้ึน นาํไปสู่การแกปั้ญหาอยา่งมัน่คง

และยัง่ยืนต่อไป 
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การพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานสอบสวนของกองบัญชาการตํารวจนครบาล 

สํานักงานตํารวจแห่งชาต ิ

Development Effective Management of Investigation, Metropolitan Police Bueau,  

The Royal Thai Police 

                                                                                                                                                                                         กิตติชยั รุจิราวนิิจฉยั 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา (1) ปัญหาการปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นงานสอบสวน (2) ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ประสิทธิภาพการบริหารงานสอบสวนและ (3) แนวทางท่ีเหมาะในการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการงาน

สอบสวนของสถานนีตาํรวจนครบาล กองบญัชาการตาํรวจนครบาล สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติใชร้ะเบียบวิธีแบบ

ผสมผสานอยา่งเป็นตวัหลกัและตวัรอง เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามร่วมกบัการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม

ร่วมกบัผูท้รงคุณวฒิุ ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ (1) การปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นงานสอบสวนของสถานีตาํรวจนครบาล 

กองบญัชาการตาํรวจนครบาล สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ยงัขาดแคลนบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรท่ีเช่ียวชาญเทคโนโลยี

สารสนเทศ งบประมาณท่ีไดรั้บการสนบัสนุนยงัไม่สอดคลอ้งกบัภารงานท่ีรับผิดชอบ และดา้นสถานท่ี ส่วนใหญ่มี

บริเวณหรือพ้ืนท่ีใชส้อยนอ้ย ไม่เอ้ือต่อการปฏิบติังาน (2) ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจดัการงานสอบสวน 

ประกอบดว้ย ปัจจยัทางการบริหารจดัการดา้นการอาํนวยการ ดา้นการรายงานและดา้นการจดัทาํงบประมาณ และ(3) แนวทาง

ท่ีเหมาะในการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการงานสอบสวนกองบญัชาการตาํรวจนครบาล สาํนกังานตาํรวจ

แห่งชาติ คือ ดา้นการอาํนวยการ ดา้นการรายงาน และดา้นการจดัทาํงบประมาณ 

 

คําสําคัญ : งานสอบสวน, การบริหารงานสถานีตาํรวจนครบาล, สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

 

Abstract 

This paper aims to (1) study the problem of conflict of interest during investigation of the Royal Thai Police (2) 

study the factors influencing an effective investigation of the police force and (3) to present a model for developing an 

effective investigation of the police force. Using mixed methods as the primary and the secondary analyses (dominant, less-

dominant designs) data was collected using a questionnaire, interviews and focus groups with a qualified person. The 

research concludes that (1) the problem of conflict of interest during investigation of the Royal Thai Police is personnel, 

namely information technology expertise. (2) There are three factors influencing an effective investigation of the 

police force:  Royal Thai Police management, reporting and budgeting. (3) Management, reporting and budgeting 

hinder the development of effective investigation of the police force.  

 

Keywords: investigation, inquiry, metropolitan police, management, Royal Thai police 
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ความนํา 

 พนกังานสอบสวน เป็นหวัใจสาํคญัและเป็น

บนัไดขั้นแรกของกระบวนการยติุธรรมท่ีมีบทบาทสาํคญั

ในการท่ีจะเสริมสร้างความถูกตอ้งชอบธรรมใหก้บั

สงัคม แมจ้ะมีการปรับปรุงแกไ้ขในระยะหลงัแต่กย็งัไม่

เป็นการเพียงพอ และสอดคลอ้งสภาพความเป็นจริงและ

สภาวการณ์ปัจจุบนัทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ท่ี

เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว (ไพรัตน ์ รอดทอง, 2547, 

หนา้ 3-4) ภาระของพนกังานสอบสวนจึงมีมากข้ึน แมทุ้ก

วนัน้ีจะมีกาํลงัของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีใน

สถานีตาํรวจจาํนวนมาก แต่ก็มีเพียงส่วนนอ้ยเท่านั้นท่ีมี

หนา้ท่ีในการสอบสวนคดีอาญา ยิ่งในปัจจุบนัจะเห็นไดว้า่

มีหน่วยงานในกระบวนการยติุธรรมบางหน่วยงาน ได้

พยายามท่ีจะเขา้มาควบคุมงานสอบสวนของตาํรวจโดยตรง 

โดยไดเ้สนอใหมี้การแกไ้ขกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งใหม่ และวิพากษวิ์จารณ์ในการ

ปฏิบติังานของพนกังานสอบสวนวา่ไม่เขา้ใจในตวับท

กฎหมายอยา่งถ่องแทท้าํใหเ้กิดการบิดเบือนขอ้เท็จจริง

แห่งคดี ไม่ใหค้วามเป็นธรรมแก่คู่กรณีลิดรอนสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะสิทธิของประชาชน

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 

ทาํใหพ้นกังานสอบสวนตอ้งมีความละเอียดรอบคอบ ขยนั

และอดทน ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความเสียสละ ตอ้งทุ่มเททั้ง

แรงกายและแรงใจดาํเนินการ ปฏิบติังานมากกวา่งานใน

หนา้ท่ีอ่ืน เช่น งานจราจร หรืองานป้องกนัและ

ปราบปราม เน่ืองจากงานเหล่าน้ี มีระยะเวลาในการ

ปฏิบติังานท่ีแน่นอน เป็นงานท่ีทาํแลว้เสร็จส้ินลง

หลงัจากเลิกงาน (ออกเวร) แต่พนกังานสอบสวนบางคร้ัง

ไม่สามารถจะทาํการสอบสวนใหเ้สร็จส้ินภายใน

ระยะเวลาอนัสั้นได ้เน่ืองจากจะตอ้งเป็นผูร้วบรวม

พยานหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งในคดี เพ่ือพิสูจนค์วามผิด และ

นาํเอาผูก้ระทาํผิดมาส่งฟ้อง ลงโทษตามกฎหมาย แต่การ

เป็นพนกังานสอบสวนมกัประสบปัญหาถกูร้องเรียน ถกู

ฟ้องร้อง ถูกลงโทษทณัฑท์างวินยัอยูต่ลอดเวลา การ

ปฏิบติังานก็เกิดปัญหาอุปสรรค มีขอ้บกพร่องและความ

เสียหายต่อรูปคดีอาญาบ่อยคร้ัง และถูกมองภาพพจนง์าน

สอบสวนวา่เป็นงานท่ีแสวงหาผลประโยชน์ ทั้งท่ีงาน

สอบสวนมีปัญหาอุปสรรคในดา้นกฎหมาย กฎระเบียบ 

ขอ้บงัคบั คาํสัง่ วสัดุ อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชไ้ม่

เพียงพอ และเป็นงานท่ีตอ้งเสียค่าใชจ่้ายมากในการ

เดินทางติดต่อกบัหน่วยงานอ่ืนและการติดตามสอบสวน

พยานบุคคล ถึงแมว้า่งานสอบสวนจะมีค่าตอบแทนการทาํ

สาํนวนการสอบสวนใหก้บัพนกังานสอบสวนตามระเบียบ

กระทรวงการคลงัแลว้กต็าม แต่ในความเป็นจริงนั้นยงัไม่

เพียงพอต่อการปฏิบติังานของพนกังานสอบสวน แต่ดว้ย

จิตสาํนึกและภาระหนา้ท่ีพนกังานสอบสวนจะตอ้ง

ตระหนกัในเร่ืองของการดาํเนินคดีอาญาท่ีจะตอ้ง

ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกระบวนการยติุธรรมเพ่ือใหเ้กิด

ประสิทธิภาพสูงสุด ถึงแมว้า่จะลาํบากตรากตรําเหน็ด

เหน่ือยและเป็นงานท่ีไม่มีโอกาสจะไดรั้บการพิจารณา

ความดีความชอบหรือไดรั้บการเล่ือนตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน 

หรือไดรั้บความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานดงัเช่น

ผูป้ฏิบติังานในสายงานอ่ืนก็ตาม แต่ถา้หากพนกังาน

สอบสวนเกิดความยอ่ทอ้ เกิดความทอ้แทใ้นการปฏิบติังาน

ความเสียหายทั้งหลายกจ็ะไป บงัเกิดแก่ประชาชนผู ้

บริสุทธ์ิ โดยเฉพาะปัจจุบนัแนวโนม้ของเร่ืองการ

คุม้ครองสิทธิมนุษยชน และการคุม้ครองเสรีภาพของ

ประชาชนมีมากข้ึนเท่าใด ระบบการตรวจสอบการ

ทาํงานของหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีมีต่อเจา้หนา้ท่ีตาํรวจหรือ

ต่อพนกังานสอบสวนกจ็ะตอ้งมีมากข้ึน ฉะนั้นหาก

ตอ้งการใหก้ารปฏิบติังานในหนา้ท่ีของพนกังานสอบสวน

มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จาํเป็นอยา่งยิ่งตอ้ง

อาศยัปัจจยัเก้ือหนุนหลาย ๆ ประการ ไม่วา่จะเป็นความรู้

ความสามารถ เทคนิค และวิธีการในการปฏิบติังาน

ตลอดจนสภาพแวดลอ้มอ่ืน  ๆของการปฏิบติังานซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชิตสนัต ์ผลประสิทธ์ิ (2545) 

ท่ีไดศึ้กษา ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการปฏิบติัหนา้ท่ี

สืบสวน : ศึกษาเฉพาะกรณีกองกาํกบัการสืบสวน
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สอบสวน กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 1 ถึง 9 ผล

การศึกษาพบวา่ ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

โอกาสกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน ภาวะผูน้าํของ

ผูบ้งัคบับญัชา ความปลอดภยัในการปฏิบติัหนา้ท่ี และ

การไดรั้บการสนบัสนุนดา้นต่างๆในการปฏิบติัหนา้ท่ี มี

ความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน แต่

ปัจจุบนัปรากฏวา่การปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานสอบสวน

ยงัไม่ประสบผลสาํเร็จเท่าท่ีควร ซ่ึงอาจมีสาเหตุเกิดปัจจยั

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอีกหลายประการ 

 ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงมีความประสงคท่ี์จะศึกษาวา่ 

ปัจจยัใดบา้ง ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน

สอบสวนของสถานีตาํรวจนครบาล กองบญัชาการตาํรวจ

นครบาล สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ โดยประยกุตแ์นวคิด

ของ (Gulick & Urwick, 1937, p. 13) ซ่ึงเป็น

กระบวนการบริหาร หรือศาสตร์ของวิธีการบริหาร

จดัการท่ีมี 7 ประการ หรือท่ีเรียกยอ่ ๆ วา่ “POSDCoRB 

Model” ประกอบดว้ยการวางแผน (planning) การจดั

องคก์าร (organizing) การบริหารงานบุคคล (staffing) การ

อาํนวยการ (directing) การประสานงาน (coordinating) 

การรายงานผลการปฏิบติังาน (reporting) และการจดัการ

งบประมาณ (budgeting) อน่ึง ปัจจยัดงักล่าวยงัไม่มีผู ้

ศึกษาไวอ้ยา่งเด่นชดัมากนกั วา่ปัจจยัใดบา้งมี

ความสัมพนัธ์ มีอิทธิพลและส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

ปฏิบติั งานสอบสวนของสถานีตาํรวจนครบาล 

กองบญัชาการตาํรวจนครบาล สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

มากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการวิจยัสามารถนาํขอ้

คน้พบและขอ้เสนอแนะท่ีได ้ไปพฒันางานสอบสวน 

ของกองบญัชาการตาํรวจนครบาล สาํนกังานตาํรวจ

แห่งชาติ ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล ซ่ึงจะทาํใหป้ระชาชนไดรั้บการปฏิบติัใน

กระบวนการยติุธรรมตั้งแต่ขั้นแรกรวมถึงการคุม้ครอง

ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นไดอ้ยา่งสะดวก 

รวดเร็ว เท่ียงธรรม และเสมอภาค 
 

แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 ประยกุตใ์ชแ้นวคิดของ (Gulick & Urwick, 1937, 

p. 13) ซ่ึงเป็นกระบวนการบริหารหรือศาสตร์วิธีการ

บริหารจดัการ ท่ีมีกิจกรรมสาํคญั 7 ประการ หรือท่ีเรียกย่อ 

ๆ วา่ “POSDCoRB Model” ประกอบดว้ย การวางแผน 

(planning) การจดัองคก์าร (organizing) การบริหารงาน

บุคคล (staffing) การอาํนวยการ (directing) การ 

ประสานงาน (coordinating) การรายงานการปฏิบติังาน

(reporting) และการจดัการงบประมาณ (budgeting) รวมทั้ง

ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นการพฒันาบุคลากร 

กฎหมาย พระราชบญัญติั และองคก์รหรือหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งในกระบวนการยติุธรรม ตลอดจนจากการ

สนทนากบัผูป้ฏิบติังานดา้นงานสอบสวน 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพ่ือศึกษาปัญหาการปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นงาน

สอบสวนของสถานีตาํรวจนครบาล กองบญัชาการ

ตาํรวจนครบาล สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

 2. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการ

บริหารงานสอบสวนของสถานีตาํรวจนครบาล 

กองบญัชาการตาํรวจนครบาล สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

 3. เพ่ือศึกษาแนวทางท่ีเหมาะในการพฒันา

ประสิทธิภาพการบริหารจดัการงานสอบสวนของสถานท่ี

ตาํรวจนครบาล กองบญัชาการตาํรวจนครบาล สาํนกังาน

ตาํรวจแห่งชาติ 
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กรอบแนวคิดการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

   ใชร้ะเบียบวิธีแบบผสม  โดยใหก้ารวิจยัเชิง

คุณภาพ  เป็นตวัหลกั การวิจยัเชิงปริมาณ  เป็นตวั

สนบัสนุน ซ่ึงจะนาํไปอธิบายเสริมผลจากการศึกษา

วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ การวิจยัเชิงคุณภาพดาํเนินการ 

เกบ็รวบรวมขอ้มลูวิธีการสมัภาษณ์เชิงลึกจากผู ้

ปฎิบติังานจริง และการจดัประชุมสนทนากลุ่ม จากผูใ้ห้

ขอ้มลู 3 กลุ่มไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร หรือผูบ้งัคบับญัชา 

นกัวิชาการ และเจา้ท่ีระดบัปฏิบติัการ ส่วนการวิจยัเชิง

ปริมาณดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยวิธีการสาํรวจ  

ใชแ้บบสอบถาม กบัผูบ้ริหารหรือผูบ้งัคบับญัชา 

เจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติัการ 

 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 การวจิยัเชิงคุณภาพ 

 การวิจยัเชิงคุณภาพ จะใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งโดย

ไม่คาํนึงถึงความน่าจะเป็น (non-probability sampling) อนั

เป็นการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง โดยท่ีประชากรบางหน่วย

ไม่ไดถ้กูเลือกเขา้อยูใ่นกลุ่มตวัอยา่ง โดยเลือกตวัอยา่ง

ดงัน้ี 

  1. ผูใ้หข้อ้มลูสาํคญัในการสัมภาษณ์เชิงลึก

ประกอบดว้ย 1 กลุ่มไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติัการ 

(นายตาํรวจชั้นสญัญาบตัร) แบบเฉพาะเจาะจง จาํนวน 10 

นาย เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลู รายละเอียด จากผูท่ี้เหมาะสม และมี

ลกัษณะสอดคลอ้งเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานการ

สอบสวน และมีประสบการณ์โดยตรงตามวตัถุประสงคท่ี์

ศึกษา โดยผูวิ้จยัจะเป็นผูก้าํหนดสมาชิกในกลุ่มตวัอยา่ง 

การพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการงานสอบสวน กองบญัชาการตาํรวจนครบาล สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

ปัญหาการปฏิบติังานสอบสวน 

  - ดา้นบุคลากร 

  - ดา้นงบประมาณ 

  - ดา้นสถานท่ี 

  - ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ปัจจยัการบริหารงานสอบสวน 

1.ดา้นการวางแผน 

2. ดา้นการจดัองคก์ร 

3. ดา้นการจดัหาคนเขา้ทาํงาน 

4. ดา้นการอาํนวยการ 

5.ดา้นการประสานงาน 

6. ดา้นการรายงาน 

7. ดา้นการจดัทาํงบประมาณ 

แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจดัการ 

2.แนวคิดเก่ียวกบัองคก์ารแบบราชการ 

3. แนวความคิดเก่ียวกบัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ 

4.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังาน 

5. ขอ้มูลเก่ียวกบัตาํรวจไทย 

6.แนวคิดเก่ียวกบัการสอบสวนและบทบาทหนา้ท่ีของ 

พนกังานสอบสวน 

  

แนวทางการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการงานสอบสวนของสถานีตาํรวจนครบาลเพ่ือเป็นองคก์รท่ีมีศกัยภาพสูง 
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  2. ผูใ้หข้อ้มลูสาํคญัในการสนทนากลุ่ม เป็น

ผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ ในดา้นการจดัการบริหารไดแ้ก่ 

ผูบ้ริหาร หรือผูบ้งัคบับญัชา (ระดบัตน้ ระดบักลาง หรือ

ระดบัสูง) นกัวิชาการ เจา้ท่ีระดบัปฏิบติัการ แบบ

เฉพาะเจาะจง จาํนวน 10 คน เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลู รายละเอียด

จากผูท่ี้เหมาะสม และมีลกัษณะสอดคลอ้งเก่ียวขอ้งกบัการ

บริหารงานการพฒันางานสอบสวน และมีประสบการณ์

โดยตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ศึกษา โดยผูวิ้จยัจะเป็น ผู ้

กาํหนดสมาชิกในกลุ่มตวัอยา่ง 

 

การวจิยัเชิงปริมาณ 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คร้ังน้ี คือ ขา้ราชการ

ตาํรวจ ระดบัตน้ ระดบักลาง หรือระดบัสูง ไดแ้ก่ 

เจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติัการ และผูบ้ริหาร หรือผูบ้งัคบับญัชา 

สถานีตาํรวจนครบาล กองบงัคบัการ ตาํรวจนครบาล 1 ถึง 

9 (กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 1-9, 2555) ดงัน้ี 

 1. กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 1 มีขา้ราชการ

ตาํรวจสญัญาบตัร จาํนวน 342 นาย  

 2. กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 2 มีขา้ราชการ

ตาํรวจชั้นสัญญาบตัร จาํนวน 453 นาย  

 3. กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 3 มีขา้ราชการ

ตาํรวจชั้นสัญญาบตัร จาํนวน 292 นาย  

 4. กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 4 มีขา้ราชการ

ตาํรวจชั้นสัญญาบตัร จาํนวน 335 นาย  

 5. กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 5 มีขา้ราชการ

ตาํรวจชั้นสัญญาบตัร จาํนวน 439 นาย  

 6. กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 6 มีขา้ราชการ

ตาํรวจชั้นสัญญาบตัร จาํนวน 318 นาย  

 7. กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 7 มีขา้ราชการ

ตาํรวจชั้นสัญญาบตัร จาํนวน 330 นาย  

 8. กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 8 มีขา้ราชการ

ตาํรวจชั้นสัญญาบตัร จาํนวน 328 นาย  

 9. กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 9 มีขา้ราชการ

ตาํรวจชั้นสัญญาบตัร จาํนวน 356 นาย  

กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอยา่ง (sample) ท่ีจะใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี 

ใชวิ้ธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 

 1. การวิจยัเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 

345 คน ประกอบดว้ย ขา้ราชการตาํรวจ สงักดักองบงัคบั

การตาํรวจนครบาล 1 ถึง 9 เน่ืองจากทราบจาํนวนประชากร

ท่ีใชใ้นการวิจยัแน่นอน จึงใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบอาศยั

ความน่าจะเป็น (probability sampling) ไดก้าํหนดขนาด

ของกลุ่มตวัอยา่งโดยตารางสาํเร็จรูปของ Krejcie and 

Morgan (1970, pp. 608-609) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ได้

กลุ่มตวัอยา่งเป็นขา้ราชการตาํรวจชั้นสัญญาบตัร จาํนวน 

345  นาย 

 จากการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งดงัท่ี

กล่าวมาขา้งตน้ เน่ืองจากขา้ราชการตาํรวจชั้นสญัญาบตัร 

ท่ีเป็นประชากรในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานีตาํรวจ

นครบาล กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 1 ถึง 9 ในแต่ละ

แห่งไม่เท่ากนั ผูวิ้จยัจึงกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งเป็น

แบบสดัส่วน เพ่ือใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวนทั้งส้ิน 345 

นาย โดยใชสู้ตรการคาํนวณขนาดของ กลุ่มตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

 การวจิยัเชิงปริมาณ 

 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งการบริหารงานสอบสวนของสถานีตาํรวจนคร

บาล กองบญัชาการตาํรวจนครบาล สาํนกังานตาํรวจ

แห่งชาติ เพ่ือสร้างแบบสอบถามสาํหรับใชใ้นการเกบ็

รวบรวมขอ้มูล 

 การวจิยัเชิงคุณภาพ 

  การสมัภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง และการ

สนทนากลุ่ม 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล   

 เกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง ทั้งการเกบ็

รวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม จนครบตามจาํนวน 
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345 ฉบบั และการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการสมัภาษณ์ 

และนดัวนัเพ่ือดาํเนินการประชุมกลุ่ม 

  

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  

  1. สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (frequent) 

และ ค่าร้อยละ (percentage) ใชร้ายงานและ อธิบาย

สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

 2. ค่าเฉล่ีย (mean) และ ส่วนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน (standard deviation) ใชร้ายงานปัจจยัทางการ

ปฏิบติั งานสอบสวน และประสิทธิภาพการบริหารงาน

สอบสวนของสถานีตาํรวจนครบาล กองบญัชาการ ตาํรวจ

นครบาล สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

 3. การวิเคราะห์ระดบัการส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานสอบสวน กองบญัชาการ 

ตาํรวจนครบาล สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติจากตวัพยากรณ์

ทั้งหมด และสร้างสมการพยากรณ์ ในรูปสมการคะแนน

ดิบ และสมการ คะแนนมาตรฐาน  

 4. คน้หาตวัพยากรณ์ท่ีดีวา่ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานสอบสวน สถานีตาํรวจ

กองบญัชาการตาํรวจนครบาล สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

โดยใชวิ้ธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบ เพ่ิมตวัแปรเป็น

ขั้น (Stepwise Multiple Regression Analysis) และสร้าง

สมการพยากรณ์ท่ีดี ในรูปสมการคะแนนดิบ และสมการ 

คะแนนมาตรฐาน 

 5. วิเคราะห์ขอ้มูลการจากการสมัภาษณ์ และ

แบบสอบถามปลายเปิด โดยการวิเคราะห์ เน้ือความ 

(content analysis) แลว้สร้างขอ้สรุป 

 

ผลการวจัิย 

 ปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานสอบสวน ของ

สถานีตํารวจนครบาล กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

 จากการสมัภาษณ์ โดยสมัภาษณ์เชิงลึก เก่ียวกบั

ปัญหาการปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นงานสอบสวนของสถานี

ตาํรวจนครบาล กองบญัชาการตาํรวจนครบาล สาํนกังาน

ตาํรวจแห่งชาติ ดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดด้งัน้ี  

 1. ดา้นบุคลากร (man) สรุปไดว้า่ ปัญหาดา้น

จาํนวนกาํลงัพลนอ้ยเม่ือเปรียบเทียบกบั ปริมาณงาน ส่วน

สาเหตุท่ีบุคลากรไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมกบัปริมาณ

งานนั้น เป็นเพราะวา่ เกิดการยืมตวัไปช่วยราชการใน

หน่วยงานหรือส่วนอ่ืน ๆ ทาํใหภ้าระงานของแต่ละคน

เพ่ิมมากข้ึน จึงทาํใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นงานสอบสวน 

ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ส่วนดา้นความรู้ 

ความสามารถ ในการปฏิบติังานและการแกไ้ขปัญหาไม่

พบวา่เป็นปัญหาหรืออุปสรรค เพราะพนกังานสอบสวน

ทุกคนรู้สาํนึกในหนา้ท่ี  

 2. งบประมาณ (money) สรุปไดว้า่ พนกังาน

สอบสวนส่วนใหญ่มีรายไดไ้ม่สอดคลอ้งกบัสภาพ

เศรษฐกิจปัจจุบนั เม่ือเปรียบเทียบกบัหน่วยงานอ่ืน เช่น 

เงินประจาํตาํแหน่ง ค่าตอบแทน การทาํสาํนวนและในการ

สอบสวนแต่ละคร้ัง พนกังานสอบสวนมกัจะเป็นฝ่าย

จดัหาวสัดุอุปกรณ์ และส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการปฏิบติังานมาใชเ้อง เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ วิทยุ

ส่ือสาร รวมทั้งโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เป็นตน้ นบัเป็นปัญหาท่ี

สาํคญัอยา่งยิ่งสาํหรับงานสอบสวน 

 3. ดา้นสถานท่ี/สภาพแวดลอ้มการปฏิบติังาน 

(material) สรุปไดว้า่ อาคาร สถานท่ี และ สภาพแวดลอ้ม

ในการปฏิบติังาน เป็นปัญหาและอุปสรรคในการ

ปฏิบติังานสอบสวนอยู่มาก เพราะ วา่ สถานีตาํรวจนคร

บาล กองบญัชาการตาํรวจนครบาล ส่วนใหญ่มีบริเวณ

หรือพ้ืนท่ีใชส้อยนอ้ย ส่วนใหญ่จะใชอ้าคารพาณิชย ์หรือ

อาคารท่ีมีบริเวณไม่ใหญ่โตมากนกั ทาํใหส้ถานท่ี

ปฏิบติังานคบัแคบ เกิดความแออดั ขณะปฏิบติังานและ

ไม่เอ้ือประโยชนส์าํหรับประชาชนท่ีจะมาติดต่อ

ประสานงาน 

 4. ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (method) สรุปได้

วา่ ขาดแคลนผูเ้ช่ียวชาญ/ชาํนาญการใช ้เทคโนโลยี

สารสนเทศมาในการปฏิบติังาน เม่ือมีคดีทางดา้น
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อาชญากรรมธุรกิจ เช่น คดีเก่ียวกบัอินเทอร์เน็ต หรือบตัร

เครดิต ซ่ึงมีความจาํเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองมือ หรือเทคโนโลยี

ท่ีทนัสมยั และใชค้วามรู้ ความสามารถเฉพาะทางในการ

สอบสวน แต่ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนคือ พนกังาน

สอบสวนท่ีมีความรู้ ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั้น ยงัมีจาํนวนจาํกดั  

 

ปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานสอบสวน

ของสถานีตํารวจนครบาล กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

 1. ผลการศึกษาปัจจยัการบริหารงานสอบสวน 

กองบญัชาการตาํรวจนครบาล สาํนกังาน ตาํรวจแห่งชาติ 

พบวา่ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 3.28 เม่ือจาํแนก เป็นรายดา้นพบดงัน้ี  

  1.1 ดา้นการวางแผน พบวา่ ในภาพรวม มี

ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.30 เม่ือ

จาํแนกเป็นรายขอ้ พบวา่ มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัปาน

กลางทุกขอ้     

  1.2 ดา้นการจดัองคก์ร พบวา่ ในภาพรวม 

มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.28 เม่ือ

จาํแนกเป็นรายขอ้ พบวา่ มีความเหมาะสมอยู่ในระดบั

ปานกลาง 3 ขอ้ ระดบัมาก 2 ขอ้  

  1.3 ดา้นการจดัหาคนเขา้ทาํงาน พบวา่ ใน

ภาพรวม มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลางค่าเฉล่ีย 

3.01 เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้ พบว่า มีความเหมาะสมอยูใ่น

ระดบัปานกลางทุกขอ้  

  1.4 ดา้นการอาํนวยการ พบวา่ ในภาพรวม 

มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.30 เม่ือ

จาํแนกเป็นรายขอ้ พบวา่ มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัปาน

กลาง 4 ขอ้ ระดบัมาก 1 ขอ้  

  1.5 ดา้นการประสานงาน พบวา่ ในภาพรวม 

มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.57 เม่ือจาํแนก

เป็นรายขอ้ พบวา่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 3 ขอ้ 

ระดบัปานกลาง 2 ขอ้  

  1.6 ดา้นการรายงาน พบวา่ ในภาพรวม มี

ความเหมาะสมอยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.38 เม่ือ 

จาํแนกเป็นรายขอ้ พบวา่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบั

ปานกลาง 4 ขอ้ ระดบัมาก 1 ขอ้  

  1.7 ดา้นการจดัทาํงบประมาณ พบวา่ ใน

ภาพรวม มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบั ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 

3.12 เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้ พบว่า มีความเหมาะสมอยูใ่น

ระดบัปานกลางทุกขอ้ 

 2. ผลการศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ

การปฏิบติังานสอบสวน กองบญัชาการ ตาํรวจนครบาล 

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ สรุปไดด้งัน้ี 

  2.1 ผลการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่ง 

ปัจจยัทางการบริหารจดัการ ทั้ง 7 ประการ พบวา่ มี

ความสัมพนัธ์กนัเองในทางบวก มีค่า r ระหวา่ง 0.441 ถึง 

0.800 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .01 มี

ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานสอบสวน 

สถานีตาํรวจนครบาล กองบญัชาการ ตาํรวจนครบาล 

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ในภาพรวม ในทางบวก อยูใ่น

ระดบัตํ่ามากถึงปานกลาง มีค่า r = 0.146, 0.257, 0.271, 

0.288, 0.297, 0.431 และ 0.474 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .01 

  2.2 ผลการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่ง 

ปัจจยัทางการบริหารจดัการ ทั้ง 7 ตวั กบัประสิทธิภาพ

การปฏิบติังานสอบสวน สถานีตาํรวจนครบาล 

กองบญัชาการตาํรวจนครบาล สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

ดา้นการรวบรวมพยานหลกัฐาน พบวา่ ปัจจยัทางการ

บริหารจดัการ ทั้ง 7 ตวัมีความสมัพนัธ์กนัเองในทางบวก 

มีค่า r ระหวา่ง 0.441 ถึง 0.800 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั .01 และมีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานสอบสวนดา้นการรวบรวมพยาน หลกัฐาน ใน

ทางบวก อยู่ในระดบัตํ่าถึงปานกลาง มีค่า r = 0.273, 

0.318,0.390, 0.396, 0.421, 0.437 และ 0.437 อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .01 
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  2.3 ผลการศึกษาระดบัการส่งผลระหวา่ง

ปัจจยัทางการบริหาร ทั้ง 7 ตวัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ

การปฏิบติังานสอบสวน สถานีตาํรวจนครบาล 

กองบญัชาการตาํรวจนครบาล สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

ในภาพรวม พบวา่ มีการส่งผลอยูใ่นระดบัปานกลาง 

(R=0.581) หรือร้อยละ 33.80 (R2=0.338) มีค่าความ

คลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากบั ±0.44093 

เม่ือทดสอบความมีนยัสาํคญัทางสถิติ พบวา่ มีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 จาํนวน 3 ค่า ประกอบดว้ย ปัจจยั

ทางการบริหารจดัการดา้นการอาํนวยการ ดา้นการ

รายงาน และดา้นการจดัทาํงบประมาณ นอกนั้นส่งผล

อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ .05 และตวัพยากรณ์ท่ีมี

อิทธิพลมากท่ีสุด คือ ปัจจยัทางการบริหารจดัการดา้นการ

อาํนวยการ (β=.428) ตวัพยากรณ์ท่ีดีของปัจจยัทางการ

บริหารจดัการ ทั้ง 3 ตวัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานสอบสวน สถานีตาํรวจนครบาล 

กองบญัชาการตาํรวจนครบาล สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

พบวา่ มีการส่งผลอยูใ่นระดบัปานกลาง (R=0.572) หรือ 

ร้อยละ 32.70 (R2=0.327) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 ประกอบดว้ย ปัจจยัทางการบริหาร ดา้นการจดัทาํ

งบประมาณ ดา้นการรายงาน และดา้นการอาํนวยการ 

โดยมีค่าความคลาดเคล่ือน มาตรฐานในการพยากรณ์ 

เท่ากบั ±0.44169 ตวัพยากรณ์ท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด คือ 

ปัจจยัทางการบริหารจดัการดา้นการจดัทาํงบประมาณ 

(β=.461) ผลดงักล่าวสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ 

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานสอบสวน สถานีตาํรวจนคร

บาล กองบญัชาการตาํรวจนครบาล สาํนกังานตาํรวจ

แห่งชาติ ในรูปสมการคะแนนดิบ และสมการ คะแนน

มาตรฐาน ไดด้งัน้ี 

  สมการคะแนนดิบเป็นดงัน้ี 

  ประสิทธิภาพฯ ( Ŷ 2) = 1.894+ 0.397X

งบประมาณ+0.327Xรายงาน-0.330Xอาํนวยการ 

  สมการคะแนนมาตรฐานเป็นดงัน้ี 

  ประสิทธิภาพฯ ( Ẑ 2) = 0.461Zงบประมาณ 

0.368Zรายงาน-0.344Zอาํนวยการ 

 

แนวทางที่เหมาะในการบริหารงานสอบสวนของสถานที่

ตํารวจนครบาล กองบัญชาการ ตํารวจนครบาล 

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

ผูวิ้จยัไดด้าํเนินการสนทนากลุ่ม (focus group) 

ร่วมกบัผูท้รงคุณวฒิุ ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ ใน

ดา้นการจดัการบริหารเก่ียวกบังานสอบสวน จาํนวน 10 

คน โดยนาํผลจากการวิจยัเอกสาร การสมัภาษณ์เชิงลึก 

จากผูท้รงคุณวฒิุ และแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งมา

วิเคราะห์และสงัเคราะห์ใหส้อดคลอ้งกบัประเดน็

เป้าหมายหลกัของเพ่ือประมวลเป็นขอ้เสนอตน้แบบการ

พฒันาประสิทธิภาพงานสอบสวน สถานีตาํรวจ 

กองบญัชาการตาํรวจนครบาล สาํนกังาน ตาํรวจแห่งชาติ 

ในวนัเสาร์ท่ี 11 มกราคม 2557 ผลการสนทนากลุ่ม  

ร่วมกบัผูท้รงคุณวฒิุ สรุปรูปแบบการพฒันาไดด้งัน้ี 

 1. การบริหารจดัการภายในสถานีตาํรวจ 

กองบญัชาการตาํรวจนครบาล สาํนกังานตาํรวจ แห่งชาติ มี

การบริหารเชิงระบบ ดงัน้ี 

  1.1 ปัจจยันาํเขา้ (Input) ประกอบดว้ย 4Ms 

คือ คน (man) มีจาํนวนเพียงพอ มีทกัษะ และมีความรู้ใน

วิชาชีพ ไดรั้บการพฒันา และมีความใฝ่รู้ งบประมาณ 

(money) ตอ้งมีเพียงพอทั้งในดา้นค่าตอบแทนการทาํ

สาํนวน และสวสัดิการ ส่ิงอาํนวยความสะดวก (material) 

ซ่ึงหมายรวมถึง อาคาร สถานท่ี และสภาพแวดลอ้มใน

การปฏิบติังาน เพียงพอ ทนัสมยั และเทคโนโลยี

สารสนเทศ (method) ซ่ึงหมายรวมถึง การบริหารจดัการ 

และพฒันาความรู้ ความสามารถทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

  ปัจจยันาํเขา้ดงักล่าว จะตอ้งมีกระบวนการ

จดัการบริหารควบคุมเพ่ือใหก้ารปฏิบติังาน ทั้งหมดเป็นไป

อยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอยา่งเตม็ท่ี 
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  1.2 กระบวนการ (process) การพฒันา

ประสิทธิภาพงานสอบสวน กองบญัชาการตาํรวจนคร

บาล สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ประกอบดว้ย การจดัทาํ

งบประมาณ (budgeting) การรายงานผลการปฏิบติังาน 

(reporting) และ การอาํนวยการ (directing) 

  1.3 ผลผลิต (output) คือ การปฏิบติังาน

สอบสวน สถานีตาํรวจนครบาลกองบญัชาการ ตาํรวจนคร

บาล สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ มีประสิทธิภาพ 

  1.4 ผลลพัธ์ (outcome) คือ ผลกระทบท่ี

เกิดจากผลผลิต หรือผลงานท่ีไดท้าํข้ึน ซ่ึงจะทาํให้

ประชาชนไดรั้บการปฏิบติัในกระบวนการยติุธรรม 

ตั้งแต่ขั้นแรก รวมถึงการคุม้ครองความปลอดภยัในชีวิต

และทรัพยสิ์นไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว เท่ียงธรรม และ

เสมอภาค 

 โดยท่ีการพฒันาประสิทธิภาพงานสอบสวน 

กองบญัชาการตาํรวจนครบาล สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

โดยใชแ้นวคิดตามทฤษฎีขา้งตน้ โดยยึดรูปแบบการ

พฒันาตามคน้หาตวัพยากรณ์ท่ีดีของปัจจยัทางการบริการ 

วา่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานสอบสวน สถานี

ตาํรวจกองบญัชาการตาํรวจนครบาล สาํนกังานตาํรวจ

แห่งชาติ โดยใชวิ้ธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบ เพ่ิม

ตวัแปรเป็นขั้น (stepwise multiple regression analysis)  

 แนวทางการพฒันาประสิทธิภาพการบริหาร

จดัการงานสอบสวน กองบญัชาการตาํรวจนครบาล 

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ (BDR Model) ท่ีไดจ้ากการวิจยั

คร้ังน้ี อธิบายโดยสรุปไดด้งัน้ี 

 1. ดา้นการจดัทาํงบประมาณ (budgeting) การ

จดัทาํงบประมาณ กองบญัชาการตาํรวจนครบาล 

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ควรวิเคราะห์ผลการปฏิบติังาน

ท่ีผา่นมา การจดัทาํงบประมาณ อยา่งโปร่งใสและ

สามารถตรวจสอบได ้การแจง้ขอ้มลูงบประมาณให้

ผูบ้ริหารและบุคลากรทราบตามความเหมาะสม การ

ควบคุมการใชง้บประมาณใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสม และ

การวางแผนการใชง้บประมาณไวล่้วงหนา้ เพ่ือใหใ้ช้

งบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 2. ดา้นการอาํนวยการ (directing) ของ

กองบญัชาการตาํรวจนครบาล สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

ควรกาํหนดความรับผิดชอบในการปฏิบติังานอยา่งชดัเจน 

การพิจารณาเล่ือนตาํแหน่งอยา่งเป็นธรรม การสัง่งานท่ี

ตรงกบัความรู้ความสามารถ มีความชดัเจน และการ

กาํหนดขั้นตอนในการทาํงาน ว่างานใดควรทาํก่อนหรือ

ทาํหลงัอยา่งชดัเจน 

 3. ดา้นการรายงาน (reporting) การรายงานผล

การปฏิบติังาน และประเมินผลการปฏิบติังาน ดว้ยความ

โปร่งใส และเป็นธรรมกบับุคลากร รวมทั้งการจดัเก็บ

ขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนั และพร้อมใชง้านตลอดเวลา การทาํ

รายงานความกา้วหนา้ ปัญหา และอุปสรรคในการ

ปฏิบติังาน การทาํรายงาน ผลการปฏิบติังานวา่สอดคลอ้ง

และบรรลุตามวตัถุประสงค ์ไดม้ากหรือนอ้ยเพียงใด และ

รายงานขอ้มลูในการปฏิบติังานต่อผูบ้งัคบับญัชา และ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งสมํ่าเสมอ 

 

การอภิปรายผล 

 นกัวิชาการดา้นรัฐประศาสนศาสตร์มีความเห็น

ร่วมกนัวา่ ทฤษฎีแนวความคิดหลกัการบริหารจดัการได้

เจริญถึงจุดสุดยอดในปี ค.ศ. 1937 อนัเป็นปีท่ี Gulick and 

Urwick (1937) ไดร่้วมกนัเป็นบรรณาธิการหนงัสือช่ือ 
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ดงักล่าวถือไดว้า่เป็นเอกสารประวติัสาสตร์เพราะ

รวบรวมเอาความคิดของนกัรัฐประศาสนศาสตร์ซ่ึง

สนบัสนุนและเช่ือในหลกัการบริหารจดัการ ความคิด

และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัหลกัการบริหารจดัการ ซ่ึงเป็น

กระบวนการบริหาร หรือศาสตร์ของวิธีการบริหาร มี

กิจกรรมท่ีสาํคญั 7 ประการ หรือท่ีเรียกวา่ “POSDCoRB 

Model” (Gulick and Urwick, 1937) ประกอบดว้ย (1) 

การวางแผน (planning) (2) การจดัองคก์าร (organizing) 

(3) การบริหารงานบุคคล (staffing) (4) การอาํนวยการ 
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(directing) (5) การประสานงาน (coordinating) (6) การ

รายงานผลการปฏิบติังาน (reporting) และ (7) การ 

งบประมาณ (budgeting) ผลการวิจยัพบปัญหาและปัจจยั

ท่ีมีผลต่อการพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

สอบสวน สถานีตาํรวจนครบาล กองบญัชาการตาํรวจ

นครบาล สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ในประเดน็ต่าง ๆ 

ดงัน้ี  

 

1.  ปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานสอบสวน ของสถานี

ตํารวจนครบาล กองบัญชาการ ตํารวจนครบาล สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ 

 จากการสัมภาษณ์ขอ้มูลจากการวิจยัเชิงคุณภาพ 

โดยสมัภาษณ์เชิงลึก เก่ียวกบัปัญหาการปฏิบติัหนา้ท่ีดา้น

งานสอบสวน สถานีตาํรวจนครบาล กองบญัชาการ ตาํรวจ

นครบาล สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ผูวิ้จยัมีประเดน็ต่าง ๆ 

ในการอภิปรายดงัน้ี 

 1. ดา้นบุคลากร (man) สรุปไดว้่า มีปัญหาดา้น

จาํนวนกาํลงัพลนอ้ยเม่ือเปรียบเทียบกบั ปริมาณงาน ส่วน

ดา้นความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบติังานและการ

แกไ้ขปัญหาไม่พบวา่เป็นปัญหา หรืออุปสรรค เพราะ

พนกังานสอบสวนทุกคนรู้สาํนึกในหนา้ท่ี และสาเหตุท่ี

บุคลากรไม่เพียงพอและสอดคลอ้งกบัปริมาณงานนั้น 

เป็นเพราะวา่ เกิดการยืมตวัไปช่วยงานราชการใน

หน่วยงานหรือส่วนอ่ืน ๆ แต่หากบุคลากรมีการ

ปฏิบติังานในหนา้ท่ีครบตามตาํแหน่งจริง คาดวา่จะไม่ขาด

แคลนมากเกินไปนกั จึงอาจทาํใหง้านสอบสวนไม่มี

ประสิทธิภาพ เท่าท่ีควรซ่ึง สอดคลอ้งกบั Certo (2000,  p. 

282-286) ท่ีกล่าววา่ ประสิทธิภาพขององคก์ารข้ึนอยูก่บั 

คุณลกัษณะครอบคลุมดา้นต่าง ๆ ของปัจจยัองคป์ระกอบ

ของบุคคล  เช่น จาํนวน บุคลากร ความรู้ความสามารถ 

ทกัษะ เจตคติ และงานวิจยัของ สุรพงษ ์ เหมือนเผา่พงษ ์

(2540, หนา้ 3) ท่ีศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานสอบสวน 

ในสถานีตาํรวจ สงักดักองบญัชาการตาํรวจนครบาล 

พบวา่ พนกังานสอบสวนมีปัญหาอุปสรรคในการ

ปฏิบติังาน เน่ืองจากสาเหตุต่าง  ๆตามลาํดบัความจาํเป็น

เร่งด่วน คือ อตัรากาํลงัไม่เพียงพอ สวสัดิการและอุปกรณ์

เคร่ืองใชใ้นการปฏิบติังานไม่เพียงพอ โดยเฉพาะบา้นพกั

และรถยนต ์สาํหรับ ใชต้รวจสถานท่ีเกิดเหตุ มีโอกาสถูก

ลงทณัฑท์างวินยัหรือ ถูกฟ้องร้องทางคดี เน่ืองจากการ

ปฏิบติั หนา้ท่ีเป็นพนกังานสอบสวนมากกวา่การ

ปฏิบติังานหนา้ท่ีดา้นอ่ืน ๆ  

 2. งบประมาณ (money) สรุปไดว้า่ พนกังาน

สอบสวนส่วนใหญ่มีรายไดไ้ม่สอดคลอ้งกบั สภาพ

เศรษฐกิจในปัจจุบนั เงินประจาํตาํแหน่งนอ้ย เม่ือ

เปรียบเทียบกบัหน่วยงานอ่ืน ค่าตอบแทน การทาํสาํนวน

ไม่สอดคลอ้งกบัสภาพการปฏิบติังาน ตามความเป็นจริง 

ส่วนใหญ่แลว้พนกังานสอบสวนจะเป็นผูจ้ดัหาวสัดุ

อุปกรณ์ และส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ปฏิบติังานมาใชเ้อง เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ วิทยส่ืุอสาร 

รวมทั้ง โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เป็นตน้ รัฐบาล/สาํนกังาน 

ตาํรวจแห่งชาติ ใหง้บประมาณหรือสนบัสนุน ไม่มาก 

เท่าท่ีควรซ่ึง สอดคลอ้งกบัทฤษฎีลาํดบัชั้นความตอ้งการ

ของ Maslow (1954) และทฤษฎีแรงจูงใจของ Herzberg 

(1968) สรุปไดว้า่ ขณะท่ีปัจจยัความพร้อมของอตัรากาํลงั 

และความพร้อมดา้นสถานท่ี อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และความ

ร่วมมือ ของประชาชน มีความสมัพนัธ์เชิงบวกต่อ

ประสิทธิผลในการปฏิบติังาน และสอดคลอ้งกบังานวิจยั 

ของ ไพรัตน ์ รอดทอง (2547, หนา้ 3) ท่ีศึกษาวิจยัเร่ือง 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบติั หนา้ท่ีของ

พนกังานสอบสวนในสงักดัตาํรวจภูธรจงัหวดันครปฐม 

สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี พบวา่ รายไดพิ้เศษ การ

ฝึกอบรม อตัรากาํลงั งบประมาณ ปริมาณงาน การ

แทรกแซงจากผูบ้งัคบับญัชา ความร่วมมือจากประชาชน 

การประสานงานกบัหน่วยท่ีเก่ียวขอ้งและอิทธิพลของ

ผูต้อ้งหา มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของ

พนกังานสอบสวน 
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 3. ดา้นสถานท่ี/สภาพแวดลอ้มการปฏิบติังาน 

(material) สรุปไดว้า่ ปัญหาในการปฏิบติังานสอบสวน 

สาเหตุเพราะสถานีตาํรวจสงักดักองบญัชาการตาํรวจนคร

บาล ส่วนใหญ่มีบริเวณหรือพ้ืนท่ีใชส้อยนอ้ย หรือคบั

แคบ เกิดความแออดั ในขณะปฏิบติัหนา้ท่ี ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบั Milton (1981, pp. 76-77) ท่ีไดเ้สนอวา่ ปัจจยัท่ีส่งผล

ต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ขององคก์าร ประกอบดว้ย 

(1) ลกัษณะส่วนบุคคล (2) ลกัษณะของงาน และ (3) 

ลกัษณะส่ิงแวดลอ้ม ทั้งส่ิงแวดลอ้มของงาน และ

บรรยากาศองคก์าร นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

หลายท่าน เช่น สิงขร  สาระพนัธ์ (2544, หนา้ 3) ศึกษาเร่ือง 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบติังาน ของ

พนกังานสอบสวน ศึกษากรณีพนกังานสอบสวนสถานี

ตาํรวจภูธรจงัหวดัฉะเชิงเทรา พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ระดบัประสิทธิผลในการปฏิบติังานของพนกังาน

สอบสวน คือ ความพร้อมดา้นอตัรากาํลงั ความพร้อม

ดา้นสถานท่ี อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้การควบคุม

กาํกบัดูแลจากผูบ้งัคบับญัชา การไดรั้บความร่วมมือจาก

ประชาชน การไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน และอุปสรรคในการ

ปฏิบติังาน และธฤต  เรืองเดชา (2551) ศึกษา เร่ือง ปัจจยัท่ี

มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังาน

สอบสวน กรณีศึกษา พนกังานสอบสวนในสถานีตาํรวจ 

สงักดัตาํรวจภูธรจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พบวา่ ปัญหา

อุปสรรคท่ีสาํคญั การปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานสอบสวน

ในสถานีตาํรวจ สังกดัตาํรวจภูธรจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

คือ ขาดแคลนกาํลงัพลท่ีปฏิบติังาน ขาดแคลนสถานท่ี 

อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้นการปฏิบติังาน และความ

ร่วมมือของประชาชน อยัการ ศาล และหน่วยงานอ่ืน ๆ ซ่ึง

ใหค้วามร่วมมือค่อนขา้งนอ้ย 

 4. ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (method) สรุปได้

วา่ ขาดแคลนผูเ้ช่ียวชาญ/ชาํนาญการใช ้เทคโนโลยี

สารสนเทศมาในการปฏิบติังาน เม่ือมีคดีทางดา้น

อาชญากรรมธุรกิจ เช่น คดีเก่ียวกบัอินเทอร์เน็ต หรือบตัร

เครดิต ซ่ึงมีความจาํเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองมือ หรือเทคโนโลยีท่ี

ทนัสมยั และใช ้ความรู้เฉพาะทางในการสอบสวน แต่

ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนคือ พนกังานสอบสวนท่ีมี

ความรู้ ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศได้

อยา่งมีประสิทธิภาพนั้น ยงัมีจาํนวนจาํกดั สอดคลอ้งกบั 

Certo (2000, pp. 282-286) ท่ีกล่าววา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิภาพของ องคก์าร ตอ้งประกอบดว้ย ปัจจยัท่ีเป็น

องคป์ระกอบเทคโนโลยี เช่น กระบวนการ และเคร่ืองมือ 

นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อนนัฑิตา   

รุจิประภา (2545) และเจริญศกัด์ิ  บุตรไทย (2544) พบวา่ 

การสอบสวนตาม พระราชบญัญติั แกไ้ขเพ่ิมเติม ประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบบัท่ี 20) พ.ศ. 2542 มี

ปัญหาดา้นการปฏิบติังานในระดบัมาก คือ การขาด

เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้และ อุปกรณ์ในการสอบสวน 

 

2.  ปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน

สอบสวนของสถานีตํารวจนครบาล กองบัญชาการ

ตํารวจนครบาล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ในประเดน็

ต่าง ๆ ดังน้ี 

 ผลการศึกษาระดบัของปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ประสิทธิภาพการบริหารจดัการ โดยใชโ้ปรแกรม

สาํเร็จรูป (SPSS) วิเคราะห์ขอ้มลู เพ่ือหาค่าสถิติต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากกรอบแนวคิดการ

วิจยั ตามแนวคิดทฤษฎี Gulick and Urwick (1937) คือ 

“POSDCoRB Model” ซ่ึงไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม 

และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย (1) ดา้นการ

วางแผน (2) ดา้นการจดัองคก์ร (3) ดา้นการจดัหาคนเขา้

ทาํงาน (4) ดา้นการอาํนวยการ (5) ดา้นการประสานงาน (6) 

ดา้นการรายงาน และ (7) ดา้นการจดัทาํงบประมาณ ซ่ึงเป็น

วิธีการเลือกแบบคดัเลือกเขา้ (enter selection) วิธีการน้ี จะ

เป็นการเลือกตวัแปรพยากรณ์เขา้สมการดว้ยการวิเคราะห์

เพียงขั้นตอนเดียว ซ่ึงเป็นการคดัเลือก โดยใชวิ้จารณญาณ

ของผูวิ้จยัเองวา่ จะคดัเลือกตวัแปรพยากรณ์ใดบา้งเขา้  
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(วาโร  เพง็สวสัด์ิ, 2550 หนา้ 58-70) พบวา่ ระดบัการส่งผล

ของปัจจยัทางการบริหารจดัการ ทั้ง 7 ตวัส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพ การปฏิบติังานสอบสวน สถานีตาํรวจนคร

บาล กองบญัชาการตาํรวจนครบาล สาํนกังานตาํรวจ

แห่งชาติ อยู่ในระดบัปานกลาง (R=0.581) หรือร้อยละ 

33.80 (R2=0.338) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือคน้หาตวั

พยากรณ์ท่ีดีของปัจจยัทางการบริหารจดัการดว้ยวิธีการ

แบบขั้นตอน (stepwise selection) โดยจะทาํการคดัเลือก

ตวัแปรตามลาํดบัความสาํคญัของตวัแปรเขา้-ออกใน

สมการ กระทัง่ไม่มีตวัแปรใดท่ีถกูคดัออกจากสมการและ

ไม่มีตวัแปรใดท่ีจะถูกนาํเขา้สมการ กระบวนการ กจ็ะยติุ

และไดส้มการถดถอยท่ีมีสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์สูงสุด 

พบวา่ มีตวัพยากรณ์ท่ีดี 3ประการ ประกอบดว้ย ปัจจยั

ทางการบริหารจดัการ (1) ดา้นการอาํนวยการ (2) ดา้น

การรายงาน และ (3) ดา้นการจดัทาํงบประมาณ ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานสอบสวน อยูใ่นระดบัปาน

กลาง (R=0.572) หรือร้อยละ 32.70 (R2=0.327) อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติเช่นกนั จะเห็นไดว้า่ตวัแบบ 

“POSDCoRB Model” ทั้ง 7 ตวัตามกรอบแนวคิดการวิจยั

คร้ังน้ี มีการส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

สอบสวน อยูใ่นระดบัปานกลาง (R=0.581) หรือร้อยละ 

33.80 (R2=0.338) เม่ือพิจารณาตวัพยากรณ์ท่ีดีของปัจจยั

ทางการบริหารจดัการ ทั้ง 3 ตวั พบวา่ ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานสอบสวน อยูใ่นระดบัปาน

กลาง (R=0.572) หรือร้อยละ 32.70 (R2=0.327) หาก

พิจารณาระดบัการส่งผล (R=0.581 และR=0.572) และ

อาํนาจการพยากรณ์ (R2=0.338 และ R2=0.327) เห็นไดว้า่

แทบจะไม่ต่างกนัเลย ดงันั้นหากตอ้งการการพฒันาการ

ปฏิบติังานสอบสวนใหเ้กิดประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลแลว้ ไม่จาํเป็นตอ้งใชง้บประมาณ ในการ

พฒันาปัจจยัทางการบริหารจดัการ ทั้ง 7 ประการตาม 

“POSDCoRB Model” ใหมุ่้งเนน้เฉพาะปัจจยัทางการ

บริหาร จดัการ 3 ตวัเป็นหลกั คือ ปัจจยัทางการบริหาร

จดัการ (1) ดา้นการอาํนวยการ (2) ดา้นการรายงาน และ 

(3) ดา้นการจดัทาํงบประมาณ กน่็าเพียงพอแลว้ ซ่ึงจะ

เป็นการประหยดั และใชง้บประมาณไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลดว้ย 

 ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของหลาย

ทฤษฎี เช่น ทฤษฎีระบบ (system theory) ทฤษฎีการ

บริหารจดัการองคก์าร (organization management 

theory) และทฤษฎีประสิทธิผล (effectiveness theory) 

กล่าวคือ หากองคก์รมีโครงสร้าง กระบวนการจดัการ 

สภาพแวดลอ้ม การไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง และมีการบริหารจดัการท่ีดี ปัจจยัทุกส่วนตอ้ง

สมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ทาํงานร่วมกนัได ้จึงจะสามารถ

ดาํเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ กจ็ะเกิด ผลสัมฤทธ์ิ 

(output) หรือความสาํเร็จและประสิทธิผลการดาํเนินงานท่ีดี

ตามไปดว้ย และสอดคลอ้ง กบังานวิจยัของหลายท่าน เช่น 

ประเสริฐ  บณัฑิศกัด์ิ (2540) พิทกัษ ์ กิจอานนัท ์(2547) 

ฉตัรเอก  หลา้ลํ้า (2547) และสุภทัรา  สงครามศรี (2550) 

บงกช  เทพจารี (2552) กฤษกร  พลีธญัญวงศ ์(2554) และวสุ

เชษฐ์  โสภณเสถียร (2555) ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ ปัจจยั

ทางการบริหารจดัการ มีความสัมพนัธ์ มีอิทธิพล และ

ร่วมกนัส่งผลร่วมกนัต่อตวัแปรเกณฑ ์อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติ 

3.  แนวทางที่เหมาะในการบริหารงานสอบสวนของ

สถานีตํารวจนครบาล กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ในประเดน็ต่าง ๆ ดังน้ี 

 ผลจากการสนทนากลุ่ม ร่วมกบัผูท้รงคุณวฒิุ วา่

ดว้ยการพฒันาประสิทธิภาพ การปฏิบติังานสอบสวน ของ

สถานีตาํรวจนครบาล กองบญัชาการตาํรวจนครบาล 

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ท่ีไดส้งัเคราะห์จากการ

สมัภาษณ์และแบบสอบถามผูท้รงคุณวฒิุท่ีเขา้ร่วม

สนทนามีความเห็นสอดคลอ้งกบัการพฒันาประสิทธิภาพ

การบริหารจดัการงานสอบสวน กองบญัชาการตาํรวจนคร

บาล สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ตามท่ีไดค้น้หาตวั

พยากรณ์ท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณในคร้ังน้ี โดย

ผูท้รงคุณวฒิุ ใหค้วามสาํคญักบัการบริหารจดัการเชิง
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ระบบเพ่ือใหเ้กิดการสนบัสนุน และปรับปรุง

เปล่ียนแปลงเชิงกลยทุธ์การบริหารจดัการประสิทธิภาพ

การปฏิบติังานสอบสวนท่ีเสนอ โดยถือวา่ สถานีตาํรวจ

เป็นส่วนสาํคญัในการดาํเนินการพฒันางานสอบสวนท่ีมี

ประสิทธิภาพ ของกองบญัชาการตาํรวจนครบาล 

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ผลการสนทนากลุ่ม ได ้แนว

ทางการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการงาน

สอบสวนของสถานีตาํรวจนครบาล กองบญัชาการตาํรวจ

นครบาล สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ไดแ้นวทาง ดงัน้ี 

 โดยแนวทางท่ีตอ้งการเพ่ือพฒันาประสิทธิภาพ

งานสอบสวน กองบญัชาการตาํรวจ นครบาล สาํนกังาน

ตาํรวจแห่งชาติ ท่ีเนน้การพฒันาในภาพรวม เนน้การ

พฒันาปัจจยัท่ีเป็นกระบวนการบริหารจดัการใน 3 ตวั

หลกั ประกอบดว้ย การจดัทาํงบประมาณ (budgeting) 

การอาํนวยการ (directing) และการรายงานผลการ

ปฏิบติังาน (reporting) 

 กล่าวคือ แนวทางและวิธีการในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพของส่วนราชการเพ่ือใหเ้กิดผล การ

ดาํเนินการท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง คือ การประเมินและ

ปรับปรุงกระบวนการทาํงานหลกัอยา่งเป็นระบบ  

(ธีรพงศ ์แก่นอินทร์, 2557 หนา้ 5) ทุกอยา่งจาํเป็นตอ้ง

กระทาํโดยมีหลกัเกณฑ ์ซ่ึงกาํหนดจากการวิเคราะห์

ศึกษาโดยรอบคอบ ทั้งน้ีเพ่ือใหมี้วิธีท่ีดีท่ีสุดในอนัท่ีจะ

ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเพ่ือประโยชนส์าํหรับ

ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง (Taylor, 1947 p. 4) จากผลดงักล่าว 

รูปแบบการพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังานสอบสวน 

สถานีตาํรวจนครบาล กองบญัชาการตาํรวจนครบาล 

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ โดยการศึกษาคน้ควา้จาก

แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีผู ้

เคยวิจยัแลว้ มาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ตวัแปรท่ีตอ้งการ

ศึกษา เพ่ือประยุกตใ์ชใ้นการดาํเนินการวิจยัคร้ังน้ี ซ่ึงได้

ผา่นกระบวนการการวิเคราะห์ เชิงวิชาการ อยา่งเป็นระบบ 

ทั้งการทดสอบนยัสาํคญัทางสถิติ และจากการสนทนา

กลุ่ม ร่วมกบัผูท้รงคุณวฒิุ แลว้จึงสรุปเป็นตวัแบบดงักล่าว

ขา้งตน้ แต่ละรูปแบบมีลกัษณะเฉพาะ ท่ีเนน้ในแต่ละดา้น 

โดยแนวทางท่ีพบ เป็นแนวทางท่ีตอ้งการเพ่ือพฒันา

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานสอบสวน ซ่ึงผูวิ้จยัคาดวา่ จะ

เกิดประโยชนก์บัประสิทธิภาพการปฏิบติังานสอบสวน 

สถานีตาํรวจนครบาล กองบญัชาการตาํรวจนครบาล 

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ซ่ึงจะทาํใหป้ระชาชนไดรั้บประโยชนสู์งสุด 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ปัจจยัทางการบริหารจดัการท่ีผูวิ้จยันาํมา

ศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัประยกุตแ์นวคิดของ Gulick and 

Urwick (1937) หรือท่ีเรียกวา่ “POSDCoRB Model” 

เพียงทฤษฎีเดียวเท่านั้น ดงันั้นการวิจยัคร้ังต่อไปจึงควร

ศึกษาองคป์ระกอบจากทฤษฎีอ่ืน ๆ ใหห้ลากหลายมาก

ยิ่งข้ึน  

 2. การพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการงาน

สอบสวน กองบญัชาการตาํรวจนครบาล สาํนกังานตาํรวจ

แห่งชาติคร้ังน้ี ปัจจยัทางการบริหารจดัการท่ีศึกษา เป็น

ตวัแปรท่ีวดัจากการรับรู้ของผูบ้ริหาร หรือผูบ้งัคบับญัชา 

(ระดบัตน้ ระดบักลาง หรือระดบัสูง) ท่ีเป็นนายตาํรวจ

สญัญาบตัร ระดบัชั้นยศร้อยตาํรวจตรีข้ึนไปเท่านั้น ซ่ึง

การวิจยัคร้ังต่อไปอาจวดัจากการรับรู้ของตาํรวจชั้น

ประทวนดว้ยกไ็ด ้

 3. ควรเลือกรูปแบบการพฒันาประสิทธิภาพการ

บริหารจดัการงานสอบสวน ท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีไป

ดาํเนินการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (action research) กบั

กลุ่มเป้าหมายอ่ืน ๆ เช่น กองกาํกบัการตาํรวจภูธรภาค

ต่าง ๆ 
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การพฒันาเจ้าหน้าทีร่าชทณัฑ์สู่ความเป็นมอือาชีพ 

The Development of Correctional Officers for Professionalism 

 

                                                                                         ณฐันนัท์  รัตนเจริญ และ ประนต  นนัทิยะกุล 

 

บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ี  เป็นการวิจยัเชิงผสมผสาน  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา  (1)  สภาพปัญหาอุปสรรคในการสร้าง

ความเป็นมืออาชีพใหก้บัเจา้หนา้ท่ีราชทณัฑ ์ (2)  คุณสมบติัท่ีสาํคญัของเจา้หนา้ท่ีราชทณัฑท่ี์มีความเป็นมืออาชีพ

และแนวทางในการสร้างเจา้หนา้ท่ีราชทณัฑมื์ออาชีพ  (3)  ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการพฒันาเจา้หนา้ท่ีราชทณัฑ์

สู่ความเป็นมืออาชีพ  และ  (4)  เพ่ือเสนอรูปแบบการพฒันาเจา้หนา้ท่ีราชทณัฑสู่์ความเป็นมืออาชีพ  การวิจยัเชิง

คุณภาพ  ใชแ้บบสมัภาษณ์เชิงลึกสมัภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีผลงานประสบการณ์ในเชิงวิชาการและการปฏิบติัรวม 

24  คน  และการวิจยัเชิงปริมาณ  ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากเจา้หนา้ท่ีราชทณัฑท์ัว่

ประเทศจาํนวน  383  คน  วิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยสถิติ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานค่าสถิติ

สมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน  ผลการวิจยัพบวา่  (1)  ปัญหาท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงดา้นนโยบายขาดความ

ต่อเน่ืองและปัญหาในกระบวนการสรรหาบุคลากร  (2)  เจา้หนา้ท่ีราชทณัฑซ่ึ์งมีความเป็นมืออาชีพ  ตอ้งมีทกัษะ

เฉพาะในหลากหลายดา้น  (3) ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยัพบวา่  นโยบายผูบ้ริหาร  ยทุธศาสตร์ตาม

แผนปฏิบติัการกรมราชทณัฑ ์ และกระบวนการสรรหาคดัเลือกบุคลากรในแต่ละสายงาน  มีความสมัพนัธ์กบั

กระบวนการสร้างรูปแบบการพฒันาเจา้หนา้ท่ีราชทณัฑสู่์ความเป็นมืออาชีพ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

และ  (4)  รูปแบบการพฒันาเจา้หนา้ท่ีราชทณัฑสู่์ความเป็นมืออาชีพควรจดัทาํเป็นแผนระยะสั้นช่วงเวลา 3  ปี  และ

แผนงานระยะยาวคือ  การสร้างโรงเรียนราชทณัฑ ์ เช่นเดียวกบัโรงเรียนนายร้อยตาํรวจหรือโรงเรียนนายร้อยพระ

จุลจอมเกลา้ 

 

คําสําคัญ : เจา้หนา้ท่ีราชทณัฑ,์ การพฒันาบุคลากร, ความเป็นมืออาชีพ 

 

Abstract 

The study combined mixed methods to study (1) the problems in developing professionalism in 

correctional officers; (2) the key features of professionalism with respect to corrections officers; (3) factors 

associated with the development of professionalism in corrections officers and (4) to present a model for the 

development of professionalism in correctional staff. The qualitative research uses the key performance interview 

method to collect the data by in-depth interviews with experts who have experience in academics and 

correctional practices. Survey method questionnaires were administered by 24 persons to collect data from 383 



EAU HEritAgE JoUrnAl
Social Science and Humanity38 Vol. 5 No. 2 May-August 2015

correctional officers at prisons throughout the country. Statistics analyzed are average, standard deviation and the 

Pearson correlation. The results show that (1) a lack of professionalism is caused by a change in policy, lack of 

continuity and problems in the recruitment process; (2) correctional officers whose professionalism requires 

specific skills in a variety of areas lack consistent direction; (3) The results of hypothesis testing found that 

management policy at the Department of Corrections Strategic Recruitment Plan and the Selection Process needs 

improvement in each area and is related to the process of model development for correctional officers to be 

professional, at a statistically significant level of 0.01; (4) the development model for improving corrections 

officers’ professionalism should be a period of 3 years. Plans should include creating a school for corrections 

officers similar to the Royal Police Cadet Academy or Chulachomklao Royal Military Academy. 

 

Keywords: correctional officers, personal development, professionalism 

 

ความนํา 

การพฒันาองคก์รเพ่ือมุ่งสู่ความสาํเร็จและ

ความเป็นเลิศไดใ้หค้วามสาํคญักบัการพฒันา

ทรัพยากรบุคคลเป็นหลกั องคก์รชั้นนาํท่ีประสบ

ความสาํเร็จทั้งภาครัฐและเอกชนไดเ้นน้หนกัถึงการ

รักษาทะนุบาํรุงและพฒันาศกัยภาพท่ีมีในตวับุคคล

ใหเ้กิดประโยชนต่์อองคก์รสูงสุดการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย ์เป็นกระบวนการท่ีผูบ้ริหารตอ้งใช้

ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการดาํเนินงานสรรหา คดัเลือก 

และบรรจุบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมกบัการ

ปฏิบติังานขององคก์ร รวมถึงการมุ่งท่ีจะธาํรงรักษา

บุคลากรใหป้ฏิบติังานกบัองคก์รอยา่งเตม็ศกัยภาพ

ซ่ึงในอดีต การพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์ดเ้นน้การ

พฒันาภายนอก คือ มุ่งพฒันาความรู้ ทกัษะ เพ่ือ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการทาํงานใหดี้ข้ึน แต่

ปัจจุบนัการพฒันาแนวใหม่กลบัใหค้วามสาํคญักบั

องคป์ระกอบภายในสู่ภายนอก (inside out 

development approach) นัน่คือการพฒันาบุคลากร

ใหไ้ดผ้ลสมัฤทธ์ิตามท่ีมุ่งหวงั โดยใหค้วามสาํคญักบั

การพฒันาแรงขบัภายในตวับุคคล เช่น ทศันคติ 

ค่านิยม แรงจูงใจ และอุปนิสยั เป็นการพฒันาจิตใจ

เพ่ือใหบุ้คคลในองคก์รปรับเปล่ียนวิธีคิด ค่านิยม 

ความเช่ือ รู้จกัคน้ควา้ศึกษาหาความรู้และพฒันา

ทกัษะดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือนาํไปสู่การ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีพึงประสงคไ์ดอ้ยา่งถาวร

และเกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืนต่อไป 

กรมราชทณัฑ ์เป็นหน่วยงานหน่ึงใน

กระบวนการยติุธรรม ซ่ึงเป็นองคก์รภาครัฐท่ีมีหนา้ท่ี

รับผิดชอบในการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํผิดโดยใชร้ะบบ

เรือนจาํ (custodial sentence) ซ่ึงเป็นการตอบสนอง

ต่อวตัถุประสงคข์องการลงโทษ (objectives of 

punishment) ในหลายประการดว้ยกนั ตั้งแต่การแก้

แคน้ทดแทน (retribution) การข่มขู่ยบัย ั้ง 

(deterrence) ทั้งแบบทัว่ไปคือ การลงโทษผูก้ระทาํ

ผิดเพ่ือยบัย ั้งมิใหผู้อ่ื้นกระทาํตามและเกรงกลวัท่ีจะ

กระทาํผิด รวมทั้ง การข่มขู่ยบัย ั้งเฉพาะราย ซ่ึงเป็น

การลงโทษตวัผูก้ระทาํผิดโดยตรงเพ่ือใหเ้กิดความ

เกรงกลวัและไม่กลา้กระทาํผิดอีกในอนาคต 

ขณะเดียวกนั การจาํคุกยงัเป็นการตดัโอกาสในการ

กระทาํผิด (incapacitation) โดยแยกผูก้ระทาํผิดออก

จากสงัคม เพ่ือมิใหส้ามารถก่อความเดือดร้อนต่อ

สงัคมไดอี้ก แต่การแยกผูก้ระทาํผิดออกจากสงัคม 

โดยวิธีการจาํคุกนั้นเป็นเพียงการแยกออกจากสังคม

ชัว่คราว เน่ืองจากผูก้ระทาํผิดเหล่าน้ีตอ้งพน้โทษ
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และกลบัไปใชชี้วิตอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม ดงันั้น 

การปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัในเรือนจาํ จึงมีการ

ปรับเปล่ียนจากวิธีการท่ีเนน้เพียงการควบคุมอยา่ง

เดียว มาเป็นการควบคุมพร้อมกบัการแกไ้ขฟ้ืนฟู

ผูก้ระทาํผิด (rehabilitation) ซ่ึงปัจจุบนัถือเป็นภารกิจ

สาํคญัท่ีกรมราชทณัฑใ์ชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติั

ต่อผูก้ระทาํผิด เห็นไดจ้ากพนัธกิจ (mission) ของ

กรมราชทณัฑ ์ท่ีสาํคญั 2 ประการ ไดแ้ก่ (1) ควบคุม

ผูต้อ้งขงัอยา่งมืออาชีพ และ (2) แกไ้ขและพฒันา

พฤตินิสยัใหเ้ป็นพลเมืองท่ีมีคุณประโยชนต่์อการ

พฒันาประเทศ 

การทาํงานของเจา้หนา้ท่ีราชทณัฑมี์

ลกัษณะท่ีแตกต่างจากขา้ราชการหน่วยงานอ่ืน ๆอีก

ทั้ง ตอ้งมีความรู้เฉพาะดา้น และการใชท้กัษะในการ

ทาํงานท่ีหลากหลาย ซ่ึงตอ้งสร้างความเป็นมืออาชีพ

ในการทาํงาน ใหบ้รรลุผลตามพนัธกิจของกรม

ราชทณัฑท่ี์กาํหนดไวเ้ม่ือเปรียบเทียบกบัในประเทศ

ท่ีพฒันาแลว้จะเห็นไดว้า่ กระบวนการยติุธรรมของ

แต่ละประเทศสามารถตอบสนองในดา้นการควบคุม 

ป้องกนั ปราบปรามอาชญากรรม และการแกไ้ขฟ้ืนฟู

ผูก้ระทาํผิดใหก้ลบัสู่สังคม และอยูร่่วมกบัสังคมได้

อยา่งเป็นปกติสุข โดยไม่หวนกลบัไปกระทาํ

ความผิดซํ้าอีกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และจะ

ตระหนกัถึงการใหค้วามคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ

ของประชาชนเป็นส่ิงสาํคญั ดว้ยการเนน้การอาํนวย

ความยติุธรรมใหแ้ก่ประชาชนดา้นความเสมอภาค 

สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประหยดั ซ่ึงเกิด

จากการสร้างความเป็นมืออาชีพ 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ นบัเป็นปัญหาสาํคญัของ

เจา้หนา้ท่ีราชทณัฑต์ั้งแต่การรับสมคัรบุคคลเขา้มา

ปฏิบติัหนา้ท่ียงัไม่มีการกาํหนดคุณสมบติัท่ีชดัเจน 

ยกตวัอยา่งเช่น วฒิุการศึกษาไดมี้การกาํหนดวา่ 

ตาํแหน่งในสายวิชาการ ระดบัปฏิบติัการ รับสมคัร

ปริญญาตรีทุกสาขาเป็นตน้ จึงเป็นสาเหตุสาํคญัท่ีทาํ

ใหผู้วิ้จยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง การพฒันา

เจา้หนา้ท่ีราชทณัฑสู่์ความเป็นมืออาชีพ เพ่ือศึกษา

สภาพปัญหาอุปสรรค คุณสมบติัเจา้หนา้ท่ีราชทณัฑ ์

รวมถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาเจา้หนา้ท่ี

ราชทณัฑแ์ละสุดทา้ยรูปแบบการพฒันาเจา้หนา้ท่ี

ราชทณัฑสู่์ความเป็นมืออาชีพ 

การกาํหนดพนัธกิจของกรมราชทณัฑ ์

(mission) ในการควบคุมผูต้อ้งขงัอยา่งมืออาชีพยงัมี

ลกัษณะเป็นนามธรรม ขาดการนิยามความหมายท่ี

ชดัเจน การดาํเนินงานท่ีผา่นมายงัไม่ปรากฏผล

ชดัเจนเป็นรูปธรรมเพราะเป็นเพียงภารกิจของแต่ละ

ส่วนท่ีพฒันาบุคลากรในงานของตนเองโดยยงัไม่ได้

มีการวางแนวทางพฒันาความเป็นมืออาชีพอยา่งเป็น

องคร์วมท่ีมาจากการศึกษาวิจยัเพ่ือหากรอบแนวคิด

ในการกาํหนดคุณสมบติัของเจา้หนา้ท่ีราชทณัฑมื์อ

อาชีพ จึงเป็นประเดน็ปัญหาท่ีนาํไปสู่การกาํหนด

แนวทาง และการพฒันารูปแบบเจา้หนา้ท่ีราชทณัฑสู่์

การทาํงานอยา่งมืออาชีพ โดยมีปัจจยัหลายประการท่ี

เก่ียวขอ้งและส่งผลต่อการสร้างคุณลกัษณะหรือ

รูปแบบเฉพาะของบุคลากรท่ีจะปฏิบติังานท่ีมี

ลกัษณะพิเศษแตกต่างจากขา้ราชการท่ีบงัคบัใช้

กฎหมายอ่ืน ๆ เพราะตอ้งทาํงานอยูร่่วมกบัผูต้อ้งขงั

ตลอดระยะเวลาท่ีรับราชการในเรือนจาํ ทั้งในดา้น

ปัจจยันาํเขา้ (input) กระบวนการคดัเลือกบุคลากร ท่ี

จะเขา้มาปฏิบติังานในกรมราชทณัฑ ์เช่น ขาดการ

กาํหนดวฒิุการศึกษาเฉพาะดา้นท่ีชดัเจนในตาํแหน่ง

ต่าง ๆ โดยเฉพาะตาํแหน่งนกัทณัฑวิทยา ซ่ึงเป็นสาย

งานหลกัของกรมราชทณัฑส่์งผลใหเ้กิดขอ้จาํกดัหรือ

ปัญหาอุปสรรคในการสร้างความเป็นมืออาชีพใน

งานราชทณัฑ ์นโยบายผูบ้ริหารท่ียงัขาดความชดัเจน

ในการสร้างพฒันาบุคลากร และกระบวนการ

ฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีราชทณัฑท่ี์ส่งผลต่อศกัยภาพใน

การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีราชทณัฑ ์และ

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการควบคุมและแกไ้ข
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ผูต้อ้งขงั ดงันั้น ปัญหาดงักล่าวจึงตอ้งมีแนวทางท่ี

นาํไปสู่การสร้างความเป็นมืออาชีพในงานราชทณัฑ ์

เพ่ือยกระดบัมาตรฐานการทาํงานใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุดต่อสงัคม 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาอุปสรรคในการ

สร้างความเป็นมืออาชีพใหก้บัเจา้หนา้ท่ีราชทณัฑ ์

2. เพ่ือศึกษาคุณสมบติัท่ีสาํคญัของ

เจา้หนา้ท่ีราชทณัฑท่ี์มีความเป็นมืออาชีพและ

แนวทางในการสร้างเจา้หนา้ท่ีราชทณัฑมื์ออาชีพ  

3. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการ

พฒันาเจา้หนา้ท่ีราชทณัฑสู่์ความเป็นมืออาชีพ 

4. เพ่ือเสนอรูปแบบการพฒันาเจา้หนา้ท่ี

ราชทณัฑสู่์ความเป็นมืออาชีพ 

 

แนวคิด ทฤษฏี และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาวิจยัเร่ือง การพฒันาเจา้หนา้ท่ี

ราชทณัฑสู่์ความเป็นมืออาชีพ ผูวิ้จยัไดท้าํการ

ทบทวนเน้ือหาสาระของแนวคิด ทฤษฎี และ

วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเป็นขอ้มลูในการวิจยั ดงัน้ี

(1) แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบ (2) แนวคิดการบริหาร

และการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(3) แนวคิดเก่ียวกบั

ความเป็นมืออาชีพ (4) แนวคิดเก่ียวกบัระบบ

มาตรฐานวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ  

(5) แนวคิดการบริหารงานราชทณัฑ ์(6) ทฤษฎีระบบ 

(7) การบริหารและการพฒันาเจา้หนา้ท่ีราชทณัฑข์อง

กรมราชทณัฑ ์และ (8) การสร้างเจา้หนา้ท่ีราชทณัฑ์

มืออาชีพในต่างประเทศไดแ้ก่ประเทศสหรัฐอเมริกา, 

ประเทศบรูไน และ ประเทศสิงคโปร์ 

การศึกษาวจิัยในต่างประเทศ 

Johnson& Price (2012) ศึกษาเร่ือง The 

Complete Correctional Officer Human Service and 

the HumanEnvironment of Prison 

Lambert et al. (2012) ศึกษาเร่ือง 

Examining the Relationship Between Supervisor 

and Management Trust and Job Burnout Among 

Correctional Staff 

Hogan, Lambert and Griffin (2013) ศึกษา

เร่ือง Loyalty, Love, and Investments The Impact of 

Job Outcomes on the Organizational Commitment 

of Correctional Staff 

Smith, Milan, Wood, and McKee (1976) 

ศึกษาเร่ือง The Correctional Officer as a Behavioral 

Technician 

ผลงานวิจยัที่เกีย่วข้องกบัความเป็นมอื

อาชีพ 

กิตติภชั กนกธาดาสกลุ (2546) เร่ือง 

การศึกษาลกัษณะผูบ้ริหารมืออาชีพตามทศันะของ

ผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนเครือข่ายการใชห้ลกัสูตร

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานสงักดัสาํนกังานการ

ประถมศึกษาจงัหวดันครราชสีมา 

ตฤตณยั นพคุณ (2541) ศึกษาเร่ืองความ

เป็นมืออาชีพของนกัข่าวโทรทศันไ์ทย จากการศึกษา

รวบรวมแนวคิดต่าง ๆเก่ียวกบัลกัษณะของนกัข่าว

โทรทศันท่ี์มีลกัษณะความเป็น "มืออาชีพ" 

สมเกียรติ แกว้มณี (2548) ศึกษาเร่ือง

การศึกษาพฤติกรรมท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหาร

การศึกษามืออาชีพตามความคิดเห็น ของครูและ

ผูบ้ริหาร สงักดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดั

อ่างทอง 

กมลมาลย ์ชาวเน้ือดี (2545) ศึกษาเร่ือง

องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นครูมืออาชีพ 

ระดบัประถมศึกษา 

ผลงานวิจยัที่เกีย่วข้องกบังานราชทัณฑ์ 

อายตุม ์สินธพพนัธ์ (2545) ศึกษาเร่ือง ตวั

แบบเรือนจาํท่ีเหมาะสมในการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัใน

ประเทศไทย  
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จกัรีชยั คูณวงษ ์(2547) ศึกษาเร่ืองความ

ตอ้งการฝึกอบรมของขา้ราชการชายในกลุ่มเรือนจาํ

และทณัฑสถานลาดยาว 

คมเดช จนัทร์แสงสวา่ง (2543) ศึกษาเร่ือง 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจเจา้หนา้ท่ีราชทณัฑใ์น

เขตอิสระ  

สินีพร กระโจมทอง (2545) ศึกษาเร่ือง

ทศันคติของเจา้หนา้ท่ีราชทณัฑท่ี์มีต่อมาตรฐานการ

ปฏิบติัต่อ ผูต้อ้งขงั : กรณีศึกษาเรือนจาํกลาง

เชียงใหม่ 

พิทวสั ฤทธ์ิรักษา (2548) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ี

มีความสมัพนัธ์ต่อการพฒันาผูบ้ริหารศาลในศาล

ยติุธรรม 

ทวีรัตน ์นาคเนียม (2532) เรือนจาํ : สถาบนั

เพ่ือการแกไ้ขผูก้ระทาํผิด กรณีศึกษา เรือนจาํจงัหวดั

นครพนม 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

สมมติฐานการวจัิย 

1. ตวัแปรนโยบายเนน้หนกัของผูบ้ริหาร 

ยทุธศาสตร์ตามแผนปฏิบติัการกรมราชทณัฑแ์ละ

กระบวนการสรรหาคดัเลือกบุคลากรในแต่ละสาย

งานส่งผลต่อกระบวนการสร้างรูปแบบการพฒันา

เจา้หนา้ท่ีราชทณัฑสู่์ความเป็นมืออาชีพดา้นการ

กาํหนดคุณสมบติัของเจา้หนา้ท่ีราชทณัฑมื์ออาชีพ 

2. ตวัแปรนโยบายเนน้หนกัของผูบ้ริหาร 

ยทุธศาสตร์ตามแผนปฏิบติัการกรมราชทณัฑ ์และ

กระบวนการสรรหาคดัเลือกบุคลากรในแต่ละสาย

ปัจจยันําเข้าภายในองค์กร 

(input) 

- นโยบายการพฒันา

บุคลากรของกรม

ราชทณัฑ ์

- ยทุธศาสตร์การพฒันา

บุคลากรของกรม

ราชทณัฑ ์

- กระบวนการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

 

กระบวนการ 

(process) 

-การกาํหนดคุณสมบติั

ของเจา้หนา้ท่ีราชทณัฑ ์

มืออาชีพ 

- การสร้างหลกัสูตร

ฝึกอบรมทกัษะท่ีจาํเป็น

ต่อการสร้างความเป็นมือ

อาชีพ 

- กระบวนการพฒันา

หลกัสูตรฝึกอบรมทกัษะ 

ท่ีจาํเป็นต่อการสร้างความ

เป็นมืออาชีพ 

- นโยบายของกระทรวง

ยติุธรรมหรือสาํนกังาน 

ก.พ. 

 

ปัจจยันําออก 

(output) 

-การพฒันาเจา้หนา้ท่ี

ราชทณัฑสู่์ความเป็นมือ

อาชีพ 

ผลลพัธ์ 

(outcome) 

เจา้หนา้ท่ีราชทณัฑ์

สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีใน

การควบคุมผูต้อ้งขงัอยา่ง

มืออาชีพ 
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งานส่งผลต่อกระบวนการสร้างรูปแบบการพฒันา

เจา้หนา้ท่ีราชทณัฑสู่์ความเป็นมืออาชีพดา้นการ

ฝึกอบรมทกัษะท่ีจาํเป็นในงานราชทณัฑ ์

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 การวิจยัไดด้าํเนินการตามลาํดบัขั้นตอนการ

ดาํเนินการวิจยัดงัต่อไปน้ี 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ 

เจา้หนา้ท่ีราชทณัฑ ์ทั้งส่วนกลางกรมราชทณัฑแ์ละ

เจา้หนา้ท่ีในเรือนจาํและทณัฑสถาน โดยใช้

ประชากรจากเจา้หนา้ท่ีในสายงานดา้นการควบคุม

และแกไ้ขผูต้อ้งขงั ไดก้าํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง

โดยตารางสาํเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970, 

pp. 608-609) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดก้ลุ่ม

ตวัอยา่งเป็นขา้ราชการตาํรวจชั้นสญัญาบตัร จาํนวน 

383 คน การสมัภาษณ์เชิงลึกจาก ผูบ้ริหารระดบัสูง

กรมราชทณัฑ ์ผูบ้ญัชาการเรือนจาํประธานเขต 

ผูอ้าํนวยการสาํนกั/กองในกรมราชทณัฑ ์ตลอดจน

เจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบดา้นกระบวนการพฒันาบุคลากร 

โดยใชวิ้ธีการกลุ่มแบบเฉพาะเจาะจง จาํนวน 24 คน 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเชิงคุณภาพ  ใช้

แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างสาํหรับสมัภาษณ์

ผูท้รงคุณวฒิุ และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเชิง

ปริมาณ ใชแ้บบสอบถามโดย แบ่งออกเป็น 4 ส่วน 

ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบ

แบบสอบถาม ส่วนท่ี 2ความคิดเห็นต่อการพฒันา

เจา้หนา้ท่ีราชทณัฑมื์ออาชีพ ส่วนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการพฒันาเจา้หนา้ท่ีราชทณัฑมื์ออาชีพ

ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ โดยมีค่าความเท่ียงตรงของ

เน้ือหาและค่าความเช่ือมัน่โดยใชส้มัประสิทธ์ิ

แอลฟาของครอนบาคไดค่้าความเช่ือมัน่ (reliability) 

= 0.8848 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูวิ้จยัไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดย

ขอความอนุเคราะห์เขา้สมัภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุโดยทาํ

การเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเองระหวา่งเดือน

มิถุนายน–กรกฎาคม พ.ศ. 2556 และส่ง

แบบสอบถามเพ่ือสอบถามขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2556 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูโดยการหา

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

และทดสอบสมมติฐานการวิจยัโดยการวิเคราะห์

ถดถอยพหุคูณ (multiple regression)  

 

ผลการวจัิย 

ผลการศึกษาเร่ือง การพฒันาเจา้หนา้ท่ี

ราชทณัฑสู่์ความเป็นมืออาชีพ สรุปตามวตัถุประสงค์

ของการวิจยั 4 ประการ ดงัน้ี 

1. สภาพปัญหาอุปสรรคในการสร้างความ

เป็นมืออาชีพใหก้บัเจา้หนา้ท่ีราชทณัฑ ์พบวา่  

 ปัจจุบนักรมราชทณัฑมี์ปัญหาอุปสรรคท่ี

ส่งผลต่อการพฒันาบุคลากรสู่ความเป็น มืออาชีพใน

งานราชทณัฑ ์มีความสอดคลอ้งกนัทุกกลุ่มทั้งการ

สมัภาษณ์จากผูท้รงคุณวฒิุและขอ้มลูท่ีไดรั้บในการ

เกบ็ขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งจากแบบสอบถาม 

  1.1 ดา้นนโยบายผูบ้ริหารกรม

ราชทณัฑ ์ส่วนใหญ่เห็นวา่ ปัญหาเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงผูบ้ริหารสูงสุดท่ีมาจากหน่วยงานอ่ืน 

ทาํใหน้โยบายแต่ละท่านมีความแตกต่างกนั ขาด

ความต่อเน่ืองทั้งท่ีภารกิจขององคก์รราชทณัฑไ์ม่ได้

มีการเปล่ียนแปลง ยงัตอ้งปฏิบติังานกบัผูก้ระทาํผิด
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ในรูปแบบเดิม และบางคร้ังพบวา่ผูบ้ริหารบางท่าน

ใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาบุคลากรนอ้ยกวา่ท่ีควร

จะเป็น สะทอ้นใหเ้ห็นไดจ้ากงบประมาณท่ีจดัสรร

ในแต่ละปีค่อนขา้งนอ้ย เพราะการพฒันาบุคลากร

เป็นหวัใจสาํคญัของการควบคุมผูต้อ้งขงัและ

บริหารงานเรือนจาํ 

  1.2 ดา้นกระบวนการสรรหา

บุคลากรมาปฏิบติัหนา้ท่ีในกรมราชทณัฑ ์เห็นวา่การ

กาํหนดคุณสมบติัของบุคลากรตอ้งเป็นไปตาม

มาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง ทาํใหก้รมราชทณัฑไ์ม่

สามารถคดัเลือกขา้ราชการท่ีมีสมรรถนะทางร่างกาย 

หรือเพศท่ีเหมาะสมไดต้ามความตอ้งการอยา่ง

แทจ้ริง อีกทั้ง ในแต่ละตาํแหน่งยงัไม่ชดัเจนในเร่ือง

การกาํหนดองคค์วามรู้ท่ีตอ้งการ เพราะรับสมคัรมา

จากบุคลากรท่ีมีคุณวฒิุหลากหลายทาํใหไ้ดบุ้คลากร

ท่ีมีความหลากหลายสาขาวิชา มีผลใหก้ารพฒันาให้

อยูใ่นทิศทางเดียวกนัทาํไดย้ากกวา่การสรรหา

บุคลากรท่ีมีความรู้เฉพาะทางจรรยาบรรณและมือ

อาชีพ หรือไม่บางคร้ังไม่สามารถสรรหาผูท่ี้ตั้งใจมา

ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยตรง แต่ตอ้งไปคดัเลือกจากบญัชี

ของหน่วยงานอ่ืน ส่วนใหญ่ไม่ไดมี้การมุ่งเนน้ให้

เกิดการแกไ้ขพฤติกรรมของผูก้ระทาํผิดแต่สรรหามา

เพ่ือทาํหนา้ท่ีดา้นการควบคุม ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้

กนัระหวา่งเจา้หนา้ท่ีท่ีอยูใ่นตาํแหน่งดา้นการ

ควบคุมและตาํแหน่งดา้นการแกไ้ข 

  1.3 ดา้นการฝึกอบรมทกัษะท่ี

จาํเป็นในงานราชทณัฑ ์ยงัขาดบุคลากรหรือวิทยากร

ท่ีมีองคค์วามรู้ดา้นการราชทณัฑอ์ยา่งแทจ้ริง โดย

เฉพาะงานวิชาชีพราชทณัฑ ์การฝึกอบรมในการต่อสู้

ป้องกนัตวั การใชอ้าวธุ การป้องกนัและระงบั

เหตุร้าย ยงัตอ้งใชวิ้ทยากรจากตาํรวจและทหาร ซ่ึง

เม่ือตอ้งปฏิบติัการในสถานการณ์จริง การรับฟังและ

ปฏิบติัตามคาํสัง่ยงัไม่เป็นเอกภาพควรคาํนึงถึงการ

อบรมจรรยาบรรณเป็นหลกั เพราะปัจจุบนัยงัไม่

เพียงพอและระยะเวลาตอ้งมีความเหมาะสมขาด

ความต่อเน่ืองและเป็นระบบในการฝึกอบรม 

หลกัสูตรต่าง ๆ ท่ีมีอยูย่งัไม่สามารถรองรับความเป็น

มืออาชีพในงานราชทณัฑไ์ด ้นอกจากนั้น ความรู้

ไม่ไดเ้นน้ความเป็นมืออาชีพในการควบคุมและ

แกไ้ข แต่ใหค้วามสาํคญักบัวิชาทัว่ไปโดยมีวิทยากร

ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบังานราชทณัฑ ์

  1.4 ดา้นการประเมินและวดัผล

ความเป็นมืออาชีพในงานราชทณัฑ ์กรมราชทณัฑย์งั

ขาดเคร่ืองมือในการประเมินและวดัผลความเป็นมือ

อาชีพของขา้ราชการราชทณัฑร์าชทณัฑ ์ยงัไม่มี

หลกัเกณฑแ์ละเคร่ืองมือในการวดัผลท่ีชดัเจนและ

แน่นอน การประเมินผลจึงเป็นเพียงหลกัการ แต่

ในทางปฏิบติัยงัไม่เป็นไปตามเป้าประสงค ์

  1.5 ดา้นอ่ืน ๆ คือปัญหาดา้นการ

ขาดแคลนอตัรากาํลงัอยา่งรุนแรง ทาํใหข้า้ราชการ

ในเรือนจาํและทณัฑสถาน มีโอกาสเขา้รับการอบรม

และพฒันาค่อนขา้งนอ้ย กรมราชทณัฑต์อ้งสาํนึก

เสมอวา่ มีภารกิจในการควบคุมผูก้ระทาํผิดไม่ให้

หลบหนีหรือออกไปกระทาํการท่ีกระทบต่อความ

สงบเรียบร้อยของสงัคม แต่ปัจจุบนัมีการเสนอ

แนวคิดท่ีขดัแยง้กบัภารกิจและถกูบรรจุไวใ้น

นโยบายการบริหารงานราชทณัฑ ์ซ่ึงเป็นอุปสรรค

ต่อการทาํงานอยา่งยิ่ง 

2. คุณสมบติัท่ีสาํคญัของเจา้หนา้ท่ี

ราชทณัฑท่ี์มีความเป็นมืออาชีพและแนวทางในการ

สร้างเจา้หนา้ท่ีราชทณัฑมื์ออาชีพ  

เจา้หนา้ท่ีราชทณัฑซ่ึ์งมีความเป็นมืออาชีพ 

ตอ้งมีทกัษะเฉพาะในหลากหลายดา้นและตอ้ง

ตระหนกัอยูเ่สมอวา่ ตนเองมีภารกิจในการควบคุม

ผูก้ระทาํผิดไม่ใหห้ลบหนีหรือออกไปกระทาํการท่ี

กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสงัคมรวมทั้งการ

แกไ้ขฟ้ืนฟพูฒันาพฤตินิสยัของผูต้อ้งขงัใหก้ลบัตน
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เป็นคนดีมีคุณค่าของสงัคม ซ่ึงคุณสมบติัท่ีสาํคญัมี

ดงัน้ี 

 2.1 ดา้นคุณธรรมจริยธรรม เป็น

ส่ิงท่ีมีความสาํคญัอยา่งยิ่งในการปฏิบติัหนา้ท่ีกบั

ผูต้อ้งขงัทั้งความซ่ือสตัย ์ความรับผิดชอบ การรับฟัง

ความเห็น ความรู้รอบดา้น และมีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดี 

เนน้เร่ืองจรรยาบรรณ 

 2.2 ดา้นองคค์วามรู้ทางอาชญา

วิทยาตามหลกัทณัฑวิทยาและการบริหารงาน

ราชทณัฑค์วรมีการกาํหนดหลกัเกณฑคุ์ณสมบติัของ

ผูส้มคัรใหมี้พ้ืนฐานความรู้เก่ียวกบัอาชญาวิทยา 

หลกัทณัฑวิทยา กฎหมาย และงานราชทณัฑเ์ป็น

อยา่งดี จนสามารถนาํความรู้นั้นมาปรับใชไ้ดต้าม

สถานการณ์  

 2.3 ดา้นทกัษะพิเศษในงาน

ราชทณัฑ ์การฝึกระเบียบวินยั เทคนิคการป้องกนัตวั 

เทคนิคการข่าว เทคนิคการตรวจคน้ การใชอ้าวธุ การ

เจรจาต่อรองเม่ือเกิดสถานการณ์วิกฤติภายในเรือนจาํ 

การก่อเหตุประทว้งหรือจลาจลในเรือนจาํ เทคนิค

การควบคุมผูต้อ้งขงั การอบรมภาวะผูน้าํ การให้

คาํปรึกษาแก่ผูต้อ้งขงั และสร้างจิตสาํนึกทางบวกใน

การทาํงานร่วมกนัทั้งระหวา่งเจา้หนา้ท่ีดว้ยกนั และ

ต่อผูต้อ้งขงั เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีตอ้งแสดงบทบาท

หลายสถานะ ทั้งความเป็นผูป้กครอง เป็นครูอาจารย ์

เป็นพ่ีเล้ียง ฯลฯ 

 2.4 ดา้นสมรรถนะทางดา้น

ร่างกายและจิตใจ การเตรียมความพร้อมทางดา้น

ร่างกายและจิตใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีในเรือนจาํ 

เพราะการปฏิบติัหนา้ท่ีในการควบคุมดูแลผูต้อ้งขงั 

อาจเกิดความเส่ียงทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อการถกู

ผูต้อ้งขงัคุกคามทาํร้าย ฯลฯ ซ่ึงตอ้งมีความอดทน 

และพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ 

3. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันารูปแบบ

เจา้หนา้ท่ีราชทณัฑสู่์ความเป็นมืออาชีพพบวา่มี 3 

ปัจจยั ดงัน้ี 

การทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบวา่ 

นโยบายผูบ้ริหาร ยทุธศาสตร์ตามแผนปฏิบติัการ

กรมราชทณัฑ ์และกระบวนการสรรหาคดัเลือก

บุคลากรในแต่ละสายงาน มีความสมัพนัธ์กบั

กระบวนการสร้างรูปแบบการพฒันาเจา้หนา้ท่ี

ราชทณัฑสู่์ความเป็นมืออาชีพ (ทั้งในดา้นการ

กาํหนดคุณสมบติัของเจา้หนา้ท่ีราชทณัฑมื์ออาชีพ

และดา้นการฝึกอบรมทกัษะท่ีจาํเป็นในงาน

ราชทณัฑ)์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (P-

valued = .000**) ซ่ึงความสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทาง

เดียวกนั กล่าวคือ หากนโยบายผูบ้ริหารดีมีการ

ดาํเนินงานยทุธศาสตร์ตามแผน ปฏิบติัการกรม

ราชทณัฑดี์และกระบวนการสรรหาคดัเลือกบุคลากร

ในแต่ละสายงานดี จะทาํใหก้ระบวนการสร้าง

รูปแบบการพฒันาเจา้หนา้ท่ีราชทณัฑสู่์ความเป็นมือ

อาชีพดา้นการกาํหนดคุณสมบติัของเจา้หนา้ท่ี

ราชทณัฑมื์ออาชีพเป็นไปไดม้าก 

4. รูปแบบการพฒันาเจา้หนา้ท่ีราชทณัฑสู่์ความ

เป็นมืออาชีพ 

การนาํแนวทางหรือวิธีการต่าง ๆ มาปรับใช้

ในกรมราชทณัฑไ์ทย ตอ้งคาํนึงถึงบริบทของสงัคม 

วฒันธรรม และความเป็นไปไดใ้นการนาํรูปแบบ 

ต่าง ๆ มาใช ้ดงันั้น จากการศึกษา ผูวิ้จยัสามารถ

นาํมาสงัเคราะห์และบูรณาการไดเ้ป็นแผนงาน

สาํหรับแนวทางในการสร้างความเป็นมืออาชีพท่ี

เหมาะสมกบับริบทประเทศไทย ไดแ้ก่ 

 4.1 แผนงานระยะสั้นดาํเนินการ

ปรับปรุง แกไ้ขและพฒันาสถาบนัพฒันาขา้ราชการ

ราชทณัฑท่ี์มีอยูแ่ลว้ โดยการกาํหนดโครงสร้าง

หลกัสูตร ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เห็นควรจะทาํใหรู้ปแบบ

สถาบนัการอบรมมากกวา่การสร้างโรงเรียน
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ราชทณัฑ ์เน่ืองจากกรอบอตัรากาํลงัเจา้หนา้ท่ีของ

กรมราชทณัฑมี์จาํนวนไม่มากจึงอาจไม่เกิดความ

คุม้ค่าโดยส่ิงท่ีตอ้งดาํเนินการควบคู่กนัไป คือ การ

กาํหนดความรับผิดชอบของงานแต่ละตาํแหน่งท่ีมี

ลกัษณะเฉพาะแตกต่างจากขา้ราชการพลเรือนทัว่ไป

ของหน่วยงานอ่ืน ๆ เพราะเจา้หนา้ท่ีราชทณัฑต์อ้ง

ทาํงานกบัผูต้อ้งขงัตลอด 24 ชัว่โมง มีลกัษณะงานท่ี

ตอ้งใชค้วามรู้ ทกัษะเฉพาะหลายดา้น เพ่ือใหมี้ความ

เป็นวิชาชีพดา้นราชทณัฑ ์

 4.2 แผนงานระยะยาวการสร้าง

โรงเรียนราชทณัฑ ์เช่นเดียวกบัโรงเรียนนายร้อยของ

ทหาร ตาํรวจ แต่ตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการเตรียม

ความพร้อมขององคก์ร ทั้งการจดัทาํมาตรฐาน

วิชาชีพดา้นราชทณัฑใ์หมี้ความชดัเจน ลกัษณะงาน

ของแต่ละตาํแหน่ง นอกจากนั้นตอ้งมีการกาํหนด

กรอบอตัรากาํลงัไดด้ว้ยตนเอง โดยแยกออกจาก

ระบบขา้ราชการพลเรือนโดยทัว่ไป และจดัตั้ง

คณะกรรมการขา้ราชการราชทณัฑข้ึ์นมากาํกบัการ

บริหารองคก์ร เช่นเดียวกบัองคก์รอิสระ อ่ืน ๆ 

เน่ืองจากจะสามารถทาํใหผู้เ้ขา้รับการศึกษาจาก

โรงเรียนราชทณัฑ ์เม่ือผา่นหลกัสูตรแลว้สามารถ

บรรจุเขา้รับราชการไดเ้ลยหากผา่นเกณฑก์าร

ประเมิน 

อีกทั้ง จากการศึกษาวิจยัพบวา่ ส่ิงท่ีกรม

ราชทณัฑต์อ้งดาํเนินการควบคุมกนัไปเพ่ือให ้

แนวทางในการพฒันาเจา้หนา้ท่ีราชทณัฑสู่์ความเป็น

มืออาชีพมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึนไดแ้ก่ (1) กาํหนด

กรอบภารกิจใหช้ดัเจน (2) ปรับปรุงระเบียบ 

กฎหมายใหท้นัสมยั สอดคลอ้งกบัภารกิจ (3) สรรหา

บุคลากรใหต้รงตามกรอบท่ีกาํหนดและบรรจุเขา้ใน

ระบบของงานราชทณัฑแ์ละ (4) สร้างเสริมองคก์ร

ราชทณัฑใ์หเ้ป็นท่ียอมรับของสงัคมใหไ้ด ้

 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. การสร้างองคก์รใหเ้ป็นชุมชนนกัปฏิบติั 

โดยนาํองคค์วามรู้ในดา้นต่าง ๆ มาจดัใหเ้ป็นระบบ 

ในการวางหลกัสูตรและเกณฑก์ารประเมินผล

หลกัสูตรใหมี้ความชดัเจนวา่ ในแต่ละตาํแหน่งควรมี

คุณสมบติั และองคค์วามรู้อยา่งไรเพ่ือใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐานและนาํไปสู่การรับรองมาตรฐานของแต่ละ

ตาํแหน่ง 

2. กาํหนดกระบวนการสรรหาบุคลากรให้

เพียงพอ (อตัรากาํลงั) และการใหค่้าตอบแทน 

สวสัดิการท่ีเหมาะสมกบังานราชทณัฑ ์

3. สร้างแรงจูงใจใหก้บัเจา้หนา้ท่ีในองคก์ร

เพ่ือใหเ้กิดความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององคก์รพร้อม

จะพฒันาตนเองเพ่ือขบัเคล่ือนองคก์รใหป้ระสบ

ผลสาํเร็จ 

4. กาํหนดยทุธศาสตร์ใหช้ดัเจนสอดคลอ้ง

กบังบประมาณและความสามารถของบุคลากร โดย

ใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกระดบั/ทุกประเภท ท่ีปฏิบติังานใน

เรือนจาํ เขา้มามีส่วนร่วมในการกาํหนด 

5. ควรมีการรับฟังความเห็นของเจา้หนา้ท่ี

ผูป้ฏิบติังาน เพ่ือทราบถึงปัญหาและความตอ้งการท่ี

แทจ้ริง 

6. ตอ้งเสริมสร้างจิตสาํนึกความภาคภูมิใจ

ในอาชีพ ส่งเสริมดา้นคุณธรรมจริยธรรม 

7. ควรมีการฝึกอบรมทบทวนและพฒันา

ความรู้เป็นระยะ ๆ อยา่งต่อเน่ือง 

 

การค้นพบองค์ความรู้ใหม่ 

การวิจยัเร่ือง การพฒันาเจา้หนา้ท่ีราชทณัฑ์

สู่ความเป็นมืออาชีพ ไดค้น้พบองคค์วามรู้ใหม่ ดงัน้ี 

1. ปัจจยัท่ีส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อการพฒันา

เจา้หนา้ท่ีราชทณัฑสู่์ความเป็นมืออาชีพ 
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2. รูปแบบการพฒันาเจา้หนา้ท่ีราชทณัฑ ์

สู่ความเป็นมืออาชีพท่ีเหมาะสมกบับริบทประเทศ

ไทยในปัจจุบนั 

 

ข้อเสนอแนะการวจิยัคร้ังต่อไป 

การวิจยัคร้ังน้ีมีขอ้จาํกดัในเร่ืองของ

ระยะเวลาในการสมัภาษณ์เชิงลึกซ่ึงผูบ้ริหารและ

ผูใ้หข้อ้มลูสาํคญั มาจากทั้งส่วนกลางและภูมิภาค 

 ทาํใหก้ารเกบ็ขอ้มูลมีความล่าชา้ และการท่ีกรม

ราชทณัฑย์งัไม่มีความชดัเจนในการสร้างความเป็น

มืออาชีพ ทาํใหก้ารตอบแบบสอบถามของกลุ่ม

ตวัอยา่งอาจยงัไม่เขา้ใจในความหมายของ  

“มืออาชีพ” ไดอ้ยา่งชดัเจน การใหค้วามคิดเห็นใน

คาํถามปลายเปิดท่ีเป็นขอ้เสนอแนะค่อนขา้งนอ้ย 

อยา่งไรกต็ามหากมีการวิจยัในคร้ังต่อไปท่ีเก่ียวกบั

ความเป็นมืออาชีพของเจา้หนา้ท่ีราชทณัฑแ์ลว้ ผูวิ้จยั

มีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1. เน่ืองจากในไม่ชา้น้ีประเทศไทยกาํลงักา้ว

เขา้สู่ประชาคมอาเซียน กระบวนการยติุธรรมตอ้ง

เผชิญกบัปัญหาหลายประการ เช่น ปัญหาองคก์ร

อาชญากรรมขา้มชาติ ลกัษณะอาชญากรท่ีมีความ

เป็นมืออาชีพมากข้ึน ฯลฯ ดงันั้น การปฏิบติัหนา้ท่ี

ของเจา้หนา้ท่ีท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัและท่ีไดน้าํเสนอ

จากการวิจยัแลว้ คงจะไม่สามารถรับมือกบัปัญหา

เหล่าน้ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพดงันั้น การวิจยัควร

มุ่งเนน้การสร้างความร่วมมือของกรมราชทณัฑใ์น

กลุ่มประเทศอาเซียนเพ่ือพฒันาเจา้หนา้ท่ีราชทณัฑ์

ทั้ง 10 ประเทศ สู่ความเป็นมืออาชีพ 

2. การวิจยัคร้ังน้ียงัเป็นการเกบ็ขอ้มลูเฉพาะ

กลุ่มผูท้รงคุณวฒิุ และกลุ่มตวัอยา่งแบบ

เฉพาะเจาะจงกบับุคลากรในกรมราชทณัฑ ์ซ่ึงอาจ

ตอ้งการความคิดเห็นของหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทั้งหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม สาํนกังาน 

ก.พ. ท่ีทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลกระบวนการสรรหา

เจา้หนา้ท่ี จึงควรขยายความหรือต่อยอดการวิจยัคร้ัง

น้ีไปสู่การกาํหนดแนวทางในการสร้างความเป็นมือ

อาชีพร่วมกบัสาํนกังาน ก.พ. 

3. ควรมีการศึกษาเพ่ือประเมินประสิทธิผล

ในการอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ ของสถาบนัพฒันา

ขา้ราชการราชทณัฑ ์เพ่ือนาํไปปรับปรุงและพฒันา

หลกัสูตร รวมทั้งจะสามารถแกไ้ขปัญหาไดต้รงตาม

ความตอ้งการในการกาํหนดหลกัสูตรหรือปรับ

โครงสร้างระบบการฝึกอบรมใหมี้ความเป็นมือ

อาชีพไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมในอนาคต 
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การบริหารการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริของโรงเรียนใน

สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 

The Supportive Administration of Learning Process of Royal Projects of Secondary Schools 

under the Education Area Office 6 

 

                                                                                                                                                 อภิชาติ  คมัภีรศาสตร์ และ สมาน  งามสนิท                                                                                                                                                

 

บทคัดย่อ 

 บทความน้ีใชก้ารวิจยัแบบผสมผสาน มีวตัถุประสงค ์เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาการบริหารจดัการ (2) เพ่ือศึกษาปัญหา

และอุปสรรคของการบริหารจดัการและ (3) เพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารการสนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้โครงการอนั

เน่ืองมาจากพระราชดาํริของโรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มธัยมศึกษา เขต 6 ผูใ้หข้อ้มลูหลกัในการ

วิจยัเชิงคุณภาพ คือ ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารการสนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้โครงการอนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริ จาํนวน 23 คน และการวิจยัเชิงปริมาณผูต้อบแบบสอบถาม คือ ประชากรท่ีเป็น กลุ่มครู จาํนวน 50 คน 

และกลุ่มนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ จาํนวน 150 คน ของโรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 6 จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยใชแ้นวทางการวิเคราะห์ตามองคป์ระกอบของการวิเคราะห์ขอ้มลูของ Miles 

and Huberman และการวิเคราะห์ ข อมลูโดยใชวิ้ธีบรรยายแบบความเรียงและวิเคราะห์องคป์ระกอบโดยใช ค่ า สถิติ

พรรณนา เคร่ืองมือการวิเคราะห์ขอ้มลู ในการวิจยัเชิงคุณภาพ ผูวิ้จยัไดใ้ชแ้บบสมัภาษณ์เชิงลึกท่ีมีโครงสร้างและการ

วิจยัเชิงปริมาณผูวิ้จยัใชแ้บบสอบถามท่ีพฒันามาจากขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจยัสรุปได ้ดงัน้ี (1) 

การบริหารจดัการ ประกอบดว้ย แนวคิดและหลกัการของโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ หลกัการสร้างชาติสร้าง

แผน่ดิน การบริหารมุ่งผลสมัฤทธ์ิ องคก์รแห่งการเรียนรู้ และการบริหารจดัการ (2)  ปัญหาและอุปสรรคของการบริหาร

จดัการ พบวา่ ปัจจยัหลกัท่ีสาํคญั ประกอบดว้ย 2 ปัจจยั คือ ผูเ้รียน และกระบวนการบริหารการศึกษา ขาดการบริหารท่ี

สนบัสนุนการจดัการเรียนรู้และการสร้างประสบการณ์ใหก้บัผูเ้รียนท่ีเหมาะสม (3)  รูปแบบการบริหารการสนบัสนุน

กระบวนการเรียนรู้โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริของโรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มธัยมศึกษา 

เขต 6 จะตอ้งประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบในกระบวนการหลกั คือ (1) การบริหาร (2) การสร้างชาติสร้าง (3) การ

บริหารมุ่งผลสมัฤทธ์ิ และ (4) องคก์ารแห่งการเรียนรู้  

 

คําสําคัญ: การบริหาร, กระบวนการเรียนรู้, โครงการพระราชดาํริ, สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยม เขต 6 

 

Abstract 

 This mixed method research aims to study the followings: (1) to understand the administrative support 

functions required for effective learning processes (2) to  study the problems and difficulties encountered (3) and to 

develop a model for the effective administrative support of learning process for Royal Projects in secondary schools 
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under the Office of Educational Service for Secondary School Area 6.  Data collection was conducted by structured 

in-depth interviews from 23 key informants.    The questionnaire targeted two groups of 50 teachers and 150 

secondary school students under the Office of Educational Service for Secondary School Area 6 in the Chachoengsoa 

Province. The components of data analysis methods of Miles and Huberman is applied through descriptive statistics 

and essay. The quantitative data comes from a structured in-depth interview questionnaire from which qualitative 

analysis is derived. Research conclusions are: (1) The administrative support functions at the schools consist of the 

royal initiative project, the nation building principle, the achievement administration, the learning organization and 

Peter F. Drucker’s management principles. (2)  At present, problems faced by management who support the learning 

process involve two main factors: participants do not have adequate knowledge and understanding to be effective and 

the educational administration does not have robust processes. (3) The principle format for administrative support of 

the learning process must include three principle elements: - Nation building--consisting of nation building concepts, 

social integration, and structural and functional processes;  - Achievement administration consisting of  strategic 

planning, strategic implementation, and results-base measurement; -  Knowledge base consisting of organization 

transformation for learning excellence, knowledge management in learning organization, and adding technological 

power  to organizational learning. 

 

Keywords: Administration, Learning Process, royal initiative project, office of educational service for secondary 

school area 6 

 

ความนํา 

 จากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเดจ็

พระเจา้อยูห่วัท่ีไดพ้ระราชทานความช่วยเหลือ

บรรเทาปัญหาความทุกขย์ากใหแ้ก่ราษฎร นบัตั้งแต่

เสดจ็ข้ึนเถลิงถวลัยสิ์ริราชสมบติัจนถึงปัจจุบนั เป็น

ระยะเวลาถึง 65 ปี พระองคไ์ดเ้สดจ็พระราชดาํเนิน

ไปเยี่ยมเยียนประชาชนตามพ้ืนท่ีต่าง ๆ ทัว่ประเทศ

โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีชนบทยากจน เพ่ือช่วยเหลือและ

บรรเทาความทุกขย์ากเดือดร้อนใหแ้ก่พสกนิกรชาว

ไทยก่อเกิดเป็นโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 

ทั้งดา้นการพฒันาแหล่งนํ้า การเกษตร ส่ิงแวดลอ้ม 

ส่งเสริมอาชีพ สาธารณสุข สวสัดิการสงัคมและ 

อ่ืน ๆ กระจายอยูท่ัว่ทุกภูมิภาคของประเทศกวา่ 

4,000 โครงการท่ีสร้างประโยชนอ์ยา่งเอนกอนนัต ์

การดาํเนินงานในโครงการอนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริ นอกจากการฟ้ืนฟู พฒันาและส่งเสริม 

ไดส้ร้างความสุข ความอยูดี่กินดีแก่ราษฎรแลว้ อีก

หน่ึงแนวการดาํเนินการท่ีสาํคญัคือการสร้างรากฐาน

ความรู้ เพ่ือพฒันาใหร้าษฎรสามารถอยูไ่ดด้ว้ยตนเอง 

สามารถพ่ึงพาความรู้ความสามารถของตนเอง โดย

ตอ้งมีการดูแลอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ประเพณี ภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ินควบคู่ไปกบัการส่งเสริมนวตักรรม

ใหม่ ๆ ซ่ึงการส่งเสริมความรู้เก่ียวกบัพระราชกรณีย

กิจ พระราชดาํริ พระมหากรุณาธิคุณและพระ

อจัฉริยภาพท่ีไดพ้ระราชทานโครงการพระราชดาริ

เป็นส่ิงสาํคญัอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งถ่ายทอดไปยงัเยาวชน 

ซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีสาคญัของประเทศท่ีจะช่วยสืบ

สานแนวพระราชดาํริ พฒันา ต่อยอดและบูรณาการ

ไปสู่ชุมชนของตนต่อไป การบริหารจดัการท่ีจะ

นาํไปกาํหนดทิศทางหรือเป็นกลไก ในการ
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สนบัสนุนกระบวน การเรียนรู้โครงการอนัเน่ือง

พระราชดาํริ ท่ีจะนาํไปถ่ายทอดสู่เยาวชนซ่ึงเป็นกลุ่ม

คนรุ่นใหม่ท่ีจะมีส่วนช่วยในการสานต่อแนว

พระราชดาํริใหบ้งัเกิดความยัง่ยืนและเพ่ือสร้าง

กระบวนการเรียนรู้ท่ีมีความต่อเน่ืองเป็นระบบนั้น 

ยงัไม่มีแนวทางและรูปแบบท่ีชดัเจนและขาดส่ือการ

เรียนการสอนท่ีทนัสมยัเพ่ือเป็นแรงจูงใจใหเ้ยาวชน

ไดเ้รียนรู้และมีความสนใจ หากมีแนวทางและ

รูปแบบท่ีชดัเจนจะทาํใหโ้ครงการอนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริ สามารถถ่ายทอดไปสู่เยาวชนซ่ึงเป็น

กลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีจะมีส่วนช่วยในการสานต่อแนว

พระราชดาํริใหบ้งัเกิดความยัง่ยืนท่ีมีความต่อเน่ือง

เป็นระบบ เพ่ือการพฒันา ต่อยอดและบูรณาการไปสู่

ชุมชน 

 ผูวิ้จยัจึงไดท้าํการศึกษาการบริหารการ

สนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้โครงการอนั

เน่ืองมาจากพระราชดาํริ โดยการบริหารจดัการการ

เรียนรู้โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริจะเป็น

การบริหารจดัการท่ีจะนาํไปกาํหนดทิศทางหรือเป็น

กลไก เพ่ือสนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้โครงการอนั

เน่ืองพระราชดาํริใดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด ผูวิ้จยั

ไดศึ้กษาสภาพบริบท (context) ปัจจยันาํเขา้ (input) 

กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) ของการ

บริหารจดัการท่ีสนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้ โดย

ผูวิ้จยัดาํเนินการศึกษาวิจยั ณ สถานศึกษาโรงเรียนใน

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มธัยมศึกษา เขต 

6 จงัหวดัฉะเชิงเทรา ทั้งน้ี จงัหวดัฉะเชิงเทราเป็น

จงัหวดัหน่ึงท่ีมุ่งแกปั้ญหาและพฒันาแหล่งประกอบ

อาชีพของประชาชนและไดก้าํหนดยทุธศาสตร์การ

บริหารจดัการสภาพแวด ลอ้ม เพ่ือการทาํกินเป็น

หน่ึงในยทุธศาสตร์ของจงัหวดัและจดัตั้งพ้ืนท่ีศูนย์

ศึกษาและพฒันาเขาหินซอ้นข้ึน เพ่ือเป็นศูนยก์าร

เรียนรู้และอบรมของประชาชน ตลอดทั้งการศึกษาดู

งานและการเรียนรู้นอกหอ้งเรียนใหก้บันกัเรียน

ทัว่ไปดว้ย  

 

วตัถุประสงค์การวจัิย  

 1.  เพ่ือศึกษาการบริหารจดัการท่ีสนบัสนุน

กระบวนการเรียนรู้โครงการอนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริของโรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 

2.  เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการ

บริหารจดัการท่ีสนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริของโรงเรียนใน

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มธัยมศึกษา เขต 

6 ในปัจจุบนั 

 3.  เพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารการ

สนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้โครงการอนั

เน่ืองมาจากพระราชดาํริของโรงเรียนในสังกดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มธัยมศึกษา เขต 6 

 

แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 ผูวิ้จยัไดมี้การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและ

ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง คือ (1) แนวคิดท่ีสาํคญั

เก่ียวกบัการบริหารจดัการเพ่ือสนบัสนุนการศึกษาใน

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั (2) แนวคิด ทฤษฎีและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งการบริหารจดัการ (3) แนวคิดและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

(ทิพาวดี เมฆสวรรค,์ 2543) (4) แนวคิด ทฤษฎีและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งการจดัการความรู้ (5) แนวคิด 

ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งการสร้างชาติสร้าง

แผน่ดินและ (6) แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 
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กรอบแนวคิดการวจัิย  

 ผูวิ้จยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสาร

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ทาํการสงัเคราะห์ท่ีจะส่งผล

ใหไ้ดก้ารบริหารจดัการท่ีสนบัสนุนกระบวนการ

เรียนรู้โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริของ

โรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

มธัยมศึกษา เขต 6 ไดป้ระเดน็สาํคญัของปัจจยั ดงัน้ี 

(1) แนวคิดและทฤษฎีการพฒันาอนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริ เป็นการสร้างความตระหนกัในการรับรู้

และสาํนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัท่ีพระองคท์รงมีต่อ

ประชาชนชาวไทย เช่น ศูนยก์ารศึกษาโครงการอนั

เน่ืองมาจากพระราชดาํริ เขาหินซอ้น หลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ เป็นตน้ (2) 

แนวคิดการสร้างชาติสร้างแผน่ดิน เป็นกระบวนการ

สร้างชาติสร้างแผน่ดินใหมี้ความเป็นปึกแผ่นและ

ความเหนียวแน่นทางสังคม ตั้งแต่อดีตจวบจนกระทัง่

ถึงปัจจุบนัการสร้างชาติสร้างแผน่ดินนั้นเป็น

กระบวนการท่ีพระมหากษตัริยไ์ทยทุกพระองคไ์ด้

ดาํเนินการตามแต่ยคุสมยั การสนองแนวพระราชดาํริ

เก่ียวกบัการศึกษาท่ีไดรั้บพระราชทานจาก

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัในโครงการอนั

เน่ืองมาจากพระราชดาํริสามารถถ่ายทอดไปสู่

เยาวชนซ่ึงเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีจะมีส่วนช่วยในการ

สานต่อแนวพระราชดาํริใหบ้งัเกิดความยัง่ยืน เพราะ

กล่าวไดว้า่โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรินั้น

เป็นการสร้างความเป็นปึกแผน่และความเหนียวแน่น

ทางสงัคมของคนในชาติไดอ้ย่างถาวร (3) แนวคิด 

ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการ 

ซ่ึงประกอบดว้ย: POSDCoRB Model ของ Lyndall  

Urwick และ Luther  Gulick (1937) POCCC  Model 

ของ Henri  Fayol การบริหารจดัการเป็น

กระบวนการของกิจกรรมท่ีต่อเน่ืองและตอ้ง

ประสานงานกนัและมีความสาํคญัเป นลาํดบัแรกของ

โรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 6 โรงเรียนจะเติบโตได ้กต็อ้งอาศยั

การบริหารจดัการท่ีดีและมีรูปแบบการบริหารจดัการ

ท่ีชดัเจน (4) แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการจดัการความรู้ จากการศึกษาการจดัการความรู้

จะเป็นแนวทางในการวางรากฐานดา้นการสร้าง

องคป์ระกอบขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ ซ่ึง

ประกอบดว้ย: การเปล่ียนแปลงองคก์ารใหเ้ป็น

องคก์ารแห่งการเรียนรู้ การจดัการความรู้ในองคก์ร

แห่งการเรียนรู้ การนาํเทคโนโลยีมาสนบัสนุนใหเ้กิด

พลงัแห่งการเรียนรู้ในองคก์าร (5) แนวคิดและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

ทาํใหก้ารบริหารจดัการของโรงเรียนในสังกดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 

ดาํเนินการอยา่งเหมาะสม มีทิศทางในการปฏิบติังาน

อยา่งมีประสิทธิภาพและมีระบบการประเมินผลการ

ปฏิบติังาน การบริหารแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิเป็นการให้

ความสาํคญัต่อผลการดาํเนินงานและการตรวจวดั

ผลสาํเร็จในการดาํเนินงาน โดยประเดน็ท่ีกล่าวมาทั้ง 

5 ประเดน็น้ีจะนาํไปสู่ประเดน็ท่ี (6) แนวคิดท่ีสาํคญั

เก่ียวกบัการบริหารจดัการเพ่ือสนบัสนุนการศึกษาใน

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั รายละเอียดของแต่ละ

ปัจจยัจะอยูใ่นบท 2 ในการทบทวนวรรณกรรมและ

จะปรากฏข้ึนอีกเม่ือเราคน้พบแนวทางการบริหารวา่

มีองคป์ระกอบใดบา้งและในบท 5 เม่ือมีการอภิปราย

หยิบยกประเดน็หลกัไปอภิปราย ซ่ึงประกอบดว้ย: 

การศึกษาในความหมายของพระบาทสมเดจ็พระ

เจา้อยูห่วั ขอบเขตของการศึกษาในความหมายของ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั หลกัการและวิธีการ

ของการศึกษาในความหมายของพระบาทสมเดจ็พระ

เจา้อยูห่วัและจุดหมายของการศึกษาในความหมาย

ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ซ่ึงพระบาทสมเดจ็

พระเจา้อยูห่วัทรงเห็นวา่การศึกษาจะเป็นเคร่ืองมือ

สาํหรับพฒันาชีวิตของแต่ละบุคคลและพฒันา
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ประเทศชาติ  โดยประเดน็ต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาน้ีจะเป็น

องคป์ระกอบในการกาํหนดรูปแบบของการบริหาร

จดัการท่ีจะนาํไปกาํหนดทิศทางหรือเป็นกลไก ใน

การสนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้โครงการอนัเน่ือง

พระราชดาํริของโรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา มธัยมศึกษา เขต 6  จนกระทัง่ไดเ้ป็น

การบริหารการสนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ ของโรงเรียน

ในสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มธัยมศึกษา 

เขต 6 แนวคิดท่ีสาํคญัเก่ียวกบัการบริหารจดัการเพ่ือ

สนบัสนุนการศึกษาในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั

น้ี ผูวิ้จยัไดอ้นัเชิญพระราชดาํรัสของพระบาทสมเดจ็

พระเจา้อยูห่วัท่ีไดพ้ระราชทานในงานพิธีต่าง ๆ มา

ทาํการศึกษาและสงัเคราะห์ออกเป็นประเดน็ดงักล่าว

ขา้งตน้ 

 

วธีิดําเนินการวจัิย  

 วิธีดาํเนินการวิจยั ประกอบดว้ยขั้นตอน 3 

ขั้นตอน ไดแ้ก่ (1) การศึกษาสภาพปัจจุบนัของ

บริบทการบริหารจดัการท่ีสนบัสนุนกระบวนการ

เรียนรู้โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริของ

โรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 6 จากเอกสารและงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง เพ่ือกาํหนดกรอบแนวความคิดในการ

ศึกษาวิจยัและนาํไปกาํหนดทิศทางหรือเป็นกลไกใน

การสนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้โครงการอนัเน่ือง

พระราชดาํริ (2) การดาํเนินการวิจยัเป็นการวิจยัแบบ

ผสมผสาน โดยใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพเป็นหลกัและ

การวิจยัเชิงปริมาณมาช่วยสนบัสนุนและ (3) การ

รายงานผลการวิจยัรูปแบบการบริหารการสนบัสนุน

กระบวนการเรียนรู้โครงการอนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริของโรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา มธัยมศึกษา เขต 6  

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มครู

และกลุ่มนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ของ

โรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 6 จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยแบ่งเป็น

กลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม กลุ่มครู จาํนวน 50 คน โดยเลือก

แบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) และกลุ่ม

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ จาํนวน 150 คน โดย

สุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้น (multi-stage  sampling)   

   

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ในการวิจยัเชิงคุณภาพ ผูวิ้จยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือ

ในการเกบ็ขอ้มลู คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีมี

โครงสร้าง จาํนวน 6 ขอ้ โดยผูวิ้จยัไดศึ้กษาแนวคิด

องคป์ระกอบขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ 

Michael J.Marquardt เพ่ือนาํมาเป็นขอ้มูลส่วนหน่ึง

ในการช่วยกาํหนดรูปแบบของการบริหารจดัการท่ี

จะนาํไปกาํหนดทิศทางหรือเป็นกลไก ในการ

สนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้โครงการอนัเน่ือง

พระราชดาํริ ของโรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา มธัยมศึกษา เขต 6 เพ่ือสร้างองคก์าร

แห่งการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ สาํหรับในส่วนของ

การวิจยัเชิงปริมาณ ผูวิ้จยัใชแ้บบสอบถามท่ีพฒันามา

จากขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์เชิงลึก เป็น

แบบสอบถามความคิดเห็น กลุ่มครูและกลุ่มนกัเรียน

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนในสังกดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มธัยมศึกษา เขต 6 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา เก่ียวกบัการบริหารการสนบัสนุน

กระบวนการเรียนรู้โครงการอนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริ โดยในแต่ละแบบสอบถาม 

ประกอบดว้ย 2 ตอน คือ แบบสอบถามขอ้มูลส่วนตวั

และความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารการสนบัสนุน

กระบวนการเรียนรู้โครงการอนัเน่ืองมาจาก
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พระราชดาํริของโรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา มธัยมศึกษา เขต 6 จาํนวน 3 ดา้น 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 ในการวิจยัเชิงคุณภาพผูวิ้จยัไดก้าํหนด

แนวทางในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูท่ีนาํมาใชใ้นการ

วิจยัคร้ังน้ี คือ กาํหนดกระบวนการหรือแนวทางใน

การเกบ็รวบ รวม 2 ลกัษณะ คือ การศึกษาคน้ควา้

ขอ้มลูจากเอกสารทางวิชาการและการเกบ็ขอ้มูลจาก

การสมัภาษณ์เชิงลึก ดงัน้ี (1) การเกบ็ข อมลูทุติยภูมิ 

(secondary data) เป็นการศึกษาเอกสาร ตาํรา 

หนงัสือวิชาการและเอกสารแนวคิดทฤษฎีและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้การศึกษาและ (2) การ

เกบ็ขอ้มูลปฐมภูมิ (primary data) เป็นขอ้มลูจากการ

สมัภาษณ์เชิงลึก เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มลู คือ 

แบบสมัภาษณ์เชิงลึกท่ีมีโครงสร้าง เป็นการ

สมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มลูหลกัท่ีเป็นผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีส่วน

เก่ียวขอ้งกบัโครงการอนัเน่ืองมา จากพระราชดาํริ

และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารการสนบัสนุน

กระบวนการเรียนรู้โครงการอนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริของโรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา มธัยมศึกษา เขต 6 หมายถึง ผูบ้ริหาร

ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการท่ีจะนาํไป

กาํหนดทิศทางหรือเป็นกลไกในการสนบัสนุน

กระบวนการเรียนรู้โครงการอนัเน่ืองพระราชดาํริ ใน

ส่วนของการวิจยัเชิงปริมาณ ผูวิ้จยัไดด้าํเนินการเกบ็

ขอ้มลูตามขั้นตอน ดงัน้ี (1) ผูวิ้จยัไดข้อหนงัสือขอ

ความร่วมมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพ่ือการวิจยั

จากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย (2) 

ผูวิ้จยัประสานงานและติดต่อกบัผูบ้ริหารโรงเรียน

ดว้ยตนเองและจดัส่งหนงัสือขอความอนุเคราะห์ใน

การแจกแบบสอบถามและเกบ็รวบรวมพร้อมกบัรับ

ดว้ยตนเอง (3) ผูวิ้จยัทาํการรวบรวมขอ้มูล

แบบสอบถามเก่ียวกบัการบริหารการสนบัสนุน

กระบวนการเรียนรู้โครงการอนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริ ของโรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา มธัยมศึกษา เขต 6  ท่ีไดรั้บคืนมาจาก

กลุ่มตวัอยา่งมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

แบบสอบถามและทาํการตรวจสอบคะแนนตาม

เกณฑท่ี์กาํหนดไว ้ เพ่ือนาํคะแนนไปวิเคราะห์ทาง

สถิติ ซ่ึงผูวิ้จยัไดรั้บแบบสอบถามคืนจากกลุ่มครู

ทั้งส้ิน 50 ฉบบั คิดเป็น 100 % และไดรั้บ

แบบสอบถามคืนจากกลุ่มนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ตอนตน้ จาํนวน 150 ฉบบั จากแบบสอบถามทั้งส้ิน 

150 ฉบบั คิดเป็น 100 % (4) ผูวิ้จยัไดน้าํคะแนนท่ี

ไดรั้บจากแบบสอบถามทั้ง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มครูและ

กลุ่มนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ เพ่ือนาํไปใชใ้น

การวิเคราะห์สาํหรับการวิจยัต่อไปและ (5) การเกบ็

รวบรวมขอ้มูลของการบริหารการสนบัสนุน

กระบวนการเรียนรู้โครงการอนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริ ของโรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา มธัยมศึกษา เขต 6 ผูวิ้จยัไดเ้กบ็

รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองทุกรายการและนาํคะแนน

ท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งไปใชใ้นการวิเคราะห์สาํหรับ

การวิจยั 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ขอ้มลูการวิจยัเชิงคุณภาพ 

(qualitative research) ผูวิ้จยัใชแ้นวทางการวิเคราะห์

ตามองคป์ระกอบของการวิเคราะห์ขอ้มลูของ Miles 

and Huberman (1994, p. 12) สาํหรับการวิเคราะห์

ขอ้มลูการวิจยัเชิงปริมาณ ผูวิ้จยัวิเคราะห์ตามขั้นตอน 

ดงัน้ี (1) ตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละ

ฉบบั โดยจะคดัเลือกเฉพาะฉบบัท่ีมีความสมบูรณ์มา

วิเคราะห์ขอ้มลู (2) วิเคราะห์ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่ม

ตวัอยา่ง (3) วิเคราะห์การบริหารการสนบัสนุน

กระบวนการเรียนรู้โครงการอนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริของโรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขต
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พ้ืนท่ีการศึกษา มธัยมศึกษา เขต 6 เป็นการวิเคราะห์

ผลข อมลูจากแบบสอบถาม ใช ้การวิเคราะห์ ข อมลู

โดยใช ค่ าสถิติพรรณนา คือ การหาค่าเฉล่ีย ( x ) 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) (4) สาํหรับ

แบบสอบถามปลายเปิดผูวิ้จยัจะนาํมาวิเคราะห์

เน้ือหา (content analysis) แลว้บรรยายแบบความ

เรียงและ (5) การกาํหนดค่าระดบัความสาํคญัของ

ตวัเลือก ผูวิ้จยัไดก้าํหนดค่าความสาํคญัเอาไว ้โดยให้

ผูต้อบแบบสอบถามประเมินแต่ละขอ้คาํถาม โดย

กาํหนดค่าระดบัความสาํคญัตามเกณฑก์ารให้

คะแนน 

 

ผลการวจัิย  

 ในการศึกษารูปแบบการบริหารการ

สนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้โครงการอนั

เน่ืองมาจากพระราชดาํริของโรงเรียนในสังกดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มธัยมศึกษา เขต 6 นั้น 

ผลการวิจยัตามวตัถุประสงค ์พบวา่ 

1.  การบริหารจดัการท่ีสนบัสนุน

กระบวนการเรียนรู้โครงการอนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริของโรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 ประกอบดว้ย (1) 

แนวคิดและหลกัการของโครงการอนัเน่ือง มาจาก

พระราชดาํริ (2) หลกัการสร้างชาติสร้างแผน่ดิน (3) 

การบริหารมุ่งผลสมัฤทธ์ิ (4) องคก์รแห่งการเรียนรู้

และ (4) หลกัการบริหารจดัการ 

 2.  ปัญหาและอุปสรรคของการบริหาร

จดัการท่ีสนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้โครงการอนั

เน่ืองมาจากพระราชดาํริของโรงเรียนในสังกดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 ใน

ปัจจุบนั พบวา่ ปัจจยัหลกัท่ีสาํคญั ประกอบดว้ย 2 

ปัจจยั คือ (1) ผูเ้รียน ซ่ึงขาดความรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริท่ี

ถกูตอ้งและ (2) กระบวนการบริหารการศึกษา ขาด

การบริหารท่ีสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้และการ

สร้างประสบการณ์ใหก้บัผูเ้รียนท่ีเหมาะสม  

ทั้งน้ีมีปัจจยัซ่ึงมีความสัมพนัธ์ของ

องคป์ระกอบยอ่ยท่ีมีผลต่อปัญหาและอุปสรรคของ

การบริหารจดัการท่ีสนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ ประกอบดว้ย 

(1) พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วักบัแนวทาง

การศึกษา ไดแ้ก่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ การจดั

ประสบการณ์การเรียนและการศึกษาภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน (2) แนวคิดการพฒันาอนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริ ไดแ้ก่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

การศึกษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การพฒันาชีวิต การคิด

แบบเช่ือมโยงและการวางแผน (3) แนวคิดการสร้าง

ชาติสร้างแผน่ดิน ไดแ้ก่ การพฒันาชีวิต การวางแผน

และกระบวนการเรียนรู้ (4) ความตระหนกัรู้ ไดแ้ก่  

ความตระหนกัดา้นกระบวนการเรียนรู้อยา่งมีคุณค่า

และเจริญงอกงามและการประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือ

วดัสมัฤทธิผล (5) การจดัการความรู้ ไดแ้ก่ การคิด

เช่ือมโยง การวางแผน กระบวนการเรียนรู้ การ

ประเมินผล ประโยชนท่ี์ไดรั้บและการแกปั้ญหาและ 

(6)  การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาการ

เรียนรู้ ไดแ้ก่ การแกปั้ญหา การประยกุตใ์ชแ้ละการ

พฒันา 

3.  รูปแบบการบริหารการสนบัสนุน

กระบวนการเรียนรู้โครงการอนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริ ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบใน

กระบวนการหลกั ดงัน้ี (1) การบริหารจดัการ 

ประกอบดว้ย แนวคิดการบริหารรูปแบบ 

POSDCoRB Model ของไลนด์าล  เออวิคและลเูธอร์  

กลิูค (Lyndall  Urwick & Luther  Gulick) หรือ

แนวคิดการบริหารรูปแบบ POCCC  Model ของ     

เฮนรี  เฟโยล ์(Henri  fayol) (2) การสร้างชาติสร้าง

แผน่ดิน ประกอบดว้ย: แนวคิดการสร้างชาติ การบูร

ณาการทางสงัคมและโครงสร้างและหนา้ท่ี (3) การ
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บริหารมุ่งผลสมัฤทธ์ิ ประกอบดว้ย: การวางแผน

ยทุธศสตร์ การแปลงยทุธศาสตร์สู่การปฏิบติัและ 

การประเมินผลและ (4) องคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

ประกอบดว้ย: การเปล่ียนแปลงองคก์ารใหเ้ป็น

องคก์ารแห่งการเรียนรู้ การจดัการความรู้ในองคก์าร

แห่งการเรียนรู้และการนาํเทคโนโลยีมาสนบัสนุนให้

เกิดพลงัแห่งการเรียนรู้ในองคก์าร โดยผูบ้ริหาร

โรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

มธัยมศึกษาเขต 6 ในฐานะท่ีเป็นผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงรูปแบบการบริหารการสนบัสนุน

กระบวนการเรียนรู้โครงการอนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริ จะตอ้งประสานทาํความเขา้ใจและ

เรียนรู้ร่วมกนั โดยใชแ้นวคิดและหลกัการการ

บริหารการสนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้โครงการ

อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ คือ โครงการอนั

เน่ืองมาจากพระราชดาํริ หลกัการสร้างชาติสร้าง

แผน่ดิน การบริหารมุ่งผลสมัฤทธ์ิ (achievement 

administration) องคก์รแห่งการเรียนรู้ (learning 

organization) และการบริหารจดัการ (management) 

เพ่ือประโยชนสู์งสุดต่อกระบวนการเรียนรู้โครงการ

อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 

 

การอภิปรายผล  

 จากผลการวิจยัสามารถนาํมาอภิปรายผลได ้

ดงัน้ี  (1) การเปล่ียนแปลงองคก์ารใหเ้ป็นองคก์าร

แห่งการเรียนรู้ (organization transformation for 

learning excellence)  พบวา่ การเปล่ียนแปลง

องคก์ารใหเ้ป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ส่ิงสาํคญัท่ีสุด 

คือ ผูบ้ริหารท่ีมีวิสยัทศันใ์นการบริหารองคก์รโดย

การประยกุตใ์ชแ้นวคิดของนกัการศึกษาเพ่ือจะเป็น

แนวทางเก่ียวกบัการบริหารโรงเรียนและทาํส่ิงท่ีดี ท่ี

เป็นประโยชนแ์ก่นกัเรียน ครู ชุมชน ผูป้กครอง ให้

โรงเรียนประสบผลสาํเร็จเป็นโรงเรียนท่ีมีมาตรฐาน

และมีคุณภาพ ใหมี้ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ

รักษาระดบัมาตรฐานของสถานศึกษา ใหเ้ป็นท่ี

คาดหวงัและพึงพอใจของชุมชน ทั้งในปัจจุบนัและ

อนาคต  และผูบ้ริหารจะตอ้งมีแนวคิดในการบริหาร

จดัการองคก์รและพร้อมท่ีจะไดรั้บการเปล่ียนแปลง

อยูต่ลอดเวลา โดยจะตอ้งมีคุณสมบติัท่ีพร้อมและ

สมบูรณ์ของการเป็นผูน้าํท่ีมีประสิทธิภาพและรักษา

ระดบัมาตรฐานของสถานศึกษา ใหเ้ป็นท่ีคาดหวงั

และพึงพอใจของชุมชน ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต

และผูบ้ริหารจะตอ้งมีแนวคิดในการบริหารจดัการ

องคก์รและพร้อมท่ีจะไดรั้บการเปล่ียนแปลงอยู่

ตลอดเวลา โดยจะตอ้งมีคุณสมบติัท่ีพร้อมและ

สมบูรณ์ของการเป็นผูน้าํท่ีมีประสิทธิภาพ  ซ่ึง

องคก์รจะเจริญรุ่งเรืองไดข้ึ้นอยู่ท่ีบุคลากรอนัเป็น

สินทรัพยท่ี์สาํคญัยิ่งในการสร้างความรู้เพ่ือพฒันา

ตนเอง  การสร้างสรรคท์างสงัคม  และการพฒันา

ประเทศชาติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ กลิูค และ

เออร์วิกค ์(Gulick & Urwick, 1937) ไดร้วบรวม

แนวคิดทางดา้นการบริหารต่าง ๆ เอาไวใ้นหนงัสือ 

โดยเสนอแนวคิดกระบวนการบริหารและ

ภาระหนา้ท่ีท่ีสาํคญัของนกับริหาร ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัดี

ช่ือวา่ POSDCoRB ประกอบดว้ย การวางแผน 

(planning) การจดัองคก์าร (organizing) การจดั

บุคลากรปฏิบติังาน (staffing) การอาํนวยการ 

(directing) การประสานงาน (coordinating) การ

รายงาน (reporting) และการงบประมาณ (budgeting) 

ทั้งน้ี ส่ิงสาํคญัของการเปล่ียนแปลงองคก์ารใหเ้ป็น

องคก์ารแห่งการเรียนรู้ คือ โครงสร้างในการบริหาร

การสนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้โครงการอนั

เน่ืองมาจากพระราชดาํริ โดยจะตอ้งไม่เป็นอุปสรรค

ต่อการบริหารการสนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ ซ่ึงพิจารณาได้

จากแนวคิดการสร้างชาติสร้างแผน่ดิน การกาํหนด

ระเบียบของสงัคมใด ๆ กต็ามจะถกูกาํหนดและช้ีนาํ

โดยสงัคมระดบับน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดการ
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สร้างชาติสร้างแผน่ดินเป็นการอธิบายใหเ้ห็นถึง

แนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปรากฏการณ์ใน

สงัคมและการเมืองของแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งการหา

เหตุผลเช่ือมโยงกบัเหตุการณ์ ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนใน

สงัคม จากแนวคิดการสร้างชาติ จะพบวา่ การ

กาํหนดระเบียบของสังคมใด ๆ กต็ามจะถกูกาํหนด

และช้ีนาํโดยสงัคมระดบับน ทั้งน้ี จะมีแนวคิดเร่ือง

เช้ือชาติ จารีตประเพณี หรือวฒันธรรมเป็นตวับ่งช้ี 

โดยใชท้ฤษฎีโครงสร้างและหนา้ท่ี (structural 

functional theory) เป็นตวัผลกัดนัและใชแ้นวคิด

การบูรณา ซ่ึงแนวคิดของคาร์ล (Karl, 1950) ได้

นาํเสนอทฤษฎีของการสร้างชาติวา่เป็นการรวม

ประชาชาติท่ีอยูใ่นแผน่ดินเดียวกนั ใหเ้ป็นปึกแผ่น

เพ่ือสถาปนาเป็นประชาชาติสมยัใหม่หรือประเทศ

ในปัจจุบนั ทั้งน้ีจะมีแนวคิดเร่ืองเช้ือชาติ จารีต

ประเพณี หรือวฒันธรรมเป็นตวับ่งช้ี โดยใชท้ฤษฎี

โครงสร้างและหนา้ท่ี เป็นตวัผลกัดนัและใชแ้นวคิด

การบูรณาการทางสงัคม (social integration) เป็น

แนวทางใหมี้ความเป็นปึกแผน่และความเหนียวแน่น

ทางสงัคม ดาํเนินงานใหป้ระสบผลสาํเร็จ โรงเรียน

ในสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยม ศึกษา 

เขต 6 กเ็ช่นกนัถูกจดัตั้งข้ึนโดยกระทรวงศึกษาธิการ 

โดยมีการออกเป็นพระราชบญัญติัจดัตั้งหน่วยงาน 

รวมถึงงบประมาณและจากแนวคิดการบูรณาการทาง

สงัคม ประชาชนกจ็ะเป็นผูส้นบัสนุนและอุปถมัภค์ ํ้า

จุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนในสังกดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 6 โดยมีทฤษฎี

โครงสร้างและหนา้ท่ี ท่ีเช่ือวา่ สงัคมมนุษยก์็

เหมือนกบัร่างกายของคน เช่นเดียวกนักบัโรงเรียน

ในสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 6 เป็นสถาบนัสงัคมกเ็ปรียบไดก้บัอวยัวะต่าง ๆ 

แต่ละสถาบนัเป็นโครงสร้างอยา่งหน่ึงของสงัคม ทาํ

หนา้ท่ีสนองตอบความจาํเป็นของสงัคม คือ การให้

การศึกษาและโรงเรียนจะทาํหนา้ท่ีถ่ายทอด

วฒันธรรมจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึง นอกจากน้ี

ผลการวิจยัยงัพบวา่ ผูบ้ริหารจะตอ้งมีการวางกลยทุธ์ิ

และยึดเป้าหมายหลกัการบริหารท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของ

องคก์รเป็นสาํคญัเพ่ือพร้อมเป็นองคก์รท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงในการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด

ของหลกัการการบริหารมุ่งผลสมัฤทธ์ิ (results based 

management--RBM) เป็นการบริหารท่ีให้

ความสาํคญักบัแผนการปรับเปล่ียนบทบาท ภารกิจ

และวิธีการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึง

กาํหนดวา่ภาครัฐจะตอ้งเปล่ียนแนวทางการบริหาร

ไปสู่การบริหารแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ  โดยยึด

ประชาชนเป็นเป้าหมายหลกัในการทาํงาน เป็น

เคร่ืองมือการบริหารท่ีมาพร้อมกบัแนวคิดการจดัการ

ภาครัฐแนวใหม่ท่ีใหค้วามสาํคญักบัการกาํหนด

วิสยัทศัน ์พนัธกิจ วตัถุประสงค ์เป้าหมายท่ีชดัเจน

และการกาํหนดผลผลิต ผลลพัธ์ ท่ีสอดคลอ้งกนั 

รวมถึงมีการกาํหนดตวัช้ีวดัผลการดาํเนินงานท่ี

ชดัเจนในการวดัความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน

เพ่ือใหก้ารทาํงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มี

ความรับผิดชอบต่อประชาชนและคุม้ค่าในการใช้

ภาษีของประชาชนและงบประมาณแผน่ดิน ให้

ความสาํคญัต่อการประเมินถึงความสาํเร็จอนัเป็น

ผลสมัฤทธ์ิจากการบริหารท่ีไดก้ระทาํ Canadian 

International Development Agency หรือ CIDA 

(2000) ไดน้าํเสนอหลกัการพ้ืนฐานของนโยบายและ

การปฏิบติัท่ีสาํคญัของการบริหารแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ  

ไว ้6 ประการ คือ การมีส่วนร่วม (participation) 

ความรับผิดชอบหรือความพร้อมรับผิด 

(accountability) ความโปร่งใส (transparency) ความ

เรียบง่าย (simplicity) การเรียนรู้จากการปฏิบติั 

(learning by doing) การนาํไปใชอ้ยา่งกวา้งขวาง 

(broaden application) (2) การจดัการความรู้ใน

องคก์รแห่งการเรียนรู้ (knowledge mangement in 

learning organization) โรงเรียนในสังกดัสาํนกังาน
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เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 มีการสร้าง

วิสยัทศัน ์พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ เป้าหมายการเรียน

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ มีการสร้าง

ความรู้ใหม่ มีการแสวงหาความรู้โครงการอนั

เน่ืองมาจากพระราชดาํริจากภายนอกโรงเรียน มีการ

จดัความรู้ใหเ้ป็นระบบเป็นการวางโครงสร้างความรู้

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ เพ่ือ

เตรียมพร้อมสาํหรับการเกบ็ความรู้โครงการอนั

เน่ืองมาจากพระราชดาํริอยา่งเป็นระบบในอนาคต มี

การประมวลและกลัน่กรองความรู้โครงการอนั

เน่ืองมาจากพระราชดาํริ มีการปรับปรุงรูปแบบ

เอกสารโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริใหเ้ป็น

มาตรฐาน มีการทาํใหน้กัเรียนเขา้ถึงความรู้โครงการ

อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ ท่ีตอ้งการไดง่้ายและ

สะดวกดว้ยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ

ส่งเสริมการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้โครงการอนั

เน่ืองมาจากพระราชดาํริระหวา่งกนัของนกัเรียน มี

การสร้างความรู้โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 

ทาํใหก้ารเรียนรู้โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ

เป็นส่วนหน่ึงของงาน ส่ิงเหล่าน้ีเป็นการจดัการ

ความรู้ในองคก์รแห่งการเรียนรู้ จากแนวคิดท่ีสาํคญั

เก่ียวกบัการบริหารจดัการเพ่ือสนบัสนุนการศึกษาใน

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงช้ีใหเ้ห็นวา่แนวคิด

การบริหารจดัการเพ่ือสนบัสนุนการศึกษาเพ่ือให้

บรรลุจุดหมาย ไดแ้ก่ ประโยชนข์องผูศึ้กษาเองและ

ส่วนรวม สงัคมและบา้นเมืองนั้น การศึกษาทาํหนา้ท่ี

เป็นปัจจยั หรือเคร่ืองมือท่ีจะนาํไปสู่จุดหมาย

ดงักล่าว การศึกษาในความหมายน้ีจะตอ้งประกอบ 

ดว้ย 4 ส่วน คือ ส่วนวิชาความรู้ ส่วนความคิดวินิจฉยั 

ส่วนจิตใจและคุณธรรมและส่วนความขยนัอดทน

และยงัพบวา่การจดัการความรู้ในองคก์รแห่งการ

เรียนรู้นั้นมีแนวคิดกระบวนการการบริหารจดัการซ่ึง

ประกอบดว้ยหนา้ท่ีสมัพนัธ์กนั 4 ประการ มาใชใ้น

การศึกษาการบริหารจดัการท่ีจะนาํไปกาํหนดทิศทาง

หรือเป็นกลไกในการสนบัสนุนกระบวน การเรียนรู้

โครงการอนัเน่ืองพระราชดาํริ สามารถอธิบายไดว้า่

การบริหารการสนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ เป็น

กระบวนการของกิจกรรมท่ีต่อเน่ืองและประสานงาน

กนั ซ่ึงผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งตอ้งร่วมกนัดาํเนินการและ

บริหารจดัการ เพ่ือใหก้ารบริหารจดัการดาํเนินไป

และประสบความสาํเร็จบนพ้ืนฐาน 4 ประการ คือ 

การวางแผน (planning) การจดัการองคก์ร 

(organizing) การนาํหรือการสัง่การ (leading or 

directing) และการควบคุม (controlling) ทั้งน้ี บุญดี  

บุญญากิจและคณะไดก้ล่าวถึงกระบวนการจดัการ

ความรู้วา่ เป็นกระบวนการบริหารจดัการท่ีจะช่วยให้

เกิดพฒันาการของความรู้ หรือการจดัการความรู้ท่ีจะ

เกิดข้ึนภายในองคก์ร ประกอบดว้ยขั้นตอนต่าง ๆ 7 

ขั้นตอน คือ การคน้หาความรู้ (knowledge 

identification) การสร้างและการแสวงหาความรู้ 

(knowledge creation and acquisition) การจดัการ

ความรู้ใหเ้ป็นระบบ (knowledge organization) การ

ประมวลและกลัน่กรองความรู้ (knowledge 

codification and refinement) การเขา้ถึงความรู้ 

(knowledge accessibility) การแบ่งปันแลกเปล่ียน

ความรู้ (knowledge sharing) และการเรียนรู้ 

(learning) หากประมวลการจดัการความรู้ท่ีจะเกิดข้ึน

ภายในโรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา มธัยมศึกษา เขต 6 ตามขั้นตอนดงักล่าว 

ดงัน้ี โรงเรียนมีการจดัการความรู้เพ่ือสนบัสนุนการ

เรียนรู้โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริหรือยงั 

การจดัการความรู้เพ่ือสนบัสนุนการเรียนรู้โครงการ

อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริอยูใ่นรูปแบบใดและจะ

เอามารวมกนัไดอ้ยา่งไร จะแบ่งประเภทและหวัขอ้

การจดัการความรู้เพ่ือสนบัสนุนการเรียนรู้โครงการ

อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริอยา่งไร ทาํอยา่งไร

รูปแบบเอกสารการจดัการความรู้เพ่ือสนบัสนุนการ
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เรียนรู้โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริเป็น

มาตรฐานและมีความสมบูรณ์ของเน้ือหา นกัเรียน

เขา้ถึงความรู้โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริได้

ง่ายและสะดวกหรือไม่ โรงเรียนมีการจดัการความรู้

เพ่ือสนบัสนุนการเรียนรู้โครงการอนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริโดยการแบ่งปันความรู้หรือไม่และการ

จดัการความรู้เพ่ือสนบัสนุนการเรียนรู้โครงการอนั

เน่ืองมาจากพระราชดาํริก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อ

โรงเรียนและนกัเรียนหรือไม่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

แนวความคิดของ ปีเตอร์  เฟอร์ดินานด ์ ดรักเกอร์ 

(Ducker, 1954) โดยไดก้ล่าวถึง แรงงานท่ีใชค้วามรู้ 

(knowledge worker) ซ่ึงมีแนวโนม้เพ่ิมจาํนวนมาก

ข้ึนและทวีความสาํคญัข้ึนในสังคมและบุคลากรของ

องคก์รเป็นทุนทางปัญญาซ่ึงหมายถึง ส่ิงท่ีองคก์รรู้

โดยอาจจะเป็นความคิด ความรู้ หรือนวตักรรม ซ่ึง

องคก์รสามารถนาํไปทาํใหเ้กิดการปฏิบติังานท่ีมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือผลกาํไรทางธุรกิจได ้

พร้อม ๆ กนันั้น ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี กท็าํ

ใหก้ารศึกษาคน้ควา้ การจดัเกบ็ การคน้หาความรู้

และการสร้างความรู้ใหม่เพ่ิมจาํนวนข้ึนอยา่งรวดเร็ว 

นอกจากน้ี การสร้างวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้เป็นส่ิง

ท่ีองคก์รควรมีหลกัการปฏิบติัท่ีชดัเจนเพ่ือใหเ้กิด

เป็นเสน้ทาง แบบฉบบัท่ีสามารถเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง

และเกิดประโยชนอ์นัเป็นภาพลกัษณ์วฒันธรรมองค์

ท่ีดีงาม โดยสอดคลอ้งกบัแนวคิดของลอร์ด  เอค๊ตนั 

(Lord  Acton) ท่ีกล่าววา่ วฒันธรรมอนัหลากหลาย

เป็นพรอนัศกัด์ิสิทธิแด่สมาชิกของสงัคม ลอร์ด  เอค๊

ตนั (Lord Acton) เตรียมใชว้ลี หมอ้ตม้รัฐ (the 

cauldron of the State) เป็นหมอ้หลอมรวมของรัฐท่ีมี

กลุ่มคนต่างกนัทางเช่ือชาติวฒันธรรม เกิดการถ่ายเท

ความรู้ ความสามารถ (3) การนาํเทคโนโลยีมา

สนบัสนุนใหเ้กิดพลงัแห่งการเรียนรู้ในองคก์าร 

(adding technological power to organizational 

learning) แนวคิดการใชเ้ทคโนโลยีช่วยการเรียนรู้

ปัจจุบนั ทาํใหผู้ค้นสามารถเขา้ถึงความรู้และพฒันา

ตนเองทั้งความรู้ การสร้างภูมิปัญญาและความคิด

สร้างสรรค ์ ในปัจจุบนัระบบสารสนเทศเป็น

ส่ิงจาํเป็นในชีวิตประจาํวนั รวมถึงเป็นเคร่ืองมือใน

การเรียนรู้โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ เพ่ือ

คน้ควา้หาขอ้มลู ข่าวสาร งานวิจยัและเพ่ือการศึกษา 

โรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

มธัยมศึกษา เขต 6 ไดน้าํระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

มาใชป้ระโยชนท์างการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ใน

โรงเรียน ซ่ึงมีสาระ สาํคญัต่อการศึกษาโครงการอนั

เน่ืองมาจากพระราชดาํริ เป็นอยา่งมาก ในปัจจุบนั

ระบบสารสนเทศเป็นส่ิงจาํเป็นในชีวิตประจาํวนั 

รวมถึงเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้โครงการอนั

เน่ืองมาจากพระราชดาํริ เพ่ือคน้ควา้หาขอ้มลู 

ข่าวสาร งานวิจยัและเพ่ือการศึกษา เพ่ือใหก้าร

บริหารการสนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้โครงการ

อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริของโรงเรียนในสังกดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มธัยมศึกษา เขต 6 เกิด

ประโยชนสู์งสุด โรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา มธัยมศึกษา เขต 6 ไดน้าํเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช ้โดยการนาํระบบเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตมาใชป้ระโยชนท์างการศึกษาในรูปแบบ

ต่าง ๆ ในโรงเรียน เช่น การจดัทาํเป็นบทเรียน

อิเลก็ทรอนิกส์ การจดัทาํรูปแบบโปรแกรมสาํเร็จรูป 

การจดัทาํเวบ็ไซต ์ซ่ึงมีสาระสาํคญัต่อการศึกษา

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริเป็นอยา่งมาก 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วอลแชม (Walsham, 

2001) ท่ีกล่าวา่ เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้

กระบวนการจดัการความรู้เป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพมากข้ึนช่วยใน การกระจายความรู้ การ

ถ่ายทอดความรู้สามารถดาํเนินการไดร้วดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบของ

องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ Marquardt (1996) หน่ึง

ในองคป์ระกอบกคื็อการนาํเทคโนโลยีมาสนบัสนุน
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ใหเ้กิดพลงัแห่งการเรียนรู้ในองคก์าร  (4) รูปแบบ

การบริหารจดัการในการสนบัสนุนกระบวนการ

เรียนรู้โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ รูปแบบ

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชใ้นการบริหาร

จดัการดา้นการเรียนการสอน โดยการเรียนรู้ผา่นเวป็

ไซตบ์นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จะทาํใหก้ารบริหาร

จดัการในการสนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้โครงการ

อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ โรงเรียนในสังกดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มธัยมศึกษาเขต 6 เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดต่อการจดัการความรู้โครงการอนั

เน่ืองมาจากพระราชดาํริ มีรูปแบบท่ีชดัเจน เป็นการ

สร้างประสิทธิภาพและสามารถดาํเนินการได้

ครอบคลุมกระบวนการเรียนรู้โครงการอนั

เน่ืองมาจากพระราชดาํริ และการท่ีจะใหเ้กิดรูปแบบ

การบริหารจดัการ ดงักล่าวน้ีไดจ้ะตอ้งดาํเนินการ 

ดงัน้ี การกาํหนดทิศทางขององคก์รใหช้ดัเจน  

การกาํหนดกลยทุธ์ท่ีสาํคญัขององคก์ร การนาํ

ยทุธศาสตร์องคก์รไปสู่ภาคปฏิบติั การพฒันา

รูปธรรมการเรียนรู้โครงการอนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริและเขา้สู่กระบวนการเรียนรู้โครงการ

อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด

องคป์ระกอบขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ 

Marquardt  (1996) ท่ีกล่าววา่ในการสร้างหรือพฒันา

องคก์รเพ่ือใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้นั้น จะตอ้งมี

องคป์ระกอบ 5 ดา้น ดว้ยกนั คือ ดา้นองคก์ร ดา้นคน 

ดา้นเทคโนโลย ีดา้นการจดัการความรู้และดา้นการ

เรียนรู้ โดยองคป์ระกอบทั้ง 5 จะเป็นองคป์ระกอบท่ี

มีความสมัพนัธ์และเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั 

 

ข้อเสนอแนะ  

 ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั โดย

แบ่งเป็น 3 หวัขอ้ คือ (1) ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 

ดงัน้ี โรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

มธัยมศึกษา เขต 6 ตอ้งดาํเนินการเปล่ียนแปลง

องคก์ารใหเ้ป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ โดยการสร้าง

วิสยัทศันใ์นการบริหารการสนบัสนุนกระบวนการ

เรียนรู้โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ การสร้าง

และพฒันาวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้โครงการอนั

เน่ืองมาจากพระราชดาํริและปรับปรุงโครงสร้างใน

การบริหารการสนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ ตอ้งดาํเนินการ

จดัการความรู้ในองคก์รแห่งการเรียนรู้ โดยการสร้าง

และนาํกระบวนการจดัการความรู้เพ่ือสนบัสนุนการ

เรียนรู้โครงการอนัเน่ืองมา จากพระราชดาํริ มาใชใ้น

โรงเรียน ตอ้งดาํเนินการนาํเทคโนโลยีมาสนบัสนุน

ใหเ้กิดพลงัแห่งการเรียนรู้ในองคก์าร โดยการนาํ

ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมาใชใ้นการบริหาร

จดัการและสนบัสนุนใหมี้การใชเ้ทคโนโลยีท่ีเกิด

ประโยชนสู์งสุดและตอ้งกาํหนดแนวทางการบริหาร

จดัการท่ีจะนาํไปกาํหนดทิศทางหรือเป็นกลไก ใน

การสนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้โครงการอนัเน่ือง

พระราชดาํริอยา่งเป็นรูปธรรม ท่ีจะนาํไปถ่ายทอดสู่

เยาวชนซ่ึงเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีจะมีส่วนช่วยในการ

สานต่อแนวพระราชดาํริใหบ้งัเกิดความยัง่ยืนและ

เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีความต่อเน่ืองเป็น

ระบบ (2) ขอ้เสนอแนะในการนาํนโยบายไปปฏิบติั 

ดงัน้ี โรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

มธัยมศึกษา เขต 6 ตอ้งกาํหนดแนวทางการบริหาร

จดัการในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  ตอ้ง

ดาํเนินการจดัหาโครงสร้างพ้ืนฐานในการเรียนรู้

โครงการอนัเน่ืองพระราชดาํริโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ  ตอ้งกาํหนดแนวทางการบริหารจดัการ

ในการดาํเนินการใหโ้รงเรียนเป็นองคก์รแห่งการ

เรียนรู้นั้นตอ้งสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของ

ผูเ้ก่ียวขอ้งกบักระบวนการเรียนรู้โครงการอนัเน่ือง

พระราชดาํริ ตอ้งกาํหนดกรอบแนวทางการนาํ

รูปแบบการบริหารแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิไปใชใ้น

โรงเรียนและนาํผลการวิจยัเป็นตน้แบบใหก้บั
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โรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

มธัยมศึกษาอ่ืน ๆ ต่อไป และ (3) ขอ้เสนอแนะใน

การนาํผลการวิจยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี ควรมีการวิจยัการ

นาํรูปแบบการบริหารการสนบัสนุนกระบวนการ

เรียนรู้โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริของ

โรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

มธัยมศึกษา เขต 6 ไปทดลองใชแ้ละทาํการประเมิน

รูปแบบในการนาํไปสู่การปฏิบติัอยา่งมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควรมีการวิจยัต่อเน่ือง

โดยการวิจยัจาํแนกแต่ละองคป์ระกอบใน

กระบวนการหลกัของรูปแบบการบริหารการ

สนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้โครงการอนั

เน่ืองมาจากพระราชดาํริ โดยแยกการทาํวิจยัเฉพาะ

ในแต่ละองคป์ระกอบ (3.3) ควรมีการวิจยัเร่ือง

ตวัช้ีวดัความสาํเร็จของโรงเรียนในสังกดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา มธัยมศึกษาเขต 6 ในการทดลอง

ใชรู้ปแบบการบริหารจดัการในการสนบัสนุน

กระบวนการเรียนรู้โครงการอนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริท่ีไดจ้ากผลการวิจยั เพ่ือสร้างเป็น

มาตรฐานและ (3.4) การวิจยัคร้ังต่อไปควรพิจารณา

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารการสนบัสนุนกระบวน 

การเรียนรู้โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริทั้งท่ี

เป็นปัจจยัเชิงบวกและปัจจยัเชิงลบ วา่มีปัจจยัใดบา้ง

ท่ีส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการบริหาร

การสนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้โครงการอนั

เน่ืองมาจากพระราชดาํริ  
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การบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย 

The Conservative Forest Resource Administration in Thailand 

 

                                                                                                                                                                                              สมชาย  โพธ์ิตระกลู                                                                                                                          

 

บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา  (1) สภาพการบริหารจดัการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมใ้นประเทศไทย   

(2) ปัจจยัการบริหารจดัการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมใ้นประเทศไทย  (3) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารจดัการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไมใ้นประเทศไทย และ (4) แนวทางการบริหารจดัการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมท่ี้เหมาะสมกบับริบท

ในสงัคมไทย การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสนาม

จากกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นบุคลากรของกรมป่าไม ้และกรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช  จาํนวน 376 คน สถิติท่ีใช้

ในการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

ผลการศึกษาพบวา่  (1) สภาพการบริหารจดัการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมใ้นประเทศไทยในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง  

(2) ปัจจยัการบริหารจดัการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมใ้นประเทศไทย  ตามกรอบนโยบาย ปัจจยัภายในองคก์ารและปัจจยั

ภายนอกองคก์าร มีอิทธิพลต่อการบริหารจดัการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมใ้นภาพรวม  (3) มี 5 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล 

ต่อการบริหารจดัการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมใ้นประเทศไทยในภาพรวม  เรียงจากมากไปนอ้ยคือ ปัจจยัภาวะผูน้าํ ปัจจยั

แรงจูงใจในการปฏิบติังาน ปัจจยัดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ปัจจยัสภาพทางการเมือง สุดทา้ยคือ ปัจจยัลกัษณะของ

หน่วยงานปฏิบติั และ (4) แนวทางการบริหารจดัการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมใ้นประเทศไทยท่ีเหมาะสมกบับริบทใน

สงัคมไทย คือ ตอ้งคาํนึงถึงกาลเวลาในโลกของเทคโนโลยีดว้ย 

 

คําสําคัญ: การบริหารจดัการ, การอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้

 

Abstract 

 This research examines: (1) the status of conservative forest resource administration in Thailand; 

(2) factors of conservative forest resource administration in Thailand; (3) factors influencing conservative 

forest resource administration in Thailand; and (4) suggests guidelines for conservative forest resource 

administration appropriate to the context in Thailand. This research is quantitative, using questionnaires as a 

tool to collect information from officers of the Royal Forest Department and the Department of National 

Parks, Wildlife and Plant Conservation totaling 376 samples. Statistics used are mean, standard deviation, and 

correlation testing between the independent variables and dependent variable. The analysis finds that: (1) the 

status of conservative forest resource administration is moderate overall; (2) factors of conservative forest resource 

administration in the policy framework, internal organizational factors and external organizational factors 
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influence the conservation management of forest resources overall; (3) there are five factors influencing the 

conservative forest resource administration in ascending order: leadership factors, motivation factors, 

performance factors, compensation and benefits factors, political conditions, and the last factor was the nature 

of the operation agencies; and (4) the guidelines for conservation administration appropriate to the context in 

Thailand include taking into account the worldwide use of modern technology. 

 

Keywords: administration, conservative forest resource 

 

ความนํา  

ป่าไมเ้ป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีสาํคญัและ

จาํเป็นอยา่งยิ่งต่อการดาํรงชีพของมนุษย ์เพราะเป็นแหล่ง

อาํนวยประโยชนท์ั้งทางตรงและทางออ้ม แต่ในประเทศ

ไทยสถานการณ์การจดัการป่าไมต้ั้งแต่เร่ิมแรกจวบจน

ปัจจุบนัมีปัญหามาก จนส่งผลกระทบต่อการสูญเสียป่า

และการเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอ้มเป็นอย่างมาก ในช่วง

เร่ิมแผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 2504) 

พ้ืนท่ีป่าไมท้ัว่ประเทศมีอยูป่ระมาณ  171  ลา้นไร่ หรือ

คิดเป็นร้อยละ  53 ของพ้ืนท่ีทั้งประเทศ  จากการสาํรวจ

ทรัพยากรป่าไมใ้นปี พ.ศ. 2543 พบว่า พ้ืนท่ีป่าเหลืออยู่

เพียงร้อยละ 25 เท่านั้น (กรมป่าไม,้ 2545) การลดลง

อยา่งรวดเร็วของพ้ืนท่ีป่าไม ้ส่วนหน่ึงเป็นผลเน่ืองมาจาก

การเพ่ิมข้ึนของจาํนวนประชากรการอพยพยา้ยถ่ินของ

กลุ่มคนบางกลุ่มท่ีตอ้งการบุกเบิกพ้ืนท่ีใหม่ และความ

ตอ้งการพ้ืนท่ีทาํกินของราษฎร ทาํใหเ้กิดการบุกรรุกพ้ืนท่ี

ป่าไม ้เพ่ือนาํพ้ืนท่ีเหล่านั้นมาใชใ้นการเพาะปลกู  ภาครัฐ

ไดแ้สดงบทบาทในการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีป่า 

โดยไดป้ระกาศพ้ืนท่ีป่าจาํนวนมากเป็นพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ ์ 

เช่น  พ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ  พ้ืนท่ีเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า  

เป็นตน้  โดยใชก้ฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการบริหาร

จดัการพ้ืนท่ีเพ่ือใหป่้าไมค้งอยู่  การแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

ก่อใหเ้กิดความอ่อนแอของชุมชนทอ้งถ่ิน เน่ืองจากชุมชน

ไม่มีอาํนาจในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม ้(กระทรวง

ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2551) 

 ปัญหาการทาํลายทรัพยากรป่าไมก่้อใหเ้กิด

ผลกระทบกบัประชาชนในวงกวา้ง  หากไม่มีการแกไ้ข 

ปัญหาจะยิ่งทวีความรุนแรง และแกไ้ขไดย้ากลาํบาก  ซ่ึง

จะเห็นไดจ้ากหนงัสือและข่าวสารทัว่ไปดงัน้ี 

รัฐธวิทย ์ พะมุลิลา (2550, หนา้ 12-22) ได้

กล่าวถึงผลกระทบจากการสูญเสียป่าไมไ้วด้งัน้ี 

1. การท่ีป่าไมถ้กูทาํลายลงมากจะทาํใหเ้กิด

ภาวะนํ้าท่วมไดง่้าย เน่ืองจากป่าไมแ้ละพืชคลุมดิน ซ่ึง

เปรียบเทียบเสมือนเข่ือนตามธรรมชาติคอยปะทะหรือ

ชะลอการไหลของกระแสนํ้าอนัรวดเร็ว  

2. หากสภาพป่าถกูทาํลายจะทาํใหเ้กิดการเซาะ

กร่อนหรือการพงัทลายของดิน ซ่ึงสาเหตุสาํคญักคื็อพ้ืน

แผน่ดินนั้นปราศจากส่ิงปกคลุม ขาดส่ิงท่ีจะช่วยสกดักั้น

แรงนํ้าหรือลมท่ีเป็นตวัการกดัชะดิน  

3. หากสภาพป่าถกูทาํลายจะเกิดผลกระทบต่อ

ระบบการพ่ึงพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัตามธรรมชาติ 

กล่าวคือ พืชนบัไดว้า่เป็นผูผ้ลิตในระบบนิเวศ และ      

การสังเคราะห์อินทรียส์ารจะไดก๊้าซคาร์บอนไดออกไซด์

ซ่ึงเป็นอาหารเบ้ืองตน้ของส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ ทุกชนิดในโลก 

ท่ีไม่สามารถสร้างอาหารดว้ยตนเองทั้งทางตรงและ

ทางออ้ม ดงันั้นสารอินทรียท่ี์สังเคราะห์ไดจ้ากพืชจึงมี

ความสาํคญัมาก ถา้ขาดพืชและการสงัเคราะห์แสงเสีย

แลว้ ส่ิงมีชีวิตอยา่งอ่ืนในโลกทัว่ไปจะดาํรงอยูไ่ม่ได ้

4. ทาํใหข้าดท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ ป่าไมเ้ป็นท่ี

พกัผอ่นหยอ่นใจท่ีดีแห่งหน่ึง เพราะเป็นสถานท่ีท่ีมีความ
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สวยงามร่มเยน็ มีอากาศบริสุทธ์ิ และมีทิวทศันธ์รรมชาติ

อนัสวยงาม  

ปัจจุบนั (พ.ศ. 2554) มีการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าไมเ้พ่ือ

การสร้างรีสอร์ทของกลุ่มนายทุนและการเขา้ทาํ

การเกษตรในหลาย ๆพ้ืนท่ี เช่น การบุกรุกพ้ืนท่ีป่าสงวน

แห่งชาติในพ้ืนท่ีเขตอุทยานแห่งชาติเขตทบัลาน อาํเภอ

วงันํ้าเขียว  จงัหวดันครราชสีมา (หนงัสือมติชนรายวนั  

ฉบบัวนัท่ี  26  กรกฎาคม  2554)  และการบุกรุกป่าสงวน

แห่งชาติ ป่าดงชมพพูาน และป่าดงกะเชอ  ตาํบลหลุบเลา  

อาํเภอภูพาน  จงัหวดัสกลนคร  โดยกลุ่มนายทุนทาํการ

บุกรุกแผว้ถางป่า ตดัตน้ไมเ้พ่ือปลกูยางพารา และปลกู

มนัสาํปะหลงัอยา่งต่อเน่ือง เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่  4 – 5  

ปี  จนตน้ยางพารามีขนาดโต และกลุ่มนายทุนจะใชย้าฆ่า

หญา้กาํจดัวชัพืชเพ่ือฆ่าหญา้  ทาํใหช้าวบา้นตอ้ง

ระมดัระวงัในเร่ืองนํ้ากินนํ้าใช ้เน่ืองจากสารเคมีตกคา้ง

และไหลลงสู่ลาํหว้ยหลุ่ม เป็นอนัตรายทั้งต่อคนและสตัว ์ 

โดยเฉพาะสตัวน์ํ้าตายเป็นจาํนวนมาก คิดเป็นพ้ืนท่ี

จาํนวน  950 ไร่ (หนงัสือพิมพม์ติชนรายวนั ฉบบัวนัท่ี 

17 พฤศจิกายน  2555) 

เน่ืองจากความผนัผวนทางการเมืองส่งผลให้มี

การปรับเปล่ียนกระทรวง ทบวง กรม  จากการ

ปรับเปล่ียน กระทรวง ทบวง กรม ท่ีไม่สามารถจดัคนท่ี

เหมาะสมเขา้ทาํงานให้ตรงกบัภาริกิจท่ีไดรั้บ

มอบหมายได ้เพราะขาดเจา้หนา้ท่ี ผูมี้ความรู้

ความสามารถเฉพาะดา้น  จึงตอ้งใชเ้จา้หนา้ท่ีท่ีมีอยูส่ั่งให้

ปฏิบติัหนา้ท่ีไปพรางก่อน  เม่ือเป็นดงัน้ี จึงทาํใหก้าร

ปฏิบติังานไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์หรือไม่บรรลุตาม

เป้าหมายท่ีกาํหนด และทาํงานเพียงแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 

ขาดการวางแผนในระยะยาว นอกจากนั้น ยงัพบว่า 

ปัญหาดา้นการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรป่าไม ้เน่ืองจาก

การเพ่ิมข้ึนของจาํนวนประชากร และการขยายตวัทาง

เศรษฐกิจ  จึงทาํใหเ้กิดการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าไม ้ ซ่ึงเป็น

พ้ืนท่ีอนุรักษ ์ เช่น  ป่าสงวนแห่งชาติ  เขตอุทยาน

แห่งชาติ  เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า ปัญหาการใช้

ประโยชน์ท่ีดินไม่เหมาะสม  ในบางพ้ืนท่ีมีการใช้

ประโยชน์ท่ีดินผิดประเภทไม่สอดคลอ้งกบักบั

สมรรถนะของทรัพยากรดิน  ปัญหาการถือครองท่ีดิน 

เป็นปัญหาเก่ียวกบัทรัพยากรท่ีดิน  ไดแ้ก่  การไม่มี

กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน หรือครอบครองท่ีดินโดยไม่มีสิทธิ

โดยชอบดว้ยกฎหมาย การเผาทาํลายป่าเพ่ือยึดพ้ืนท่ีทาํ

การเกษตร ทาํให้เกิดไฟป่าเผาทาํลายพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์

และท่ีสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ  ส่งผลใหเ้กิดปัญหา

สังคม ซ่ึงเป็นปัญหาระดบัชาติท่ีค่อนขา้งจะยุ่งยาก และ

มีความซับซ้อนในการแกไ้ข เพราะเม่ือแกไ้ขปัญหา

ดา้นหน่ึงหมดไป จะเกิดปัญหาใหม่ตามมาเสมอ  

นอกจากนั้น การจดัการป่าไมเ้ชิงพาณิชยข์องรัฐท่ีผา่นมา

ในอดีต ประกอบกบัการไม่มีขอ้มลูท่ีเพียงพอเก่ียวกบั

ลกัษณะวิถีชีวิตของคนในชุมชนชนบทท่ีมีการพ่ึงพา

อาศยัเก้ือกลูกนัระหวา่งคนกบัป่า กมี็ส่วนทาํใหพ้ื้นท่ีป่า

ไมล้ดลงอยา่งต่อเน่ืองเช่นกนั (รัชนี  โพธิแท่น, 2553) 

   

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1.  เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจดัการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไมใ้นประเทศไทย 

2.  เพ่ือศึกษาปัจจยัการบริหารจดัการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไมใ้นประเทศไทย 

3. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหาร

จดัการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมใ้นประเทศไทย 

4.  เพ่ือนาํเสนอแนวทางการบริหารจดัการ

อนุรักษท์รัพยากรป่าไมท่ี้เหมาะสมกบับริบทใน

สงัคมไทย 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย         

 จากแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการอนุรักษ ์ทรัพยากรป่าไม ้

ในประเทศไทย ผูวิ้จยัไดวิ้เคราะห์และสังเคราะห์ พบว่า 
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มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารจดัการอนุรักษท์รัพยากรป่า

ไมใ้นประเทศไทย รวมทั้งจากการศึกษาขอ้มลูเก่ียวกบั

อาํนาจหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ พนัธกิจและยทุธศาสตร์

ของกรมป่าไม ้ ผูวิ้จยัไดน้าํมาสู่การสร้างกรอบแนวคิด

การวิจยั และนาํเสนอยทุธศาสตร์การบริหารจดัการ

อนุรักษท์รัพยากรป่าไมท่ี้เหมาะสมกบับริบทสังคมใน

ประเทศไทย ดงัน้ี 

 
 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

แนวคิด ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

ผูวิ้จยัไดศึ้กษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั การบริหารจดัการการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม ้เพ่ือเป็นกรอบความคิดหลกัในการ

ดาํเนินงานวิจยั ดงัน้ี 

 1.  แนวความคิดเก่ียวกบัการอนุรักษท์รัพยากร

ป่าไม ้เป็นแนวคิดบนหลกัการจดัการทรัพยากรท่ีทดแทน 

ได ้ซ่ึงตอ้งคาํนึงถึงความยัง่ยืน 

 2.  แนวความคิดเก่ียวกบัการจดัการป่าชุมชน 

เป็นแนวคิดบนหลกัการคนกบัป่าอยูด่ว้ยกนัได ้หากจดัการ

ประโยชนท่ี์ไดรั้บอยา่งลงตวั 
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3.  แนวความคิดดา้นการปลกูป่าทดแทนตาม

แนวพระราชดาํริในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  เป็น

แนวคิดท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัพระราชทานให้

ประชาชนตระหนกัถึงคุณค่าทรัพยากรป่าไม ้โดยไม่ตอ้ง

ซบัซอ้น ปล่อยใหธ้รรมชาติจดัการตวัเอง เพียงแต่ตอ้ง

เขา้ใจธรรมชาติและไม่รบกวนธรรมชาติจนเกินไป 

 4.  แนวความคิดเก่ียวกบัการกาํหนดนโยบาย

สาธารณะ เป็นแนวคิดท่ีภาครัฐจะตอ้งนาํขอ้มูลดา้นการ

บริหารจดัการการอนุรักทรัพยากรป่าไม ้ไปกาํหนด

กรอบนโยบาย เพ่ือใหเ้กิดการปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม 

 5.  แนวความคิดเก่ียวกบัประสิทธิผลของการ

ดาํเนินโครงการตามนโยบายสาธารณะ เป็นแนวคิดท่ี

คาํนึงถึงผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนไดบ้นพ้ืนฐานของการ

บริหารงานภาครัฐ โดยสัง่การผา่นหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ี

รับผิดชอบ 

 6.  แนวความคิดท่ีเป็นปัจจยัการบริหารจดัการ

ภายในองคก์าร เป็นแนวคิดบนหลกัการจดัการองคก์าร

ใหเ้หมาะสม ซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบับุคลากรภายใน

องคก์ารท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการการ

อนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้

 7.  แนวความคิดท่ีเป็นปัจจยัการบริหารจดัการ

ภายนอกองคก์าร เป็นแนวคิดบนหลกัการการมีส่วนร่วม

ในการบริหารจดัการการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้

เพราะปัจจยัภายนอกองคก์ารส่งผลใหป้ระสิทธิผลการ

ปฏิบติังานขององคก์ารท่ีมีหนา้ท่ีเกิดผลสาํเร็จหรือเกิด

ความลม้เหลวได ้

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

การวิจยัเร่ือง การบริหารจดัการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไมใ้นประเทศไทย  ผูวิ้จยัดาํเนินการตาม

ระเบียบวิธีวิจยั ดงัน้ี 

ขั้นตอนและวิธีการวิจยั 

การวิจยัเร่ืองน้ี ผูวิ้จยัจะดาํเนินการตามขั้นตอน

และวิธีการวิจยั ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี  1  ศึกษาตวัตวัแปรอิสระ และตวัแปรตามจาก

เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขั้นตอนท่ี  2  สร้างแบบสอบถาม แลว้วิเคราะห์ขอ้มูล ตาม

วตัถุประสงคข์อ้  1 - 3 

ขั้นตอนท่ี  3  นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ตาม

วตัถุประสงค ์ 1 - 3  มาสร้างแบบสอบถาม 

ขั้นตอนท่ี  4  นาํขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสอบถามจากขั้นตอน

ท่ี 3  มาวิเคราะห์การบริหารจดัการอนุรักษ ์

ทรัพยากรป่าไม ้ในประเทศไทย 

ขั้นตอนท่ี  5  นาํผลการวิเคราะห์มาสรุปหาแนวทางการ

กาํหนดแนวการบริหารจดัการอนุรักษ ์

ทรัพยากรป่าไมท่ี้เหมาะสมกบับริบทในประเทศไทย 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ บุคลากรของกรม

ป่าไม ้จาํนวน 1,912 คน และบุคลากรของกรมอุทยาน

แห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช จาํนวน 4,095 คน  รวม

ทั้งส้ิน 6,007 คน  

 ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง (เชิงปริมาณ) ไดก้าํหนด

ขนาดของกลุ่มตวัอย่างจากกลุ่มผูป้ฏิบติังานจนถึง

ผูบ้ริหารระดบัสูง โดยมีวิธีเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบการใช้

สูตรยามาเน่ (Yamane, 1967, p. 86) ไดจ้าํนวน 376 คน  

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี คือ 

แบบสอบถาม  ซ่ึงผูวิ้จยัไดด้าํเนินการศึกษาเอกสาร 

แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการ

อนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้ในประเทศไทย  

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูวิ้จยัไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพ่ือนาํมา

วิเคราะห์จากแหล่งขอ้มลู ดงัน้ี 

ใชแ้บบสอบถาม (questionnaire) ท่ีใหผู้ต้อบ

เป็นผูอ่้านคาํถาม และกรอกคาํตอบดว้ยตนเอง (self-
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administered questionnaires) เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็

รวบรวม โดยผูวิ้จยัไดน้าํแบบสอบถามไปให้ผูบ้ริหาร

ระดบัสูง ผูบ้ริหารระดบักลาง และเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานใน

กรมป่าไม ้และกรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช ท่ี

เป็นกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 376 คน  กรอกคาํตอบแลว้รับ

แบบสอบถามคืนหรือส่งกลบัทางไปรษณียโ์ดยมีการ

ติดตามขอความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามอยา่ง

ใกลชิ้ด  เม่ือผูวิ้จยัตรวจสอบความถูกตอ้ง และความ

ครบถว้น สมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีไดรั้บตอบ

กลบัคืนมามาลงรหสัตวัเลข (code)  ตามเกณฑข์อง

เคร่ืองมือแต่ละส่วน แลว้จึงนาํไปประมวลผลและ

วิเคราะห์ขอ้มลูในขั้นต่อไป 

 

สถิติทีใ่ช้ในวเิคราะห์ข้อมูล 

สถิติท่ีใชใ้นการนาํเสนอขอ้มลูและวิเคราะห์ขอ้มลู

เพ่ือทดสอบสมมติฐานคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 

1.  ใชส้ถิติ frequencies วิเคราะห์ขอ้มลู

พรรณนา (descriptive statistics) และหน่วยงานท่ีสงักดั

โดยการแจกแจงความถ่ี (frequencies) และค่าร้อยละ 

(percentage)  

2.  ใช้สถิติค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (standard deviation) ค่าสูงสุด (max) และค่า

ตํ่าสุด (min) ในการวิเคราะห์การบริหารจดัการการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไมใ้นประเทศไทย ใน 4 ดา้น  

3.  ใชส้ถิติ MCA (multiple classification 

analysis) เป็นการวิเคราะห์อิทธิพลระหวา่งตวัแปรอิสระ

หลายตวักบัตวัแปรตามหน่ึงตวั พิจารณาอิทธิพลจากค่า 

Eta beta และทาํนายอิทธิพล จากค่า R Squared   

4.  ใชส้ถิติ multiple regression analysis 

วิเคราะห์การถดถอยพหุ เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

วิเคราะห์ scale หรือ ratio scale  

 

 

 

ผลการวจัิย 

 ผลการศึกษาวิจยัเร่ือง การบริหารจดัการ

อนุรักษท์รัพยากรป่าไมใ้นประเทศไทย สรุปผลตาม

วตัถุประสงคก์ารวิจยั  4  ขอ้ ดงัน้ี 

ผลการศึกษาตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี  1 พบวา่ 

สภาพการบริหารจดัการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมใ้น 

ภาพรวม 4 ดา้น อยูใ่นระดบัปานกลาง (2.93) เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้นเรียงจากมากไปนอ้ย  พบวา่ ดา้น

การป้องกนัรักษาป่าอยูใ่นระดบัปานกลาง (3.20) ดา้น

การป้องกนัไฟป่าอยูใ่นระดบัปานกลาง (3.09) ดา้นการ

ดูแลรักษาป่าอยูใ่นระดบัปานกลาง (3.07) และดา้นการ

ปลกูป่าอยูใ่นระดบันอ้ย (2.35) ตามลาํดบั 

ผลการศึกษาตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 พบวา่ 

ปัจจยัการบริหารจดัการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมใ้น

ประเทศไทย คือ  ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

การศึกษา รายได ้ระยาเวลาในการทาํงาน ตาํแหน่งหนา้ท่ี

รับผิดชอบ หน่วยงานท่ีสังกดั  ปัจจยัทางดา้นนโยบาย 

ไดแ้ก่ วตัถุประสงคข์องนโยบาย ลกัษณะหน่วยงาน

ปฏิบติั การกาํหนดภารกิจและการมอบหมายงานปัจจยั

การบริหารจดัการภายในองคก์าร ไดแ้ก่  

ดา้นคน ดา้นงบประมาณ ดา้นเคร่ืองมืออุปกรณ์ ดา้นการ

จดัการ ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ดา้นแรงจูงใจใน

การปฏิบติังาน ดา้นภาวะผูน้าํ  ปัจจยัการบริหารจดัการ

ภายนอกองคก์าร ไดแ้ก่ ดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ดา้นการสนบัสนุนของหน่วยงานอ่ืน ดา้นกฎหมายและ

การบงัคบัใชก้ฎหมาย ดา้นผูมี้อิทธิพลในทอ้งถ่ิน ดา้น

เศรษฐกิจ ดา้นสังคมและดา้นการเมือง  

 ผลการศึกษา ตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3 พบวา่ 

ปัจจยัส่วนบุคคล 7 ปัจจยั  มีความสัมพนัธ์กบัการ

บริหารจดัการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมใ้นประเทศไทยใน

ภาพรวม 5 ปัจจยั โดยมีความสมัพนัธ์สูงท่ีสุดเรียงจากมาก

ไปนอ้ย คือ รายได ้(.217)  อาย ุ(.205)  หน่วยงานท่ีสังกดั 

(.198)  การศึกษา (.174 )  และสุดทา้ยคือตาํแหน่งหนา้ท่ี

ความรับผิดชอบ (.047)  สาํหรับกรอบปัจจยัการบริหาร

จดัการ (กรอบใหญ่ 3 กรอบ) ซ่ึงประกอบดว้ยนโยบาย  
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ปัจจยัการบริหารจดัการภายในองค์การ  และปัจจยัการ

บริหารจดัการภายนอกองคก์าร  มีปัจจยัยอ่ยรวมจาํนวน  

17 ปัจจยั  พบวา่ มี 5 ปัจจยัท่ีมิอิทธิพลต่อการบริหาร

จดัการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมใ้นภาพรวนทั้ง 4 ดา้น 

เรียงจากมากไปนอ้ยคือ  ปัจจยัภาวะผูน้าํ (.564)  ปัจจยั

แรงจูงใจในการปฏิบติังาน (.380) ปัจจยัดา้น

ค่าตอบแทนและสวสัดิการ (.172)  ปัจจยัสภาพทาง

การเมือง (.115)  และสุดทา้ยคือปัจจยัลกัษณะของ

หน่วยงานปฏิบติั (.076) และจากการวิเคราะห์ตวัแปรทั้ง 5 

ตวั มีอิทธิพลต่อการบริหารจดัการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม้

ในประเทศไทยท่ีค่า .869 (R Square) สามารถทาํนายได้

ร้อยละ 86.9 

 ผลการศึกษาตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 4 แนว

ทางการบริหารจดัการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมท่ี้

เหมาะสมกบับริบทสังคมในสงัคมไทย พบวา่  นอกจาก

ปัจจยัส่วนบุคคลแลว้ยงัมีปัจจยัการบริหารจดัการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไมใ้นกรอบ  3  กรอบใหญ่คือ  (1) กรอบ

ปัจจยัการบริหารจดัการภายในองคก์าร  ซ่ึงมีปัจจยัยอ่ยท่ี

ส่งผล ไดแ้ก่  ปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํ  ปัจจยัดา้นแรงจูงใจใน

การปฏิบติังาน และปัจจยัค่าตอบแทนและสวสัดิการ  

ตามลาํดบั  (2) กรอบปัจจยัการบริหารจดัการภายนอก

องคก์าร  ซ่ึงมีปัจจยัยอ่ยท่ีส่งผล ไดแ้ก่  สภาพแวดลอ้ม

ทางการเมือง และ (3) ปัจจยัทางดา้นนโยบาย  ซ่ึงมีปัจจยั

ยอ่ยท่ีส่งผล ไดแ้ก่  ลกัษณะหน่วยงานปฏิบติั  และปัจจยั

ดงักล่าว มีอิทธิพลต่อการบริหารจดัการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไมใ้นประเทศไทย ใน 4 ดา้นคือ  ดา้นการ

ป้องกนัรักษาป่า  ดา้นการปลกูป่า  ดา้นการดูแลรักษาป่า 

และดา้นการป้องกนัไฟ จึงนาํมาเป็นแนวทางในการ

บริหารจดัการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมใ้นประเทศไทย 

ตามแผนภาพดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 2  แนวทางการบริหารจดัการอนุรักษ ์

ทรัพยากรป่าไม ้

 

การอภิปรายผล 

 ตอนท่ี 1. สภาพการบริหารจดัการมีอิทธิพลต่อ

การบริหารจดัการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมใ้นประเทศไทย 

จากการศึกษาสภาพการบริหารจดัการการ

อนุรักษท์รัพยากรป่าไมใ้นประเทศไทย ซ่ึงประกอบดว้ย 

ดา้นการป้องกนัรักษาป่าอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่  ยงัขาดการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในพ้ืนท่ีเพราะยงัมองเห็นวา่ การป้องกนัรักษา

ป่าเป็นหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ หากประชาชนเขา้ไป

เก่ียวขอ้งอาจไดรั้บความเดือดร้อนและตอ้งเป็นศตัรูกบั

กลุ่มผูมี้อิทธิพลท่ีจะบุกรุกพ้ืนท่ีป่าอนุรักษเ์พ่ือใชท่ี้ทาํ
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การเกษตรหรือเพ่ือสร้างท่ีอยูอ่าศยัสาํหรับรองรับการ

เพ่ิมข้ึนของประชากรในวนัขา้งหนา้ ดงัท่ีมีผูศึ้กษาวิจยัไว้

คือ จกัรพนัธ์ุ  วงษบู์รณาวาทย ์(2531)  ไดท้าํการศึกษาถึง 

“บทบาทและหนา้ท่ีขององคก์รประชาชนในเร่ือง 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในจงัหวดัน่าน” 

พบวา่ การแกปั้ญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรป่าไม้

นั้น ประชาชนภายในพ้ืนท่ีจะตอ้งมีการปรึกษาในเร่ือง

การจดัการดา้นป่าไมจ้ากผูรู้้ซ่ึงเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐ เช่น 

เกษตรตาํบล รวมทั้งผูน้าํชุมชน ไดแ้ก่ กาํนนัและ

ผูใ้หญ่บา้น เป็นตน้ รวมทั้งไดช้ี้แนะถึงแนวทางการ

ปรับปรุงโครงสร้าง ทางดา้นองคก์รของการจดัการและ

อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มโดยไดเ้สนอ

โครงสร้างใหม่ ซ่ึงจะประกอบไปดว้ยองคก์รของรัฐกบั

องคก์รของประชาชนท่ีจะทาํงานร่วมกนั โดยองคก์รของ

รัฐจะประกอบไปดว้ยอนุกรรมการ 4 ระดบั ไดแ้ก่ 

ระดบัชาติ ระดบัจงัหวดั ระดบัอาํเภอ และระดบัตาํบล ซ่ึง

เกิดจากการริเร่ิมของประชาชนในทอ้งถ่ินเพ่ือการจดัการ

อนุรักษท์รัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของตาํบล 

องคก์รน้ีจะเป็นลู่ทางสาํหรับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน และประสานงานกบัองคก์รระดบัตาํบลของ

รัฐและมีอาํนาจหนา้ท่ีทั้งทางดา้นการร่วมวางแผน และ

ทางดา้นการปฏิบติั ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาทของ

องคก์รปกครองทอ้งถ่ินในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม ประกอบกบังบประมาณท่ีราชการไดรั้บ

มีไม่เพียงพอต่อการใหเ้จา้หนา้ท่ีควบคุมดูแล แต่ขณะน้ี

ภาครัฐไดป้ระชาสมัพนัธ์ใหป้ระชาชนไดต้ระหนกั เห็น

ถึงภยัอนัตรายท่ีเกิดข้ึนหากพ้ืนท่ีป่าลดลง และสนบัสนุน

ใหเ้กิดการรวมกลุ่ม เกิดเครือข่ายภาคประชาชนช่วยกนั

ดูแลและป้องกนัรักษาป่ามากข้ึน เกิดป่าชุมชนมากข้ึน 

เกิดการสร้างกฎระเบียบชุมชนมากข้ึน และมีแนวโนม้

ขยายตวั ดงัท่ีมีผูศึ้กษาวิจยัไวคื้อ  สรรเสริญ  ทองสมนึก 

(2542) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจดัการป่าชุมชน : กรณีศึกษา บา้น

ทรายทองอาํเภอเมือง จงัหวดัลาํพนู” ซ่ึงผลการศึกษาของ

สรรเสริญนั้น การจดัการป่าชุมชนของหมู่บา้นนั้น

สามารถนาํเอาประสบการณ์ การปรับตวัและวิธีการท่ียึด

หยุน่ในการดาํเนินชีวิตมาเพ่ือจดัการป่าชุมชนไดจ้ากการ

สงัเกตลกัษณะพ้ืนท่ีทางกายภาพของหมู่บา้น โดยศึกษา

จากสภาพการไหลของนํ้าในลาํหว้ยต่างๆ ท่ีไหลลงสู่ลาํ

นํ้าหว้ยไฟและไหลลงสู่หมู่บา้นตามลาํดบัเป็นเกณฑใ์น

การกาํหนดพ้ืนท่ีท่ีจะรักษาเป็นป่าของชุมชน พร้อมทั้ง

ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการดูแลรักษาป่า กาํหนดกฎเกณฑ์

และกาํหนดพ้ืนท่ีอนุรักษป่์าชุมชนในบริเวณป่าหว้ยไฟ

ข้ึน ซ่ึงเป็นท่ีมีศาลหว้ยไฟซ่ึงเป็นท่ีเคารพตั้งอยู่ โดยเร่ิม

จากเน้ือท่ีประมาณ 50 ไร่ และใชม้าตรการทางสงัคมใน

การขยายอาณาเขตป่าชุมชนจากแนวเดิมออกไปเร่ือยๆ 

คร้ังละ 60 เมตร ทาํใหพ้ื้นท่ีมีความสมบูรณ์มากข้ึน 

ดา้นการปลกูป่าอยูใ่นระดบันอ้ย ทั้งน้ีอาจเป็น

เพราะวา่  งบประมาณท่ีจดัสรรใหเ้จา้หนา้ท่ีปลกูป่า

อนุรักษมี์นอ้ยเม่ือเทียบกบัอตัราการบุกรุกทาํลายพ้ืนท่ีป่า

อนุรักษ ์ ดงัท่ีมีผูศึ้กษาวิจยัไวคื้อ  ศิริศกัด์ิ  มีเมล ์(2537) 

ไดท้าํการศึกษาเร่ือง “บทบาทขององคก์รพฒันาเอกชน

ต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษท์รัพยากรป่า

ไม:้ กรณีศึกษาการดาํเนินงานของมูลนิธิธรรมนาถ 

อาํเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่” พบวา่ การมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมข้องแต่ละ

บุคคลนั้นมีความแตกต่างกนัออกไป ทั้งน้ีอาจข้ึนอยูก่บั

สภาพเศรษฐกิจ สงัคมและการเมืองตลอดจนส่ิงแวดลอ้ม

ต่างๆ แต่สถานการณ์ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีทาํ ใหป้ระชาชน 

ผูน้าํทอ้งถ่ิน ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการไดเ้ขา้มา

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์อาจสรุปไดคื้อ  

1. ผลประโยชน ์จิตสาํนึกของมนุษย ์

โดยทัว่ไปยอ่มตอ้งการผลประโยชนต่์าง ๆ ใหแ้ก่ตนหรือ

คนท่ีใกลชิ้ด การท่ีประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ

อนุรักษท์รัพยากรป่าไมมี้เหตุผลคือ หวงัผลประโยชนท่ี์

ตนเองจะไดรั้บจากการดาํ เนินการ เช่น การใชไ้มเ้ป็น

เช้ือเพลิง เพ่ือการใชหุ้งตม้ในครอบครัว การมีอาหารใช้

ในการบริโภค แมต้นเองจะไม่ไดรั้บผลประโยชน์

โดยตรง แต่กอ็าจจะหวงัใหแ้ก่คนอ่ืนไดรั้บประโยชน ์ 

2. ความเดือดร้อน มนุษยต์อ้งการมีชีวิต ความ

เป็นอยูท่ี่สุขสบาย เม่ือเกิดความเดือดร้อนกพ็ยายามขจดั
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สาเหตุของปัญหาต่าง ๆ นั้นใหห้มดไป การประสบความ

เดือดร้อนจากการขาดแคลนทรัพยากรป่าไมท้าํ ใหเ้กิด

ความผนัแปรของสภาวะอากาศตน้นํ้าลาํธารแหง้แลง้ การ

ขาดแคลนไมใ้ชส้อย จึงทาํใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม

ในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้เพ่ือจะขจดัปัญหาต่างๆ 

ใหห้มดไป  

3. ความสนใจทรัพยากรป่าไมเ้อ้ืออาํนวย

ผลประโยชนอ์ยา่งมหาศาลใหแ้ก่มนุษยท์ั้งทางตรงและ

ทางออ้ม ถา้ในทอ้งถ่ินมีความขาดแคลนทรัพยากรป่าไม ้

ยอ่มสูญเสียโอกาสท่ีจะไดรั้บจากป่าไม ้รวมทั้งโทษท่ีจะ

ติดตามมา ทาํใหผู้ท่ี้สนใจดา้นป่าไมใ้นปัจจุบนัมี

หลากหลายวงการ มีหลายองคก์ารท่ีสนใจในความสาํคญั

ของทรัพยากรป่าไม ้มีการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์กนั

อยา่งแพร่หลายจึงทาํ ใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมใน

การอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้ 

4. ความศรัทธา ประชาชนในชนบทส่วนมาก

มีความศรัทธาต่อส่ิงท่ีตนเคารพนบัถือเล่ือมใสและพร้อม

ท่ีจะปฏิบติัตามคาํสัง่สอน ในสังคมไทยมกัมีผูอ้าวโุส 

พระสงฆ ์ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ และความเช่ือประเพณี ส่วน

ประชาชนมกัมีความเช่ือมัน่ศรัทธาส่ิงท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

หรืออาจจะเกิดจากความเช่ือประทบัใจในตวับุคคล 

ประชาชน เขา้มามีส่วนร่วมเพราะศรัทธากมี็เป็นจาํนวน

ไม่นอ้ย  

5. ความเกรงใจ สงัคมไทยในอนาคต 

ประชาชนมกัจะมีความเกรงใจต่อผูอ่ื้น อาจจะเป็นเพราะ

ความผกูพนักนัในทางเครือญาติอยูบ่า้ง ความเกรงใจจะมี

ต่อผูท่ี้มีระดบัเหนือกวา่ตน ระดบัเท่ากบัตนหรือระดบัตํ่า

กวา่ตน ดงันั้น เม่ือมีการร่วมมือในการอนุรักษท์รัพยากร

ป่าไมก้เ็ขา้มาร่วมเพราะความเกรงใจท่ีจะไม่มีหมู่พวก 

เป็นตน้ การสร้างจิตสาํนึกใหป้ระชาชนตระหนกัถึงการ

อนุรักษท์รัพยากรป่าไมย้งัเขา้ไม่ทัว่ถึงและยงัไม่เป็น

ระบบ โดยเฉพาะเยาวชนเป็นส่ิงสาํคญัและเป็นอนาคต

ของชาติ ความรู้ยงัไม่เขา้ไปในหลกัสูตรการศึกษา เป็น

เพียงกิจกรรมยอ่ยท่ีเกิดจากหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีจดัทาํข้ึน

เท่านั้น 

 ดา้นการดูแลรักษาป่าอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ยงัขาดการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน  เพราะหากอาศยังบประมาณภาครัฐจะไม่

สามารถดูแลพ้ืนท่ีป่าอนุรักษไ์ดท้ัว่ถึง ดงัท่ีมีผูศึ้กษาวิจยั

ไวคื้อ  ประวิทย ์ เรืองจรัส (2544) ไดท้าํการศึกษา “เร่ือง

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการทรัพยากรป่า

ไม ้: กรณีศึกษาชุมชนลุ่มนํ้างาว อาํเภองาว จงัหวดัลาํปาง” 

พบวา่ สภาพป่าไมภ้ายในชุมชนถกูทาํลายจนเส่ือมโทรม

และลดลงอยา่งต่อเน่ือง จากการลกัลอบตดัไมท้าํให้

ส่งผลปัญหาวิกฤตนํ้าอยา่งรุนแรงทาํใหเ้กิดการรวมตวั

กนัเพ่ือท่ีจะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าไมซ่ึ้งชาวบา้น

บางส่วนยงัตอ้งใชป้ระโยชนจ์ากป่าอยู่ จ่ึงทาํการตกลง

กนัในชุมชนในเร่ืองของการจดัสรรการท่ีจะเขา้ไปใช้

ประโยชนจ์ากป่าโดยกาํหนดเป็นป่าใชส้อยของหมู่บา้น

หรือป่าอนุรักษ ์ซ่ึงกฎเกณฑด์งักล่าวสามารถใชค้วบคุม

พฤติกรรมของชาวบา้นดว้ยกนัเองดีกวา่กฎหมายของรัฐ 

โดยในลกัษณะลงโทษปรับเงินกูผู้ฝ่้าฝืน และใชม้าตรการ

ทางสงัคมในระบบเครือญาติ คือการระงบัการติดต่อ

สมัพนัธ์ หรือการใหคุ้ณใหโ้ทษทางสงัคมภายใตแ้นวคิด

วา่ ป่าไมเ้ป็นทรัพยสิ์นส่วนรวมของชุมชน (common 

property resources) ทาํใหต้ระหนกัอยูเ่สมอวา่ เป็นหนา้ท่ี

ของทุกคนในการตอ้งร่วมรักษาเพ่ือมิใหท้รัพยากรถูก

แยง่ชิงจากบุคคลภายนอก ตลอดจนมีความสนใจ ใส่ใจ

และห่วงกบัปัญหาการลกัลอบตดัไม ้การประชาสมัพนัธ์ 

และการส่ือสารท่ีรวดเร็วขณะน้ีมีส่วนช่วยใหป้ระชาชน

ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของพ้ืนท่ีป่ามากข้ึน 

ดา้นการป้องกนัไฟป่าอยูใ่นระดบัปานกลาง

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่  ยงัขาดการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน และขณะน้ีเร่ิมมีการถ่ายโอนภารกิจลงไปยงั

ทอ้งถ่ิน แต่งบประมาณยงัไม่ส่งไปใหห้น่วยงาน

ส่วนกลางยงัคงบริหารจดัการเคร่ืองมือและบุคลากรใน

ส่วนทอ้งถ่ินยงัไม่มี อาศยัเพียงการอบรมใหค้วามรู้สร้าง
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เครือข่ายจากหน่วยงานส่วนกลาง ดงัท่ีมีผูศึ้กษาวิจยัไวคื้อ 

วชัรพงศ ์ บุหลนัพฤกษ ์( 2543) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง “การ

ดาํเนินการโครงการจดัตั้งป่าชุมชนของบา้นแม่หาร 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน” ผลการวิจยั พบวา่ ชาวบา้นแม่หารมี

ส่วนร่วมในการจดัตั้งป่าชุมชนในระดบัปานกลาง สาเหตุ

การมีส่วนร่วมมาจากความสนใจและตระหนกัถึง

ความสาํคญัของทรัพยากรป่าไมเ้พ่ือสงวนเป็นแหล่งซบั

นํ้า หวงัผลประโยชนท่ี์ตนเองไดรั้บจากป่าชุมชน และ

มุ่งหวงัใหค้วามเดือดร้อนอนัเกิดจากปัญหาดา้นป่าหมด

ส้ินไป ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินการจดัตั้ง

ป่าชุมชนมากท่ีสุด คือ เงินทุนของหมู่บา้นมีจาํกดัและ

ขาดการสนบัสนุนเงินจากภาครัฐและเอกชน การขาด

แคลนส่ิงอาํนวยความสะดวกในการดบัไฟป่า  อยา่งไรก็

ตามทุกวนัน้ีการส่ือสารท่ีรวดเร็วและทนัสมยัเขา้มามี

ส่วนช่วยใหก้ารแกปั้ญหาไดดี้ข้ึน แต่เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ี

ใชใ้นการดบัไฟป่ากย็งันบัวา่มีความสาํคญั เพราะถา้มีไม่

เพียงพอ หรือมีแลว้ใชก้ารไม่ได ้จะทาํใหก้ารดบัไฟป่าไม่

เกิดประสิทธิผลได ้

 ตอนท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารจดัการ

อนุรักษท์รัพยากรป่าไมใ้นประเทศไทย  

 ผลจากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํ  มี

อิทธิพลต่อการบริหารจดัการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมใ้น

ประเทศไทย แสดงวา่ ผูน้าํท่ีมีความรู้ ความสามารถ 

ตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งต่อเน่ือง มีอิทธิพลทาํใหก้าร

บริหารจดัการทรัพยากรป่าไมเ้กิดประสิทธิผลไดม้ากข้ึน

ดงัท่ีมีผูศึ้กษาวิจยัไวคื้อ ธานินทร์ สุภาแสน (2541) ได้

ทาํการศึกษาเร่ือง “ความสมัพนัธ์ระหวา่งรัฐกบัชุมชน: 

ศึกษาบทบาทของผูน้าํทอ้งถ่ินต่อการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ของ

ชุมชนในเขตอาํเภอสอง จงัหวดัแพร่” ซ่ึงเป็นการศึกษา

เปรียบเทียบความสมัพนัธ์ระหวา่งรัฐและชุมชนในเขต

อาํเภอสอง จงัหวดัแพร่ประกอบดว้ยกรณีโครงการแก่ง

เสือเตน้ กรณีการลกัลอบกลัน่สุราเถ่ือนในตาํบลหว้ย

หมา้ย และกรณีการอนุรักษป่์าหว้ยป้อม พบวา่ กรณี

โครงการเข่ือนแก่งเสือเตน้ ความสมัพนัธ์ระหวา่งรัฐและ

ชุมชนอยูใ่นลกัษณะท่ีเรียกวา่ สงัคม (ชุมชน) ตา้นรัฐ คือ 

ชุมชนสะเอียบต่อตา้นนโยบายการสร้างเข่ือนเสือเตน้

ของรัฐ ส่วนกรณีท่ีการลกัลอบกลัน่สุราเถ่ือนท่ีตาํบลหว้ย

หมา้ย ความสมัพนัธ์ระหวา่งรัฐกบัชุมชนกเ็ป็น

เช่นเดียวกบักรณีแรก คือ สงัคมตา้นรัฐ แต่แตกต่างกนั

ตรงท่ีวา่ กรณีแรกเป็นการคดัคา้นนโยบายของรัฐ แต่

กรณีหลงัเป็นการละเมิดนโยบายของรัฐ สาํหรับกรณีการ

อนุรักษป่์าหว้ยป้อมนั้น ความสมัพนัธ์ระหวา่งรัฐกบั

ชุมชนเป็นลกัษณะสงัคมร่วมรัฐ กล่าวคือ ชุมชนไดมี้

ส่วนนาํรัฐในการจดัการทรัพยากรป่าไม ้ซ่ึงสรุปวา่ 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งรัฐกบัสังคม (ชุมชน) นั้นมิไดมี้

ลกัษณะเหมือนกนัทุกกรณีไป บางกรณีรัฐกบัชุมชนอาจ

ร่วมมือกนั แต่บางกรณีชุมชนอาจต่อตา้นรัฐ  

 ผลจากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นแรงจูงใจใน

การปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อการบริหารจดัการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไมใ้นประเทศไทย แสดงวา่ แรงจูงใจให้

เจา้หนา้ท่ีเกิด ขวญักาํลงัใจ ความภาคภูมิใจ และเกิดความ

เช่ือมัน่ในความมัน่คงทางอาชีพเป็นส่ิงท่ีส่งผลให้

เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานอยา่งเต็มกาํลงัความสามารถ และเกิด

ความร่วมมือร่วมใจกนัปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งต่อเน่ืองไดดี้ข้ึน

ดงัท่ี ยดุา  รักไทย (2543) ไดก้ล่าวถึง องคก์ารจะ

เจริญเติบโตทนัเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา และมีขนาด

องคก์ารท่ีใหญ่ข้ึน มีลาํดบัขั้นเจริญเติบโต ดงัน้ี 

 1. องคก์ารเจริญเติบโตดว้ยพลงัสร้างสรรค ์

(creativity) ระยะแรกของการก่อตั้งองคก์ารขนาดของ

องคก์ารยงัมีขนาดเลก็ บุคลากรจะมีความต่ืนเตน้ มีความ

กระตือรือร้นและสร้างสรรค ์ แต่เม่ือองคก์ารเติบโตข้ึน 

ขนาดขององคก์ารใหญ่ข้ึนจาํเป็นตอ้งมีการบริหารจดัการ

ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน จาํนวนพนกังานท่ี

เพ่ิมมากข้ึนทาํใหก้ารส่ือสารแบบไม่เป็นทางการท่ีเคยใช้

มาขาดประสิทธิผล มีการทาํงานซํ้าซอ้นเกิดปัญหาต่าง ๆ 

มาก กลายเป็นวิกฤติภาวะผูน้าํ (crisis  of  leadership) 

 2. องคก์ารเติบโตดว้ยการช้ีนาํ (direction) ใน

ขั้นน้ี องคก์ารจะตอ้งมีผูน้าํท่ีมีความเขม้แขง็ มีวิสยัทศัน ์
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เพ่ือพาองคก์ารผา่นพน้อุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ในขั้นแรก

ไปสู่ความสาํเร็จ ซ่ึงจะเกิดการเปล่ียนแปลงในขั้นท่ีสอง 

เพราะการบริหารแบบสัง่การจากระดบับนสู่ระดบัล่าง 

(top - down) เร่ิมสร้างความขดัแยง้ระหวา่งผูบ้ริหารกบั

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือผูบ้ริหารขดัแยง้กนัเอง ปัญหา

เหล่าน้ีจะก่อใหเ้กิดวิกฤติเอกเทศในการบริหารงาน 

(crisis  of  autonomy) 

 3. องคก์ารเจริญเติบโตดว้ยการมอบหมายหนา้ท่ี 

(delegation)  วิธีแกปั้ญหาวิกฤติเอกเทศในการ

บริหารงาน เม่ือมีงานมากกต็อ้งมีการมอบหมายงานให้

ผูป้ฏิบติังานมากคนเท่านั้น ซ่ึงในขณะเดียวกนั กต็อ้งมี

การเอ้ืออาํนาจในการตดัสินใจดว้ยเช่นกนั แต่การเอ้ือ

อาํนาจจะไม่ใหผ้ลอยา่งท่ีตอ้งการกไ็ด ้ เน่ืองจากปัญหา

ต่าง ๆ  เช่น  ขอบเขตของอาํนาจในการตดัสินใจของ

ผูป้ฏิบติังานไม่ชดัเจน ผูบ้ริหารเตม็ใจเอ้ืออาํนาจในระดบั

ใด คนท่ีไดรั้บการเอ้ืออาํนาจมีความมัน่ใจของตนแค่ไหน 

ผูบ้ริหารยกเลิกอาํนาจนั้นหรือไม่ ถา้เขาเกิดกงัวลเก่ียวกบั

ผลของการตดัสินใจนั้น สุดทา้ยกจ็ะเกิดวิกฤติเก่ียวกบั

การควบคุม (crisis  of  control)   

 4. องคก์ารเจริญเติบโตดว้ยความร่วมมือ 

(collaboration) การปลกูฝังค่านิยมในการช่วยเหลือและ

ร่วมมือกนัทั้งองคก์ารนั้นจะเป็นวิธีการท่ีกาํจดัความล่าชา้

ไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงเราตอ้งอาศยัการส่ือสารขอ้มลูกนัอยา่ง

ทัว่ถึง และการเนน้ความสาํคญัของทีมต่าง ๆ  ไม่วา่จะ

เป็นทีมเฉพาะกิจหรือทีมถาวร ถึงแมว้า่องคก์ารจะมีการ

พฒันาเตม็ท่ีแลว้ แต่กย็งัมีปัญหาหลาย ๆ  ประการท่ีไม่

อาจกาํจดัใหห้มดส้ินไป เน่ืองจากการเปล่ียนแปลง

ภายนอกท่ีไม่เคยหยดุน่ิง ปัญหาดงักล่าว  ไดแ้ก่  ปัญหา

ดา้นการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีการพฒันา

ตลอดเวลา  ปัญหา การสร้างเครือข่ายการทาํงาน ทั้ง

ภายในและภายนอกองคก์าร ปัญหาการพฒันาบุคลากร

และโอกาสสร้างความกา้วหนา้ใหก้บับุคลากรทุกคน  จาก

เหตุจูงใจเพ่ือความเจริญเติบโตขององคก์าร จึงทาํให้

องคก์ารจะตอ้งมีการสาํรวจสภาพขององคก์ารอยูเ่สมอ 

เพ่ือจะไดรู้้วา่องคก์ารกาํลงัเผชิญกบัปัญหาอะไร มีการ

ตอบสนองปัญหาและความเปล่ียนแปลงภายนอกอยา่งไร 

และองคก์ารมีการเจริญเติบโตอยูใ่นขั้นใด หรือกาํลงัเกิด

วิกฤติอะไรข้ึนในองคก์าร ซ่ึงจะตอ้งมีการเปิดรับรู้

สญัญาณต่างๆ ดว้ยความระมดัระวงั พึงสังเกตวา่ มีความ

เปล่ียนแปลงอะไรเกิดข้ึน และพร้อมรับสถานการณ์การ

เปล่ียนแปลงนั้นไดอ้ยา่งมัน่คง ผูวิ้จยัไดต้ั้งขอ้สงัเกตวา่ 

การปฏิบติัภารกิจของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ เพ่ือใหมี้

ประสิทธิผล ควรมีเหตุจูงใจบางอยา่งแก่ผูป้ฏิบติังาน

ภายในองคก์าร  ไดแ้ก่  การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการ

บริหารองคก์าร  การพฒันาความรู้และความสามารถของ

ผูป้ฏิบติังาน  การหมุนเวียนการปฏิบติังาน  การนาํ

เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใชใ้นการปฏิบติังาน  และเหตุ

จูงใจในการปฏิบติังานเก่ียวกบัองคป์ระกอบ เพ่ือความ

เจริญเติบโตขององคก์าร  ไดแ้ก่  โอกาสไดเ้ขา้รับการ

ฝึกอบรมและสมัมนา  ความตั้งใจทาํงานหนกัข้ึนเพ่ือ

ความเจริญกา้วหนา้ ความเตม็ใจใหค้าํแนะนาํช่วยเหลือ 

เพ่ือนร่วมงานเพ่ือการเรียนรู้ร่วมกนั  การสนบัสนุนใหมี้

การตดัสินใจร่วมกนัในการปฏิบติังานอนัก่อใหเ้กิดความ

ภาคภูมิใจในการปฏิบติังาน 

 ผลจากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นค่าตอบแทน

และสวสัดิการมีอิทธิพลต่อการบริหารจดัการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไมใ้นประเทศไทย แสดงวา่ ค่าตอบแทนท่ี

ไดรั้บในการใชบ้ริหารจดัการทรัพยากรป่าไมส่้งผลให้

คนมีความตั้งใจทาํงานและ เกิดความคุม้ค่าท่ีจะคงอยูใ่น

อาชีพ และสวสัดิการกเ็ป็นส่ิงท่ีทาํใหเ้จา้หนา้ท่ีเกิดความ

เช่ือมัน่วา่ ยงัมีหลกัประกนัใหก้บัครอบครัวของเจา้หนา้ท่ี

ผูรั้บผิดชอบท่ีจะอุทิศตนในการทาํหนา้ท่ีบริหารจดัการ

อนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้ซ่ึงค่าตอบแทนท่ีสาํคญัไดแ้ก่ 

ค่าจา้งและเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินค่าตอบแทนพิเศษ 

(โบนสั) และสวสัดิการสาํหรับพนกังานองคก์าร ซ่ึงใน

การทาํงานใหมี้ความเสมอภาคตามหลกั “จ่ายเท่ากนั

สาํหรับค่างานท่ีเท่ากนั” เพ่ือนาํไปสู่การกาํหนด ระดบั

ตาํแหน่งงาน ใหเ้หมาะสมต่อการใชเ้ป็นฐานในการพิจารณา
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จดัทาํโครงสร้างค่าตอบแทน พร้อมกบั จดัทาํแผนการจ่าย

ค่าตอบแทนในรูปอ่ืนๆ รวมทั้งผลประโยชน ์และ

สวสัดิการต่างๆ สาํหรับพนกังานดงันั้น จึงตอ้งมีการ

ปรับปรุงใหท้นัสมยัต่อกาลเวลาและสถานการณ์ตาม

ความเป็นจริงอยูเ่สมอการปรับปรุง แกไ้ขท่ีจาํเป็นนั้น 

ผลจากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นสภาพทาง

การเมืองมีอิทธิพลต่อการบริหารจดัการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไมใ้นประเทศไทย แสดงวา่ สภาพการเมือง

ปัจจุบนัยงัคงมีผลใหบุ้คลากรผูท้าํหนา้ท่ีบริหารจดัการ

อนุรักษท์รัพยากรป่าไมเ้กิดประสิทธิภาพในการปฏิบติั

หนา้ท่ี เน่ืองจากความมัน่คงทางการเมืองท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงข้ึนลง ทาํใหเ้จา้หนา้ท่ีจะไม่ทุ่มเทใหก้บังาน

ท่ีทาํแต่จะทุ่มเทใหก้บัตวับุคคลผูมี้อาํนาจ เพ่ือใหเ้กิด

ความกา้วหนา้เท่านั้น เพราะการเมืองจะส่งผลต่อนโยบาย

การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี ดงัท่ีมีผูศึ้กษาไวคื้อไพลิน  

ภู่จีนาพนัธ์ุ ( 2543) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง “ปัญหาการเมือง

เร่ืองนโยบายป่าชุมชนในประเทศไทย : กรณีศึกษา ร่าง

พระราชบญัญติัป่าชุมชน” ผลการวิจยัพบวา่ ปัญหาสาํคญั

ท่ีมีผลต่อกระบวนการกาํหนดพระราชบญัญติัป่าชุมชน 

มี 3 ประการคือ (1) รัฐมีลกัษณะของความหวงอาํนาจ 

หมายถึงความไม่ไวว้างใจท่ีจะมอบอาํนาจและ

ผลประโยชนท่ี์มีเหนือทรัพยากรป่าไมใ้หแ้ก่ประชาชน 

จึงใชแ้นวทางการรวมศูนยอ์าํนาจการจดัการป่าไมไ้วท่ี้รัฐ

ดว้ยการออกกฎหมายและนโยบายมารองรับอาํนาจรัฐใน

การจดัการทรัพยากร (2) การมีแนวคิดท่ีแตกต่างกนั

ระหวา่งรัฐกบัประชาชนในเร่ืองความหมายของป่าชุมชน

และความแตกต่างของแนวคิดเร่ืองสิทธิในการจดัการป่า

ชุมชน ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีขดัแยง้กนัในการร่าง

พระราชบญัญติัป่าชุมชน โดยเป็นความขดัแยง้ในเร่ือง

การไดรั้บสิทธิการจดัการป่าชุมชนในเขตพ้ืนท่ีป่า

อนุรักษ ์และ (3) การขาดความต่อเน่ืองในกระบวนการ

กาํหนดนโยบาย อนัเน่ืองมาจากสถานการณ์ทางการเมือง

ท่ีมีการเปล่ียนแปลงรัฐบาลบ่อย ทาํใหก้ารกาํหนด

นโยบายและการประกาศใชก้ฎหมายเกิดความชะงกังนั

และล่าชา้ออกไป จากงานวิจยัน้ี ผูท้าํการศึกษาสนบัสนุน

ใหมี้การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัป่าชุมชนมารองรับ

สิทธิชุมชนของประชาชนในการจดัการป่าไม ้

ผลจากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นลกัษณะของ

หน่วยงานปฏิบติัมีอิทธิพลต่อการบริหารจดัการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไมใ้นประเทศไทย แสดงวา่  หน่วยงานท่ี

จดัตั้งข้ึน  ตอ้งมีความชดัเจน ไม่ซํ้ าซอ้นหนา้ท่ี สัง่การ

อยา่งเป็นระบบ มีคณะกรรมการบริหารในหลายระดบั  

ดงัท่ีมีผูศึ้กษาวิจยัไวคื้อ จกัรพนัธ์ุ วงษบู์รณาวาทย ์(2531) 

ไดท้าํการศึกษาถึงบทบาทและหนา้ท่ีขององคก์ร

ประชาชนในเร่ือง 

“ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในจงัหวดัน่าน” 

พบวา่  การแกปั้ญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรป่า

ไมน้ั้นประชาชนภายในพ้ืนท่ีนั้นตอ้งมีการปรึกษาใน

เร่ืองการจดัการดา้นป่าไมจ้ากผูรู้้ซ่ึงเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

เช่น เกษตรตาํบล รวมทั้งผูน้าํชุมชน ไดแ้ก่ กาํนนัและ

ผูใ้หญ่บา้น เป็นตน้ รวมทั้งไดช้ี้แนะถึงแนวทางการ

ปรับปรุงโครงสร้างทางดา้นองคก์รของการจดัการและ

อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มโดยไดเ้สนอ

โครงสร้างใหม่ ซ่ึงจะประกอบไปดว้ยองคก์รของรัฐกบั

องคก์รของประชาชนท่ีจะทาํงานร่วมกนั โดยองคก์รของ

รัฐจะประกอบไปดว้ยอนุกรรมการ 4 ระดบั ไดร้ะดบัชาติ 

ระดบัจงัหวดั ระดบัอาํเภอ และระดบัตาํบล ซ่ึงเกิดจาก

การริเร่ิมของประชาชนในทอ้งถ่ิน เพ่ือการจดัการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของตาํบล องคก์รน้ี

จะเป็นลู่ทางสาํหรับการมีส่วนร่วมของประชาชน และ

ประสานงานกบัองคก์รระดบัตาํบลของรัฐและมีอาํนาจ

หนา้ท่ีทั้งทางดา้นการร่วมวางแผน และทางดา้นการ

ปฏิบติั ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาทขององคก์รปกครอง

ทอ้งถ่ินในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม เม่ือเกิดหน่วยท่ีมีลกัษณะการปฏิบติัท่ีชดัเจน

แลว้ กจ็ะไม่เกิดการแยง่งานท่ีสาํคญัมาทาํ และเก่ียงงานท่ี

มีปัญหา ทาํใหเ้กิดช่องวา่ง และกจ็ะไม่สะสมปัญหาเลก็

จนกลายเป็นปัญหาใหญ่ในวนัขา้งหนา้ได ้
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ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังนี้ 

 ผลจากการวิเคราะห์ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ทาํให้

ผูวิ้จยัไดแ้นวคิดและนาํมาซ่ึงการเสนอแนวทางหรือ

เสนอแนะปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารจดัการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไมใ้นประเทศไทย 4 ประเดน็ ดงัต่อไปน้ี 

1. ดา้นการปลกูป่า ควรสร้างจิตสาํนึกใหก้บั

ชุมชนส่งเสริมใหป้ระชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการจดัการ

พ้ืนท่ีในเขตอนุรักษแ์ละรอบแนวเขตอนุรักษ ์สร้าง

ทศันคติท่ีดีกบัชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนให้

ตระหนกัถึงปัญหา และส่งเสริมใหมี้ส่วนร่วมในการปลูก

ตน้ไม ้ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร

จดัการมากกวา่ภาครัฐ   

2. ดา้นการป้องกนัรักษาป่าในการปฏิบติังาน

ควรตอ้งออกตรวจสอบป้องกนัมีการเฝ้าระวงัรักษา

พ้ืนท่ีตามแผนงานอยา่งต่อเน่ือง มีการป้องกนัรักษาป่า

อย่างทัว่ถึงทุกพ้ืนท่ี ควรจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบมี

การแบ่งงานป้องกนัรักษาป่าท่ีชดัเจนใหก้บัเจา้หนา้ท่ี 

โดยใชก้ารมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เขา้มาช่วยในการ

บริหารจดัการดูแล และการป้องกนัรักษาป่าของแต่ละชุมชน

และสร้างเครือข่ายกบัองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(อปท.) หน่วยงานในทอ้งท่ีเขา้มาร่วมปฏิบติังาน 

3. ดา้นการดูแลป้องกนัรักษาป่า ควรจดัตั้ง

เครือข่ายภาคประชาชน  โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการ

แกปั้ญหา  สร้างทศันคติท่ีดีอาศยัความร่วมมือจาก

เครือข่าย และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง แต่งตั้งคณะกรรมการร่วม 

ระหวา่งรัฐ กบัประชาชน เพ่ือช่วยจดัการพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ ์ 

ใหผู้ร่้วมกิจกรรมเชิงปฏิบติัการ ประเมินผลการอนุรักษ์

พ้ืนท่ีป่าไม ้โดยประเมินผลงานของชุมชนเองในทอ้งท่ี 

วางแผนตรวจสอบ ติดตาม พ้ืนท่ีป่าอนุรักษทุ์ก  6  เดือน 

และควรคดัเลือกอาสาสมคัรท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมตั้งแตต้น้

มาประเมินผลงานของตนเอง เช่นเดียวกบัการใหป้ลูก

ตน้ไมแ้ละใหดู้แล ตรวจสอบผลงานของตนเองและจดั

ใหมี้อาสาสมคัรพิทกัษป่์า ร่วมกบัชุมชนรอบพ้ืนท่ีป่า

อนุรักษ ์เพ่ือเป็นกาํลงัร่วม และประสานงานกบัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.)  และส่วนทอ้งถ่ินร่วมตั้ง

ชุดสายตรวจร่วมกนั   

 4. ดา้นการป้องกนัไฟป่า  ควรร่วมกบัชุมชน

รอบพ้ืนท่ีป่า  จดักิจกรรมทาํแนวกนัไฟ โดยชุมชนแบ่ง

พ้ืนท่ีรับผิดชอบแนวกนัไฟ สนบัสนุนงบประมาณ ให้

รางวลัแก่ชุมชนท่ีสามารถป้องกนัไฟป่าไดผ้ล ใชก้ารมี

ส่วนร่วมของชุมชน ในการออกตรวจลาดตระเวน และให้

ความรู้ถึงโทษของไฟป่าและใหป้ระชาชนท่ีอยูร่อบแนวเขต 

ร่วมมือป้องกนัปัญหาไฟป่า ในฤดูแลง้ตอ้งส่งเสริมให้

ประชาชน มีส่วนร่วมเฝ้าระวงัพ้ืนท่ีเกิดไฟป่าใหม้ากข้ึน

และตรวจสอบ ติดตาม โดยอาศยัภาพถ่ายจากดาวเทียม 

กาํหนดจุด hot spot  เพ่ือใหเ้กิดความถูกตอ้ง แม่นยาํมาก

ยิ่งข้ึน   

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 

1.  ควรศึกษาหรือวิจยัทศันคติของประชาชนต่อ

การบริหารจดัการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมใ้นประเทศไทย 

วา่ประชาชนมีความคิดเห็นเป็นอยา่งไรมากนอ้ยเพียงใด  

2.  ควรศึกษาหรือวิจยั กระบวนการนาํนโยบาย 

การบริหารจดัการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมใ้นประเทศไป

ปฏิบติั วา่มีปัจจยัอะไรบา้งท่ีมีความสัมพนัธ์กบัขั้นตอน

กระบวนการในการนาํนโยบาย ไปปฏิบติั โดยศึกษาจาก

ผูบ้ริหารระดบัสูง และระดบักลาง 
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การพฒันานโยบายการบริหารงานวชิาการทีส่่งผลทางบวกต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน

ในสถานศึกษาสังกดักรุงเทพมหานคร 

The Policy Development on Academic Affairs Management that Yield Positive Impact  

on Student’s Learning in School under Bangkok Metropolitan Administration 

 

                                                                                                                                                      โชดก ปัญญาวรานนัท ์และปองสิน วิเศษศิริ                                                                                                                                              

 

บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษาสภาพปัจจุบนัของนโยบายและการปฏิบติัดา้น

การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสงักดักรุงเทพมหานครท่ีส่งผลทางบวกต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

ของนกัเรียน และ (2) พฒันานโยบายและการปฏิบติัดา้นการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผล

ทางบวกต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน ประชากรในการวิจยัคือผูบ้ริหารสถานศึกษาในสงักดักรุงเทพมหานคร

จาํนวน 436 คน โดยคดัเลือกผูบ้ริหารสถานศึกษาเพ่ือเกบ็ขอ้มลูโดยพิจารณาจาก (1) เป็นผูอ้าํนวยการโรงเรียนในช่วงท่ี

โรงเรียนมีผลสอบ O-Net ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ภาษาไทย ปรับตวัสูงข้ึน

อยา่งต่อเน่ืองนบัตั้งแต่มารับตาํแหน่ง และ (2) ผูอ้าํนวยการคนปัจจุบนัของโรงเรียน จากเกณฑด์งักล่าวสามารถคดัเลือก

ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป้าหมายได ้7 คน ผูวิ้จยัไดส่้งแบบสอบถามและนดัสมัภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษาถึงแนวปฏิบติัใน

การบริหารงานวิชาการเพ่ือนาํขอ้มลูมาวิเคราะห์เน้ือหา และ พฒันาเป็นนโยบายท่ีส่งผลทางบวกต่อผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียน ผลการวิจยัพบวา่ (1) สภาพปัจจุบนัของนโยบายและการปฏิบติัดา้นการบริหารงานวิชาการ พบวา่ ไม่มีการกาํหนด

นโยบายเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีเพียงการปฏิบติัซ่ึงกาํหนดเป็นแผนปฏิบติัราชการเป็นโครงการแบบปีต่อปี (2) นโยบาย

และการปฏิบติัดา้นการบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลทางบวกต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน คือ นโยบายท่ีเนน้การอ่านออก

เขียนได ้เนน้การพฒันาหลกัสูตรโดยอา้งอิงตวัช้ีวดัหลกัสูตรแกนกลาง และ ปรับเปล่ียนแผนการบริหารงานวิชาการ

ตามผลการประเมินเป็นรายภาคการศึกษาหรือปีการศึกษา 

 

คําสําคัญ: นโยบาย, การบริหารงานวิชาการ, ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน, สถานศึกษาสงักดักรุงเทพมหานคร 

  

Abstract 

 This qualitative research  aims to: (1) study the current policy and practice of academic affairs management 

of school principals under the Bangkok Metropolitan Administrator that resulted in a positive impact on student 

academic achievement and (2)  develop the policy and practices of academic affairs management of school principals 

to increase the positive impact on student academic achievement.  The study population consists of 436 school 

principals under the Bangkok Metropolitan Administrator, selected school principals according to the following 

criteria: (1) the principal has managed the school while the school’s O-Net score on Grade 6 in Science, Mathematics 
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and Thai Language has been increasing steadily and (2) the principal is currently in charge of the school.  Seven 

targeted principals were purposively  selected to answer the questionnaires. Data were analyzed  with Content 

Analysis Method.  The results show that (1) The current policy and practice on academic affairs management of 

school principals under the Bangkok Metropolitan Administrator is not well defined; the schools do not have written 

policy, they have operational plans which focus only on year by year projects. (2) Policy and practices on academic 

affairs management of school principals that resulted on positive impact on student academic achievement should 

focus on student literacy, develop curriculum based on indictors in the curriculum, and periodically review the plan 

on academic affairs management by semester or by academic year. 

 

Keywords: policy, academic affairs management, school under Bangkok metropolitan administration. 

 

ความนํา  

ปัญหาสาํคญัของการศึกษาไทยพบวา่ระดบั

สมัฤทธิผลทางการเรียนของนกัเรียนตํ่ากวา่มาตรฐานทั้ง

ในระดบัชาติและระดบันานาชาติ โดยในระดบัชาติพบวา่

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ (ผลสอบ O-Net) 

ปีการศึกษา 2556 ในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ 

ภาษาองักฤษมีคะแนนตํ่าท่ีสุดทั้งชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

และ มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ดงัตารางต่อไปน้ี 

คะแนนเตม็ 100 คะแนน ป. 6 ม. 3 

วิทยาศาสตร์ 37.46 35.37 

คณิตศาสตร์ 35.77 26.95 

ภาษาองักฤษ 36.99 28.71 

แหล่งท่ีมา: พฒันาจากประกาศของ สทศ. ผา่น เวบ็ไซต์

ครอบครัวข่าว 3 

 

จากตารางจะเห็นไดว้า่คะแนนเฉล่ียของนกัเรียน

ทัว่ประเทศทั้ง 3 วิชาตํ่ากวา่คร่ึง และตํ่าอยา่งน่าวิตกใน

วิชาคณิตศาสตร์และภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ทั้งท่ีเป็นวิชาท่ีจาํเป็นต่อการศึกษา

คน้ควา้หาขอ้มลูใหม่ ๆ มาคิดวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ 

แมว้า่ผลสอบ O-Net ในช่วงท่ีผ่านมาอาจถกูตั้งคาํถามใน

ดา้นคุณภาพและความน่าเช่ือถือจากหลายฝ่าย แต่กย็งัให้

ผลท่ีสอดคลอ้งกบัการทดสอบระดบันานาชาติ ไดแ้ก่ 

Trends in International Mathematics and Science Study 

(ผลสอบ TIMSS) และ Program for International 

Student Assessment (ผลสอบ PISA) โดยผลสอบ 

TIMSS ท่ีทาํการสอบนกัเรียนไทยในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 

2 พบวา่ผลสอบในปี พ.ศ. 2554 ลดลงจากผลสอบในปี 

พ.ศ. 2550 โดย วิชาคณิตศาสตร์ลดลง 14 คะแนน และ 

วิทยาศาสตร์ลดลง 20 คะแนน (สสวท., 2555) 

ในขณะท่ีการสอบ PISA คร้ังล่าสุดในปี พ.ศ. 

2555 นกัเรียนไทยกย็งัคงทาํคะแนนไดต้ํ่ากวา่ค่าเฉล่ีย

ของ OECD (500) ทั้ง 3 วิชา ไดแ้ก่ การอ่าน (441) 

คณิตศาสตร์ (427) และ วิทยาศาสตร์ (444) (สสวท., 

2556) แมว้า่คะแนนสอบการอ่านและวิทยาศาสตร์ของ

นกัเรียนไทยสูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัเม่ือเทียบกบัการสอบ

ในปี พ.ศ. 2550 กต็าม แต่ผลกย็งัไม่ดีพอเม่ือพิจารณาใน

ภาพรวม 

จากขอ้มลูท่ีกล่าวสะทอ้นผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนกัเรียนไทยเฉพาะในส่วนท่ีสามารถวดัไดจ้าก

การทดสอบเท่านั้น ทั้งน้ีหากเปรียบเทียบกบัมุมมองอ่ืน 

ๆ อยา่งเช่น การประเมินภายนอกของสาํนกังานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์าร

มหาชน) (สมศ.) หรือ ผลสาํรวจจากองคก์รระดบั

นานาชาติพบวา่ ภาพรวมของผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา

ไทยเป็นเร่ืองท่ีตอ้งปรับปรุง โดยผลการประเมินภายนอก
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รอบท่ี 2ของสมศ. ระหวา่งปี พ.ศ. 2549 – 2552 พบวา่

มาตรฐานท่ีมีสถานศึกษาผา่นเกณฑท่ี์นอ้ยท่ีสุด คือ ดา้น

คุณภาพผูเ้รียน อนัไดแ้ก่ ความสามารถในการคิด การใฝ่

รู้ ใฝ่เรียน ในขณะท่ีรายงาน Global Competitiveness 

Report 2013-2014 จดัทาํโดย World Economic Forum 

รายงานวา่คุณภาพของระบบการศึกษาไทยในมุมมอง

ของภาคธุรกิจ อยูใ่นอนัดบัท่ี 78 จาก 148 ประเทศท่ีทาํ

การสาํรวจ 

จากขอ้มลูทั้งหมดท่ีกล่าวมาสะทอ้นวา่ ปัญหา

เร่ืองผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาเป็นประเดน็สาํคญัท่ีควรมี

การศึกษาวิจยัเพ่ือหาแนวทางแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน 

โดยเฉพาะในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีสามารถส่งผลทางบวกต่อ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนได ้

   

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบนัของนโยบายและการ

ปฏิบติัดา้นการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาในสังกดักรุงเทพมหานครท่ีส่งผลทางบวก

ต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน  

 2. เพ่ือพฒันานโยบายและการปฏิบติัดา้นการ

บริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผล

ทางบวกต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย         

 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

แนวคิด ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

แนวคิดเกีย่วกบัการบริหารงานวิชาการ 

ผูวิ้จยัไดศึ้กษากรอบแนวคิดในการบริหารงาน

วิชาการท่ีมีความเก่ียวขอ้งในเชิงของกฎระเบียบขอ้บงัคบั

ท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาทุกคนตอ้งยึดถือ และ แนวคิดท่ีมี

ความน่าสนใจ เป็นท่ียอมรับ และ ถกูนาํไปอา้งอิงเพ่ือใช้

ในการงานวิจยั ประกอบไปดว้ยแนวคิดท่ีเก่ียวกบัการ

บริหารงานวิชาการของไทย 4 แนวคิด และ แนวคิดของ

ต่างประเทศอีก 2 แนวคิด 

แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการของไทย 

4 แนวคิด ประกอบไปดว้ย (1) กฎกระทรวงกาํหนด

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการกระจายอาํนาจการบริหารและการ

จดัการศึกษา พ.ศ. 2550 (2) มาตรฐานการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ของสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(สพฐ.) (3) มาตรฐานคุณภาพของสาํนกังานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์าร

มหาชน) (สมศ.) รวมถึง (4) มาตรฐานวิชาชีพของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามพระราชบญัญติัสภาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 

แนวคิดท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการของ

ต่างประเทศ 2 แนวคิด ประกอบดว้ย (1) งานวิจยัท่ีสร้าง

เคร่ืองมือวดัระดบัความสามารถในการบริหารงาน

วิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา Principal Instructional 

Management Rating Scale (PIMRS) โดย Hallinger and 

Murphy (1982) และ (2) งานวิจยัการวิเคราะห์อภิมาน  

โดย Marzano, Waters และ McNulty (2005) 

หลงัจากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการ

บริหารงานวิชาการทั้งหมด ผูวิ้จยัไดท้าํการสงัเคราะห์

องคป์ระกอบในการบริหารงานวิชาการได ้11 ขอ้ 

ดงัต่อไปน้ี 

1. ดา้นหลกัสูตร 

2. ดา้นการเรียนการสอน 

3. ดา้นการประเมินผลนกัเรียน 

4. ดา้นการประกนัคุณภาพ 
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5. ดา้นการนิเทศการสอน 

6. ดา้นการแนะแนวการศึกษา 

7. ดา้นส่ือการสอน 

8. ดา้นการพฒันาบุคลากร 

9. ดา้นการเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

10. ดา้นการวิจยัและการใชส้ถิติเพ่ือการบริหารงาน

วิชาการ 

11. ดา้นเป้าหมายของสถานศึกษา 

 

แนวคิดเกีย่วกบัการพฒันานโยบาย 

ผูวิ้จยัไดท้าํการศึกษากระบวนการนโยบาย การ

กาํหนดนโยบาย และ ขอ้พิจารณานโยบายท่ีดี เพ่ือใชเ้ป็น

แนวทางในการวิจยัตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดข้ึน  

ดา้นกระบวนการนโยบาย เพ่ือใหเ้ห็นภาพรวม

ของขอบเขตท่ีชดัเจนในการพฒันานโยบาย โดยได้

ทาํการศึกษาแนวคิดของ David Gow (1991) และ 

Rogene A. Buchholz (1992) และ สามารถสรุป

กระบวนการนโยบายออกเป็น 3 ขั้นตอนสาํคญัไดแ้ก่ 

1. การกาํหนดนโยบาย 

2. การนาํนโยบายไปสู่การปฏิบติั และ 

3. การประเมินผลนโยบาย 

 

ดา้นการกาํหนดนโยบายนั้น ผูวิ้จยัได้

ทาํการศึกษาแนวทางในการกาํหนดนโยบายของ

ผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน ไดแ้ก่ (1) Robert Eyestone (1942), (2) 

Harold D. Lesswall (1963), (3) Yehezkel Dror (1968), 

(4) David Gow (1991) และ (5) Rogene A. Buchholz 

(1992) และ สามารถสรุปเป็นขั้นตอนในการกาํหนด

นโยบาย 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่  

1. ศึกษาเพ่ือระบุปัญหา 

2. สัง่สมขอ้มูล 

3. กาํหนดเลือกทางเลือกและตดัสินใจ 

4. ระบุตวันโยบาย 

ซ่ึงขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นน้ี จะเป็นแนวทางในการ

พฒันานโยบายการบริหารงานวิชาการในงานวิจยัน้ีต่อไป 

ดา้นขอ้พิจารณานโยบายท่ีดี ผูวิ้จยัไดศึ้กษาเพ่ือ

ใชเ้ป็นแนวทางในการกลัน่กรองนโยบายท่ีจะพฒันาเพ่ือ

นาํเสนอเป็นขอ้คบ้พบของงานวิจยัน้ีในลาํดบัต่อไป ซ่ึง

ผูวิ้จยัใชก้รอบในการกาํหนดนโยบายท่ีดีของ R. Wayne 

Mondy และ คณะ (1988) ท่ีกล่าวโดยสรุปไดว้า่นโยบาย

ท่ีดีควรประกอบไปดว้ยขอ้พิจารณาดงัต่อไปน้ี 

1. พฒันาจากฐานขอ้มลูท่ีเป็นจริง 

2. สนบัสนุนและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั

นโยบายของผูบ้งัคบับญัชา 

3. ภายในองคก์ารเดียวกนัตอ้งประสานนโยบาย

กนั 

4. เป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีเขา้ใจได ้

5. ยืดหยุน่แต่มัน่คงอยูบ่นหลกัการหรือระเบียบ

ขอ้บงัคบัท่ีถูกตอ้ง 

6. นโยบายควรมีขอบเขตท่ีเขา้ใจไดด้ว้ยเหตุผล 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาในสังกดักรุงเทพมหานครจาํนวน 436 คน 

โดยทาํการคดัเลือกผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ี (1) เป็น

ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีรับตาํแหน่งเป็นผูอ้าํนวยการ

โรงเรียนในช่วงท่ีโรงเรียนมีผลสอบ O-Net ระดบัชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ 

ภาษาไทย ปรับตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองนบัตั้งแต่เขา้มารับ

ตาํแหน่ง และ (2) เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีเป็น

ผูอ้าํนวยการคนปัจจุบนัของโรงเรียน มีทั้งหมด 7 คน 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือในการวิจยัคร้ังน้ีมี 2 แบบ ไดแ้ก่ (1) 

แบบสอบถาม และ (2) แบบสัมภาษณ์ 

แบบสอบถาม ใชเ้พ่ือเกบ็รวบรวมขอ้มูลพ้ืนฐาน

ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ไดแ้ก่ เพศ อาย ุประวติั

การศึกษา ประวติัการอบรม และ ประวติัการทาํงาน เพ่ือ

ใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการวิเคราะห์ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการ

สมัภาษณ์ 

แบบสมัภาษณ์ ใชเ้พ่ือเกบ็ขอ้มูลแนวปฏิบติัใน

การบริหารงานวิชาการจากผูบ้ริหารสถานศึกษา ตาม

องคป์ระกอบการบริหารงานวิชาการทั้ง 11 ขอ้ ท่ี

สงัเคราะห์ข้ึนจากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ใชแ้บบสอบถามเกบ็รวบรวมขอ้มลูพ้ืนฐานของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ไดแ้ก่ เพศ อาย ุประวติัการศึกษา 

ประวติัการอบรม และ ประวติัการทาํงาน เพ่ือใชเ้ป็น

ขอ้มลูประกอบการวิเคราะห์ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ 

แบบสมัภาษณ์ เกบ็ขอ้มูลแนวปฏิบติัในการ

บริหารงานวิชาการจากผูบ้ริหารสถานศึกษา ตาม

องคป์ระกอบการบริหารงานวิชาการทั้ง 11 ขอ้ ท่ี

สงัเคราะห์ข้ึนจากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้  

 สมัภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษาถึงแนวปฏิบติัใน

การบริหารงานวิชาการเพ่ือนาํขอ้มลูมาวิเคราะห์เน้ือหา 

และ พฒันาเป็นนโยบายท่ีส่งผลทางบวกต่อผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน 

 

ผลการวจัิย 

1. สภาพปัจจุบนัของนโยบายและการปฏิบติั

ดา้นการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน

สงักดักรุงเทพมหานครท่ีส่งผลทางบวกต่อผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนกัเรียน ไดข้อ้คน้พบวา่ ไม่มีการ

กาํหนดนโยบายท่ีชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีเพียงการ

ปฏิบติัซ่ึงกาํหนดเป็นแผนปฏิบติัราชการเป็นเร่ือง ๆ ซ่ึง

จดัทาํเป็นโครงการแบบปีต่อปีเท่านั้น โดยการปฏิบติัท่ี

สมัภาษณ์จากผูบ้ริหารสถานศึกษา สามารถสรุปไดต้าม

องคป์ระกอบในการบริหารงานวิชาการ 11 ขอ้ดงัต่อน้ี

 ด้านหลักสูตร มีการพฒันาและปรับปรุง

หลกัสูตรสถานศึกษาทุกปี โดยมีการวิเคราะห์ผลสมัฤทธ์ิ

จากปีท่ีผา่นมาเป็นรายตวัช้ีวดั เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีไดผ้ลโดยยึดตวัช้ีวดัตาม

หลกัสูตรแกนกลางเป็นหลกั และพิจารณาถึงความ

สอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา จากนั้นจึงคดัเลือก

กิจกรรมการเรียนรู้ใหมี้ความหลากหลายเพ่ือสร้าง

สภาพแวดลอ้มเอ้ือใหเ้กิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายให้

ไดม้ากท่ีสุด 

ด้านการเรียนการสอน มีการพฒันาและ

ปรับปรุงการเรียนการสอนทุกปี โดยเนน้ใหน้กัเรียน

พฒันาทกัษะการอ่านออกเขียนไดต้ั้งแต่ในช่วงชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 และ เนน้ทกัษะการคิดวิเคราะห์

ในช่วงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 และ ใชวิ้ธีการจดักลุ่ม

นกัเรียนตามระดบัความสามารถในการเรียนรู้เพ่ือใหค้รู

สามารถจดัการเรียนการสอนท่ีสามารถตอบสนองกบัการ

เรียนรู้ท่ีแตกต่างกนัของนกัเรียน 

ด้านการประเมินผลนักเรียน มีการวางแผนการ

ประเมินผลนกัเรียนร่วมกบังานดา้นหลกัสูตรและการ

เรียนการสอนเป็นระบบ จดัใหมี้การประเมินก่อน 

ประเมินระหวา่งเรียน และ ประเมินหลงัเรียน เพ่ือติดตาม

ความคืบหนา้ในการเรียนรู้ของนกัเรียน โดยติดตามและ

ตรวจสอบประสิทธิภาพของการประเมินผลนกัเรียน

อยา่งต่อเน่ือง  

ด้านการประกนัคณุภาพ มีการวางแผนและ

จดัระบบการทาํงานของสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบั

เกณฑแ์ละตวัช้ีวดัของการประเมินภายนอกทุกสังกดั 

โดยมอบหมายใหมี้ครูผูรั้บผิดชอบความกา้วหนา้ในการ
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ทาํงานในแต่ละตวัช้ีวดั (ของการประเมิน) ทาํการติดตาม

และประเมินผลอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือใหโ้รงเรียนพร้อมรับ

การประเมินจากหน่วยงานภายนอกทุกสงักดัตลอดเวลา 

ด้านการนิเทศการสอน มีการทาํงานในรูป

คณะกรรมการโดยวางแผนเพ่ือกาํหนดโครงสร้างของ

คณะกรรมการนิเทศการสอนภายในสถานศึกษา รวมทั้ง

จดัทาํปฏิทินการนิเทศเพ่ือใหค้รูทุกคนไดรั้บการนิเทศ

อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

ด้านการแนะแนวการศึกษา มีการกาํหนด

ตวัช้ีวดัสาํหรับงานแนะแนวการศึกษา ทั้งการแนะแนว

ภายใน และ การแนะแนวภายนอก รวมทั้งดาํเนินการ

และติดตามผลการแนะแนวการศึกษาเพ่ือนาํไปปรับปรุง

ทุกปี 

ด้านส่ือการสอน มีการวางแผนการผลิตส่ือการ

สอนเป็นรายปีโดยจดัทาํใหเ้ป็นระบบ มีการกาํหนด

สถานท่ีในการจดัเกบ็และระบบการยืม/คืนส่ือการสอน 

และ นอกจากนั้นยงัใชเ้วทีการจดัประกวดส่ือการสอนท่ี

ครูสร้างข้ึนกบัโรงเรียนเครือข่ายเพ่ือส่งเสริมใหมี้

นวตักรรมและการพฒันาคุณภาพในการผลิตส่ือการสอน

 ด้านการพฒันาบุคลากร จดัใหค้รูมีส่วนร่วมใน

การกาํหนดแผนการพฒันาบุคลากรโดยเนน้การพฒันา

ครูใหเ้หมาะกบังานท่ีจะตอ้งรับผิดชอบ รวมถึงมีการ

สร้างระบบบริหารจดัการองคค์วามรู้ (KM) ในโรงเรียน

อยา่งเป็นรูปธรรม 

ด้านการเป็นแบบอย่างที่ด ีผูบ้ริหารใชวิ้ธีการ

กาํหนดคุณค่า (Value) ของตนเองและปฏิบติัตนตามคุณ

ค่าท่ีกาํหนดข้ึนอยา่งสมํ่าเสมอ โดยตอ้งรับฟังเสียง

สะทอ้นจากทุกฝ่ายเพ่ือนาํมาปรับปรุงการเป็นแบบอยา่ง

ท่ีดีของตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

ด้านการวิจยัและการใช้สถติิเพื่อการบริหารงาน

วิชาการ มีการนาํผลการจดัการเรียนการสอนต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

ผลสอบ O-Net และ ผลการประเมินภายนอกมาใชเ้ป็น

โจทยใ์นการวิจยั มีการส่งเสริมใหค้รูทาํการวิจยัในชั้น

เรียนเพ่ือพฒันาสถานศึกษาภาคเรียนละ 1 เร่ือง 

ด้านเป้าหมายของสถานศึกษา มีการใหบุ้คลากร

ทุกคนรับทราบเป้าหมายท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจนตรงกนั 

โดยมีการนาํเสนอเป้าหมายผา่นเวทีต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง 

และ มีการรับฟังเสียงสะทอ้นเพ่ือการปรับปรุงแนวทาง

ในการส่ือสาร 

 

2. นโยบายและการปฏิบติัดา้นการบริหารงาน

วิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลทางบวกต่อ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน พบวา่นโยบายท่ีดี

ควรพฒันาในแต่ละดา้นตามกรอบการบริหารงาน

วิชาการ 11 ขอ้ พร้อมกบันาํเสนอหลกัในการปฏิบติัตาม

หลกัของ PDCA (Deming, 1950) ดงัต่อไปน้ี 

ด้านหลักสูตร 

นโยบาย: หลกัสูตรสถานศึกษาท่ีไม่หยดุย ั้ง โดยมีหลกัใน

การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบั

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เนน้ใหย้ึด

ตวัช้ีวดัแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและบริบททอ้งถ่ิน 

ติดตามการนาํหลกัสูตรไปใช ้และ วิเคราะห์ผลเพ่ือ

ปรับปรุงหลกัสูตรอยา่งเป็นกลวตัร 

หลักในการปฏิบัติ:  

P วิเคราะห์คะแนนสอบของโรงเรียน ผลสอบ O-Net 

และ ขอ้เสนอแนะของ สทศ. เพ่ือวางแผนหลกัสูตรเป็น

รายปี 

D พฒันาหลกัสูตรโดยยึดตวัช้ีวดัตามหลกัสูตรแกนกลาง

ฯ ปี 51  

C ติดตามพฒันาการเรียนรู้จากผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียน 

A นาํผลการวิเคราะห์ผลสมัฤทธ์ิเป็นรายตวัช้ีวดัมาพฒันา

เกณฑใ์นการปรับปรุงหลกัสูตรปีถดัไป 

ด้านการเรียนการสอน 

นโยบาย: การเรียนการสอนท่ีปฏิบติัไดจ้ริงโดยเนน้การ

อ่านการเขียน การเรียนรู้ดว้ยกิจกรรมทั้งในและนอก

หอ้งเรียน วิเคราะห์ผลเพ่ือนาํมาปรับเปล่ียนการสอน

อยา่งต่อเน่ือง 
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หลักในการปฏิบัติ:  

P กาํหนดใหมี้การแบ่งหอ้งนกัเรียนตามระดบั

ความสามารถ เนน้การอ่านออกเขียนไดใ้นช่วงชั้น

ประถมศึกษาตอนตน้ และ เช่ือมโยงกิจกรรมการสอนให้

สะทอ้นตวัช้ีวดัตามหลกัสูตร 

D กาํหนดใหค้รูทาํแผนการสอนและบนัทึกการสอนทุก

สปัดาห์ เนน้การพฒันาทกัษะการอ่านออกเขียนได ้ 

C  ติดตามพฒันาการทางผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนเป็นราย

สปัดาห์ โดยคดักรองนกัเรียนท่ีตอ้งการความช่วยเหลือ

พิเศษมาวางแผนในการใหค้วามช่วยเหลือร่วมกนั 

A วิเคราะห์ผลสมัฤทธ์ิเป็นรายตวัช้ีวดั เพ่ือนาํไปปรับปรุง

การเรียนการสอนในตวัช้ีวดัต่อไป 

ด้านการประเมินผลนักเรียน 

นโยบาย: การประเมินผลท่ีสะทอ้นการเรียนรู้ตามสภาพ

จริงท่ีมีความเท่ียงและความตรงโดยการพฒันาระบบการ

ประเมินผลนกัเรียนท่ีมีการสอบทานทั้งภายในและ

ภายนอก สถานศึกษา 

หลักในการปฏิบัติ:  

P วิเคราะห์ตวัช้ีวดัเพ่ือวางแผนการประเมินผลนกัเรียน

ร่วมกบัการวางหลกัสูตรและการเรียนการสอน 

D กาํหนดใหมี้การประเมินผลนกัเรียนก่อน ระหวา่ง และ 

หลงัเรียน เพ่ือติดตามพฒันาการในการเรียนรู้เป็น

รายบุคคล 

C  ตรวจสอบวิธีการประเมินผลนกัเรียน โดยเปรียบเทียบ

คะแนนสอบกบัผลงานนกัเรียน และ เปรียบเทียบคะแนน

สอบของสถานศึกษากบัผบสอบท่ีจดัโดยหน่วยงาน

ภายนอก  

A วิเคราะห์ผลการประเมินนกัเรียน มาวางแผนการ

ประเมินผลนกัเรียนในปีการศึกษาต่อไป 

ด้านการประกนัคณุภาพ 

นโยบาย: พร้อมต่อการประเมินจากภายนอกทุกสังกดั

ตลอดเวลา โดยวางแผนการประเมินคุณภาพภายในให้

สอดคลอ้งกบัการประเมินคุณภาพภายนอกทุกมิติ เนน้

การปฏิบติังานตามกรอบการประกนัคุณภาพจริง และ 

สมํ่าเสมอ 

หลักในการปฏิบัติ:  

P วางแผนการประเมินคุณภาพภายในใหเ้ป็นกรอบ

เดียวกบัการประกนัคุณภาพภายนอกทุกสงักดั  

D มอบหมายใหมี้ครู้ผูรั้บผิดชอบในแต่ละตวัช้ีวดั สร้าง

ระบบการเกบ็รวบรวมขอ้มลูและรายงานผลอยา่ง

สมํ่าเสมอ 

C ตรวจสอบประสิทธิภาพของการประเมินคุณภาพ

ภายในเทียบกบัผลการประมินคุณภาพภายนอกเป็นราย

ตวัช้ีวดั 

A วิเคราะห์ช่องวา่ง (Gap Analysis) และ สรุปผลการ

ปรับปรุงแนวทางการประเมินคุณภาพภายในสาํหรับปี

การศึกษาต่อไป 

 ด้านการนิเทศการสอน 

นโยบาย: นิเทศการสอนอยา่งเป็นกลัยาณมิตรและมี

ระบบท่ีชดัเจน 

วางแผนและจดัการนิเทศการสอนร่วมกนั โดยใหมี้ระบบ

ทั้งในเชิงโครงสร้าง และกรอบเวลา เนน้การสะทอ้นผล

อยา่งเป็นรูปธรรมท่ีรวดเร็ว มีการติดตามตรวจสอบ และ 

วิเคราะห์เพ่ือนาํผลไปพฒันาการนิเทศอยา่งต่อเน่ือง 

หลักในการปฏิบัติ: 

P กาํหนดกรอบในการนิเทศการสอนโดยแต่งตั้ง

คณะกรรมการการนิเทศการสอน และ กาํหนดตารางการ

นิเทศการสอน 

D กาํหนดใหมี้การนิเทศการสอนโดยครูนิเทศครู  

C ผูบ้ริหารนิเทศการสอนเพ่ือสอบทานระบบการนิเทศ

การสอนในโรงเรียน 

A วิเคราะห์ผลการนิเทศการสอนเป็นรายคน เพ่ือนาํ

ขอ้มลูไปใชใ้นการพฒันาบุคลากร รวมทั้งปรับปรุง

แผนการนิเทศการสอนในปีการศึกษาถดัไป 

 ด้านการแนะแนวการศึกษา 

นโยบาย: แนะแนวการศึกษาอยา่งเป็นระบบ มีการ
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ประเมินผลและปรับปรุงการแนะแนวอยา่งต่อเน่ือง 

หลักในการปฏิบัติ:  

P วางแผนดว้ยการกาํหนดตวัช้ีวดัสาํหรับงานดา้นการ

แนะแนวการศึกษา 

D กาํหนดใหมี้การแนะแนวภายในใหก้บันกัเรียนทุกคน 

และเชิญวิทยากรจากภายนอกมาแนะแนวนกัเรียนในชั้น

ปีสุดทา้ย (ป. 6 หรือ ม. 3) 

C ประเมินผลลพัธ์จากการแนะแนวตามตวัช้ีวดัท่ีกาํหนด

ข้ึน 

A วิเคราะห์ สรุปผล และ เสนอแนวทางการปรับปรุงการ

แนะแนวในปีถดัไป 

ด้านส่ือการสอน 

นโยบาย: พฒันาส่ือการสอนท่ีมีการบริหารจดัการอยา่ง

คุม้ค่า สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรและการเรียนการสอน จดั

ใหมี้การพฒันาระบบรายการและการยืม/คืนส่ือ เพ่ือให้

ครูผลิตเฉพาะส่ือท่ีจาํเป็นตอ้งใชเ้ท่านั้น 

หลักในการปฏิบัติ:  

P ทบทวนรายการส่ือท่ีมีใชอ้ยู ่และ ส่ือท่ีหน่วยงานตน้

สงักดัจะจดัส่งมาให ้เพ่ือระบุส่ือท่ีครูจะตอ้งผลิตเพ่ิมเติม 

D ใหมี้ระบบการยืม/คืนส่ือการสอนท่ีเป็นมาตรฐาน มี

สถานท่ีสาํหรับเกบ็ส่ือการสอน เพ่ือใหค้รูใชส่ื้อการสอน

ร่วมกนั เนน้ใหค้รูผลิตเพ่ิมเติมในส่วนท่ียงัขาดอยูเ่ท่านั้น 

รวมทั้งส่งเสริมใหป้ระกวดส่ือการสอนท่ีพฒันาข้ึน

ร่วมกบักบัโรงเรียนเครือข่าย 

C ตรวจสอบพฒันาการนกัเรียนจากผลสัมฤทธ์ิตาม

ตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชส่ื้อการสอน 

A วิเคราะห์ สรุปผล และ เสนอแนวทางการบริหาร

จดัการส่ือการสอนในปีถดัไป 

ด้านการพฒันาบุคลากร 

นโยบาย: พฒันาบุคลากรใหเ้กิดประโยชนเ์ชิงซอ้นโดย

การวางแผนใหค้รูไดรั้บการพฒันาตามภารกิจท่ีไดรั้บ

มอบหมาย การสร้างระบบการบริหารจดัการองคค์วามรู้

ในโรงเรียน และ การติดตามผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนกบันกัเรียน

อยา่งเป็นรูปธรรม 

หลักในการปฏิบัติ:  

P เปิดโอกาสใหค้รูร่วมกาํหนดเป้าหมายในการพฒันา

ตนเองท่ีสอดคลอ้งกบัทิศทางและความตอ้งการของ

สถานศึกษา 

D ส่งเสริมกาพฒันาครูใหมี้ความสามารถท่ีสอดคลอ้งกบั

ภาระหนา้ท่ี เนน้การสร้างค่านิยมท่ีดีต่อวิชาชีพครู  

C ส่งเสริมการบริหารจดัการองคค์วามรู้ (KM) ใน

สถานศึกษา โดยครูท่ีไดรั้บการอบรมมาจะตอ้ง

แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพ่ือนครูคนอ่ืน ๆ 

A สรุปผลการพฒันาบุคลากรเป็นรายปีการศึกษา 

 ด้านการเป็นแบบอย่างที่ด ี

นโยบาย: เป็นผูน้าํดว้ยการปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่ง 

คน้หาคุณค่าของตนเองและการปฏิบติัตนตามคุณค่า

สมํ่าเสมอ รวมทั้งตอ้งรับฟังเสียงสะทอ้นเพ่ือปรับปรุง

ตนเองตลอดเวลา 

หลักในการปฏิบัติ:  

P กาํหนดคุณค่าท่ีตนเองตอ้งการเป็นแบบอยา่ง พร้อมตั้ง

ปณิธานอนัแน่วแน่ในการเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

D ปฏิบติัตามแนวทางนั้นอยา่งสมํ่าเสมอ 

C สงัเกต และ รับฟัง เสียงสะทอ้นจากทุกฝ่าย 

A ทบทวน และ ปรับปรุงตวัเองตลอดเวลา 

ด้านการวิจยัและการใช้สถติิเพื่อการบริหารงาน

วิชาการ 

นโยบาย: การวิจยัและการใชข้อ้มลูทางสถิติเพ่ือยกระดบั

คุณภาพทางวิชาการในสถานศึกษาโดยการกาํหนด

ตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวขอ้งในการยกระดบัคุณภาพวิชาการอยา่ง

ชดัเจนเป็นระยะ ๆ ตามผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ี

เปล่ียนแปลงไป และ วางแผนในการวิจยัเพ่ือแกปั้ญหา 

หลักในการปฏิบัติ:  
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P กาํหนดตวัช้ีวดัเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัและการใชส้ถิติเพ่ือ

การบริหารงานวิชาการ  

D กาํหนดใหค้รูทาํวิจยัในชั้นเรียนภาคเรียนละ 1 เร่ือง 

โดยเนน้การวิจยัเพ่ือแกปั้ญหาจริงในชั้นเรียนโดยตอ้ง

ตอบตวัวดัท่ีวางไว ้

C ประเมินงานวิจยัของครูทั้งในเชิงประมาณและคุณภาพ  

A ประเมินผลการวิจยัในปลายปี โดยพิจารณาจาก

ความสาํเร็จในการแกปั้ญหา 

 ด้านเป้าหมายของสถานศึกษา  

นโยบาย: ส่ือสารเป้าหมายของสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

ดว้ยการกาํหนดเป้าหมายของสถานศึกษา ส่ือสารเพ่ือให้

เกิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง และ รับฟังเสียงสะทอ้นเพ่ือ

ตรวจสอบความเขา้ใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอยา่ง

สมํ่าเสมอ 

หลกัในการปฏิบติั:  

P กาํหนดเป้าหมายของสถานศึกษา และ วางแผนในการ

ส่ือสารใหก้บัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

D นาํเสนอเป้าหมายของสถานศึกษาผา่นเวทีต่าง ๆ อยา่ง

ต่อเน่ือง 

C สงัเกต และ รับฟัง เสียงสะทอ้นจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

A ทบทวน และ ปรับปรุงแนวทางในการส่ือสารเป้าหมาย

สถานศึกษาใหเ้ป็นท่ีรับทราบและเขา้ใจตรงกนั  

 

การอภิปรายผล 

ผลการวิจยัมีประเดน็ท่ีน่าสนใจต่อการอภิปราย 

2 ประเดน็ ดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. สภาพปัจจุบนัของนโยบายและการปฏิบติั

ดา้นการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา

สงักดักรุงเทพมหานคร พบวา่ ไม่มีการกาํหนดนโยบายท่ี

ชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีเพียงการปฏิบติัซ่ึงกาํหนด

เป็นแผนปฏิบติัราชการเป็นเร่ือง ๆ ซ่ึงจดัทาํเป็นโครงการ

แบบปีต่อปี การท่ีไม่มีการกาํหนดนโยบายการ

บริหารงานวิชาการเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือส่ือสารทั้ง

ภายในและภายนอกสถานศึกษา ส่งผลใหบุ้คลากรไม่

สามารถบ่งบอกไดว้า่นโยบายการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษาคืออะไรไดอ้ยา่งชดัเจน จะมีแต่แผนการ

ปฏิบติัราชการประจาํปี ซ่ึงเป็นรูปแบบของโครงการ     

ต่าง ๆ ท่ีมีลกัษณะส่งเสริมงานวิชาการโดยเป็นโครงการ

ท่ีมีระยะเวลาสั้น ๆ โดยท่ีตวัช้ีวดัเพ่ือการประเมิน

โครงการ ไม่สามารถสะทอ้นแนวทางการปฏิบติัดา้น 

การบริหารงานวิชาการไดเ้ป็นรูปธรรม 

ขอ้คน้พบน้ีเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ เพราะการปฏิบติั

ในการบริหารงานวิชาการทั้งหมด เป็นองคค์วามรู้ซ่อน

เร้น (tacit knowledge) หรือ ประสบการณ์ส่วนตวัของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่ีคิดคน้ ทดลองใช ้และ ปรับปรุง

จนเกิดเป็นแนวทางท่ีไดผ้ล ดงันั้นหากมีกระบวนการ

นโยบายอยา่งชดัเจนกจ็ะช่วยใหเ้กิดแนวปฏิบติัท่ีดี (good 

practices) ในการบริหารงานวิชาการ ซ่ึงผูวิ้จยัเห็นดว้ยวา่

เพราะจะเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีจะช่วยยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ

ทางการศึกษาในระดบัประเทศได ้

ประเดน็ยอ่ยต่อมาคือผูบ้ริหารสถานศึกษา 5 

จาก 7 คน ใหค้วามสาํคญักบัความสามารถในการอ่าน

ออกเขียนไดข้องนกัเรียนในระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 

เพราะเป็นช่วงเวลาท่ีจาํเป็น เน่ืองจากทกัษะดงักล่าวจะ

กลายเป็นพ้ืนฐานสาํคญัท่ีต่อยอดการการเรียนรู้ไปใน

ระดบัการคิดวิเคราะห์ในเน้ือหาสาระอ่ืน ๆ ในอนาคต 

เพราะทกัษะทางภาษาท่ีดีจะทาํใหน้กัเรียนสามารถรับรู้

และแสดงความคิดเห็นเพ่ือสอบถามหรือโตต้อบในส่ิงท่ี

ตนเองสนใจได ้แต่ท่ีผา่นมานกัเรียนถกูฝึกใหเ้ป็น “ผูรั้บ

สาร” มากกวา่การเป็น “ผูส่้งสาร” (Feinberg, 2005) ซ่ึง

ผูวิ้จยัเห็นดว้ย เพราะสอดคลอ้งกบัประสบการณ์ตรงใน

การสงัเกตการสอนในชั้นเรียน ท่ีพบวา่นกัเรียนท่ี

สามารถอ่านออกเขียนได ้จะสามารถเขา้ใจขั้นตอนใน

การทาํกิจกรรม สามารถบนัทึกและนาํเสนอส่ิงท่ีไดจ้าก

การทดลองไดดี้กวา่ 

ประเดน็ยอ่ยสุดทา้ย จากการสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาเป้าหมาย 7 คน และ ผูบ้ริหารสถานศึกษาใน
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สงักดักรุงเทพมหานครคนอ่ืน ๆ พบวา่ สถานศึกษาท่ีได้

สมัภาษณ์ทั้งหมดมีการติวสอบ O-Net โดยกลุ่มผูบ้ริหาร

สถานศึกษาเป้าหมายทั้งหมดจะจดัการติว O-Net โดยจดั

ชัว่โมงติวเป็นชัว่โมงเสริมเชา้หรือเยน็ 1 ชัว่โมงต่อวนั 

ในภาคการศึกษาปลาย ส่ิงท่ีน่าสนใจคือ กลุ่มผูบ้ริหาร

สถานศึกษาท่ีมีผลสอบ O-Net ลดลงอยา่งต่อเน่ืองกลบั

เป็นกลุ่มท่ีใหเ้วลากบัการติว O-Net มากกวา่ เช่น จดัการ

ติววนัละ 1 ชัว่โมงตลอดปีการศึกษา หรือ สอนเน้ือหาให้

ครบในภาคเรียนตน้ และติว O-Net เพียงอยา่งเดียวใน

ภาคเรียนสุดทา้ย ผูวิ้จยัมีความเห็นวา่ การติว O-Net 

อาจจะเป็นปัจจยัท่ีไม่มีนยัสาํคญักบัการผลสอบ O-Net 

ซ่ึงเป็นประเดน็ท่ีน่าจะศึกษาวิจยัต่อไป 

ประเดน็จากขอ้คนัพบท่ี 2 นโยบายและการ

ปฏิบติัดา้นการบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลทางบวกต่อ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน คือ นโยบายท่ีเนน้การอ่านออก

เขียนได ้เนน้การพฒันาหลกัสูตรโดยอา้งอิงตวัช้ีวดั

หลกัสูตรแกนกลาง และ ปรับเปล่ียนแผนการบริหารงาน

วิชาการตามผลการประเมินเป็นรายภาคการศึกษาหรือปี

การศึกษา 

ผูวิ้จยัมีขอ้สงัเกตวา่ แนวทางในการบริหารงาน

วิชาการส่วนใหญ่ สอดคลอ้งกบัวงจร PCDA (Deming, 

1950) ไดแ้ก่ การวางแผน (P: Plan) การปฏิบติัตามแผน 

(D: Do) การตรวจสอบการปฏิบติัตามแผน (C: Check) 

และ การปรับปรุงแกไ้ข (A: Action) 

จากการสมัภาษณ์พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป้าหมายทั้ง 

7 คน พบรูปแบบการบริหารงานวิชาการท่ีสอดคลอ้งกบั

วงจร PDCA โดยส่วนใหญ่จะมีการวางแผน การปฏิบติั 

การตรวจสอบการปฏิบติัตามแผน และ การปรับปรุง

แกไ้ขเป็นรายภาคหรือรายปีการศึกษาแลว้แต่ความ

เหมาะสมและความจาํเป็น ดงันั้นการสรุปการปฏิบติัดา้น

การบริหารงานวิชาการออกมาในรูปของวงจร PDCA

น่าจะเป็นแนวทางท่ีดีท่ีสามารถส่ือสารใหก้บัผูบ้ริหาร

สถานศึกษาคนอ่ืน ใหเ้ขา้ใจและนาํไปปรับใชต้ามบริบท

ของสถานศึกษาของตนเองไดง่้ายข้ึน 

ข้อเสนอแนะ 

 เชิงนโยบาย 

  1. ผูวิ้จยัสามารถระบุขอ้มลูเชิงประจกัษอ่ื์นแทน

การใชผ้ลสอบ O-Net เช่น พฒันาเกณฑก์ารสงัเกตชั้น

เรียนดว้ย Rubric ในการเกบ็รวมรวมพฤติกรรมการสอน

ของครู พฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน เพ่ือประเมิน

ความสามารถในการจดัการเรียนการสอน หรือ ประเมิน

ระดบัการมีส่วนร่วมของนกัเรียนในกิจกรรมการเรียนรู้ 

จาดนั้นจึงนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์เชิง

สถิติกบัแนวปฏิบติัในการบริหารงานวิชาการของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

2. ผูวิ้จยัเสนอใหใ้ชเ้ทคนิคการสงัเกตแบบ 

Shadowing หมายถึง การติดตามการทาํงานของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาตลอดระยะเวลาทาํงาน เป็นช่วงระยะเวลา

ประมาณ 2 สปัดาห์ เพ่ือรวบรวมขอ้มลูการปฏิบติัในดา้น

การบริหารงานวิชาการท่ีเกิดข้ึนจริงจากพฤติกรรมของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

3. ควรมีการนาํเอาผลท่ีไดรั้บมาเปรียบเทียบกบั

ขอ้คน้พบจากงานวิจยัฉบบัน้ี เพ่ือประโยชนใ์นทาง

วิชาการในการเลือกวิธีการวิจยัท่ีมีประสิทธิผลในโอกาส

ต่อไป 

 

 เชิงปฏิบัติ 

1. สาํนกัการศึกษากรุงเทพมหานครในฐานะ

หน่วยงานตน้สงักดั ควรกาํหนดนโยบายการบริหารงาน

วิชาการตน้แบบใหก้บัผูบ้ริหารสถานศึกษา

กรุงเทพมหานครทั้งหมด 436 โรงเรียน เพ่ือใหผู้บ้ริหาร

สถานศึกษาสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารงาน

วิชาการเพ่ือใหส่้งผลทางบวกต่อผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนรู้ต่อไป 

2. ผูบ้ริหารสถานศึกษาอ่ืน ๆ สามารถนาํเอา

แนวทางดงักล่าวไปใชก้บัการจดัการเรียนการสอนได ้

เพ่ือใหน้กัเรียนมีทกัษะในการอ่านออกเขียนเพ่ือให้
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รองรับกบัการพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ในการเรียน

ต่อไป 

3. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป้าหมายเนน้การพฒันา

หลกัสูตรสถานศึกษาและการจดัการเรียนการสอน โดย

ยึดเอาใชต้วัช้ีวดัจากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
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รูปแบบการพฒันาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมธัยมศึกษา 

Competency Development Model of Morality Teaching by Monks in Secondary Schools 

 

                                                                                                                                                                                  สุเทพ  เช้ือสมุทร                                                                                                    

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัน้ี มีวตัถุประสงค ์(1) เพ่ือสร้างรูปแบบการพฒันาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมธัยมศึกษา  และ  

(2) เพ่ือประเมินรูปแบบการพฒันาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมธัยมศึกษา กลุ่มตวัอยา่งท่ีในการวิจยัน้ี ไดแ้ก่ พระ

สอนศีลธรรมท่ีปฏิบติัการสอนในโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา (สพม.) สาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงอยู่ในความปกครองของคณะสงฆภ์าค 13  จาํนวน 398 รูป 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มีความเช่ือมัน่ 0.82 ค่าสถิติท่ี

ใชคื้อ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบวา่ รูปแบบการพฒันาสมรรถนะพระสอน

ศีลธรรมมี  6  ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นเน้ือหาและหลกัสูตร  (2) ดา้นการจดัการเรียนการสอน (3) ดา้นผลิตและการใชส่ื้อ (4) ดา้น

การวดัและประเมินผล  (5) ดา้นการวิจยัในชั้นเรียน  (6) ดา้นคุณลกัษณะและเจตคติ โดยมีคุณภาพระดบัมากท่ีสุด  คือ

สมรรถนะดา้นการทาํวิจยัในชั้นเรียน  นอกนั้นมีคุณภาพระดบัมาก  ตามลาํดบั  ผลการประเมินรูปแบบจากผูเ้ช่ียวชาญโดยการ

สนทนากลุ่มทุกคน   มีความคิดเห็นวา่รูปแบบการพฒันาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมธัยมศึกษา มีความเหมาะสม

ระดบัมากท่ีสุดในดา้นความเหมาะสม   ความสอดคลอ้ง และความเป็นประโยชน ์สาํหรับดา้นความเป็นไปไดมี้ความคิดเห็นใน

ระดบัมาก   ในการสรุปแนวทางการพฒันาสมรรถนะสอนศีลธรรมในโรงเรียนมธัยมศึกษา ประกอบดว้ย การฝึกอบรม   การ

ปฐมนิเทศ  การกาํกบัติดตาม การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การประเมินผล และ การรายงาน  

 

คําสําคัญ: รูปแบบการพฒันา, สมรรถนะ, พระสอนศีลธรรม, โรงเรียนมธัยมศึกษา 

  

Abstract 

 The   purposes of this research are to establish and to assess the competency development model of morality 

teaching monks in secondary schools. The sample for this study is 398 morality teaching monks in the secondary 

schools.  The research tools are a questionnaire with 0.82 reliability value, interviews and assessment forms for the 

focus group and connoisseurship.  The data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation and content 

analysis. The findings are as follows: (1)  The competency development model of morality teaching monks in the secondary 

schools consist of 6 elements: content and curriculum, teaching and learning, media production, and application, measurement 

and evaluation, classroom research and, characteristics and attitude. (2) In assessing the competency development model of 

morality teaching monks in secondary schools based on focus group discussion, this model was at the highest level of 

propriety, congruity and utility and at the high level of feasibility. Reassessment was also confirmed by connoisseurship.    
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 The researcher summarized the guideline for the development of the morality teaching monks competency in 

secondary schools consisted of: (1) Training (T), (2) Orienting (O), (3) Monitoring (M), (4) Sharing Learning (S), (5) 

Evaluating (E) and (6) Reporting (R). The researcher has named it as the “TOMSER Model”. 
 

Keywords: development  model, Competency,  morality  teaching  monks 

 

ความนํา  

 การจะพฒันาคนไทยใหมี้คุณธรรมและจริยธรรม

นั้น สามารถดาํเนินการไดโ้ดยใชห้ลกัธรรมทางศาสนา  

เพราะศาสนามีหลกัธรรมท่ีทาํใหค้นเป็นผูมี้คุณภาพทั้งดา้น

ร่างกายและจิตใจ  อีกทั้งพลเมืองในประเทศไทยส่วนใหญ่

นบัถือพระพุทธศาสนา ซ่ึงเป็นศาสนาประจาํชาติไทยและ

เป็นสถาบนัหลกัของสงัคมไทยท่ีแทรกอยูใ่นวฒันธรรม

และ วิถีดาํเนินชีวิตของคนไทย  ดงันั้น เด็กไทยสมควร

ไดรั้บการปลูกฝังคุณธรรมตามหลกัคาํสอนทางพระพุทธ 

ศาสนาท่ีเหมาะสมกบัวยั  และเป็นประโยชนแ์ก่ชีวิตอยา่ง

แทจ้ริงตั้งแต่เร่ิมแรก หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้าํหนดวิสยัทศัน์ท่ีมุ่งพฒันา

ผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นกาํลงัของชาติใหเ้ป็นมนุษยท่ี์มีความ

สมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสาํนึกใน

ความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมัน่ในการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย ์

ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทกัษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจต

คติท่ีจาํเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและ

การศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญับน

พ้ืนฐานความเช่ือวา่ ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันา

ตนเองไดเ้ต็มตามศกัยภาพ และจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรท่ี

ระบุวา่หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพฒันา

ผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศกัยภาพ ใน

การศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ โดยกาํหนดเป็น

จุดหมายเพ่ือใหเ้กิดกบัผูเ้รียน เม่ือจบการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ดงัน้ี (1) มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง

ประสงค ์เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินยัและปฏิบติัตนตาม

หลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ ยึด

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) มีความรู้ 

ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใช้

เทคโนโลยี และมีทกัษะชีวิต (3) มีสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสยั และรักการออกกาํลงักาย (4) มี

ความรักชาติ มีจิต สาํนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพล

โลก ยึดมัน่ในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข (5) มี

จิตสาํนึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย การ

อนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้มมีจิตสาธารณะท่ีมุ่งทาํ

ประโยชน ์สร้างส่ิงท่ีดีงามในสงัคม และอยูร่่วมกนั ในสังคม

อยา่งมีความสุข ซ่ึงไดก้าํหนดใหผู้เ้รียนท่ีเป็นชาวพุทธ เรียน

วิชาพระพุทธศาสนาตลอดหลกัสูตร และระบุวา่การสอนวิชา

พระพุทธศาสนาใหไ้ดผ้ลสมบูรณ์นั้น  ควรกาํหนด

จุดมุ่งหมายหลกัคือ ตอ้งใหน้กัเรียนรับรู้ เขา้ใจ ศรัทธา และ

เห็นคุณค่าของพระพุทธ ศาสนา และพระรัตนตรัย ปฏิบติั

ตนเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดี อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

และเหมาะสม แมก้ระทรวงศึกษาธิการ จดัใหมี้การเรียนการ

สอนวิชาพระพุทธ ศาสนาทุกชั้น และทุกระดบัการศึกษา

ตลอดระยะเวลาเรียน 12 ปีกต็าม แต่กย็งัมีปัญหาในทาง

ปฏิบติัอยูม่าก กล่าวคือ การบริหารและการจดัการศึกษา

วิชาพระพุทธศาสนายงัขาดประสิทธิภาพ ขาดความเอาใจ

ใส่ และไม่มีมาตรการเสริมอยา่งเป็นรูปธรรม 

สถานศึกษาหลายแห่งจึงไม่ไดจ้ดัใหมี้การเรียนการสอน

อยา่งจริงจงั รวมทั้งขาดการบูรณาการการเรียนการสอน

ดา้นศีลธรรมเขา้กบัวิชาสามญัโดยทัว่ไป อีกทั้งไม่ให้

ความสาํคญัต่อพระภิกษุท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในศาสนา

อยา่งถ่องแท ้เขา้มาเป็นครูหรือวิทยากรในสถานศึกษา

อยา่งเป็นระบบและครบวงจร ทั้งภาคปริยติัและ
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ภาคปฏิบติั ส่งผลใหผู้เ้รียนขาดความซาบซ้ึง ขาดการ

ปฏิบติัและขาดการนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตไดอ้ยา่ง

ทัว่ถึง จึงไม่สามารถใชวิ้ชาพระพุทธศาสนาเป็นเคร่ืองมือ

ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แกปั้ญหาชีวิตของ

เยาวชนและประชาชนในสงัคมไดอ้ยา่งเด่นชดั และเป็น

รูปธรรม (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 

2553)  

 โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เร่ิมดาํเนินการมา

ตั้งแต่ปีงบประมาณ  2546 โดยขอ้ตกลงความร่วมมือ

ระหวา่งกระทรวงวฒันธรรมกบักระทรวงศึกษาธิการ ใน

การสนบัสนุนใหพ้ระสงฆ ์เขา้ไปสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ทั้งในระดบัประถมศึกษา  มธัยมศึกษา และอาชีวศึกษา เพ่ือ

ปลูกฝังใหน้กัเรียน นกัศึกษา มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถ

นาํไปบูรณาการพฒันาคุณภาพชีวิตไดอ้ยา่งเหมาะสม มี 

ความสุข  และสามารถนาํหลกัธรรมไปพฒันาคุณภาพชีวิต

ได ้(กรมการศาสนา. 2553) การสอนศีลธรรมในโรงเรียนมี

ความไม่พร้อมอยู่หลายดา้น ไม่ว่าจะเป็นดา้นการจดั การ

เรียนการสอน  ดา้นส่ือวสัดุอุปกรณ์ หรือดา้นการวดัและ

ประเมินผล โดยเฉพาะพระท่ีเขา้ไปสอนไม่ไดมี้ความรู้ดา้น

วิชาชีพครูโดยตรง กาํหนดคุณสมบติัเพียงวา่ ผูท่ี้จะเขา้สอน

ศีลธรรมในโรงเรียนตอ้งจบนกัธรรมเอก หรือประโยค 1-2 

ข้ึนไป หรือสาํเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลยัสงฆ ์2 แห่ง  

คือ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลยั หรือเป็นพระครูสัญญาบตัรชั้นตรี 

ข้ึนไป (กรมการศาสนา. 2554) ซ่ึงพระสอนศีลธรรมท่ีมี

คุณสมบติัดงักล่าวแลว้ไม่ไดบ่้งช้ีวา่จะตอ้งเป็นผูมี้ความรู้

ดา้นวิชาชีพ พระธรรมโกศาจารย ์อธิการบดีมหาวิทยาลยั 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั กล่าวปาฐกถาเร่ือง “นโยบาย

วาระพระสงฆเ์ขม้แข็งในสถานการณ์ปัจจุบนั”แก่พระสอน

ศีลธรรม พระนกัเทศน์ และพระนกัเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ทัว่ประเทศ ประจาํปี 2552 เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2552 ณ วดั

ประยรูวงศาวาส  สรุปความไดว้่าจุดอ่อนของพระท่ีเขา้ไป

สอนศีลธรรมในโรงเรียน กคื็อ ความรู้ในเร่ืองวิชาครู การ

จดัทาํแผนการสอน ซ่ึงจะตอ้งหาแนวทางแกไ้ขต่อไป  ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัสาํนกังานพระพุทธศาสนา (2553) ท่ีศึกษาการ

ปฏิบติังานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทัว่ประเทศ 

พบวา่ พระสอนศีลธรรมสอบตกในเร่ืองการสอนวิชา

พระพุทธศาสนาทั้งในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 

ไม่วา่จะเป็นดา้นการเรียนการสอน ดา้นส่ือและวสัดุ 

อุปกรณ์ ดา้นการวดัผลและการประเมินผล พระสอน

ศีลธรรมมีจาํนวนนอ้ยท่ีใชวิ้ธีการสอน วิธีการใชส่ื้อและ

การวดัและประเมินผลท่ีหลากหลาย ซ่ึงเม่ือศึกษาขอ้มลูท่ี

ลึกลงไปพบวา่ พระสอนศีลธรรมในปัจจุบนัขาดความรู้ใน

เร่ืองเก่ียวกบัสมรรถนะนัน่เอง และสอดคลอ้งกบัสาํนกังาน

เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) (2553) ไดจ้ดัทาํโครงการ

ศึกษาวิจยัและพฒันาเร่ือง “การพฒันาการจดัการเรียนการ

สอนศีลธรรมในสถานศึกษา: กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล” เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการจดัการเรียนการ

สอนศีลธรรมในสถานศึกษาของครู/ครูพระ และความ

ตอ้งการพฒันาศกัยภาพการจดัการเรียนการสอน เพ่ือเสนอ

หลกัสูตรประเภทต่าง ๆ ท่ีช่วยในการเพ่ิมพูนศกัยภาพการ

จดัการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา 

และหาแนวทางร่วมในการพฒันาการจดัการเรียนการสอน

ศีลธรรม พบวา่ พระสอนศีลธรรมมีผลการประเมินในทุก

ดา้นอยูใ่นระดบัค่อนขา้งตํ่า ซ่ึงกบัการสัมภาษณ์

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนมธัยมศึกษา และพระผูรั้บผิดชอบ

โครงการพระสอนศีลธรรม ซ่ึงมีความเห็นวา่ พระท่ีสอนอยู่

ในปัจจุบนัไม่มีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองการจดัการเรียน

การสอน แต่มีความรู้ความเขา้ใจและมีประสบการณ์ดา้น

พระพุทธศาสนา และส่วนใหญ่ไม่มีวฒิุการศึกษาทางสาย

สามญั มีคุณวฒิุเพียงนกัธรรมหรือบาลีเท่านั้น ซ่ึงเม่ือเทียบ

วฒิุการศึกษาทางธรรมกบัสายสามญั พระสอนศีลธรรมท่ี

สาํเร็จการศึกษาระดบันกัธรรมชั้นเอก ซ่ึงเทียบเท่ากบัวุฒิ

การศึกษาทางสายสามญัระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  จาก

ขอ้มูลดงักล่าว  ทาํใหท้ราบวา่การดาํเนินโครงการพระสอน

ศีลธรรมในโรงเรียนยงัมีปัญหาอยูห่ลาย ๆ ดา้น ทาํใหก้าร

ปฏิบติังานมีประสิทธิภาพนอ้ยลง  ดงันั้น พระสอน

ศีลธรรมในโรงเรียน ตอ้งมีความรู้ความสามารถท่ีจะ
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ปฏิบติังานภายใตข้อ้จาํกดัต่าง ๆ  จึงจะปฏิบติัการสอนให้

ประสบผลสาํเร็จไดต้ามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรท่ีตั้งไว ้ 

เพราะเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปวา่ การจดัการศึกษาใหแ้ก่

เยาวชนจะมีคุณภาพเพียงใดนั้น ปัจจยัท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึง คือ 

คุณภาพการสอนของครู ถา้หากครูมีความรู้ความสามารถใน

การจดัการเรียนการสอนเป็นอยา่งดี  เยาวชนกย็อ่มจะไดรั้บ

การศึกษาอยา่งมีคุณภาพ  David  Mc Cleland (1991) อธิบาย

วา่การท่ีบุคคลจะมีพฤติกรรมในการทาํงานอยา่งไรข้ึนอยู่

กบัสมรรถนะ ซ่ึงหมายถึงคุณลกัษณะท่ีบุคคลมีอยู ่ ทั้ง

ความรู้ ทกัษะ ความสามารถ บุคลิกภาพ แรงจูงใจทางสังคม 

ลกัษณะนิสยัส่วนบุคคล และคุณลกัษณะอ่ืน  ๆ   ตลอดจน

รูปแบบความคิดและวิธีการคิด ความรู้สึกและการกระทาํ

ของบุคคลนั้นๆ  ดงันั้น หากพระสอนศีลธรรมไดรั้บการ

พฒันาหรือมีความรู้ในเร่ืองเก่ียวกบัสมรรถนะในการ

ปฏิบติังาน ก็จะสามารถใหก้ารศึกษาแก่เยาวชนอยา่งมี

คุณภาพได ้ เพราะการพฒันาสมรรถนะเป็นแนวทางในการ

ปฏิบติังาน ทาํใหพ้ระสอนศีลธรรมตระหนกัรู้วา่ การจะเป็น

ครูหรือพระสอนศีลธรรมนั้นไม่ใช่เพียงการสอนอยา่งเดียว 

แต่ยงัมีบทบาทในดา้นอ่ืน  ๆอีกท่ีจะตอ้งปฏิบติัควบคู่กนัไป  

จากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวแลว้  จึงมีความจาํเป็นท่ี

พระสอนศีลธรรมตอ้งมีความรู้ ความสามารถ ซ่ึงถือวา่เป็น

ส่ิงท่ีครูตอ้งยึดถือและปฏิบติั ดงันั้น ส่ิงท่ีจะสร้าง

ประสิทธิภาพพระสอนศีลธรรมได ้ คือตอ้งใหค้วามรู้ใน

เร่ืองเก่ียวกบัสมรรถนะนัน่เอง เม่ือพระสอนศีลธรรมไดท้าํ

หนา้ท่ีสอนศีลธรรมในโรงเรียน ตอ้งไดรั้บการพฒันาใน

เร่ืองของสมรรถนะเพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาตนเองให้

เป็นท่ียอมรับในการจดัการเรียนการสอน  

 ผูวิ้จยัมีความตระหนกัและเห็นความสาํคญัในการ

ท่ีนาํเอาหลกัธรรมของพระพุทธศาสนาไปปลูกฝังใหแ้ก่เด็ก

และเยาวชน นกัเรียน ไดมี้คุณธรรมจริยธรรมท่ีครบถว้น

สมบูรณ์ เป็นคนไทยท่ีมีคุณภาพ ส่งผลใหส้ังคมไทยสุข

สงบต่อไปอยา่งย ัง่ยืน  จึงสนใจศึกษารูปแบบการพฒันา

สมรรถนะของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนระดบั

มธัยมศึกษา โดยมุ่งหวงัวา่จะเป็นประโยชนต่์อการพฒันา

พระสอนศีลธรรม  และสามารถนาํไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่ง

จริงจงัและเป็นรูปธรรม  ผูวิ้จยัจึงไดด้าํเนินการวิจยั เร่ือง

รูปแบบการพฒันาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ระดบัมธัยม ศึกษา 

   

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพ่ือสร้างรูปแบบการพฒันาสมรรถนะพระสอน

ศีลธรรมในโรงเรียนมธัยมศึกษา 

 2. เพ่ือประเมินรูปแบบการพฒันาสมรรถนะพระ

สอนศีลธรรมในโรงเรียนมธัยมศึกษา  

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 กรอบแนวคิดการวิจยั เร่ืองรูปแบบการพฒันา

สมรรถนะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมธัยมศึกษา ผูวิ้จยั

ไดส้งัเคราะห์จากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย  หลกัการ

จดัการศึกษาไดแ้ก่  (1) พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ข พ.ศ. 2545 (สาํนกังานเลขาธิการสภา

การศึกษา, 2552) (2) หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษาศาสนาและวฒันธรรมพุทธศกัราช 2551 มาตรฐานการ

ปฏิบติังาน ไดแ้ก่ (1) มาตรฐานวิชาชีพครู (สาํนกังานคุรุ

สภา,  2554)  (2) บทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของครู

ตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ขอบข่ายงาน

วิชาการในโรงเรียนมธัยมศึกษา  (1) หลกัสูตรและการ

นาํไปใช ้ (2)การจดัการเรียนการสอน   (3)ส่ือและนวตักรรม

การเรียนรู้ 
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ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

  

แนวคิด ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 การวิจยั เร่ืองรูปแบบการพฒันาสมรรถนะพระ

สอนศีลธรรมในโรงเรียนมธัยมศึกษา ผูวิ้จยัไดส้ังเคราะห์

จากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย    

   1. หลกัการจดัการศึกษา ไดแ้ก่ (1) พระราช 

บญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 

2545 (สาํนกังานเลขาสภาการศึกษา, 2552) (2) หลกัสูตร

กลุ่ม สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม                    

พุทธศกัราช 2551   

         2. มาตรฐานการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ มาตรฐานการ

ปฏิบติังาน ไดแ้ก่ (1) มาตรฐานวิชาชีพครู (สาํนกังานคุรุ

สภา, 2554) (2) บทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของครู

ตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา   

 3. ขอบข่ายงานวิชาการในโรงเรียนมธัยมศึกษา 

ไดแ้ก่ (1) หลกัสูตรและการนาํไปใช ้(2) การจดัการเรียนการ

สอน (3) ส่ือและนวตักรรมการเรียนรู้ (4) การวดัผล

ประเมินผล (5) การวิจยัในชั้นเรียน (สพฐ., 2553)           

  4. แนวคิดการพฒันาสมรรถนะบุคลากรครูไดแ้ก่ 

(1) ความรู้ (2) ความสามารถ (3) ทกัษะ (4) เจตคติ 

(กพร., 2552, สพฐ., 2554) (5) ทฤษฎีสมรรถนะ 

(competencies) ของ David McClelland (1973) ไดแ้ก่  

(1) สมรรถนะขั้นพ้ืนฐาน (2) สมรรถนะท่ีทาํใหเ้กิดความ

แตกต่าง 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 เป็นการวิจยัแบบผสมผสาน (mixed methods  

research) ระหวา่งการวิจยัเชิงปริมาณและวิจยัเชิงคุณภาพ 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ พระสอน

ศีลธรรมท่ีปฏิบติัการสอนในโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา (สพม.) สาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวง ศึกษาธิการ 

ซ่ึงอยูใ่นความปกครองของคณะสงฆภ์าค 13  ไดแ้ก่ จงัหวดั
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ชลบุรี  จงัหวดัระยอง จงัหวดัจนัทบุรี และจงัหวดัตราด 

ประจาํปีการศึกษา 2555 จาํนวน 573 รูป ผูวิ้จยักาํหนด

กลุ่มตวัอยา่งตามตารางของ เครซ่ี และมอร์แกน (Krejcie and 

Morgan) (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2554) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 398 

รูปโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Sampling) และ ใช้

จงัหวดัท่ีสังกดัคณะสงฆเ์ป็นเกณฑใ์นการแบ่งชั้น  

 ผูใ้หข้อ้มูลในการดาํเนินการวิจยัเชิงคุณภาพ  

 1.  ผูเ้ช่ียวชาญท่ีใชใ้นการสมัภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบั

องคป์ระกอบของสมรรถนะ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

มธัยมศึกษา ไดแ้ก่  ผูอ้าํนวยการโครงการพระสอนศีลธรรม

ของมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั จาํนวน 1 รูป 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนมธัยมศึกษา ท่ีมีพระปฏิบติัการสอน

ศีลธรรม จาํนวน 4 คน โดยเลือกโรงเรียนท่ีมีผลการสอบ

ระดบัชาติ (O-net) ระดบัดีข้ึนไป อาจารยป์ระจาํคณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั จาํนวน 1 คน 

และผูรั้บผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมประจาํจงัหวดั 

จาํนวน 1 รูป รวมเป็น 7 รูป/คน ซ่ึงไดม้าโดยวิธีเลือกแบบ

เจาะจง 

 2. ผูเ้ช่ียวชาญในการสนทนากลุ่ม (focus  groups)  

เพ่ือตรวจสอบร่างรูปแบบการพฒันาสมรรถนะพระสอน

ศีลธรรมในโรงเรียนมธัยมศึกษา ไดแ้ก่  รองผูอ้าํนวยการ

ฝ่ายวิชาการ จาํนวน 5 คน หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้

สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม จาํนวน 5 คน ครูประจาํ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม (สาระ

พระพุทธศาสนา)  โดยเป็นครูชาํนาญการพิเศษ ดา้นสาระ

พระพุทธศาสนา จาํนวน 5 คน หวัหนา้ฝ่ายการศึกษา

สาํนกังานพระพุทธศาสนาผูรั้บผิดชอบ ดา้นการศึกษา 

จาํนวน 1 คน พระสงฆท่ี์รับผิดชอบโครงการพระสอน

ศีลธรรม จาํนวน 4 รูป  พระสอนศีลธรรม ท่ีมีประสบการณ์

ทางดา้นการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ตั้งแต่ 11 ปี ข้ึนไป 

จาํนวน 12 รูป รวมทั้งส้ิน 32 รูป/คน  เพ่ือตรวจสอบร่าง

รูปแบบการพฒันาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

มธัยมศึกษา ซ่ึงไดม้าโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง 

 3. ผูเ้ช่ียวชาญในการประเมินรูปแบบโดยการ

สมัมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ (connoisseurship)เพ่ือประเมิน

รูปแบบการพฒันาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

มธัยมศึกษา ไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนมธัยมศึกษา โดย

เลือกโรงเรียนท่ีมีผลการสอบระดบัชาติ  (O-net) ในระดบัดี

ข้ึนไป จาํนวน 5 คน  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี 

หวัหนา้ภาค และอาจารย ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

จาํนวน 7 รูป/คน และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี 

หวัหนา้ภาค และอาจารย ์มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั  

จาํนวน 6 รูป/คน พระสอนศีลธรรม ท่ีมีประสบการณ์

ทางดา้นการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ตั้งแต่  11 ปี ข้ึนไป 

จาํนวน 7  รูป รวมทั้งส้ิน 24 รูป/คน ซ่ึงไดม้าโดยวิธีเลือก

แบบเจาะจง 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย     

 1. แบบสอบถาม จาํนวน 240 ขอ้ เป็น

แบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึนและพฒันามาจากแบบสอบถาม

ของสาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษาและคู่มือประเมิน

สมรรถนะครู (ฉบบัปรับปรุง) ของสาํนกัพฒันาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553) โดยนาํเสนอผูท้รงคุณวุฒิ 

จาํนวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้คาํถาม

ตรงตามเน้ือหาองคป์ระกอบ โครงสร้างและวตัถุประสงค ์

(Item-Objective Index--IOC) ของแบบสอบถามแต่ละขอ้  

และเลือกคาํถามท่ีไดค่้าความสอดคลอ้งของคู่คาํถามอยู่

ระหวา่ง 0.60 - 1.00 และนาํไปหาความเช่ือมัน่โดยไดค่้า

ความเช่ือมัน่ ทั้งฉบบั = 0.82   

 2. แบบสอบถามสาํหรับการสนทนากลุ่ม  

 3. แบบบนัทึกหรือแบบสอบถามในการสัมมนา

อิงผูเ้ช่ียวชาญ  
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 แบบสอบถาม 

1. ขอ้มูลจากแบบสอบถามผูวิ้จยัไดข้อความ

อนุเคราะห์จากผูรั้บผิดชอบพระสอนศีลธรรมประจาํจงัหวดั

ในเขตปกครองคณะสงฆ ์ภาค 13 เพ่ือแจกแบบสอบถาม 

พร้อมทั้งขอใหช่้วยเก็บรวบรวม เพ่ือสะดวกแก่การจดัเกบ็ 

จากนั้นผูวิ้จยันาํแบบสอบถามไปแจกกบักลุ่มตวัอยา่งดว้ย

ตนเอง จาํนวน 398 ชุด และกาํหนดส่งท่ีผูรั้บผิดชอบ

โครงการพระสอนศีลธรรมประจาํจงัหวดั แลว้นาํมา

ตรวจสอบความถูกตอ้ง ไดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ทั้งหมดจาํนวน 

398 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100  ของจาํนวนแบบสอบถาม

ทั้งหมด และนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์และประมวลผลโดย

ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 

 2. ขอ้มูลจากแบบสอบถามการสนทนากลุ่ม ผูวิ้จยั

แจกแบบสอบถามแก่ผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบร่างรูปแบบ

การพฒันาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จาํนวน 24 

ชุดและไดก้ลบัมาจาํนวน 24 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 และนาํ

ขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์และประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรม

สาํเร็จรูป 

3. การเกบ็รวบรวมขอ้มูลแบบสมัภาษณ์ 

  ผูวิ้จยัขอสมัภาษณ์ผูอ้าํนวยการโรงเรียน

มธัยมศึกษา จาํนวน 4 คน  ผูอ้าํนวยการโครงการพระ

สอนศีลธรรมของมหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลยั จาํนวน 1 รูป  อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ จาก

มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั  จาํนวน  1 คน และ

ผูรั้บผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมประจาํจงัหวดั

ระยอง จาํนวน 1 รูป ตามวนั เวลา และสถานท่ีตามท่ีได้

กาํหนดไว ้โดยขออนุญาตใชวิ้ธีการจดบนัทึกและการ

บนัทึกเสียงประกอบ การสมัภาษณ์และนาํขอ้มลูดิบท่ี

ไดม้ารวบรวมเพ่ือวิเคราะห์โดยวิธีการท่ีเหมาะสมและ

นาํเสนอต่อไป 

 ขอ้มลูจากการสนทนากลุ่ม 

     ผูวิ้จยันิมนต/์เชิญผูเ้ช่ียวชาญในการสนทนา

กลุ่ม จาํนวน 32 รูป/คนโดยกาํหนดวนัเวลา และสถานท่ีตามท่ี

ระบุในหนงัสือเชิญ  พร้อมดาํเนินการตามวนัเวลาดงักล่าว 

และขออนุญาตบนัทึกเสียงการสนทนากลุ่ม 

ขอ้มลูจากการสมัมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ)ผูวิ้จยันิมนต/์

เชิญผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 24 รูป/คน สมัมนา ตามวนั เวลา และ

สถานท่ีตามท่ีไดก้าํหนดไว ้โดยขออนุญาตใชวิ้ธีการจด

บนัทึกและการบนัทึกเสียงประกอบการสมัมนา และนาํ

ขอ้มลูดิบท่ีไดม้ารวบรวมเพ่ือวิเคราะห์โดยวิธีการท่ีเหมาะสม

และนาํเสนอต่อไป 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มลูพ้ืนฐาน สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ 

ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย   และค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

การวิเคราะห์ขอ้มลู เชิงคุณภาพ ใชก้ารวิเคราะห์

เน้ือหา (content analysis) 

 

ผลการวจัิย 

ผลการวิจยั พบวา่  

1. พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมธัยมศึกษามีความ

ตอ้งการท่ีจะพฒันาตนเองเก่ียวกบัสมรรถนะ จาํนวน 6 ดา้น 

ประกอบดว้ย  (1) ดา้นการจดัการเรียนการสอน มีค่าเฉล่ีย (

Χ ) = 3.77 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) = 0.72  (2)  

สมรรถนะดา้นการวดัและประเมินผล และ(3)สมรรถนะดา้น

การวิจยัในชั้นเรียน  มีค่าเฉล่ีย (Χ ) = 3.76 และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (SD) = 0.72  (4) สมรรถนะดา้นผลิตและการใชส่ื้อ 

และ (5) สมรรถนะดา้นคุณลกัษณะและเจตคติ มีค่าเฉล่ีย (Χ ) 

= 3.74 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) = 0.71 และ (6) 

สมรรถนะดา้นเน้ือหาและหลกัสูตร  มีค่าเฉล่ีย (Χ ) = 3.71 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) = 0.71  ตามลาํดบั 

2. จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 7 รูป/คน  

มีความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการพฒันาสมรรถนะพระ

สอนศีลธรรมในโรงเรียนมธัยมศึกษา สรุปไดว้า่มี

องคป์ระกอบดงัน้ี สมรรถนะดา้นเน้ือหาและหลกัสูตร ดา้น

การจดัการเรียนการสอน ดา้นการผลิตและการใชส่ื้อดา้น
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การวดัและประเมินผล ดา้นวิจยัในชั้นเรียน และดา้น

คุณลกัษณะและเจตคติ ตามลาํดบั   

3.  ผูเ้ช่ียวชาญจากการสนทนากลุ่ม มีความคิดเห็น

เก่ียวกบั รูปแบบการพฒันาสมรรถนะพระสอนศีลธรรม

ในโรงเรียนมธัยมศึกษา ดา้นความเหมาะสม โดย

ภาพรวมมีระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย (Χ = 4.52) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน  (SD =  0.57) ดา้นความเป็นไปไดข้อง

รูปแบบการพฒันาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

มธัยมศึกษา โดยภาพรวมมีระดบัมาก (Χ  = 4.47) และ (SD  

= 0.76) ดา้นความสอดคลอ้ง โดยภาพรวมมีระดบัมากท่ีสุด 

มีค่าเฉล่ีย (Χ = 4.53) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD =  

0.65) และดา้นความเป็นประโยชนร์ะดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 

(Χ = 4.52) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (SD =  0.60)   

4. ผูเ้ช่ียวชาญโดยสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 24 

รูป/คน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการพฒันาสมรรถนะ

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมธัยมศึกษา ดา้นความ

เหมาะสม ดา้นความสอดคลอ้ง ดา้นความเป็นไปได ้และ

ดา้นความเป็นประโยชน์พบวา่ ทุกดา้นมีความถ่ี 24 คิดเป็น

ร้อยละ 100  ยกเวน้ ดา้นความเป็นไปได ้ของสมรรถนะดา้น

การทาํวิจยัในชั้นเรียน มีความถ่ี 22 คิดเป็นร้อยละ 91.67 

ตามลาํดบั 

 ผูวิ้จยัไดส้รุปขอ้มลูจากการสนทนากลุ่ม และการ

สมัมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือเป็นแนวทางการพฒันา

สมรรถนะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมธัยมศึกษา ดงัน้ี  

การฝึกอบรม (training)  การปฐมนิเทศ (orientating)  การ

กาํกบัติดตาม (monitoring) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ (sharing)  

การประเมินผล (evaluating) และ การรายงาน (reporting)  

ซ่ึงเรียกวา่ “TOMSER Model” 

 

การอภิปรายผล 

 ผลการวิจยัเร่ืองการสร้างรูปแบบการพฒันา

สมรรถนะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมธัยม ศึกษาสรุป

ไดด้งัน้ี  

        1. รูปแบบสมรรถนะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

มธัยมศึกษา ท่ีสร้างข้ึนมีองคป์ระกอบจาํนวน 6 สมรรถนะ

ดงัน้ี   

  1.1 สมรรถนะดา้นเน้ือหาและหลกัสูตร มี

องคป์ระกอบ คือ (1) ความรู้ เก่ียวกบัหลกัการ    

การออกแบบหลกัสูตร การพฒันาหลกัสูตร และการใช้

หลกัสูตร มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัพฒันาการของ

นกัเรียนทั้งทางดา้นจิตวิทยา สรีรวิทยา และสงัคมวิทยา   

รู้และเป้าหมายของของการเรียนรู้พระพุทธศาสนาใน

หลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551  

สมรรถนะดา้นน้ี สอดคลอ้งกบั คลอค (Cloc, 1997) ซ่ึงได้

ศึกษาวิจยัเก่ียวกบัสมรรถภาพการบริหารวิชาการในสถาบนั 

อุดมศึกษาของรัฐอินเดียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา่ มี

สมรรถภาพท่ีจาํเป็นและสาํคญัต่อความสาํเร็จในการ

บริหารงาน 5 ดา้น คือ (1) สมรรถภาพทางเทคนิคการบริหาร 

(2) สมรรถภาพ ทางมนุษยสัมพนัธ์ (3) สมรรถภาพทาง

สงัคมสัมพนัธ์ (4) สมรรถภาพทางการพฒันาหลกัสูตร และ 

(5)สมรรถภาพทางการจูงใจบุคลากร   

  1.2 สมรรถนะดา้นการจดัการเรียนการสอน มี

องคป์ระกอบ คือ ความ สามารถในการวางแผนการสอน 

การเตรียมการสอน การทาํบนัทึกการสอน ความรู้ความ

เขา้ใจเก่ียวกบัเทคนิคการอบรม ซ่ึงครูแต่ละคนจะมี

สมรรถภาพการสอนแตกต่างกนั และตรงกบัการศึกษาวิจยั

ของกวิน (Gwen, 1993) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบสมรรถภาพการ

สอนของครูดา้นการเตรียมการสอน และพฤติกรรมการสอน

ของครูโดยศึกษาครูท่ีเตรียมการสอนแบบเก่ากบัครูท่ี

เตรียมการสอนแบบใหม่ ผลการวิจยัพบวา่ ครูทั้ง 2 กลุ่มน้ี 

มีสมรรถภาพการสอนแตกต่างกนัในดา้นการประยุกต ์ใช้

หลกัจิตวิทยาการเรียนการสอน การวดัและประเมิน ผลการ

เรียน และวสัสนั (Wasson, 1994) ไดศึ้กษาสมรรถนะ

ทางการรับรู้ของครูประถมศึกษาท่ีสอนภาษาองักฤษใน

รัฐนิว แมก็ซิโก โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือวิเคราะห์สมรรถนะ

การสอนการรับรู้ของครูท่ีจดัการศึกษาตามความตอ้งการ

ของนกัเรียนท่ีเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสอง 
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ผลการวิจยัพบวา่ สมรรถนะการรับรู้ของชาวอเมริกนั

และครูชาวองักฤษ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติและสมรรถนะการรับรู้ของครูเม่ือจาํแนกตาม

ความแตกต่างในดา้น เพศ ประสบการณ์การสอนและวฒิุ

การศึกษา พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติ 

  1.3 สมรรถนะดา้นการผลิตและการใชส่ื้อ มี

องคป์ระกอบ คือ มีความสามารถในการหาส่ือจากแหล่ง

ต่าง  ๆการใชอ้งคค์วามรู้ แหล่งวิทยาการ เก่ียวกบั การสอน

ศีลธรรมหรือวิชาพระพุทธศาสนา และ มีความสามารถใน

การใชโ้สต ทศันูปกรณ์และโสตทศันว์สัดุ เช่น เคร่ืองฉาย

ภาพขา้มศีรษะ เทปเสียง เทปซีดี  สมรรถนะดา้นน้ีมีความ

จาํเป็นท่ีตอ้งการการพฒันา ดงัท่ีพระราชรัตนมงคล (มนตรี

ยางธิสาร) (2554)  ไดศึ้กษาวิจยั พบวา่พบวา่ ส่ือและวสัดุ

อุปกรณ์ สาํหรับการเรียนวิชาพระพุทธศาสนามีนอ้ยไม่

เพียงพอ อีกอยา่งหน่ึงพระสอนศีลธรรมบางรูปมีความคิดวา่ 

ส่ือท่ีผลิตจากวสัดุต่าง ๆ ไม่น่าสนใจพอท่ีจะทาํใหน้กัเรียน

ระดบัมธัยมสนใจได ้ดงันั้น ความรู้ท่ีไดจ้ากกิจกรรมการ

พฒันาเหล่านั้นจึงไม่ไดถู้กนาํมาใชน้อกจากน้ี การอบรม

ถวายความรู้แก่ครูพระในแต่ละปีกเ็ป็นไปในระยะเวลาสั้น 

การนิเทศติดตามก็ไม่ต่อเน่ืองและไม่ทัว่ถึง  และมามอน 

(Marmon, 2002) ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบัเร่ืองการกาํหนด

สมรรถนะหลกัของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการจดั

การศึกษาภายใตข้อ้กาํหนดของส่วนกลาง เคร่ืองมือถูก

พฒันาข้ึนโดยการแกไ้ขตามคาํแนะนาํจากการประชุม

ร่วมมือของบุคคล ผูเ้ช่ียวชาญระดบัชาติ และนาํไปทดลอง

ใชอี้กคร้ัง เพ่ือขอคาํแนะนาํในการจดัลาํดบัในการสาํรวจ

ระดบัชาติ พบวา่ สมรรถนะหลกัสาํหรับผูบ้ริหารและ

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาตามท่ีกาํหนดจาํนวน 

18 สมรรถนะ ไดแ้ก่ สมรรถนะดา้นการบริหาร การรับ

บุคคล การแนะนาํหลกัสูตรทัว่ไป หลกัสูตรพิเศษ การหา

เงินมาช่วยเหลือ การติดตามและประเมินผล การจดัทาํขอ

งบประมาณ สารสนเทศ ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ภาวะ

ผูน้าํ การมีวิสยัทศัน ์การจูงใจ การวางแผน การพฒันาอาชีพ 

ความสัมพนัธ์กบัชุมชน การสรรหา การสอน และ

เทคโนโลย ี และ รัตติกาล ละเต็บซนั (2554) ไดศึ้กษาวิจยั

เร่ืองสมรรถนะการจดัการของบณัฑิตหลกัสูตร

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ภายใตก้รอบมาตรฐานคุณวฒิุ

ระดบัอุดมศึกษา มีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันากรอบแนวคิดท่ี

จะสามารถไปนาํประยุกตใ์ชใ้นการประเมินสมรรถนะการ

จดัการของบณัฑิตหลกัสูตร บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

ภายใตก้รอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติจาํนวน 10 สมรรถนะ 

ประกอบไปดว้ย (1) สมรรถนะในการควบคุมตนเอง (2) 

สมรรถนะในการเรียนรู้ (3) สมรรถนะเชิงกลยุทธ์ (4) 

สมรรถนะในการคิด การวางแผน และการจดัการ (5) 

สมรรถนะในการขบัเคล่ือนนวตักรรมและการเปล่ียนแปลง 

(6) สมรรถนะดา้นทีมงาน (7) สมรรถนะในการ จดัการ

ตนเอง (8) สมรรถนะดา้นการวิเคราะห์และการใช้

เทคโนโลยี (9) สมรรถนะในการส่ือสาร และ (10) 

สมรรถนะในการรับรู้เร่ือง ระหว่างประเทศ 

  1.4 สมรรถนะดา้นการวดัและประเมินผล มี

องคป์ระกอบ คือ (1) มีความรู้ เก่ียวกบัการสร้างและเลือก

รูปแบบการวดัและประเมินผลใหเ้หมาะสมกบัจุดประสงค์

การเรียนรู้สาระพระพุทธศาสนา (2)  มีความสามารถในการ

ประเมินผลเป็นระยะระหวา่งเรียน เพ่ือตรวจสอบผล

ความกา้วหนา้ของการเรียนการสอน  เป็นความจาํเป็นท่ีครู

ตอ้งมีสมรรถนะดา้นการวดัประเมินผล ซ่ึงกวิน (Gwen, 

1993) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบสมรรถภาพการสอนของครูดา้นการ

เตรียมการสอน และพฤติกรรมการสอนของครูโดยศึกษาครู

ท่ีเตรียมการสอนแบบเก่ากบัครูท่ีเตรียมการสอนแบบใหม่ 

ผลการวิจยัพบวา่ ครูทั้ง 2 กลุ่มน้ี มีสมรรถภาพการสอน

แตกต่างกนัในดา้นการประยุกตใ์ชห้ลกัจิตวิทยาการเรียน

การสอน การวดัและประเมินผลการเรียน 

  1.5 สมรรถนะดา้นการทาํวิจยัในชั้นเรียน มี

องคป์ระกอบ คือ (1) มีการร่วมกบัคณะครูในการจดัทาํวิจยั

ในชั้นเรียนเพ่ือแกปั้ญหาการจดัการเรียนการสอนวิชา

ศีลธรรมของนกัเรียน (2) มีการนาํผลการวิจยัไปถ่ายทอด

ความรู้ใหแ้ก่เพ่ือนครูเพ่ือแกปั้ญหาการจดัการเรียนการสอน
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ศีลธรรม  (3) มีการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเก่ียวกบั

นกัเรียนท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนเพ่ือกาํหนดทางเลือกในการ

แกไ้ขปัญหาระบุสภาพปัจจุบนั (4) มีการนาํผลการวิจยัไป

ประยุกตใ์ชใ้นกรณีศึกษาอ่ืน  ๆ ท่ีมีบริบทของปัญหาท่ี

คลา้ยคลึงกนั และความสาํคญัของสมรรถนะดา้นการวิจยั

ในชั้นเรียนเพ่ือสามารถนาํผลวิจยัไปพฒันาการเรียนการ

สอน สอดคลอ้งกบัแนวการจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติั

การศึกษา แห่งชาติ พุทธศกัราช  2542 มาตรา  24 (สาํนกังาน

เลขาสภาการศึกษา, 2553) ระบุว่าการจดักระบวนการ

เรียนรู้ ใหส้ถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดาํเนินการ  

( 5 ) ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศ 

สภาพแวดลอ้ม  ส่ือการเรียน และอาํนวยความ

สะดวก  เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ 

รวมทั้งสามารถใชก้ารวิจยั  เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ

เรียนรู้   

  1.6 สมรรถนะดา้นคุณลกัษณะและเจตคติ มี

องคป์ระกอบ คือ  (1) มีการเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นกัเรียน

ดา้นจริยธรรมและการแสดง ออกเหมาะสมกบักาลเทศะ (2) 

มีคุณสมบติัท่ีดีงามท่ีทาํหนา้ท่ีเผยแพร่ความรู้หรือความดี

งามแก่ผูอ่ื้น ใหมี้ศรัทธาท่ีจะถือตามอยา่งตน มีการเป็นผูมี้

ความใฝ่รู้ดี โดยมีความรู้ในเร่ืองท่ีจะสอนอยา่งดี   

 การวางแผนงาน การเปล่ียน แปลงใหม่ ๆ 

ตลอดจนมีกิจกรรมท่ีไม่ใช่งานประจาํทัว่ไป  โดยทัว่ไปจะ

กล่าวถึง ความรู้ ทกัษะ และค่านิยม ซ่ึงเป็นเป้าหมาย หรือ

จุดมุ่งหมายท่ีสาํคญัของการฝึกอบรมและพฒันา โดยเฉพาะ

อยา่งยิ่ง ความรู้และทกัษะจะเป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุด และ

สามารถฝึกอบรม และพฒันาง่ายกวา่การสร้าง หรือปลูกฝัง

ค่านิยม อยา่งไรกต็าม ถึงแมว้า่ ค่านิยม หรือทศันคติ จะทาํ

การปลูกฝังหรือสร้างข้ึนไดย้ากกวา่การฝึกอบรมความรู้และ

ทกัษะ แต่ทั้งหมดกเ็ป็นพ้ืนฐานของการเพ่ิมพูน และพฒันา

สมรรถนะ และสอดคลอ้งกบั  สุรวฒิุ ยญัญลกัษณ์ (2550) 

ไดท้าํวิจยัเร่ืองการพฒันาสมรรถนะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล

ขององคก์ารขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา

สมรรถนะหลกั สมรรถนะในสายงาน วิเคราะห์ความ

แตกต่างของสมรรถนะหลกัและสมรรถนะในสายงาน 

ผลการวิจยัพบวา่ (1) ตวัแบบของสมรรถนะของขา้ราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถาน ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ประกอบดว้ยสมรรถนะหลกั 5 สมรรถนะ สมรรถนะในสาย

งาน หรือสมรรถนะประจาํกลุ่มงาน 20 สมรรถนะ โดยมี

สมรรถนะในการทาํงานร่วมของทุกกลุ่ม 3 สมรรถนะ (2) 

ความแตกต่างของสมรรถนะหลกั และสมรรถนะในสายงาน

ตามท่ีคาดหวงักบัท่ีเป็นจริงก่อนการพฒันาตามแผนการ

พฒันาบุคลากรมีสมรรถนะหลกั 3 สมรรถนะ และ

สมรรถนะในสายงานทุกสมรรถนะท่ีกลุ่มงานมีค่าเฉล่ียตํ่า

กวา่ระดบัความคาดหวงั  ส่วนภายหลงัการพฒันาสมรรถนะ

หลกั และสมรรถนะในงานของทุกกลุ่มงานมีค่าเฉล่ียเท่ากนั

และสูงกวา่ระดบัความคาดหวงั (3) ความแตกต่างของ

สมรรถนะหลกั และสมรรถนะในงานตามความเป็นจริง

ภายหลงัการพฒันาเม่ือเปรียบเทียบกบัก่อนการพฒันามี

ค่าเฉล่ียทุกดา้นรวมกนั และรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และสอดคลอ้งกบั

สมรรถนะในการจดัการตนเอง   

  2.จากผลสรุปของผูเ้ช่ียวชาญโดยการสนทนา มี

ระดบัมากท่ีสุด  ดา้นความเหมาะสม   ความสอดคลอ้ง และ

ความเป็นประโยชน ์สาํหรับดา้นความเป็นไปไดมี้ความ

คิดเห็นในระดบัมาก  ผูวิ้จยัไดเ้ชิญผูเ้ช่ียวชาญมาประเมินอีก

คร้ังหน่ึงโดยการสมัมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือเป็นการยืนยนัผล

การประเมินจากการสนทนากลุ่ม ซ่ึงกไ็ดผ้ลเช่นเดียวกนั ซ่ึงมี

ความสอดคลอ้ง รัชยา รัตนะถาวร,พิพฒัน์ พนัเลียว และ 

อนนั แซแกะ (2552) ไดท้าํวิจยัเร่ืองการติดตาม

สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพของผูส้าํเร็จการศึกษา

หลกัสูตรพยาบาลศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัอีสเทิร์น 

ผลการวิจยัพบวา่  บณัฑิตมีความเห็นวา่ตนเองมีสมรรถนะ

พยาบาลวิชาชีพโดยรวมทุกดา้น อยูใ่นระดบัดี ขอ้ท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ สมรรถนะดา้นคุณลกัษณะเชิงวิชาชีพ

และผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความเห็นวา่บณัฑิตมีสมรรถนะพยาบาล

วิชาชีพโดยรวมทุกดา้น อยู่ในระดบัดี ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด
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อยูใ่นระดบัดีมาก คือ สมรรถนะดา้นการปฏิบติัการพยาบาล 

การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ 

โดยรวมทั้ง 8 ดา้นของบณัฑิตและผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความ

คิดเห็นแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05   ผูใ้ช้

บณัฑิตมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบณัฑิต อยูใ่น

ระดบัพึงพอใจมาก 4. ความพึงพอใจของผูส้าํเร็จการศึกษา

ในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัพึงพอใจมาก เพราะมีระบบ

การจดัการท่ีดี ทั้งดา้นการปฏิบติัการพยาบาลดา้นภาวะ

ผูน้าํ การจดัการและการพฒันาคุณภาพ  

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยนี้ 

ด้านนโยบาย  หน่วยงานระดบักระทรวงควร

กาํหนดเป็นนโยบายและวางแผนในการดาํเนินการ ดงัน้ี 

1. ควรจดัสรรงบประมาณเพ่ือส่งเสริมดา้น

การศึกษาแก่พระสอนศีลธรรมท่ียงัไม่สาํเร็จการศึกษาใน

ระดบัปริญญาตรี เพ่ือใหไ้ดเ้ขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี 

2. ควรร่วมมือกบัคุรุสภา เพ่ือเปิดสอนหลกัสูตร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพครู ใหแ้ก่พระสอนศีลธรรมท่ีไม่ได้

สาํเร็จการศึกษาทางดา้น ครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ เพ่ือให้

พระสอนศีลธรรมมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการจดัการเรียน

การสอนอยา่งแทจ้ริง  

3. ควรจดัโครงการหรือกิจกรรมศึกษาดูงาน เพ่ือ

พฒันาศกัยภาพการสอนของพระสอนศีลธรรมอยา่ง

ต่อเน่ือง  โดยมีการกระจายออกอยา่งทัว่ถึง ไม่รวมอยูท่ี่

ส่วนกลางเพียงอยา่งเดียว ซ่ึงอาจจะมีการคดัเลือกตวัแทนใน

แต่ละภูมิภาคใหไ้ดไ้ปดูงานท่ีเก่ียวกบัการศึกษา การเรียน

การสอนทางดา้นศีลธรรมหรือพระพุทธศาสนา 
 

ด้านการนําไปปฏิบัต ิ

  หน่วยงานระดบัมหาวิทยาลยัหรือท่ีเก่ียวขอ้ง ควร

ดาํเนินการ ดงัน้ี 

1. ควรเชิญวิทยากรท่ีมีความรู้ความชาํนาญในเร่ือง

เก่ียวกบัสมรรถนะ มาถวายความรู้ ใหแ้ก่พระสอนศีลธรรม 

อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 คร้ัง โดยจดัท่ีหน่วยงานส่วนกลาง 

คือมหาวิทยาลยั มหาจุฬา ลงกรณราชวิทยาลยั หรือท่ี

มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั หรือจะจดัตามวิทยาเขต

ของมหาวิทยาลยัสงฆท่ี์กระจายอยูต่ามภูมิภาคกไ็ด ้เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอนของพระสอน

ศีลธรรม 

2. ควรเชิญผูเ้ช่ียวชาญท่ีประสบความ สาํเร็จดา้นการ

จดัการเรียนการสอนศีลธรรม วิชาพระพุทธ ศาสนา จะเป็น

พระสงฆ ์หรือบุคคล ภายนอกกไ็ด ้ มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ เล่าถึง

ประสบการณ์ในการสอนศีลธรรมท่ีประสบความสาํเร็จ เป็นท่ี

ยอมรับของผูเ้ก่ียวขอ้ง 

3. ควรสร้างขวญัและกาํลงัใจ ใหแ้ก่พระสอน

ศีลธรรม ผูรั้บผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรม ควรมีการ

คดัเลือกพระสอนศีลธรรมดีเด่นประจาํปีการศึกษา และมีการ

มอบรางวลั วฒิุบตัร หรือโล่รางวลั เพ่ือเป็นขวญัและกาํลงัใจ

ในการทาํงานดา้นการปฏิบติัการสอนในโรงเรียน 

4. พระสอนศีลธรรมสามารถนาํรูปการพฒันา

สมรรถนะพระสอนศีลธรรม ไปเป็นขอ้มลูในการพฒันา

ตนเอง เพ่ือเป็นการเพ่ิมพนูองคค์วามรู้ทางดา้นการจดัการ

เรียนการสอนในโรงเรียน สงักดัสาํนกังานการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน และประยกุตใ์ชก้บัภาระงานท่ีรับผิดชอบเพ่ือพฒันา

ศกัยภาพของตนเอง 
 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยต่อไป 

1. ผูวิ้จยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาสมรรถนะพระ

สอนศีลธรรมในโรงเรียน ควรนาํรูปแบบการพฒันา

สมรรถนะดงักล่าวไปทดลองใชจ้ริง และศึกษา วิจยั  เพ่ือให้

เกิดประโยชนแ์ก่การจดัการศึกษาของพระสอนศีลธรรมอยา่ง

แทจ้ริง 

2. ผูรั้บผดิชอบโครงการพระสอนศีลธรรม  ควรนาํ

ขอ้มลูจากการวิจยัไปสร้างเป็นหลกัสูตรการฝึกอบรมพระ

สอนศีลธรรม และจดัทาํคู่มือการพฒันาสมรรถนะ เพ่ือพฒันา

พระสอนศีลธรรม ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในภาระงานท่ี

รับผิดชอบ ใหส้อดคลอ้งกบัการจดัการศึกษาในปัจจุบนั  
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การบริหารจัดการเพือ่พฒันาคุณภาพชีวติเกษตรกรของสํานักงานการปฏรูิปทีด่ิน 

เพือ่เกษตรกรรมตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

Administration for Farmer Quality of Life Development of the Agricultural Land Reform 

Office According to the Sufficiency Economy Philosophy 

  

                                                                                                                                                          สมัพนัธ์ พลภกัด์ิ และ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ                                                                                                                                

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา (1) ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการ (2) แนวทางการพฒันา 

การบริหารจดัการ และ (3) ปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัทาํใหแ้นวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพ่ือใหบ้ริการประชาชนของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลสาํเร็จ การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจท่ี

ใชถ้ามแบบท่ีผา่นการทดสอบมีค่าความเท่ียงตรงท่ีระดบั 0.96 และมีค่าความเช่ือถือไดท่ี้ระดบั 0.95 เป็นเคร่ืองมือ 

ประชากรคือประชาชนในเขตเทศบาลนคร 4 แห่งไดแ้ก่  นนทบุรี นครราชสีมา เชียงใหม่ และหาดใหญ่ จาํนวน 

776,643 คน เลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรทาโร่ ยามาเน่ได ้จาํนวน  1,112 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูไดแ้ก่ ค่า

ร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทาํการศึกษาระหวา่งวนัท่ี 1 มิถุนายน 2557 ถึง 31 มีนาคม 2558 ผลการศึกษา 

พบวา่ (1)ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการท่ีสาํคญัคือ การขาดความพร้อมในการใหบ้ริการกรณีเกิดเหตุการณ์วิกฤติ 

เช่น นํ้าท่วม (2) แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการท่ีสาํคญัคือ ควรมีการเตรียมพร้อมและมีแผนงานเพ่ือรองรับความ

เส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต และ(3) ปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัทาํใหแ้นวทางการพฒันากรบริหารจดัการประสบผลสาํเร็จ 

แบ่งเป็นปัจจยัภายในไดแ้ก่ การท่ีผูบ้ริหารของหน่วยงานมีภาวะความเป็นผูน้าํสูง และปัจจยัภายนอกไดแ้ก่ การท่ี

หน่วยงานเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ 

 

คําสําคัญ : การบริหารจดัการ, การพฒันา, คุณภาพชีวิตเกษตรกร สาํนกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม,  

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

  

Abstract 

 The main objectives of this study are (1) to investigate problems, (2) to propose efficiency 

improvement guidelines, (3) to examine internal and external factors which play an important role in 

accomplishment of the efficiency improvement guidelines, (4) to formulate strategies for efficiency 

improvement guidelines, (5) to compare opinions of various populations on efficiency improvement, (6) to 

propose administration models which may impact the efficiency of the administration for farmer’s quality of 
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life development of the Agricultural Land Reform Office according to the Sufficiency Economy Philosophy. 

This study uses mixed methodologies with a major application of quantitative research using questionnaires as 

survey tools. The total population is 1,010. The study results show that: (1) There were only minor issues with 

the administration; (2) The results agreed with the guidelines to improve administration efficiency; (3) The 

results agreed strongly that internal and external factors play an important role in the accomplishment of 

development improvement; (4) The results agreed with the strategy of using the Royal Initiated Agricultural 

Education Center for administrative efficiency improvement; (5) There was a difference in the options of 0.05 

label comparison between certain representative populations categorized by gender and education level; (6) 

the efficiency improvement model should be based on PAMS-POSDCORB for the administration for farmers’ 

quality of the development. 

 

Keywords: administration, farmer quality of life development, the Agricultural Land Reform Office, 

the sufficiency economy philosophy 

 

ความนํา  

 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในปัจจุบนั  

(พ.ศ. 2558) ตามขอ้มลูของกรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถ่ิน (คน้เม่ือ 9 มีนาคม 2558 จาก 

http://www.dla.go.th/work.dbt/) มี 2 รูปแบบ คือ (1) 

รูปแบบทัว่ไป ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

เทศบาล และองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และ (2) 

รูปแบบพิเศษ ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร และเมืองพทัยา  

การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาถึงการพฒันาการ

บริหารจดัการเพ่ือใหบ้ริการประชาชนขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การใหบ้ริการ

ประชาชนในดา้นการจดัเกบ็ขยะมลูฝอยและส่ิงปฏิกลู 

เน่ืองจากผูศึ้กษาพบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี

ปัญหาดา้นการจดัเก็บมลูฝอยอยูม่าก และมีแนวโนม้ท่ี

จะทวีความรุนแรงมากข้ึนเร่ือย ๆ จากการเพ่ิมข้ึนของ

ปริมาณมลูฝอยทุกปีตามการเพ่ิมข้ึนของจาํนวน

ประชากร การขยายตวัทางเศรษฐกิจ และการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการอุปโภคบริโภคของ

ประชาชน จากการสาํรวจปริมาณมลูฝอย และส่ิงปฏิกลู

ทัว่ประเทศของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มในปี 2556 (กรม

ควบคุมมลพิษ, 2557, หนา้ 1-3) ในพ้ืนท่ีขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จาํนวน 7,782 แห่ง ท่ี

ประกอบดว้ย เทศบาลและเมืองพทัยา จาํนวน 2,273 

แห่ง องคก์ารบริหารส่วนตาํบล จาํนวน 5,508 แห่ง 

และกรุงเทพมหานคร (ไม่นบัรวมองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดั เน่ืองจากไม่มีภารกิจในดา้นการจดัการขยะมลู

ฝอย) พบวา่ในปี 2556 มีปริมาณมลูฝอย และส่ิงปฏิกลู

ชุมชนเกิดข้ึน ประมาณ 26.77 ลา้นตนัหรือประมาณ 

73,355 ตนัต่อวนั เป็นมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูท่ีเกิดข้ึนใน

กรุงเทพมหานคร ประมาณ 4.14 ลา้นตนั (ร้อยละ 

15.46) เกิดข้ึนในเทศบาลและเมืองพทัยา ประมาณ 

10.24 ลา้นตนั (ร้อยละ 38.25) และเกิดข้ึนในองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลอีกประมาณ 12.39 ลา้นตนั (ร้อยละ 

46.28) นอกจากนั้น กรมควบคุมมลพิษยงัพบอีกวา่ มี

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีใหบ้ริการเกบ็ขนขยะมูล

ฝอยเพ่ือนาํไปกาํจดัมีเพียง 4,179 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 

53.70 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งหมด มี
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ปริมาณการจดัเกบ็เป็นจาํนวน 19.32 ลา้นตนั คิดเป็น

ร้อยละ 72.16 ของปริมาณขยะมลูฝอยทัว่ประเทศ 

(26.77 ลา้นตนั) ส่วนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ี

เหลืออีก 3,603 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 46.30 ไม่ได้

ใหบ้ริการจดัเก็บมูลฝอยแก่ประชาชน มีขยะคงคา้งอยู่

ประมาณ 7.45 ลา้นตนั (ประเดน็น้ีกเ็ป็นประเดน็ท่ี

น่าสนใจท่ีควรทาํการศึกษา และวิจยัในโอกาสต่อไป

เป็นอยา่งยิ่ง) ซ่ึงประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดงักล่าว ตอ้งดาํเนินการ

กาํจดัขยะมลูฝอยและส่ิงปฏิกลูในครัวเรือนดว้ยตนเอง 

ส่วนใหญ่ใชก้ารเผาทาํลายหรือแอบนาํไปลกัลอบท้ิงใน

ท่ีสาธารณะ ท่ีรกร้าง หรือตามขา้งทาง ซ่ึงลว้นมี

ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน และ

ส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ินทั้งส้ิน 

 ในขณะท่ีการดาํเนินงานดา้นการใหบ้ริการ

ดา้นการจดัเกบ็ขยะมลูฝอย และส่ิงปฏิกลูขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการใหบ้ริการในดา้นน้ีแต่

ประชาชน โดยขอ้เทจ็จริงในช่วงเวลาท่ีผา่นมา เรา

มกัจะพบวา่ยงัมีปัญหาในการใหบ้ริการอยูใ่นหลายดา้น 

เช่น ใชเ้วลาในการจดัเก็บมลูฝอยไม่เป็นไปตาม

ช่วงเวลา และปล่อยท้ิงไวไ้ม่จดัเกบ็นานเกินไป มีการ

เรียกเกบ็ค่าบริการอยา่งไม่เหมาะสม ขาดความพร้อม

ในการจดัเก็บขยะมลูฝอยในช่วงวิกฤต เช่น ยามเกิด

อุทกภยั ขาดการแนะนาํ หรือประชาสมัพนัธ์ให้

ประชาชน มีความรู้ถึงพิษภยัท่ีเกิดข้ึนจากขยะมลูฝอย 

และส่ิงปฏิกลู และการแยกประเภทของขยะมลูฝอย 

รวมถึงขาดการเสริมสร้าง และปลกูฝังจิตใจให้

ประชาชนมีจิตสาํนึกท่ีดีในการท้ิงขยะมลูฝอย ขาดการ

แนะนาํ หรือส่งเสริมใหป้ระชาชนรวมพลงักนัใน

ชุมชนในรูปของการ รวมกลุ่มเพ่ือช่วยเหลือตนเอง 

และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เป็นตน้วา่ร่วมกนัรักษา

ความสะอาดเพ่ือสุขอนามยั และส่ิงแวดลอ้มของชุมชน 

ฯลฯ เหล่าน้ีเป็นตน้ 

 ปัญหาในการใหบ้ริการในดา้นการจดัเกบ็ขยะ

มลูฝอยท่ีกล่าวถึงโดยสงัเขปในขา้งตน้ หากนาํหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 8 ดา้น ท่ีประกอบดว้ย 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุม้กนั การ

พ่ึงตนเอง การมีความรู้และคุณธรรมควบคู่กนั การ

รวมกลุ่ม การสร้างเครือข่าย และความสมดุลและการ

พฒันาท่ีย ัง่ยืนมาปรับใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา

ถึงแนวทางในการพฒันาการบริหารจดัการในการ

ใหบ้ริการประชาชนดา้นการจดัเกบ็ขยะมลูฝอยให้

สอดคลอ้งกบัสภาพของปัญหากน่็าจะเป็นแนวทางท่ี

นาํไปสู่การสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ

ใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการใหบ้ริการแก่

ประชาชนในดา้นน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะ

ศึกษาในประเดน็น้ีในช่ือเร่ือง “การพฒันาการบริหาร

จดัการเพ่ือใหบ้ริการประชาชนขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึง

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเพ่ือพฒันาหน่วยงาน

เก่ียวกบัการบริหารจดัการเพ่ือใหบ้ริการประชาชนโดย

คาดหวงัวา่การศึกษาในคร้ังน้ีจะเกิดประโยชนท์ั้งใน

ดา้นวิชาการ การพึงปฏิบติัในการใหบ้ริการประชาชน

ของหน่วยงาน และเกิดประโยชนต่์อประชาชนรวมถึง

ชุมชน และต่อประเทศชาติในภาพรวมต่อไปอีกดว้ย 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

  1. ศึกษาปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการเพ่ือ

ใหบ้ริการประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 2. ศึกษาแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ

เพ่ือใหบ้ริการประชาชนขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 

 3. ศึกษาปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัทาํใหแ้นว

ทางการพฒันาการบริหารจดัการเพ่ือใหบ้ริการ

ประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ประสบผลสาํเร็จ 
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กรอบแนวคิดการวจัิย         

 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 

ประกอบดว้ยกรอบแนวคิดหลกัส่วนท่ีเป็นตวัแปร

อิสระ หรือเป็นเหตุนั้น แบ่งเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ หน่ึง 

“ปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัต่อปัญหาเก่ียวกบัการบริหาร

จดัการเพ่ือใหบ้ริการประชาชนขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 8 ดา้น” 

และสอง “ปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัต่อแนวทางการ

พฒันาการบริหารจดัการเพ่ือใหบ้ริการประชาชนของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 8 ดา้น”  

 สาํหรับกรอบแนวคิดหลกัในส่วนท่ีเป็นตวั

แปรตาม หรือเป็นเหตุ คือ “การเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การบริหารจดัการเพ่ือใหบ้ริการประชาชนขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

8 ดา้น”  

 นอกจากน้ี ผูศึ้กษายงัไดน้าํ “ปัจจยัภายใน 

และปัจจยัภายนอก” มาเป็นกรอบแนวคิดรองพร้อมกบั

กาํหนดใหเ้ป็นตวัแปรอิสระ หรือเป็นเหตุในขณะท่ี 

“แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพ่ือใหบ้ริการ

ประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามกรอบ

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 8 ดา้น” เป็นตวั

แปรตามหรือเป็นผล ดงัภาพ 1  

 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

แนวคิด และทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิด ประกอบดว้ยแนวคิดดา้น การบริหาร

จดัการ และการใหบ้ริการประชาชน (1) การบริหาร

จดัการ ผูศึ้กษานาํความหมายของคาํวา่ “การบริหาร

จดัการ” มาจากนกัวิชาการ 6 ท่านประกอบดว้ย          

เชอร์เมอร์ฮอร์น (Shermerhorn, 1999, pp. G-2),        

เชอร์โต (Certo, 2007, p. 555) วิรัช วิรัชนิภาวรรณ

(2550, หนา้ 127) เฟรดเดอริคเทยเ์ลอร์ (Frederic 

Taylor, 1967, p. 27) วดูโร วิลสนั(Woodrow Wilson, 

1997, pp. 27-29) และ แมกชเ์วเบอร์(Max Weber, 

1996, p. 340) มาใชเ้ป็นพ้ืนฐานในการกาํหนด

ความหมายของการบริหารจดัการท่ีเป็นแนวคิดของผู ้

ศึกษา สรุปความหมายของการบริหารจดัการไดว้า่

หมายถึง “แนวทางการดาํเนินงาน หรือแนวทางปฏิบติั

ใด ๆ ท่ีหน่วยงานโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินนาํแนวทางของภาคเอกชนมาใชเ้พ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการบริหารราชการ ซ่ึงครอบคลุมถึง
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ขั้นตอนกระบวนการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ และ

การมุ่งสู่จุดหมายปลายทางในการใหบ้ริการประชาชน

ใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนภายใตก้ารบริหารภาครัฐ         

(2) การใหบ้ริการประชาชน ผูศึ้กษาไดน้าํความหมาย

ของคาํวา่ “การใหบ้ริการประชาชน” มาจาก 

พจนานุกรมและแนวคิดของนกัวิชาการหลาย ๆ ท่าน

ไดแ้ก่ สาํนกัราชบณัฑิตยสภา (2546, หนา้ 607 และ

หนา้ 656) พรกมล ชูนุกลูพงษ ์(2554, หนา้ 6) (Max 

Weber, 1996, p. 340) และเสน่ห์ จุย้โต (2556, หนา้ 41) 

มาใชเ้ป็นพ้ืนฐานในการกาํหนดความหมายของการ

ใหบ้ริการประชาชนท่ีเป็นแนวคิดในการศึกษา สรุป

ความหมายไดว้า่ การใหบ้ริการประชาชน หมายถึง 

การทาํงานกบัประชาชนท่ีเนน้หลกัการท่ีวา่ ควร

ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน ความรวดเร็ว

ในการใหบ้ริการ การบริการท่ีเสร็จสมบูรณ์ ความ

กระตือรือร้นในการใหบ้ริการ การบริการดว้ยความ

ถกูตอ้งสามารถตรวจสอบได ้การบริการท่ีสุภาพอ่อน

นอ้ม มีสัมมาคารวะ มีความเสมอภาค 

ทฤษฎี นาํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีมี

องคป์ระกอบ 8 ดา้นของ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2550, 

หนา้ 63-67) ประกอบดว้ย (1) ความพอประมาณ (2) 

ความมีเหตุผล (3) การมีภูมิคุม้กนั (4) การพ่ึงตนเอง (5) 

การเสริมสร้างคนใหมี้ความรู้คู่คุณธรรม (6) การ

รวมกลุ่ม (7) การสร้างเครือข่าย และ(8) ความสมดุล 

และการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 

 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง งานวิจยัของอรทยั ก๊กผล 

วิลาวณัย ์หงษเ์นตร และศุภกิจ แอมขาว (2554, หนา้ 

360-371) ในงานวิจยัเร่ือง “การบริหารงานท่ีเป็นเลิศ

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ปี 2553” สรุปผล

การศึกษาไดว้า่ ปัจจยัท่ีส่งผลใหอ้งคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินสามารถบริหารงานไดอ้ยา่งโดดเด่นเป็นเลิศ

จนกระทัง่ไดรั้บรางวลัพระปกเกลา้ทองคาํ และรางวลั

พระปกเกลา้ประจาํปี 2553 มี 8 ดา้นเรียงลาํดบั

ความสาํคญัไดเ้ป็นลาํดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี คือ 

(1) นโยบายของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน (2) ผูน้าํองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (3) ยทุธศาสตร์ขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (4) ทีมงานขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน (5) กระบวนการบริหารจดัการ (6) 

ภาพลกัษณ์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (7) 

ค่านิยม/วฒันธรรมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

และ (8) สภาพการเมืองภายในองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

   การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ใชวิ้ธี

เกบ็ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มลู 3 ประเภท ไดแ้ก่ (1) 

เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (2) เกบ็

ขอ้มลูปริมาณจากกลุ่มตวัอยา่งโดยใชแ้บบสอบถาม

เป็นเคร่ืองมือ และ (3) จากการสงัเกตพฤติกรรมของ

กลุ่มตวัอยา่งและบุคลากรผูใ้หบ้ริการ 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร คือ ประชาชนทั้งหมดในเขตพ้ืนท่ี

เทศบาลนคร 4 แห่ง จาํนวนรวม 776,643 คน ไดแ้ก่ 

เทศบาลนครนนทบุรี จาํนวน 270,609 คน เทศบาล

นครราชสีมา จาํนวน 174,332 คน เทศบาลนคร

เชียงใหม่จาํนวน 174,235 คนและเทศบาลนคร

หาดใหญ่อีกจาํนวน 157,467 คน (กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถ่ิน, 2558) ผูศึ้กษาเลือกศึกษาขอ้มูลใน

เขตพ้ืนท่ีของเทศบาลนครทั้ง 4 แห่งจากเทศบาลนคร

ทั้งหมดท่ีมีอยู่จาํนวน 30 แห่งทัว่ประเทศ มีเหตุผลรวม 

2 ประการคือ (1) เทศบาลนครทั้ง 4 แห่งเป็นเทศบาล

นครขนาดใหญ่ท่ีมีจาํนวนประชากรมากท่ีสุดเป็น 4 

อนัดบัแรก และ (2)เป็นเทศบาลนครท่ีมีประชากรมาก

ท่ีสุดในแต่ละภาคไดแ้ก่ ภาคกลาง คือ เทศบาลนคร

นนทบุรี ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คือ เทศบาลนคร

นครราชสีมา ภาคเหนือ คือ เทศบาลนครเชียงใหม่และ
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ภาคใต ้คือ เทศบาลนครหาดใหญ่ ซ่ึงสามารถใชเ้ป็น

ตวัแทนของการศึกษาในแต่ละภาคไดด้ว้ย 

 กลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชากรในเขตพ้ืนท่ี

เทศบาลนคร 4 แห่ง จาํนวน 1,112 คน ท่ีไดม้าจากการ

คาํนวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรของ ทาโร่ 

ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973, pp.727-728) ท่ีระดบั

ความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่ง 0.03 หรือท่ีระดบั

ความเช่ือมัน่ 97.00% จาํแนกจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งเป็น

รายเทศบาลนครไดด้งัน้ี คือ เทศบาลนครนนทบุรี 387 

คน เทศบาลนครนครราชสีมา 250 คน เทศบาลนคร

เชียงใหม่ 249 คน และเทศบาลนครหาดใหญ่ 226 คน 

รวม 1.112 คน 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 การวิจยัเชิงปริมาณใชแ้บบสอบถามท่ีผา่นการ

ทดสอบมีค่าความเท่ียงตรงท่ีระดบั0.86 และค่าความ

เช่ือถือไดข้องแบบสอบถามท่ีระดบั 0.95 ใช้

แบบสอบถามเท่ากบัจาํนวนประชากรคือ 1,010 ชุด 

 การวิจยัเชิงคุณภาพใชแ้บบสมัภาษณ์เป็น 

เคร่ืองมือสมัภาษณ์เชิงลึกเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 9 ท่าน 

 

การเกบ็และรวบรวมข้อมูล 

 ผูศึ้กษาไดก้าํหนดวิธีการและรวบรวมขอ้มลู

ได ้3 วิธี คือ (1) รวบรวมขอ้มลูจากเอกสาร (2) การเกบ็

รวบรวมขอ้มูลจากผลการวิจยัภาคสนามและการ

สมัภาษณ์เชิงลึกเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ และ (3) การเกบ็

รวบรวมขอ้มูลจากการสงัเกตุการณ์  

 เกบ็ขอ้มูลจากเอกสารหรือวิจยัเอกสาร เพ่ือใช้

เป็นพ้ืนฐานสาํหรับการกาํหนดวตัถุประสงคข์องการ

วิจยั กรอบแนวคิดการวิจยั ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

การสร้างแบบสอบถาม การอภิปรายผล และการให้

ขอ้เสนอแนะ 

 เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากการวิจยัสนาม เกบ็

รวบรวมขอ้มูลท่ีสมบูรณ์กลบัมาได ้954 ชุด คิดเป็น

ร้อยละ 94.46 ของประชากรทะเงหมด (1,010) 

ดาํเนินการดงัน้ี  

1. ผูศึ้กษาไดข้อความร่วมมือใหส้าํนกังานการปฏิรูป 

ท่ีดินจงัหวดันครปฐม นดัหมายประชากรเป้าหมาย เพ่ือ 

ประชุมช้ีแจง และแจกแบบสอบถาม โดยจาํแนกเป็น 2 

กลุ่ม คือ  

 กลุ่มท่ี 1 ประชากรท่ีเป็นเกษตรกรในเขต 

ปฏิรูปท่ีดิน และประชากรท่ีเป็นผูน้าํทอ้งถ่ิน ไดน้ดัท่ี 

ทาํการกาํนนั หรือท่ีทาํการผูใ้หญ่บา้น หรือสถานท่ีท่ี 

เหมาะสม 

 กลุ่มท่ี 2 ประชากรท่ีเป็นบุคลากรขององคก์าร 

บริหารส่วนตาํบล จะนดัหมายท่ีท่ีทาํการองคก์ารบริหาร 

ส่วนตาํบล ตามวนั และเวลาท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วน 

ตาํบลกาํหนด 

 2.  ผูศึ้กษาประชุม และทาํความเขา้ใจกบัผูช่้วย 

วิจยัในเร่ืองท่ีทาํการศึกษา และความหมายของ 

วตัถุประสงคใ์นขอ้คาํถามเป็นรายขอ้ และปล่อยให ้

ซกัถามจนเขา้ใจตรงกนั และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

 3. ผูศึ้กษา และผูช่้วยวิจยั ประชุมช้ีแจง  

และอธิบายประชากรเป็นรายหมู่บา้น ตามกาํหนด 

นดัหมาย  

 4. ผูช่้วยวิจยัไดเ้กบ็รวบรวมสอบถาม กลบัคืน 

มาตามวนั และสถานท่ีกาํหนด จากนั้น ไดต้รวจสอบ 

ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม/คดัแยกแบบสอบถาม 

ท่ีไม่สมบูรณ์ และไม่ครบถว้นออกไปแลว้รวบรวมมา 

ส่งใหก้บัผูศึ้กษา 

 5. ผูศึ้กษาไดต้รวจสอบความสมบูรณ์ของ

แบบสอบถามอีกคร้ังเพ่ือนาํเขา้สู่การดาํเนินการตาม 

ขั้นตอนของการศึกษาต่อไป ทั้งน้ี ผูศึ้กษาไดต้ั้งเป้าหมาย 

ของปริมาณแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ท่ีไดก้ลบัมานั้น 

ไวว้า่ตอ้งมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของประชากร 

ทั้งหมด  

 เม่ือไดข้อ้มูลมาแลว้ ผูศึ้กษาไดวิ้เคราะห์ 

ขอ้มลูเชิงปริมาณเพ่ือนาํผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มลู 
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มาสร้างเป็นคาํถามในการสมัภาษณ์แนวลึกโดยเนน้การ

สมัภาษณ์เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลมาใชใ้นการสนบัสนุนหรือ 

คดัคา้นขอ้มลูท่ีไดจ้ากการศึกษาในเชิงปริมาณอยา่ง 

ถกูตอ้งตามระเบียบการวิจยัแบบผสมผสานและตาม

วตัถุประสงค ์

 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากการสงัเกตุการณ์ 

เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลหลกัท่ีไดจ้ากการวิจยัภาคสนามใน 

ขั้นตอนของการอภิปรายผล และการใหข้อ้เสนอแนะ 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล และสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 

ข้อมูล 

 เป็นการวิเคราะห์แสดงผลการศึกษาในรูปของ 

ตาราง  ประกอบกบัการใชรู้ปแบบของการวิเคราะห์เชิง

พรรณนา สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูจะใชส้ถิติท่ี 

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั  

ดงัน้ี 

 1. ค่าสถิติร้อยละ (percentage)  

 2. ค่าเฉล่ีย (mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

3. ค่าการถดถอยพหุคูณ (multiple regression)                

 4. ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั  

(Pearson Product Moment Correlation)  

 

 

ผลการวจัิย 

 ผลการวจิยัข้อมูลเชิงปริมาณ 

 1. ประชากรเห็นดว้ยในระดบันอ้ยต่อ 

ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิต

เกษตรกรของสาํนกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 8 ดา้น (สอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 1) โดยมีค่าเฉล่ียรวมทั้ง 8 ดา้น  

(Χ =1.41) และค่าเฉล่ียรวมของแต่ละดา้นเรียงตาม 

ลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยเฉพาะท่ีสาํคญัรวม 4 ดา้น  

ไดแ้ก่ ดา้น (1) การมีภูมิคุม้กนั (2) ความพอประมาณ  

(3) การพ่ึงตนเอง และ (4) การเสริมสร้างคนใหมี้ความรู้ 

และคุณธรรม  

 2. ประชากรลว้นเห็นดว้ยในระดบัมากต่อ 

แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 

เพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตเกษตรกรของสาํนกังานการ 

ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 8 ดา้น (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั  

ขอ้ 2) โดยมีค่าเฉล่ียรวมทั้ง 8 ดา้น (Χ =2.76) และ 

ค่าเฉล่ียรวมของแต่ละดา้นเรียงตามลาํดบัค่าเฉล่ียจาก 

มากไปนอ้ยเฉพาะท่ีสาํคญัรวม 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น (1)  

ความมีเหตุผล (2) การพ่ึงตนเอง (3) การเสริมสร้างให ้

คนมีความรู้และคุณธรรม และ (4) การมีภูมิคุม้กนั  

ดงัตาราง 1 
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ตาราง 1  

ความคิดเห็นของประชากรต่อปัญหา และแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพ่ือคุณภาพชีวิตเกษตรกร 

ของสาํนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จาํแนกตามค่าเฉล่ียรวมท้ัง 8 ด้าน และ 

ค่าเฉล่ียรวมของแต่ละด้านจาํนวน 4 ด้าน เรียงตามลาํดับค่าเฉล่ียรวมจากมากไปน้อย 

 

ปัญหา แนวทางการเพิม่ประสิทธิภาพ 

ค่าเฉลีย่รวมทั้ง 8 ด้าน 

1.41 2.76 

ค่าเฉล่ียรวมของแต่ละดา้นเรียงตามลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย 

1) ดา้นการมีภูมิคุม้กนั 1.46 1) ดา้นความมีเหตุผล 2.79 

2) ดา้นความพอประมาณ 1.42 2) ดา้นการพ่ึงตนเอง 2.78 

3) ดา้นการพ่ึงตนเอง 1.42 3) ดา้นการเสริมสร้างคนใหมี้ความรู้และ  

     คุณธรรม 2.78 

4) ดา้นการเสริมสร้างคนใหมี้ความรู้และ 

    คุณธรรม 1.42 

4) ดา้นการมีภูมิคุม้กนั 2.78 

 

  

หมายเหตุ ปัญหา และแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ

รวม 8 ดา้นในตาราง 1 ขา้งบนน้ี  

ผูศึ้กษาไดเ้รียงตามลาํดบัค่าเฉล่ียรวมจากมากไปนอ้ย 

และในกรณีท่ีดา้นใดมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากนั  

ผูศึ้กษาไดน้าํดา้นท่ีมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานตํ่าสุดมา

แสดงไว ้

 3. ประชากรลว้นเห็นดว้ยในระดบัมากต่อ 

ยทุธศาสตร์สาํหรับแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพใน 

การบริหารจดัการเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตเกษตรกรของ

สาํนกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมทั้ง 5  

ยทุธศาสตร์ (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 3.)  

เฉพาะท่ีสาํคญัเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่  

(1) ยทุธศาสตร์การผลิตและสร้างมลูค่าเพ่ิมใหก้บัสินคา้ 

เกษตร (2) ยทุธศาสตร์การดาํเนินงานเพ่ือสนอง 

พระราชดาํริของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และ (3) 

ยทุธศาสตร์การสร้างองคค์วามรู้ใหก้บัเกษตรกรเพ่ือ 

ความมัง่คงในการประกอบอาชีพ (4) ยทุธศาสตร์ 

การพฒันาและสนบัสนุนสถาบนัเกษตรกร และวิสาหกิจ 

ชุมชน และ (5) ยทุธศาสตร์การสนบัสนุนเกษตรกร 

รุ่นใหม่เขา้สู่ภาคการเกษตร  

  4. ความคิดเห็นของประชากรต่อตวัแบบ 

การบริหารจดัการเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตเกษตรกรของ

สาํนกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ประชากรเห็น 

ดว้ยวา่ ปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัต่อการบริหารจดัการเพ่ือ 

พฒันาคุณภาพชีวิตเกษตรกรของสาํนกังานการปฏิรูป 

ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ทั้ง 8 ดา้น ลว้นเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจยัท่ีมีส่วน 

สาํคญัต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการเพ่ือพฒันา 

คุณภาพชีวิตเกษตรกรท่ีเรียกวา่ แพม็ส์-โพสคอร์ม ทั้ง  

11 ดา้น ทั้งน้ี ตวัแบบการบริหารจดัการเพ่ือพฒันา 

คุณภาพชีวิตเกษตรกรของสาํนกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงควร 

เนน้ดา้นความมีเหตุผล และดา้นอ่ืนอีก ไดแ้ก่ ดา้นความ

พอประมาณ ดา้นการสร้างเครือข่าย และดา้นรวมกลุ่ม 
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 ผลการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ 

  ผลจากการการสมัภาษณ์แนวลึกผูเ้ช่ียวชาญ  

จาํนวน 9 คน ปรากฏวา่  

 1. ผูเ้ช่ียวชาญลว้นมีความคิดเห็นไปในทิศทาง 

เดียวกนัต่อปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการ โดยเห็นวา่ 

สาํนกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมไดน้าํปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการส่งเสริมและพฒันา 

เกษตรกรแลว้ แต่ยงัทาํไดใ้นวงท่ีจาํกดั ส่งผลใหย้งัห่าง 

ไกลความสาํเร็จอยูอี่กมาก (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

การวิจยั ขอ้ 1) และ  

 2. ผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน เห็นตรงกนัวา่ แนวทาง 

การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการเพ่ือพฒันา 

คุณภาพชีวิตเกษตรกรนั้น สาํนกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม ควรสนบัสนุนและส่งเสริมใหเ้กษตรกรและ 

ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงานโดยร่วมกนั 

สร้างศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงใหค้รบทุกชุมชน 

ในเขตปฏิรูปท่ีดินทัว่ประเทศ เพ่ือใชศู้นยเ์รียนรู้นั้นเป็น

เคร่ืองมือในการถ่ายทอดความรู้ ขอ้ปฏิบติั และเป็นแบบ 

อยา่งในการดาํเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ใหก้บัชุมชน พร้อมทั้งสนบัสนุนใหเ้กิดการเช่ือมโยง 

เครือข่ายออกไปใหค้รอบคลุมไปทุกพ้ืนท่ีต่อไป  

(สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 2)  

  

การอภิปรายผล 

 1. จากผลการศึกษาขอ้มลูเชิงปริมาณจาก 

ประชากรท่ีปรากฏวา่ ประชากรเห็นดว้ยในระดบันอ้ย 

ทั้งในภาพรวม และรายดา้นทั้ง 8 ดา้น ต่อปัญหาเก่ียวกบั 

การบริหารจดัการเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 

ของสาํนกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือพฒันาเกษตรกรรม 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 8 ดา้น (สอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 1) ผูศึ้กษามีความเห็นวา่ เป็น 

เพราะสาํนกังานการปฏิรูปท่ีดินไดด้าํเนินการดา้น 

การพฒันาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 8 ดา้น มาไดร้ะดบัหน่ึงแลว้ เช่น  

ไดส่้งเสริมใหเ้กษตรกรดาํเนินชีวิตอยา่งพอประมาณ  

การเพ่ิมรายได ้การลดรายจ่าย และการออม เป็นตน้  

เม่ือเป็นเช่นน้ี จึงมีส่วนสาํคญัท่ีทาํใหป้ระชากรลว้นเห็น 

ดว้ยในระดบันอ้ยดงักล่าวในขณะเดียวกนัจากการ 

สมัภาษณ์แนวลึกเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 9 คนซ่ึงเป็น 

ขอ้มลูเชิงคุณภาพ ผูเ้ช่ียวชาญลว้นเห็นวา่ สาํนกังาน 

การปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมยงัมีปัญหาในดา้น 

การบริหารจดัการ เช่น ผูบ้ริหารและบุคลากรดา้นการ 

ส่งเสริมและพฒันาเกษตรกรส่วนใหญ่ยงัไม่เขา้ใจสาระ 

สาํคญัของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเชิงลึก  

รวมไปถึงขาดความรู้และแนวทางปฏิบติัในการส่งเสริม 

และพฒันาเกษตรกรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 2. จากผลการศึกษาท่ีปรากฏวา่ ประชากรลว้น 

เห็นดว้ยในระดบัมากต่อแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ในการบริหารจดัการเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 

ของสาํนกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมตาม 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 8 ดา้น (สอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 2) ผูศึ้กษามีความเห็นท่ี 

สอดคลอ้งกบัประชากร ในขณะเดียวกนั กมี็มุมมองท่ี 

เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 9 คนท่ีได ้

จากการสมัภาษณ์แนวลึก วา่ สาํนกังานการปฏิรูปท่ีดิน 

เพ่ือเกษตรกรรมเองในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานท่ีมีอาํนาจ 

หนา้ท่ีในการส่งเสริมและพฒันาควรมีการขยายขอบข่าย 

การดาํเนินงานออกไปใหก้วา้งขวางยิ่งข้ึน และเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการเพ่ือพฒันาคุณภาพ 

ชีวิตเกษตรใหม้ากข้ึนทั้ง 8 ดา้น  

 3. จากผลการศึกษาท่ีปรากฏวา่ ประชากร 

เห็นดว้ยในระดบัมากกบัยทุธศาสตร์สาํหรับแนวทาง 

การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการของ 

สาํนกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมทั้ง 5 ดา้น  

(สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 3) ผูศึ้กษา 

มีความเห็นวา่ เหตุผลท่ีประชากรเห็นดว้ยในระดบัมาก 

ดงักล่าว เน่ืองจากประชากรเห็นวา่ ยทุธศาสตร์ดงักล่าว 
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เป็นยทุธศาสตร์ท่ีดี เหมาะสม สอดคลอ้งกบัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และปัญหาในการดาํเนินชีวิตของ 

เกษตรกร รวมทั้งเป็นยทุธศาสตร์ท่ีสามารถนาํไปปรับ 

ใชใ้หเ้กิดผลในการปฏิบติัต่อเกษตรกรไดอ้ยา่งเป็น 

รูปธรรม  

 4. จากผลการศึกษาท่ีปรากฏวา่ ปัจจยัท่ีมีส่วน 

สาํคญัต่อการบริหารจดัการตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงทั้ง 8 ดา้น ลว้นเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ 

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่ีเรียกวา่ 

 แพม็ส์-โพสคอร์บ 11 ดา้น (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

การวิจยั ขอ้ 4) ผูศึ้กษามีความเห็นวา่เป็นเพราะวา่ใน 

สภาวการณ์ปัจจุบนัประชากรไดเ้ห็นถึงความสาํคญัของ 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแลว้ว่า 

เป็นหลกัการสาํคญัท่ีจะนาํมาใชใ้นการดาํเนินชีวิตใหเ้กิด 

ผลดีได ้จึงมกัจะเห็นพอ้งตอ้งกนัหรือเป็นไปในทิศทาง 

เดียวกนัวา่ ภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาํนกังานการปฏิรูป 

ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมควรบริหารจดัการเพ่ือพฒันา 

คุณภาพชีวิตเกษตรกรดว้ยหลกัปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 

  

ข้อเสนอแนะ 

              1. แนวทางการเพิม่ประสิทธิภาพในการบริหาร 

จดัการเพือ่พฒันาคุณภาพชีวิตเกษตรกรของสํานักงาน 

การปฏิรูปที่ดนิเพือ่เกษตรกรรมตามปรัชญาของ 

เศรษฐกจิพอเพยีง ท่ีสาํคญัคือ  

  1.1 สาํนกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตร 

กรรมควรส่งเสริมใหเ้กษตรกรและชุมชนเขา้มามีส่วน 

ร่วมในขั้นตอนการวางแผนพฒันาการเกษตรและพฒันา 

เกษตรกร สาํหรับในเร่ืองของการมีส่วนร่วมนั้น  

พอเทียบเคียงไดก้บัแนวคิดของ จอห์น เอม. โคเฮน และ  

นอร์แมน ที. อฟัฮอฟ ในบทความ เร่ือง  

“Participation: Concept and Measure for Project  

Design, Implementation in Rural Development” in 

“Monograph No. 2” (January 1977) (Ithaca,  

New York: The Rural Development Community Center 

 for International Studies, Cornell University) ท่ีไดก้ล่าวถึง 

ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของชุมชนไว ้4 ขั้นตอน ไดแ้ก่  

(1) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการตดัสินใจ (2) การมี 

ส่วนร่วมของชุมชนในการดาํเนินงาน (3) การมีส่วนร่วม 

ของชุมชนในการไดรั้บผลประโยชน ์และ (4) การมี 

ส่วนร่วมของชุมชนในการประเมินผล  

 1.2 สาํนกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ 

เกษตรกรรมควรจดัอบรมเพ่ือใหผู้บ้ริหารของสาํนกังาน 

การปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมตระหนกัในความสาํคญั 

และเห็นถึงประโยชนใ์นการมีส่วนร่วมของเกษตรกร  

ซ่ึงเป็นท่ีมาของนโยบายก็จะเกิดจากการปรึกษาหารือกนั 

อยา่งแทจ้ริงจากทุกฝ่าย  

 1.3 สาํนกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ 

เกษตรกรรมควรสร้างมาตรการเพ่ือกาํหนดแนวทางท่ี 

ชดัเจนเพ่ือใหเ้กษตรกรเขา้มามีส่วนร่วมในการวางแผน 

ตามความตอ้งการของเกษตรกร  

              2. ยุทธศาสตร์สําหรับแนวทางการเพิม่ 

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ ท่ีสาํคญัคือ  

สาํนกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมควรส่งเสริม 

และสนบัสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพ่ือช่วยเหลือ 

ตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั รวมทั้งส่งเสริมให ้

กลุ่มเป็นศูนยก์ลางของการส่งเสริมและพฒันา 

การประกอบอาชีพของเกษตรกร 

 3. ตวัแบบการบริหารจดัการเพือ่พฒันา 

คุณภาพชีวติเกษตรกรของสํานักงานการปฏิรูปที่ดนิเพือ่

เกษตรกรรม คือ “สาํนกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ 

เกษตรกรรมควรนาํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเก่ียว 

กบัการบริหารจดัการเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 

ทั้ง 8 ดา้น เรียงตามลาํดบัความสาํคญัจากมากไปหานอ้ย  

ไดแ้ก่ ดา้น (1) ความพอประมาณ (2) การสร้างเครือข่าย  

(3) ความมีเหตุผล (4) การรวมกลุ่ม (5) การมีภูมิคุม้กนั 

 (6) การพ่ึงตนเอง (7) การเสริมสร้างคนใหมี้ความรู้และ

คุณธรรม และ (8) ความสมดุลและการพฒันาท่ีย ัง่ยืน  
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มากาํหนดเป็นตวัแบบในการบริหารจดัการเพ่ือพฒันา คุณภาพชีวิตเกษตรกรของสาํนกังานการปฏิรูปท่ีดิน 

 

 
   ภาพ 1 ตวัแบบการบริหารจดัการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติเกษตรกรของสาํนกังานการปฏิรูปท่ีดิน 

 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปประยุกต์ใช้ 

 1. สาํนกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

ควรส่งเสริมใหเ้กษตรกร และชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม 

ในการวางแผนพฒันาเกษตรกร เพ่ือใหส้ามารถดาํเนิน 

งานดา้นการส่งเสริม และพฒันาไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบั 

ความตอ้งการของเกษตรกรอนัเป็นการผนึกกาํลงัใน 

การทาํงานร่วมกนัท่ีจะช่วยใหมี้ประสิทธิภาพใน 

การทาํงานท่ีสูงข้ึน ง่ายต่อการจดัหางบประมาณมา 

สนบัสนุน และยงัเป็นการบริหารจดัการดา้นการ 

งบประมาณใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนอีกดว้ยสาํหรับ 

ภาครัฐ 

  2. สาํนกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

ควรนาํยทุธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมพฒันาเกษตรกรท่ี 

ประกอบดว้ย 5 ดา้น มากาํหนดเป็นแนวทางการดาํเนิน 

งานท่ีชดัเจน และง่ายต่อการนาํไปใชใ้นการปฏิบติั 

 3. สาํนกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

ควรนาํแนวทางท่ีไดจ้ากการศึกษาหาตวัแบบการบริหาร 

จดัการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่ีเรียกวา่  

แพม็ส์-โพสคอร์บ มาปรับใช ้

  

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

1) ความพอประมาณ 

ตัวแบบการบริหารจัดการ 

เพือ่พฒันาคุณภาพชีวติเกษตรกร

ของสํานักงานการปฏิรูปทีด่ิน 

เพือ่เกษตรกรรมตามปรัชญา 

ของเศรษฐกจิพอเพยีง 

2) การสร้าง 

เครือข่าย 

3) ความมี

เหตุผล 

4) การรวมกลุ่ม 5) การมีภูมิคุม้กนั 

6) การพึ่ง 

ตนเอง 

7) การ

เสริมสร้าง

คนใหมี้

ความรู้และ

คุณธรรม 

8) ความสมดุลและ

การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 111

 1.  ทาํการศึกษาต่อยอดจากการศึกษาคร้ังน้ี  

เพ่ือหาเหตุผลวา่ เพราะเหตุผลใด หรือเพราะสาเหตุใดท่ี 

ทาํใหก้ารบริหารจดัการตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความสมดุล และการพฒันา 

ท่ีย ัง่ยืน และการเสริมสร้างคนใหมี้ความรู้และคุณธรรม 

 จึงมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ 

ท่ีเรียกวา่ แพม็ส์-โพสคอร์บ อยูใ่นระดบัสุดทา้ย และ 

รองสุดทา้ย ทั้ง ๆ ท่ีเป็นเป้าหมาย และเป็นเง่ือนไขท่ี 

สาํคญัของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.  ศึกษาวิจยัโดยเพ่ิมจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งให ้

มีความหลากหลายมากข้ึนเป็นรายภูมิภาคแลว้นาํมา 

วิเคราะห์เปรียบเทียบวา่ ผลการวิจยัมีความคลา้ยคลึงหรือ

แตกต่างกนักบัการศึกษาในคร้ังน้ีเพียงใด เพ่ือนาํผลของ

การศึกษาไปใชใ้นการพฒันาการบริหารจดัการใหมี้

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

 3.  ทาํการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยมุ่งเนน้ 

กลุ่มตวัอยา่ง ผูป้ฏิบติังานดา้นการส่งเสริมและ 

พฒันาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการเพ่ือพฒันา 

คุณภาพชีวิตเกษตรกรของสาํนกังานการปฏิรูปท่ีดิน 

เพ่ือเกษตรกรรม 
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รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนวถิีพทุธทีมุ่่งเน้นจิตอาสาของนักเรียนประถมศึกษา 

A Management Model on Assorting To Buddhist Primary School Students 

 

                                                                                                                                                                                  วรีนุช  สุทธพนัธ์                                                                                             

 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษาสภาพการบริหารจดัการโรงเรียนวิถีพุทธ (2)สร้างรูปแบบการบริหาร

จดัการและ(3)เพ่ือประเมินรูปแบบการบริหารจดัการโรงเรียนวิถีพุทธท่ีมุ่งเนน้จิตอาสาของนกัเรียนประถมศึกษา  

ประชากรไดแ้ก่ โรงเรียนประถมศึกษาท่ีเขา้โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ จาํนวน 89 โรงเรียน ผูใ้หข้อ้มูลไดแ้ก่ 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียน หวัหนา้กลุ่มสาระโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ความถ่ี  

และร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบวา่ (1) สภาพการบริหารจดัการโรงเรียนวิถีพุทธท่ี

มุ่งเนน้จิตอาสาของนกัเรียนประถมศึกษาอยูใ่นระดบัมาก (2) รูปแบบการบริหารจดัการโรงเรียนวิถีพุทธ ประกอบดว้ย 

ระบบการบริหารจดัการโรงเรียนวิถี ขั้นตอนการสร้างจิตอาสาของนกัเรียนประถมศึกษา และกิจกรรมการสร้างจิตอาสา

นกัเรียนประถมศึกษา และ (3) การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจดัการโรงเรียนวิถีพุทธท่ีมุ่งเนน้จิต

อาสาของนกัเรียนประถมศึกษาโดยพิจารณาถึงความถกูตอ้ง ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน ์ 

พบวา่ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น 

 

คําสําคัญ: การบริหารจดัการโรงเรียน, โรงเรียนวิถีพุทธ, จิตอาสา 

 

 

Abstract 

The research aims to (1) study the management condition (2) establish a management model and (3) 

evaluate a management model for the Buddhism-oriented primary schools focusing on promoting volunteering spirit 

in the students. The population was 89 primary schools that participated in the campaign related to Buddhism-

oriented. Information providers were the school principals and heads of departments who were randomly selected 

through stratified random sampling. The statistics used in the research were Frequency, Percentage, Mean and 

Standard Deviation. The results are as follows: (1) The management condition of the Buddhism-oriented schools 

focusing on promoting volunteering spirit in the primary school students is high level. (2) The management model for 

the Buddhism-oriented primary schools focusing on promoting volunteering spirit in the students consisted of: the 

management system; steps in promoting volunteering spirit; activities promoting volunteering spirit in primary 

schools. (3) The evaluation of the management model for the Buddhism-oriented primary schools focusing on 
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promoting volunteering spirit in the students focused on accuracy, suitability, feasibility, and usefulness. It was found 

that, in general, every aspect was rated in the highest level.  

 

Keywords: management model, Buddhism-oriented primary schools, volunteers assorting 

 

ความนํา  

 ความสาํคญัของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาติฉบบัท่ี 11 (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2556) นโยบายดา้นสงัคม

ของรัฐบาล นโยบายดา้นการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ การขบัเคล่ือนนโยบายของ

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ีไดใ้ห้

ความสาํคญักบัการเร่งรัดปฏิรูปการศึกษาโดยใช้

คุณธรรมเป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพฒันาคน 

(คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2550) และนโยบาย

การดาํเนินการในปี พ.ศ. 2550-2552 ของศูนยคุ์ณธรรมท่ี

ไดเ้นน้ในเร่ืองจิตอาสา ประกอบกบัมีรายงานการวิจยั

พบวา่ กลุ่มนกัเรียนนกัศึกษามีคุณธรรมดงักล่าวในระดบั

ตํ่าสุดเม่ือเทียบกบักลุ่มอ่ืน (ศูนยคุ์ณธรรม, 2550) ดงันั้น 

ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวา่ สภาพการบริหาร

จดัการโรงเรียนวิถีพุทธท่ีมุ่งเนน้จิตอาสาของนกัเรียน

ประถมศึกษา เป็นอยา่งไร รูปแบบการบริหารจดัการ

โรงเรียนวิถีพุทธท่ีมุ่งเนน้จิตอาสาของนกัเรียน

ประถมศึกษา เป็นอยา่งไรและ การประเมินรูปแบบการ

บริหารจดัการโรงเรียนวิถีพุทธท่ีมุ่งเนน้จิตอาสาของ

นกัเรียนประถมศึกษา เป็นอยา่งไรเน่ืองจาก จาก

การศึกษาพบวา่มีงานวิจยัท่ีศึกษากบันกัเรียนกลุ่มน้ี

ค่อนขา้งนอ้ย ทาํใหข้าดองคค์วามรู้กบันกัเรียนในกลุ่มน้ี 

ตลอดจนนกัเรียนในกลุ่มน้ีเม่ือจบการศึกษาไป บางส่วน

อาจจะทาํงานทาํใหมี้โอกาสท่ีจะไดรั้บการพฒันานอ้ย 

ดงันั้น การไดศึ้กษาวิจยัในเร่ืองน้ีจะทาํใหไ้ดอ้งคค์วามรู้

ต่อกระบวนการพฒันาจิตอาสา อนัเป็นประโยชนก์บั

โรงเรียน ครู หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการพฒันานกัเรียน ได้

นาํไปใชใ้นการวางแผนการจดัการศึกษา หรือการจดั

กิจกรรมเพ่ือพฒันาจิตอาสาของนกัเรียนก่อนท่ีจะสาํเร็จ

การศึกษาต่อไปในสังคมแห่งการแบ่งปันนั้นส่ิงหน่ึงท่ีจะ

ขาดไม่ไดคื้อการมีจิตอาสา และในปัจจุบนัน้ีงานจิตอาสา

เป็นอีกหน่ึงช่องทางในการพฒันาและยกระดบัจิตใจให้

เยาวชนคนรุ่นใหม่ใหมี้ความเขา้ใจเอ้ือเฟ้ือ หนัมาทาํ

กิจกรรมเพ่ือสงัคมมากข้ึน เพราะงานจิตอาสาเป็นส่ิงท่ีให้

เยาวชนไดห้นัมาทาํความเขา้ใจในตนเองและสังคมเพ่ิม

มากข้ึน อนัจะเห็นไดจ้ากในปัจจุบนัปัญหาสงัคมเร่ิมทวี

ความรุนแรงมากข้ึนทั้งทางครอบครัว ชุมชน และสงัคม

ดงันั้นหากไม่รีบแกไ้ขใหท้นัท่วงทีสงัคมกจ็ะตกอยู่

ภายใตค้วามสบสนวุน่วายซ่ึงไม่ใช่เร่ืองดีนกั แต่การสร้าง

จิตสาธารณะใหเ้กิดข้ึนในหมู่เยาวชนคนหนุ่มสาวไดม้าก

เท่าไรสงัคมแห่งการแบ่งปันเอ้ืออาทรกย็ิ่งมีมากเท่านั้น 

นอกจากจะช่วยใหเ้ยาวชนเหล่าน้ีไดป้ลดปล่อยพลงัท่ีมี

ในตวัเองแลว้ ยงัเป็นการสร้างคุณลกัษณะใหมี้ผลดีต่อ

สงัคมอีกดว้ย 

 ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.

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

ท่ี 1 มาตราท่ี 6 วา่ดว้ยการจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพ่ือ

พฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 

สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและ

วฒันธรรมในการดาํรงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได้

อยา่งมีความสุข (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา

แห่งชาติ, 2549) ซ่ึงเป็นเป้าหมายสาํคญัในการสร้าง

ทรัพยากรมนุษยท่ี์ทุกสถานศึกษาพึงรับมาปฏิบติั 

สถานศึกษานบัเป็นหน่ึงในสถานศึกษาของรัฐท่ีตระหนกั

ถึงการสร้างความแขง็แกร่งทางดา้นคุณธรรมใหเ้กิดข้ึน

แก่นกัเรียน โดยมีภารกิจท่ีตอ้งการ “สร้างคนท่ีมีปัญญา รู้

เหตุรู้ผล อยูใ่นคุณธรรม และมีจิตสาํนึกเพ่ือส่วนรวม” 
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เป็นสาํคญั จากความตระหนกัในเร่ืองดงักล่าว ทาํให้

มหาวิทยาลยัใหค้วามสาํคญักบัชมรมต่าง ๆ โดยเฉพาะ

อยา่งยิ่งชมรมดา้นบาํเพญ็ประโยชน ์

 ซ่ึงมหาวิทยาลยัใชกิ้จกรรมของชมรมเป็นเคร่ืองมือใน

การเรียนรู้ และปลกูฝังค่านิยมของการมีจิตสาํนึกท่ีดีเพ่ือ

ส่วนรวมหรือการมีจิตอาสา ใหก้บันิสิตทุกระดบัชั้น 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย  

 1. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจดัการโรงเรียน

วิถีพุทธท่ีมุ่งเนน้จิตอาสาของนกัเรียนประถมศึกษา  

 2. เพ่ือสร้างรูปแบบการบริหารจดัการโรงเรียน

วิถีพุทธท่ีมุ่งเนน้จิตอาสาของนกัเรียนประถมศึกษา  

 3. เพ่ือประเมินรูปแบบการบริหารจดัการ

โรงเรียนวิถีพุทธท่ีมุ่งเนน้จิตอาสาของนกัเรียน

ประถมศึกษา 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ผูวิ้จยัไดท้าํการศึกษา ทฤษฏีและงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง (1) แนวทางการบริหารจดัการโรงเรียน

ประถมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา้ 33-34) 

ไดก้ล่าวถึงแนวคิด วตัถุประสงค ์และขอบข่าย/ภารกิจ

การของการบริหารสถานศึกษาสงักดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไว ้   

(2) แนวแนวทางการบริหารจดัการโรงเรียนวิถีพุทธ 

ไพรัช สู่แสนสุข และ บรรเจิดพร  รัตนพนัธ์ุ (2556) 

โรงเรียนวิถีพุทธ คือ โรงเรียนระบบปกติทัว่ไป   

ท่ีนาํหลกัธรรมพระพุทธศาสนามาใช ้ หรือประยกุตใ์ช้

ในการบริหาร และการพฒันาผูเ้รียนโดยรวมของ

สถานศึกษา  เนน้กรอบการพฒันาตามหลกัไตรสิกขา

อยา่งบูรณาการ   (3) กระบวนการสร้างจิตอาสา (กรม

วิชาการ, 2542) ไดก้าํหนดคุณลกัษณะพ้ืนฐานท่ีดาํรงต่อ

การดาํรงชีวิตในสงัคมยคุโลกาภิวฒันข์องนกัเรียน

ระดบัชั้นประถมศึกษาและชั้นมธัยมศึกษา  

 สรุปสาระสาํคญั ไดแ้ก่ ตวัแปรตน้ 

(Independent variables) และตวัแปรตาม (dependent 

variables) ดงัต่อไปน้ี 

 ตัวแปรต้น(Independent variables) ได้แก่ 

 1.  แนวทางการบริหารจดัการโรงเรียน

ประถมศึกษา ประกอบดว้ย (1) การบริหารวิชาการ (2) 

การบริหารงบประมาณ (3) การบริหารบุคลากรและ (4) 

การบริหารทัว่ไป  

 2. การบริหารจดัการโรงเรียนวิถี

พุทธ ประกอบดว้ย (1) ขั้นเตรียมการ ไดแ้ก่ สถานท่ีจะ

ใหก้ารจดัโรงเรียนวิถีพุทธดาํเนินไปโดยสะดวกดว้ย

ศรัทธาและฉนัทะ (2) ขั้นดาํเนินการจดัสภาพและ

องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ส่ิงท่ีจะเป็นปัจจยั เป็นกิจกรรม เป็น

เคร่ืองมือสู่การพฒันาผูเ้รียนไดอ้ยา่งเหมาะสมสอดคลอ้ง

กบัลกัษณะปัญญาวฒิุธรรม 

(3) ขั้นดาํเนินการพฒันาผูเ้รียนและบุคลากรตามระบบ

ไตรสิกขา ไดแ้ก่ ส่ิงซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีเป็นหวัใจของการ

ดาํเนินการโรงเรียนวิถีพุทธ ซ่ึงตอ้งดาํเนินการอยา่ง

ต่อเน่ือง (4) ขั้นดูแลสนบัสนุนใกลชิ้ด ไดแ้ก่ ส่ิงท่ีจะช่วย

ใหก้ารดาํเนินทุกส่วนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพดว้ย

ท่าทีความเป็นกลัยาณมิตร(5)  ขั้นปรับปรุง พฒันา

ต่อเน่ือง ไดแ้ก่ ส่ิงท่ีจะเนน้ย ํ้าการพฒันาวา่ตอ้งมีมากข้ึน 

ๆ ดว้ยหลกัอิทธิบาท 4 และอุปัญญาตธรรม และ(6) ขั้น

การประเมินผลและเผยแพร่ผลดาํเนินการ ไดแ้ก่  ส่ิงท่ีจะ

นาํขอ้มลูผลการดาํเนินงานสู่การเตรียมการท่ีจะ

ดาํเนินการในรอบต่อ ๆ ไปเช่น ในปีต่อ ๆ ไป หรือใชก้บั

โครงการต่อเน่ืองอ่ืน   และนาํผลสรุปจดัทาํรายงานผล

การดาํเนินงานแจง้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งใหท้ราบ 

 3 กระบวนการสร้างจิตอาสา ประกอบดว้ย (1) 

การปลกูฝังใหต้ระหนกัถึงความสาํคญัของจิตอาสา (2) 

การเตรียมความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจดา้นความรู้และ

การติดต่อส่ือสาร (3) การสร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง

และ (4) การเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง  
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 ตัวแปรตาม (Dependent variables) ได้แก่ 

 1.รูปแบบการบริหารจดัการโรงเรียนวิถีพุทธท่ี

มุ่งเนน้จิตอาสาของนกัเรียนประถมศึกษา ประอบดว้ย  

(1) ระบบการการบริหารจดัการโรงเรียนวิถีพุทธ  

(2) ขั้นตอนการบริหารจดัการโรงเรียนวิถีพุทธและ  

(3) กิจกรรมการบริหารจดัการโรงเรียนวิถีพุทธ 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการเกบ็ขอ้มูลจากหลาย

แหล่งหลายวิธีการ เพ่ือตรวจสอบและยืนยนัความถูกตอ้ง

ของขอ้มลู  ขอ้มลูของการวิจยัคร้ังน้ีมีทั้งขอ้มลูเชิง

ปริมาณ  และขอ้มลูเชิงคุณภาพ เป็นการวิจยัแบบผสม  

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ โรงเรียน

ประถมศึกษาท่ีเขา้โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ จาํนวน 89 

โรงเรียน ผูใ้หข้อ้มลูไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการโรงเรียน หวัหนา้

กลุ่มสาระ รวมจาํนวน   801 คนไดก้ลุ่มตวัอยา่ง การ

กาํหนดกลุ่มตวัอยา่งโรงเรียนประถมศึกษาในโครงการ

โรงเรียนวิถีพุทธ ผูวิ้จยัใชสู้ตร Taro Yamane ไดโ้รงเรียน

กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 73 โรงเรียน ผูใ้หข้อ้มลู จาํนวน 267 

คน การสุ่มอาศยัหลกัความน่าจะเป็น โดยวิธีการสุ่มแบบ

แบ่งชั้น ส่วนการสร้างรูปแบบการบริหารจดัการโรงเรียน

วิถีพุทธผูท้รงคุณวฒิุดา้นการบริหารสถานศึกษา 

ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ จาํนวน 17 

คน 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

1.  แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ตอน มีค่า

ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.943  

2.  แบบสมัภาษณ์เชิงลึก 

3.  การประชุมสนทนากลุ่ม โดยใชผู้เ้ช่ียวชาญ

ในการสร้างรูปแบบ และการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ 

จาํนวน 20 รูป/ท่าน 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1.  ขอหนงัสือนาํจากบณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ถึงผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

หวัหนา้กลุ่มสาระ เพ่ือขอความร่วมมือในการเกบ็ขอ้มูล 

2.  จดัส่งหนงัสือนาํจากบณัฑิตวิทยาลยั

มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชียไปยงัผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

หวัหนา้กลุ่มสาระ 

3. การเกบ็ขอ้มลู ผูวิ้จยัและผูช่้วยนกัวิจยัจะได้

ดาํเนินการดว้ยตนเอง 

4. หลงัจากท่ีไดข้อ้มลูจากแบบสอบถาม ผูวิ้จยั

จะไดต้รวจสอบความเรียบร้อยและความถกูตอ้งของ

ขอ้มลูอยา่งละเอียด และคดัแยกแบบท่ีไม่ถูกตอ้งและไม่

สมบูรณ์ออก 

5. ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์เชิงลึกและการ

สนทนากลุ่ม ผูวิ้จยัจะไดวิ้เคราะห์และสงัเคราะห์ต่อไป 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาสภาพการบริหารจดัการโรงเรียนวิถี

พุทธท่ีมุ่งเนน้จิตอาสาของนกัเรียนประถมศึกษา ผูวิ้จยั

วิเคราะห์ขอ้มลูดว้ย สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี  
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ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ แบบ

สมัภาษณ์เชิงลึก ใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา จากนั้นนาํเสนอ

ในรูปของตารางประกอบความเรียง การสร้างรูปแบบ

การบริหารจดัการโรงเรียนวิถีพุทธท่ีมุ่งเนน้จิตอาสาของ

นกัเรียนประถมศึกษา กระบวนการประชุมสนทนากลุ่ม 

ใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา จากนั้นนาํเสนอในรูปของตาราง

ประกอบความเรียง และการประเมินความเหมาะสมและ

ความเป็นไปไดข้องร่างรูปแบบการบริหารจดัการ

โรงเรียนวิถีพุทธท่ีมุ่งเนน้จิตอาสาของนกัเรียน

ประถมศึกษา ใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เน้ือหา 

จากนั้นนาํเสนอในรูปของตารางประกอบความเรียง 

 

ผลการวจัิย  

1.  สภาพการบริหารจดัการโรงเรียนวิถีพุทธท่ี

มุ่งเนน้จิตอาสาของนกัเรียนประถมศึกษา 

   1.1 ภาพรวมการบริหารจดัการโรงเรียน

ประถมศึกษา ภาพรวมมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.48 แสดงวา่ 

การปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายประเดน็ 

พบวา่ การบริหารบุคลากร และ การบริหารงานทัว่ไป 

การปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด สาํหรับ การบริหาร

วิชาการและการบริหารงบประมาณ การปฏิบติัอยูใ่น

ระดบัมาก เท่านั้น 

   1.2 สภาพการบริหารจดัการโรงเรียนวิถีพุทธ

ท่ีมุ่งเนน้จิตอาสาของนกัเรียนประถมศึกษา ภาพรวมมี

ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.55 แสดงวา่ การปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด เม่ือพิจารณารายประเดน็ พบวา่ การดาํเนินการจดั

สภาพและองคป์ระกอบ การดาํเนินการพฒันาตามระบบ

ไตรสิกขา และการดูแลสนบัสนุนใกลชิ้ด การปฏิบติัอยู่

ในระดบัมากท่ีสุด สาํหรับ การเตรียมการ การปรับปรุง

และพฒันาต่อเน่ืองและการประเมินผลและเผยแพร่ผล

การดาํเนินงาน การปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก เท่านั้น 

   1.3 กระบวนการสร้างจิตอาสาของนกัเรียน

ประถมศึกษา ภาพรวมมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.63 แสดงวา่ 

ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาราย

ประเดน็ พบวา่ การเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง การ

เตรียมความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจดา้นความรู้และการ

ติดต่อส่ือสาร การสร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง และการ

ปลกูฝังใหต้ระหนกัถึงความสาํคญัของจิตอาสา 

ตามลาํดบั 

2. รูปแบบการบริหารจดัการโรงเรียนวิถีพุทธท่ี

มุ่งเนน้จิตอาสาของนกัเรียนประถมศึกษา ประกอบดว้ย 

    2.1  ระบบการบริหารจดัการโรงเรียนวิถีพุทธ 

  (1)  การเตรียมการ หมายถึง การเตรียม

ทั้งบุคลากร ผูเ้ก่ียวขอ้ง แผนงาน ทรัพยากร ท่ีมุ่งเนน้

สร้างศรัทธาและฉนัทะในการพฒันา ประกอบดว้ย: หาท่ี

ปรึกษา แหล่งศึกษา เอกสารขอ้มลู เตรียมบุคลากร 

กรรมการสถานศึกษา เตรียมนกัเรียน 

เตรียมผูป้กครองและชุมชนกาํหนดธรรมนูญสถานศึกษา 

และ จดัทาํแผนปฏิบติังาน  

  (2)  การดาํเนินการจดัสภาพและ

องคป์ระกอบต่าง ๆ หมายถึง การจดัพ้ืนท่ีเพ่ือส่งเสริม ให้

เกิดความเจริญงอกงามหรือปัญญาวฒิุธรรม ในการ

พฒันาผูเ้รียน การดาํเนินการพฒันาทั้งผูเ้รียนและ

บุคลากร ตามระบบไตรสิกขาอยา่งต่อเน่ือง โดยใชส้ภาพ

และ องคป์ระกอบท่ีจดัไวป้ระกอบดว้ย: จดัหลกัสูตร/

สถานศึกษา/หน่วยการเรียนรู้/แนวทางการจดัการเรียนรู้   

เตรียมกิจกรรมนกัเรียน จดักายภาพของสถานศึกษา และ

สร้างบรรยากาศปฏิสมัพนัธ์  

  (3)  การดาํเนินพฒันาตามระบบ

ไตรสิกขา ประกอบดว้ย: นกัเรียน บุคลากรและ

ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

 (4)  การดูแลสนบัสนุนใกลชิ้ด 

หมายถึง การวางท่าทีของความเป็นกลัยาณมิตรต่อกนัท่ี

จะทาํใหก้ารพฒันานกัเรียนและงาน ดาํเนินไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ ประกอบดว้ยการนิเทศและติด สนบัสนุน 

รวบรวมขอ้มูลและประเมินผลระหวา่งดาํเนินการ 
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 (5) การปรับปรุงและพฒันาอย่าง

ต่อเน่ือง หมายถึง การดาํเนินการดว้ยอิทธิบาท 4 และ

หลกัอุปัญญาตธรรม คือ ความไม่สนัโดษในกศุลธรรม 

และความไม่ระยอ่ในการพากเพียร 

 (6) ขั้นการประเมินผลและเผยแพร่ผล

การดาํเนินงาน 

 2.2  ขั้นตอนการสร้างจิตอาสาของนกัเรียน

ประถมศึกษา (1) การปลกูฝังใหต้ระหนกัถึงความสาํคญั

ของจิตอาสา หมายถึง การมีจิตอาสาเกิดจากการท่ีไดรั้บ

การ ปลกูฝังมาตั้งแต่เดก็จากครอบครัวและสถานศึกษา 

เช่น การปลกูฝังจิตสาํนึกในการช่วยเหลือผูต้ก ทุกขไ์ด้

ยาก โดยบุคคลในครอบครัวเป็นแบบอยา่งใหแ้ก่เด็กใน

การช่วยเหลือผูอ่ื้น หรือในโรงเรียน สร้างจิตสาํนึกโดยมี

กิจกรรมท่ีใหก้ารช่วยเหลือและเป็นประโยชนต่์อผูอ่ื้น

และสงัคม เช่น การ ปลกูฝังจิตสาํนึกใหทุ้กคนมีใจรักท่ี

จะออกค่ายเพ่ือไปช่วยเหลือผูอ่ื้น เป็นตน้ (2) การเตรียม

ความพร้อมทางดา้นร่างกาย จิตใจ ความรู้และการ

ติดต่อส่ือสาร หมายถึง ผูท่ี้จะเขา้ร่วม กิจกรรมจิตอาสา 

ควรมีความพร้อมท่ีมาจากจิตใจและร่างกายท่ีแขง็แรง 

ตลอดจนมีความรู้เก่ียวกบั สุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ

และป้องกนัการเจบ็ป่วย พร้อมทั้งทกัษะในการ

ติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นดว้ย (3) การสร้างความเช่ือมัน่ใน

ตน หมายถึง การสร้างกระบวนการเพ่ือใหเ้กิดความ

เช่ือมัน่ในตนเองท่ีจะเกิดจิตอาสา ควรมี กิจกรรมท่ีเป็น

การช่วยเหลือและทาํส่ิงท่ีเป็นประโยชนแ์ก่ผูอ่ื้น (4)  การ

เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดจิตอาสาอยา่งต่อเน่ือง 

2.3 กิจกรรมการสร้างจิตอาสานกัเรียน

ประถมศึกษาการบูรณาการหลกัธรรมทั้งท่ีเป็นความรู้ 

(K) ศรัทธา ค่านิยม คุณธรรม (A) และการฝึกปฏิบติั

หลกัธรรม (P) ในการเรียนการสอนโดยอาจกาํหนดใน

ระดบัจุดเนน้หลกัสูตรสถานศึกษาท่ีแทรกในทุก

องคป์ระกอบหลกัสูตรสถานศึกษา หรือกาํหนดในระดบั

หน่วยการเรียนรู้ หรือแผนการจดัการเรียนรู้ ท่ีครูจะนาํสู่

การจดัการเรียน 

3. การตรวจสอบรูปแบบการบริหารจดัการ

โรงเรียนวิถีพุทธท่ีมุ่งเนน้จิตอาสาของนกัเรียน

ประถมศึกษาโดยพิจารณาถึงความถกูตอ้ง ความ

เหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน ์

พบวา่ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น 

 

การอภิปรายผล  

 รูปแบบการบริหารจดัการโรงเรียนวิถีพุทธท่ี

มุ่งเนน้จิตอาสาของนกัเรียนประถมศึกษา สอดคลอ้งกบั

แนวคิดของ Smith et.al. (1980)  และนนัทภา ปัญญารัตน ์

(2556) ท่ีไดก้ล่าววา่ รูปแบบ หมายถึง การยอ่ส่วนของ

จริงใหเ้ลก็ลง เพ่ือใหพิ้จารณาและช่วยทาํความเขา้ใจใน

ขอ้เทจ็จริง ปรากฏการณ์ หรือพฤติกรรมต่าง ๆ โดยการ

จดัวางแบบแผนใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึน ขณะท่ี Bardo and  

Hartman (1982, p. 70) ไดข้ยายความของรูปแบบวา่ 

รูปแบบเป็นอะไรบางอยา่งท่ีเราพฒันาข้ึน เพ่ือบรรยาย

คุณลกัษณะท่ีสาํคญั ๆ ของปรากฏการณ์อยา่งใดอยา่ง

หน่ึง เพ่ือใหง่้ายต่อการทาํความเขา้ใจ รูปแบบถึงไม่ใช่

การบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์อยา่งละเอียดทุกแง่

ทุกมุม  ส่วนการท่ีจะระบุวา่รูปแบบหน่ึง ๆ  จะตอ้งมี

รายละเอียดมากนอ้ยเพียงใดจึงจะเหมาะสม และรูปแบบ

นั้นควรมีองคป์ระกอบอะไรบา้ง ไม่ไดมี้ ขอ้กาํหนด

ตายตวั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัปรากฏการณ์แต่ละอยา่ง และ

วตัถุประสงคข์องผูส้ร้างรูปแบบท่ีตอ้งการท่ีจะอธิบาย

ปรากฏการณ์นั้น ๆ อยา่งไร สรุปไดว้า่  รูปแบบเป็นการ

จาํลองภาพในอุดมคติหรือตวัแทนความจริงแต่มิใช่

ขอ้เทจ็จริงหรือปรากฏการณ์ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน ท่ีนาํไปสู่

การอธิบายคุณลกัษณะสาํคญัของปรากฏการณ์ท่ีคาดวา่

จะเกิดข้ึน เพ่ือใหง่้ายต่อการทาํความเขา้ใจท่ีไม่มี

องคป์ระกอบตายตวัหรือรายละเอียดทุกแง่ทุกมุม โดย

ผา่นกระบวนการทดสอบอยา่งเป็นระบบเพ่ือใหมี้ความ

ตรงและเช่ือถือได ้

 การท่ีรูปแบบการบริหารจดัการโรงเรียนวิถี

พุทธท่ีมุ่งเนน้จิตอาสาของนกัเรียนประถมศึกษา 
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ประกอบดว้ย  ระบบการบริหารจดัการโรงเรียนวิถีพุทธ 

(1) การเตรียมการ หมายถึง การเตรียมทั้งบุคลากร 

ผูเ้ก่ียวขอ้ง แผนงาน ทรัพยากร ท่ีมุ่งเนน้สร้างศรัทธาและ

ฉนัทะในการพฒันา ไดแ้ก่ (1.1) หาท่ีปรึกษา แหล่งศึกษา 

เอกสารขอ้มลู (1.2) เตรียมบุคลากร กรรมการ

สถานศึกษา(1.3)เตรียมนกัเรียน(1.4)เตรียมผูป้กครอง

และชุมชน(1.5)กาํหนดธรรมนูญสถานศึกษาและ

(1.6)จดัทาํแผนปฏิบติังาน (2) การดาํเนินการจดัสภาพ

และองคป์ระกอบต่าง ๆ หมายถึง การจดัพ้ืนท่ีเพ่ือ

ส่งเสริม ใหเ้กิดความเจริญงอกงามหรือปัญญาวฒิุธรรม 

ในการพฒันาผูเ้รียน การดาํเนินการพฒันาทั้งผูเ้รียนและ

บุคลากร ตามระบบไตรสิกขาอยา่งต่อเน่ือง โดยใชส้ภาพ

และ องคป์ระกอบท่ีจดัไว ้ไดแ้ก่ 2.1 จดัหลกัสูตร/

สถานศึกษา/หน่วยการเรียนรู้/แนวทางการจดัการเรียนรู้  

2.2 เตรียมกิจกรรมนกัเรียน  2.3 จดักายภาพของ

สถานศึกษา  2.4 สร้างบรรยากาศปฏิสมัพนัธ์  

(3) การดาํเนินการพฒันาตามระบบไตรสิกขา 

ประกอบดว้ย 3.1 นกัเรียน 3.2 บุคลากรและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

(4) การดูแลสนบัสนุน ใกลชิ้ด หมายถึง การวางท่าทีของ

ความเป็นกลัยาณมิตรต่อกนั ท่ีจะทาํใหก้ารพฒันา

นกัเรียนและงาน ดาํเนินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่    

( 4.1) การนิเทศและติดตาม (4.2) สนบัสนุน (4.3) 

รวบรวมขอ้มูลและประเมินผลระหวา่งดาํเนินการ (5) 

การปรับปรุงและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง หมายถึง การ

ดาํเนินการดว้ยอิทธิบาท 4 และหลกัอุปัญญาตธรรม คือ 

ความไม่สนัโดษในกศุลธรรม และความไม่ระยอ่ในการ

พากเพียร และ   

(6) ขั้นการประเมินผลและเผยแพร่ผลการดาํเนินงาน 

สอดคลอ้งกบัแนวทางของนงเยาว ์อุทุมพร (2550, หนา้ 

91-92) ไดศึ้กษาการบริหารจดัการโรงเรียนวิถีพุทธของ

สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 3 พบวา่ มีการบริหารจดัการ

ประกอบดว้ยขั้นตอนดงัน้ี(1) การเตรียมการซ่ึงส่วนใหญ่

มีการสร้างความรู้ความเขา้ใจ ประชาสมัพนัธ์ กาํหนด

เป้าหมายไวช้ดัเจนในแผนของโรงเรียน (2) การ

ดาํเนินการจดัสภาพและองคป์ระกอบ พบวา่มีการ

กาํหนดหลกัธรรมคาํสอนแทรกในทุกองคป์ระกอบของ

หลกัสูตร มีการจดัสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม มีการ

จดัเตรียมกิจกรรมหลากหลาย (3) การดาํเนินการพฒันา

ตามระบบไตรสิขา พบวา่มีการบูรณาการระบบไตรสิขา

ในกิจกรรมการสอนและพฒันาบุคลากร (4) การดูแล

สนบัสนุนใกลชิ้ดพบวา่มีการสนบัสนุนในลกัษณะของ

ความเป็นกลัยาณมิตรท่ีดีต่อกนั มีการนิเทศติดตามการ

ดาํเนินงานและรวบรวมขอ้มลู ประเมินผลระหวา่งการ

ดาํเนินงาน (5) การปรับปรุงและพฒันาต่อเน่ือง พบวา่มี

การปรับปรุงพฒันางานอยา่งต่อเน่ือง และ  

(6) การประเมินผลและเผยแพร่ผลการดาํเนินงาน พบวา่

มีการประเมินผลโดยเนน้ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ชดัเจน 

เช่ือถือได ้มีการเผยแพร่ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบและนาํไปใช้

ในการวางแผนอ่ืนต่อไป 

 ขั้นตอนการสร้างจิตอาสาของนกัเรียน

ประถมศึกษา  (1) การปลกูฝังใหต้ระหนกัถึงความสาํคญั

ของจิตอาสา หมายถึง การมีจิตอาสาเกิดจากการท่ีไดรั้บ

การ ปลกูฝังมาตั้งแต่เดก็จากครอบครัวและสถานศึกษา 

เช่น การปลกูฝังจิตสาํนึกในการช่วยเหลือผูต้ก ทุกขไ์ด้

ยาก โดยบุคคลในครอบครัวเป็นแบบอยา่งใหแ้ก่เด็กใน

การช่วยเหลือผูอ่ื้น หรือในโรงเรียน สร้างจิตสาํนึกโดยมี

กิจกรรมท่ีใหก้ารช่วยเหลือและเป็นประโยชนต่์อผูอ่ื้น

และสงัคม เช่น การ ปลกูฝังจิตสาํนึกใหทุ้กคนมีใจรักท่ี

จะออกค่ายเพ่ือไปช่วยเหลือผูอ่ื้น เป็นตน้ (2) การเตรียม

ความพร้อมทางดา้นร่างกาย จิตใจ ความรู้และการ

ติดต่อส่ือสาร หมายถึง ผูท่ี้จะเขา้ร่วม กิจกรรมจิตอาสา 

ควรมีความพร้อมท่ีมาจากจิตใจและร่างกายท่ีแขง็แรง 

ตลอดจนมีความรู้เก่ียวกบั สุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ

และการเจบ็ป่วย พร้อมทั้งทกัษะในการติดต่อส่ือสารกบั

ผูอ่ื้นดว้ย (3) การสร้างความเช่ือมัน่ในตน หมายถึง การ

สร้างกระบวนการเพ่ือใหเ้กิดความเช่ือมัน่ในตนเองท่ีจะ

เกิดจิตอาสา ควรมี กิจกรรมท่ีเป็นการช่วยเหลือและทาํส่ิง
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ท่ีเป็นประโยชนแ์ก่ผูอ่ื้นและ(4) การเขา้ร่วมกิจกรรมท่ี

ก่อใหเ้กิดจิตอาสาอยา่งต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบั  

ณฐัณิชากร ศรีบริบูรณ์ (2550, หนา้ 142 – 144) ท่ีได้

ศึกษาเร่ือง การพฒันาโมเดลเชิงสาเหตุของจิตอาสาของ

นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสงักดั

สาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สรุป

ผลการวิจยัไดด้งัน้ีจิตอาสาของนกัเรียนมีองคป์ระกอบ 3 

ดา้น คือ การช่วยเหลือผูอ่ื้น การเสียสละต่อสงัคม และ

ความมุ่งมัน่พฒันา และมีตวัช้ีวดัทั้งหมด 7 ตวั คือ (1) 

การช่วยเหลือแนะนาํส่ิงท่ีถูกท่ีควรแก่ผูอ่ื้น (2) การ

อาํนวยความสะดวกใหก้บัผูอ่ื้น (3) การแบ่งปันส่ิงของ

ใหก้บัผูอ่ื้น (4) การสละเงิน แรงกาย เพ่ือผูอ่ื้นและสังคม 

(5) การสละเวลาและการใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชนต่์อ

สงัคม (6) การสนใจในปัญหาและการเปล่ียนแปลงพร้อม

ทั้งเสนอความคิดเห็นท่ีจะพฒันาสงัคม และ (7) การร่วม

พฒันากิจกรรมการเสริมสร้างจิตอาสาเพ่ือสงัคมอยา่ง

สร้างสรรคแ์ละหลากหลายโดยสภาพจิตอาสาของ

นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในสงักดัสาํนกั

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีค่าเฉล่ียของคะแนน

จิตอาสาอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาแต่ละ

องคป์ระกอบดา้นการช่วยเหลือผูอ่ื้นอยูใ่นระดบัสูงมาก 

การเสียสละต่อสงัคมอยูใ่นระดบัปานกลาง และดา้นการ

มุ่งมัน่พฒันาอยูใ่นระดบัปานกลาง นอกจากน้ีการเกิดจิต

อาสาเป็นผลมาจากปัจจยัดา้นสังคม/ชุมชน นัน่คือ หาก

บุคคลสาํคญัในสงัคม/ชุมชน มีจิตอาสากจ็ะส่งผลให้

นกัเรียนมีจิตอาสา ปัจจยัดา้นครอบครัว ความเป็น

แบบอยา่งจากพ่อแม่มีความสาํคญัมากท่ีสุด นอกจากน้ี

หากพ่อแม่ใชเ้หตุผลในการอบรมเล้ียงดูและมีการ

สนบัสนุน ส่งเสริมใหน้กัเรียนทาํพฤติกรรมจิตอาสากจ็ะ

ส่งผลใหน้กัเรียนมีจิตอาสาเพ่ิมข้ึน สมัพนัธภาพระหวา่ง

นกัเรียนและเพ่ือน เป็นลกัษณะสาํคญัของปัจจยัดา้น

เพ่ือน แสดงวา่ถา้นกัเรียนมีสัมพนัธภาพท่ีดีกบัเพ่ือนใน

ระดบัสูงกจ็ะทาํใหน้กัเรียนเกิดจิตอาสามาก และถา้เพ่ือน

สนิทหรือเพ่ือนในกลุ่มของนกัเรียนมีจิตอาสากจ็ะทาํให้

นกัเรียนมีจิตอาสาดว้ยเช่นกนั ปัจจยัดา้นส่ือมวลชนมี

อิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมจิตอาสา นัน่คือ หาก

นกัเรียนไดรั้บข่าวสารการใหค้วามช่วยเหลือ การเสียสละ

ต่อสงัคม และความมุ่งมัน่พฒันาจากส่ือโทรทศันก์็จะ

ส่งผลใหน้กัเรียนมีจิตอาสา การสัง่สอนการปลูกฝังจาก

ครู เป็นส่ิงสาํคญัท่ีสุดในปัจจยัดา้นโรงเรียน/ครูท่ีจะทาํ

ใหน้กัเรียนมีจิตอาสา นอกจากน้ีแบบอยา่งจิตอาสาจาก

ครู และมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัครูกมี็อิทธิพลต่อการเกิดจิต

อาสาของนกัเรียนเช่นกนั ในปัจจยัดา้นนกัเรียน เจคติต่อ

จิตอาสา ดารเรียนรู้เก่ียวกบัจิตอาสา และการรับรู้

ความสามารถของตนเองท่ีจะทาํพฤติกรรมจิตอาสามี

อิทธิพลต่อจิตอาสาของนกัเรียน 

 กิจกรรมการสร้างจิตอาสานกัเรียนประถมศึกษา 

การบูรณาการหลกัธรรมทั้งท่ีเป็นความรู้ (K) ศรัทธา 

ค่านิยม คุณธรรม (A) และการฝึกปฏิบติัหลกัธรรม (P) 

ในการเรียนการสอนโดยอาจกาํหนดในระดบัจุดเนน้

หลกัสูตรสถานศึกษาท่ีแทรกในทุกองคป์ระกอบ

หลกัสูตรสถานศึกษา หรือกาํหนดในระดบัหน่วยการ

เรียนรู้ หรือแผนการจดัการเรียนรู้ ท่ีครูจะนาํสู่การจดัการ

เรียน ซึงสอดคลอ้งกบั ดุษฎี ไชยชนะ (2550) ท่ีไดใ้ห้

ความหมายของ จิตอาสา หมายถึง ความสาํนึกของบุคคล

ท่ีมีต่อสงัคม ส่วนรวมโดยการเอาใจใส่และการช่วยเหลือ 

ผูท่ี้มีจิตอาสาจะแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมจิตอาสาทาํ

ประโยชนเ์พ่ือส่วนรวม เช่น การเสียสละเงิน ส่ิงของ 

เวลา ร่างกาย และสติปัญญา เพ่ือช่วยเหลือผูอ่ื้นและสงัคม 

โดยไม่หวงัผลตอบแทนและ กรมวิชาการ (2542) ท่ีได้

กาํหนดคุณลกัษณะพ้ืนฐานท่ีดาํรงต่อการดาํรงชีวิตใน

สงัคมยคุโลกาภิวฒันข์องนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา

และชั้นมธัยมศึกษา ดา้นการช่วยเหลือผูอ่ื้น การเสียสละ

ต่อสงัคม และความมุ่งมัน่พฒันาไวด้งัน้ี การช่วยเหลือ

ผูอ่ื้น หมายถึง พฤติกรรมของนกัเรียนท่ีแสดงถึงความมี

นํ้าใจ เอ้ืออาทร มีจิตใจโอบออ้มอารีเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่และ

ใหค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้นโดยไม่หวงัผลตอบแทน 
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ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรทาํการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหาร

จดัการโรงเรียนวิถีพุทธท่ีมุ่งเนน้จิตอาสาของนกัเรียน

ประถมศึกษา 

 2. ควรทาํการศึกษาผลสมัฤทธ์ิของการบริหาร

จดัการโรงเรียนวิถีพุทธท่ีมุ่งเนน้จิตอาสาของนกัเรียน

ประถมศึกษา 

 3.  ควรทาํการศึกษาการเปรียบเทียบรูปแบบการ

บริหารจดัการโรงเรียนวิถีพุทธท่ีมุ่งเนน้จิตอาสาของ

นกัเรียนประถมศึกษา ระหวา่งสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาเพ่ือพิจารณาความแตกต่างของแต่ละบริบท 

 4.  ควรทาํการศึกษารูปแบบการบริหารจดัการ

โรงเรียนท่ีมิไดใ้ชวิ้ถีพุทธในการมุ่งเนน้จิตอาสาของ

นกัเรียนประถมศึกษา  

 5.  ควรทาํการศึกษาวิธีการบริหารจดัการ

โรงเรียนท่ีมุ่งเนน้จิตอาสาของนกัเรียนประถมศึกษา 
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การสํารวจความพงึพอใจของผู้รับบริการที่มต่ีอการให้บริการสาธารณะของ 

เทศบาลเมอืงบึงยีโ่ถ อาํเภอธัญบุรี จังหวดัปทุมธานีกบัยุทธศาสตร์การพฒันา 

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ(ประจําปีงบประมาณ 2557) 

Community Satisfaction Toward Public Services Provider of Bueng Yitho Municipality and 

the Strategy of the Quality of Life  

 

                                                          วจิิตร  วชัิยสาร, สมาน งามสนิท, พรภัทร์  หวงัดีและ อรทิณ ี ทวยนาค 

 

บทคัดย่อ 

งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการสาธารณะ

ของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี (2) ศึกษาปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อการ

ใหบ้ริการสาธารณะของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี (3) เสนอแนะแนวทางการพฒันาการ

ใหบ้ริการสาธารณะ  ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงสาํรวจ กลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการวิจยั  ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีอาศยัอยู่

ในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ  โดยมีจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ยสถิติเชิงพรรณนา  

ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉล่ีย (x̄ ), และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ผลการวิจยั พบวา่ (1) กลุ่มตวัอยา่งส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.80 มีอายรุะหวา่ง 41-50 ปี ร้อยละ 36.75 จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา/ปวช./ปวส. ร้อย

ละ 34.50 ประกอบอาชีพรับจา้ง คือ ร้อยละ 30.25 มีรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 10,001-15,000 บาท ร้อยละ 28.50  โดยกลุ่ม

ตวัอยา่งอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถเป็นระยะเวลา 10 ปีข้ึนไป ร้อยละ 34.75 (2) ในภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีความ

พึงพอใจต่อกระบวนการใหบ้ริการสาธารณะของเทศบาลเมือง  บึงยี่โถ อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี อยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด  โดยพิจารณาจากผลการสาํรวจความพึงพอใจต่อกระบวนการใหบ้ริการสาธารณะของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อาํเภอ

ธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี  พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในดา้นกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการมากท่ีสุด           

( X =4.63, SD=0.840) คิดเป็นร้อยละ 92.60 รองลงมา คือ ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ( X =4.56, SD=0.960) คิดเป็น   

ร้อยละ 91.20 และการบริการดา้นเจา้หนา้ท่ี ผูใ้หบ้ริการ ( X =4.49, SD=0.908) คิดเป็นร้อยละ 89.80 ตามลาํดบั 

 

คําสําคัญ  :  ความพึงพอใจของประชาชน, การใหบ้ริการสาธารณะ 

 

Abstract 

 The research objectives are to study:  (1)  community satisfaction levels toward public service providers of 

Bueng Yitho Municipality (2  problems, obstacles and recommendations toward public service providers of Bueng 

Yitho Municipality (3) the public services models development of public services of Bueng Yitho municipality 

continually. This research is survey research, collecting 400 samples. The statistics used is descriptive statistic such 

as percentage, average and standard deviation.  The results are as follows: (1) the demographic characteristics of the 
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samples were mainly females (56.80%), age 41 - 50 years old (36.75%), finished high school (34.50%), employed 

(30.25%), salary 10,001 -15,000 baht (28.50%) and an average 10 or more years of community residence (34.75%). 

(2) Overall, community satisfaction levels of the sample grouping for Bueng Yitho Municipality in sub-district 

Thanyaburi Pathum-Thani province is at the highest level. Considering the community satisfaction levels toward 

public service providers of Bueng Yitho Municipality, the result revealed that the sampled group was significantly 

pleased with the systematic service operations ( X =4.63, SD = 0.840) counted as 92.60%. Facilities in servicing are 

the minority of the satisfaction ( X =4.56, SD = 0.960) counted as 91.20%. The servicing staff are respectively the 

lowest level of the satisfaction ( X =4.49, SD = 0.908) counted as 89.80%.  

  

Keywords: the citizen’s satisfaction, public servicing 

 

ความนํา  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 

2550  นอกจากจะใหค้วามสาํคญักบัการเมืองการ

ปกครองในรูปแบบการบริหารราชการส่วนกลางแลว้   

ยงัไดใ้หค้วามสาํคญักบัการปกครองส่วนทอ้งถ่ินมากข้ึน  

โดยใหค้วามสาํคญักบัการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงวาง

หลกัการอยา่งชดัเจนไวใ้นหมวด 9 มาตรา 282-290 ของ

รัฐธรรมนูญ แสดงเจตนารมณ์ใหมี้การกระจายอาํนาจ

ใหก้บัทอ้งถ่ิน โดยเนน้ใหท้อ้งถ่ินมีสิทธิปกครองตนเอง 

มีอิสระในการกาํหนดทิศทางในการบริหารทอ้งถ่ินของ

ตนเอง รวมทั้งมีอิสระในการบริหารงานทั้งทางดา้นการ

บริหารกาํลงัคน และงบประมาณ ทั้งน้ีเนน้ใหป้ระชาชน

มีส่วนร่วมในการปกครองทอ้งถ่ิน และเป็นท่ีมาของการ

ตราพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  

เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ  สงัคม  การเมือง  

และเทคโนโลยีของโลกในยคุปัจจุบนัน้ีท่ีไดช่ื้อวา่เป็นยคุ

โลกาภิวตันไ์ดมี้การแข่งขนักนัอยา่งรุนแรงและรวดเร็ว

มากข้ึน  ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในหลาย ๆ ดา้น  

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งวิถีชีวิตของประชาชน  เน่ืองจาก

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเขา้ถึงและมีขอ้มูลข่าวสารท่ี

ประชาชนสามารถรับรู้ไดใ้นหลายช่องทางและรวดเร็ว

มากจึงส่งผลใหมี้การกระจายอาํนาจทางการปกครอง

ไปสู่ทอ้งถ่ินใหม้ากข้ึน  เพ่ือใหป้ระชาชนไดมี้ส่วนร่วม

และทางองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินเองกส็ามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในการท่ีจะบาํบดั

ทุกขบ์าํรุงสุขใหก้บัประชาชนไดอ้ยา่งรวดเร็วและตรง

ตามความตอ้งการของประชาชนไดม้ากท่ีสุด  ผลจาก

รัฐธรรมนูญ และกฎหมายฉบบัดงักล่าว  ไดก่้อใหเ้กิดการ

เปล่ียนแปลงการปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดใหญ่  และ

ส่งผลใหบ้ทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เปล่ียนแปลงไปจากเดิม  ภายใตข้อบเขตของกฎหมาย

รัฐธรรมนูญกาํหนดแบ่งภารกิจใหอ้งคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินรับผิดชอบการจดับริการสาธารณะระดบัชุมชน  

ส่วนราชการบริหารส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 

รับผิดชอบการดาํเนินภารกิจของรัฐในระดบัประเทศ 

และภูมิภาค  โดยใหค้าํปรึกษาและสนบัสนุน  กาํกบัดูแล

การปฏิบติังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพียง

เท่าท่ีจาํเป็น  

 การปกครองทอ้งถ่ินเป็นส่วนหน่ึงของการ

จดัระบบการปกครองภายในประเทศไทย ดงันั้นการ

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทย จึงไดมี้การพฒันาและ

เปล่ียนแปลงมาตามลาํดบัจนถึงปัจจุบนั โดยเป็น

แนวความคิดในการใหป้ระชาชนไดป้กครองและบริหาร

กนัเอง  ซ่ึงมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมากกบัแนวคิดในการ

กระจายอาํนาจการปกครอง (decentralization) หลกัการ
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กระจายอาํนาจปกครองน้ี  มีเพ่ือใหท้อ้งถ่ินสามารถ

กระทาํกิจกรรมต่าง ๆ ไดโ้ดยมีความเป็นอิสระปลอดจาก

การช้ีนาํจากรัฐบาล  มีความสามารถท่ีจะตอบสนองความ

ตอ้งการของพลเมืองทอ้งถ่ินได ้ เทศบาลเมืองบึงยี่โถอยู่

ในเขตปริมณฑล มีโรงงานอุตสาหกรรมหมู่บา้นจดัสรร 

ซ่ึงเป็นท่ีอยูอ่าศยัของประชาชนหลากหลายอาชีพ 

ลกัษณะโดยรวมเป็นชุมชนเมือง มีการขยายตวัทางดา้น

เศรษฐกิจและสงัคมอยา่งรวดเร็ว  สภาพทัว่ไปเทศบาล

เมืองบึงยี่โถ ตั้งอยูทิ่ศตะวนัออกของแม่นํ้าเจา้พระยา อยู่

ภาคกลางของประเทศ ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 20 

กิโลเมตร และห่างจากอาํเภอธญับุรี ประมาณ 6 กิโลเมตร  

สภาพพ้ืนท่ีเป็นท่ีราบลุ่ม มีคลองรังสิตประยรูศกัด์ิ ไหล

ผา่นกลางพ้ืนท่ีเป็นเส้นแบ่งเขตโดยธรรมชาติ โดยหมู่ท่ี 2 

และหมู่ท่ี 4 อยูท่างทิศเหนือ หมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 1 อยูท่าง

ทิศใตมี้แม่นํ้าเจา้พระยาเช่ือมต่อคลองรังสิตประยรูศกัด์ิ  

อยา่งไรกต็าม เพ่ือใหเ้กิดความพึงพอใจของผูรั้บบริการ

ต่อการใหบ้ริการสาธารณะของเทศบาลเมือง  บึงยี่โถจึง

จาํเป็นตอ้งมีการประเมินผลการใหบ้ริการของเทศบาล

เมืองบึงยี่โถ โดยการศึกษาจากความพึงพอใจของ

ผูรั้บบริการ เพ่ือนาํผลการประเมินความพึงพอใจไป

ปรับปรุงการใหบ้ริการแก่ประชาชนต่อไป 

   

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจของ

ผูรั้บบริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการสาธารณะของเทศบาล

เมืองบึงยี่โถ อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี  

2. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ

ท่ีมีต่อการใหบ้ริการสาธารณะของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ  

อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 

 3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพฒันาการ

ใหบ้ริการสาธารณะของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อาํเภอ

ธญับุรี  จงัหวดัปทุมธานี 

กรอบแนวคิดการวจัิย         

  

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

แนวคิด ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 1. แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการ 

 2. พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 

2542 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 ใชก้ารวิจยัเชิงสาํรวจ 

 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา  คือ  ประชาชน

อาศยัในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ จาํนวน  31,063 คน 

(ขอ้มลูสาํรวจเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557) ผูวิ้จยัใชวิ้ธีการ

คาํนวณจากสูตร โดยสูตรของ Yamme ท่ีช่วงความ

เช่ือมัน่ร้อยละ 95 และมีความคลาดเคล่ือนร้อยละ 0.05 

เท่ากบัร้อยละ 5 ดงันั้นในระดบัความเช่ือมัน่ดงักล่าว 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลทั้งส้ิน 400 คน  



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 125

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เป็นการศึกษาขอ้มูลเชิงปริมาณโดยใช้

แบบสอบถาม  และการสมัภาษณ์เชิงลึก เป็นเคร่ืองมือใน

การเกบ็ขอ้มูล ทั้งน้ีรูปแบบของแบบสอบถาม

ประกอบดว้ยคาํถาม 5 ส่วน คือ 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูพ้ืนฐานส่วนบุคคล 

 ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพการ

ใหบ้ริการสาธารณะของเทศบาลเมืองบึงยีโ่ถ 

 ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ

ของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ 

 ส่วนท่ี 4 ความพึงพอใจท่ีมีต่อการใหบ้ริการตาม

ยทุธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 ส่วนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะของประชาชนท่ีมีต่อการ

ใหบ้ริการสาธารณะของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูวิ้จยัรวบรวมขอ้มลูจาก 2 แหล่งดว้ยกนั คือ   

1. การเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร ซ่ึงเป็น

การรวบรวมขอ้มูลจากตาํรา เอกสารทางวิชาการ  

ส่ิงพิมพ ์ งานวิจยั  วิทยานิพนธ์และขอ้มลูจากเทศบาล

เมืองบึงยี่โถ  อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 

   2.  การเกบ็รวมรวมขอ้มูลภาคสนาม โดยการ

สาํรวจขอ้มลูจากแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดว้ย  5 ส่วน

คือ ขอ้มลูพ้ืนฐานส่วนบุคคล ความพึงพอใจท่ีมีต่อ

คุณภาพการใหบ้ริการสาธารณะของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ  

ความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลเมือง

บึงยีโถ  ความพึงพอใจท่ีมีต่อการใหบ้ริการตาม

ยทุธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ขอ้เสนอแนะ

ของประชาชนท่ีมีต่อการใหบ้ริการสาธารณะของ

เทศบาลเมืองบึงยี่โถ 

 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้  

ใชวิ้ธีการทางสถิติเชิงพรรณนาในการหาค่า

ร้อยละ, ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวจัิย 

ปัจจยัส่วนบุคคลโดยภาพรวมเก่ียวกบั เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน ระยะเวลาท่ีอยู่

อาศยัในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีศึกษาในคร้ังน้ีคือ ประชาชนผูอ้าศยัอยูใ่นเขต

เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 

56.80  และเพศชายร้อยละ 43.20 สาํหรับอายขุองกลุ่ม

ประชากร พบวา่ ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 41-50  ปี ร้อย

ละ 36.75 รองลงมามีอายรุะหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 22.00 

และมีอาย ุ51 – 60 ปี ร้อยละ 19.75  ระดบัการศึกษาของ

กลุ่มตวัอยา่งพบวา่ ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบั

มธัยมศึกษา/ปวช./ปวส. ร้อยละ 34.50  รองลงมาจบ

การศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 30.50  และจบ

การศึกษาในระดบัประถมศึกษา  ร้อยละ 23.75 อาชีพ

ของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจา้ง คือ  

ร้อยละ 30.25  รองลงมาคือ ประกอบาชีพธุรกิจส่วนตวั 

ร้อยละ  25.75  และพนกังานบริษทั  ร้อยละ 15.50 ซ่ึง

ส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 10,001–15,000 บาท ร้อย

ละ 28.50  รองลงมามีรายได ้ 5,001–10,000  บาท  ร้อย

ละ  23.75  และมีรายได1้5,001–20,000 บาท ร้อยละ 

19.00 โดยกลุ่มตวัอยา่งอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลเมืองบึง

ยี่โถเป็นระยะเวลา 10 ปีข้ึนไป  ร้อยละ  34.75  รองลงมา

อยูอ่าศยัในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถเป็นเวลา 6–10 ปี ร้อย

ละ 30.75 และอยูอ่าศยัเป็นเวลา 2–5 ปี ร้อยละ 28.00 

2. ผลการสาํรวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการ

ท่ีมีต่อกระบวนการใหบ้ริการสาธารณะของเทศบาลเมือง

บึงยี่โถ อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ในภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.56, SD = 0.903) คิดเป็นร้อยละ 

91.20 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ผูรั้บบริการมีความ

พึงพอใจในดา้นกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการมาก

ท่ีสุด ( X =4.63, SD = 0.840) คิดเป็นร้อยละ 92.60 

รองลงมาดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ( X =4.56, SD = 

0.960) คิดเป็นร้อยละ 91.20  และการบริการดา้น
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เจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ ( X =4.49, SD = 0.908) คิดเป็น 

ร้อยละ  89.80  ตามลาํดบั 

3. ผลการสาํรวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการ

ท่ีมีต่อการใหบ้ริการสาธารณะของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ 

อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ในภาพรวมอยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด ( X =4.61, SD = 0.864) คิดเป็นร้อยละ 92.20  

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ผูรั้บบริการมีความ        

พึงพอใจในดา้นการวางแผนการส่งเสริม  การลงทุน

พาณิชยกรรม  และการท่องเท่ียวมากท่ีสุด ( X =4.71, SD 

= 0.750) คิดเป็นร้อยละ 94.20 

4. ผลการสาํรวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการ

ท่ีมีต่อยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิตของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อาํเภอธญับุรี จงัหวดั

ปทุมธานี ในภาพรวม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึง

พอใจในการใหบ้ริการสาธารณะดา้นยทุธศาสตร์การ

พฒันาส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีค่าเฉล่ียรวม ( X =4.70,  

SD = 0.667) คิดเป็นร้อยละ 94.00 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 

การอภิปรายผล 

 ความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อ

กระบวนการใหบ้ริการสาธารณะของเทศบาลเมืองบึง

ยี่โถ อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ในภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.56 คิดเป็นร้อยละ 

91.20 พิจารณาแต่ละดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึง

พอใจต่อกระบวนการใหบ้ริการสาธารณะของเทศบาล

เมืองบึงยี่โถ ในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี  งานวิจยัช้ินน้ีมีความ

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธนพร  ชุมวรฐายี (2539, 

บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูบ้ริการ

ต่อการบริหารของสาํนกังานสามญัศึกษาจงัหวดั:  ศึกษา

เฉพาะกรณี จงัหวดัอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบวา่ 

ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการบริการของ

สาํนกังานสามญัศึกษาจงัหวดัอุบลธานีส่วนใหญ่พึงพอใจ

ในการใหบ้ริการอยูใ่นระดบัปานกลางและเม่ือแยกเป็น

รายดา้นของความพึงพอใจในการใหบ้ริการเป็นรายดา้น 

ทั้ง 3 ดา้น คือระบบการใหบ้ริการใหบ้ริการ และดา้น

สถานท่ีและบุคลากรผูใ้หบ้ริการอยูใ่นระดบัปานกลาง  

ซ่ึงงานวิจยัน้ีไดมี้การมองถึงกรอบแนวคิดเร่ืองของการ

ใหบ้ริการประชาชนในดา้นการบริการ  สถานท่ี ส่ิง

อาํนวยความสะดวก  และดา้นเจา้หนา้ท่ี  ในส่วนน้ีมี

ความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  สุรพงษ ์พนากิจกลุ 

(2549) ศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ

ใหบ้ริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นแหลม 

อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี” เพ่ือศึกษาระดบั

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการของ อบต. 

และเพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อการใหบ้ริการของ อบต. และเพ่ือทราบถึง

ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ ต่อการใหบ้ริการของ 

อบต.  โดยผลการศึกษา  พบวา่ ความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อการใหบ้ริการของ อบต. โดยรวมและตาม

รายดา้นอยูใ่นระดบัสูง โดยประชาชนมีความพึงพอใจใน

ดา้นการส่งเสริมการศึกษาและการสาธารณะสุขมากท่ีสุด 

และรองลงมาเป็นดา้นการอนุรักษธ์รรมชาติและ

วฒันธรรม ดา้นสงัคมสงเคราะห์ และดา้นโครงสร้าง

พ้ืนฐานนอ้ยท่ีสุด ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความพึง

พอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการของ อบต. ไดแ้ก่ 

ความถ่ีในการรับรู้ขอ้มลูข่าวสาร และปัญหา อุปสรรค 

และขอ้เสนอแนะ ต่อการใหบ้ริการของ อบต. พบวา่

ประชาชนมีปัญหาในเร่ืองไฟฟ้าสาธารณะ โทรศพัท์

สาธารณะ นํ้าท่วมถนน ขยะ และหญา้ขา้งถนน 

ทุนการศึกษาของนกัเรียน การสนบัสนุนโรงเรียนในเร่ือง

ส่ือการเรียนการสอน สถานีอนามยัไม่มีแพทยอ์ยูป่ระจาํ

และจ่ายยาท่ีไม่มีคุณธรรม ขาดการกระจายขอ้มลูข่าวสาร 

การอบรมเสริมความรู้ การใหค้วามช่วยเหลือแก่คนพิการ  

การพฒันาหมู่บา้น การส่งเสริมการปลกูตน้ไม ้และการ

ส่งเสริมการเรียนรู้วฒันธรรมประเพณีไทยใหแ้ก่วยัรุ่น  

ซ่ึงสามารถแบ่งเป็นดา้น ๆ ไดด้งัน้ี 
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ความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อ

กระบวนการใหบ้ริการสาธารณะของเทศบาลเมืองบึง

ยี่โถดา้นกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ 

จากการศึกษา  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึง

พอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อกระบวนการใหบ้ริการ

สาธารณะของเทศบาลเมืองบึงยี่โถดา้นกระบวนการ

ขั้นตอนการใหบ้ริการโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  คือ 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.63  คิดเป็นร้อยละ 92.60 โดยพิจารณา

เป็นรายประเดน็พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อ

การมีขั้นตอนการใหบ้ริการท่ีสะดวก และรวดเร็วมาก

ท่ีสุด คือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.80 คิดเป็นร้อยละ 96.00  

รองลงมา คือ ระยะเวลาในการใหบ้ริการมีความ

เหมาะสม  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.71 คิดเป็นร้อยละ 94.20  

และการท่ีเทศบาลมีการใหบ้ริการเบด็เสร็จท่ีจุดเดียว มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.57 คิดเป็นร้อยละ 91.40  

ความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อ

กระบวนการใหบ้ริการสาธารณะของเทศบาลเมืองบึง

ยี่โถดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ จากการศึกษา  พบวา่ กลุ่ม

ตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อ

กระบวนการใหบ้ริการสาธารณะของเทศบาลเมืองบึง

ยี่โถดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุดคือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.49  คิดเป็นร้อยละ 89.80  

โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายประเดน็ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมี

ความ พึงพอใจต่อการท่ีเจา้หนา้ท่ีมีอธัยาศยัดี ยิม้แยม้

แจ่มใส เตม็ใจใหบ้ริการมากท่ีสุดคือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  

4.76 คิดเป็นร้อยละ  92.20  รองลงมา คือ การท่ีเจา้หนา้ท่ี

มีความกระตือรือร้นในการปฏิบติังาน เช่น การให้

คาํแนะนาํหรือการตอบขอ้ซกัถาม เป็นตน้ มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั  4.75  คิดเป็นร้อยละ 95.00 และเร่ืองท่ีเจา้หนา้ท่ี

ใหบ้ริการมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกบัการ

ใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.38 คิดเป็นร้อยละ 87.60  

ความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อ

กระบวนการใหบ้ริการสาธารณะของเทศบาลเมือง       

บึงยี่โถ 

ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก 

จากการศึกษา  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความ

พึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อกระบวนการใหบ้ริการ

สาธารณะของเทศบาลเมืองบึงยี่โถดา้นส่ิงอาํนวยความ

สะดวกโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  

4.56  คิดเป็นร้อยละ 91.20  โดยเม่ือพิจารณาเป็นราย

ประเดน็ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อการ

ใหบ้ริการเร่ืองมีช่องทางในการติดต่อกบัทางเทศบาลได้

หลายสะดวก หลากหลายช่องทาง  เช่น  โทรศพัท ์

อินเตอร์เน็ตมากท่ีสุดคือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.70 คิดเป็น

ร้อยละ 94.00 รองลงมา คือ ดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ 

สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานท่ีใหบ้ริการ 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.63 คิดเป็นร้อยละ 92.60 และดา้นมี

ป้ายบอกจุดบริการ ป้ายประชาสมัพนัธ์ข่าวสารต่าง ๆ 

อยา่งชดัเจน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.59 คิดเป็น   ร้อยละ 91.80 

ความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อการ

ใหบ้ริการสาธารณะของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อาํเภอ

ธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี  

ผลความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อการ

ใหบ้ริการสาธารณะของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อาํเภอ

ธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.61 คิดเป็นร้อยละ 92.20  เม่ือพิจารณา

แต่ละดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อการ

ใหบ้ริการของเทศบาลเมืองบึงยี่โถในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

ความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อการ

ใหบ้ริการสาธารณะของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อาํเภอ

ธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

จากการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความ

พึงพอใจดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.55คิดเป็นร้อยละ 91.00  โดยพิจารณา

เป็นรายขอ้พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในเร่ือง

การบริการสาธารณะดา้นจดัใหมี้การบริการนํ้าประปา

อยา่งทัว่ถึง  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.66  คิดเป็นร้อยละ 93.20 

อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ การจดัใหมี้และ



EAU HEritAgE JoUrnAl
Social Science and Humanity128 Vol. 5 No. 2 May-August 2015

บาํรุงรักษาไฟฟ้าใหส่้องสวา่งอยูเ่สมอมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  

4.65  คิดเป็นร้อยละ 93.00 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด สุดทา้ย

คือ การจดัใหมี้การสาธารณูปการ  เช่น  การก่อสร้าง การ

บูรณปฏิสงัขรณ์วดัวาอารามท่ีอยูใ่นชุมชน  มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.29  คิดเป็นร้อยละ 85.80 ซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุดเช่นกนั 

ความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการใหบ้ริการ

สาธารณะของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อาํเภอธญับุรี จงัหวดั

ปทุมธานี ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

จากการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความ

พึงพอใจดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยรวมมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.61  คิดเป็นร้อยละ 92.20 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

โดยพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งมีความพึง

พอใจในเร่ืองการจดัใหมี้การส่งเสริมอาชีพ  โดยมีการ

จดัตั้งกลุ่มอาชีพใหก้บัประชาชน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.74 

คิดเป็นร้อยละ 94.80 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  รองลงมาคือ 

การส่งเสริมการพฒันาผูพิ้การใหส้ามารถเล้ียงตวัเองไดมี้

ค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.73  คิดเป็นร้อยละ 94.60 อยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด สุดทา้ยคือ การส่งเสริมการพฒันาเดก็และ

เยาวชน  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.47  คิดเป็นร้อยละ 89.40 

ความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อการ

ใหบ้ริการสาธารณะของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อาํเภอ

ธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ดา้นการจดัระเบียบชุมชน  

สงัคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

จากการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความ

พึงพอใจในดา้นการจดัระเบียบชุมชน  สงัคม  และการ

รักษาความสงบเรียบร้อย  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.60  คิดเป็น

ร้อยละ 92.00 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยพิจารณาเป็นราย

ขอ้พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในเร่ืองการจดัให้

มีท่ีจอดรถอยา่งเป็นระเบียบและเพียงพอ  มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.71  คิดเป็นร้อยละ 94.20 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ  การเผยแพร่ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยั  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.66  อยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด  และสุดทา้ยคือมีการจดัรักษาความ

สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน  มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.46  คิดเป็นร้อยละ 89.20 อยูใ่นระดบั

มาก 

ความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการใหบ้ริการ

สาธารณะของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อาํเภอธญับุรี จงัหวดั

ปทุมธานี ดา้นการวางแผนการส่งเสริม การลงทุนพาณิช

ยกรรม และการท่องเท่ียว จากการศึกษา พบวา่ กลุ่ม

ตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจในดา้นการวางแผนการ

ส่งเสริม  การลงทุนพาณิชยกรรม  และการท่องเท่ียว มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.71  คิดเป็นร้อยละ 94.20 อยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด โดยพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมี

ความพึงพอใจในเร่ืองส่งเสริมการตลาดชุมชน สินคา้ 

และอาหารพ้ืนเมือง  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.80  คิดเป็นร้อย

ละ 96.00 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ สนบัสนุน

ธุรกิจร้านคา้ชุมชน  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.79  คิดเป็นร้อยละ 

95.80 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และสุดทา้ยคือ จดัใหแ้ละ

ส่งเสริมกลุ่มการเกษตร  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.56  คิดเป็น

ร้อยละ 91.20 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   

ความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อการ

ใหบ้ริการสาธารณะของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อาํเภอ

ธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ดา้นการบริหารจดัการและการ

อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จาก

การศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจใน

ดา้นการบริหารจดัการและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.53  คิดเป็นร้อยละ 90.60 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดย

พิจารณาเป็นรายขอ้คือ  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความพึง

พอใจในเร่ืองมีการบริหารจดัการในการคดัแยกขยะและ

จดัหาถงัขยะไดอ้ยา่งเพียงพอ  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.63  คิด

เป็นร้อยละ 92.60 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือมี

การส่งเสริมและใหค้วามรู้กบัประชาชนในการดูแล

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง          

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.57  คิดเป็นร้อยละ 91.40  อยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด และสุดทา้ยคือ มีการจดัเกบ็ขยะและการกาํจดั
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ขยะมลูฝอยไดอ้ยา่งทัว่ถึง  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.46  คิดเป็น

ร้อยละ 89.20 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   

ความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อการ

ใหบ้ริการสาธารณะของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อาํเภอ

ธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ดา้นศิลปะและวฒันธรรม จารีต

ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจากการศึกษา พบวา่ กลุ่ม

ตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจในดา้นศิลปะและ

วฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.59  คิดเป็นร้อยละ 91.80 อยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมี

ความพึงพอใจในเร่ืองมีการส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้

การจดังานประเพณีและวฒันธรรม เช่น  วนัลอยกระทง  

วนัสงกรานต ์วนัปีใหม่  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.68  คิดเป็น

ร้อยละ 93.60 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือมีการ

ส่งเสริมและสนบัสนุนภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชุมชน  มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.62  คิดเป็นร้อยละ  92.40 อยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด และสุดทา้ยคือส่งเสริมดา้นการศึกษาในชุมชน

ทั้งในและนอกระบบ  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.50  คิดเป็นร้อย

ละ 90.00 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เช่นกนั  

ความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อการ

ใหบ้ริการสาธารณะของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อาํเภอ

ธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ดา้นพฒันาการเมืองการบริหาร 

จากการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความ

พึงพอใจในดา้นพฒันาการเมืองการบริหาร  มีค่าเฉล่ีย

รวมเท่ากบั  4.67  คิดเป็นร้อยละ 93.40 อยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด โดยพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความ

พึงพอใจในเร่ืองมีจดัอบรมบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพใน

การปฏิบติังาน  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.74  คิดเป็นร้อยละ 

94.80 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือมีการเสริมสร้าง

ระบอบประชาธิปไตยระดบัทอ้งถ่ิน  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  

4.71  คิดเป็นร้อยละ 94.20 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และ

สุดทา้ยคือ มีการประชาสมัพนัธ์ใหป้ระชาชนไปใชสิ้ทธิ

เลือกตั้งต่าง ๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.61 คิดเป็นร้อยละ 

92.20 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

ความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อ

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ

เทศบาลเมืองบึงยี่โถ อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี  

จากการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความพึงพอใจ

ของผูรั้บบริการท่ีมีต่อยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อาํเภอ

ธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ในภาพรวม  มีค่าเฉล่ียรวม

เท่ากบั 4.70  คิดเป็นร้อยละ 94.00  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

โดยพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึง

พอใจในดา้นการจดัหาวสัดุ ครุภณัฑย์านพาหนะและ

อุปกรณ์งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั  4.79  คิดเป็นร้อยละ 95.80 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ ดา้นการพฒันาและส่งเสริมการศึกษาการ

เรียนรู้  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.77  คิดเป็นร้อยละ  95.40 อยู่

ในระดบัมากท่ีสุด และสุดทา้ยคือ ดา้นการส่งเสริม

สนบัสนุนกิจการกีฬาและนนัทนาการ  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.48  คิดเป็นร้อยละ 89.60 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังนี้ 

 1. ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน เทศบาลควรมีการ

สาํรวจถนนท่ีชาํรุดและมีการปรับปรุงถนนใหส้ามารถใช้

งานและเพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกใหก้บัประชาชน  

อีกทั้งเร่ืองของไฟฟ้าอยากใหมี้การประสานงานกบัการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเร่ืองการจ่ายกระแสไฟฟ้า เน่ืองจาก

ไฟฟ้าตกบ่อย นอกจากน้ี ยงัอยากใหมี้การพฒันาทาง

เลียบคลองใหส้ามารถใชง้านไดจ้ริง  รถสามารถสญัจร

ไดต้ลอดริมคลอง 

2.  ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนส่วน

หน่ึงยงัอยากไดเ้คร่ืองออกกาํลงักายเพ่ิม และยงัอยากใหมี้

การจดักิจกรรมในการออกกาํลงักาย  เช่น  มีฟิตเนส การ

เตน้แอร์โรบิค  หรือเพ่ิมเคร่ืองออกกาํลงักายใหม้ากข้ึน 

และ อยากใหมี้การใหบ้ริการเก่ียวกบัผูสู้งอายใุหม้ากกวา่

น้ี  เช่น  การเพ่ิมเงินผูสู้งอาย ุ อีกทั้งอยากใหดู้แลเร่ือง

ปัญหาการวา่งงานของประชาชน  และจดัใหมี้การดูแล
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เร่ืองการพฒันาอาชีพของประชาชน  เช่น  การจดัหาท่ี

สาํหรับขายของฟรี  และอยากใหมี้การเฝ้าระวงัการแพร่

ระบาดของยาเสพติดอีกดว้ย 

3.  ดา้นการจดัระเบียบชุมชน สงัคม และการ

รักษาความสงบเรียบร้อย เทศบาลควรแกไ้ขเร่ืองป้าย

โฆษณาท่ีติดตามถนน  และแกปั้ญหาเร่ืองขโมย โดย

ประชาชนอยากใหมี้ตาํรวจหรือพนกังานรักษาความ

ปลอดภยัเพ่ิมเพ่ือดูแลทรัพยสิ์นและความปลอดภยัของ

ประชาชน    

4.  ดา้นการวางแผนการส่งเสริม การลงทุน

พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว ประชาชนอยากใหมี้

ความร่วมมือกบัเทศบาลอ่ืน ๆ อยา่งจริงจงัในการพฒันา

คลองรังสิตใหส้ามารถใชเ้ป็นทางในการคมนาคม หรือ

ส่งเสริมเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว เช่น ตลาดนํ้า เพ่ือเป็น

แหล่งท่องเท่ียวและสร้างอาชีพใหก้บัประชาชนในพ้ืนท่ี

ได ้

5. ดา้นการบริหารจดัการและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ควรมีการกาํจดั

ผกัตบชวา เพ่ือเป็นการปรับภูมิทศันริ์มคลองรังสิตใหดู้ดี  

ร่มเยน็และอยากใหเ้ทศบาลเมืองบึงยี่โถมีการแกปั้ญหา

เร่ืองขยะอยา่งจริงจงั 

6. ดา้นศิลปะและวฒันธรรม จารีตประเพณี และ

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยภาพรวมถือวา่เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

มีการจดังานในวนัสาํคญัต่าง ๆ ดี  แต่ประชาชนอยากให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอยา่งทัว่ถึง 

7. ดา้นพฒันาการเมืองการบริหาร โดยภาพรวม

ถือวา่เทศบาลเมืองบึงยี่โถมีการบริหารงานดี ซ่ึงมีการจดั

ประชุมใหป้ระชาชนไดแ้สดงความคิดเห็น ทาํให้

ประชาชนมีความสามคัคีกนัและรับทราบการทาํงานของ

เทศบาลมากข้ึน 
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รูปแบบการจัดการศึกษาอย่างมส่ีวนร่วมเพือ่ส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน 

ประถมศึกษา สังกดัสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

A Participative Education Management Model Enhancing Learning Quality of Primary 

School Children within the Office of the Basic Education Commission 

in Northeast Thailand 
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บทคัดย่อ 

บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษาสภาพการจดัการศึกษาอยา่งมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการ

เรียนรู้ของนกัเรียนประถมศึกษา (2) พฒันารูปแบบการจดัการศึกษาอยา่งมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้

ของนกัเรียนประถมศึกษา และ (3) ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการศึกษาอยา่งมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริม

คุณภาพการเรียนรู้ของนกัเรียนประถมศึกษา ประชากร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาประถมศึกษา จาํนวน 375 คน 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ความถ่ี (frequency) และร้อยละ (percentage) ผลการวิจยั พบวา่ สภาพการจดั

การศึกษาอยา่งมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน ดา้นปัจจยันาํเขา้ การเรียนรู้และการพฒันา 

กระบวนการ  และการวดัผลประเมินผล อยูใ่นระดบัมาก ตามลาํดบั การพฒันารูปแบบการจดัการศึกษาอยา่งมีส่วน

ร่วมเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของนกัเรียนประถมศึกษา ประกอบดว้ย 9 ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่  (1) รูปแบบของการ

มีส่วนร่วม (2) ขั้นตอนของการมีส่วนร่วม (3) องคป์ระกอบของการบริหาร (4) โครงสร้างการบริหารจดัการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (5) การบริหารโดยใชว้งจรคุณภาพของเดมม่ิง (6) การพฒันาโรงเรียนทั้งระบบ (7) การ

ส่งเสริมคุณภาพผูเ้รียน (8) เง่ือนไข และ (9) แนวทางการบริหารเชิงระบบ การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ

การจดัการศึกษาอยา่งมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของนกัเรียนประถมศึกษา ในความถกูตอ้ง ความ

เป็นไปได ้ความเหมาะสม และความเป็นประโยชน ์ผูท้รงคุณวฒิุเห็นดว้ยทุกประเดน็ 

 

คําสําคัญ : การจดัการศึกษาอยา่งมีส่วนร่วม, คุณภาพการศึกษา, การเรียนรู้ประถมศึกษา, ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

  

Abstract 

 The purpose of this paper is to: (1) study the participative education management for enhancing the 

learning quality of elementary students; (2) develop participative education management for enhancing the 

learning quality of elementary students; and (3) assess the appropriateness of participative education management 

for enhancing the learning quality of elementary students. The population consists of 375 elementary school 

executives. The statistics for data analysis include frequency and percentage. The research results reveal that 
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participative education management for enhancing the learning quality of elementary students in terms of input 

factors, learning and development, as well as process and assessment, was at the high level. The development of 

participative education management for enhancing the learning quality of elementary students comprises 9 key 

factors: i.e. the participation model, participation process, management component, school management structure, 

management by Deming Cycle, Whole School Approach (WSA), student quality enhancement, and condition and 

system management. Experts agreed with the assessment of appropriateness of the participative education 

management for enhancing the learning quality of elementary students in terms of accuracy, possibility, 

appropriateness and usefulness.  

 

Keywords: Participative education management, learning quality, primary school children, Northeast Thailand 

 

ความนํา  

 ปัญหาสาํคญัของการจดัการศึกษา คือ  การ

รวมอาํนาจไวส่้วนกลางของเอกภาพในการบริหาร  

ขาดประสิทธิภาพในการจดัการศึกษาใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐานท่ีกาํหนด  ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน  

ครอบครัว  ชุมชน  และสถาบนัทางสงัคมขาดการ

พฒันานโยบายอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ืองการศึกษา

ในฐานะผูบ้งัคบับญัชา  และเป็นผูน้าํทางการศึกษาใน

โรงเรียนและในชุมชนทอ้งถ่ินจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้ง

ปรับปรุงตนเองทั้งในดา้นความรู้  ความเขา้ใจใน

หลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหลกัการเก่ียวกบั

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการศึกษา โดย

ยึดหลกัการเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา

ท่ีจดัระบบโครงสร้างและกระบวนการจดัการศึกษาให้

ยึดหลกัการมีส่วนร่วมของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน 

องคก์รชุมชน  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เอกชน  

องคก์รเอกชน  องคก์รวิชาชีพ  สถาบนัศาสนา  และ

สถาบนัทางสงัคมอ่ืน โดยจดัการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนไดทุ้ก

เวลา ทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกบั บิดา 

มารดา  ผูป้กครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพ่ือ

ร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ  และใหห้น่วยงาน

ทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนใหมี้ส่วน

ร่วมในการจดัการศึกษา  โดยนาํประสบการณ์  ความ

รอบรู้  ความชาํนาญ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของบุคคล

ดงักล่าว   มาใชเ้พ่ือใหเ้กิดประโยชนท์างการศึกษา มี

การกาํหนดบทบาทของคณะกรรมการใหเ้ขา้มามีส่วน

ร่วมกบัโรงเรียน  การกาํกบัติดตามการดาํเนินงานตาม

แผนของสถานศึกษาท่ีไดรั้บการพฒันาเติมศกัยภาพ  

การใหค้วามเห็นชอบในการจดัทาํสาระหลกัสูตรให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  การส่งเสริม

ดา้นวิชาการ  การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  การ

เสริมสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งสถานศึกษาและชุมชน  

ซ่ึงในส่วนน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัสิทธิประโยชนข์องนกัเรียน

โดยตรง  ส่ิงเหล่าน้ีนบัวา่เป็นการเปิดโอกาสใหชุ้มชน

ในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของโรงเรียน

อยา่งเตม็ท่ีเกือบทุกดา้น และเกิดประโยชนสู์งสุดแก่

ผูเ้รียนซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญัท่ีสุดทางการศึกษา (สาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2550, หนา้ 1) 

 จากสภาพปัญหาดงักล่าว ส่งผลใหก้ารจดั

การศึกษาเพ่ือส่งเสริมคุณภาพผูเ้รียนตามแนวทางการ

ปฏิรูปการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัมีความ

ล่าชา้ และยงัไม่พบรูปแบบการจดัการศึกษาตาม

หลกัการมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมคุณภาพผูเ้รียน ท่ีมี

ความเป็นรูปธรรมในการดาํเนินการอยา่งสมดุล ทั้ง

ดา้นปัจจยันาํเขา้ ดา้นการเรียนรู้ และการพฒันา  ดา้น

กระบวนการ และดา้นผลลพัธ์ (สาํนกังาน

คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2555, หนา้ 53) 

โดยการดาํเนินการดงักล่าว จะบรรลุผลสาํเร็จไดข้ึ้นอยู่
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กบักระบวนการมีส่วนร่วม ประกอบกบัในปัจจุบนัจะ

พบวา่ มีองคค์วามรู้ดา้นการจดัการใหม่ ๆ เกิดข้ึนมา

อยา่งต่อเน่ือง และสามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการจดั

การศึกษาผา่นกระบวนการมีส่วนร่วมไดอ้ยา่งดี เช่น 

โครงสร้างใหม่และกรอบงานตามกฎกระทรวง 

(structure organization) การบริหารโดยยึดหลกั

คุณธรรมจริยธรรม การบริหารโดยยึดหลกั ธรรมาภิ

บาล (good governance) การบริหารโดยใชว้งจร

คุณภาพของเดมม่ิง (PDCA) การพฒันาโรงเรียนทั้ง

ระบบ (whole school approach--WSA) การบริหาร

แบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ (management for results) การ

บริหารโดยยึดหลกัการการมีส่วนร่วม (Participation 

management) การบริหารโดยยดึโรงเรียนเป็นฐาน 

(school based management) และการประเมินผลการ

ดาํเนินการ ขององคก์ร ท่ีทุกแนวทางสามารถนาํไปสู่

การพฒันาสถานศึกษาท่ีดี และสามารถส่งเสริมคุณภาพ

ผูเ้รียนไดอ้ยา่งไม่ยากนกั (สาํนกังานคณะกรรมการ

พฒันาระบบราชการ, 2555, หนา้ 53) (วฒันา พฒั

นพงษ,์ 2546, 22) (Thompson and Strickland, 1999, 

pp. 3-4) และ (Wheelen and Hunger, 2000 , p. 3) 

 ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงสนใจท่ีจะทาํการพฒันา

รูปแบบการจดัการศึกษาตามหลกัการมีส่วนร่วม   เพ่ือ

ส่งเสริมคุณภาพผูเ้รียนระดบัประถมศึกษา สงักดั

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขต

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เพ่ือสร้างให้

เกิดรูปแบบการจดัการศึกษาตามหลกัการมีส่วนร่วม

ใหม่ ๆ ท่ีมีความเป็นมาตรฐาน และถกูตอ้งตามหลกั

วิชาการ ใหโ้รงเรียนอ่ืน ๆ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

และยงัอาจขยายผลไปยงัภาคต่าง ๆ สามารถกาํหนด

แนวทางในการจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของตนเอง

เพ่ือใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาสูงสุด และมีคุณภาพได้

ตามมา 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย  

 1. เพ่ือศึกษาสภาพการจดัการศึกษาอยา่งมี

ส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน

ประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ การศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ

ไทย 

 2. เพ่ือพฒันารูปแบบการจดัการศึกษาอยา่งมี

ส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน

ประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ การศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ

ไทย 

 3. เพ่ือประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ

การจดัการศึกษาอยา่งมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมคุณภาพ

การเรียนรู้ของนกัเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังาน

คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
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กรอบแนวคิดการวจัิย         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

รูปแบบการจดัการศึกษาอยา่งมีส่วนร่วมเพ่ือ

ส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของนกัเรียนประถมศึกษา 

สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผูวิ้จยัได้

สงัเคราะห์แนวคิดโครงสร้างใหม่และกรอบงานตาม

กฎกระทรวง (structure organization)  การบริหารโดย

ยึดหลกัคุณธรรมจริยธรรม การบริหารโดยยึดหลกัธรร

มาภิบาล  (good governance) การบริหารโดยใชว้งจร

คุณภาพของเดมม่ิง (PDCA) การพฒันาโรงเรียน   ทั้ง

ระบบ (Whole School Approach--WSA) การบริหาร

แบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ (management for results) การ

บริหารโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน (school based 

management) และการประเมินผลการดาํเนินการของ

องคก์ร ผา่นกระบวนการมีส่วนร่วม (participation 

process) โดยเปิดโอกาสใหผู้บ้ริหารโรงเรียน ครูผูส้อน 

และคณะกรรมการสถานศึกษาเขา้มา มีส่วนร่วมในการ

วางแผน (planning) การจดัองคก์าร (organizing) การ

นาํ (leading) และการควบคุม (controlling) ทั้งทางดา้น

ปัจจยันาํเขา้ ดา้นการเรียนรู้และการพฒันา  ดา้น

กระบวนการ และดา้นการวดัผลประเมินผล ท่ีสามารถ

นาํไปสู่การพฒันาการจดัการศึกษาท่ีดีได ้และสามารถ

ส่งผลใหส้ามารถส่งเสริมคุณภาพผูเ้รียนไดอ้ยา่งไม่ยาก

นกั (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 

2555, หนา้ 53) (วฒันา พฒันพงษ,์ 2546, หนา้ 22)  

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ โดยใชแ้บบสอบถามและแบบ

สมัภาษณ์เชิงลึก โดยแบ่งออกเป็น 3ขั้นตอน 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาสภาพ 

รูปแบบการจดัการศึกษาอยา่งมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริม

คุณภาพการเรียนรู้ของนกัเรียนประถมศึกษา สงักดั

องค์ประกอบของการบริหารจัดการ 

- การวางแผน (planning)  

- การจดัองคก์าร (organizing)  

- การนาํ (leading)  

- การควบคุม (controlling) 

การจัดการศึกษาตามหลกัการมีส่วนร่วม 

เพือ่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน 

     -     ดา้นปัจจยันาํเขา้  

     -     ดา้นการเรียนรู้และการพฒันา  

     -     ดา้นกระบวนการ  

     -     ดา้นการวดัผลประเมินผล 

 

รูปแบบการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมเพือ่ส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา 

สังกดัสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพืน้ฐานในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
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สาํนกังานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย คร้ังน้ี คือ 

ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จาํนวน 1,235 

คน  ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นศึกษาสภาพ 

รูปแบบการจดัการศึกษาอยา่งมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริม

คุณภาพการเรียนรู้ของนกัเรียนประถมศึกษา สงักดั

สาํนกังานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย คร้ังน้ี คือ 

ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จาํนวน 375 คน 

ซ่ึงไดม้าจากการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใช้

ตารางสาํเร็จรูปของ Krejcie and Morgan จากนั้นทาํ

การสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) 

ไดค่้าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามการวิจยัทั้งฉบบั 

เท่ากบั 0.997 รวม 65 ขอ้ 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถาม 

แบ่งออกเป็น 5 ตอน จาํนวน 25 ขอ้ นาํไปหาค่าความ

เช่ือมัน่ ไดค่้าความเช่ือมัน่ = 0.997 

 แบบสมัภาษณ์เชิงลึกองคป์ระกอบของการจดั

การศึกษาตามหลกัการมีส่วนร่วม เพ่ือส่งเสริมคุณภาพ

ผูเ้รียนระดบัประถมศึกษา ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 

ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา และการใช้

ภาษาโดยทาํการวิเคราะห์ค่าความสอดคลอ้ง (IOC) 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. ขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย เพ่ือขอความร่วมมือจาก

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนประถมศึกษาสงักดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

2. ขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย เพ่ือขอความร่วมมือจาก

ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการบริหารการศึกษาเพ่ือทาํการเกบ็

รวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยการสมัภาษณ์ 

 3  .จดัส่งแบบสอบถามสภาพการจดัการ ศึกษา

ตามหลกัการมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมคุณภาพผูเ้รียน

ระดบัประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตภาค ตะวนัออกเฉียงเหนือ

ของประเทศไทย  พร้อมส่งคืนทางไปรษณีย ์

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. วิเคราะห์ขอ้มลูเชิงสาํรวจสภาพ

รูปแบบการจดัการศึกษาอยา่งมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริม

คุณภาพการเรียนรู้ของนกัเรียนประถมศึกษา สงักดั

สาํนกังานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  ดว้ยสถิติ 

ค่าเฉล่ีย (mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(standard deviation) จากนั้นนาํเสนอในรูปของตาราง

ประกอบความเรียง 

 2. วิเคราะห์ขอ้มลูเชิงคุณภาพ โดยการ

สมัภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการบริหารการศึกษา 

จากนั้นนาํเสนอในรูปของความเรียง 

 

ผลการวจัิย  

ตอนที่ 1  ผลการศึกษาสภาพการจดัการศึกษาอยา่งมี

ส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน

ประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ การศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ

ไทย 

 1.1 สภาพการมีส่วนการบริหารสถานศึกษา

ตามหลกัการมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้

ของนกัเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในดา้นปัจจยั

นาํเขา้ ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาราย

ประเดน็ พบวา่ การร่วมคิด การร่วมวางแผน การร่วม
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ดาํเนินการ การร่วมติดตามและประเมินผล และการ

ร่วมรับผลการดาํเนินงาน อยูใ่นระดบัมาก ตามลาํดบั 

 1.2 สภาพการมีส่วนการบริหารสถานศึกษา

ตามหลกัการมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้

ของนกัเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในดา้นการ

เรียนรู้และการพฒันา ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ

พิจารณารายดา้น พบวา่ การร่วมดาํเนินการอยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด สาํหรับประเดน็ การร่วมคิด การร่วมวางแผน 

การร่วมติดตามและประเมินผล และ การร่วมรับผลการ

ดาํเนินงาน อยูใ่นระดบัมาก ตามลาํดบั 

 1.3 สภาพการมีส่วนการบริหารสถานศึกษา

ตามหลกัการมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้

ของนกัเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในดา้น

กระบวนการ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาราย

ดา้น พบวา่ การร่วมดาํเนินการ การร่วมติดตามและ

ประเมินผล การร่วมวางแผน การร่วมคิด และการร่วม

รับผลการดาํเนินงาน อยูใ่นระดบัมาก ตามลาํดบั  

 1.4 สภาพการมีส่วนการบริหารสถานศึกษา

ตามหลกัการมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้

ของผูเ้รียนระดบัประถมศึกษา สงักดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในดา้นการวดัผล

ประเมินผล ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาราย

ดา้น พบวา่ การร่วมคิด การร่วมวางแผนการร่วม

ดาํเนินการ การร่วมรับผลการดาํเนินงาน และการร่วม

ติดตามและประเมินผล อยูใ่นระดบัมาก ตามลาํดบั 

 1.5 ร่างรูปแบบการจดัการศึกษาอยา่งมีส่วน

ร่วมเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน

ประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ การศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ

ไทย ประกอบดว้ย 

      1.5.1 รูปแบบของการมีส่วนร่วมตาม

แนวทางขององคก์ารสหประชาชาติ (united nations, 

1981) ไดร้วบรวมรูปแบบของการมีส่วนร่วมไว ้ดงัน้ี  

          1)  การมีส่วนร่วมแบบเป็นไปเอง 

ซ่ึงเป็นไปโดยการอาสาสมคัรหรือการรวมตวักนัข้ึนเอง

เพ่ือแกไ้ขปัญหากลุ่มของตนเองโดยเนน้การกระทาํท่ี

มิไดรั้บการช่วยเหลือจากภายนอกซ่ึงมีรูปแบบท่ีเป็น

เป้าหมาย 

         2) การมีส่วนร่วมแบบชกันาํ ซ่ึงเป็น

การเขา้ร่วมโดยตอ้งการความเห็นชอบหรือสนบัสนุน

โดยผูบ้ริหาร เป็นรูปแบบโดยทัว่ไปของการบริหารเพ่ือ

การพฒันา 

         3) การมีส่วนร่วมแบบบงัคบั ซ่ึงเป็น

ผูมี้ส่วนร่วมภายใตก้ารดาํเนินตามนโยบายของผูบ้ริหาร

หน่วยงาย/โดยเจา้หนา้ท่ีหรือโดยการบงัคบัโดยตรง 

รูปแบบน้ีเป็นรูปแบบท่ีผูก้ระทาํไดรั้บผลทนัที แต่จะ

ไม่ไดรั้บผลระยะยาว และจะมีผลเสียคือไม่ไดรั้บการ

สนบัสนุนจากผูร่้วมงานในท่ีสุด 

1.5.2 ขั้นตอนของการมีส่วนร่วม 

ประกอบดว้ย  

         1) การร่วมคิด 

         2) การร่วมวางแผน 

             3) การร่วมดาํเนินการ   

                          4) การร่วมติดตามและประเมินผลและ  

                         5) การร่วมรับผลการดาํเนินงาน 

 1.5.3 องคป์ระกอบของการบริหาร

ประกอบดว้ย   

                         1) การวางแผน  (planning)   

                        2) การจดัองคก์าร (organizing)  

                        3) การนาํ (leading) และ  

                         4) การควบคุม (controlling) 

 1.5.4 โครงสร้างการบริหารจดัการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานออกเป็น 4 ดา้นประกอบดว้ย  

                    1) งานวิชาการ  

                     2) งานงบประมาณ  
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                   3) งานบริหารบุคคล และ  

                    4) งานบริหารทัว่ไป  

ตอนที่ 2 ผลการพฒันารูปแบบการจดัการศึกษาอยา่งมี

ส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน

ประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ การศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ

ไทย 

 การประชุมสนทนากลุ่ม (focus group 

discussion) เพ่ือหาฉนัทามติของรูปแบบการจดั

การศึกษาอยา่งมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการ

เรียนรู้ของนกัเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังาน

คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยไดข้อ้ยติุวา่ การ

บริหารโดยใชว้งจรคุณภาพของเดมม่ิง (Plan Do Check 

Action -- PDCA) เป็นการบริหารจดัการตามรูปแบบ

ของการมีส่วนร่วมมากทีสุด ยิ่งจะตอ้งนาํเอาวงจร

คุณภาพของเดมม่ิง (deming cycle) น้ีเขา้ไปใชเ้พ่ือ

สาํรวจปัญหา และความตอ้งการจาํเป็น เพ่ือนาํไปวาง

แผนการทาํงาน การจดัระบบและมอบ หมายงานใหมี้

ความชดัเจนในผูป้ฏิบติั เพ่ือใหเ้กิดการตรวจสอบ 

ติดตาม ประเมินผลในการปฏิบติังาน แลว้จะนาํไป

แกไ้ขปรับปรุงพฒันางานใหดี้ยิ่งข้ึน เพ่ือใหไ้ดผ้ลผลิต 

(output) หรือผลลพัธ์ (outcome) ตามท่ีไดต้ั้งเป้าหมาย

ไวต้ั้งแต่ตน้ และการพฒันาโรงเรียนทั้งระบบ (Whole 

School Approach -- WSA) อยูบ่นพ้ืนฐานของการมี

ส่วนร่วม ดงัน้ี 

 1. การมส่ีวนร่วม  

1.1 การมีส่วนร่วมในการคิด 

1.2 การมีส่วนร่วมในการวางแผน 

1.3 การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน 

1.4 การมีส่วนร่วมในการติดตามและ

ประเมินผล 

1.5 การมีส่วนร่วมในการรับผลการ

ดาํเนินงาน 

2. การบูรณาการ เป็นกาสอดแทรก เช่ือมโยง

และผสมผสานเร่ืองท่ีจะสอน ซ่ึงในท่ีน้ีคือแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขา้ในการดาํเนินงานของ

โรงเรียนทั้งระบบ และในการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ 

3. การเรียนรู้ เป็นการรับรู้ขอ้มลู การเขา้ใจ

ภาพรวม และการไดล้งมือปฏิบติัจริงเพ่ือปรับเปล่ียน

แนวคิด และพฤติกรรมตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในการดาํรงชีวิตประจาํวนั จนเกิดเป็นส่วน

สาํคญัของวิถีชีวิต 

 การส่งเสริมคุณภาพผูเ้รียนสถานศึกษาและ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี (มาตรา 24) 

 1. จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้ง

กบัความสนใจ และความถนดัของผูเ้รียน โดยคาํนึงถึง

ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

 2. ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การ

เผชิญสถานการณ์ และการประยกุตค์วามรู้มาใช ้เพ่ือ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 

 3. การจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จาก

ประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบติัการใหท้าํได ้ทาํเป็น รัก

การอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง 

 4. จดัการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระ

ความรู้ดา้นต่าง ๆ อยา่งไดส้ดัส่วนสมดุลกนั รวมทั้ง

ปลกูฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงคไ์วใ้นทุกวิชา 

 5. ส่งเสริม สนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดั

บรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการสอน และอาํนวย

ความสะดวกเพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ และมีความ

รอบรู้รวมทั้งสามารถใชก้ารวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของ

กระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ีผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไป

พร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการ

ประเภทต่าง ๆ 

 6. จดัการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนไดทุ้กเวลา ทุก

สถานท่ี มีการประสานงานความร่วมมือกบับิดามารดา 

ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกนั

พฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 
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ตอนที่ 3 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ

การจดัการศึกษาอยา่งมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมคุณภาพ

การเรียนรู้ของนกัเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังาน

คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

 1. เง่ือนไขความสาํเร็จ ดงัน้ี 

     1.1  ปัจจยัเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มดา้น

เศรษฐกิจ และดา้นสงัคมวฒันธรรม 

     1.2  ปัจจยัเก่ียวกบับุคลากรและชุมชนวา่มี

ความพร้อมหรือไม่ 

     1.3  ปัจจยัเก่ียวกบัองคก์าร เช่น โครงสร้าง

องคก์าร ปรัชญาและค่านิยมขององคก์ารเร่ืองการ

บริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นตน้ 

    1.4  ปัจจยัดา้นการบริหาร เช่น ผูบ้ริหารมี

แนวคิดและรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

    1.6  ปัจจยัดา้นบรรยากาศขององคก์าร  

 2. การศึกษาแนวคิดในการจดัการศึกษาและ

การบริหารสถานศึกษา ทั้ง 9 แนวทางดงักล่าว ไดแ้ก่ 

โครงสร้างใหม่และกรอบงานตามกฎกระทรวง 

(structure organization) การบริหารโดยยึดหลกั

คุณธรรมจริยธรรม การบริหารโดยยึดหลกัธรรมาภิบาล 

(good governance) การบริหารโดยใชว้งจรคุณภาพของ

เดมม่ิง (PDCA) การพฒันาโรงเรียนทั้งระบบ (Whole 

School Approach--WSA) การบริหารแบบมุ่ง

ผลสมัฤทธ์ิ (management for results) การบริหารโดย

ยึดโรงเรียนเป็นฐาน (school based management) และ

การประเมินผลการดาํเนินการขององคก์ร การประชุม

สนทนากลุ่ม พบวา่ใน ทุกแนวทางสามารถนาํไปสู่การ

พฒันาการบริหารสถานศึกษาท่ีดีได ้และสามารถส่งผล

ใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคไ์ด ้ซ่ึงประเดน็ท่ี

ทุกแนวคิดกล่าวถึงร่วมกนั ไดแ้ก่ (1) ดา้นปัจจยันาํเขา้ 

(2) ดา้นการเรียนรู้และการพฒันา (3) ดา้นกระบวนการ 

และ (4) ดา้นการวดัผลประเมินผล 

 3.การตรวจสอบรูปแบบการจดัการศึกษาอยา่ง

มีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน

ประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ การศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ

ไทย พบวา่ ผูร่้วมการประชุมสนทนากลุ่ม พิจารณา

ร่วมกนัเห็นดว้ยใน ความถูกตอ้ง ความเป็นไปได ้ความ

เหมาะสม และความเป็นประโยชน ์ 

 

การอภิปรายผล  

รูปแบบการจดัการศึกษาอยา่งมีส่วนร่วมเพ่ือ

ส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของนกัเรียนประถมศึกษา 

สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ประกอบดว้ย  

1. รูปแบบของการมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ (1) การมี

ส่วนร่วมแบบเป็นไปเอง ซ่ึงเป็นไปโดยการอาสาสมคัร

หรือการรวมตวักนัข้ึนเองเพ่ือแกไ้ขปัญหากลุ่มของ

ตนเองโดยเนน้การกระทาํท่ีมิไดรั้บการช่วยเหลือจาก

ภายนอกซ่ึงมีรูปแบบท่ีเป็นเป้าหมาย (2) การมีส่วนร่วม

แบบชกันาํ ซ่ึงเป็นการเขา้ร่วมโดยตอ้งการความ

เห็นชอบหรือสนบัสนุนโดยผูบ้ริหาร เป็นรูปแบบ

โดยทัว่ไปของการบริหารเพ่ือการพฒันาและ (3) การมี

ส่วนร่วมแบบบงัคบั ซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนร่วมภายใตก้าร

ดาํเนินตามนโยบายของผูบ้ริหารหน่วยงาย/โดย

เจา้หนา้ท่ีหรือโดยการบงัคบัโดยตรง รูปแบบน้ีเป็น

รูปแบบท่ีผูก้ระทาํไดรั้บผลทนัที แต่จะไม่ไดรั้บผล

ระยะยาว และจะมีผลเสียคือไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจาก

ผูร่้วมงานในท่ีสุด สอดคลอ้งกบัรูปแบบของการมีส่วน

ร่วมตามแนวทางขององคก์ารสหประชาชาติ (United 

Nations, 1981) 

 2. ขั้นตอนของการมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ (1) การ

ร่วมคิด (2) การร่วมวางแผน (3) การร่วมดาํเนินการ  

(4) การร่วมติดตามและประเมินผลและ (5) การร่วมรับ

ผลการดาํเนินงาน สอดคลอ้งกบัแนวทางของ Cohen 

and Uphoff  (1980) ทศันีย ์ ไทยาภิรมย ์(2555) เจิมศกัด์ิ  

ป่ินทอง (2549) ไพรัตน ์ เตชะรินทร์ (2549) และ อคิน  

ระพีพฒัน ์ (2527)  
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3. องคป์ระกอบของการบริหาร  ไดแ้ก่ (1) 

การวางแผน  (planning)  (2) การจดัองคก์าร 

(organizing) (3) การนาํ (leading) และ (4) การควบคุม 

(controlling) สอดคลอ้งกบัแนวทางของ พยอม วงศ์

สารศรี (253, หนา้ 431) และมลัลิกา ตน้สอน (2545, 

หนา้ 11-13) ธงชยั สนัติวงศ ์(2545, หนา้ 33-38)          

ศิริวรรณ เสรีรัตน ์(2545, หนา้ 20-22) และชนงกรณ์ 

กณุฑลบุตร (2547, หนา้ 3) (ธนภรณ์ วารินรักษ,์ 2554) 

และไปในทิศทางเดียวกนักบัแนวคิดของร็อบบินส์ 

และเคาเตอร์ (Robbins and Coulter, 2002)  ไดก้ล่าวถึง 

กระบวนการบริหารจดัการ วา่เป็นหนา้ท่ีพ้ืนฐาน 4 

ขั้นตอน ประกอบดว้ย การวางแผน  การจดัองคก์ร การ

นาํ และการควบคุมทรัพยากรขององคก์ร ผูบ้ริหารท่ี

สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มกัเป็นผูท่ี้

ปฏิบติังานตามหนา้ท่ีของการบริหารจดัการ  อาจ

แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ประกอบดว้ย การวางแผน การจดั

องคก์ร การจดับุคคลเขา้ทาํงาน  การนาํ  และการ

ควบคุม แต่ในปัจจุบนันิยมรวมการจดัคนเขา้ทาํงานไว้

กบัการจดัองคก์ร  จึงเหลือ 4 ขั้นตอน ดงัน้ี (1)  การ

วางแผน  (2) การจดัองคก์ร (3) การนาํ  และ (4) การ

ควบคุม   

4. โครงสร้างการบริหารจดัการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ (1) งานวิชาการ (2) งานงบประมาณ 

(3) งานบริหารบุคคล และ (4) งานบริหารทัว่ไป 

เป็นไปตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และออก

พระราชบญัญติัระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 

2546   

5. การบริหารโดยใชว้งจรคุณภาพของเดมม่ิง 

ไดแ้ก่ (1) Plan (2) Do (3) Check และ (4) Action ซ่ึง

เป็นไปตามหลกัการบริหารวงจรคุณภาพของเดมม่ิง 

ดา้นการบริหารคุณภาพเป็นคนพฒันาข้ึน เพ่ือใชเ้ป็น

เคร่ืองมือสาํหรับการปรับปรุงกระบวนการทาํงาน  

6. การพฒันาโรงเรียนทั้งระบบ (Whole 

School Approach--WSA) ไดแ้ก่ (1) การมีส่วนร่วม (2) 

การบูรณาการ และ (3) การเรียนรู้ เป็นไปตาม

ยทุธศาสตร์หลกัในการนาํแนวคิดการพฒันาโรงเรียน

ทั้งระบบไปใช ้ซ่ึงทั้ง 3 ประการน้ี มีความสมัพนัธ์

ระหวา่งกนัและกนัในทางปฏิบติัเรียกโดยยอ่วา่ PIL 

(Participation, Integration, Learning--PIL)  

7. การส่งเสริมคุณภาพผูเ้รียน ไดแ้ก่ (1) จดั

เน้ือหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจ 

และความถนดัของผูเ้รียน โดยคาํนึงถึงความแตกต่าง

ระหวา่งบุคคล (2) ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การ

จดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยกุตค์วามรู้

มาใช ้เพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหา (3) การจดักิจกรรม

ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบติัการ

ใหท้าํได ้ทาํเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อยา่ง

ต่อเน่ือง (4) จดัการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระ

ความรู้ดา้นต่าง ๆ อยา่งไดส้ดัส่วนสมดุลกนั รวมทั้ง

ปลกูฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงคไ์วใ้นทุกวิชา (5) ส่งเสริม สนบัสนุนใหผู้ส้อน

สามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการสอน 

และอาํนวยความสะดวกเพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 

และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใชก้ารวิจยัเป็นส่วน

หน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ีผูส้อนและผูเ้รียนอาจ

เรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่ง

วิทยาการประเภทต่าง ๆ และ (6) จดัการเรียนรู้ให้

เกิดข้ึนไดทุ้กเวลา ทุกสถานท่ี มีการประสานงานความ

ร่วมมือกบับิดามารดา ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชน

ทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 

สอดคลอ้งกบัหลกัการสาํคญัในการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษา พุทธศกัราช 

2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 (กรมสามญั

ศึกษา, 2546 , หนา้ 87–88) คือ การจดัการศึกษาตอ้งยึด

หลกัการวา่ ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ

พฒันาตนเองได ้และถือวา่ผูเ้รียนมีความสาํคญัท่ีสุด 

กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียน

สามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ 
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(มาตรา 22) และ การจดักระบวนการเรียนรู้ใน

สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (มาตรา 24)  

8. เง่ือนไข  ไดแ้ก่ (1)  ปัจจยัเก่ียวกบั

สภาพแวดลอ้มดา้นเศรษฐกิจ และดา้นสงัคมวฒันธรรม 

(2) ปัจจยัเก่ียวกบับุคลากรและชุมชนวา่มีความพร้อม

หรือไม่ (3) ปัจจยัเก่ียวกบัองคก์าร เช่น โครงสร้าง

องคก์าร ปรัชญาและค่านิยมขององคก์ารเร่ืองการ

บริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นตน้ (4) ปัจจยัดา้นการ

บริหาร เช่น ผูบ้ริหารมีแนวคิดและรูปแบบการบริหาร

แบบมีส่วนร่วม และ5) ปัจจยัดา้นบรรยากาศของ

องคก์าร สอดคลอ้งนกัวิชาการ ธรรมรส โชติกญุชร 

(2544, หนา้ 231-233) และธงชยั สมบูรณ์ (2554, หนา้ 

1-7) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีส่งผลในเชิงส่งเสริมการบริหาร

แบบมีส่วนร่วม และปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการ

บริหารแบบมีส่วนร่วม  

9.  แนวทางการบริหารเชิงระบบ ไดแ้ก่ (1)    

1 ดา้นปัจจยันาํเขา้ (2) ดา้นการเรียนรู้และการพฒันา 

(3)ดา้นกระบวนการ และ (4) ดา้นการวดัผลประเมินผล 

เป็นไปตามการศึกษาแนวคิดในการจดัการศึกษาและ

การบริหารสถานศึกษา ทั้ง 9 แนวทางดงักล่าว ไดแ้ก่ 

โครงสร้างใหม่และกรอบงานตามกฎกระทรวง 

(structure organization)  การบริหารโดยยึดหลกั

คุณธรรมจริยธรรม การบริหารโดยยึดหลกัธรรมาภิบาล 

(good governance) การบริหารโดยใชว้งจรคุณภาพของ

เดมม่ิง (PDCA) การพฒันาโรงเรียนทั้งระบบ (Whole 

School Approach--WSA) การบริหารแบบมุ่ง

ผลสมัฤทธ์ิ (management for results) การบริหารโดย

ยึดโรงเรียนเป็นฐาน (school based management) และ

การประเมินผลการดาํเนินการขององคก์ร ผูวิ้จยัพบวา่

ในทุกแนวทางสามารถนาํไปสู่การพฒันาการบริหาร

สถานศึกษาท่ีดีได ้และสามารถส่งผลใหผู้เ้รียนมี

คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคไ์ดอ้ย่างไม่ยากนกั ซ่ึงประเดน็

ท่ีทุกแนวคิดกล่าวถึงร่วมกนั ไดแ้ก่ 1) ดา้นปัจจยันาํเขา้ 

2) ดา้นการเรียนรู้และการพฒันา 3) ดา้นกระบวนการ 

และ 4) ดา้นการวดัผลประเมินผล 

 สาํหรับรูปแบบเป็นการแสดงถึง

ความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบต่าง ๆ และส่ิงท่ีไดรั้บ

การพฒันาข้ึนเพ่ืออธิบายหรือแสดงใหเ้ห็นถึง

องคป์ระกอบสาํคญั ๆ ของเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงใหเ้ขา้ใจได้

ง่ายข้ึนเพ่ือเป็นแนวทางในการดาํเนินการอยา่งใดอยา่ง

หน่ึงต่อไปสอดคลอ้งกบั อุทยั  บุญประเสริฐ (2546, 

หนา้ 36) กล่าววา่ รูปแบบหมายถึง ส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็น

ความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบท่ีสาํคญั ๆ ในเร่ืองหน่ึง

เร่ืองใดโดยเฉพาะและอุทุมพร   จามรมาน (2545, หนา้ 

22-25) กล่าววา่ โมเดลหมายถึง โครงสร้างของความ

เก่ียวขอ้งของหน่วยต่าง ๆ หรือตวัแปรต่าง ๆ ดงันั้น 

โมเดลจึงน่าจะมีมากกวา่ 1 มิติ หลายตวัแปร และตวั

แปรต่างมีความเก่ียวขอ้งซ่ึงกนัและกนัในเชิง

ความสมัพนัธ์หรือเชิงเหตุและผล 

 

ข้อเสนอแนะ  

 ด้านนโยบาย 

 1. กระทรวงศึกษาธิการ สามารถนาํ

ผลการวิจยัรูปแบบการจดัการศึกษาอยา่งมีส่วนร่วมเพ่ือ

ส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของนกัเรียนประถมศึกษา 

สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยไปเป็นกรอบ

ในการกาํหนดนโยบายได ้

 2. สาํนกังานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน สามารถนาํผลการวิจยัรูปแบบการจดัการศึกษา

อยา่งมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของ

นกัเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทยไปเป็นกรอบในการจดัทาํคู่มือการมีส่วน

ร่วมได ้

 3. สาํนกังานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน สามารถนาํผลการวิจยัรูปแบบการจดัการศึกษา

อยา่งมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของ

นกัเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ
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ประเทศไทยไปเป็นกรอบในการสร้างหรือกาํหนด

นโยบายในการสร้างการมีส่วนร่วมได ้

 4. สาํนกังานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน สามารถนาํผลการวิจยัรูปแบบการจดัการศึกษา

อยา่งมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของ

นกัเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทยไปเป็นกรอบในการสนบัสนุนทรัพยากร

ในการจดัการศึกษาได ้

 5. สาํนกังานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน สามารถนาํผลการวิจยัรูปแบบการจดัการศึกษา

อยา่งมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของ

นกัเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทย ไปเป็นกรอบในการจดัทาํแผนกลยทุธ์ใน

การบริหารสถานศึกษาได ้

 6. สถานบนัพฒันาครู คณาจารย ์

บุคลากรทางการศึกษาสามารถนาํแนวทางในการวิจยั

รูปแบบการจดัการศึกษาอยา่งมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริม

คุณภาพการเรียนรู้ของนกัเรียนประถมศึกษา สงักดั

สาํนกังานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยไปเป็นกรอบใน

การจดัทาํหลกัสูตรการฝึกอบรมของสถาบนัได ้

 7. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถนาํ

ผลการวิจยัรูปแบบการจดัการศึกษาอยา่งมีส่วนร่วมเพ่ือ

ส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของนกัเรียนประถมศึกษา 

สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยไปเป็นกรอบ

ในการกาํหนดวิสยัทศันท่ี์สนบัสนุนหรือส่งเสริมให้

โรงเรียนในสงักดั ใหมี้ส่วนร่วมท่ีเหมาะสมได ้

 8. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสร้างใหเ้กิด

แนวทางท่ีเป็นมาตรฐานในการพฒันารูปแบบการจดั

การศึกษาอยา่งมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการ

เรียนรู้ของนกัเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังาน

คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เพ่ือใหผู้บ้ริหาร

ในระดบัต่าง ๆ สามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชเ้พ่ือ

ยกระดบัคุณภาพการศึกษาได ้

 

ด้านการปฏิบัติ 

 1. จากการวิจยั พบวา่ สภาพการจดัการศึกษา

อยา่งมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของ

นกัเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทย ในดา้นปัจจยันาํเขา้ อยูใ่นระดบัมาก เม่ือ

พิจารณารายประเดน็ พบวา่ การร่วมคิด การร่วม

วางแผน การร่วมดาํเนินการ การร่วมติดตามและ

ประเมินผล และการร่วมรับผลการดาํเนินงาน อยูใ่น

ระดบัมาก ตามลาํดบั ควรใหค้วามสาํคญักบัการมีส่วน

ร่วมในปัจจยันาํเขา้ในลาํดบัแรก 

 2. จากการวิจยั พบวา่ สภาพการจดัการศึกษา

อยา่งมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของ

นกัเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทย ในดา้นการเรียนรู้และการพฒันา อยูใ่น

ระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ การร่วม

ดาํเนินการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด สาํหรับประเดน็ การ

ร่วมคิด การร่วมวางแผน การร่วมติดตามและ

ประเมินผล และ การร่วมรับผลการดาํเนินงาน อยูใ่น

ระดบัมาก ตามลาํดบั สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสงักดั  

ควรพิจารณาใหค้วามสาํคญัในลาํดบัแรก โดยเฉพาะ

การร่วมคิด การร่วมวางแผน การร่วมติดตามและ

ประเมินผล และ การร่วมรับผลการดาํเนินงาน 

 3. จากการวิจยั พบวา่ สภาพการจดัการศึกษา

อยา่งมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของ

นกัเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทย ในดา้นกระบวนการ อยูใ่นระดบัมาก เม่ือ

พิจารณารายดา้น พบวา่ การร่วมดาํเนินการ การร่วม

ติดตามและประเมินผล การร่วมวางแผน การร่วมคิด 
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และการร่วมรับผลการดาํเนินงาน อยูใ่นระดบัมาก 

ตามลาํดบัอาจตอ้งพิจารณาเร่งสร้างแนวทางการมีส่วน

ร่วมในดา้นกระบวนการอยา่งต่อเน่ือง  

 4. จากการวิจยั พบวา่ สภาพการจดัการศึกษา

อยา่งมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของ

นกัเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทย ในดา้นการวดัผลประเมินผล ภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ การร่วมคิด 

การร่วมวางแผนการร่วมดาํเนินการ การร่วมรับผลการ

ดาํเนินงาน และการร่วมติดตามและประเมินผล อยูใ่น

ระดบัมาก ตามลาํดบั ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรพิจารณา

เร่งสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมดา้นการวดัผลอยา่ง

ต่อเน่ือง
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การพฒันารูปแบบการจัดการเรียนรู้วทิยาศาสตร์เพือ่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 

The Development of a Science Learning Management Model to Promote 

the Problem-Solving Ability of Grade 8  Students 

  

 

                                                                                                                                                                                         อมรัชญา ชินศรี                                                                                             

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษาองคป์ระกอบของความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 (2) พฒันารูปแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ (3) เพ่ือศึกษาผลของการใชรู้ปแบบการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงสาํรวจ ประชากร คือ นกัเรียนท่ีกาํลงัศึกษาอยู่ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตปริมณฑล จาํนวน 9,577 คน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นนกัเรียนศึกษาระดบัชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 633 คน ใชก้ารสุ่มแบบแบ่งชั้น เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการวิจยั คือ แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียน จาํนวน 40 ขอ้ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มลู ไดแ้ก่ การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงบุกเบิก ดว้ยโปรแกรมลิสเรล เวอร์ชัน่ 9.10 รหสั DP-14-072914-12727 

ระยะท่ี 2พฒันารูปแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

ตามแนวคิดอริยสจั 4 โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญ 5 คน   ผลการวิจยัพบวา่ (1) องคป์ระกอบความสามารถในการแกปั้ญหา มี 4 

องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการคิดสร้างสรรค ์ความสามารถในการคิด

ตดัสินใจ และความสามารถในการคิดแกปั้ญหา (2) รูปแบบการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีส่งเสริมความสามารถใน

การแกปั้ญหาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 เป็นรูปแบบของกิจกรรมท่ีอิงเน้ือหาตามหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 กระบวนการเรียนรู้เนน้การฝึกปฏิบติัตามกิจกรรม เรียกวา่ PAIWAT มีขั้นตอนในการ

จดักิจกรรมการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน (3) ผลการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีส่งเสริมความสามารถในการ

แกปั้ญหาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 พบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีส่งเสริม

ความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียน มีความสามารถในการแกปั้ญหาสูงกวา่นกัเรียน 

ท่ีเรียนโดยใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้แบบปกติ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

 

คําสําคัญ :  การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงบุกเบิก, ความสามารถในการแกปั้ญหา,   รูปแบบการจดัการเรียนรู้ 

 

Abstract 

 This study is a quantitative research. The purpose is to study factors relating to the problem-solving ability 

of Grade 8 students, to develop a learning management model and to study the result of using the learning 
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management model. The research consists of 3 phases. Phase 1 studies factors affecting problem-solving 

ability. Phase 2 studies the development of a science learning management model to promote problem-solving 

ability. Phase 3 studies the result of using a learning model developed for a trial of 80 students in Grade 2. 

Students were divided into a control group of 40 students and an experiment group of 40 students by using 

multistage random sampling. Data collection consisted of a test of problem solving ability and an observation 

form. The statistics for data analysis were mean, standard deviation and Repeated Measures One-way 

ANOVA.  The findings of the study are as follows: The 4 factors of problem-solving ability, to be 

consistent with the empirical data and the result of using a learning management model, contained six sequential 

steps: (1) formulation of the problems, (2) analysis of the activities, (3) integrated learning management, (4) 

workshop, (5) evaluation and (6) notable success. It was found that students who learned by applying a science 

learning management model had higher ability in the problem-solving than that of the students who learned by 

the traditional approach at 0.05 level of statistical significance. 

 

Keywords :  explotory factor analysis, problem-solving ability, learning management model 

 

ความนํา  

 การจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 แนวการจดัการศึกษา มาตรา 

22 การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัวา่ ผูเ้รียนทุกคนมี

ความสามารถเรียนรู้ พฒันาตนเองไดแ้ละถือวา่ผูเ้รียนมี

ความสาํคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริม

ใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตาม

ศกัยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หนา้ 7) มาตรา 24 

การจดัการกระบวนการเรียนรู้ เน้ือหา กิจกรรม ให้

สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียนโดย

คาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล ฝึกทกัษะ 

กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์  

การประยกุต ์ความรู้มาใชเ้พ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  

จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึก

การปฏิบติัใหท้าํได ้คิดเป็น ทาํเป็น รักการอ่าน เกิดการ

ใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง โดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่าง ๆ 

อยา่งไดส้ดัส่วนสมดุลกนั รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม 

ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์มีการสร้าง

เสริมสนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศ 

สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียนและอาํนวยความสะดวก

เพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้ มีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช ้

การวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ีผูส้อน

และผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนั จากส่ือการเรียนการ

สอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ ซ่ึงการจดัการ

เรียนรู้เกิดข้ึนไดทุ้กเวลา ทุกสถานท่ี มีการประสานความ

ร่วมมือกบับิดา มารดา ผูป้กครองและบุคคลในชุมชนทุก

ฝ่าย เพ่ือร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 

 แนวคิดของการจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนเป็นสาํคญั

น้ี เป็นแนวคิดจากปรัชญาสรรคนิยม(constructivism) 

โดยเช่ือวา่การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายใน

ผูเ้รียนและผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้จากความสมัพนัธ์

ระหวา่งส่ิงท่ีพบเห็นกบัความรู้ความเขา้ใจท่ีมีอยูเ่ดิม เป็น

ปรัชญาท่ีมีขอ้สนันิษฐานวา่ ความรู้ไม่สามารถแยกจาก

ความอยากรู้ ความรู้ไดม้าจากการสร้าง เพ่ืออธิบาย  

(พิมพนัธ์  เดชะคุปต,์ 2544, หนา้ 29) แนวปรัชญาสรรค

นิยม เนน้ใหผู้เ้รียนสร้างความรู้ โดยผา่นกระบวนการคิด
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ดว้ยตนเอง โดยผูส้อนไม่สามารถปรับเปล่ียนโครงสร้าง

ทางปัญญา (cognitive structure) ของผูเ้รียนได ้ แต่ผูส้อน

สามารถช่วยผูเ้รียนปรับเปล่ียนโครงสร้างทางปัญญาได ้

โดยจดัสภาพการณ์ใหผู้เ้รียนเกิดความขดัแยง้ทางปัญญา 

หรือเกิดสภาวะไม่สมดุลข้ึน ซ่ึงเป็นสภาวะท่ี

ประสบการณ์ใหม่ไม่สอดคลอ้งกบัประสบการณ์เดิม 

ผูเ้รียนตอ้งพยายามปรับขอ้มลูใหม่กบัประสบการณ์ท่ีมี

อยูเ่ดิมแลว้สร้างเป็นความรู้ใหม่ บางกระแสกล่าววา่ 

แนวคิดน้ีมาจากแนวคิดทางการศึกษาของจอห์น ดิวอ้ี ซ่ึง

เป็นตน้คิดเร่ืองการเรียนรู้โดยการกระทาํ (learning by 

doing ) ซ่ึงไดรั้บการยอมรับทัว่โลก นบัวา่เป็นการเปล่ียน

บทบาทในการเรียนรู้ของผูเ้รียนจากการเป็น “ผูรั้บ” มา

เป็น “ผูจ้ดัประสบการณ์การเรียนรู้” ดงันั้นผูเ้รียนจึง

กลายเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้เพราะบทบาทการเรียนรู้

ส่วนใหญ่จะอยูท่ี่ผูเ้รียน (ทิศนา แขมมณี, 2545, หนา้ 4) 

สอดคลอ้งกบัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 

(2543, หนา้ 19) ไดใ้หค้วามหมายของกระบวนการเรียนรู้

ท่ีเนน้ตวัผูเ้รียนเป็นสาํคญั หมายถึง การกาํหนดจุดหมาย 

สาระ กิจกรรม แหล่งเรียนรู้ ส่ือการเรียน และการวดัผลท่ี

มุ่งพฒันา “คน” และ “ชีวิต” ใหเ้กิดประสบการณ์การ

เรียนรู้เตม็ตามความสามารถ สอดคลอ้งกบัความถนดั

และความตอ้งการของผูเ้รียนและสาํนกังานเลขาสภา

การศึกษา (2548, หนา้ 7) ใหค้วามหมายเก่ียวกบัการ

จดัการเรียนรู้  หมายความถึงกระบวนการพฒันาผูเ้รียนท่ี

มุ่งประโยชนข์องผูเ้รียนเป็นหลกั เนน้กระบวนการคิด

และการปฏิบติัจริงท่ีสอดคลอ้ง ตามความสามารถ ความ

ถนดั และความสนใจของผูเ้รียนเป็นกระบวนการเรียนรู้

ท่ีผูเ้รียน มีความสุขมีความรู้เหมาะสม ตามระดบั

การศึกษาและสามารถนาํไปใชป้ระโยชนไ์ดใ้นทาง

สร้างสรรค ์   หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศกัราช 2551 มุ่งเนน้นกัเรียนใหเ้กิดสมรรถนะสาํคญั  

5 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ความสามารถในการส่ือสาร (2) 

ความสามารถในการคิด (3) ความสามารถในการ

แกปั้ญหา (4) ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต (5) 

ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี ซ่ึงหลกัสูตร

สถานศึกษาฯ ไดพ้ฒันานกัเรียนใหเ้กิดสมรรถนะทั้ง 5 

ดา้น ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะกลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นกลุ่มสาระท่ีมีความสาํคญัมากต่อ

การพฒันานกัเรียน แต่ปัญหาท่ีพบในปัจจุบนัท่ีทาํให้

นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า เน่ืองจากนกัเรียนน

ขาดกระบวนการคิด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเอกสารและวิจยั  

การวดัผลของ PISA (Program for International Student 

Assessment) ในปี 2554 ดา้นวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

อยูใ่นอนัดบัท่ี 51 จาก 57 ประเทศทัว่โลก (สาเหตุจาก

การประเมินแบบ PISA เนน้การคิดวิเคราะห์และ 

การแกปั้ญหา  การวิจยัของ TIMSS (Trends in 

International Mathematics and Science Study) วิจยั

ล่าสุด ปี พ.ศ. 2554 การศึกษาไทยถอยหลงั เทียบจากผล

การประเมินของวิชาวิทยาศาสตร์ ระดบัชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 4 และมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ปี พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 

2554 ตํ่าลง มีคะแนน 451 อยูใ่นอนัดบัท่ี 25 3. ผลการ

สอบ O-Net (Ordinary National Education Test) จดัโดย 

สทศ. (สถาบนัทดสอบการศึกษาแห่งชาติ) ในระดบั

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในปี 2553-2554 ของนกัเรียนในเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 ในวิชา

วิทยาศาสตร์ ไดค้ะแนนเฉล่ียเม่ือเทียบกบัระดบัประเทศ

ไดค้ะแนนเฉล่ีย 29.16 อยูใ่นเกณฑต์ํ่า  

         จากปัญหาดงักล่าว ผูวิ้จยัจึงไดเ้ห็นความสาํคญัของ

การพฒันารูปแบบการจดักิจกรรม 

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการ

แกปั้ญหาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ของโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา 

   

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพ่ือศึกษาองคป์ระกอบของความสามารถใน

การแกปั้ญหา 
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          2. เพ่ือพฒันารูปแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ี

ส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

          3. เพ่ือศึกษาผลการใชรู้ปแบบการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 

 

แนวคิด ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 ทฤษฎีความตอ้งการของมาสโลว ์  

 ทฤษฎีความคาดหวงัของวิกเตอร์ วรูม   

 ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์ซเบิร์ก  

 ทฤษฎีเอกซ์ (x) และทฤษฎีวาย (Y) ของ แมค

เกรเกอร์ 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 ใชก้ารวิจยัเชิงทดลอง 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ในการวิจยัคร้ังน้ีประชากรไดแ้ก่ นกัเรียนท่ีกาํลงั

ศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษา ในเขตปริมณฑล  จาํนวน 174 

โรงเรียน ประจาํภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2555  จาํนวน

นกัเรียน 9,577 คน กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีใชใ้นการศึกษา

องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษา เขตปริมณฑล ภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2556 จาํนวน 73 โรงเรียน ใชก้ารสุ่มแบบแบ่ง

ชั้น ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 584 คน กาํหนดกลุ่มตวัอยา่ง

โดยใชต้ารางของยามาเน่ (บุญใจ ศรีสถิตยน์รากรู, 2553

ในการวิจยัคร้ังน้ีประชากรไดแ้ก่ นกัเรียนท่ีกาํลงัศึกษาอยู่

ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา ในเขตปริมณฑล  จาํนวน 174 โรงเรียน 

ประจาํภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2555  จาํนวนนกัเรียน 

9,577 คน กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีใชใ้นการศึกษาองคป์ระกอบ 

ไดแ้ก่ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา เขตปริมณฑล ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 

จาํนวน 73 โรงเรียน ใชก้ารสุ่มแบบแบ่งชั้น ไดจ้าํนวน

กลุ่มตวัอยา่ง 584 คน กาํหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้าราง

ของยามาเน่ แต่ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยักาํหนดใช้ขนาด

กลุ่มตวัอย่างจริง จาํนวน 633 คน เพ่ือใหผ้ลการทดสอบ

คุณภาพของขอ้คาํถามมีความคลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุด 

 560) แต่ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยักาํหนดใชข้นาดกลุ่ม

ตวัอย่างจริง จาํนวน 633 คน เพ่ือใหผ้ลการทดสอบ

คุณภาพของขอ้คาํถามมีความคลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุด 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพ่ือการ

วิจยัในคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม เป็นมาตราส่วนประมาณ

ค่า 5 ระดบั     

        เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตรวจสอบความเหมาะสมของ

รูปแบบการจดัการเรียนรู้ ไดแ้ก่ แบบประเมินความ

เหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนรู้  

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 

ประกอบดว้ย แผนจดัการเรียนรู้ คู่มือจดัการเรียนรู้  และ

คู่มือนกัเรียน 

   เคร่ืองมือประเมินผลรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 

ประกอบดว้ย แบบวดัความสามารถในการแกปั้ญหา และ

แบบสงัเกตพฤติกรรม 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 เกบ็ขอ้มูลดว้ยตนเองทุกขั้นตอน 

 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้  

 วิเคราะห์องคป์ระกอบและพฤติกรรมบ่งช้ี

ความสามารถในการแกปั้ญหาดว้ยขอ้มลูเชิงประจกัษ ์

โดยวิธีการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงบุกเบิก (exploratory 

factor analysis) โดยใชโ้ปรแกรมลิสเรล  

          วิเคราะห์รูปแบบการจดัการเรียนรู้และผลของการ

ใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ โดยใชค่้าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และสถิติเพ่ือการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ 
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การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวดัซํ้า 

(repeated measures One-Way ANOVA) 

 

ผลการวจัิย 

 1. ผลการศึกษาการศึกษาองคป์ระกอบ

ความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี

ท่ี 2 ไดอ้งคป์ระกอบทั้งหมด 4 องคป์ระกอบ 18 

พฤติกรรมบ่งช้ี  ประกอบดว้ย องคป์ระกอบท่ี 1 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประกอบดว้ย 4 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไดแ้ก่ (1) ความสามารถในการตีความ  

(2) ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีวิเคราะห์ (3) ความช่าง

สงัเกตช่างสงสยัและช่างถาม  (4) ความสามารถในการหา

ความสมัพนัธ์เชิงเหตุผล องคป์ระกอบท่ี 2 ความสามารถ

ในการคิดสร้างสรรค ์ประกอบดว้ย 5 พฤติกรรมบ่งช้ี 

ไดแ้ก่ (1) ความคิดริเร่ิม (2) ความคิดคล่องตวั (3) 

ความคิดคล่องดา้นความคิด (4) ความคิดยืดหยุน่ (5) 

ความคิดสวยงาม ละเอียดลออ  องคป์ระกอบท่ี 3 

ความสามารถในการคิดตดัสินใจ ประกอบดว้ย 5 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไดแ้ก่ (1) ความสามารถในการระบุ

ปัญหา (2) ความสามารถในการพฒันาทางเลือก (3) 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และประเมินทางเลือก 

(4) ความสามารถในการนาํผลการตดัสินใจไปปฏิบติั (5) 

ความสามารถในการสร้างระบบควบคุมและประเมินผล 

องคป์ระกอบท่ี 4 ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 

ประกอบดว้ย 4 พฤติกรรมบ่งช้ี ไดแ้ก่  (1) ความสามารถ

ในการระบุปัญหา (2) ความสามารถในการบอกสาเหตุ

ของปัญหา (3) ความสามารถในการหาวิธีแกปั้ญหาให้

ตรงกบัสาเหตุของปัญหา (4) ความสามารถในการสร้าง

ระบบควบคุมและประเมินผล   

 2. การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ท่ีส่งเสริมความสามารถใน 

การแกปั้ญหาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 เรียกวา่ 

PAIWAT ประกอบดว้ย องคป์ระกอบ 4 องคป์ระกอบ 

คือ (1) ทฤษฎี/หลกัการ/แนวคิด (2) วตัถุประสงค ์(3) 

ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 6 

ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 กาํหนดปัญหา ขั้นท่ี 2 วิเคราะห์

กิจกรรม ขั้นท่ี 3 จดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ ขั้นท่ี 4 

ประชุมเชิงปฏิบติัการ ขั้นท่ี 5 การวดัผลประเมินผล ขั้นท่ี 

6 การช่ืนชมความสาํเร็จ (4) การวดัและประเมินผล  

  3. ผลของการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ท่ีส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 พบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนโดย

ใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีส่งเสริม

ความสามารถในการแกปั้ญหามีพฒันาการความสามารถ

ในการแกปั้ญหาสูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชรู้ปแบบการ

จดัการเรียนรู้แบบปกติ และหลงัผา่นการทดลองไป 2 

สปัดาห์ ความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียนยงั

คงทนและความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียนสูง

กวา่ก่อนเรียน 

 

การอภิปรายผล 

 1. การศึกษาองคป์ระกอบของความสามารถในการ

แกปั้ญหาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 พบวา่ 

องคป์ระกอบของความสามารถในการแกปั้ญหาของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ประกอบดว้ย 4 

องคป์ระกอบ ประกอบดว้ย องคป์ระกอบดา้น

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประกอบดว้ย 

ความสามารถในการตีความ ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองท่ี

วิเคราะห์ ความช่างสงัเกตช่างสงสยัและช่างถาม  

ความสามารถในการหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล 

องคป์ระกอบดา้นความสามารถในการคิดสร้างสรรค ์

ประกอบดว้ย ความคิดริเร่ิม ความคิดคล่องตวั ความคิด

คล่องดา้นความคิด ความคิดยืดหยุน่ ความคิดสวยงาม 

ละเอียดลออ องคป์ระกอบดา้นความสามารถในการคิด

ตดัสินใจ ประกอบดว้ย ความสามารถในการระบุปัญหา 

ความสามารถในการพฒันาทางเลือก ความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์และประเมินทางเลือก ความสามารถใน

การนาํผลการตดัสินใจไปปฏิบติั ความสามารถในการ
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สร้างระบบควบคุมและประเมินผลองคป์ระกอบดา้น

ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา ประกอบดว้ย 

ความสามารถในการระบุปัญหา ความสามารถในการ

บอกสาเหตุของปัญหา ความสามารถในการหาวิธี

แกปั้ญหาใหต้รงกบัสาเหตุของปัญหา ความสามารถใน

การสร้างระบบควบคุมและประเมินผล การวิจยั

องคป์ระกอบของความสามารถในการแกปั้ญหาของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ทั้ง 4 องคป์ระกอบในคร้ังน้ี

จะเห็นวา่มีความสอดคลอ้งและมีความสาํคญัต่อการ

พฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบ

ความสามารถในการแกปั้ญหา ดา้นท่ี 1 การคิดวิเคราะห์

ของดิวอ้ี (Dewey, 1993: 30) หมายถึง การคิดอยา่ง

ใคร่ครวญไตร่ตรอง โดยอธิบายขอบเขตของการคิด

วิเคราะห์วา่ เป็นการคิดท่ีเร่ิมตน้จากสถานการณ์ท่ีมีความ

ยุง่ยากและส้ินสุดดว้ยสถานการณ์ท่ีมีความชดัเจน  

สอดคลอ้งกบัเกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ (2546, หนา้ 26-

30) ท่ีแบ่งองคป์ระกอบของการคิดวิเคราะห์ 4 ส่วนคือ (1) 

ความสามารถในการตีความ (2) ความรู้ความเขา้ใจใน

เร่ืองท่ีจะวิเคราะห์  (3) ความช่างสงัเกต  ช่างสงสยั และ

ช่างถาม (4) ความสามารถในการหาความสมัพนัธ์เชิง

เหตุผล ดา้นท่ี 2 ความคิดสร้างสรรคข์องแมทลิน (Matlin, 

1992, p. 45) หมายถึง ความคิดสร้างสรรคแ์ละไดส้รุปไว้

วา่ ความคิดสร้างสรรคจ์ะตอ้งมีลกัษณะเป็นการคน้พบ

ปัญหาซ่ึงจะตอ้งเป็นส่ิงใหม่ (novel) มีคุณภาพสูง (high 

quality) และจะตอ้งมีประโยชน ์(useful) ความคิด

สร้างสรรคอ์าจจะแบ่งได ้4 ประเภท (1) ความคิด

สร้างสรรคป์ระเภทความเปล่ียนแปลง  (2) ความคิด

สร้างสรรคป์ระเภทการสงัเคราะห์ (3) ความคิด

สร้างสรรคป์ระเภทต่อเน่ือง (4)  ความคิดสร้างสรรค์

ประเภทการลอกเลียน ดา้นท่ี 3 การคิดตดัสินใจ หมายถึง 

กระบวนการเลือกทางใดทางเลือกหน่ึงจากหลาย ๆ 

ทางเลือกท่ีไดพิ้จารณาหรือประเมินอยา่งดีแลว้วา่เป็นทาง

ใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมาย สอดคลอ้งกบั        

ไซมอน (Simon, 1960, pp. 24-27) ไดแ้บ่งชนิดของการ

ตดัสินใจออกเป็น 2 ประเภท (1) การตดัสินใจท่ีกาํหนด

ไวล่้วงหนา้ หรือมีแบบไวล่้วงหนา้ เป็นการตดัสินใจตาม

ระเบียบ กฎเกณฑ ์แบบแผนท่ีเคยปฏิบติัมาจนกลายเป็น

งานประจาํ (2) การตดัสินใจท่ีไม่ไดก้าํหนด หรือไม่มี

แบบอยา่งไวล่้วงหนา้ เป็นการตดัสินใจในเร่ืองใหม่ท่ีไม่

เคยมีมาก่อน ไม่มีระเบียบ กฎเกณฑ ์แบบแผน ดา้นท่ี 4 

การคิดแกปั้ญหาของเลตนั และสเตร์นเบริก ์(Leighton 

and Sternberg, 2003, p. 623) หมายถึง กระบวนการท่ีใช้

เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายในการเอาชนะอุปสรรค ซ่ึงเป็นส่ิง

ท่ีขดัขวางแนวทางในการหาคาํตอบของปัญหา 

สอดคลอ้งกบัสเติร์นเบิร์ก (Sternberg, 1986, p. 76) แบ่ง

กระบวนการในการแกปั้ญหา 5 ขั้นตอน คือ (1) การทาํ

ความเขา้ใจและทบทวนปัญหา (2) การกาํหนดขั้นตอนท่ี

จะใชใ้นการแกปั้ญหา (3) การเลือกขั้นตอนในการ

แกปั้ญหาตามหลกัเหตุผล (4) การเลือกใชต้วัแทนขอ้มูล

ของปัญหา (5) การกาํหนดส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกปั้ญหา 

           สาํหรับองคป์ระกอบท่ีมีค่านํ้าหนกัองคป์ระกอบ

มากท่ีสุด แสดงวา่มีความสอดคลอ้งมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 

องคป์ระกอบท่ี 2 ความสามารถในการคิดสร้างสรรค ์

(AOC) มีนํ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.96 และ

มีความแปรฝันร่วมกนักบัองคป์ระกอบความสามารถใน

การคิดแกปั้ญหา (AAAP) ร้อยละ 93 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

การ์ดเนอร์ (Gardner, 1998, p. 30) กล่าววา่ ความคิด

สร้างสรรค ์คือ ความคิดในการแกปั้ญหา และเกิดผลผลิต

ท่ีสร้างสรรค ์บุคคลท่ีสามารถแกปั้ญหา สร้างสรรค์

ส่ิงประดิษฐห์รือสร้างความคิดริเร่ิม และไดรั้บการ

ยอมรับจากวฒันธรรมหน่ึงหรือมากกวา่ ส่วนงานท่ี

สร้างสรรคน์อกจากจะมีความแปลกใหม่แลว้ ควรท่ีจะอยู่

ในกรอบความคิดท่ียอมรับของสายงานนั้น ๆ สอดคลอ้ง

กบัอารี พนัธ์มณี (2540, หนา้ 20) กล่าววา่ ความคิด

สร้างสรรค ์คือ ความสามารถในการคิดคน้ส่ิงแปลกใหม่

ท่ีมีประโยชนแ์ละเอ้ืออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่สงัคม 
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นอกจากน้ี ผลจากการคิดคน้พบส่ิงเหล่าน้ีจะนาํไปสู่การ

คิดประดิษฐส่ิ์งท่ี ใหม่ ๆ ติดตามมาดว้ย 

        2. ผลการสร้างรูปแบบการจดัการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ท่ีส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิจยัตาม

วตัถุประสงคข์องการวิจยัขอ้ท่ี 2 การพฒันารูปแบบการ

จดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีส่งเสริมความสามารถในการ

แกปั้ญหาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 เป็นการวิจยั

ต่อจากการศึกษาองคป์ระกอบความสามารถในการ

แกปั้ญหาของนกัเรียนนั้นเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความ

ชดัเจน เน่ืองจากไดม้าจากการวิเคราะห์เอกสาร งานวิจยั

ท่ีเก่ียวขอ้ง การสมัภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุและการวิเคราะห์

องคป์ระกอบบุกเบิกและจากการศึกษาจากเอกสาร 

แนวคิด หลกัการของทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ 

ประกอบดว้ยแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ  ตามรูปแบบการจดัการ

เรียนรู้ตามแนวคิดอริยสจั 4 เป็นกระบวนการแสวงหา

ความรู้โดยผูเ้รียน พยายามคิดคน้การแกปั้ญหาโดยใช้

ลาํดบัขั้นตอนทั้ง 4 ขั้น ประกอบดว้ย (1) กาํหนดปัญหา  

(ขั้นทุกข ์) กาํหนดและนาํเสนอปัญหาอยา่งละเอียด 

พยายามใหเ้ขา้ใจต่อปัญหานั้นตรงหนั  และพยายามเร้า

ความรู้สึกใหเ้กิดความตระหนกัวา่ทุกคนมีส่วนเก่ียวขอ้ง

กบัปัญหานั้น และทุกคนจะตอ้งร่วมมือกนัช่วยแกปั้ญหา  

(2) ตั้งสมมติฐาน (ขั้นสมุทยั) พิจารณาดว้ยตนเองวา่

สาเหตุของปัญหานั้นมีอะไรบา้ง (3) ทดลองและเกบ็

ขอ้มลู (ขั้นนิโรธ) โดยวิธีการจดบนัทึกขอ้มลูหรือ

ออกแบบตารางบนัทึกขอ้มลู (4) วิเคราะห์ขอ้มลูและ

สรุปผล (ขั้นมรรค) สรุปไดว้า่ในบรรดาการทดลองหรือ

การกระทาํหลาย ๆ อยา่งนั้น บางอยา่งกแ็กปั้ญหาไม่ได ้

บางอยา่งกแ็กปั้ญหาไดช้ดัเจน การแกปั้ญหาใหส้าํเร็จ

จะตอ้งทาํอยา่งไร  แลว้กาํหนดแนวทางในการปฏิบติั

และลงมือปฏิบติัตามแนวทางนั้น  พร้อมกบัสรุป

เช่ือมโยงขอ้คิดเห็นและบนัทึกขอ้มลูต่างๆ เม่ือแกไ้ข

ปัญหานั้น ๆ   ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสานกาเย่ เป็น

การจดัการเรียนรู้ท่ีมีระบบ เร่ิมจากง่ายไปยาก ทฤษฎีพหุ

ปัญญาเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ส่งเสริมเชาว์

ปัญญาใหเ้หมาะสมกบัขั้นพฒันาของผูเ้รียน ทฤษฎีท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการแกปั้ญหา (1) ทฤษฎีพฒันาการทาง

สติปัญญาของเพียเจต ์(2) ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญา

ของบรูเนอร์ (3) ทฤษฎีการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์

ของทอร์เรนซ์ ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองโดยการ

สร้างช้ินงาน เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการสร้างพลงั

ความรู้ในตนเอง นาํความคิดของตนเองไปสร้างช้ินงาน

โดยใชส่ื้อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  ทฤษฎีการเรียนรู้

แบบร่วมมือ เป็นกิจกรรมท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนช่วยกนัในการ

เรียนรู้โดยมีกิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนมีการพ่ึงพาอาศยักนั การ

สอนแบบโครงงาน เพ่ือใหมี้ความรู้ความสามารถในการ

คิดวิเคราะห์ วางแผน เกบ็รวบรวมขอ้มูล เรียนรู้แบบองค์

รวม พฒันาทกัษะ การศึกษาคน้ควา้ การส่ือสาร  

การสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองนาํไปใชแ้กปั้ญหาและ

ทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจ (1) ทฤษฎีความตอ้งการของมาสโลว ์ 

(2) ทฤษฎีความคาดหวงัของวิกเตอร์ วรูม  (3) ทฤษฎี

แรงจูงใจของเฮอร์ซเบิร์ก (4) ทฤษฎีเอกซ์ (x) และทฤษฎี

วาย (Y) ของ แมคเกรเกอร์ และศึกษาเพ่ือพฒันา

ความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียนมธัยมศึกษาปี

ท่ี 2 เรียกวา่ PAIWAT ประกอบดว้ย  องคป์ระกอบของ

รูปแบบการจดัการเรียนรู้ 4 องคป์ระกอบ คือ (1) ทฤษฎี/

หลกัการ/แนวคิด (2) วตัถุประสงค ์(3) ขั้นตอนการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ (4) การวดัและประเมินผล แลว้จึงนาํ

องคป์ระกอบนั้นมาสร้างเป็นรูปแบบการจดัการเรียนรู้

ประกอบดว้ยขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ มี 6 ขั้นตอน 

ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 กาํหนดปัญหา เป็นขั้นตอนแรกท่ีมี

ความสาํคญัอยา่งมาก เพราะการกาํหนดปัญหาท่ีถกูตอ้ง 

ยอ่มมีผลต่อการดาํเนินการในขั้นต่อ ๆ ไปของ

กระบวนการ ในขั้นน้ีเป็นการฝึกใหน้กัเรียนมองเห็น

ปัญหาท่ีเกิดข้ึน จึงเป็นการฝึกนกัเรียนใหวิ้เคราะห์

สามารถมองเห็นปัญหาจากสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้และ

เป็นขั้นตอนของการจดัการเรียนรู้ตามขั้นของอริยสจั 4 

(ขั้นทุกข)์  ขั้นท่ี 2 วิเคราะห์กิจกรรม เป็นขั้นตอนท่ีเป็น
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การวิเคราะห์ปัญหาและหาเหตุผลมาอธิบาย เป็นการฝึก

ใหน้กัเรียนสร้างสมมติฐานสาํหรับใชแ้กปั้ญหานั้น ๆ 

พร้อมทั้งวางแผน ดาํเนินงานเพ่ือหาคาํตอบดว้ยตนเอง  

และทาํการศึกษาจากแหล่งวิทยาการต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย 

สอดคลอ้งกบัและเป็นขั้นตอนของการจดัการเรียนรู้ตาม

ขั้นของอริยสจั 4 (ขั้นสมุทยั) และ (ขั้นนิโรธ) ขั้นท่ี 3 

จดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ เป็นขั้นตอนท่ีเป็นการ

วิเคราะห์เพ่ือจดัเน้ือหา กิจกรรมใหส้อดคลอ้งตามกลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัเกรียงศกัด์ิ เจริญวงศกัด์ิ (2546, หนา้ 34) 

การบูรณาการ คือ การผนวก การประสาน การเติมเตม็

การเช่ือมโยง การรวมกนั ร่วมกนั  โดยเอาหน่วยยอ่ย

ทั้งหลายท่ีต่างแยกๆ กนัอยูม่ารวมเขา้ดว้ยกนัเป็นองค์

รวม ขั้นท่ี 4 ประชุมเชิงปฏิบติัการ เป็นขั้นตอนท่ีเป็นการ

วิเคราะห์ท่ีมีปฏิบติัการ มีการนาํเสนอผลงาน การ

แลกเปล่ียนเรียนรู้และในขั้นน้ีนกัเรียนทุกคนจะมีการ

แลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั ขั้นตอนน้ีจะ

ทาํใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจในส่ิงท่ีเกิดข้ึนสูงมากข้ึน 

เน่ืองจากนกัเรียนไดฝึ้กฝนความรู้ ความสามารถในการ

แกปั้ญหาและจากการสงัเกตของผูวิ้จยั  พบวา่  นกัเรียนมี

ความมัน่ใจในการนาํเสนอความรู้เป็นอยา่งดี และ

บรรยากาศในการเรียนรู้นกัเรียนสนุกสนานเป็นกนัเอง 

ขั้นท่ี 5 การวดัผลประเมินผล เป็นขั้นตอนท่ีเป็นการ

วิเคราะห์การประเมินสภาพจริง กระบวนการ ผลของการ

กระทาํและความพึงพอใจ ซ่ึงเป็นการประเมินผลการ

ปฏิบติัวา่การปฏิบติัประสบผลสาํเร็จมากนอ้ยเพียงใด มี

ปัญหาอุปสรรคอะไรหรือวางแผนพฒันาเร่ืองใหม่ต่อไป 

ขั้นท่ี 6 การช่ืนชมความสาํเร็จ เป็นขั้นตอนท่ีมีการ

นาํเสนอผลงาน การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ความสามารถใน

การแกปั้ญหาและจากการสงัเกตของผูวิ้จยั พบวา่ 

นกัเรียนมีภูมิใจในผลงานของตนเองซ่ึงมีความสามารถ

ในการคิด  คิดเป็น สามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ ไดแ้ละมี

ความเขา้ใจในตนเอง และผูอ่ื้นมากข้ึน จะเห็นไดว้า่การ

จดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบการจดัการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ท่ีส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหา ทั้ง 

6 ขั้นตอน ส่งผลต่อการแกปั้ญหาของนกัเรียนทุกขั้นทาํ

ใหน้กัเรียนสามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน   

         3. การศึกษาผลการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ท่ีส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 สามารถอภิปรายผลวา่ 

           1. นกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีใชรู้ปแบบการจดัการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีส่งเสริมความสามารถในการ

แกปั้ญหา มีค่าคะแนนเฉล่ียความสามารถในการ

แกปั้ญหา หลงัเรียนสูงกวา่กลุ่มควบคุมท่ีใชรู้ปแบบการ

จดัการเรียนรู้แบบปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 จากผลดงักล่าวสามารถอภิปรายผลไดว้า่ นกัเรียน

กลุ่มทดลองท่ีใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ความสามารถ

ในการแกปั้ญหา ซ่ึงเป็นรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ี

พฒันาใหน้กัเรียนไดฝึ้กฝนกระบวนการแกปั้ญหาทั้ง

รายบุคคล กลุ่มยอ่ยและกลุ่มใหญ่ ตามขั้นตอน

กระบวนการแกปั้ญหา 4 ดา้น ประกอบดว้ย

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการ

คิดสร้างสรรค ์ ความสามารถในการคิดตดัสินใจและ

ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา เป็นการจดั

ประสบการณ์ใหแ้ก่นกัเรียนจากสถานการณ์ในรูปแบบ

ต่างๆ ทั้งจากการลงมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเองจาก

เอกสารสาํหรับผูเ้รียนเพ่ือใชป้ระกอบการจดัการเรียนรู้

ขั้นท่ี 1-4 และจากการทาํโครงงานวิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็น

ประสบการณ์ท่ียึดนกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง เปิดกวา้งให้

อิสระในการคิดแก่นกัเรียนในการใชค้วามสามารถใน

การแกปั้ญหานั้น ๆ เป็นไปตามทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ม

ผสมผสานกาเย ่ท่ีจดัการเรียนรู้ท่ีมีระบบ เร่ิมจากง่ายไป

ยาก ทฤษฎีพหุปัญญาเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี

หลากหลาย ส่งเสริมเชาวปั์ญญาใหเ้หมาะสมกบัขั้น

พฒันาของผูเ้รียน  ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองโดย

การสร้างช้ินงานทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็น

กิจกรรมท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนช่วยกนัในการเรียนรู้ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัก่ิงแกว้ อารีรักษ ์และคณะ, 2548, หนา้ 86-
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90 นกัเรียนจะไดเ้รียนรู้จากกิจกรรม  5 รูปแบบ คือ (1) 

ลงมือปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เป็นศูนยก์ลาง

แห่งการเรียนรู้ มีโอกาสได ้พฒันาพหุปัญญา หรือปัญญา

หลายดา้นพร้อม ๆ กนั (2) มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ โดยมี

ปฏิสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น มีประสบการณ์ในการมีส่วนร่วม 

เรียนรู้ร่วมกบัผูอ่ื้น ทาํงานกลุ่ม (3) สามารถวิเคราะห์การ

เรียนรู้ ผูเ้รียนไดแ้สดงความรู้สึกของตนเองต่อการทาํ

กิจกรรม ไดต้อบคาํถามท่ีไดรั้บจากประสบการณ์การ

เรียนรู้ จากคาํถามวา่ ทาํอะไร กบัใคร ทาํไม และเกิด

ความรู้สึกอยา่งไร (4) สร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง สรุป

ไดเ้อง สร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง ทาํใหก้ารเรียนรู้มี

ความหมายต่อนกัเรียน มากกว่าการเรียนรู้จากท่องจาํจาก

ตาํรา (5) นาํส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้นชีวิตจริง 

เป็นการเรียนรู้ท่ีแท ้คือ นาํความรู้ไปประยกุตใ์ช้

แกปั้ญหากบัส่ิงท่ีเกิดในชีวิตจริง ไดรั้บการกระตุน้ใหคิ้ด

วา่จะนาํส่ิงท่ีสรุปไดไ้ปประยกุตใ์ชอ้ยา่งไรบา้ง 

สอดคลอ้งกบักรมวิชาการ, 2540, หนา้ 92-125 กล่าววา่ 

พฒันาการคิดของมนุษยจ์ะเป็นขั้นตอนจากขั้นหน่ึงไปสู่

อีกขั้นหน่ึง โดยไม่มีการขา้มขั้น พฒันาการคิดของเดก็จะ

เกิดจากการมีปฏิสมัพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มท่ีผูเ้รียนพยายาม

ทาํความเขา้ใจ นาํความเขา้ใจเดิมมาใชแ้ละแปล

ความหมายของเร่ืองใหม่ เม่ือเขา้ใจกจ็ะสบายใจ  เกิด

สภาวะสมดุล เดก็จะพฒันาทกัษะการรู้หรือคิดไดจ้ากการ

จดักระทาํกบัความคิดหรือขอ้มูล มีโอกาสไดพิ้นิจ

พิจารณา และพยายามรวบรวมใหเ้ป็นรูปแนวคิดใหม่ 

ขอ้มลูหรือความคิดต่างๆ จะมีความหมายกบัเด็กก็ต่อเม่ือ

เขามีโอกาสไดจ้ดักระทาํกบัขอ้มลู และสอดคลอ้งกบั

สมชาย  รัตนทองคาํ (2545) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การ

พฒันารูปแบบการสอนท่ีเนน้กระบวนการคิดอยา่งมี

วิจารณญาณสาํหรับนกัศึกษากายภาพบาํบดั 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น กลุ่มทดลองใชรู้ปแบบการสอนท่ี

เนน้กระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึน 

ส่วนกลุ่มควบคุมใชก้ารสอนแบบปกติ ผลการวิจยัพบวา่ 

กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียกระบวนการคิดอยา่งมี

วิจารณญาณสูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั .05 และทั้งสองกลุ่มมีคะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงกวา่เกณฑข์องรายวิชาซ่ึงกาํหนดไว ้

ร้อยละ 60 

   2. นกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีใชรู้ปแบบการจดัการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีส่งเสริมความสามารถในการ

แกปั้ญหาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีค่าคะแนน

เฉล่ียความสามารถในการแกปั้ญหา หลงัเรียนรู้สูงกวา่

ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จากผล

ดงักล่าวสามารถอภิปรายผลไดว้า่ ปัจจยัท่ีทาํใหรู้ปแบบมี

ประสิทธิภาพสามารถนาํไปใชไ้ดก้บันกัเรียนมธัยมศึกษา

ปีท่ี 2 ได ้เน่ืองมาจากกระบวนการเรียนการสอน 

มีการออกแบบอยา่งมีขั้นตอน ประกอบดว้ย ขั้นท่ี 1 

กาํหนดปัญหา ขั้นท่ี 2 วิเคราะห์กิจกรรม  ขั้นท่ี 3 จดัการ

เรียนรู้แบบบูรณาการ ขั้นท่ี 4 ประชุมเชิงปฏิบติัการ ขั้นท่ี 

5 การวดัผลประเมินผล ขั้นท่ี 6 การช่ืนชมความสาํเร็จ 

เป็นรูปแบบท่ีมียทุธวิธีการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้

ผูเ้รียนเป็นสาํคญัแบบหน่ึงท่ีช่วยส่งเสริมและพฒันา

ความสามารถในการแกปั้ญหา ซ่ึงนกัเรียนสามารถ

นาํไปใชใ้นการทาํงานและดาํรงชีวิตไดต้ลอดชีวิต 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนฤมล ศราพนัธ์ุ (2546) ไดท้าํ

การวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการสอนทกัษะการคิด

อยา่งมีวิจารณญาณสาํหรับครุศึกษาทางคหกรรมศาสตร์ 

รูปแบบการสอนทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณสาํหรับ

ครุศึกษาทางคหกรรมศาสตร์ ประกอบดว้ยปัจจยัภายใน

และปัจจยัภายนอก ซ่ึงกระบวนการคิดอยา่งมี

วิจารณญาณ และรูปแบบการคิดเป็นองคป์ระกอบท่ี

สาํคญัของปัจจยัภายใน ส่วนปัจจยัภายนอกประกอบดว้ย 

1) ปัจจยันาํเขา้ ไดแ้ก่ คุณลกัษณะของผูส้อนท่ีมีความเป็น

กลัยาณมิตร คุณลกัษณะผูเ้รียนท่ีเป็นผูก้ระตือรือร้น และ

สาระท่ีเหมาะสมสาํหรับฝึกทกัษะการคิด 2) 

กระบวนการในชั้นเรียนท่ีครูมีบทบาทเป็นผูค้อยช้ีแนะ 

อาํนวยความสะดวก ผูเ้รียนท่ีมีส่วนร่วม อยา่ง

กระตือรือร้น กิจกรรมจูงใจใหผู้เ้รียน ฝึกทกัษะการคิด 
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บรรยากาศในชั้นเรียนท่ีผอ่นคลาย การผสมผสานเทคนิค 

การประเมินผล ส่วนกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพฒันาการคิด

อยา่งมีวิจารณญาณ มี 5 กิจกรรม  

 3. นกัเรียนกลุ่มทดลองใชรู้ปแบบการจดัการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีส่งเสริมความสามารถในการ

แกปั้ญหาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนเรียน 

หลงัเรียนและหลงัการติดตามผล แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จากผลดงักล่าวสามารถ

อภิปรายผลไดว้า่ เม่ือนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีใชรู้ปแบบ

การจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีส่งเสริมความสามารถใน

การแกปั้ญหาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 แลว้ 

ปรากฏวา่ความสามารถในการแกปั้ญหายงัคงท่ีและ

เปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน เม่ือระยะเวลาผา่นไป 2 

สปัดาห์ เน่ืองจากผูวิ้จยัไดจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้ตาม

ขั้นตอนอยา่งเป็นระบบ มีการฝึกฝนอยา่ต่อเน่ืองทาํให้

นกัเรียนมีการพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาคงท่ี

และคงทนตลอดจนใหก้ารเสริมแรงโดยการใหก้าํลงัใจ 

ใหค้าํชมเชยและใหร้างวลัเพ่ือใหน้กัเรียนไดมี้ความ

คงทนและถาวรต่อไป สอดคลอ้งกบัทฤษฎีลาํดบัขั้น

ความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow’s) ในดา้นความ

ตอ้งการความสาํเร็จอยา่งแทจ้ริง หรือความตอ้งการ

แสวงหาความกา้วหนา้ใหแ้ก่ตนเอง ความตอ้งการในขั้น

น้ีมนุษยจ์ะมีความสุขในการทาํงาน มีความพอใจท่ีจะ

สร้างความสมบูรณ์ใหแ้ก่ชีวิต มีความตอ้งการใหต้น

เจริญกา้วหนา้ยิ่งข้ึน  

  4. พฤติกรรมของนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีใช้

รูปแบบการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีส่งเสริม

ความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีค่าคะแนนเฉล่ียความสามารถในการ

แกปั้ญหา หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 สามารถอภิปรายผลไดว้า่ ในการเรียน

การสอนท่ีใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ี

ส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุก

ขั้นตอน และไดเ้รียนรู้ผา่นการฝึกปฏิบติักิจกรรม ตั้งแต่

ขั้นตอนการกาํหนดปัญหา วิเคราะห์กิจกรรม จดัการ

เรียนรู้แบบบูรณาการ ประชุมเชิงปฏิบติัการ  

การวดัผลประเมินผล การช่ืนชมความสาํเร็จ ทั้ง 6 

ขั้นตอนน้ีทาํใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้กิจกรรม

ดว้ยกนัตลอดจนก่อใหเ้กิดความตระหนกัรู้ภายในตนเอง

จนเกิดทกัษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

ความสามารถในการคิดสร้างสรรค ์ความสามารถในการ

คิดตดัสินใจและความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 

สามารถมาประยกุตใ์ชใ้หป้ระโยชนแ์ก่ตนเอง ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของโสภิตา ทดัพินิจ (2548) ไดท้าํ

การวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการสอนท่ีส่งเสริม

ความสามารถในการใชก้ระบวนการพยาบาล และทกัษะ

การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และเปรียบเทียบความสามารถ

ในการใชก้ระบวนการพยาบาลและทกัษะการคิดอยา่งมี

วิจารณญาณ ระหวา่งกลุ่มท่ีสอน โดยใชรู้ปแบบการสอน

ท่ีพฒันาข้ึนกบักลุ่มท่ีสอนตามปกติ ผลการวิจยัพบวา่ 

กลุ่มทดลองท่ีสอนโดยใชรู้ปแบบการสอนท่ีพฒันาข้ึนมี

คะแนนความสามารถในการใชก้ระบวนการพยาบาลและ

คะแนนทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณสูงกวา่กลุ่ม

ควบคุมท่ีสอนตามปกติ อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังนี้ 

 1. รูปแบบการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ี

ส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 สามารถพฒันาความสามารถในการ

แกปั้ญหาของนกัเรียนใหสู้งข้ึน  ดงันั้นโรงเรียนควร

ส่งเสริมใหค้รูผูส้อนนาํรูปแบบการจดัการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ท่ีส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาไป

ใชใ้นการจดัการเรียนรู้ โดยการจดัการอบรมใหแ้ก่

ครูผูส้อน 

         2. ผูส้อนมีหนา้ท่ีและบทบาทสาํคญัในการจดัการ

เรียนการสอนในหอ้งเรียนและเป็นผูก้ระตุน้ใหผู้เ้รียน

ตระหนกัเห็นความสาํคญัของความสามารถในการ
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การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อใน 

วทิยาลยัเทคโนโลยไีทยอโยธยาบริหารธุรกจิ 

THE Parent's Decision Making for Relative to Study at Thalayothaya Business   

Administration Technological College 

  

                                                                                                                                                                           พชัรีรัตน ์ เอ่ียมบรรจง                                                                                                           

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการตดัสินใจของผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้ศึกษา

ต่อในวิทยาลยัเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจในดา้นหลกัสูตร  สถานท่ีตั้ง ดา้นช่ือเสียงของวิทยาลยั  ดา้นอุปกรณ์

การเรียน  ดา้นค่าเล่าเรียน  ดา้นคุณภาพครู  ดา้นการบริการและส่ิงอาํนวยความสะดวก  และดา้นการติดต่อส่ือสารและ

ดา้นการประชาสมัพนัธ์  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึนมีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาระหวา่ง 

0.67-1.00 และมีค่าความเช่ือมัน่โดยวิธีของครอนบาค 0.98 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก่ สถิติพ้ืนฐานและ

เปรียบเทียบความแตกต่างของการตดัสินใจโดยใช ้t-test และ F-test ผลการศึกษาวิจยัพบวา่การตดัสินใจของผูป้กครอง

ในการส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาต่อในวิทยาลยัเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ  โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบั

มาก. การเปรียบเทียบการตดัสินใจของผูป้กครองพบวา่ ผูป้กครองท่ีเป็นเพศชายและผูป้กครองท่ีเป็นเพศหญิง มีระดบั

การตดัสินใจไม่แตกต่างกนั  ผูป้กครองท่ีมีอาย ุ30-45 ปี ตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้เรียนจากช่ือเสียงของวิทยาลยัมากกวา่

ผูป้กครองท่ีมีอายตุํ่ากวา่ 30 ปี  ผูป้กครองท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโทข้ึนไป พอใจในการตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้

เรียนจากสถานท่ีตั้งมากกวา่ผูป้กครองท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี ผูป้กครองท่ีมีรายไดต้ํ่ากวา่ 12,500 บาท 

ตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้เรียนจากสถานท่ีตั้งมากกวา่ผูมี้รายไดร้ะหวา่ง 12,500 -25,000 บาท 

 

คําสําคัญ : การตดัสินใจของผูป้กครอง, การเขา้เรียน, วิทยาลยัเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ 

  

Abstract 

 The purposes of this research are to investigate and compare parental decisions for sending their children to 

study at Thaiayothaya Business Administration Technological College related to eight factors. Those are courses, 

location, prestige of the college, study materials, school fees, teacher qualities, services and facilities and 

communication and public relations.  The subjects of the study are 400 parents. A questionnaire developed by the 

researcher was used for data collection. The reliability by Cronbach's alpha coefficient is 0.98 and the index of 

consequence (IOC) is between 0.67-1.00. The statistics used for analyzing data are descriptive statistics: percentage, 

mean, standard deviation and inferential statistics, t-test, F-test.  The research finds that: (1) parental decisions for 

sending their relatives to study at Thaiayothaya Business Administration Technological College is, overall and in 
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each aspect, at a high level. The prestige of the college is the first priority. Comparing the parental decisions, the 

findings are as follows: The decisions of both male and female parents are not different. With respect to the prestige 

of the college, the parents who were 30-45 years old placed more emphasis in their decision than who were less than 

30 years old. With regard to location, the parents with at least a master's degree placed more emphasis in their 

decision than those who had a bachelor 's degree or lower. In addition, with respect to location, the parents who 

earned less than 12,500 baht per month placed more emphasis in their decision than those who earned from 12,500 to 

25,000 bath per month. 

 

Keywords: parents' decision, study choice, Thaiayothaya  Business  Administration 

 

ความนํา  

 จากแนวทางการพฒันาประเทศแผนพฒันา

เศรษฐกิจ  โดยยึดแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาติฉบบัท่ี 10 (2550-2554) พบวา่ มีอตัราการ

เจริญเติบโตในเร่ืองของการปรับโครงสร้างของประเทศ

หลายดา้น ดงันั้นจึงถือไดว้า่ศึกษาเป็นพ้ืนฐานสาํคญัใน

การพฒันาคนใหมี้ความรู้ความสามารถในการดาํรงชีวิต

ท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ

และสงัคม  สามารถปรับตวัไดจ้ากผลกระทบจากกระแส

โลกาภิวตันต่์าง ๆ ท่ีหลัง่ไหลเขา้มาอยา่งรวดเร็วจาก

ความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยีการส่ือสาร ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี

ยอมรับกนัทัว่ไปแลว้วา่  มีผลทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง

อยา่งมากทั้งในเร่ืองของเศรษฐกิจ  สงัคม วฒันธรรม  

วิทยาศาสตร์  และการเมืองการปกครอง ดงันั้นเม่ือคน

ไดรั้บการพฒันาอยา่งสมดุล มีความรู้ความเขา้ใจ  

ตระหนกัในสิทธิและหนา้ท่ีของตนเอง พวกเขาเหล่านั้น

กมี็ส่วนร่วมในการพฒันาประเทศชาติตามศกัยภาพอยา่ง

เหมาะสมดงัพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระ

เจา้อยูห่วัภูมิพลอดุยเดช ฯ ในพิธีพระราชทานปริญญา

บตัรแก่บณัฑิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  เม่ือวนัท่ี 26 

กรกฎาคม  พ.ศ. 2539  มีใจความวา่ การพฒันาประเทศ

จะบรรลุผลตามเป้าหมายไดม้ากนอ้ยเพียงใดนั้น

ยอ่มข้ึนอยู่กบัปัจจยัประกอบหลายอยา่ง  อยา่งแรก 

ตอ้งมีคนดี  คือ  มีปัญญา มีความรับผิดชอบมีความวิริยะ

อุตสาหะเป็นผูป้ฏิบติั อยา่งท่ีสอง ตอ้งมีวิทยาการท่ีดีเป็น

เคร่ืองใชป้ระกอบการ อยา่งท่ีสาม  ตอ้งมีการวางแผนท่ีดี 

ใหพ้อเหมาะพอความควรกบัฐานะเศรษฐกิจและ

ทรัพยากรท่ีมีอยู ่ โดยคาํนึงถึงประโยชนอ์นัพึงประสงค์

ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลกัปฎิบติั ปัจจุบนั

นกัเรียนจะเลือกเรียนต่อสายสามญั (สายสามญั  หมายถึง  

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 4-6 ) มากกวา่สายอาชีพ 

เพราะเหตุผลหลายประการ ไม่วา่จะเป็นเพราะมุมมอง

ของผูป้กครอง  หรือตวันกัเรียนเอง  ท่ีมีความคิดวา่คนท่ี

เรียนสายอาชีพจะตอ้งเป็นคนเรียนไม่เก่ง หรือไม่สามารถ

เรียนสายสามญัไดจึ้งเลือกเรียนสายอาชีพ  รวมทั้งคนท่ีเรียน

สายอาชีพส่วนใหญ่เป็นคนท่ีไม่ตอ้งการเรียนสูง แค่

ตอ้งการเรียนเพ่ือจะไปทาํงานใหไ้ดเ้ร็วท่ีสุด  จึงทาํให้

อดีตจนถึงปัจจุบนั  นกัเรียนจากสายสามญัไม่วา่จะเป็น

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ศึกษาต่อในระดบั  

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือจะเป็นนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ศึกษาต่อระดบั ปวส. นอ้ยลงหรือแทบ

ไม่มีเลย  ส่วนมากนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา   ปีท่ี 3 จะ

ศึกษาต่อชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 หรือนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ศึกษาต่อระดบัมหาวิทยาลยัมากกวา่

ปัญหาของการจดัการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษา

เอกชน  คือ  สถานการณ์การแข่งขนัทางธุรกิจของ

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในปัจจุบนั  เน่ืองจาก

3 

3 

4 

4 
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โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนและรัฐบาลเปิดเพ่ิมมากข้ึน  

และจากผลกระทบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ  อนัส่งผลต่อการ

ตดัสินใจของนกัเรียนและผูป้กครองในการเลือกเขา้

ศึกษาต่อในสถานศึกษานั้น ๆ ทาํใหน้กัเรียนเลือกศึกษา

ต่อมีจาํนวนนอ้ยลง (ปัญญา  บุญเลิศลํ้า, 2547, หนา้ 2)  

จาํนวนนกัเรียนท่ีลดนอ้ยลงไม่วา่จะเป็นทศันคติของ

นกัเรียน ผูป้กครอง และความไม่สนใจในการเรียนการ

สอน ทาํใหโ้รงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนหลายแห่งตอ้งปิด

ตวัลงและส่งผลใหป้ระเทศตอ้งขาดกาํลงัแรงงานท่ีสาํคญั

ท่ีมีส่วนสาํคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ เน่ืองจากการ

เรียนสายอาชีพจะมุ่งเนน้สร้างทกัษะ  ความชาํนาญ  

ประสานความเป็นสากล  ฝึกฝนคนใหเ้ป็นนกัธุรกิจและ

เช่ียวชาญงานดา้นต่าง ๆ ปัญหาดงักล่าวจึงเป็นสาเหตุท่ี

สาํคญัและควรรีบแกไ้ขหรือรู้ถึงปัจจยัปัญหาเพ่ือทาํการ

แกไ้ขจดัการและบูรณาการการเรียนการสอนสายอาชีพ  

ใหเ้ป็นท่ีสนใจและเปล่ียนมุมมองใหม่ใหก้บัผูป้กครอง

และตวันกัเรียนอีกดว้ย (ละเอียด ศรีหาเหง่า, 2549, หนา้ 

3) การจดัการศึกษาเป็นหนา้ท่ีของรัฐ    ดงัรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทย 2540 มาตรา 10 และ 13 กล่าวถึง

สิทธิและหนา้ท่ีทางการศึกษาไวว้า่   (สาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2544, หนา้ 2)  ทั้งน้ี 

การศึกษาการตดัสินใจของผูป้กครองในการเลือกศึกษา

ต่อระดบัอาชีวศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ ซ่ึง

จะเป็นแนวทางเพ่ิมจาํนวนนกัเรียนเพ่ือสร้างแรงงานท่ีมี

ทกัษะดา้นวิชาชีพท่ีมีคุณภาพสามารถแข่งขนักบัแรงงาน

ต่างชาติได ้รวมทั้งเพ่ือการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ

ต่อไป  โรงเรียนเอกชน  ตอ้งสร้างมาตรฐานทางวิชาการ  

การเรียนการสอน  และคุณภาพของนกัเรียนจะตอ้งทาํ

การพฒันาโรงเรียนทุกวิถีทางเพ่ือใหโ้รงเรียนมีช่ือเสียง              

มีคุณภาพสูงกวา่เกณฑม์าตรฐานทัว่ไป  จาํตอ้งทาํให้

โรงเรียนเป็นท่ีนิยมเช่ือถือ ศรัทธาของผูป้กครองและ

นกัเรียนโดยทัว่ไปในชุมชน  โรงเรียนจะตอ้งนาํ

มาตรการในกระบวนการบริหารมาใชอ้ยา่งจริงจงั 

(สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2544, หนา้ 

3)  ดงันั้น  ผูวิ้จยัจึงไดท้าํการศึกษาการตดัสินใจของ

ผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาต่อในวิทยาลยั

เทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจจากผูป้กครอง

นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 1-3 
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กรอบแนวคิดการวจัิย         
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ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

สมมติฐานการวจัิย 
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 2. ผูป้กครองท่ีมีอาย ุ รายได ้ ระดบัการศึกษา  

และเพศต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนัท่ี

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 
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วธีิดําเนินการวจัิย 
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 1. ระดบัการตดัสินใจของผูป้กครองในการส่ง

บุตรหลานเขา้ศึกษาต่อในวิทยาลยัเทคโนโลยีไทย 

อโยธยาบริหารธุรกิจโดยภาพรวมยูใ่นระดบัมาก คือ  

(Χ = 3.83) และ (SD = 0.69) และเม่ือพิจารณาเป็นรายได ้

พบวา่ ดา้นหลกัสูตร มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ 

(Χ  = 3.92) และ (SD = 0.67) ดา้นสถานท่ีตั้ง คือ 

(Χ  = 3.71) และ (SD = 0.75) ดา้นช่ือเสียงของวิทยาลยั  

คือ (Χ  =4.03) และ (SD =0.73)ดา้นอุปกรณ์การเรียน  

คือ (Χ  =3.77) และ(SD = 0.82)  ดา้นค่าเล่าเรียน  คือ      

(Χ  = 3.79) และ  (SD = 0.77)  ดา้นคุณภาพของครู คือ   

(Χ = 3.92) และ (SD = 0.84) ดา้นการบริการและส่ิง

อาํนวยความสะดวก  คือ  (Χ = 3.75) และ (SD = 0.82)

และดา้นการติดต่อส่ือสารและดา้นการประชาสมัพนัธ์ 

คือ (Χ  = 3.80) และ (SD = 0.84) 

 2. เม่ือเปรียบเทียบระดบัการตดัสินใจของ

ผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาต่อในวิทยาลยั

เทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจในภาพรวมและราย

ดา้นเม่ือจาํแนกตามเพศ พบวา่ ผูป้กครองท่ีเป็นเพศชาย

และเพศหญิงพบวา่ไม่แตกต่างกนั โดยไม่มีระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 และเม่ือเปรียบเทียบความ

แตกต่างของอาย ุระดบัการศึกษาของผูป้กครอง มีความ

แตกต่างกนัโดยมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 

 

 

 

การอภิปรายผล 

 ผูป้กครองท่ีตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาต่อ

ในวิทยาลยัเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจไดใ้ห้

ความสาํคญัการตดัสินใจในดา้นช่ือเสียงและสถานท่ีตั้ง

ของวิทยาลยั สาเหตุเพราะวิทยาลยัมีสถานท่ีตั้งท่ีมีความ

เหมาะสมและเป็นท่ียอมรับจากหน่วยงานทั้งภายในและ

ภายนอก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของจาํนงศรี  ก่อเกิด 

(2550); ปัญญา บุญเลิศลํ้า (2542) และละเอียด   

ศรีหาเหง่า (2549) รวมทั้งวิทยาลยัยงัไดรั้บรางวลั

โรงเรียนรางวลัพระราชทาน ประจาํปีการศึกษา 2553 

และรางวลัรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ.และ ISO 

ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีรับรองคุณภาพทางการศึกษาใหก้บัทาง

วิทยาลยั   ซ่ึงทาํใหผู้ป้กครองยอมรับและตดัสินใจส่ง

บุตรหลานเขา้มาศึกษาต่อในวิทยาลยัต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังนี้ 

 1. ดา้นหลกัสูตร วิทยาลยัควรพฒันาทกัษะ 

วิชาชีพและหลกัสูตรใหท้นัสมยัเหมาะสมและสอดคลอ้ง

กบัสภาพปัจจุบนั 

 2. ดา้นอุปกรณ์การเรียน ควรปรับปรุงและ 

เพ่ิมเติมอุปกรณ์การเรียนใหมี้ความพร้อมและเพียงพอกบั

จาํนวนผูเ้รียน โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
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คือ (Χ  =3.77) และ(SD = 0.82)  ดา้นค่าเล่าเรียน  คือ      

(Χ  = 3.79) และ  (SD = 0.77)  ดา้นคุณภาพของครู คือ   

(Χ = 3.92) และ (SD = 0.84) ดา้นการบริการและส่ิง

อาํนวยความสะดวก  คือ  (Χ = 3.75) และ (SD = 0.82)

และดา้นการติดต่อส่ือสารและดา้นการประชาสมัพนัธ์ 

คือ (Χ  = 3.80) และ (SD = 0.84) 

 2. เม่ือเปรียบเทียบระดบัการตดัสินใจของ

ผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาต่อในวิทยาลยั

เทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจในภาพรวมและราย

ดา้นเม่ือจาํแนกตามเพศ พบวา่ ผูป้กครองท่ีเป็นเพศชาย

และเพศหญิงพบวา่ไม่แตกต่างกนั โดยไม่มีระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 และเม่ือเปรียบเทียบความ

แตกต่างของอาย ุระดบัการศึกษาของผูป้กครอง มีความ

แตกต่างกนัโดยมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 

 

 

 

การอภิปรายผล 

 ผูป้กครองท่ีตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาต่อ

ในวิทยาลยัเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจไดใ้ห้

ความสาํคญัการตดัสินใจในดา้นช่ือเสียงและสถานท่ีตั้ง

ของวิทยาลยั สาเหตุเพราะวิทยาลยัมีสถานท่ีตั้งท่ีมีความ

เหมาะสมและเป็นท่ียอมรับจากหน่วยงานทั้งภายในและ

ภายนอก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของจาํนงศรี  ก่อเกิด 

(2550); ปัญญา บุญเลิศลํ้า (2542) และละเอียด   

ศรีหาเหง่า (2549) รวมทั้งวิทยาลยัยงัไดรั้บรางวลั

โรงเรียนรางวลัพระราชทาน ประจาํปีการศึกษา 2553 

และรางวลัรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ.และ ISO 

ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีรับรองคุณภาพทางการศึกษาใหก้บัทาง

วิทยาลยั   ซ่ึงทาํใหผู้ป้กครองยอมรับและตดัสินใจส่ง

บุตรหลานเขา้มาศึกษาต่อในวิทยาลยัต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังนี้ 

 1. ดา้นหลกัสูตร วิทยาลยัควรพฒันาทกัษะ 

วิชาชีพและหลกัสูตรใหท้นัสมยัเหมาะสมและสอดคลอ้ง

กบัสภาพปัจจุบนั 

 2. ดา้นอุปกรณ์การเรียน ควรปรับปรุงและ 

เพ่ิมเติมอุปกรณ์การเรียนใหมี้ความพร้อมและเพียงพอกบั

จาํนวนผูเ้รียน โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
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ผลกระทบภายนอกของการปลูกพชืเศรษฐกจิ: ยางพารา 

Externality of Growing Economic Plants: Rubber Trees 

  

 

                                                                                            สิทธิพทัธ์  เลิศศรีชยันนท ์ และภาสประภา  ตระกลูอินทร์                                                                                            

บทคัดย่อ 

 การใชย้างพาราเป็นวตัถุดิบมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง โดยเฉพาะประเทศจีนมีสดัส่วนการใชย้างพาราเพ่ือ

อุตสาหกรรมยานยนต ์สอดคลอ้งกบัสดัส่วนการปลกูยางพาราในไทย ลาว และเวียดนาม เพ่ิมข้ึนทั้งเพ่ือส่งออกไป

ประเทศจีนและใชภ้ายในประเทศ ทั้งน้ีการปลูกยางพารามีผลดีเป็นการสร้างรายไดใ้หก้บัชาวสวนยาง ส่วนผลเสียคือทาํ

ใหดิ้นเส่ือมเกิดการพงัทลายของหนา้ดิน ดินถล่มอนัเกิดจากลกัษณะของตน้ยางท่ีมีรากสั้นไม่สามารถยึดดินไดใ้นระยะ

ยาว จึงทาํใหเ้กิดปัญหาดินถล่มบ่อยคร้ัง ทั้งน้ีภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่ปลกูยางพาราในเชิง

เกษตรพนัธสัญญาซ่ึงเนน้คุณภาพของผลผลิตโดยกลุ่มนกัลงทุน ซ่ึงผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มถือเป็นตน้ทุนทาง

สงัคม ตลอดจนความเสียหายต่อชีวิตชาวสวนยาง ดงันั้นตน้ทุนการปลูกยางพาราไม่เพียงเฉพาะค่ายา ค่าปุ๋ย ตอ้งคาํนึงถึง

ค่าความเส่ือมโทรมของดิน ความเสียหายของส่ิงแวดลอ้มดว้ย หากมีการพิจารณาความเหมาะสมการลงทุน ผลกระทบ

ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม และการใชป้ระโยชนท่ี์ดิน อาศยัเคร่ืองมือต่าง ๆ ในการควบคุมจะสามารถหาระดบัผลผลิตของ

ยางพาราท่ีไม่ก่อตน้ทุนทางสงัคมในอนาคตได ้

 

คําสําคัญ : ยางพารา, ผลกระทบ, ตน้ทุนทางสงัคม 

  

Abstract 

 The use of rubber trees as raw materials has increased dramatically, especially in China. Plantations in Thai, 

Laos and Vietnam have seen a proportional rise in the use of rubber trees for the automotive industry due to exporting 

to China and increased domestic use. Growing rubber trees has both advantages and disadvantages. It is especially 

advantageous in the creation of income for farmers. However, the effect on land is a  rubber induced degradation due 

to landslides. This occurs from the short roots of the rubber trees that cannot hold the soil in the long term. This is the 

cause of frequent landslides in the North and the Northeast where many of these plantations are located. Rubber is 

mainly grown in agro commitment which emphasizes the quality of the output for a group of investors. This results in 

a social cost in economic damage to the rubber tree gardeners. The total cost of rubber production must also consider 

the degradation of soil and damage to the environment. For a suitable investment, the environment affects and usage 

of soil should be considered by using tools for controlling the level of output. This is necessary to prevent a social 

cost in the future. 

Keywords: rubber trees, externality, social cost, environment 
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ความนํา  

 ภาคการเกษตรถือเป็นพ้ืนฐานการผลิตเร่ิมแรก 

ทั้งน้ีในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบั

ท่ี 1 พ.ศ.2502 เป็นตน้มา ภาคการเกษตรมีการขยายตวั

อยา่งมาก โดยมีการใชท้รัพยากรธรรมชาติและแรงงาน

เป็นปัจจยัหลกัในกระบวนการผลิตก่อนจะปรับตวัไปสู่

การใชปั้จจยัเงินทุน รวมทั้งการใชท้รัพยากรท่ีดินมี

ความสาํคญัเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ ในอดีตการเพ่ิมผลผลิตมาจาก

การขยายและบุกเบิกพ้ืนท่ีใหม่ ๆ และการส่งออกพ่ึงพา

สินคา้วตัถุดิบสาํคญัจากต่างประเทศ โดยไม่ให้

ความสาํคญักบัส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรในพ้ืนท่ีเท่าใด  

ขอ้มลูสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2555) กล่าวถึงการ

ใชท่ี้ดินในปัจจุบนั ท่ีมีความเหมาะสมกบัการผลิตสินคา้

เพ่ือการเกษตร โดยคิดเป็นร้อยละ 53 ของพ้ืนท่ีประเทศ 

โดยพ้ืนท่ีประเทศมีประมาณ 321 ลา้นไร่ จาํแนกเป็น

พ้ืนท่ีการเกษตรเป็นท่ีดินของเอกชนร้อยละ 64 ส่วนท่ีดิน

ของรัฐร้อยละ 36 เป็นพ้ืนท่ี สปก.4-01 และอ่ืน ๆ ทั้งน้ี

ความตอ้งใชท่ี้ดิน ซ่ึงถือเป็นอุปสงคสื์บเน่ือง คือ

ผูป้ระกอบการตอ้งการท่ีดินเพ่ือนาํไปเป็นปัจจยัหน่ึงใน

การผลิตสินคา้ขั้นสุดทา้ย และตอ้งการนาํเอาท่ีดินมาใช้

ร่วมกบัปัจจยัการผลิตอ่ืน ๆ เช่น ทุน แรงงาน และ

เทคโนโลยี  

ประเทศไทยมีการใชท่ี้ดินเพ่ือการเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม และเพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศยัเป็นพ้ืนฐาน และ

แนวโนม้ความตอ้งการใชท่ี้ดินเพ่ิมข้ึนสอดคลอ้งกบั

สดัส่วนของประชากรในทิศทางเดียวกนั โดยการใชท่ี้ดิน

เพ่ือกิจกรรมทางเศรษฐกิจสาขาอ่ืนกมี็แนวโนม้ท่ีเพ่ิมข้ึน

เช่นกนั คือ การพฒันาเมือง เขตอุตสาหกรรม เป็นตน้ 

พิจารณาพ้ืนท่ีปริมณฑลรอบกรุงเทพมหานคร

ปรับเปล่ียนเป็นพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม หากพิจารณา

ขอ้มลูธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีแสดงการออก

ใบอนุญาตจดัสรรท่ีดินตั้งแต่ปี 2551-2555 ไดแ้บ่งการ

ออกสิทธ์ิท่ีดิน 3 ส่วนคือ สิทธิเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั สิทธิเพ่ือการ

พาณิชยกรรม และท่ีดินวา่งเปล่า ทั้งน้ีการออกใบอนุญาต

เพ่ือท่ีอาศยัมีจาํนวนมากท่ีสุด สามารถพิจารณาไดจ้าก

ภาพประกอบ 1 แสดงจาํนวนการออกใบอนุญาตจดัสรร

ท่ีดิน ปี 2551-2555  

ภาพ 1 จาํนวนการออกใบอนุญาตการจดัสรรท่ีดิน ซ่ึงตั้งแตปี่ 

2551-2555 การออกใบอนุญาตเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะเพ่ือท่ีอยู่

อาศยั 

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย (2556) 

 

จากภาพ 1 แสดงจาํนวนการออกใบอนุญาตการจดัสรร

ท่ีดิน ซ่ึงตั้งแต่ปี 2551-2555 การออกใบอนุญาตเพ่ิมข้ึน

โดยเฉพาะเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั   สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจ

ในช่วงขาข้ึนของอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละ

อาคารชุดประกอบกบัการมีนโยบายของรัฐสนบัสนุน

เก่ียวกบับา้นหลงัแรกดว้ย ขณะท่ีการจดัสรรท่ีดินเพ่ือการ

พาณิชยกรรมมีสดัส่วนลดหลัน่ตามลาํดบั สาํหรับการถือ

ครองท่ีดินในภาคการเกษตร สาํนกังานสถิติแห่งชาติได้

ระบุการถือครองเพ่ือการเกษตรโดยมีการปลกูขา้ว 

และยางพารา ส่วนใหญ่เกษตรกรมีขนาดเน้ือท่ีถือครอง

ท่ีดิน 10-39 ไร่ ทั้งน้ีรวมพ้ืนท่ีของการถือครองท่ีดินเพ่ือ

ปลกูขา้วและยางพาราเท่ากบั 56,951,071 และ 13,631,851 

ไร่ ตามลาํดบั 

ทั้งน้ีปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการใชป้ระโยชนท่ี์ดินคือ การนาํ

พ้ืนท่ีเหมาะสมทางการเกษตรนาํมาใชใ้นการขยายเมือง 

รวมถึงการนาํพ้ืนท่ีท่ีไม่เหมาะสมมาใชใ้นการเกษตรและ

การใชป้ระโยชนจ์ากการท่ีดินท่ีไม่ถูกตอ้งตามหลกั

วิชาการ ทาํใหเ้กิดปัญหาความเส่ือมโทรมส่งผลกระทบ

ทางตรงและทางออ้มต่อเกษตรกร ทั้งน้ีปัญหาทรัพยากร

ดินและการใชป้ระโยชนท่ี์ดินแบ่งเป็น ดินท่ีถูกทาํลาย

เกิดการสูญเสียความสมบูรณ์ของตวัเน้ือดินเน่ืองจากการ
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กระทาํของมนุษย ์และการสูญเสียธรรมชาติ ซ่ึงฝ่าย

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สถาบนัวิจยัเพ่ือการ

พฒันาประเทศไทย ระบุวา่ ปัญหาสภาพแวดลอ้มทาง

ธรรมชาติของดินเกิดจากการกระทาํของมนุษย ์ก่อใหเ้กิด

ดินเคม็ ดินเปร้ียว ดินอินทรีย ์(พรุ) ดินทรายจดั ซ่ึงพ้ืน

ท่ีดินท่ีมีปัญหานอกจากการกดัเซาะและพงัทลายจากนํ้า 

ยงัมีปัญหาการตดัไมท้าํลายป่า การเผาป่าก่อใหเ้กิด

สารอาหารในหนา้ดิน ตลอดจนการเพาะปลกูพืชและ

เตรียมดินไม่ถกูวิธี ซ่ึงปัญหาทรัพยากรดินส่วนใหญ่จะ

เกิดข้ึนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ 

โดยเฉพาะปัญหาดินกรด และปัญหาดินขาดอินทรียว์ตัถุ 

เป็นตน้ (ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย, 2556) 

ความเส่ือมโทรมของดินท่ีเกิดข้ึน ทาํใหมี้การพิจารณา

ประเมินความสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

โดยเฉพาะการชะลา้งพงัทลาย พิจารณาจากดินท่ีสูญเสีย

ไป (replacement cost) ซ่ึงประเทศไทยมีพ้ืนท่ีท่ีเกิดความ

สูญเสียดินประมาณ 108.87 ลา้นไร่ จนในปี 2530 

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงมีพระราชดาํรัสพฒันา

ดินภายใตโ้ครงการอีสานเขียวเพ่ือ (1) ฟ้ืนฟสูภาวะ

แวดลอ้มทางธรรมชาติมุ่งพฒันาแหล่งนํ้า ดินและป่าไม ้

(2) การเพ่ิมรายไดเ้กษตรกรและสร้างงาน (3) แผนพฒันา

คุณภาพชีวิต (4) แผนงานพิเศษ พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ใน

ปัจจุบนัเป็นพ้ืนท่ีเกษตรและปลกูยางพาราจาํนวนมาก 

 

ยางพาราเกดิผลดหีรือผลเสีย 

 ยางพาราพืชเศรษฐกิจอนัดบัตน้ท่ีประเทศไทย

ผลิตไดเ้ป็นอนัดบัหน่ึงในทวีปเอเชีย และมีค่าเพ่ิมข้ึน

ตั้งแต่ปี 2552-2554 อยา่งต่อเน่ือง คือ 3,090 3,052 และ 

3,349 พนัตนั โดยพ้ืนท่ีท่ีมีการปลกูยางพารามากคือ

ภาคใต ้รองลงมาคือภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาค

กลาง สดัส่วนการปลกูยางพารามีการขยายตวัต่อเน่ือง 

พิจารณาจากตาราง 1 

 

ตาราง 1  

เนือ้ท่ียืนต้น เนือ้ท่ีกรีดยางได้ และผลผลิตของยางพาราจาํแนกเป็นรายภาค 

ภาค 
เนือ้ที่ยนืต้น (ไร่) เนือ้ที่กรีดยางได้ (ไร่) ผลผลติ (ตัน) ผลผลติต่อไร่ (กก.) 

2554 2555 (p) 2554 2555 (p) 2554 2555 (p) 2554 2555 (p) 

รวมทั้งประเทศ 18,760,754 19,272,941 12,765,636 13,806,770 3,348,897 3,625,330 262 263 

เหนือ 935,379 1,042,475 192,699 355,400 42,836 59,560 222 168 

ตะวนัออกเฉียง 

เหนือ 

3,575,769 3,735,253 1,425,172 2,044,640 353,923 430,480 248 211 

กลาง 2,240,502 2,296,039 1,459,323 1,503,060 416,213 436,210 285 290 

ใต ้ 12,009,104 12,199,174 9,688,442 9,903,670 2,535,925 2,699,080 262 273 

ท่ีมา : สาํนกัเศรษฐกิจการเกษตร. (2555). สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2555.  

 

          ตาราง 1 แสดงแนวโนม้ผลผลิตยางพาราทั้ง

ผลผลิต เน้ือท่ียืนตน้และเน้ือท่ีกรีดยางโดยมีจาํนวนท่ี

เพ่ิมข้ึนตั้งแต่ปี 2554-2555 เม่ือพิจารณาเป็นภาคพบวา่

ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีสดัส่วนการเพ่ิม

ของผลผลิตมาก ขณะท่ีภาคใตมี้จาํนวนผลผลิตยางพารา

มากแต่การเพ่ิมข้ึนมีสดัส่วนค่อนขา้งนอ้ย ทั้งน้ีในพ้ืนท่ี

ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีมีผลผลิต

ยางพารามาก ไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงราย พะเยา กาํแพงเพชร 
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พิษณุโลก เลย หนองบวัลาํภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ 

นครพนม อุบลราชธานี และบุรีรัมย ์เป็นตน้  

 ยางพาราถือเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีความสาํคญัใน

แง่เศรษฐกิจและสร้างรายไดต่้อไร่ 17,040 บาทต่อปี แต่

นยัสาํคญัของยางพารา คือการก่อใหเ้กิดผลกระทบ

ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มทางออ้มนัน่เอง อนัไดแ้ก่ ปัญหาดิน

ถล่ม ซ่ึงหากพิจารณากระบวนการปลกูยางพาราส่วน

ใหญ่ใชก้ารปักชาํถุงในแปลง อีกทั้งยางพารามีรากแกว้ 

ค่อนขา้งต้ืนไม่เกิน 1.5-2.0 เมตร ความสามารถในการยึด

ดินนอ้ย และหากมีลมจดัมกัจะลม้ง่าย ตลอดจนการเกิด

นํ้าป่าไหลหลากหรือฝนตกทาํใหเ้กิดการชะลา้งและล่ม

ของตน้ยางพารา ทั้งน้ีความเสียหายของการปลกูยางพารา

ท่ีเกิดข้ึนสามารถประเมินการสูญเสียความสมบูรณ์ของ

ดิน โดยสามารถแบ่งออกเป็นปัญหาการชะลา้งพงัทลาย

ทาํใหสู้ญเสียธาตุอาหาร และปัญหาดินถล่มซ่ึงปัญหาท่ี

กล่าวมาพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั รับสัง่เป็นปัญหา

หนกั ทรงย ํ้าการปลูกตน้ไมโ้ตเร็วท่ีนิยมปลกูทัว่ประเทศ

ไทยเช่น ยางพารา พร้อมทรงแนะวิธีแกใ้หป้ลกูพืชท่ีมี

รากแกว้และหญา้แฝกสลบักนับนท่ีสูงและบนภูเขาเพ่ือ

ลดปัญหา โดยเฉพาะภาคใต ้เหนือและภาคตะวนัออก 

เฉียงเหนือท่ีพบปัญหาดินถล่มบ่อยคร้ัง สอดคลอ้งท่ี

ผูจ้ดัการออนไลน ์(2554) โดยนายอุทยั สอนหลกัทรัพย ์

ประธานสภาการยางพาราแห่งประเทศไทย กล่าวถึง

แนวทางแกไ้ขปัญหาดินถล่ม คือ (1) ผูป้ลกูควรปรับ

พ้ืนท่ีโดยทาํขั้นบนัไดตามแนวขวางการไหลบ่าของนํ้า 

(2) ใหใ้ชห้ญา้แฝกตามบริเวณขอบชั้นบนัไดเพ่ือดูซบั

และชะลอการไหลของนํ้า (3) แนะใหเ้กษตรกรปลูกยาง

ดว้ยเมลด็แลว้ค่อยนาํตาพนัธ์ุดีไปติดซ่ึงจะทาํใหไ้ดร้าก

แกว้ลงดินอยา่งสมบูรณ์ (4) ควรปลกูพืชร่วมกบัยางท่ีมี

รากแกว้ร่วมกบัการปลกูยาง เช่น สะตอ หวาย และ

ลองกอง เป็นตน้ แนวทางแกไ้ขดงักล่าวจะทาํใหต้น้ทุน

ของเกษตรกรผูป้ลกูยางพาราสูงข้ึนซ่ึงส่งผลโดยตรง 

ทั้งน้ีตน้ทุนของการปลูกยางพาราท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ทาํใหน้กั

ลงทุนตอ้งพิจารณาถึงระดบัการลงทุน และเป็นท่ีน่า

สงัเกตวา่การปลูกสวนยางพารามีปริมาณเพ่ิมข้ึนทั้ง

ภายในประเทศและประเทศเพ่ือนบา้น (ประเทศลาวและ

เวียดนาม) (ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนาํเขา้แห่ง

ประเทศไทย, 2556) เพ่ือส่งออกไปประเทศจีนท่ีมีความ

ตอ้งการยางพาราในอุตสาหกรรมยานยนต ์การลงทุน

ทางออ้มจะอยูใ่นรูปแบบเกษตรพนัธสญัญา (contract 

farming) (ส่วนพฒันาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการ

พิเศษ, 2554) โดยเป็นการจดัทาํสญัญาระหวา่ง

บริษทัเอกชนกบัเกษตรกรและชาวสวน ระบบเกษตร

พนัธสญัญาทาํใหบ้ริษทัเกิดการประหยดัต่อขนาด 

(economy of scale) และผลทางออ้มคือความไม่เป็น

ธรรม รวมทั้งเกษตรกรมีความเส่ียงสูงท่ีไดรั้บจากภยั

ธรรมชาติซ่ึงส่งผลต่อตน้ทุนการผลิตสินคา้เพ่ือใหไ้ด้

คุณภาพตามท่ีเอกชนตอ้งการ  

 

ผลกระทบภายนอกและต้นทุนทางสังคม  

 จาํนวนยางพารา และการทาํพนัธสญัญาเกษตร

ท่ีเพ่ิมข้ึน สะทอ้นถึงปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีตามมา

โดยเฉพาะปัญหาดินถล่ม ถือเป็นภยัธรรมชาติและตน้ทุน

ทางสงัคมท่ีควรมีการคาํนึงถึง อีกทั้งภยัธรรมชาติ

ดงักล่าวเป็นความเส่ียงและการลดความน่าเช่ือถือดา้น

การลงทุนจากต่างประเทศในระยะยาว 

 Campbell, Stanley and Sean (2011) กล่าวถึงการ

จดัสรรทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพไม่ใช่เพียงแต่

รัฐบาลผลิตสินคา้สาธารณะ แต่ยงัตอ้งแกไ้ขความ

ลม้เหลวในตลาดซ่ึงเรียกวา่ ผลกระทบภายนอก ทั้งน้ี

ผลกระทบภายนอกเป็นตน้ทุนหรือผลประโยชน ์ซ่ึงอาจ

เกิดข้ึนกบับุคคลหรือกลุ่มคนก็ได ้ผลกระทบภายนอกเชิง

ลบเป็นตน้ทุน เช่น มลพิษทางอากาศเม่ือหายใจเขา้และ

ไดรั้บเช้ือโรค ส่วนผลกระภายนอกเชิงบวกเป็น

ผลประโยชนข์องการท่ีไดรั้บเช้ือบางชนิด เป็นตน้เช่น 

เดียวกบั เรณู สุขารมณ์ (2550) ณรงคศ์กัด์ิ ธนวิบูลยช์ยั 

(2545) สมพร  อศัวิลานนท ์(2540) และวฒันา สุวรรณ

แสง จัน่เจริญ (2536) ไดก้ล่าวถึง ผลกระทบภายนอกเป็น
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ผลท่ีเกิดจากการกระทาํของหน่วยผลิตหรือผูบ้ริโภคอ่ืนๆ 

แลว้กระทบโดยตรงต่อมลูค่าทางเศรษฐกิจของการผลิต 

การบริโภคหรือการแลกเปล่ียนของหน่วยผลิตหน่ึงหรือ

บุคคลหน่ึง โดยผลกระทบไม่ผ่านกลไกตลาดและไม่มี

กฎหมายรับรองใหมี้การชดเชยค่าเสียหายหรือตอบแทน

ผลประโยชนท่ี์เกิดข้ึน ซ่ึงแสดงผลทั้งเชิงลบ และเชิงบวก 

ผลกระทบภายนอกจากยางพาราสามารถสรุปไดคื้อ  

 1. ผลกระทบภายนอกจากการบริโภค เม่ือ

ผูบ้ริโภคไดใ้ชห้รือบริโภคยางพาราส่งผลต่อ

อรรถประโยชนข์องผูบ้ริโภค อีกทั้งอรรถประโยชนย์งั

ข้ึนกบัจาํนวนสินคา้ทั้งผูบ้ริโภคและผูบ้ริโภครายอ่ืน 

ทั้งน้ีสามารถเขียนสมการอรรถประโยชนไ์ดด้ว้ย 

สมการ (1)  
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โดยกาํหนดให ้
1U  เป็นสมการอรรถประโยชนข์องผูบ้ริโภคคนท่ี 1  
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1 ,...,,, mXXXX  เป็นจาํนวนสินคา้ชนิดท่ี 

1,2,3,…,m ซ่ึงเป็นของผูบ้ริโภคคนท่ี 1  
2
nX   เป็นจาํนวนสินคา้ชนิดท่ี n ซ่ึงบุคคลท่ี 

2 บริโภค 

 การใชแ้ละบริโภคยางพารามากเกินไปอาจจะ

ไปกระทบต่อผูบ้ริโภครายอ่ืนโดยตรงทั้งภายในประเทศ

และภายนอกประเทศทาํใหร้ะดบัอรรถประโยชนส่์วน

เพ่ิมมีค่าเป็นลบ  

สมการ (2)  
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 ขณะท่ีการบริโภคยางพาราท่ีเป็นประโยชนต่์อ

บุคคลอ่ืน ๆ ทาํใหอ้รรถประโยชนส่์วนเพ่ิมมีค่าเป็นบวก  

สมการ (3)  
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 2. ผลกระทบภายนอกจากการผลิต เป็นการ

แสดงใหเ้ห็นถึงภาคการผลิตและปลกูยางพารา ฟังกช์นั

การผลิตแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาณผลผลิตกบั

การใชปั้จจยัการผลิตชนิดต่าง ๆ สามารถเขียนฟังกช์นั

การผลิตไดใ้นสมการ (4)  
21 ;,( XKLFF = ) 

 

โดยกาํหนดให ้
1F  เป็นสมการการผลิตของหน่วยผลิตท่ี 1 

KL,  เป็นจาํนวนปัจจยัการผลิต 2 ชนิด คือแรงงาน 

(L) และทุน (K) 
2X  เป็นจาํนวนผลผลิตของหน่วยผลิตท่ี 2  

 ฟังกช์นัแสดงถึงการผลิตของหน่วยผลิตท่ี 1 กบั

การใชปั้จจยัการผลิต คือ ปัจจยัแรงงานและปัจจยัทุน ซ่ึง

การผลิตยงัข้ึนอยูก่บัปริมาณผลผลิตของผูผ้ลิตรายอ่ืนดว้ย 

เพราะในกระบวนการผลิตของหน่วยผลิตรายอ่ืนๆ 

สามารถสร้างผลกระทบต่อผูผ้ลิตรายท่ี 1 ได ้เสมือน

ผลกระทบข้ึนต่อกนัและกนั 

 การปลกูยางพาราจาํนวนมากทาํใหเ้กิดผล

กระทบต่อภาคการผลิตและผูป้ลกูยางพารารายอ่ืน 

โดยเฉพาะการเกิดปัญหาดินถล่มก่อใหเ้กิดความเสียหาย

ทั้งหมด ผลกระทบทาํใหค่้าความยืดหยุน่ต่อการผลิตมีซ่ึง

สามารถแสดงไดจ้าก 

สมการ (5)  

02

1

<
∂
∂
X
F

 

 ผลกระทบดงักล่าวสามารถเป็นไดท้ั้งผลกระทบ

ทางบวกในแง่อรรถประโยชน ์คือ การสร้างรายไดจ้าก

การปลกูสวนยางพารา สร้างแหล่งการเรียนรู้การปลกู

ยางพาราท่ีถกูตอ้งในพ้ืนท่ีใหม่ ๆ และการปลดหน้ีใหก้บั

เกษตรกร เป็นตน้ ในท่ีน้ีการปลกูยางพาราเป็นผลกระทบ

ทางลบ (negative externalities) จากสมการ (5) คือ การ

ก่อใหเ้กิดความเส่ือมโทรมของคุณภาพดิน และปัญหาดิน

ถล่ม เป็นตน้ ซ่ึงพ้ืนท่ีส่วนใหญ่มีการปลูกในลกัษณะการ
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ปักชาํบนพ้ืนท่ีเชิงเขาและท่ีสูง ในฤดูนํ้าหลากจะ

ก่อใหเ้กิดการพงัทลายของผิวดินและการหกัโค่นถือวา่

เป็นตน้ทุนทางสังคมและความเส่ียงได ้ 

 วฒันา สุวรรณแสง จัน่เจริญ และสมบูรณ์  

ศุภศิลป์ (2551) กล่าวถึง ตน้ทุนทางสงัคมส่วนเพ่ิม 

(Marginal External Cost--MSC) เป็นตน้ทุนท่ีเกิดโดย

จากผูผ้ลิตและคนอ่ืน ๆ เป็นผลรวมของค่าใชจ่้ายส่วนตวั

และตน้ทุนส่วนเพ่ิมจากภายนอก โดยในท่ีน้ีปัญหา

ยางพารา คือปัญหาเส่ือมโทรมของดิน ความสูญเสียจาก

ปัญหาดินถล่ม ทั้งน้ีตน้ทุนส่วนเพ่ิมจะเพ่ิมข้ึนตาม

ปริมาณยางพาราในพ้ืนท่ีแต่ละภาค ดงันั้นหากเกษตรกร

ปลกูยางพาราเพ่ิมจะเป็นตวักาํหนดตน้ทุนภายนอกเพ่ิม

เท่ากบัอตัราการสูญเสียของผิวดิน ความชุ่มช่ืนและอตัรา

การสูญเสียนัน่เอง จากความสูญเสียทาํใหต้น้ทุนสงัคม

ส่วนเพ่ิมสูงกวา่ตน้ทุนเอกชนส่วนเพ่ิม ซ่ึงทาํใหร้าคา

ตลาดของสินคา้ดงักล่าวไม่สอดคลอ้งกบัตน้ทุนการผลิต 

ซ่ึงในระยะยาวจะทาํใหเ้กิดความลม้เหลวของระบบราคา

และความไม่มีประสิทธิภาพข้ึน ทั้งน้ีตน้ทุนภาพท่ีเกิดข้ึน 

 

 

 

 

การวดัต้นทุนทางสังคมและผลประโยชน์จาก

ยางพารา 

 การพิจารณาตน้ทุนทางสงัคม (social cost) มี

หลายงานท่ีพิจารณาจากมนุษย ์สภาพแวดลอ้มและความ

เสียหาย เป็นตน้ ในงานวิจยัของประพิมพ ์วรรณสม (2543) 

ไดพิ้จารณาตน้ทุนทางสงัคมจากการใชส้ารเคมีอนัตราย

ในการผลิตพืชผกั โดยเป็นตน้ทุนของเกษตรกรเป็นเงิน 

698,950 บาท จาํนวน 203 ไร่ และตน้ทุนทางสงัคมใน

การรักษาสารเคมีท่ีทาํใหเ้กิดอาการเวียนศีรษะ เจบ็คอ 

แสบคนัผิวหนงั เป็นค่าใชจ่้ายทั้งหมด 27,085 บาท 

ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคนเท่ากบั 564 บาท เป็นตน้ ส่วนการ

วิเคราะห์ตน้ทุนทางสงัคมอ่ืน Anderson, N. et al. (1995) 

ทาํการศึกษาผลกระทบของท่ีดินท่ีทาํเหมืองแร่ โดยมีการ

วิเคราะห์เชิงคุณภาพของผูร้อดชีวิต และปัจจยัเส่ียง 

อนัตรายจากการทาํงาน ค่าใชจ่้ายทางดา้นจิตใจจาก

ปัญหาเหมืองถล่ม รวม 206 ชุมชน มีการพิจารณาปัจจยั

เส่ียงคือการไดรั้บบาดเจบ็บริเวณรอบเหมือง ค่าใชจ่้าย

ทางดา้นจิตใจ สงัคมและเศรษฐกิจในการฟ้ืนฟ ูทั้งน้ีภาค

ครัวเรือนไดรั้บผลกระทบร้อยละ 25 สอดคลอ้งกบั

ผลกระทบจากการปลกูยางพาราท่ีทาํใหค้วามชุ่มช่ืนใน

ดินสูญเสียและในระยะยาวก่อใหเ้กิดดินถล่มได ้หาก

พิจารณารายละเอียดเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายและมลูค่าจากการ

ปลกูยางพารา และค่ารักษาพยาบาลแสดงไดด้งัตาราง 2  
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ตาราง 2  

ค่าใช้จ่าย มลูค่าจากการปลูกยางพารา และค่าชดเชยและค่ารักษาพยาบาล 

รายการ จาํนวนต่อไร่ มูลค่า  ข้อมูลยางพารา มูลค่า 

ค่าพนัธ์ุยาง 80-90 ตน้ 4,000  ผลผลิต (ลา้นตนั) 3.567 

ค่าปรับพ้ืนท่ี  3,500 บาท 3,500  ราคา (บาท/ตนั) 87,070 

ค่าไถพรวนดิน 400-750 บาท 400  มูลค่า (ลา้นบาท) 310,060 

ค่าขดุหลุมปลูก 5 บาทต่อตน้ 400  รายไดต้่อครัวเรือน (บาท) 197,968 

ค่าแรงงาน 250 บาท 250  รายไดต้่อปี (บาทต่อไร่) 17,040 

ค่าปุ๋ยรองกน้หลุม 60-70 บาท 60  ค่ารักษาพยาบาล มูลค่า  

ค่าปุ๋ยบาํรุง 500-700 บาท 500  ค่าซ่อมแซมบา้นและยุง้ขา้ว  23,000 

ค่าปุ๋ยในปีท่ี 2 1,000 1,000  ค่าเคร่ืองครัว (โดยรวม) 3,500 

ค่าปุ๋ยในปีท่ี 3-7 2,000 2,000  อ่ืนๆ (ค่าเคร่ืองนอน,ประกอบวชิาชีพ) 15,000 

ค่าสารเคมี 250 250  ค่ารักษาพยาบาล 3,000 

ต้นทุนรวมต่อไร่ (ต่อ

ปี) ในปีท่ี 1 

ประมาณ 2,110  ค่ารักษาพยาบาล (กรณีเกิน 30 วนั) 2,000 ต่อวนั 

ต้นทุนรวมต่อไร่ (ต่อ

ปี) ในปีท่ี 2-5 

ประมาณ 865  ค่ารักษาบาดเจ็บกรณีขั้นพิการ 10,000  

ต้นทุนรวมต่อไร่ (ต่อ

ปี) ในปีท่ี 6-7 

ประมาณ 1,085  ค่าจดัการศพกรณีเสียชีวติ 25,000 

ตน้ทุนรวมต่อไร่ (7 ปี)                                          7,735                      

ท่ีมา สาํนกัเศรษฐกิจการเกษตร (กนัยายน 56) องคก์ารสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พฤศจิกายน 56) และ

กระทรวงการคลงั (พฤศจิกายน 56) และออนไลน ์www.prachatai.com/journal/2013/06/47411 

 

  จากตาราง 2 ตน้ทุนการปลูกยางพาราต่อไร่ใช้

เวลาปลกู 7 ปี ประมาณ 7,735 บาท และรายไดต่้อปีท่ีได้

จากการปลูกยางพารา  17,040 บาท มีขอ้มลูงานวิจยัจุรีพร 

จอมวุฒิ (2552) พิจารณาตน้ทุนและผลตอบแทนจาการ

ปลกูยางพารา โดยเปรียบเทียบ 2 กรณี คือ กรณีท่ีมี

รัฐบาลและไม่มีรัฐบาลสนบัสนุนการปลกูยางพารา 

พบวา่อตัรามลูค่าปัจจุบนัสุทธิ เท่ากบั 572.42 บาท แต่

หากไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐจะไดม้ลูค่าปัจจุบนัสุทธิ 

เท่ากบั 1,807.42 บาท ส่วนอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

(IRR) มีค่าเท่ากบั 10.13 และ 10.40 ตามลาํดบั ซ่ึงหาก

ไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐจะมีมลูค่าท่ีสูงกวา่และ

ระยะคืนทุนไดเ้ร็วกวา่ ทั้งน้ีหากมีการนาํตน้ทุนทาง

สงัคมเก่ียวกบัผลกระทบจากดินถล่มและค่า

รักษาพยาบาล-ค่าชดเชยมาพิจารณาจะทาํใหต้น้ทุนทาง

สงัคมสูงข้ึนกวา่ตน้ทุนทางเอกชน ส่งผลต่อการปรับตวั

ลดลงของมลูค่าปัจจุบนัสุทธิและอตัราผลตอบแทนท่ี

แทจ้ริง ผลท่ีไดรั้บสามารถนาํไปวิเคราะห์ฟังกช์นั
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ผลกระทบภายนอกจากการผลิตเพ่ือพยากรณ์หาตน้ทุน

ทางสงัคมของยางพาราในระยะยาว  

 

สรุป 

 โครงสร้างภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรมท่ี

เปล่ียนแปลงไป ผลผลิตทางการเกษตรถกูป้อนเป็นปัจจยั

การผลิตเขา้สู่ภาคอุตสาหกรรมและโรงงาน รวมถึงการ

ส่งออกไปจาํหน่ายยงัต่างประเทศ ยางพาราพืชถกูส่งออก

ไปประเทศจีนท่ีมีความตอ้งการใชย้างพาราเพ่ือ

อุตสาหกรรมยานยนต ์อีกทั้งการเพ่ิมมลูค่าคิดคน้และ

พฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ เช่น อุตสาหกรรมเคร่ืองสาํอางจาก

สารสกดัเปลือกไมย้างพารา ซ่ึงกระบวนการและรูปแบบ

การปลกูยางพาราเปล่ียนแปลงไปจากเดิมอยู่ในรูปแบบ

พนัธสญัญาทางการเกษตรจากกลุ่มนกัลงทุน ผลกระทบ

ภายนอกจากการปลกูยางพารา ทาํใหม้ลูค่าในแง่

เศรษฐศาสตร์มีราคาสูงข้ึน เช่น ค่าบาํรุง ค่าความเสียหาย 

ผลกระทบต่อชีวิต เป็นตน้ ซ่ึงหากราคายางพาราสูงข้ึนจะ

กระทบหลายส่วนทั้งความสามารถในการแข่งขนักบั

ต่างประเทศเพ่ือการส่งออก ส่วนแบ่งตลาดจะลดลง ใน

แง่ของการลงทุนความน่าเช่ือถือจะลดลงเช่นกนั ซ่ึง

มาตรการแกไ้ขปัญหาท่ีรัฐบาลไดด้าํเนินการ (1) การ

ควบคุมพ้ืนท่ีเพาะปลูก (zoning)  ใชก้ฎระเบียบงดเวน้

ปลกูพ้ืนท่ีเดิมหาพ้ืนท่ีใหม่ (2) การอุดหนุน (subsidy) ให้

ผูป้ลกูยางพารารายใหม่และพ้ืนท่ีสนบัสนุน 

นอกเหนือจากมาตรการท่ีกล่าวขา้งตน้ควรมีการแกไ้ข

ปัญหาเพ่ือส่ิงแวดลอ้มดว้ย เช่น การจดัเกบ็ภาษี

ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีความยากในการวดัตน้ทุนหน่วยสุดทา้ย

เชิงลบของผลกระทบภายนอก และหากมีการนาํแนวคิด

ภาษีส่ิงแวดลอ้มมาใช ้ตน้ทุนการปลกูยางพาราและระดบั

มาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม คุณภาพดินจะเปล่ียนแปลงใน

ทิศทางเดียวกนันัน่เอง  
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สภาพการดําเนินงานของสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  

ตามความคดิเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกดั 

The State of the Ayutthaya Primary Education Service Area Office 1 Performances with 

Respect to the School Administrators' Opinions 

  

                                                                                                                                                                         เสถียร  ชยัสงคราม                                                                                                             

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสภาพ และเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสงักดั  ประชากรท่ีใชใ้น

การศึกษาคือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 ปี

การศึกษา 2554  จาํนวน 212 คน   กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 127 คน เลือกโดยใชต้ารางสาํเร็จรูปของเครชซ่ีและมอร์แกน   

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือแบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึน  ตรวจสอบความความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาไดค่้า  IOC ระหวา่ง  

0.67-1.00  และค่าความเช่ือมัน่โดยวิธีของครอนบาคเท่ากบั .97  ผูวิ้จยัแจกแบบสอบถามและรับคืนดว้ยตนเอง    

วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และ

เปรียบเทียบความคิดเห็นโดยการใช ้t-test  และOne Way ANOVA ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริหารส่วนใหญ่เป็นผูบ้ริหาร

สถานศึกษาขนาดกลาง   เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน และมีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรี สภาพการดาํเนินงานของ

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดย

ภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัปานกลาง การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นพบวา่ ผูบ้ริหาร สถานศึกษาท่ีมีขนาด

ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1  

แตกต่างกนั ทั้งในภาพรวมและรายดา้น โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่มีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นมากกวา่

ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีขนาดกลางและขนาดเลก็  และผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนมีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นมากกวา่

ผูบ้ริหารสถานศึกษาของรัฐทั้งในภาพรวมและรายดา้น 

 

คําสําคัญ : สภาพการดาํเนินงาน, ผูบ้ริหารสถานศึกษา, สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

  

Abstract 

 The purposes of this research are to investigate and compare the state of the Ayutthaya Primary Education 

Service Area Office performance with respect to the school administrators’ opinions. The populations are 212 

administrators of public and private schools, of different sizes. The samples of 127 administrators were selected by 

using Krejcie and Morgan’s Table for Determined Sample Size for Research. The research instrument was a 

questionnaire, developed by the researcher. Content validity was measured by using the Index of Item-Objective 
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Congruence (IOC) technique, with the rate between 0.67 -1.00. Reliability is .97 using Cronbach’s alpha coefficient. 

The researcher collected and analyzed the data unilaterally to find descriptive statistics: percentage, mean, standard 

deviation and inferential statistics: t-test and F-test. The result of this research show that most of the school 

administrators are from medium sized, private schools and held a bachelor’s degree. The school administrators’ 

opinions toward the state of  the Ayutthaya Primary Education Service Area Office performance is at the moderate 

level. Comparing the level of the school administrators’ opinions, the school administrators’ opinions of the different 

schools by size are statistically significant with a difference level of .01 in the overall and in each aspect. The school 

administrators’ opinions of the large schools had more weight than the medium and the small ones. In regard to the 

state of the Ayutthaya Primary Education Service Area Office performances, the private school administrators’ 

opinions had a higher level than the public school administrators’ opinions. 

 

Keywords: operating conditions, school administrators, education service area office 

 

ความนํา  

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 

มาตรา 81 บญัญติัไวว้า่ “รัฐตอ้งจดัการศึกษาอบรมและ

สนบัสนุนใหเ้อกชนจดัการศึกษาอบรมใหเ้กิดความรู้คู่

คุณธรรมจดัใหมี้กฎหมายเก่ียวกบัการศึกษาแห่งชาติ

ปรับปรุงการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลง

ทางเศรษฐกิจและสังคม” จึงไดมี้การประกาศใช้

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยมีผล

บงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2542 เป็นตน้มาทั้งน้ีเพ่ือ

เป็นการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัการบริหารจดั

การศึกษาของไทย เม่ือพระราชบญัญติัระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มีผลบงัคบัใช้

ตั้งแต่วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2546 เป็นตน้ไป ไดห้ลอมรวม

หน่วยงานทางการศึกษา คือ ทบวงมหาวิทยาลยั 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และ

กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานเดียวกนัคือ

กระทรวงศึกษาธิการโดยมีโครงสร้างใหม่เป็นระดบั

กระทรวงระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและระดบัสถานศึกษา 

ดงันั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงไดก้าํหนดใหมี้เขตพ้ืนท่ี

การศึกษาจาํนวน 175 เขตจนถึงปี พ.ศ. 2553 ไดมี้

กฏหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติ คือพระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ 

วนัท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ.2553 ไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม

กฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติ ความวา่...”มาตรา ๓๗ 

การบริหารและการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหย้ึดเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาโดยคาํนึงถึงระดบัของการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน จาํนวนสถานศึกษา จาํนวนประชากร วฒันธรรม

และความเหมาะสมดา้นอ่ืนดว้ย เวน้แต่การจดัการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายวา้ดว้ยการอาชีวศึกษา ให้

รัฐมนตรีโดยคาํแนะนาํของสภาการศึกษา  มีอาํนาจ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  กาํหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   

เพ่ือการบริหารและการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     

แบ่งเป็นเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา   และเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา”... 

 สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจึง

แยกเป็นองคก์รใหม่ตามพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ (ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2553 สาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 ได้

กาํหนดโครงสร้างของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประกอบดว้ย 7 กลุ่มไดแ้ก่ (1) กลุ่มอาํนวยการ (2) กลุ่ม

บริหารงานบุคคล (3) กลุ่มนโยบายและแผน (4) กลุ่ม

ส่งเสริมการจดัการศึกษา (5) กลุ่มนิเทศติดตามและ
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ประเมินผลการจดัการศึกษา (6) กลุ่มการบริหารงาน

การเงินและทรัพยสิ์นและ (7) กลุ่มการส่งเสริม

สถานศึกษาเอกชน ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา

สภาพการดาํเนินงานสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

พระนครศรีอยธุยา เขต 1 เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันา

การศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

   

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพ่ือศึกษาสภาพการดาํเนินงานของสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 

ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานของ

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยธุยา เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาจาํแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย         

  

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

 

 

แนวคิด ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยธุยา เขต 1 

 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 ใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณโดยแบ่งออกเป็น 2 

ตอน 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยธุยา เขต 1 ปีการศึกษา 2554 จาํนวน  

212 คน 

 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

จาํนวน 127 คนโดยกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากตาราง

สาํเร็จรูปของเครชซ่ีและมอร์แกน (บุญชม  ศรีสะอาด, 

2543) และใชก้ารสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้น  

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลใน

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน 

คือ ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวั

ของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ   

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพ

การดาํเนินงานของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต1 ใน 7 ดา้น จาํนวน 

34 ขอ้ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า 

มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .971 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูวิ้จยัเกบ็ขอ้มลูโดยการแจกแบบสอบถามไปยงั

ผูบ้ริหารสถานศึกษาดว้ยตนเอง 
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การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้  

 การวิเคราะห์ขอ้มลูคร้ังน้ีใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 

ในการคาํนวณค่าสถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่  ค่าความถ่ี  ค่าร้อย

ละ  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และสถิติ

อา้งอิง ไดแ้ก่ การทดสอบค่าที ( t-test ) และการทดสอบ

ค่าเอฟ (F-test ) โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว (One Way ANOVA) 

 

ผลการวจัิย 

 ขอ้มลูทัว่ไป จากการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาส่วนใหญ่เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ขนาดกลาง (นกัเรียนตั้งแต่ 121–300 คน) เป็น

สถานศึกษาเอกชน และมีวฒิุการศึกษา ระดบัปริญญาตรี 

 ความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพการดาํเนินงานของ

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยธุยา เขต 1 พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

ปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ทุกดา้นอยูใ่น

ระดบัปานกลาง เรียงลาํดบัตามค่าเฉล่ีย ไดด้งัน้ี ดา้นการ

ส่งเสริมการจดัการศึกษาดา้นการอาํนวยการดา้นการ

บริหารงานบุคคลดา้นการบริหารงานการเงินและ

ทรัพยสิ์นดา้นการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดั

การศึกษาดา้นนโยบายและแผนและดา้นการส่งเสริม

สถานศึกษาเอกชน 

 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพการ

ดาํเนินงานของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1  จาํแนกตามขนาด

สถานศึกษา โดยใชส้ถิติ One-Way ANOVA พบวา่ 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ

สภาพการดาํเนินงานของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 แตกต่างกนัทั้งใน

ภาพรวมและรายดา้น จึงไดท้าํการทดสอบเป็นรายคู่ โดย

ใชวิ้ธี Scheffe พบวา่   ผูบ้ริหารสถานศึกษา ขนาดใหญ่ มี

ค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานมากกวา่

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ขนาดกลางและขนาดเลก็ทั้งใน

ภาพรวมและรายดา้น      

   ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่มีค่าเฉล่ียระดบั

ความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานมากกวา่ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาท่ีมีขนาดกลางและขนาดเลก็  และผูบ้ริหาร

สถานศึกษา ขนาดเลก็ มีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นต่อ

การดาํเนินงานมากกวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีขนาด

กลางในดา้นการอาํนวยการ ดา้นการบริหารงาน   

 ดา้นนโยบายและแผน ดา้นการนิเทศ ติดตาม

และประเมินผลการจดัการศึกษา และดา้นการบริหารงาน

การเงินและทรัพยสิ์น 

 สาํหรับดา้นการส่งเสริมการจดัการศึกษา และ

ดา้นการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ผูบ้ริหารสถานศึกษา

ขนาดใหญ่มีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นต่อสภาพการ

ดาํเนินงานของสาํนกังาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1  มากกวา่ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเลก็   

      การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพการ

ดาํเนินงานของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 จาํแนกตาม

ประเภทของสถานศึกษาพบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา

เอกชนมีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นมากกวา่ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาของรัฐทั้งในภาพรวมและรายดา้น 

 

การอภิปรายผล 

 ความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพการดาํเนินงานของ

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยธุยา เขต 1  

 ผูวิ้จยัไดน้าํแบบสอบถามความคิดเห็นในดา้น

ต่าง ๆ เก่ียวกบัสภาพการดาํเนินงานของสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอยธุยา เขต 1 มาวิเคราะห์

ค่าสถิติพ้ืนฐาน พบวา่ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  กพ็บวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบั

ปานกลาง เรียงลาํดบัตามค่าเฉล่ียไดด้งัน้ี  
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 ดา้นการส่งเสริมการจดัการศึกษา 

 ดา้นการอาํนวยการดา้นการบริหารงานบุคคล

 ดา้นการบริหารงานการเงินและทรัพยสิ์น 

 ดา้นการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดั

การศึกษาดา้นนโยบายและแผน 

 ดา้นการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนและเม่ือ

พิจารณาในแต่ละขอ้พบวา่ ทุกขอ้อยูใ่นระดบัปานกลาง

เช่นกนั ซ่ึงการกาํหนดสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

เป็นไปตามแนวทางของกระทรวง ศึกษาธิการเร่ืองส่วน

ราชการ ซ่ึงกาํหนดใหมี้ส่วนราชการดงัน้ี 

 กลุ่มอาํนวยการ 

 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 กลุ่มนโยบายและแผน 

 กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดั

การศึกษา 

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 

 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพการ

ดาํเนินงานของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 จาํแนกตามขนาด

สถานศึกษา โดยใชส้ถิติ One-Way ANOVA   พบวา่   

ค่า F มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทั้งในภาพรวมและ

รายดา้น แสดงวา่ สภาพการดาํเนินงานของสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 

ของสถานศึกษาแต่ละขนาดนั้นมีความแตกต่างกนั  

ซ่ึงพบวา่ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของประนอมศรี  

จนัทนวงษ ์(2547) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัการจดัระบบบริหาร

ราชการในสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 3 จงัหวดั

ชายแดนภาคใตผ้ลการวิจยัพบวา่ปริมาณงานภารกิจและ

สภาพของงานของสาํนกังานใน 6 เขตพ้ืนท่ีการศึกษานั้น

มีลกัษณะเฉพาะของแต่ละเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทั้งในส่วน

ของสภาพพ้ืนท่ีและปริมาณงานรวมทั้งความรับผิดชอบ

ทั้งในส่วนของจาํนวนโรงเรียนจาํนวนนกัเรียนจาํนวน

งบประมาณแต่ในความแตกต่างน้ีพบวา่มีสภาพท่ี

คลา้ยคลึงกนัในทุกสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาคือการ

ขาดจุดประสานระหวา่งโรงเรียนกบัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาท่ีส่งผลใหส้าํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกแห่ง

จาํเป็นตอ้งจดัศูนยป์ระสานระหวา่งโรงเรียนและ

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ตามกาํลงั

ทรัพยากรและความเหมาะสมของสภาพเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาเช่นสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานราธิวาส 

เขต 1 จดัใหมี้ศูนยป์ระสานงานหลกัอาํเภอละ 1 ศูนยแ์ละ

มีศูนยป์ระสานงานช่วย 35 ศูนยส์าํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษานราธิวาสเขต 2 จดัโดยใชร้ะบบ E-Office 

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปัตตานีเขต 1 จดัใหมี้

เครือข่าย 18 เครือข่ายสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ปัตตานีเขต 2 จดัเป็นศูนยป์ระสานงานกลุ่มเครือข่าย

สาํหรับสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษายะลาเขต 1 จดัโดย

การแบ่งกลุ่มโรงเรียนในลกัษณะเขต (Zone) มีประธาน

กลุ่มเครือข่ายเป็นผูป้ระสานและสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษายะลาเขต 2 จดัในลกัษณะของศูนยป์ระสานงาน

เครือข่าย 

 

ข้อเสนอแนะ 

   เชิงนโยบาย 

 ดา้นการอาํนวยการ ผูบ้ริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ควรมีการกาํหนดภาระงานของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีให้

บุคลากรรับผิดชอบ โดยคาํนึงถึงความรู้ความสามารถ 

และประสบการณ์อยา่งเหมาะสม 

 ดา้นการบริหารงานบุคคล ผูบ้ริหารเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาควรมีการส่งเสริมใหส้ถานศึกษาเสริมสร้าง

และพฒันาวินยัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ดา้นนโยบายและแผน ผูบ้ริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษาควรมี

ระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศท่ีถูกตอ้งเป็นปัจจุบนัเพ่ือการ

บริหารจดัการ 

 ดา้นการส่งเสริมการจดัการศึกษา ผูบ้ริหารเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาควรมีมาตรการในการส่งเสริมการป้องกนั
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และแกไ้ขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา ประสานงาน

ระหวา่งสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

และติดตามผลการดาํเนินงานอยา่งทัว่ถึงและต่อเน่ือง 

รวมทั้งมีขอ้มูลสถานศึกษาเอกชนในสงักดั และส่งเสริม

ประสานงานเพ่ือการวางแผนการดาํเนินงานทางการ

ศึกษาของสถานศึกษาเอกชน 

 ดา้นการนิเทศ ผูบ้ริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษาควรมี

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือดาํเนินการส่งเสริมและ

พฒันาส่ือและนวตักรรมแก่สถานศึกษา 

ดา้นการบริหารงานการเงินและทรัพยสิ์น ผูบ้ริหารเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาควรมีการส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจใน

การจดัทาํระบบการเงิน การบญัชี เพ่ือการปฏิบติัท่ี

ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

 ดา้นการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ผูบ้ริหาร

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาควรสนบัสนุนการจดัการ

ประชาสมัพนัธ์ขอ้มลูข่าวสารและผลงานของกลุ่มงานให้

ครูบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทัว่ไปทราบ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 เชิงปฏิบัติ 

 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียง เพ่ือนาํ

ผลการวิจยัท่ีไดม้าปรับปรุงและพฒันาสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาต่อไป 
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ปัจจัยทีเ่ป็นอปุสรรคต่อความสําเร็จในการนํานโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดไปปฏบัิต ิ

ของกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพตดิ 

Factors Impinging Upon the Success of Narcotics Suppression Bureau in Implementing 

Narcotics Resolution Policy  

 

                                                                                                                                                                                   สัณฑภวษิย ์ มากช่วย                                                                                                                                               

 

บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพ่ือศึกษา (1) ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อความสาํเร็จในการนาํนโยบายแกไ้ขปัญหายา

เสพติดไปปฏิบติั (2)ความคิดเห็นและเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อความสาํเร็จในการนาํ

นโยบายไปปฏิบติั  และ (3) วิเคราะห์อิทธิพลของปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อความสาํเร็จในการนาํนโยบายไปปฏิบติั โดย

ศึกษาขอ้มลูเชิงคุณภาพเก่ียวกบัปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อความสาํเร็จในการนาํนโยบายไปปฏิบติัจากการสมัภาษณ์ แลว้

เลือกปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคท่ีผูใ้หส้มัภาษณ์มีความเห็นตรงกนั จาํนวน 10 ดา้น มาวิเคราะห์เชิงปริมาณ เคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การรวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่ แบบสมัภาษณ์และแบบสอบถาม ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ขา้ราชการตาํรวจสงักดั

กองบญัชาการตาํรวจปราบปรามยาเสพติด จาํนวน 1,097 คน จาํนวน 293 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก่ 

การหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์

แบบเพียร์สนั และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี (1) กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ี

เป็นอุปสรรคต่อความสาํเร็จในการนาํนโยบายแกไ้ขปัญหายาเสพติดไปปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (2) กลุ่มตวัอยา่ง

มีความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อความสาํเร็จในการนาํนโยบายแกไ้ขปัญหายาเสพติดไปปฏิบติัไม่แตกต่างกนั

อยูเ่พียง 1 ดา้น คือ ดา้นงบประมาณ ส่วนอีก 9 ดา้นมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (3) ปัจจยัท่ี

เป็นอุปสรรคต่อความสาํเร็จในการนาํนโยบายแกไ้ขปัญหายาเสพติดไปปฏิบติัมีความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบั

ความเป็นอุปสรรคต่อความสาํเร็จอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (4) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตวัแปร

ปัจจยั พบวา่ ตวัแปรปัจจยัทั้ง 10 ดา้น ร่วมกนัเป็นอุปสรรคต่อความสาํเร็จในการนาํนโยบายแกไ้ขปัญหายาเสพติดไป

ปฏิบติั มีค่าสมัประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R2) = .975  

 

คําสําคัญ : ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อความสาํเร็จ, นโยบาย, การนาํนโยบายไปปฏิบติั 

  

Abstract 

The objectives of this research are: (1) to study the factors impinging upon the success of the Narcotics Suppression 

Bureau ; (2)   to compare the opinions pertaining to the factors impinging upon the success; and (3) to analyze the 

effects of the factors impinging upon the success .  Qualitative study method was used by in-depth interview and then 

selecting 10 aspects pertaining to such factors as the coincident opinions of the interviewees into quantitative 
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analysis. The instruments used in collecting data were an interview form and a questionnaire. The population used  

comprises 1,097 officers of the Narcotics Suppression Bureau,  in which 293 sample size  was selected. The statistical 

procedures used in analyzing data are percentage, mean, standard deviation, analysis of variances, Pearson’s 

correlation coefficient analysis, and multiple regression analysis. The findings are as follows: (1) The sample opined 

on the factors impinging upon the success of the Narcotics Suppression Bureau in implementing narcotics resolution 

policy as they are, on the whole, of a more senior level; (2) The officers of the Narcotics Suppression Bureau, by each 

group, opined on the factors impinging upon the success in implementing narcotics resolution policy as they are not 

of a statistically significant difference at a level of .05 only in one aspect—the budget. The other nine aspects are of a 

statistically significant difference at the same level; (3) The factors impinging upon the  are of a highly positive 

correlation with the obstacles of the at a statistically significant level of .01; and (4) The results of the multiple 

regression analysis of the 10 aspects as the factor variables indicate that they all have a mutual effect by which its 

multiple coefficient of determination (R2) is .975. 

 

Keywords: factors impinging upon the success, policy, implementing policy  

 

ความนํา  

สถานการณ์กลุ่มการคา้ยาเสพติดรายสาํคญั

ขนาดใหญ่ไดเ้ปล่ียนรูปแบบการคา้ไปจากเดิม จากการ

รายงานของสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ พบวา่ กลุ่มการคา้

ยาเสพติดรายสาํคญัไดมี้ความเช่ือมโยงกบัการคา้ทาง

ชายแดนและเช่ือมโยงกบัเรือนจาํ โดยครอบคลุมพ้ืนท่ี

จงัหวดัต่าง ๆ ทัว่ประเทศ และไดพ้ฒันาขีดความสามารถ

ในการนาํเขา้ การลาํเลียง และการกระจายยาเสพติดได้

อยา่งรวดเร็ว  ผูค้า้ไดเ้ปล่ียนวิธีการลกัลอบนาํเขา้ จาก

ปริมาณคร้ังละมาก ๆ  มาเป็นปริมาณคร้ังละไม่มาก และ

ใชผู้รั้บจา้งลาํเลียงหลาย  ๆราย เพ่ือลดการสูญเสียเม่ือถูก

จบักุม นอกจากน้ีจะเปล่ียนวิธีลาํเลียงอยูเ่สมอเพ่ือหลีกเล่ียง

การตรวจจบัของเจา้หนา้ท่ี เช่น ส่งทางพสัดุไปรษณีย ์

และการใชร้ถหรูราคาแพงในการลาํเลียงยาเสพติด เป็น

ตน้ ทาํใหส้ถิติการจบักุมมกัจะไดแ้ต่รายยอ่ย ๆ และแต่

ละคร้ังยึดยาเสพติดไดใ้นจาํนวนไม่มาก (สาํนกังาน

ตาํรวจแห่งชาติ, 2552, หนา้ 1) จากสภาพปัญหายาเสพ

ติดขา้งตน้ รัฐบาลสมยันายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เป็น

นายกรัฐมนตรี (ธนัวาคม พ.ศ. 2551-พฤษภาคม พ.ศ. 

2554) ไดใ้หค้วามสาํคญัแก่การแกไ้ขปัญหายาเสพติด

ดงักล่าว และไดก้าํหนดนโยบายการแกไ้ขปัญหายาเสพ

ติดเป็นคาํสัง่สาํนกันายกรัฐมนตรีท่ี 82/2552 ลงวนัท่ี 17 

มีนาคม พ.ศ. 2552 เพ่ือเป็นยทุธศาสตร์และกลไกการ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล 

โดยใหมี้แผนปฏิบติัการประเทศไทยเขม้แขง็ ชนะยาเสพ

ติดยัง่ยืน ภายใตย้ทุธศาสตร์ 5 ร้ัวป้องกนักบั 7 โครงการ

หลกั โดยมีเป้าหมายทางยทุธศาสตร์ เพ่ือหยดุย ั้งและลด

ระดบัการขยายตวัของปัญหายาเสพติดใหไ้ดม้ากท่ีสุด มิ

ใหมี้ปัญหาความเดือดร้อนถึงวิถีชีวิต ความสงบสุข และ

ความปลอดภยัของประชาชน ผา่นการดาํเนินงานภายใต้

ยุทธศาสตร์ 5 ร้ัวป้องกนักบั 7 โครงการหลกั มี

รายละเอียดดงัน้ี  

1. โครงการร้ัวชายแดน: การสกดักั้นการนาํเขา้

ยาเสพติดตามแนวชายแดน 

2. โครงการร้ัวชุมชน: การเสริมสร้างการมีส่วน

ร่วมของชุมชนและประชาสงัคมป้องกนัยาเสพติด 

3. โครงการร้ัวสงัคม: จดัระเบียบสงัคมแบบ

บูรณาการ 
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4. โครงการร้ัวโรงเรียน: โรงเรียนป้องกนัยาเสพ

ติด 

5. โครงการร้ัวครอบครัว:  ครอบครัวสีขาว 

ครอบครัวเขม้แขง็ 

6. โครงการปราบปรามยาเสพติดรายสาํคญัและ

ลดความเดือดร้อนของประชาชน  

7. โครงการบาํบดัรักษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพผู ้

เสพ/ผูติ้ดยาเสพติดแบบบูรณาการ 

ภายใตค้าํสัง่สาํนกันายกรัฐมนตรีท่ี 82/2552 

กองบญัชาการตาํรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) ซ่ึง

จดัตั้งตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ สาํนกังาน

ตาํรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มาตรา 5 (21) เป็นหน่วยงาน

หลกัของสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ท่ีมีบทบาททั้งใน

ฐานะเป็นฝ่ายอาํนวยการดา้นยุทธศาสตร์การป้องกนัและ

แกปั้ญหายาเสพติด และในฐานะเป็นหน่วยปฏิบติัหลกั

ในการปราบปรามเครือข่ายการคา้ยาเสพติดใน

ระดบัประเทศและเครือข่ายการคา้ยาเสพติดขา้มชาติ ได้

รับผิดชอบเก่ียวกบัการนาํโครงการท่ี 6 คือโครงการ

ปราบปรามยาเสพติดรายสาํคญัและลดความเดือดร้อน

ของประชาชนไปปฏิบติั  

กองบญัชาการตาํรวจปราบปรามยาเสพติด 

(บช.ปส.) ไดด้าํเนินแกไ้ขปัญหายาเสพติดติดตาม

โครงการปราบปรามยาเสพติดรายสาํคญัและลดความ

เดือดร้อนของประชาชนอยา่งจริงจงัมาแลว้ในระยะท่ี 1 

และระยะท่ี 2 จนสามารถมีผลดาํเนินการในดา้นต่าง ๆ 

สูงข้ึนมากกวา่ปฏิบติัการท่ีผา่นมา แต่ดว้ยขอ้จาํกดัและ

ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคหลายประการ ประกอบกบั

สถานการณ์ทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง และความมัน่คง 

ทาํใหไ้ม่สามารถนาํแผนตามนโยบายของรัฐไปสู่การ

ปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จึงทาํใหปั้ญหายาเสพติด

ยงัคงมีอยู ่และมีแนวโนม้จะเพ่ิมมากข้ึนไปเร่ือย ๆ ดงัจะ

เห็นไดจ้ากคาํสัง่สาํนกันายกรัฐมนตรี ท่ี 306/2553 ลง

วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2553 กาํหนดใหมี้ปฏิบติัการ

ประเทศไทยเขม้แขง็ชนะยาเสพติดยัง่ยืน ระยะท่ี 3 

(พฤศจิกายน 2553-กนัยายน 2554) ในการลดการ

ขยายตวัของปัญหายาเสพติดในภาพรวมทัว่ประเทศและ

พ้ืนท่ีเป้าหมายสาํคญั มิใหปั้ญหายาเสพติดส่งผลกระทบ

ต่อความมัน่คงปลอดภยั ในวิถีชีวิตของประชาชนโดย

ปกติ  

นโยบายการปราบปรามยาเสพติดเป็นนโยบายท่ี

ประสบความสาํเร็จไดย้าก เพราะปัญหา    ยาเสพติดเป็น

ปัญหาท่ีมีลกัษณะพิเศษ มีความซบัซอ้น แปรปรวน และ

ทวีความรุนแรงยิ่งข้ึนตามกาลเวลา ยากท่ีจะหามาตรการ

ป้องกนัหรือขจดัปัญหาไดอ้ยา่งเดด็ขาด นอกจากนั้น 

ลกัษณะและสถานการณ์ยาเสพติดท่ีผา่นมายงับ่งบอกถึง

ความไม่ส้ินสุดของปัญหา ในขณะท่ีผูรั้บผิดชอบไดน้าํ

นโยบายและแผนตามมาตรการต่าง ๆ ไปปฏิบติัแลว้ กย็งั

อาจก่อใหเ้กิดปัญหาใหม่ตามมาอีกได ้ผลกระทบเช่นน้ี

จะเกิดข้ึนต่อเน่ืองเป็นวฏัจกัรไม่มีท่ีส้ินสุดและเป็นเร่ือง

เก่ียวกบัผลประโยชนท่ี์มีมูลค่ามหาศาล แต่จะปล่อยให้

ลม้เหลวไม่ไดเ้พราะเป็นปัญหาต่อความมัน่คงของชาติ

และความสงบสุขของประชาชน ดงันั้น ผูน้าํนโยบาย

การปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบติั จะตอ้งหาทางแกไ้ข

ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการปราบปรามยาเสพติด

เพ่ือใหค้วามเดือดร้อนของประชาชนอนัเกิดจากปัญหา

ยาเสพติดลดนอ้ยลงหรือใหห้มดไปในท่ีสุด โดยจะตอ้ง

สืบสวนปราบปรามผูมี้พฤติการณ์เสพยาเสพติด นกัคา้

เครือข่ายรายยอ่ย/รายใหญ่ นกัคา้ยาเสพติดรายสาํคญั 

และผูก้ระทาํผิดท่ีหลบหนีหมายจบัอยา่งมีประสิทธิภาพ  

จากความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา

ดงักล่าว  ประกอบกบัผูศึ้กษาในฐานะท่ีเป็นขา้ราชการ

ตาํรวจท่ีปฏิบติังานในสังกดักองบญัชาการ ตาํรวจ

ปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)  จึงมีความสนใจท่ีจะ

ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อความสาํเร็จในการ

นาํนโยบายแกไ้ขปัญหายาเสพติดไปปฏิบติั ของ

กองบญัชาการตาํรวจปราบปรามยาเสพติด” ในระยะท่ี 3 

(พฤศจิกายน 2553-กนัยายน 2554) ผลจากการวิจยัเร่ืองน้ี 

นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการปราบปรามยาเสพติด
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ของกองบญัชาการตาํรวจปราบปรามยาเสพติด สาํนกังาน

ตาํรวจแห่งชาติแลว้ ยงัจะเป็นประโยชนแ์ก่ประชาชน

โดยรวมดว้ย 

   

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อความสาํเร็จ

ในการนาํนโยบายแกไ้ขปัญหายาเสพติดไปปฏิบติัของ

กองบญัชาการตาํรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)  

 2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นและเปรียบเทียบความ

คิดเห็นเก่ียวกบัความเป็นอุปสรรคของปัจจยัต่อ

ความสาํเร็จในการนาํนโยบายแกไ้ขปัญหายาเสพติดไป

ปฏิบติัของ บช.ปส. จาํแนกตามหน่วยงาน/สงักดั 

3.  เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลของตวัแปรปัจจยัท่ีเป็น

อุปสรรคต่อความสาํเร็จในการนาํนโยบายแกไ้ขปัญหายา

เสพติดไปปฏิบติั ของ บช.ปส. 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย         

 กรอบแนวคิดในการวิจยัคร้ังน้ี ดงัแสดงในภาพ 1 

 
    

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

แนวคิด ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยัใน

คร้ังน้ี  ไดแ้ก่ 

แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบันโยบาย 

นโยบาย คือ หลกัและวิธีปฏิบติัซ่ึงถือเป็นแนว

ดาํเนินการ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2546, หนา้ 563) ชุดของ

กฎ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑต่์าง ๆ ท่ีไดรั้บการยอมรับอยา่ง

เป็นทางการ หรือแนวคิดต่าง ๆ เก่ียวกบัส่ิงท่ีควรตอ้งทาํ 

(Merriam-Webster, 2008, p. 1249) หลกั แผน หรือ

แนวทางปฏิบติัอยา่งท่ีดาํเนินการโดยรัฐบาล องคก์าร 

ปัจเจกบุคคล ฯลฯ ตวัอยา่งเช่น นโยบายต่างประเทศ  

(Webster, 1988, p. 1045)  นโยบายถือเป็นกรอบสาํคญั

ของการบริหารและการดาํเนินงานของหน่วยงานของ

รัฐบาลและเอกชน ปัจเจกบุคคล และกลุ่มบุคคล 

(สมาคม) ไม่วา่จะเป็นหน่วยงานระดบัชาติหรือระดบั

ทอ้งถ่ิน (สมบติั ธาํรงธญัวงศ,์ 2546, หนา้ 403) 

 

แนวคิดเกีย่วกบันโยบายสาธารณะ 

แนวคิดเก่ียวกบันโยบายสาธารณะ เกิดข้ึนจาก

การมองวา่การตดัสินใจของรัฐบาลในอดีตไม่สมบูรณ์ 

เน่ืองจากสถานการณ์โลกท่ีเปล่ียนแปลงไป ทาํใหส้งัคม

เปล่ียนแปลงตามไปดว้ย มีสถาบนัท่ีซบัซอ้นและพ่ึงพา

อาศยักนัมากข้ึน จึงจาํเป็นตอ้งมีพฒันาความรู้เก่ียวกบั

นโยบายสาธารณะเพ่ือศึกษาวา่รัฐบาลทาํอะไร นาํส่ิงท่ี

ตดัสินใจไปปฏิบติัอยา่งไร หรือทาํไมตอ้งทาํตาม

จุดมุ่งหมายหน่ึงมากกวา่จุดมุ่งหมายอ่ืน เป็นตน้ ดงันั้น 

การศึกษานโยบายสาธารณะ นบัเป็นวิธีหน่ึงท่ีช่วยอธิบาย

การทาํงานของรัฐบาล การเมือง และการดาํรงชีวิตของ

คนสมยัใหม่ (Gerston, 1983, p. 4)  การศึกษานโยบาย

สาธารณะเป็นสาขาวิชาท่ีเพ่ิงเกิดข้ึนเม่ือสงครามโลกคร้ัง

ท่ีสอง  (Golembiewski, 1977, p. 82; Hill & Hupe, 2002, 

p.  41; เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ (2550, หนา้ 1)  
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ทฤษฎีแนวคิด  

ตามทฤษฎีแนวคิด ระบุวา่ ผูศึ้กษานโยบาย

สาธารณะจะตอ้งมีแนวคิดทางดา้นนโยบายสาธารณะ

เสียก่อน แนวคิดท่ีสาํคญัไดแ้ก่ การนิยามการวิเคราะห์

นโยบาย  และการนิยามการวิเคราะห์นโยบายท่ีดี  

ทฤษฎคีวามรู้  

ทฤษฎีความรู้ในเร่ืองของนโยบาย หมายถึง การ

รู้แหล่งท่ีมาของนโยบายและความสมัพนัธ์ในนโยบาย 

ตลอดจนแนวทางการเอาชนะอุปสรรคของความรู้ 

ทฤษฎีเชิงความเป็นเหตุเป็นผล  

ในการกาํหนดนโยบาย ตอ้งมีทฤษฎีเชิงความ

เป็นเหตุเป็นผล เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจตามขั้นตอนต่าง ๆ 

ของนโยบาย ตามหลกัการวิเคราะห์นโยบายจะจาํแนก

การกาํหนดนโยบายกบัการนาํนโยบายไปปฏิบติัออกจาก

กนั หรือจาํแนกสาเหตุของนโยบายกบัผลของนโยบาย

ออกจากกนั ซ่ึงแนวคิดน้ีสมัพนัธ์กบัความลม้เหลวของ

นโยบาย เพราะความลม้เหลวของนโยบายมีทั้งในขั้น

กาํหนดนโยบายและในขั้นนาํนโยบายไปปฏิบติั 

ทฤษฎีเชิงปทสัถาน  

ทฤษฎีเชิงปทสัถาน เป็นทฤษฎีท่ีนกัวิเคราะห์

นโยบายหรือนกัวิจยัตอ้งคาํนึงถึง แบ่งออกเป็น 2 

ประเดน็ใหญ่ ๆ คือ จริยธรรมวิชาชีพกบัค่านิยมของ

สงัคม  

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 การวิจยัในคร้ังน้ีใชวิ้ธีแบบผสมผสาน ระหวา่ง

ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ กบัระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ 

เพ่ือเป็นขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการนาํนโยบายแกไ้ขปัญหา

ยาเสพติดไปปฏิบติัของ บช.ปส. ใหมี้ประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน 

วธีิวจิยัเชิงคุณภาพ แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ (1) 

วิธีการวิจยัเอกสาร เป็นวิธีการวิเคราะห์ขอ้มลู จาก

เอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายทัว่ไป 

นโยบายสาธารณะ และการนาํนโยบายไปปฏิบติั  (2) 

วิธีการสมัภาษณ์ เป็นการสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มลูหลกัท่ีเป็น

ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีของ บช.ปส เก่ียวกบัอุปสรรคต่อ

ความสาํเร็จในการนาํนโยบายแกไ้ขปัญหายาเสพติดไป

ปฏิบติัของ บช.ปส. แลว้เลือกท่ีมีความเห็นตรงกนั 10 

อนัดบัแรก มาเป็นตวัแปรตน้หรือตวัแปรปัจจยั (x1-x10) 

ต่อจากนั้นนาํปัจจยัท่ีไดแ้ต่ละปัจจยัไปสร้าง

แบบสอบถามเก่ียวกบัความเป็นอุปสรรคของปัจจยัต่อ

ความสาํเร็จในการนาํนโยบายแกไ้ขปัญหายาเสพติดไป

ปฏิบติัของ บช.ปส. ซ่ึงเป็นตวัแปรตาม (y) แลว้นาํมา

วิเคราะห์หาอิทธิพลความเป็นอุปสรรคของปัจจยัต่อ

ความสาํเร็จในการนาํนโยบายแกไ้ขปัญหายาเสพติดไป

ปฏิบติัของ บช.ปส. ทางสถิติ ในการวิจยัเชิงปริมาณ 

ต่อไป 

 

วธีิวจัิยเชิงปริมาณ 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่

ขา้ราชการตาํรวจสังกดั บช.ปส. ทุกระดบั จาํนวน 1,097 

คน  

กลุ่มตวัอยา่ง ใชวิ้ธีคาํนวณจากประชากรดว้ยสูตร

ยามาเน่ (Yamane) ได ้จาํนวน 293 คน และใชวิ้ธีเลือกกลุ่ม

ตวัอยา่งแบบเจาะจง 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล เป็น

แบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัสร้างและพฒันาข้ึนตามแนว

วตัถุประสงคใ์นการวิจยั และตามหลกัการในทางทฤษฎีท่ี

เก่ียวขอ้ง มีค่าความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์(IOC) 

ระหวา่ง 0.80-1.00 และมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .962 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  ผูวิ้จยัไดด้าํเนินการเกบ็ขอ้มูลดว้ยตนเอง  โดย

ไดแ้บบสอบถามกลบัคืนมาทั้งส้ิน 293 ฉบบั จากนั้น

ผูวิ้จยัไดน้าํแบบสอบถามทั้ง 293 ฉบบัมาตรวจสอบความ
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ถกูตอ้งและความสมบูรณ์ พบวา่ มีความถกูตอ้งทั้งหมด 

แลว้นาํมาประมวลผลขอ้มลูดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

สาํเร็จรูป 

 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้  

สถิติท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่ การหา

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การทดสอบรายคู่

ดว้ยวิธีทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffé’s test) และการ

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression 

analysis) แบบขั้นตอน  

 

ผลการวจัิย 

 ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี  

1. กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีเป็น

อุปสรรคต่อความสาํเร็จในการนาํนโยบายแกไ้ขปัญหายา

เสพติดไปปฏิบติั ของกองบญัชาการตาํรวจปราบปรามยา

เสพติด โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  

2. กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีเป็น

อุปสรรคต่อความสาํเร็จในการนาํนโยบายแกไ้ขปัญหายา

เสพติดไปปฏิบติัไม่แตกต่างกนัอยูเ่พียง 1 ดา้น คือ ดา้น

งบประมาณ ส่วนอีก 9 ดา้นมีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05  

3. ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อความสาํเร็จในการนาํ

นโยบายแกไ้ขปัญหายาเสพติดไปปฏิบติั มีความสัมพนัธ์

ทางบวกในระดบัสูงกบัความเป็นอุปสรรคต่อความสาํเร็จ

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ 

4. การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตวัแปร

ปัจจยั พบวา่ ตวัแปรปัจจยัเขา้สู่สมการทั้ง 10 ดา้น 

ร่วมกนัมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จในการนาํนโยบายแกไ้ข

ปัญหายาเสพติดไปปฏิบติั มีค่าสมัประสิทธ์ิการตดัสินใจ 

(R2) = .975  ไดแ้ก่  ปัจจยัดา้นการประกอบกาํลงัของ   

แต่ละหน่วยงาน ปัจจยัดา้นปัญหากาํลงัพล  ปัจจยัดา้น

ศกัยภาพของเจา้หนา้ท่ีในการปฏิบติังาน ปัจจยัดา้นการ

จดัทาํฐานขอ้มลู ผูเ้สพ ผูค้า้ ผูผ้ลิต ปัจจยัดา้นการประเมิน

สถานการณ์ การผลิตและการคา้ยาเสพติดปัจจยัดา้น

สืบสวนหาข่าวโดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  ปัจจยัดา้น

การนาํนโยบายไปสู่การปฏิบติั ปัจจยัดา้นงบประมาณ  

ปัจจยัดา้นการดาํเนินคดีกบัผูค้า้รายสาํคญั และปัจจยัดา้น

การสกดักั้นยาเสพติดในเสน้ทางสาํคญั ตามลาํดบั 

 

การอภิปรายผล 

การอภิปรายผลจะอภิปรายเฉพาะปัจจยัท่ีเป็น

อุปสรรคต่อความสาํเร็จในการนาํนโยบายแกไ้ขปัญหายา

เสพติดไปปฏิบติัของ บช.ปส. 10 ดา้น ตามลาํดบัท่ีเขา้สู่

สมการ ดงัน้ี   

1. ปัจจยัดา้นการประกอบกาํลงัของแต่ละ

หน่วยงาน (x3) พบวา่ มีความเป็นอุปสรรคต่อความสาํเร็จ

ในการนาํนโยบายแกไ้ขปัญหายาเสพติดไปปฏิบติัของ 

บช.ปส. เน่ืองจากมีสาเหตุมาจากปัญหาหลายประการ 

เช่น การขาดการประสานงานท่ีดี ขาดการฝึกอบรมและ

ทบทวนยุทธวิธีร่วมกนั ขาดการรับฟังความคิดเห็นจากผู ้

ร่วมปฏิบติัอ่ืน ขาดความร่วมมือร่วมใจและความ

ไวว้างใจกนัระหวา่งหน่วยงาน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

การศึกษาปัญหาดา้นการนาํนโยบายไปปฏิบติัของ ยิน 

และคณะ (Yin et al., 1977) ท่ีพบวา่ ปัญหาการนาํ

นโยบายไปปฏิบติัจะมีมากถา้สมาชิกในองคก์ารหรือ

หน่วยปฏิบติัไม่ใหค้วามร่วมมือ และเอด็เวิร์ดส์ 

(Edwards, 1980) ท่ีเขียนหนงัสือช่ือ Implementing 

public policy ซ่ึงมีสาระสาํคญัวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

ความสาํเร็จของการนาํนโยบายไปปฏิบติั คือ ทรัพยากรท่ี

เพียงพอและมีระดบัของการสนบัสนุนจากฝ่ายต่าง ๆ 

เป็นจาํนวนมาก 

2. ปัจจยัดา้นปัญหากาํลงัพล (x6) พบวา่ มีความ

เป็นอุปสรรคต่อความสาํเร็จในการนาํนโยบายแกไ้ข

ปัญหายาเสพติดไปปฏิบติัของ บช.ปส. เน่ืองจากมีปัญหา

เจา้หนา้ท่ีไม่เพียงพอกบัปริมาณงาน ตอ้งทาํงานหลาย

หนา้ท่ี ในบางเร่ืองกข็าดประสบการณ์ ขาดเจา้หนา้ท่ีท่ี
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เช่ียวชาญเฉพาะในดา้นการสืบสวนคดียาเสพติด ขาด

ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี เพราะเส่ียงอนัตราย 

และการใชบุ้คลากรไม่เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ปรีชา การิยะ (2546) ท่ีไดท้าํการศึกษา

เร่ืองการนาํนโยบายการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพ

ติดไปปฏิบติั กรณีศึกษาศูนยป์ฏิบติัการเพ่ือต่อสูแ้ละ

เอาชนะยาเสพติดจงัหวดัสระบุรี ในดา้นปัญหาอุปสรรค

ในการนาํนโยบายการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด

ไปปฏิบติั พบวา่ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นของบุคลากร

ไม่สอดคลอ้งกบัการปฏิบติังานเฉพาะกิจของงานป้องกนั

และแกไ้ขปัญหายาเสพติด จาํนวนบุคลากรท่ีปฏิบติังาน

ไม่เพียงพอ บุคลากรไม่ไดมี้ภารกิจเฉพาะงานป้องกนั

และแกไ้ขปัญหายาเสพติดแต่เพียงอยา่งเดียวเท่านั้น  

 3. ปัจจยัดา้นศกัยภาพของเจา้หนา้ท่ีในการ

ปฏิบติังาน (x10) พบวา่ มีความเป็นอุปสรรคต่อ

ความสาํเร็จในการนาํนโยบายแกไ้ขปัญหายาเสพติดไป

ปฏิบติัของ บช.ปส. เน่ืองมาจากเจา้หนา้ท่ีขาด

ความสามารถในการสืบสวนติดตามคดียาเสพติดท่ีมี

ความสลบัซบัซอ้น  ตามไม่ทนัความแยบยลในการ

หลีกเล่ียงกฎหมายของผูก้ระทาํผิด ถกูขดัขวางจากผูมี้

อิทธิพลท่ีมีแนวโนม้ใชค้วามรุนแรง ติดตามตวัผูก้ระทาํ

ผิดไดย้ากโดยเฉพาะกรณีท่ีเป็นอาชญากรรมขา้มชาติ 

และขาดความสามารถในการเช่ือมโยงขอ้มลูสาํคญั

ระหวา่งหน่วยงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ออสโมนาลิเอฟ 

(Osmonaliev, 2005, pp. 1-2)  ท่ีศึกษางานวิจยัเร่ือง “การ

พฒันานโยบายต่อตา้นยาเสพติดในเอเชียกลาง 

กรณีศึกษามิติทางกฎหมายและการเมือง” พบวา่ ประเทศ

ต่าง ๆ ในภูมิภาคน้ีไดค่้อย ๆ พยายามจดัการกบัภยัต่าง ๆ 

อนัเกิดจากยาเสพติดท่ีตอ้งหา้มตามกฎหมายเร่ือยมา

จนถึงปัจจุบนั ต่างกไ็ม่มีทั้งโครงสร้างเชิงสถาบนั ความรู้

ความชาํนาญ ประสบการณ์หรือทรัพยากรดงัเช่นประเทศ

ท่ีพฒันาแลว้มีกนั แต่บ่อยคร้ังท่ีมกัไม่สามารถใชก้ลวิธี

นานาประการจดัการกบัการคา้ยาเสพติดและผลพวงท่ี

เกิดข้ึนตามมาได ้ขณะเดียวกนักไ็ม่มีประเทศใดเลยท่ีมี

กลวิธีท่ีสมบูรณ์แบบสาํหรับใชก้บันโยบายต่อตา้นยาเสพ

ติด และโดยท่ีไม่มีกลวิธีเช่นวา่น้ี ความพยายามของแต่ละ

ประเทศในอนัท่ีจะต่อตา้นยาเสพติดจึงไม่น่าจะประสบ

ผลสาํเร็จได ้และจอม สิงห์นอ้ย (2545) ไดท้าํการศึกษา

การนาํนโยบายปราบปรามผูก้ระทาํผิดเก่ียวกบัยาเสพติด

ในเขตรับผิดชอบของสถานีตาํรวจอาํเภอเมืองสตูลไป

ปฏิบติั พบวา่ การนาํนโยบายไปปฏิบติันั้นมีปัญหาและ

อุปสรรคในการปฏิบติังานเป็นอนัมาก เจา้พนกังานตาํรวจ

ผูป้ฏิบติังานไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและ

อุปสรรคในการปฏิบติังาน พบวา่ ร้อยละ 26.6 แสดง

ความคิดเห็นวา่ จาํนวนเจา้พนกังานตาํรวจท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี

ดา้นการสืบสวนและดา้นการปราบปรามยาเสพติดยงัไม่

เพียงพอกบัสภาพปัญหาและการแพร่ระบาดของยาเสพ

ติด 

4. ปัจจยัดา้นการจดัทาํฐานขอ้มูลผูเ้สพ ผูค้า้ 

ผูผ้ลิต (x4) พบวา่ มีความเป็นอุปสรรคต่อความสาํเร็จใน

การนาํนโยบายแกไ้ขปัญหายาเสพติดไปปฏิบติัของ 

บช.ปส. เน่ืองมาจากปัญหาขาดบุคลากรในการวางแผน

ระบบการจดัทาํฐานขอ้มลู บุคลากรขาดความรู้ความ

ชาํนาญในดา้นการวิเคราะห์ขอ้มลู ขาดบุคลากรท่ีทาํ

หนา้ท่ีในการควบคุมดูแลฐานขอ้มลู ขาดการรักษาความ

ปลอดภยัของระบบขอ้มูลข่าวสาร และขาดชุดปฏิบติัการ

ท่ีครอบคลุมทั้งระบบ เช่น ชุดวิเคราะห์ขอ้มลูข่าวสาร ชุด

สะกดรอยติดตาม ชุดเคร่ืองมือพิเศษ สอดคลอ้งกบั 

สแปรตต ์(Spratt, 2009) ท่ีไดร้ายงานเร่ืองการวิเคราะห์

อุปสรรคในการใชน้โยบาย กรณีแนวคิดและการทดสอบ

นาํร่องใน 3 ประเทศ ซ่ึงไดแ้ก่ประเทศจีน อินโดนีเซีย 

และเวียดนามไวว้า่ ส่ิงท่ีควรพิจารณาในการนาํนโยบาย

ไปใชจ้าํนวน 1 ใน 5 ขอ้ คือ การมีทรัพยากรท่ีจาํกดั มีผล

ทาํใหก้ระบวนการนาํนโยบายไปใชอ่้อนลา้ลง ทั้งใน

ระดบับุคลากรและในระดบัองคก์รท่ีนาํนโยบายไป

ปฏิบติั  

5. ปัจจยัดา้นการประเมินสถานการณ์การผลิต

และการคา้ยาเสพติด (x2) พบวา่ มีความเป็นอุปสรรคต่อ
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ความสาํเร็จในการนาํนโยบายแกไ้ขปัญหายาเสพติดไป

ปฏิบติัของ บช.ปส. เน่ืองจากมีการประเมินสถานการณ์

ผิดพลาดทั้งดา้นการผลิตและการคา้ยาเสพติดเพราะขาด

ขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตและการคา้ยาเสพติดท่ี

ชดัเจน แต่ละหน่วยงานขาดการประสานงานแลกเปล่ียน

ขอ้มลู มีหน่วยงานร่วมหลายหน่วยทาํใหก้ารจดัเกบ็

ขอ้มลูกระจาย และบางหน่วยมีการปิดบงัขอ้มูล ขอ้มลู

ดา้นการข่าวไม่ชดัเจน สลบัซบัซอ้น และไม่เพียงพอ และ

ขาดความต่อเน่ืองของนโยบายเน่ืองจากเปล่ียนผูน้าํ

องคก์ร ซ่ึงสอดคลอ้งกบั แอตทิเวลและเกอร์สไตน ์

(Attewell & Gerstein, 1979) ท่ีไดศึ้กษากรณีความ

ลม้เหลวของการนาํนโยบายการบาํบดัยาเสพติดไปปฏิบติั

ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า ความลม้เหลวของ

นโยบายมีสาเหตุหลกัมาจากการท่ีรัฐบาลกลาง (federal 

government) ตั้งเกณฑต์วัช้ีวดัของเป้าหมายท่ีผิดพลาด 

ส่วนยนิูสและเดวิดสนั (Younis & Davidson, 1990, p. 3) 

กล่าววา่ ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาท่ีมีลกัษณะพิเศษ มี

ความซบัซอ้น แปรปรวน และทวีความรุนแรงยิ่งข้ึนตาม

กาลเวลา ยากท่ีจะหามาตรการป้องกนัหรือขจดัปัญหาได้

อยา่งเดด็ขาด นอกจากนั้น ลกัษณะและสถานการณ์ยา

เสพติดท่ีผา่นมายงับ่งบอกถึงความไม่ส้ินสุดของปัญหา 

ในขณะท่ีผูรั้บผิดชอบไดน้าํนโยบายและแผนตาม

มาตรการต่าง ๆ ไปปฏิบติัแลว้ กย็งัอาจก่อใหเ้กิดปัญหา

ใหม่ตามมาอีกได ้ผลกระทบเช่นน้ีจะเกิดข้ึนต่อเน่ือง

เป็นวฏัจกัรไม่มีท่ีส้ินสุด และเป็นเร่ืองเก่ียวกบั

ผลประโยชนท่ี์มีมลูค่ามหาศาล แต่จะปล่อยใหล้ม้เหลว

ไม่ไดเ้พราะเป็นปัญหาต่อความมัน่คงของชาติและความ

สงบสุขของประชาชน  

6. ปัจจยัดา้นสืบสวนหาข่าวโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ (x8) พบวา่ มีความเป็นอุปสรรคต่อความสาํเร็จ

ในการนาํนโยบายแกไ้ขปัญหายาเสพติดไปปฏิบติัของ 

บช.ปส. เน่ืองมาจากปัญหาขาดวสัดุอุปกรณ์ดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยั ขาดบุคลากรท่ีมีความ

เช่ียวชาญดา้นการสืบสวนโดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

บุคลากรบางส่วนไม่ยอมรับเทคโนโลยีสมยัใหม่และ

เรียนรู้ไดช้า้ มีจาํนวนเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานรับขอ้มลู

ข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตไม่เพียงพอ และการ

เปล่ียนแปลงทีมงานดา้นเทคโนโลยีบ่อยทาํใหข้าด

ผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั จอม สิงห์นอ้ย (2545) ท่ีได้

ทาํการศึกษาการนาํนโยบายปราบปรามผูก้ระทาํผิดเก่ียวกบั

ยาเสพติดในเขตรับผิดชอบของสถานีตาํรวจอาํเภอเมือง

สตูลไปปฏิบติั พบวา่ ชุดปฏิบติัการสืบสวนปราบปราม      

ยาเสพติดยงัขาดแคลนวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือ

เคร่ืองใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ี ขาดผูท่ี้มีความรู้

ความสามารถดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่ เช่น การใช้

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ การใชก้ลอ้งวิดีโอ เป็นตน้ 

7. ปัจจยัดา้นการนาํนโยบายไปสู่การปฏิบติั(x1) 

พบวา่ มีความเป็นอุปสรรคต่อความสาํเร็จในการนาํ

นโยบายแกไ้ขปัญหายาเสพติดไปปฏิบติัของ บช.ปส. มี

ปัญหามาจากการกาํหนดเป้าหมายของนโยบายไม่ชดัเจน 

ผูป้ฏิบติัขาดความใส่ใจท่ีจะปฏิบติัตามแผน ขาดความ

เป็นเอกภาพเน่ืองจากมีเจา้ภาพร่วมหลายหน่วยงานร่วม

ปฏิบติั ทาํใหเ้ป็นอุปสรรคในการประสานงาน 

ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามสาํคญัในดา้นปราบปรามมากกวา่

ดา้นอาํนวยการและสนบัสนุน การแต่งตั้งโยกยา้ย

ประจาํปีทาํใหข้าดความต่อเน่ืองในการดาํเนินการตาม

นโยบาย  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อินแกรม และ แมนน ์(Ingram 

& Mann, 1980) ท่ีไดท้าํการศึกษาวา่เหตุใดนโยบายบาง

นโยบายจึงประสบความสาํเร็จ ในขณะท่ีอีกหลาย

นโยบายตอ้งลม้เหลว จากการศึกษา พบวา่ ปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อความสาํเร็จและความลม้เหลวของการนาํ

นโยบายไปปฏิบติันั้นมี 6 ดา้นดว้ยกนั คือ (1) ความ

ขดัแยง้ของผลประโยชนท่ี์เก่ียวขอ้ง (2) ความตอ้งการ

ของสงัคม (3) นโยบายแต่ละอยา่งอาจมีขอ้ดีและขอ้เสีย

ต่างกนั (4) ปัญหาจากการเปล่ียนแปลงของ

สภาพแวดลอ้ม (5) ความสมัพนัธ์ระหวา่งนโยบายหน่ึง

กบันโยบายอ่ืน ๆ และ (6) การกาํหนดขอบเขตของ

ปัญหาและวตัถุประสงคข์องนโยบายไม่ชดัเจน และ     
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วรเดช จนัทรศร (2551, หนา้ 1-2) ไดก้ล่าววา่ เน่ืองจาก

นโยบายของรัฐเป็นเสมือนแนวทางสาํคญัในการ

ดาํเนินงานของรัฐและหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง ดว้ยเหตุ

ท่ีนโยบายเป็นแนวทางของ “กิจกรรม” ต่าง ๆ ท่ีรัฐบาล

จดัทาํข้ึนหรือ “แผนงาน หรือโครงการ” หรือ “แนวทาง

ปฏิบติัท่ีรัฐหรือหน่วยงานของรัฐไดก้าํหนดข้ึน” โดยมี

เจตนาเพ่ือการแกปั้ญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  แต่

ส่วนใหญ่ในการส่งเสริมหรือผลกัดนันโยบาย แผนงาน 

หรือโครงการดา้นต่าง ๆ เพ่ือใหบ้งัเกิดผลสาํเร็จนั้นยงัมี

เพียงส่วนนอ้ย  อีกทั้งสาเหตุของความลม้เหลวท่ีเกิดข้ึน

มกัไม่แน่ชดั จนเป็นผลทาํใหน้โยบาย แผนงาน หรือ

โครงการตอ้งลม้เลิกไปในท่ีสุดกมี็ บางนโยบายไม่

ประสบความสาํเร็จ บางนโยบายไม่ไดน้าํบางส่วนมา

ดาํเนินการ บางนโยบายลม้เหลว ส่งผลเสียหายหลายดา้น

ดว้ยกนั เช่น ดา้นงบประมาณ บุคลากร และเวลา ยงัทาํให้

เกิดปัญหาหลายประการตามมา ส่งผลกระทบต่อ

ประชาชนทั้งทางตรงและทางออ้ม  

8. ปัจจยัดา้นงบประมาณ (x7) พบวา่ มีความเป็น

อุปสรรคต่อความสาํเร็จในการนาํนโยบายแกไ้ขปัญหายา

เสพติดไปปฏิบติัของ บช.ปส.  เน่ืองมาจากมีปัญหา

งบประมาณในการดาํเนินงานไม่เพียงพอต่อการ

ปฏิบติังานจริง ขาดงบประมาณในการจดัซ้ืออาวุธ 

ยทุโธปกรณ์ และเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีใชส้นบัสนุนใน

การปฏิบติังาน ขาดงบประมาณในการจดัฝึกอบรมให้

ความรู้ดา้นต่าง ๆ เก่ียวกบัการปราบปรามยาเสพติดแก่

เจา้หนา้ท่ี ขาดงบประมาณดา้นการล่อซ้ือและ

ค่าตอบแทนแก่ประชาชนท่ีใหข่้าว ทาํใหข้าดความ

ร่วมมือจากประชาชน และงบประมาณค่าตอบแทน

เจา้หนา้ท่ีในการปฏิบติังานเส่ียงอนัตรายมีนอ้ย ซ่ึง

สอดคลอ้งกบั เอด็เวิร์ดส์ (Edwards, 1980) ท่ีไดเ้ขียน

หนงัสือช่ือ Implementing public policy มีสาระสาํคญัวา่ 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จของการนาํนโยบายไป

ปฏิบติั คือ ทรัพยากรท่ีเพียงพอและมีระดบัของการ

สนบัสนุนจากฝ่ายต่าง ๆ เป็นจาํนวนมาก ส่วน         

ชวลิต วิศลดิลกพนัธ์ (2544) ทาํการศึกษานโยบายการ

ปราบปรามยาเสพติดเพ่ือศึกษาแนวทางในการป้องกนั

และปราบปรามปัญหายาบา้ พบวา่ แนวคิดเร่ืองการ

กาํหนดนโยบายการปราบปรามยาบา้ มีผลต่อสภาพ

สงัคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศอยา่งมาก 

ดงันั้น ผูก้าํหนดนโยบายตอ้งตระหนกัถึงความจริงของ

ปัญหาท่ีเกิดข้ึน การกาํหนดนโยบายในการทาํงานแต่ละ

อยา่งตอ้งแตกต่างกนัออกไป และบางอยา่งยงัตอ้งข้ึนอยู่

กบับริบทของการกาํหนดนโยบายนั้น ๆ และทุกคนใน

ชาติควรจะมีความตระหนกัร่วมกนัในการช่วยกนัแกไ้ข

ปัญหายาบา้ท่ีระบาดอยูแ่ละเป็นภยัต่อประเทศชาติ และ

จอม สิงห์นอ้ย (2545) ไดท้าํการศึกษาการนาํนโยบาย

ปราบปรามผูก้ระทาํผิดเก่ียวกบัยาเสพติดในเขต

รับผิดชอบของสถานีตาํรวจอาํเภอเมืองสตูลไปปฏิบติั 

ไดพ้บปัญหาเก่ียวกบัการเบิกจ่ายเงินล่อซ้ือยาเสพติด 

เงินสินบนรางวลันาํจบั เงินค่าตอบแทนประชาชนหรือ

เงินค่าข่าว เน่ืองจากไดรั้บการสนบัสนุนจาก

ผูบ้งัคบับญัชาในจาํนวนท่ีนอ้ยไม่เพียงพอ และมีขั้นตอน

ในการเบิกจ่ายเงินล่าชา้ ทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนปราบปรามยาเสพติด ไดผ้ลไม่

เตม็ท่ี 

9. ปัจจยัดา้นการดาํเนินคดีกบัผูค้า้รายสาํคญั 

(x5) พบวา่ มีความเป็นอุปสรรคต่อความสาํเร็จในการนาํ

นโยบายแกไ้ขปัญหายาเสพติดไปปฏิบติัของ บช.ปส. 

เน่ืองจากมีปัญหาดา้นขอ้กฎหมายในเร่ืองพยานหลกัฐาน

เป็นอุปสรรคในดาํเนินคดี เจา้หนา้ท่ีชุดจบักมุขาดความรู้

เก่ียวกบักฎหมายลกัษณะพยาน ระยะเวลาในการควบคุม

ตวัผูต้อ้งหาเป็นอุปสรรคต่อการดาํเนินคดี ตวัช้ีวดัของ

หน่วยงานเนน้การจบักมุเชิงปริมาณมากกวา่วิธีการนาํ

ผูก้ระทาํความผิดมาลงโทษ และผูต้อ้งหาท่ีถูกจบักมุได้

ส่วนใหญ่ไม่ใช่ผูบ้งการรายใหญ่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ (2552, หนา้ 1) ไดร้ายงานถึง

สถานการณ์กลุ่มการคา้ยาเสพติดรายสาํคญัขนาดใหญ่วา่

ไดเ้ปล่ียนรูปแบบการคา้ไปจากเดิม จากการรายงานของ
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สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ พบวา่ กลุ่มการคา้ยาเสพติดราย

สาํคญัไดมี้ความเช่ือมโยงกบัการคา้ทางชายแดนและ

เช่ือมโยงกบัเรือนจาํ โดยครอบคลุมพ้ืนท่ีจงัหวดัต่าง ๆ 

ทัว่ประเทศ และมีแนวโนม้ท่ีจะขยายตวัมากข้ึน เพราะ

กลุ่มหรือเครือข่ายการคา้รายสาํคญัขนาดใหญ่ ไดมี้การ

พฒันาเปล่ียนแปลงรูปแบบทางการคา้ไปจากเดิม ทาํใหมี้

ขีดความสามารถกระจายยาเสพติดไดอ้ยา่งรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

10. ปัจจยัดา้นการสกดักั้นยาเสพติดในเสน้ทาง

สาํคญั (x9) พบวา่ มีความเป็นอุปสรรคต่อความสาํเร็จใน

การนาํนโยบายแกไ้ขปัญหายาเสพติดไปปฏิบติัของ 

บช.ปส. มีสาเหตุมาจากปัญหาดา้นโครงข่ายการคมนาคม

ของประเทศมีลกัษณะซบัซอ้น ทาํใหก้ารตรวจสอบ

ควบคุมทาํไดย้าก ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความชาํนาญใน

การดาํเนินการ ยานพาหนะท่ีมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ

ต่อการปฏิบติังาน ขาดอาวธุ ยทุโธปกรณ์ และเคร่ืองมือ

ส่ือสารท่ีทนัสมยัท่ีจะใชส้กดักั้นผูล้าํเลียงยาเสพติด  ขาด

ความรู้เก่ียวกบัเส้นทางท่ีผูค้า้ใชเ้ป็นเสน้ทางลาํเลียงยา

เสพติดในทอ้งถ่ิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายงานของ 

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ (2552, หนา้ 1) ท่ีไดร้ายงาน

ว่า ผูค้า้ยาเสพติดไดพ้ฒันาขีดความสามารถในการนาํเขา้ 

การลาํเลียง และการกระจายยาเสพติดไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

ผูค้า้ไดเ้ปล่ียนจากวิธีการลกัลอบนาํเขา้จากปริมาณคร้ัง

ละมาก ๆ มาเป็นปริมาณคร้ังละไม่มาก และใชผู้รั้บจา้ง

ลาํเลียงหลาย ๆ ราย เพ่ือลดการสูญเสียเม่ือถูกจบักมุ 

นอกจากน้ีจะเปล่ียนวิธีลาํเลียงอยูเ่สมอเพ่ือหลีกเล่ียงการ

ตรวจจบัของเจา้หนา้ท่ี เช่น การส่งทางพสัดุไปรษณีย ์

และการใชร้ถหรูราคาแพงในการลาํเลียงยาเสพติด เป็น

ตน้ ทาํใหส้ถิติการจบักุมมกัจะไดแ้ต่รายยอ่ย ๆ และแต่

ละคร้ังจะยึดยาเสพติดไดใ้นจาํนวนไม่มาก 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. นโยบายการแกไ้ขปัญหายาเสพติดควร

กาํหนดข้ึนจากขอ้เทจ็จริง มีความเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน 

และเป็นระบบท่ีผูป้ฏิบติัทุกระดบัสามารถเขา้ใจได้

ถกูตอ้งตรงกนัและนาํไปปฏิบติัไดผ้ลจริง และควรมี

ความต่อเน่ือง แมจ้ะมีการเปล่ียนแปลงรัฐบาลใหม่ก็ตาม  

2. ควรมีการจดัทาํแผนในการดาํเนินการ เพ่ือ

เป็นแนวทางปฏิบติัในการแกไ้ข การป้องกนัปราบปราม

ยาเสพติด เช่น แผนการสร้างพลงัของชุมชนเพ่ือสร้าง

ภูมิคุม้กนัยาเสพติด แผนการบงัคบัใชก้ฎหมาย แผน

ความร่วมมือบูรณาการระหวา่งหน่วยงาน เป็นตน้  

3. ในการดาํเนินนโยบายตามแผนหรือโครงการ 

ควรแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนใหเ้ขา้มาเป็น

แนวร่วมกบัตาํรวจ ตามหลกัการตาํรวจคือประชาชน และ

ประชาชนคือตาํรวจ เพ่ือใหป้ระชาชนไดร่้วมกนัป้องกนั

ปัญหายาเสพติดแก่ลูกหลานและคนในครอบครัว และ

เป็นแหล่งข่าวในการแจง้ขอ้มลูผูเ้สพ ผูค้า้ใหแ้ก่ตาํรวจอีก

ส่วนหน่ึง  

 

ข้อเสนอแนะในการปฎิบัต ิ

ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใชมี้ดงัน้ี  

1. ดา้นยทุธศาสตร์ปราบปรามยาเสพติด ควรจดั

ควรจดัใหมี้การฝึกอบรมผูป้ฏิบติัทั้งดา้นเทคโนโลยีและ

ดา้นยทุธวิธีใหส้ามารถปฏิบติัไดถ้กูตอ้งตรงกนั  

2. ดา้นการควบคุมแผน ควรมีการวิเคราะห์และ

จดัทาํแผนการควบคุมการแพร่กระจายของยาเสพติดท่ีมี

ประสิทธิภาพ มีระยะเวลาประเมินผลท่ีชดัเจน มีความ

ต่อเน่ืองแมจ้าํเป็นจะตอ้งเปล่ียนผูบ้งัคบับญัชาของหน่วย  

3. ดา้นการข่าว ควรมีหน่วยกลางทาํหนา้ท่ีคอย

ประสานงานดา้นการข่าว หรือมีการจดัตั้งศูนย์

อาํนวยการเฉพาะกิจในพ้ืนท่ีหรือจงัหวดั เพ่ือระดมใหทุ้ก

ฝ่ายไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในศูนยแ์ลกเปล่ียนข่าวสาร 

ช่วยกนัสืบสวนขยายผลเพ่ือใหก้ารนาํไปสู่การจบักุม
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เป็นไปอยา่งรวดเร็ว ทั้งน้ีตอ้งตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานความ

ไวว้างใจและไม่เอาเปรียบซ่ึงกนัและกนั 

4. ดา้นบุคลากร ควรมีระบบควบคุม ตรวจสอบ

และกาํกบัดูแล ติดตามประเมินผล ฝึกอบรมและคดัสรร

บุคคลท่ีจะมาทาํหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานปราบปรามยาเสพ

ติดโดยเฉพาะ ใหไ้ดค้นท่ีมีคุณภาพ ซ่ือสตัย ์ตั้งใจและรัก

งานดา้นการปราบปรามยาเสพติดจริง ๆ และควรมี

ความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษดีพอสมควร เพราะ

ตอ้งเก่ียวขอ้งกบันกัคา้ยาเสพติดต่างชาติและสาํหรับการ

ประสานการปฏิบติักบัต่างชาติทุกภูมิภาค 

5. ดา้นกรมราชทณัฑ ์ซ่ึงเป็นหน่วยงานหน่ึงเป็น

ท่ีแพร่กระจายยาเสพติด มีการทุจริตในการใหค้วาม

ช่วยเหลือผูต้อ้งขงัสูง ควรมีการเขม้งวดกาํกบัดูแล และ

ควรตรวจสอบเอาความผิดเจา้หนา้ท่ีท่ีทุจริตอยา่งจริงจงั 

6. ดา้นกฎหมาย ควรมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมในคดี

ความผิดท่ีเก่ียวกบัยาเสพติด หากมีเหตุผลท่ีเช่ือถือได้

และปราศจากความสงสยัวา่จาํเลยกระทาํความผิดจริง เขา้

ข่ายนกัคา้รายสาํคญั กระทาํความผิดมานาน ไม่ควรใหมี้

สิทธ์ิอุทธรณ์ฎีกาไดอี้ก 

7. ดา้นการใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม ควรใช้

ประชาชนเป็นแนวร่วม ขยายตั้งแต่รายยอ่ยไปสู่รายใหญ่ 

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดบัโลก การป้องกนัจะเป็น

แนวทางท่ีดีมีประสิทธิภาพมากกวา่การปราบปราม รัฐ

ควรใส่ใจในมาตรการป้องกนัใหเ้ขม้ขน้กวา่ท่ีเป็นอยู ่

และการแสวงหาความร่วมมือกบัประชาชนในการ

ช่วยเหลือกนัและกนัจะเป็นการแกปั้ญหาท่ีถกูจุด เพราะ

ประชาชนเป็นผูใ้กลชิ้ดและรับรู้กบัสภาพปัญหา การ

ผลิต การคา้ และการเสพยาเสพติดในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด 

8. การป้องกนัเยาวชนติดยาเสพติด โรงเรียน

และผูป้กครองควรใหค้วามร่วมมือกนัอยา่งใกลชิ้ด เพ่ือ

หาทางป้องกนัและหาวิธีกาํจดัยาเสพติดใหห้มดไปจาก

สถานศึกษา อยา่งต่อเน่ือง ควรมีการสร้างกิจกรรม 

กระบวนการทาํงาน เสริมความเขม้แขง็ในโรงเรียน 

สถานศึกษา และใหเ้ยาวชนรุ่นใหม่มีภูมิคุม้กนัต่อตา้นยา

เสพติด และปลกูจิตสาํนึกใหน้กัเรียนไดต้ระหนกัถึง

ปัญหาและพิษภยัของยาเสพติด 

9. ผูน้าํนโยบายการปราบปรามยาเสพติดไป

ปฏิบติั จะตอ้งหาทางแกไ้ขปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการ

ปราบปรามยาเสพติดเพ่ือใหค้วามเดือดร้อนของ

ประชาชนอนัเกิดจากปัญหายาเสพติดลดนอ้ยลงหรือให้

หมดไปในท่ีสุด โดยจะตอ้งสืบสวนปราบปรามผูมี้

พฤติการณ์เสพยาเสพติด นกัคา้เครือข่ายรายยอ่ย/รายใหญ่ 

นกัคา้ยาเสพติดรายสาํคญั และผูก้ระทาํผิดท่ีหลบหนี

หมายจบัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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สภาพการดําเนินงานและสมรรถนะของการจัดการสถานีโทรทศัน์ในยุคดิจิทลั 

Operating Situation and Management Competency of Television Station in  

Digital Age 

  

                                                                                                                                      ทศัน์ลกัษณ์ ปัตตพงศภ์ชัและ พิศมยั จารุจิตติพนัธ์                                                                                           

 

บทคัดย่อ 

 บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของผลงานวิจยัเร่ืองแนวทางการจดัการสถานีโทรทศันป์ระเภทฟรีทีวีในยคุทีวีดิจิทลั

ของประเทศไทยซ่ึงมีวตัถุประสงคส์าํคญัเพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยั

นาํเขา้และกระบวนการกบัผลลพัธ์ของการจดัการ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ยผูบ้ริหาร ผูป้ฏิบติังานและ

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการสถานีโทรทศัน ์ รวมทั้งส้ินจาํนวน 399 คน รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามและแบบ

สมัภาษณ์ เทคนิควิธีการวิเคราะห์ขอ้มลูไดแ้ก่การอธิบาย การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรโดยการวิเคราะห์

การถดถอยเชิงพหุ และการวิเคราะห์ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และปัจจยักดดนั  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูไดแ้ก่ 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t, ค่า F และค่า R2 ผลการวิจยัพบวา่ สภาพแวดลอ้มภายในทุกดา้นไดแ้ก่โครงสร้าง

องคก์ร วฒันธรรมองคก์ร เทคโนโลย ี พฒันาบุคลากร และการผลิตเน้ือหารายการ มีความเหมาะสมในระดบัมาก 

สภาพแวดลอ้มภายนอกทั้งในดา้นนโยบายและกฎหมายทัว่ไป หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสาํหรับการใหบ้ริการ ส่วนหน่ึง

ก่อใหเ้กิดโอกาสในขณะท่ีส่วนหน่ึงก่อใหเ้กิดปัจจยักดดนัในการจดัการของสถานีโทรทศันแ์ละพบวา่การประกอบการ

ของสถานีโทรทศัน์มีการแข่งขนักนัสูงมาก การใหค้วามสาํคญักบัผูรั้บบริการเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลลพัธ์ดา้นการ

จดัการในทุกดา้นอยา่งมีนยัยะสาํคญัทางสถิติยกเวน้ดา้นความสามารถในการพฒันาการเรียนรู้ของบุคคลในสงัคมและ

ความสาํเร็จขององคก์รท่ีมีอยา่งต่อเน่ือง  

 

คําสําคัญ : สมรรถนะ, การจดัการ, สถานีโทรทศันใ์นยคุดิจิทลั 

 

Abstract 

 This article is a part of the research about the Approach to Free Television Station Management   in the 

Digital Age   in Thailand. The aims were to analyze (1) The internal and external environment to Free Television in 

Digital Age in Thailand (2) The correlation between the inputs and process with the results of the management and 

(3) the approach for FTSM in DA.  399 sample opinions were collected by questionnaires and interview forms. The 

data was analyzed by multiple regression analysis, and SWOT Analysis. Descriptive statistics and, t, F and R2 were 

used  to analyze data.  It was found that the internal environment of the organization’s structure and corporate culture 

are suitable with appropriate level including technology, human resource development and content production.  The 

external environment including policy and law, rules and procedures for services in some issues   caused opportunities and 

threats for the management of the television stations. The television station operation faced high competition.  Focusing  on 
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the service receivers  has affected the outcome of the management in every aspect except the ability to develop individual 

learning in the society and continuous organization success. 

 

Keywords: competency, management, television station, digital age  

 

ความนํา  

 ความกา้วหนา้และความทนัสมยัของเทคโนโลยี

ไดก่้อใหเ้กิดกระเปล่ียนแปลงในแวดวงของระบบต่าง ๆ

ในสงัคมรวมทั้งการส่ือสารซ่ึงส่งผลการเปล่ียนแปลง

อยา่งมากจนกระทัง่เรียกไดว้า่เป็น การปฏิวติัดิจิทลั

(digital revolution) เน่ืองจากทาํใหก้ารใหข้อ้มูลข่าวสาร

และระบบการส่ือสารเช่ือมต่อถกูเปล่ียนไปเป็นภาษาและ

รูปลกัษณ์อยา่งใหม่  เช่น  คอมพิวเตอร์ดาวเทียมส่ือสาร  

อินเตอร์เน็ต  ใยแกว้นาํแสง เคเบิลทีวี  โครงข่ายโทรศพัท ์ 

เป็นตน้  และเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดส่ิงท่ีเรียกวา่ ส่ือ

ใหม่ (new media) อนัหมายถึงระบบการส่ือสารท่ีมีการ

เช่ือมต่อทางอิเลก็ทรอนิกส์ของเครือข่ายท่ีรวดเร็วไร้

พรมแดนนาํมาซ่ึงกระบวนทศันใ์หม่ในความสัมพนัธ์

ระหวา่งมนุษยก์บัขอ้มูลข่าวสารหรือโลกรอบตวั  ท่ีวา่ 

“ขอ้มลูข่าวสารคืออาํนาจ” (Barney & Peteraf, 1986) 

วิชาการและวิชาชีพในการบริหารงานส่ือสารมวลชน

แตกต่างไปจากศาสตร์สาขาบริหารธุรกิจซ่ึงมุ่งเนน้การ

ขายผลผลิต การบริหารรัฐกิจท่ีมุ่งเนน้การใหบ้ริการ 

ในขณะท่ีสาขาการบริหารส่ือมวลชนมุ่งเนน้การขาย

ความคิดและวฒันธรรมจึงเป็นอาชีพท่ีไดรั้บการคุม้ครอง 

เน่ืองจากส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบความคิดของ

ผูค้นในสงัคม ความถกูตอ้ง ความทนัเหตุการณ์ และ

ความเป็นกลางเป็นเป้าหมายของวิชาชีพน้ีจึงแตกต่างไป

จากหลกัการบริหารงานดา้นอ่ืน ๆ การพิจารณา

สมรรถนะของสถานีโทรทศัน์จึงมีความแตกต่างจาก

สมรรถนะขององคก์รอ่ืนซ่ึงโดยทัว่ไปสมรรถนะจะเนน้

ความสาํคญัถึงองคป์ระกอบต่าง ๆ ขององคก์รท่ีจะเป็น

ปัจจยัทาํใหอ้งคก์รมีขีดความสามารถสูง โดยแต่ละ

องคก์รมุ่งท่ีจะพฒันาทรัพยากรและความสามารถของ

องคก์ร บนพ้ืนฐานท่ีเรียกวา่สมรรถนะ ในฐานะท่ี

สถานีโทรทศันเ์ป็นองคก์รส่ือสารมวลชนซ่ึงมีบทบาท

หนา้ท่ีสาํคญัท่ีตอ้งรับผิดชอบต่อสงัคมจึงตอ้งมุ่งการ

พฒันาสมรรถนะขององคก์รท่ีครอบคลุมดา้น

ความสามารถในการพฒันาสงัคม การพฒันาการเรียนรู้

ของบุคคลในสังคม ตลอดจนการช้ีนาํ ป้องกนั และแกไ้ข

ปัญหาในสังคม   

 ในกรณีของประเทศไทยคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทศัน ์และกิจการ โทรคมนาคม

แห่งชาติหรือ กสทช โดยจดัทาํแผนแม่บทฉบบัท่ี 1 โดย

กาํหนดไวใ้นแผนแม่บทของ กสทช. ของการเปล่ียนผา่น

จากโทรทศันร์ะบบอนาลอกเป็นโทรทศันดิ์จิทลัภายใน

ระยะเวลา 4 ปี นบัตั้งแต่ปี 2555-2559  เร่ิมตน้จากการ

เปิดใชค้ล่ืนดิจิทลัก่อน จากนั้นจึงยติุการใหบ้ริการระบบ

อนาลอกเพ่ือเปล่ียนผา่นระบบทั้งหมดสู่ระบบดิจิทลัทุก

ภาคส่วน  (กสทช, 2555, หนา้ 1-2) และ แมว้า่การส่ง

สญัญาณวิทยโุทรทศันใ์นระบบดิจิทลัจะก่อใหเ้กิด

ประโยชนต่์อสงัคมในหลายดา้นแต่การเปล่ียนแปลง

ระบบดงักล่าวจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อผูรั้บสญัญาณใน

ดา้นการมีค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึนสาํหรับการเปล่ียนแปลง

เคร่ืองโทรทศันเ์ป็นระบบดิจิทลัและส่งผลต่อผูส่้ง

สญัญาณคือสถานีโทรทศัน ์คือ สถานีโทรทศัน ์ผูผ้ลิต

รายการและผูป้ระกอบการ ในแง่ของการเพ่ิมเงินลงทุน

เพ่ือปรับเปล่ียนอุปกรณ์สาํหรับการแพร่ภาพโทรทศัน์

ไปสู่ระบบดิจิทลัอาทิ อุปกรณ์เคร่ืองส่งและการแพร่ 

อุปกรณ์ถ่ายทาํรายการและตดัต่อบนัทึกเสียงเพ่ือการ

ออกอากาศ ในแง่ของการผลิตรายการ สถานีโทรทศัน ์

ผูผ้ลิตรายการค่าใชจ่้ายและปัญหาอุปสรรคอนัเน่ืองจาก

ความพร้อมของบุคลากรตลอดจนการบริหารงานในดา้น
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ต่าง ๆ การศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการสภาพการดาํเนินงาน

และสมรรถนะของการจดัการสถานีโทรทศันใ์นยคุดิจิทลั

จะใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชนใ์นการพฒันาสมรรถนะและ

แนวทางการจดัการโทรทศันใ์นยคุดิจิทลัของประเทศ

ไทย 

    

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพ่ือวิเคราะห์สภาพการดาํเนินงานของ

สถานีโทรทศันใ์นยคุดิจิทลั  

 2. เพ่ือวิเคราะห์สมรรถนะและปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

สมรรถนะของการจดัการสถานีโทรทศันใ์นยคุดิจิทลั 

 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

สมมติฐานการวจัิย 

 ปัจจยันาํเขา้และกระบวนการดา้นการจดัการ

ขององคก์ร ดา้นการกาํหนดเป้าหมายท่ีทา้ทาย การมี

ค่านิยมร่วม การวางแผนเชิงกลยทุธ์ การใหค้วามสาํคญั

ต่อการเติบโตของบุคลากร การจดัการความรู้ การเป็น

องคก์รท่ีมีความยึดหยุน่ และการใหค้วามสาํคญักบั

ผูรั้บบริการมีผลต่อสมรรถนะของการจดัการ

สถานีโทรทศันใ์นยคุดิจิทลั  

 

แนวคิด ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 แนวคิดและทฤษฎีสาํคญัท่ีใชใ้นการกาํหนด

กรอบแนวคิดในการวิจยัไดแ้ก่ทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหาร 

จดัสภาพแวดลอ้มขององคก์ร (พิศมยั จารุจิตติพนัธ์, 

2551, หนา้ 34-38) การจดัการความรู้ (วิจารณ์ พานิช, 

2550, หนา้ 125) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัสมรรถนะ

องคก์ร และองคก์รสมรรถนะสูง (Edward, 2005) และ

เกณฑคุ์ณภาพมาตรฐานสาํหรับการดาํเนินงานของ 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 191

Malcolm Baldrige (สาํนกังาน ก.พ.ร, 2550, หนา้ 1-17) 

ทฤษฎีระบบการบริหารงานเชิงกลยทุธ์   

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 ใชวิ้ธีการวิจยัเชิงปริมาณ 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ 

ผูบ้ริหารและปฏิบติังานของสถานีโทรทศันป์ระเภทฟรี

ทีวีและผูเ้ช่ียวชาญดา้นส่ือสารมวลชน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้

ในการวิจยัมีจาํนวน 399 คน การสุ่มตวัอยา่งใชเ้ทคนิค

วิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิอยา่งมีสดัส่วน  

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มลู คือ

แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง 

แบบสอบถามมีลกัษณะแบบวดัประมาณค่าผลการ

ตรวจสอบคุณภาพดา้นความตรงของแบบสอบถามโดย

ผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน ไดค่้า IOC เท่ากบั 0.78 ผลการ

ตรวจสอบคุณภาพดา้นความน่าเช่ือถือไดข้อง

แบบสอบถามไดค่้าสมัประสิทธ์ิเอลฟ่าของครอนบาค 

เท่ากบั 0.98  

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 เกบ็ดว้ยตนเอง 

 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้  

 เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มลูของแต่ละ

วตัถุประสงคมี์ดงัน้ี วิเคราะห์สภาพการดาํเนินงานโดย

วิธีการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียของความคิดเห็นและการ

วิเคราะห์เน้ือหา จากขอ้มลูเอกสารและความคิดเห็นของ

ผูเ้ช่ียวชาญ วิเคราะห์สมรรถนะของปัจจยันาํเขา้/

กระบวนการและผลลพัธ์โดยการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียของ

ความคิดเห็นและวิเคราะห์ปัจจยันาํเขา้และกระบวนการท่ี

ส่งผลต่อสมรรถนะของการจดัการสถานีโทรทศันใ์นยคุ

ดิจิทลัโดยวิธีการการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุแบบ

ขั้นตอน 

 

ผลการวจัิย 

 ผลการวจิยัท่ีสาํคญัประกอบดว้ย 

 1. สภาพการดาํเนินงานของสถานีโทรทศันใ์น

ยคุดิจิทลั 

 1.1 จาํนวนสถานีโทรทศันท่ี์ดาํเนินงานภายใต้

ระบบดิจิทลั 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มลูพบวา่ (คณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน ์และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ--กสทช) ไดจ้ดัสรรใหมี้การเปิด

โครงข่ายถึง 48 ช่อง ขณะน้ีไดเ้ปิดใหมี้การประมลูแลว้ 

24 ช่อง โดยแยกตามประเภทบริการออกดงัน้ี  

 ประเภทบริการสาธารณะ มีจาํนวน 12 ช่อง 

เปิดประมลูและดาํเนินการแลว้มีจาํนวน 3 ช่อง ไดแ้ก่ 

ช่อง 1 – ททบ 5 ช่อง 2-NBT ช่อง3 TPBS อยูร่ะหวา่งการ

ดาํเนินการจาํนวน 9ช่อง ไดแ้ก่ข่อง 4-12  

 ประเภทบริการธุรกิจมีจาํนวนรวม 24 ช่อง 

เปิดประมลูและดาํเนินการเสร็จส้ินแลว้ประกอบดว้ย 

กลุ่มท่ี 1: ช่องเดก็ เยาวชน และครอบครัว มีจาํนวน 3 

ช่อง ไดแ้ก่ ช่อง 13- ช่อง 3 Family ช่อง 14- MCOT ช่อง 

15- LOCA กลุ่มท่ี 2 :ช่องข่าวสารและสาระ มีจาํนวน 7 

ช่อง ไดแ้ก่ ช่อง 16- TNN 24 ช่อง 17- ไทยทีวี ช่อง 18- 

new TV ช่อง 19- Spring news ช่อง 20- Bright TV ช่อง 

21- Voice TV ช่อง 22 – Nation กลุ่มท่ี 3: ช่องรายการ

ท่ัวไป(SD) มีจาํนวน 7 ช่องไดแ้ก่ ช่อง 23- Work point 

ช่อง 24- true 4U ช่อง 25 GMM ช่อง 26 – Now ช่อง 27- 

8 ช่อง 28- 3SD ช่อง 29- MONO 29 กลุ่มท่ี 4 ช่องรายการ

ท่ัวไป (HD) มีจาํนวน 7 ช่องไดแ้ก่ ช่อง 30 – MCOT HD 

ช่อง 31- ONE ช่อง 32- ไทยรัฐ TV ช่อง 33- 3HD ช่อง 

34- Amarin TV ช่อง 35- 7 HD ช่อง 36- PPTV  
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 ประเภทบริการชุมชน มีจาํนวน 12 ช่อง (ยงั

ไม่ไดเ้ปิดการใหบ้ริหาร) จากขอ้มลูดงักล่าวพบวา่การ

ดาํเนินงานของสถานีโทรทศัน์ฟรีทีวีภายใตร้ะบบเดิม

จาํนวน 6 ช่องไดเ้พ่ิมเป็นจาํนวน 11 ช่องภายใตร้ะบบ

ดิจิทลัโดยช่อง 3 ไดเ้ปิดบริการรวมทั้งหมด 3 ช่อง ช่อง 5 

ช่อง 9 และช่อง 11 ไดเ้ปิดบริการสถานีละ 2  ในขณะท่ี

ช่อง 7 และ TPBS  ยงัคงเปิดบริการสถานีละ1ช่อง  

 1.2 สภาพแวดลอ้มภายในของการจดัการ

สถานีโทรทศันใ์นยคุดิจิทลั  

 จากการวิเคราะห์ขอ้มลูความคิดเห็นของกลุ่ม

ตวัอยา่งเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มภายในของการจดัการ

สถานีโทรทศันส์รุปไดว้า่สภาพแวดลอ้มภายในของ

สถานีโทรทศันป์ระเภทฟรีทีวีในยคุดิจิทลัมีความ

เหมาะสมในระดบัมากทั้งในภาพรวมและในทุกดา้น

ไดแ้ก่ดา้นโครงสร้างองคก์ร วฒันธรรมองคก์ร การ

พฒันาบุคคล เทคโนโลยี และดา้นการผลิตเน้ือหารายการ 

ดงัขอ้มลูในตาราง 1 

 

ตาราง 1 

สภาพแวดล้อมภายในของสถานีโทรทัศน์ประเภทฟรีทีวีในยคุดิจิทัล 

สภาพแวดล้อมภายใน 
ค่าเฉลีย่

* 

ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดบัความ

คิดเห็น 

 โครงสร้างองคก์ร  3.94 0.23 มาก 

 วฒันธรรมองคก์ร 4.08 0.19 มาก 

 การพฒันาบุคคล 4.19 0.18 มาก 

เทคโนโลย ี 4.02 0.68 มาก 

การผลิตเน้ือหารายการ 4.06 0.13 มาก 

* 4.51-5.00: มากท่ีสุด: 3.51-4.50: มาก, 2.51-3.50:ปานกลาง1.51-2.50: นอ้ย, 1.00-1.50: นอ้ยท่ีสุด 

 

 1.3 สภาพแวดลอ้มภายนอกของการจดัการ

สถานีโทรทศันใ์นยคุดิจิทลั  

 จากการวิเคราะห์ขอ้มลูเอกสารและขอ้มลู

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญดา้นส่ือสารมวลชน

เก่ียวกบันโยบายและกฎหมายทัว่ไป หลกัเกณฑแ์ละ

วิธีการสาํหรับการใหบ้ริการโทรทศันใ์นระบบดิจิทลั 

และสภาพการแข่งขนัสรุปวา่เน้ือหาและความคิดเห็นมี

ลกัษณะท่ีเป็นทั้งเชิงบวกและเชิงลบ 

  ผลในเชิงบวก นโยบายกฎหมายทัว่ไป

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสาํหรับการใหบ้ริการโทรทศัน์

ในระบบดิจิทลั บางส่วนไดก่้อใหเ้กิดโอกาส 

(opportunity) ต่อผูป้ระกอบการและสงัคม หลาย

ประการไดแ้ก่  (1) การเปล่ียนแปลงระบบรับส่ง

สญัญาณโทรทศันไ์ปสู่ระบบดิจิทลัไดมี้การปรับปรุง

ประสิทธิภาพการใชค้ล่ืนความถ่ีวิทยสุามารถรองรับ

ช่องรายการท่ีมากข้ึนและทาํใหคุ้ณภาพในการรับ

สญัญาณดีข้ึน (2) เทคโนโลยีดิจิทลัสามารถนาํมาช่วย

ลดขั้นตอนในการทาํงานและลดการดูแลรักษาควบคุม

ท่ีตอ้งใชแ้รงงานคน ทาํใหต้น้ทุนการผลิตรายการลด

ตํ่าลงหลายเท่าตวั (3) มีการเปิดโอกาสให้

ผูป้ระกอบการรายใหม่เขา้สู่การประมลู (4) การแข่งขนั

ระหวา่งผูป้ระกอบการเพ่ือแยง่กลุ่มผูบ้ริโภคทาํใหก้าร

ผลิตรายการมีคุณภาพมากข้ึน (5) ทาํใหผู้บ้ริโภคมี

ทางเลือกในการรับขอ้มลูข่าวสารและความบนัเทิงท่ีมี

ความหลากหลายมากยิ่งข้ึน (6) มีการจา้งงานเพ่ิมข้ึนใน

อุตสาหกรรมโทรทศัน ์(7) กฎหมายท่ีเป็นขอ้ดี คือ การ
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หา้มควบรวมกิจการในโทรทศันป์ระเภทเดียวกนั เช่น 

ผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บใบอนุญาตทาํโทรทศันที์วีดิจิทลั

ประเภทช่องข่าวแลว้ ไม่ควรไปถือหุน้ในช่องข่าวอ่ืน ๆ

ไดอี้ก ในจาํนวนสดัส่วนท่ีกาํหนด ซ่ึงช่วยป้องกนั

ไม่ใหเ้กิดการผกูขาดในการทาํรายการข่าวโดยนายทุน

หรือผูป้ระกอบการรายใหญ่ผกูขาดในช่องข่าวและ

ป้องกนัไม่ใหเ้กิดการครอบงาํส่ือ 

ผลในเชิงลบ นโยบายกฎหมายทัว่ไปหลกัเกณฑแ์ละ

วิธีการสาํหรับการใหบ้ริการโทรทศันใ์นระบบดิจิทลั 

บางส่วนไดก่้อใหเ้กิดปัจจยักดดนั (threats) ซ่ึงเป็น

ปัญหาและอุปสรรคต่อผูป้ระกอบการและสงัคมหลาย

ประการ สรุปไดว้า่ (1) ผูป้ระกอบการตอ้งนาํเงินทุนไป

ใชใ้นการขอใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรทศัน์

และใชใ้นการผลิตรายการใหม่ซ่ึงทาํใหต้น้ทุนในการ

ประกอบการโดยรวมในระบบดิจิทลัเพ่ิมสูงข้ึน  

(2) การเปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบการสามารถเขา้ประมลู

เพ่ือดาํเนินการกิจการสถานีโทรทศันแ์ละทาํใหมี้

สถานีโทรทศันภ์ายใตร้ะบบดิจิทลัในภาพรวมมีจาํนวน

มากถึง 24 ช่อง ซ่ึงเป็นจาํนวนท่ีมากเกินไป  

ทาํใหเ้กิดการแยง่ชิงบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ

และประสบการณดา้นกิจการโทรทศัน ์เน่ืองจาก

บุคลากรกลุ่มน้ียงัมีจาํนวนไม่เพียงพอกบัการขยายตวัท่ี

มีเพ่ิมข้ึนของจาํนวนสถานี (3) จากผลในขอ้ 2 ทาํให้

สถานีโทรทศันบ์างแห่งจาํเป็นตอ้งจ่ายค่าตอบแทนแก่

บุคลากรกลุ่มดงักล่าวในอตัราท่ีสูงข้ึน เพ่ือจูงใจให้

บุคลากรยงัคงทาํงานกบัตน จึงทาํใหต้น้ทุนในการ

ประกอบการไม่ลดลงเท่าท่ีควรจะเป็น (4) สถานี 

โทรทศันไ์ม่สามารถผลิตรายการเพ่ิมข้ึนไดท้นักบั

จาํนวนเวลาและจาํนวนช่องท่ีมากข้ึน ซ่ึงส่งผลให้

มุ่งเนน้ท่ีจะผลิตรายการท่ีมีตน้ทุนตํ่าหรือผลิตรายการท่ี

ไม่มีคุณภาพ รวมทั้งนาํรายการเดิมมาออกรายการซํ้าทาํ

ใหผู้บ้ริโภคและสงัคมไม่ไดรั้บบริการท่ีมีคุณภาพ

เท่าท่ีควร  (5) การเพ่ิมจาํนวนสถานีไม่สามารถเพ่ิม

จาํนวนคนดูไดม้ากนกัเน่ืองจากผูบ้ริโภคส่ือเดิมส่วน

หน่ึงสามารถเขา้ถึงการบริการของสถานีโทรทศัน์

ประเภทเคเบิลไดอ้ยูแ่ลว้ ผูบ้ริโภคส่วนหน่ึงไม่เขา้ใจ

และไม่สนใจท่ีเขา้ถึงการบริการของสถานีโทรทศันใ์น

ระบบดิจิทลั ผูบ้ริโภคส่วนหน่ึงเขา้ใจสถานีโทรทศัน์

ในระบบดิจิทลัแต่ไม่สามารถเขา้ถึงบริการได้

คุณลกัษณะท่ีดีในระดบัมากทุกดา้นยอ่ย 

 2. สมรรถนะและปัจจยัท่ีส่งผลต่อสมรรถนะ

ของการจดัการสถานีโทรทศัน์ในยคุดิจิทลั  

 2.1 ปัจจยันาํเขา้/กระบวนการดา้นการจดัการ

และผลลพัธ์ดา้นการจดัการ จากการวิเคราะห์ลกัษณะ

ปัจจยันาํเขา้และกระบวนการและสมรรถนะของการ

จดัการ (ผลลพัธ์ดา้นการจดัการ) จากขอ้มลูความ

คิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งสรุปไดว้า่ดา้นปัจจยันาํเขา้และ

กระบวนการในดา้นการจดัการสถานีโทรทศัน์ มีการ

กาํหนดเป้าหมายท่ีทา้ทาย ดา้นการมีค่านิยมร่วม ดา้น

การวางแผนเชิงกลยทุธ์ ดา้นการใหค้วามสาํคญัต่อการ

เติบโตของบุคลากร ดา้นการจดัการความรู้ ดา้นการ

เป็นองคก์รท่ีมีความยืดหยุ่นและดา้นการให้

ความสาํคญักบัผูรั้บบริการ เม่ือพิจารณาโดยเรียง

ตามลาํดบัความมากนอ้ยในแต่ละดา้นพบวา่

สถานีโทรทศันมี์คุณลกัษณะท่ีดีในดา้นการให้

ความสาํคญักบัผูรั้บบริการสูงเป็นลาํดบัแรกในขณะท่ี 

ดา้นการกาํหนดเป้าหมายท่ีทา้ทายอยูใ่นลาํดบัสุดทา้ย 

 

การอภิปรายผล 

 จากผลการวิจยัซ่ึงพบวา่ปัจจยัดา้นความสาํคญั

กบัผูรั้บบริการ (C7) การเป็นองคก์รท่ีมีความยึดหยุ่น 

(C6) และ การจดัการความรู้ (C5) เป็นปัจจยัท่ีส่งผล

อยา่งมีนยัยะสาํคญัทางสถิติต่อสมรรถนะของการ

จดัการสถานีโทรทศันใ์นยคุดิจิทลั (ผลลพัธ์ดา้นการ

จดัการ) ทั้งโดยรวมและแยกรายดา้นเกือบทุกดา้น 

ยกเวน้ดา้น ความสามารถในการพฒันาการเรียนรู้ของ

บุคคลในสงัคม (D5) และ ความสาํเร็จขององคก์รท่ีมี

อยา่งต่อเน่ือง (D7) ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ปัจจยัทั้งสาม
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ดา้นเป็นปัจจยันาํเขา้และกระบวนการท่ีมีความสาํคญั

ในการบริหารองคก์รดา้นส่ือสารมวลชนในขณะท่ี

ปัจจยันาํเขา้และกระบวนการดา้นอ่ืน ๆ ท่ีมีความสาํคญั

ต่อการบริหารจดัการโดยทัว่ไปและการท่ีปัจจยั

ดงักล่าวไม่มีผลต่อ ความสามารถในการพฒันาการ

เรียนรู้ของบุคคลในสังคม (D5) และ ความสาํเร็จของ

องคก์รท่ีมีอยา่งต่อเน่ือง (D7) น่าจะเป็นเพราะการ

พฒันาการเรียนรู้ของบุคคลในสงัคมไม่สามารถเกิดข้ึน

ไดจ้ากบทบาทโดยการเรียนรู้จากส่ือโทรทศันเ์พียง

อยา่งเดียว และความสาํเร็จขององคก์รท่ีเกิดข้ึนอยา่ง

ต่อเน่ืองไม่สามารถเกิดข้ึนไดจ้ากกระบวนการบริหาร

ภายในองคก์รเพียงอยา่งเดียว  

จิตตานนัท ์ทองพลบั (2558) ไดศึ้กษาวิจยั

เร่ือง การวิเคราะห์องคป์ระกอบการจดัการการส่ือสาร

ของเครือข่ายสงัคมประเภทความรู้ การวิเคราะห์

องคป์ระกอบการจดัการการส่ือสารของเครือข่ายสงัคม

ประเภทความรู้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์

องคป์ระกอบแนวคิดและเคร่ืองมือสาํหรับการ

ออกแบบส่ือเครือข่ายสงัคมประเภทความรู้โดย

แนวทางการศึกษาเป็นการวิจยัเชิงวรรณกรรมดว้ยการ

ทบทวนวรรณกรรมมาเกบ็ขอ้มูลดว้ยการสงัเกตเชิง

คุณภาพและแบบสอบถามเพ่ือวิเคราะห์องคป์ระกอบ

เสนอแนวคิดในการออกแบบส่ือเครือข่ายสงัคม

ประเภทความรู้เพ่ือกระบวนการเรียนรู้และพฒันาท่ี

ย ัง่ยืนโดยนาํขอ้มลูท่ีไดม้าวิเคราะห์ส่วนประกอบ 

กาํหนดเลือกขอ้มลูวิเคราะห์ส่วนประกอบของขอ้มูล

จดัทาํตารางเปรียบเทียบขอ้มลูประมวลสรุป

ส่วนประกอบ วิเคราะห์คุณสมบติัอ่ืน ๆ สร้างขอ้

สรุปผลการศึกษาพบวา่ พฤติกรรมส่วนใหญ่ของผูใ้ช้

เครือข่ายสงัคมเป็นวยัรุ่น ส่วนเครือข่ายเพ่ือกิจกรรม

ส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพ่ือติดต่อส่ือสารกบัเพ่ือน เพ่ือ

ติดตามบุคคลท่ีมีช่ือเสียง สินคา้แบรนดต่์าง ๆ เพ่ือ

ความบนัเทิง เล่นเกมส์ออนไลน ์โหลดเพลงเพ่ือ

เผยแพร่ตวัตนถึงขั้นหลงใหลในสงัคมมากกวา่

การศึกษาหาความรู้และขอ้มลูบนอินเตอร์เน็ตกมี็

มหาศาลสร้างความยุง่ยากสบัสนขาดการคดักรอง

คุณภาพ ทั้งน้ีอีกดา้นหน่ึงอินเตอร์เน็ตเอ้ือต่อ

บรรยากาศความเป็นประชาธิปไตยท่ีทุกคนทุกเสียงมี

ความเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็น ทาํใหเ้กิด

การเรียนรู้ท่ีหลากหลายมากข้ึน หากมีการจดัการการ

ส่ือสารท่ีดีนาํมาประยกุตใ์ชก้บัเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใหเ้หมาะสมกบัวตัถุประสงคใ์นการสร้างเครือข่ายทาง

สงัคม (social network) เพ่ือการเรียนรู้ สร้างสรรคส่ิ์ง

ใหม่ ช่วยเหลือเก้ือกลูแลกเปล่ียนความคิดเห็น จดั

ระเบียบสมาชิกท่ีอยูก่ระจดักระจายใหเ้คล่ือนไหวเป็น

กลุ่มในทิศทางเดียวกนัเพ่ือเป้าหมายร่วม สร้างความสุข

ในการอยูร่่วมกนัเป็นทุนทางสังคมสร้างความมัน่คงท่ี

ย ัง่ยืน ไม่ไดใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตเป็นเพียงแหล่งขอ้มลูเพียง

อยา่งเดียวเท่านั้นจากผลการศึกษาผูศึ้กษามีความเห็นวา่

การออกแบบส่ือเครือข่ายสงัคมประเภทความรู้

ประกอบดว้ยองคป์ระกอบแนวคิดในการจดัการการ

ส่ือสารเครือข่ายสงัคมประเภทความรู้ไดแ้ก่  

1. การดาํเนินกิจกรรมท่ีมีวตัถุประสงคช์ดัเจน

ร่วมกนั  

2. เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบักิจกรรมและ

พฤติกรรมท่ีช่วยในการประสานงานกิจกรรมร่วมกนั  

3. ขอ้ต่อรองการปรับบทบาทอตัลกัษณ์

ระหวา่งกนัท่ีสมาชิกยอมรับและตกลงเขา้ร่วม  

4. การจดัการเครือข่ายสงัคมรักษา

ความสมัพนัธ์ใหเ้หนียวแน่นอยา่งต่อเน่ืองและ

องคป์ระกอบเคร่ืองมือการจดัการการส่ือสารเครือข่าย

สงัคมประเภทความรู้สาํหรับประยกุตใ์ชก้บัเคร่ืองมือ

สงัคม  

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. การศึกษาคร้ังต่อไปอาจมีการเพ่ิม

การศึกษาในเชิงคุณภาพ 
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 2. ควรนาํผลการวิจยัและขอ้ความคิดเห็น

ของผูบ้ริหารมาทาํการวิเคราะห์และสงัเคราะห์เพ่ิมเติม  
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ประเมินโครงการโรงเรียนในฝัน โรงเรียนชุมชนวดัเสด็จฯ สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

An Assessment on School Lab Project in Chumchonwatsadad School 

Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 1 

  

                                                                                                                                                                    ภาณุมาศ  เฉลยนาค                                                                                                                  

 

บทคัดย่อ 

 การประเมินโครงการน้ีผูป้ระเมินไดใ้ชรู้ปแบบ CIPP Model  โดยมีวตัถุประสงค ์(1) เพ่ือประเมินสภาวะ

แวดลอ้มของโครงการเก่ียวกบัความตอ้งการจาํเป็น ความเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นการบรรลุวตัถุประสงคข์อง

โครงการ  (2)  เพ่ือประเมินปัจจยันาํเขา้ของโครงการ เก่ียวกบัความเหมาะสมและความพอเพียงดา้นทรัพยากรทาง

การศึกษา (3)  เพ่ือประเมินกระบวนการในการดาํเนินโครงการเก่ียวกบั การวางแผน การดาํเนินการตามแผน การ

ตรวจสอบการปฏิบติัตามแผน และการปรับปรุงแกไ้ข   และ (4)  เพ่ือประเมินผลผลิตของโครงการโรงเรียนในฝัน กลุ่ม

ตวัอยา่งเป็นครูโรงเรียนชุมชนวดัเสดจ็ ปีการศึกษา 2553 จาํนวน 18 คน คดัเลือกแบบเจาะจงจากผูท่ี้มีหนา้ท่ีโดยตรงกบั

โครงการ เป็นผูต้ดัสินใจในทุกขั้นตอนของโครงการและคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา 

2553 จาํนวน  5 คน เคร่ืองมือในการประเมินเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มลูโดย หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน     ผลการวิจยั พบวา่โครงการของโรงเรียนชุมชนวดัเสดจ็สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

พระนครศรีอยธุยา เขต 1 ผา่นเกณฑก์ารประเมินท่ีกาํหนดไว ้ ไดค้ะแนน 97.00 จาก 100  คะแนน เม่ือพิจารณาประเดน็

การประเมินทั้ง 4 ประเดน็ พบวา่ทุกประเดน็ทุกตวัช้ีวดัของการประเมินโครงการผา่นเกณฑก์ารประเมินท่ีกาํหนดไว ้

และเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยตามประเดน็การประเมินไดด้งัน้ี  ดา้นผลผลิต (93.73%)  รองลงมาคือ  ดา้น

กระบวนการ (92.80 %) ดา้นปัจจยันาํเขา้ (92.45 %) และดา้นสภาวะแวดลอ้ม  (91.27 %)  

 

คําสําคัญ : โรงเรียนในฝัน, โรงเรียนชุมชนวดัเสดจ็ฯ, การประเมิน 

  

Abstract 

 The objectives of the assessment of  School Lab Project in Chumchonwatsadad School, under supervision of Phra  

Nakhon  Si  Ayutthaya   Primary  Educational Service  Area  Office  1 are  as follows : (1) To evaluate the project 

environment, (2) To evaluate the input factors of the project, (3) To evaluate the process of operating the project, and (4) To 

evaluate the outputs in terms of success of the project. The evaluation method used is CIPP Model. The 31 research 

participants were teachers and committee on Basic Education. The four research instruments used for evaluation included (1) 

the project environment evaluation form, (2) input factor evaluation form (3) process operating evaluation form and (4) 

project output evaluation form. Data from 8 students was analyzed by using Percentage, Mean, and Standard Deviation. The 

overall result shows that all four evaluations, namely, (1) the project environment evaluation (2) input factor evaluation (3) 
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process operating evaluation and (4) project output evaluation, passed the evaluation, which means the project has 

successfully accomplished the aims. 

 

Keywords: project evaluation school lab project, Chumchonwatsadad school 

  

ความนํา  

 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2546  ท่ีประชุม

คณะรัฐมนตรี ในรัฐบาลสมยันายกรัฐมนตรีทกัษิณ  

ชินวตัร มีมติเห็นชอบ และอนุมติัในหลกัการโครงการ 1 

อาํเภอ 1โรงเรียนในฝัน (Lab School Project)  และ

มอบหมายใหก้ระทรวงศึกษาธิการดาํเนินการพฒันา

แนวคิดและหลกัการสาํคญัของโครงการ โดยมีความเช่ือ

วา่การศึกษาสามารถพฒันาบุคคลใหเ้ป็นบุคคลท่ีมี

คุณภาพ  สามารถลดช่องวา่งของบุคคลในสังคมลงได ้ซ่ึง

จะส่งผลใหป้ระชาชนไทยสามารถหลุดพน้จากวงจร

ความยากจนซ่ึงเป็นความมุ่งมัน่ท่ีสาํคญัของรัฐบาล 

ดงันั้นโครงการ1อาํเภอ1โรงเรียนในฝัน จึงเป็น

กระบวนการพฒันาโรงเรียนใหเ้ป็นโรงเรียนในฝันของ

คนในสงัคม ท่ีตอ้งการใหเ้ดก็และเยาวชนไดเ้ขา้เรียนใน

โรงเรียนท่ีมีคุณภาพและในขณะเดียวกนัโครงการน้ีจะ

ช่วยใหค้วามฝันของคนในสังคมเป็นจริงได ้โดยสรุป

สาระสาํคญัของโครงการดงัน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2546, หนา้ 9-19) 

                รัฐบาลไดม้อบหมายใหก้ระทรวงศึกษาธิการ 

นาํนโยบายไปสู่การปฏิบติัโดยการพฒันาแนวคิด  

หลกัการและแนวทางการดาํเนินงานเพ่ือจดัทาํโครงการ

หน่ึงอาํเภอหน่ึงโรงเรียนในฝัน โดยกาํหนดเป้าหมายและ

วตัถุประสงคข์องโครงการอยา่งชดัเจน 

กระทรวงศึกษาธิการไดก้าํหนดหลกัเกณฑแ์ละแนว

ทางการคดัเลือกโรงเรียนเขา้ร่วมโครงการตาม

สาระสาํคญัของมติคณะรัฐมนตรี โดยการมอบหมายให้

อาํเภอหรือก่ิงอาํเภอดาํเนินการคดัเลือกโรงเรียนในแต่ละ

ทอ้งท่ีแลว้ส่งรายช่ือโรงเรียนใหก้ระทรวงศึกษาธิการโดย

ความรับผิดชอบของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานในการคดัเลือกโรงเรียนของอาํเภอนครหลวง 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โรงเรียนในสงักดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 

จาํนวน 19 โรงเรียน ซ่ึงขั้นตอนการดาํเนินการคดัเลือก มี

คณะกรรมการรับผิดชอบระดบัอาํเภอในเบ้ืองตน้

คณะกรรมการไดเ้สนอเร่ืองเขา้สู่ท่ีประชุมประจาํเดือน 

หวัหนา้ส่วนราชการและกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น และได้

คดัเลือกโรงเรียนชุมชนวดัเสด็จฯ เขา้ร่วมโครงการ  

 การเขา้ร่วมหน่ึงอาํเภอหน่ึงโรงเรียนในฝัน

ของโรงเรียนเป็น 2 รุ่น ซ่ึงใหเ้รียกช่ือวา่ โครงการ

โรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกลบ้า้น) ซ่ึงโรงเรียนชุมชน

วดัเสดจ็ ฯ ไดเ้ขา้ร่วมโครงการตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 

เป็นโครงการมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาโรงเรียน ลด

ช่องวา่งทางสงัคมของบุคคล ภายใตห้น่ึงอาํเภอหน่ึง

โรงเรียนในฝัน 

 ดงันั้นจากการดาํเนินการโครงการโรงเรียนใน

ฝัน โรงเรียนชุมชนวดัเสดจ็ฯ นั้น เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ีจะ

นาํมาใชใ้นการดาํเนินงานในปัจจุบนั วา่มีส่ิงใดบา้งท่ีเป็น

ปัญหาในการดาํเนินงานของโครงการ ตอ้งมีการ

ปรับปรุง และพฒันาใหป้ระสบผลสาํเร็จ จึงทาํการ

ประเมินโครงการโรงเรียนในฝัน ทั้งน้ีเพ่ือตรวจสอบวา่

สภาวะแวดลอ้ม และ ปัจจยันาํเขา้ของโครงการมีความ

พร้อม และมีความเพียงพอมากนอ้ยเพียงใด กระบวนการ

ดาํเนินงาน มีการปฏิบติัอยา่งเหมาะสมหรือไม่ เพียงใด 

และผลผลิตของโครงการประสบผลสาํเร็จ ตาม

วตัถุประสงคข์องโครงการหรือไม่ เพียงใด เพ่ือนาํขอ้มูล

ท่ีไดจ้ากการประเมินใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งกบัโครงการได้

นาํไปปรับปรุง แกไ้ข และพฒันาต่อไป 
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วตัถุประสงค์การประเมิน 

 การดาํเนินการประเมินโครงการในคร้ังน้ีผู ้

ประเมินไดด้าํเนินการประเมิน  โดยใชรู้ปแบบซิปป์  (CIPP 

Model) โดยดาํเนินการประเมิน 4 ดา้น ดงัน้ี 

 1.  เพ่ือประเมินสภาวะแวดลอ้มของโครงการ

เก่ียวกบัความตอ้งการจาํเป็นของโครงการ                    

ความเหมาะสมของโครงการและความเป็นไปไดใ้น 

การบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ   

 2.  เพ่ือประเมินปัจจยันาํเขา้ของโครงการ 

เก่ียวกบัความเหมาะสมและความพอเพียง ดา้นทรัพยากร

ทางการศึกษา  

 3.  เพ่ือประเมินกระบวนการในการดาํเนิน

โครงการเก่ียวกบั การวางแผน การดาํเนินการตามแผน 

การตรวจสอบการปฏิบติัตามแผน และการปรับปรุง

แกไ้ข    

 4.  เพ่ือประเมินผลผลิตของโครงการโรงเรียน

ในฝัน   

 

กรอบแนวคิดการวจัิย         

 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

แนวคิด ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 สถาบนัราชภฏัสวนดุสิตไดท้าํการวิจยัเชิง

สาํรวจ ความคิดเห็นเก่ียวกบัโรงเรียนในฝัน ในทศันะ

ของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถาม

ประกอบการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูอาจารย ์ 

นกัเรียน  ผูป้กครอง คณะกรรมการโรงเรียน  ชุมชน  

ส่ือมวลชน  นกัการเมืองทอ้งถ่ิน จาํนวนทั้งส้ิน  1,796 

คน โดยใชก้ารประมวลผลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป QPS  

(Questionnaire  Processing  System)  ในช่วงเดือน

กรกฎาคม  2548  สรุปผลการสาํรวจตามประเดน็หวัขอ้ 

ดงัน้ี  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2548) 

 โรงเรียนในฝันตามแนวคิดของผู้ที่เกีย่วข้อง 

ควรเป็นอย่างไร 

 อนัดบัท่ี 1  มีส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นธรรมชาติ มี

ตน้ไมร่้มร่ืน 

 อนัดบัท่ี  2  สถานท่ีสะอาด ปราศจากขยะ   

มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  มีถงัขยะ  มีท่ีเกบ็อุปกรณ์

ต่าง ๆ  

 อนัดบัท่ี  3  มีส่ือเทคโนโลยี/เทคโนโลยีท่ี

ทนัสมยั และมีจาํนวนมากเพียงพอท่ีจะใหน้กัเรียน

สามารถคน้ควา้ไดต้ลอดเวลา 

 อนัดบัท่ี  4  มีอุปกรณ์การเรียนการสอนพร้อม

และทนัสมยั  สามารถเอ้ือต่อการเรียนการสอนของ

นกัเรียน และครู 

 อนัดบัท่ี  5  มีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ปลอดภยั และ

ปราศจากส่ิงเสพติด อบายมุขและมิจฉาชีพ ไม่อยูใ่น

ชุมชนแออดั  ท่ีมีแหล่งมัว่สุม 

 อนัดบัท่ี  6  ส่งเสริมดา้นกีฬาเพ่ือการมี

พลานามยัท่ีสมบูรณ์แขง็แรง/ส่งเสริมใหน้กัเรียนมี

สุขภาพดี  แขง็แรง เช่น มีสนามกีฬา โรงยิมพร้อม

อุปกรณ์ 

 อนัดบัท่ี  7  บุคลากร ครู-อาจารย ์ มีความรู้

ความสามารถสูง มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ผา่นเกณฑก์าร

ประเมิน 

 อนัดบัท่ี  8  นกัเรียนมีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย มีวินยั  ปฏิบติัตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
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 อนัดบัท่ี  9  มีความพร้อมดา้นอาคารสถานท่ี 

ไดแ้ก่  จาํนวนหอ้งเรียนเพียงพอ  มีโต๊ะเกา้อ้ีเรียนท่ี

ทนทาน  มีหอ้งปฏิบติัการท่ีไดม้าตรฐาน มีหอ้งกิจกรรม  

มีหอ้งสมุดท่ีทนัสมยั  ดว้ยระบบเทคโนโลยีและมี

หนงัสือตรงกบัความตอ้งการของนกัเรียน 

 อนัดบัท่ี  10  ครู-อาจารยผ์ูส้อนมีความพร้อม

และรับผิดชอบดา้นการสอน ทาํการสอนดว้ยจิตวิญญาณ

ความเป็นครูจริง ๆ ดูแลเอาใจใส่นกัเรียนมากกวา่การทาํ

ผลงานเพ่ือตนเอง 

 

ประชากร 

 1. การประเมินสภาวะแวดลอ้มของโครงการ   

ประชากร ไดแ้ก่ 

  1.1 ครูโรงเรียนชุมชนวดัเสดจ็ปีการศึกษา 

2551 จาํนวน 18  คน   

  1.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

โรงเรียนชุมชนวดัเสดจ็ในส่วนท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร และ

ตวัแทนครูโดยไม่มีการสุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 13 คน   

               2. การประเมินปัจจยันาํเขา้ของโครงการ 

ประชากร ไดแ้ก่ 

  2.1 ครูโรงเรียนชุมชนวดัเสดจ็ปีการศึกษา 

2551 จาํนวน 18 คน   

  2.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

โรงเรียนชุมชนวดัเสดจ็ในส่วนท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร และ

ตวัแทนครูโดยไม่มีการสุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 13 คน   

 3. การประเมินกระบวนการดาํเนินงานของ

โครงการ ประชากร ไดแ้ก่ ครูโรงเรียนชุมชนวดัเสดจ็ ปี

การศึกษา 2553 จาํนวน 18 คน 

 4.  การประเมินผลผลิตของโครงการดา้น

ผลผลิตตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการ

โรงเรียนในฝัน ประชากร ไดแ้ก่ 

  4.1 ครูโรงเรียนชุมชนวดัเสดจ็ ปี

การศึกษา 2553 จาํนวน 18 คน   

  4.2 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการ

โรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา 2553 จาํนวน 5 คน 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการประเมิน 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน คือ แบบ

ประเมินโครงการ จาํนวน  4  ฉบบั คือ แบบประเมินฉบบัท่ี  

1  ประเมินสภาวะแวดลอ้ม  แบบประเมินฉบบัท่ี  2  ประเมิน

ปัจจยันาํเขา้  แบบประเมินฉบบัท่ี 3  ประเมินกระบวนการ 

แบบประเมินฉบบัท่ี 4 ประเมินผลผลิต  

 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้  

 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่  ค่าเฉล่ีย 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใชโ้ปรแกรม

สาํเร็จรูปในการวิเคราะห์สถิติทางสังคมศาสตร์  

  

ผลการวจัิย 

 จากผลการประเมินโครงการโรงเรียนในฝัน

โรงเรียนชุมชนวดัเสดจ็ ฯ สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประกอบดว้ย ดา้น

สภาวะแวดลอ้ม  ดา้นปัจจยันาํเขา้ ดา้นกระบวนการ และ

ดา้นผลผลิต  ซ่ึงมีรายละเอียด  ดงัน้ี 

 1. สรุปผลการประเมินโครงการโรงเรียนใน

ฝันของโรงเรียนชุมชนวดัเสด็จฯ สงักดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 ในภาพรวมผา่น

เกณฑก์ารประเมินท่ีกาํหนดไว ้ไดค้ะแนน 97.00 จาก 

100  คะแนน เม่ือพิจารณาประเดน็การประเมินทั้ง 4 

ประเดน็ พบวา่ ทุกประเดน็ทุกตวัช้ีวดัของการประเมิน

โครงการผา่นเกณฑก์ารประเมินท่ีกาํหนดไว ้ยกเวน้

ตวัช้ีวดัดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และเรียงลาํดบัจาก

มากไปหานอ้ยตามประเดน็การประเมินไดด้งัน้ี ดา้น

ผลผลิต (93.73%)  รองลงมาคือ  ดา้นกระบวนการ 

(92.80 %) ปัจจยันาํเขา้ (92.45 %) และสภาวะแวดลอ้ม  

(91.27 %)  
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 2. การประเมินดา้นปัจจยันาํเขา้ ของโครงการ

โรงเรียนในฝันโรงเรียนชุมชนวดัเสดจ็ฯ ซ่ึงโรงเรียน

ไดรั้บความร่วมมือจากองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน วดั 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน

ในพ้ืนท่ีเป็นอยา่งดีซ่ึงสนบัสนุนการศึกษาทุกดา้น ผลการ

ประเมินดา้นปัจจยันาํเขา้ พบวา่  ครู และคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี ความคิดเห็นต่อความพร้อมและ

ความเหมาะสมของปัจจยันาํเขา้ โดยภาพรวมอยู่ในระดบั

มากท่ีสุด และผา่นเกณฑท่ี์กาํหนดไวทุ้กดา้น เม่ือพิจารณา

เป็นรายดา้น พบวา่ ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานมีความคิดเห็นวา่ปัจจยันาํเขา้ ดา้นการบริหาร

จดัการท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด คือ แผนปฏิบติัการ

ประจาํปีท่ีครอบคลุมภารกิจ ทั้งน้ีเพราะ โรงเรียนมี

แผนปฏิบติัการประจาํปีมีครอบคลุมโดยกาํหนด

วิสยัทศัน ์พนัธกิจ เป้าหมายมีการดาํเนินงานเป็นระบบ

และบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ร่วมมือกนัทาํงาน

ทุกฝ่าย 

 3. การประเมินกระบวนการ  พบวา่ ครูมีความ

คิดเห็นต่อการปฏิบติัของกระบวนการดาํเนินงาน

โครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และผา่นเกณฑ์

ท่ีกาํหนดไวทุ้กขั้น เม่ือพิจารณาแต่ละขั้นตอน กระบวนการ

ท่ีมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 

 4. การประเมินผลผลิตตามวตัถุประสงคข์อง

โครงการ พบวา่ ผลการประเมินผา่นเกณฑก์ารประเมิน

โดยเฉพาะผลผลิตดา้นนกัเรียนจากการเก็บขอ้มลูจากแบบ 

ปพ 5 จากการวดัและประเมินผลของครูโรงเรียนชุมชนวดั

เสดจ็พบวา่ การแสวงหาความรู้ การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารการมีนิสยัใฝ่รู้ เรียนเป็น 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค ์ดา้น

ทกัษะในการดาํรงชีวิตมีคุณธรรม และดา้นจิตสาํนึกใน

การอนุรักษป์ระเพณี ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย 

อยูใ่นระดบัมาก 

การอภิปรายผล 

 1. ผลประเมินสภาวะแวดลอ้ม  (Context)   

 การประเมินสภาวะแวดลอ้ม ของโครงการ

โรงเรียนในฝันโรงเรียนชุมชนวดัเสดจ็ฯ โดยโรงเรียนมี

สภาพภูมิทศันแ์ละแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนการ

สอนและสถานศึกษาไดรั้บความร่วมมือจากผูป้กครอง 

ชุมชน องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินและองคก์รเอกชน จาก

ผลการประเมินสภาวะแวดลอ้ม พบวา่ ครูและ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความคิดเห็นต่อ

ความตอ้งการจาํเป็นของโครงการ ความเหมาะสมของ

โครงการและความเป็นไปได ้โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีครูและ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความคิดเห็นวา่มี 

ความเป็นไปไดใ้นการบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ

มากท่ีสุด คือ เพ่ือพฒันาระบบบริหารจดัการโรงเรียนท่ีดี มี

ความคล่องตวั มีประสิทธิภาพส่งผลใหน้กัเรียนไดพ้ฒันา

ศกัยภาพ มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของสังคม ทั้งน้ีเพราะ

โรงเรียนตอ้งตระหนกัและเห็นความสาํคญัถึงการบริหาร

จดัการท่ีดีเพ่ือเปิดโอกาสใหชุ้มชนมีส่วนร่วมและการ

กระจายภาระงาน ท่ีจะส่งผลต่อระบบการทาํงาน เพ่ือให้

นกัเรียนมีคุณภาพและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามท่ี

ตอ้งการ สอดคลอ้งกบักระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา้ 

10) ท่ีกล่าววา่โรงเรียนในฝันเป็นโรงเรียนท่ีกระจายโอกาส

ทางดา้นการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนไทยใหไ้ดรั้บ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐานเทียบเคียงกบั

โรงเรียนชั้นนาํเป็นท่ียอมรับและศรัทธาของนกัเรียน 

ผูป้กครองชุมชน เพ่ือลดช่องวา่งและความเหล่ือมลํ้าทาง

สงัคม  ดา้นความเหมาะสมของโครงการมากท่ีสุด คือ 

โรงเรียนในฝันมีความเหมาะสมกบัการปฏิรูปการศึกษา

และมาตรฐานการศึกษา  ทั้งน้ีเพราะโรงเรียนมีการจดัการ

เรียนการสอนท่ีจะพฒันาผูเ้รียนเป็นสาํคญั เพ่ือใหท้นัต่อ

การเปล่ียนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีและมีการ

ปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอนใหมี้

มาตรฐานทนัสมยัอยูส่มํ่าเสมอ ดงันั้นโรงเรียนใน

โครงการโรงเรียนในฝันจึงตอ้งมีการพฒันาครูใหมี้



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 201

ศกัยภาพพร้อมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมี

ประสิทธิภาพเพ่ือพฒันาผูเ้รียนสู่เป้าหมายท่ีกาํหนด 

 2.  ผลประเมินปัจจยันาํเขา้ (input)   

การประเมินดา้นปัจจยันาํเขา้ พบวา่  ครู และคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี ความคิดเห็นต่อความพร้อมและ

ความเหมาะสมของปัจจยันาํเขา้ โดยภาพรวมอยู่ในระดบั

มากท่ีสุด และผา่นเกณฑท่ี์กาํหนดไวทุ้กดา้น เม่ือพิจารณา

เป็นรายดา้น พบวา่ ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานมีความคิดเห็นวา่ปัจจยันาํเขา้ ดา้นการบริหาร

จดัการท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด คือ แผนปฏิบติัการ

ประจาํปีท่ีครอบคลุมภารกิจ ทั้งน้ีเพราะ โรงเรียนมี

แผนปฏิบติัการประจาํปีมีครอบคลุมโดยกาํหนด

วิสยัทศัน ์พนัธกิจ เป้าหมายมีการดาํเนินงานเป็นระบบ

และบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ร่วมมือกนัทาํงาน

ทุกฝ่าย สอดคลอ้งกบั สมศกัด์ิ กรอบสูงเนิน(2552, หนา้ 

158)  ท่ีกล่าววา่ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของ

สถานศึกษาเพ่ือกาํหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ เป้าประสงค์

ของสถานศึกษาโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม การจดัสรร

งบประมาณ คือ สถานศึกษาตอ้งจดัสรรงบประมาณให้

ตามกลุ่มสาระวิชาท่ีเสนอขอตามความจาํเป็น การ

ตรวจสอบ ติดตามประเมินผล และรายงานผลการใชเ้งิน

และผลการดาํเนิน งานคือ จดัทาํแผนตรวจสอบ ติดตาม

การใชเ้งินและผลการดาํเนินงานของโรงเรียนใหเ้ป็นไป

ตามแผนปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ  ดา้น

บุคลากรท่ีมีความพร้อมมากท่ีสุดคือ  การเตรียมความ

พร้อมของบุคคลใหมี้ความรู้และเขา้ใจหลกัการพฒันา

ผูเ้รียน ทั้งน้ีเพราะโรงเรียนควรมีระบบ  การบริหาร

จดัการท่ีดี จดัสรรบุคลากรใหเ้หมาะสมกบังานและ

ความรู้ความสามารถ มีการพฒันาแลกเปล่ียนเรียนรู้

ระหวา่งกนัและกนัตลอดเวลา เพ่ือสร้างความรู้ความ

เขา้ใจในการพฒันาผูเ้รียนท่ีมีความหลากหลาย 

สอดคลอ้งกบั นิรมล แกว้ธวชัวิเศษ (2551, หนา้ 65) ท่ี

กล่าววา่ การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาดา้น

บุคลากรประกอบดว้ย การดาํเนินการใหค้วามรู้และสร้าง 

ความตระหนกัแก่บุคลากรของสถานศึกษา การแต่งตั้ง

คณะกรรมการและอนุกรรมการ การศึกษาตามระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการ การดาํเนินการเผยแพร่

ประชาสมัพนัธ์ การดาํเนินการจดัทาํเป็นขอ้มูล

สารสนเทศของสถานศึกษา การดาํเนินการประสานงาน

กบัหน่วยงานภายนอก ดา้นวสัดุอุปกรณ์ สถานท่ีท่ีมีความ

พร้อมมากท่ีสุด คือ แหล่งเรียนรู้ภายนอกท่ีเอ้ือต่อการ

พฒันาผูเ้รียน ทั้งน้ีเพราะโรงเรียนควรเห็นในความสาํคญั

ของแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆในการพฒันาผูเ้รียนโดยโรงเรียน

ไดน้าํผูเ้รียนไปทศันศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ เช่น 

โบราณสถาน วดั หอ้งสมุด แหล่งเรียนรู้ประจาํหมู่บา้น

เพ่ือใหผู้เ้รียนไดมี้ประสบการณ์ตรง สอดคลอ้งกบัธวชั

ชยั บาํรุงยศ (2545, หนา้ 83) ท่ีกล่าววา่ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาไดส้นบัสนุนการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการ

อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทยโดยนาํเทคโนโลยีเขา้มาช่วย

ในการพฒันาโรงเรียนเปิดโอกาสใหชุ้มชนมีส่วนร่วมใน

การกาํหนดวิสยัทศัน์ทิศทางเป้าหมายและวตัถุประสงค์

ของโรงเรียนในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้

ผูเ้รียนใหมี้ความรู้ทกัษะพ้ืนฐานตามหลกัสูตรการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานท่ีเนน้ดา้นคุณลกัษณะของผูเ้รียนใหมี้

คุณธรรมจริยธรรมและส่งเสริมบุคลิกภาพท่ีดีนอกจากน้ี

ยงัจดัส่ือวสัดุอุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อกิจกรรมการเรียนการสอน

โดยใชข้อ้มลูสารสนเทศท่ีเช่ือถือไดใ้นการบริหารมา

วางแผนพฒันาคุณภาพองคก์ร ส่วนดา้นงบประมาณท่ีมี

ความพร้อมมากท่ีสุด คือ องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณในการพฒันาผูเ้รียน ทั้งน้ี

เพราะโรงเรียนท่ีตั้งอยูใ่นชุมชนท่ีมีผูป้กครอง ศิษยเ์ก่า

และองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทาํใหเ้ป็นโอกาสท่ีจะ

ระดมทรัพยากรทางการศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดีในการพฒันา

บุตรหลานใหมี้ความรู้และความสามารถและมีการศึกษา

ในระดบัท่ีสูงข้ึน สอดคลอ้งกบั ชาติชาตรี ธรรมโหร 

(2550, หนา้ 48) ท่ีกล่าววา่ ช่วง 3 ปีงบประมาณท่ีผา่นมา 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลยุง้ทะทาย ไดจ้ดัสรร

งบประมาณดาํเนินงานภารกิจทางดา้นการศึกษา การ
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ศาสนา ศิลปวฒันธรรมและประเพณีอยา่งต่อเน่ืองมาโดย

ตลอด  ดงันั้นปัจจยันาํเขา้โครงการโรงเรียนในฝันจะตอ้ง

ไดรั้บความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพ่ือท่ีจะทาํใหก้าร

บริหารโครงการต่าง ๆ ประสบผลสาํเร็จโดยจะตอ้งมี

ปัจจยัดา้นบุคลากร ดา้นงบประมาณและดา้นวสัดุ 

อุปกรณ์ สถานท่ี การเตรียมการท่ีดีใหมี้ความพร้อมและ

ความเหมาะสมเพ่ือใหทุ้กแผนงาน/โครงการโรงเรียนใน

ฝันโรงเรียนชุมชนวดัเสดจ็ฯ มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมากท่ีสุด   

 3.  ผลประเมินกระบวนการ (process)  

 การประเมินกระบวนการ  พบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อการ

ปฏิบติัของกระบวนการดาํเนินงานโครงการ โดยภาพรวม

อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และผา่นเกณฑท่ี์กาํหนดไวทุ้กขั้น เม่ือ

พิจารณาแต่ละขั้นตอน กระบวนการท่ีมีการปฏิบติัอยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด ดา้นกระบวนการของกิจกรรมดา้นการ

ส่งเสริมสมรรถภาพของนกัเรียน กิจกรรมดา้นจดั

การศึกษาภายในโรงเรียน กิจกรรมดา้นการเรียนรู้และ

พฒันาและดา้นงบประมาณและทรัพยากรซ่ึงมีการปฏิบติั

อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ขั้นการดาํเนินการตามแผน 

ทั้งน้ีเพราะในการทาํงานทุกงานภายในโรงเรียนจะตอ้งมี

เป้าหมายท่ีชดัเจน จาํเป็นท่ีจะตอ้งมีแผนงานและการ

ดาํเนินงานไปตามแผนท่ีวางไวเ้พ่ือท่ีจะใหง้านสาํเร็จตาม

เป้าหมายท่ีวางไว ้สอดคลอ้งกบั วิเชียร  เวลาดี (2547, 

หนา้ 88) ท่ีไดส้รุปวา่  การปฏิบติัตามกลยทุธ์สถานศึกษา

ประกอบดว้ยกาํหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบ จดัทาํปฏิทิน

ปฏิบติังาน จดัเตรียมขอ้มลูท่ีเป็นปัจจุบนั สร้างความ

เขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไดมี้ส่วนร่วม

ความคิดในการดาํเนินงานตามแผนท่ีวางไวแ้ละทุกฝ่ายท่ี

เก่ียวขอ้งไดป้ฏิบติัตามแผนกลยทุธ์   ขั้นการวางแผน ทั้งน้ี

เพราะโรงเรียนควรมีการวางแผนในการทาํงานทุก

ขั้นตอนเพ่ือใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการทาํงานอยา่งเป็น

ระบบ ผลงานท่ีออกมาจะไดมี้ความสมบูรณ์ ผูเ้รียนกจ็ะ

ไดเ้รียนรู้และมีประโยชน ์สอดคลอ้งกบัสุรศกัด์ิ พนัธ์ุสง่า 

(2550) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในกระบวนการวางแผนพฒันา

การศึกษาของโรงเรียนในสงักดัสาํนกังาน เขตพ้ืนท่ี

การศึกษาชยัภูมิ เขต 1 พบวา่ ระดบัการมีส่วนร่วมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในกระบวนการ

วางแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียน โดยภาพรวม

พบวา่ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ขั้นการวางแผน 

ขั้นการนาํแผนไปปฏิบติั และขั้นการเตรียมการวางแผน 

ส่วนการมีส่วนร่วมในระดบัมากท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ขั้น

อ่ืนๆคือขั้นการกาํกบั ติดตาม ประเมินผลและรายงาน  

สอดคลอ้งกบัทองดูลย ์ 

งามแกม้ (2552, หนา้ 97) ไดศึ้กษา เร่ือง การศึกษาปัญหา

และแนวทางแกปั้ญหาการบริหารจดัการเรียนการสอนท่ี

เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 6 พบวา่ การ

วางแผนการจดัการเรียนการสอนการเรียนรู้และพฒันา ควร

กาํหนดการวางร่วมกนัทุกฝ่าย เช่น ครูวิชาการโรงเรียน 

ผูป้กครอง ศึกษานิเทศก ์ควรจดัการวางแผนศึกษาวิธีการ

จดัการเรียนการสอนตลอดปี สอดคลอ้งกบั ธวชัพงษ ์แสน

อินทร์อาํนาจ  (2545, หนา้ 18) ท่ีกล่าววา่ การวางแผนช่วย

ใหผู้บ้ริหารคน้พบหรือทราบปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งชดัเจน 

ช่วยใหมี้ความมัน่ใจในการตดัสินใจบริหารงานไดอ้ยา่งมี

ทิศทาง มีระบบระเบียบในการบริหารมองเห็นภาพรวมของ

งาน สามารถใชท้รัพยากรอยา่งมีคุณภาพ คุม้ค่าและ

ประหยดั สามารถตรวจสอบความสาํเร็จของงานไดแ้ละ

องคก์ารสามารถดาํรงอยูร่อดไดอ้ยา่งมัน่คง   ขั้นการแกไ้ข

ปรับปรุง ทั้งน้ีเพราะเม่ือโรงเรียนมีการทาํงานเม่ือจบส้ิน

การทาํงานทุกคร้ังแลว้ ควรนาํขอ้เสนอแนะและปัญหาต่างๆ

มาปรับปรุงแกไ้ขทุกคร้ังเพ่ือใหง้านท่ีจะดาํเนินงานในรอบ

ปีถดัไปจะไดมี้ปัญหาและอุปสรรคนอ้ยลงและสามารถ

แกไ้ขไดท้นัเหตุการณ์อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

สอดคลอ้งกบัมณฑา สอนนนฐี (2547, หนา้ 130) ไดศึ้กษา

การจดัการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ โรงเรียน

บา้นป่าสัก อาํเภอแม่จริม จงัหวดัน่าน  พบวา่ ขั้นการ

ปรับปรุงแกไ้ขเป็นขั้นตอนของการนาํขอ้บกพร่องมา
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วางแผน ประชุมเพ่ือร่วมกนักาํหนดวิธีปรับปรุงแผนปฏิบติั

การเพ่ือหารือประเด็นปัญหาต่างๆตรวจสอบผลการ

ดาํเนินงานท่ีผา่นมาเพ่ือแกไ้ขและป้องกนัปัญหาท่ีจะ

เกิดข้ึน และขั้นการตรวจสอบ ทั้งน้ีเพราะในการ

ดาํเนินงานของโรงเรียนในฝันทุกขั้นตอนจะ มี

คณะกรรมการตรวจสอบการทาํงานของทุกฝ่ายทุกขั้นตอน 

เพ่ือดูกระบวนการ ระบบในการทาํงาน มีการประชุมและมี

การใหก้าํลงัใจอยา่งกลัยาณมิตร โรงเรียนชุมชนวดัเสดจ็ฯ 

ซ่ึงโรงเรียนในฝันมีกระบวนการบริหารจดัการท่ีดีและมี

การปฏิบติัอยา่งมีระบบเป็นขั้นตอนในการบริหารจดัการ 

จึงส่งผลต่อความสาํเร็จของโครงการโรงเรียนในฝัน 

สอดคลอ้งกบั นงเยาว ์ศกัดาศกัด์ิ   (2548, หนา้ 110)  ท่ีได้

กล่าววา่ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งบริหารยึดหลกัการ

ประหยดั โปร่งใส ตรวจสอบได ้เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุด  กจ็ะสามารถบริหารงานใหป้ระสบผลสาํเร็จได ้

ดงันั้นโรงเรียนจึงควรมีกระบวนการในการบริหารโครงการ

โรงเรียนในฝันอยา่งรัดกุมเพ่ือสร้างระบบงานใหโ้ครงการ

ในฝันสามารถพฒันาไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

 4.  ผลประเมินผลผลิต  

ผลการประเมิน (output) ผา่นเกณฑก์ารประเมิน

โดยเฉพาะผลผลิตดา้นนกัเรียนจากการเก็บขอ้มลูจากแบบ 

ปพ 5 จากการวดัและประเมินผลของครูโรงเรียนชุมชนวดั

เสดจ็ฯ พบวา่ การแสวงหาความรู้ การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารการมีนิสยัใฝ่รู้ เรียนเป็น 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค ์ดา้น

ทกัษะในการดาํรงชีวิตมีคุณธรรม และดา้นจิตสาํนึกใน

การอนุรักษป์ระเพณี ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย 

อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ีเพราะโรงเรียนควรยึดผูเ้รียน

เป็นสาํคญัโดยไดรั้บร่วมมือจากคณะกรรมการ

สถานศึกษา ชุมชน และผูป้กครองเป็นอยา่งดีซ่ึง

สนบัสนุนการทาํงานตลอดเวลา โดยโรงเรียนมีแนวทาง

พฒันาผูเ้รียนใหไ้ดรั้บการปลูกฝังการแสวงหาความรู้ท่ี

หลากหลาย  ฝึกการใฝ่เรียนใฝ่รู้การอ่านหนงัสือในเวลา

วา่ง กิจกรรมวางทุกอยา่งอ่านทุกคน ฝึกใหน้กัเรียนคิด

เป็นทาํเป็นและแกปั้ญหาได ้มีการฝึกทกัษะการคิด

วิเคราะห์ และส่งเสริมอนุรักษป์ระเพณี ศิลปวฒันธรรม

และภูมิปัญญาไทยโดยการมีส่วนรวมในกิจกรรมของ

ชุมชน อยา่งสมํ่าเสมอ สอดคลอ้งกบัภคัพร บุญเคลา้ 

(2555, หนา้ 169) ไดศึ้กษา ยทุธวิธีการพฒันาโรงเรียน

ขนาดเลก็ โดยใชปั้จจยัดา้นการบริหารท่ีส่งผลต่อคุณภาพ

ผูเ้รียน ในเขตตรวจราชการท่ี 13 พบวา่ ผูเ้รียนท่ีไดรั้บ

การพฒันา จะมีสุขนิสยั สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มี

คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์มีทกัษะใน

การทาํงาน รักการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

มีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้ มี

ความคิดวิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์ ดา้นผลผลิตดา้นครู จาก

การประเมินโดยครูโรงเรียนชุมชนวดัเสดจ็ฯ พบวา่ ครูมี

ความรู้ความสามารถในการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยู่

ในระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ีเพราะผูบ้ริหารไดเ้ห็น

ความสาํคญัในการพฒันาบุคลากรดา้นการสอนเพ่ือใหมี้

ความทนัสมยั มีการอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อม มี

การศึกษาดูงาน ส่งเสริมการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน

เพ่ือนาํความรู้มาพฒันานกัเรียน สอดคลอ้งกบั

กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา้ 57-58) กล่าววา่ 

โรงเรียนมีทรัพยากรท่ีเหมาะสมใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล ไดแ้ก่ ครูสอนตามวฒิุหรือตาม

ความรู้ ความสามารถ ครูใชค้อมพิวเตอร์ในการเรียนรู้

อยา่งสมํ่าเสมอและทัว่ถึง ดูแลเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆให้

อยูใ่นสภาพสมบูรณ์พร้อมใชง้าน รวมทั้งเปิดใหบ้ริการ

หอ้งสมุดเตม็เวลาและนอกเวลา  และผลการประเมิน

ผลผลิตดา้นการบริหารจดัการ พบว่า ขอ้ท่ีคณะกรรมการ

ตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนในฝันมีความคิดเห็นวา่มีการ

ปฏิบติัอยูใ่นระดบัดีมาก คือ จดัทุนอาหารกลางวนัทุกวนั/

ทุนการศึกษาสาํหรับนกัเรียน ทั้งน้ีเพราะทุนเป็นปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อการเรียนหากมีทุนอาหารกลางวนัหือ

ทุนการศึกษาทาํใหน้กัเรียนมีขวญัและกาํลงัใจในการ

เรียน สอดคลอ้งกบั ภาวนา  ศศิฤกษ ์(2546)  ท่ีไดศึ้กษา

เร่ืองการจดัการทุนการศึกษาสาํหรับนกัเรียนอาชีวศึกษา
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ในจงัหวดัอุตรดิตถ ์พบวา่ สถานศึกษาและอาจารย์

สถาบนัอาชีวศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการทุนการศึกษา

เห็นดว้ยกบัการจดัเจา้หนา้ท่ีอาจารยท่ี์รับผิดชอบมีความรู้

เก่ียวกบัเร่ืองระเบียบขั้นตอนในการจดัการทุนการศึกษา

ทาํใหน้กัเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพยมี์โอกาสเรียนต่อเพ่ิม

มากข้ึน  ดา้นผลผลิตการพฒันาคุณภาพนกัเรียนและ

กระบวนการเรียนรู้ ขอ้ท่ีคณะกรรมการตรวจเยี่ยม

โครงการโรงเรียนในฝันมีความคิดเห็นวา่มีการปฏิบติัอยู่

ในระดบัดีมาก คือ นกัเรียนมีผลงานและไดแ้สดงออก ซ่ึง

การอนุรักษสื์บสานศิลปะ ประเพณี วฒันธรรมไทย และ

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีเพราะ โรงเรียนควรมีโครงการ

การส่งเสริมศกัยภาพผูเ้รียนใหก้ลา้แสดงออกและมีการ

นาํเสนอต่อสาธารณชนทุกภาคการศึกษา เพ่ือเป็นการสืบ

ทอด ประเพณี เช่นงานลอยกระทง งานแห่เทียน

เขา้พรรษา มีกิจกรรมประกวดร้องเพลงไทย และมีการ

เชิญภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใหค้วามรู้กบันกัเรียนดา้นการทาํ

ขนมและอาหารไทย สอดคลอ้งกบัเทพฤทธ์ิ  จิตรจกัร 

(2548) และมาลีรัฐ  สมการ (2550) ท่ีกล่าววา่ หลกัสูตรท่ี

พฒันาข้ึนส่งผลใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ รัก 

ภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในการอนุรักษภ์ูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

ของตนเอง มีทศันคติท่ีดีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีปฏิบติั มี

ความสุขในการเรียน กระตือรือร้นในการทาํกิจกรรม 

เรียนไดร้วดเร็ว สามารถสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 

สามารถนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อีก ทั้ง ยงัทาํให้

โรงเรียนมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชน นกัเรียนได้

ประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ มีความรับผิดชอบช่วยเหลือ

ผูอ่ื้น ดา้นผลผลิตพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ขอ้ท่ีคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนในฝัน มี

ความคิดเห็นวา่มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัดีมาก คือ 

ผูบ้ริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหารจดัการ

โรงเรียนท่ีดี ทั้งน้ีเพราะผูบ้ริหารมีความรู้ความสามารถ

ในการบริหารจดัการโรงเรียนท่ีดียอ่มส่งผลต่อผลสาํเร็จ

ของงานสอดคลอ้งกบัประชุม รอดประเสริฐ (2547, หนา้ 

315) กล่าววา่ การบริหารงานจะดาํเนินไปไดด้ว้ยดีมากนอ้ย

เพียงใดข้ึนอยูก่บัความสามารถผูบ้ริหาร  ความสามารถท่ี

สาํคญัของผูบ้ริหารคือ ความสามารถท่ีจะบูรณาการหรือ

ผสมผสานส่ิงต่าง  ๆใหเ้ขา้กนัไดไ้ปดว้ยดี ถา้ผูบ้ริหาร

สามารถบูรณาการส่ิงต่าง ๆไดแ้ลว้ย่อมก่อใหเ้กิดผลการ

ปฏิบติังานท่ีดีตามไปดว้ย และครูทุกคนมีแนวทางการ

ปฏิรูปการเรียนรู้ยอ่มสามารถพฒันานกัเรียนไดต้าม

เป้าหมาย คือเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข มี

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์อ่านหนงัสือออกเขียน

หลงัสือได ้รักท่ีจะเรียนรู้มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถ

บรรลุจุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษาได ้สอดคลอ้งกบั

เกษร มาลาหอม (2548, หนา้ 98-99) กล่าววา่ ครูเป็นผูท่ี้

พร้อมใฝ่เรียนรู้ และพฒันาตนเองอยูเ่สมอ ครูเป็นผูมี้

บทบาทในการจดัการเรียนรู้มีส่วนในการวางแผนการ

เรียนรู้ ครูจะตอ้งแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ี

หลากหลายเพ่ือใหเ้ป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปการ

เรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ดงันั้นผลผลิตของโครงการ

โรงเรียนในฝันจะประสบความสาํเร็จไดค้วรมีปัจจยั

นาํเขา้ท่ีดีอนัไดแ้ก่ ผูบ้ริหารดี ท่ีมีความรู้ความสามารถมี

ประสบการณ์ มีหลกัการบริหารจดัการ มีภาวะผูน้าํ ยึด

หลกัธรรมาธิบาล ทุ่มเทเสียสละกบัการทาํงานโรงเรียน

เพ่ือใหง้านมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ครูดีครูเป็นผู ้

ท่ีพร้อมท่ีจะเรียนรู้ รักการทาํงาน รักและศรัทราในอาชีพ

ครู มีความเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่มีวิญญาณความ

เป็นครู มีคุณธรรม จริยธรรม มีการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 

และระบบการบริหารจดัการท่ีดี ยึดการบริการท่ีใช้

โรงเรียนเป็นฐาน เนน้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพ่ือ

พฒันาโรงเรียนใหมี้การพฒันา  
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 1. ควรกาํหนดระบบโครงสร้างการบริหารจดัการ

ของโครงการโรงเรียนในฝันอยา่งเป็นระบบ 

 2. ควรจดัสรรงบประมาณเพ่ือใชใ้นการดาํเนินงาน

จดัการศึกษาของโครงการโรงเรียนในฝันอยา่งเพียงพอ 
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ปัจจัยทีม่คีวามสัมพนัธ์ต่อการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานประกอบการ 

ท่องเทีย่วและบริการ 

Factors Relating to the Building of Learning Organization  

in Hospitality Establishments 

 

                                                                                                                                                                                 อนุกลู ปิลวาสน์                                                                                            

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้และ(2) เป็น

แนวทางสาํหรับผูบ้ริหารตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้งใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาองคก์ารในรูปแบบของการเป็นองคก์ารแห่ง

การเรียนรู้ใหแ้พร่หลายมากยิ่งข้ึน ประชากรการวิจยั คือ พนกังานท่ีทาํงานกบัสถานประกอบการท่องเท่ียวและบริการท่ี

มีรายช่ืออยูใ่นสมาคมประกอบการท่องเท่ียวไทยระหวา่งประเทศทั้งหมด จาํนวน 228 ราย การคาํนวณขนาดกลุ่ม

ตวัอยา่งโดยใชสู้ตรจากยามาเน่ และเลือกตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิ ซ่ึงไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด จาํนวน 145 ราย โดย

ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล และใชส้ถิติเชิงพรรณนา และเชิงอนุมานในการวิเคราะห์ขอ้มลู 

ผลการศึกษาวิจยั พบวา่ (1) ดา้นความคิดเห็นต่อการสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ พบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัการสร้าง

องคก์รแห่งการเรียนรู้ทั้งดา้นการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การจดัเกบ็ความรู้ และการถ่ายทอดขอ้มลูเม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้ในแต่ละดา้น พบวา่ ทุกขอ้ในแต่ละดา้น มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (2) เพศ อายกุบัการสร้าง

องคก์รแห่งการเรียนรู้ พบวา่ ความคิดเห็นการสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติ ส่วนระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน ประสบการณ์ทาํงาน และจาํนวนคร้ังการเขา้ร่วมอบรมสมัมนาเพ่ือพฒันา

ตนเอง กบัการสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ พบวา่ ความคิดเห็นต่อการสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ในแต่ละดา้น และ

ภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

คําสําคัญ : องคก์รแห่งการเรียนรู้, การท่องเท่ียวและบริการ, สถานประกอบการ 

  

Abstract 

  This research aims to (1) investigate factors relating to the building of learning organization and (2) provide 

guidelines for the management and others involved in the industry in improving and developing their establishments 

to become a learning organization. The population in this research included employees working for hospitality 

establishments listed in the members of the Thai Travel International Association, totaling 228 subjects. The sample 

group of 145  subjects was selected randomly. The questionnaire was used as a data collection tool and descriptive 

statistics and inferential statistics were applied for data analysis. Findings found that:: (1) With a view to building a 

learning organization based on knowledge acquisition, knowledge creation, knowledge storage and knowledge 
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distribution, it appeared that all items under each respect gained the average score at a high level . (2) In respect of 

gender, age and building of learning organization, it revealed that the overall views to building of learning 

organization showed a difference with statistical significance.  With respect to education level, job position, work 

experience and number of times attending training and seminar for individual development and building of learning 

organization, it showed that a view to each respect of building of learning organization did not differ from the overall 

view with any statistical significance.   
 

Keywords: learning organization, tourism, hospitality establishment 

 

ความนํา  

การเปิดเสรีดา้นบริการของอาเซียน ซ่ึงเป็น

องคป์ระกอบสาํคญัของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

กรอบความตกลงดา้นบริการของอาเซียนริเร่ิมข้ึนจากการ

ประชุมสุดยอดอาเซียนท่ีกรุงเทพมหานคร เม่ือปี 2538 

โดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนจาก 7 ประเทศ 

ประกอบดว้ย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 

ไทย บรูไน และเวียดนาม ไดล้งนามความตกลงดงักล่าว 

เม่ือ 15 ธนัวาคม 2538 เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือดา้นการ

บริการและพฒันาประสิทธิภาพของผูใ้หบ้ริการใน

ภูมิภาครวมถึงการเพ่ิมความเท่าเทียมในการบริการผา่น

การออกระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ตามมาตรฐานดา้น

ความตกลงทัว่ไปวา่ดว้ยการคา้บริการขององคก์ารการคา้

โลก โดยตั้งเป้าหมายใหค้วามตกลงต่าง ๆ เป็นท่ียอมรับ

กนัไดภ้ายในปี 2558 ในชั้นแรก ความตกลงวา่ดว้ยการคา้

บริการในอาเซียนไดค้รอบคลุมถึงสาขาการบริการต่างๆ 

อาทิ สาขาการเงิน  การขนส่งทางทะเล การขนส่งทาง

อากาศ การส่ือสารโทรคมนาคม การท่องเท่ียว การ

ก่อสร้าง และสาขาบริการธุรกิจ อยา่งไรกดี็ ในการ

ประชุมการเปิดเสรีภาคบริการอาเซียน ในเวทีอาเซียน

รอบท่ี 4 ในช่วงระหวา่งปี 2548-2549 ไดมี้การขยาย

ขอบเขตการเจรจาเปิดเสรีใหร้วมทุกสาขาบริการ 

โดยเฉพาะในดา้นการบริการและการท่องเท่ียว ท่ีเป็น

สาขาสาํคญัท่ีจะมีการเร่งรัดตามขอ้ตกลงทั้งในดา้นการ

บริการในโรงแรมและร้านอาหาร การท่องเท่ียว 

ผูป้ระกอบการท่องเท่ียว และดา้นมคัคุเทศก ์ซ่ึงเป็นธุรกิจ

การบริการท่ีมีความโดดเด่นของภูมิภาคการเปิดเสรีภาค

บริการเสรีในอาเซียน ยงัไดก้าํหนดเป้าหมายระดบัการ

เปิดตลาด  ดา้นการบริการท่ีจะใหข้จดัขอ้กีดกนัสาํหรับ

การใหบ้ริการขา้มพรมแดน ขอ้จาํกดัในการบริโภคขา้ม

พรมแดน และการสร้างความเท่าเทียมใหก้บันกัลงทุนใน

อาเซียนในการจดัตั้งธุรกิจและถือหุน้โดยเฉพาะในสาขา

เร่งรัดดา้นการบริการและการท่องเท่ียวท่ีนกัลงทุน

อาเซียนจะมีโอกาสถือหุน้ในกิจการของสาขาดงักล่าวใน

แต่ละประเทศไดร้้อยละ 70 จากท่ีเคยถือไดร้้อยละ 49 ใน

ปี 2549 ส่วนสาขาบริการอ่ืน ๆ จะทยอยปรับตวัใหเ้ขา้กบั

กรอบความตกลงน้ีในลาํดบัต่อไป เช่น การบริการ

ดา้นโลจิสติกส์ท่ีจะมีการปรับเปล่ียน ใหน้กัลงทุนถือหุน้

ไดร้้อยละ 70 ในปี 2556 และสาขาอ่ืน ๆ จะมีการปรับ

สดัส่วนการถือหุน้ลกัษณะน้ีได ้  ในปี 2558 การเปิดเสรี

ดา้นบริการถือเป็นส่วนสาํคญัของประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ภาคบริการเป็นภาคใหญ่ในหลายประเทศ ภาค

บริการมีขนาดใหญ่กวา่ภาคอุตสาหกรรม การเปิดเสรี

ดา้นน้ีจึงมีความหมายมากต่ออาเซียน (พีรภทัร บุษ-

ประเวศ, 2555) 

 สมาคมผูป้ระกอบการท่องเท่ียวไทยระหวา่ง

ประเทศ  ไดด้าํเนินการเพ่ือรวบรวมสมาชิก  ท่ีประกอบ

กิจการการท่องเท่ียวไทยระหว่างประเทศเพ่ือช่วยเหลือ

กนัในการใหข้อ้มลูข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชนต่์อ

สมาชิก ปัจจุบนัไดมี้ผูป้ระกอบการท่องเท่ียวไทยระหวา่ง
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ประเทศท่ีดาํเนินกิจการมากกว่า 15 ปีข้ึนไปและตั้ง

กิจการในกรุงเทพฯไดเ้ขา้เป็นสมาชิกจาํนวนทั้งหมด 10 

ราย 

จากปัญหาเร่ืองผูป้ระกอบการท่องเท่ียว ผูวิ้จยั

จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์

ต่อการสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ของสถาน

ประกอบการท่องเท่ียวและบริการ เน่ืองจากผูวิ้จยัเป็น

ส่วนหน่ึงของสถานประกอบการท่องเท่ียวและบริการ

เพ่ือนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการ

บริหารจดัการองคก์รของผูวิ้จยัและสถานประกอบการ

ท่องเท่ียวและบริการท่ีมีรายช่ืออยูใ่นสมาคม

ประกอบการท่องเท่ียวไทย ระหวา่งประเทศ เพ่ือรองรับ

การเปิดเสรีดา้นบริการซ่ึงถือเป็นส่วนสาํคญัของ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย  

 1. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการสร้าง

องคก์รแห่งการเรียนรู้ของสถานประกอบการท่องเท่ียว

และบริการ 

 2. เพ่ือเป็นแนวทางสาํหรับผูบ้ริหารตลอดจน

ผูเ้ก่ียวขอ้งใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาองคก์ารใน

รูปแบบของการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ใหแ้พร่หลาย

มากยิ่งข้ึน  

 

กรอบแนวคิดวจัิย 

 การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการสร้าง

องคก์รแห่งการเรียนรุ้ของสถานประกอบการท่องเท่ียว

และบริการคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสารงานวิจยั

และตาํราวิชา จากนั้นสงัเคราะห์เป็นกรอบแนวคิด โดย

ใชแ้นวคิดการจดัการความรู้ในองคก์รของพรธิดา วิเชียร

ปัญญา (2547)  ท่ีกล่าววา่ การสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้

นั้น ประกอบดว้ย (1) การแสวงหาความรู้ (knowledge 

acquisition)   (2) การสร้างความรู้ (knowledge creation) 

(3) การจดัเกบ็ความรู้ (knowledge storage) และ (4) การ

ถ่ายทอดความรู้ (knowledge transfer) 

 

สมมติฐานการวจัิย 

 1. เพศแตกต่างกนัมีการสร้างองคก์รแห่งการ

เรียนรู้ของสถานประกอบการท่องเท่ียวและบริการ

แตกต่างกนั 

 2. อายแุตกต่างกนัมีการสร้างองคก์รแห่งการ

เรียนรู้ของสถานประกอบการท่องเท่ียวและบริการ

แตกต่างกนั 

 3. ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีการสร้างองคก์ร

แห่งการเรียนรู้ของสถานประกอบการท่องเท่ียวและ

บริการแตกต่างกนั 

 4. ระดบัตาํแหน่งงานแตกต่างกนัมีการสร้าง

องคก์รแห่งการเรียนรู้ของสถานประกอบการท่องเท่ียว

และบริการแตกต่างกนั 

 5. ประสบการณ์ทาํงานแตกต่างกนัมีการสร้าง

องคก์รแห่งการเรียนรู้ของสถานประกอบการท่องเท่ียว

และบริการแตกต่างกนั 

 6. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะทางจาํนวน

คร้ังการเขา้ร่วมอบรมสมัมนาเพ่ือพฒันาตนเอง แตกต่าง

กนัมีการสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ของสถาน

ประกอบการท่องเท่ียวและบริการแตกต่างกนั 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

แนวทางในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้  

(กมลรัตน ์วชัรินทร์, 2556) 

1. บุคคลรอบรู้ (personal mastery)  หมายถึง 

การเรียนรู้ของบุคลากรจะเป็นจุดเร่ิมตน้ คนในองคก์ร

จะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการเรียนรู้ ฝึกฝน ปฏิบติั และ

เรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองไปตลอดชีวิต (lifelong learning) เพ่ือ

เพ่ิมศกัยภาพของตนเองอยูเ่สมอ 

2. แบบแผนทางความคิด (mental model)  

หมายถึง แบบแผนทางความคิด ความเช่ือ ทศันคติ แสดง
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ถึงวฒิุภาวะ (emotional quotient--EQ) ท่ีไดจ้ากการสัง่สม

ประสบการณ์กลายเป็นกรอบความคิดท่ีทาํใหบุ้คคล   

นั้น ๆ มีความสามารถในการทาํความเขา้ใจ วินิจฉยั 

ตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. การมีวิสยัทศันร่์วม (shared vision) 

หมายถึง การสร้างทศันคติร่วมของคนในองคก์ร ให้

สามารถมองเห็นภาพและมีความตอ้งการท่ีจะมุ่งไปใน

ทิศทางเดียวกนั 

4. การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม (team learning) 

หมายถึง การเรียนรู้ร่วมกนัของสมาชิกในลกัษณะกลุ่ม

หรือทีมงานเป็นเป้าหมายสาํคญัท่ีจะตอ้งทาํใหเ้กิดข้ึน

เพ่ือใหมี้การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์กนัอยา่ง

สมํ่าเสมอ 

5. การคิดอยา่งเป็นระบบ (system thinking) 

หมายถึง การท่ีคนในองคก์รมีความสามารถท่ีจะเช่ือมโยง

ส่ิงต่าง ๆ โดยมองเห็นภาพความสมัพนัธ์กนัเป็นระบบ

โดยรวม (total system) ไดอ้ยา่งเขา้ใจ แลว้สามารถ

มองเห็นระบบยอ่ย(subsystem) ท่ีจะนาํไปวางแผนและ

ดาํเนินการทาํส่วนยอ่ย ๆ นั้นใหเ้สร็จทีละส่วน 

ลกัษณะสาํคญั 5 ประการขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

(เป่ียมพงศ ์นุย้บา้นด่าน, 2557) 

           องคก์ารท่ีเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ จะมีลกัษณะ

สาํคญั 5 ประการ ดงัน้ีคือ (1) มีการแกปั้ญหาอยา่งเป็น

ระบบ (systematic problem solving) โดยอาศยัหลกัทาง

วิทยาศาสตร์ เช่น การใชว้งจรของ Damming (PDCA-- 

Plan, Do, Check, Action) (2) มีการทดลองปฏิบติั 

(experimental) ในส่ิงใหม่ ๆ ท่ีมีประโยชนต่์อองคก์าร

เสมอ โดยอาจจะเป็น Demonstration Project หรือเป็น 

Ongoing program (3) มีการเรียนรู้จากบทเรียนในอดีต  

มีการบนัทึกขอ้มูลเป็น case study เพ่ือใหส้มาชิกใน

องคก์ารไดศึ้กษาถึงความสาํเร็จและความผิดพลาดท่ี

เกิดข้ึน เพ่ือนาํมาประยกุตใ์ชใ้นอนาคต มีการแลกเปล่ียน

ความรู้และ ประสบการณ์ของสมาชิก (4) มีการเรียนรู้

จากผูอ่ื้น (Learning from the Others) โดยการใชก้าร

สมัภาษณ์, การสงัเกต ฯลฯ (5) มีการถ่ายทอดความรู้โดย

การทาํ Report, Demonstration, Training & Education, 

Job Rotation ฯลฯ  

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ   

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

          ประชากรในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  ผูวิ้จยัไดศึ้กษา

จากพนกังานท่ีทาํงานกบัสถานประกอบการท่องเท่ียว

และบริการท่ีมีรายช่ืออยูใ่นสมาคมประกอบการ

ท่องเท่ียวไทยระหวา่งประเทศ จาํนวน 228 ราย สาํรวจ ณ 

วนัท่ี12 ธนัวาคม 2555 (สมาคมผูป้ระกอบการท่องเท่ียว

ไทย ระหวา่งประเทศ, 2549)  

 กลุ่มตวัอยา่ง การวิจยัคร้ังน้ีกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 

145 ตวัอยา่ง เพ่ือใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนของ

ประชากรจากทุก   สถานประกอบการท่องเท่ียวและ

บริการท่ีมีรายช่ืออยูใ่นสมาคมประกอบการท่องเท่ียว

ไทยจึงสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น  

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เป็นแบบสอบถาม ลกัษณะของเคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การวิจยัเป็นแบบสอบถามซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

         ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูคุณลกัษณะส่วนบุคคลของ

ผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการมีขอ้คาํถามจาํนวน 6 ขอ้  

               ส่วนท่ี 2 ขอ้มลูทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการ

สร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ของพนกังานท่ีทาํงานในแต่

ละสถานประกอบการท่องเท่ียวและบริการท่ีมีรายช่ืออยู่

ในสมาคมประกอบการท่องเท่ียวไทยระหวา่งประเทศ  

ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราอนัตรภาค มีขอ้

คาํถามดา้นการแสวงหาความรู้ จาํนวน 6 ขอ้ ซ่ึงมีเกณฑ์

ในการกาํหนดค่านํ้าหนกัของการประเมินเป็น 5 ระดบั
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ตามวิธีของ ลิเคิร์ท (Likert) ไดด้งัน้ี (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 

2550, หนา้ 77) 

5   หมายถึง   ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 

4   หมายถึง   ระดบัความคิดเห็นมาก 

3   หมายถึง   ระดบัความคิดเห็นปานกลาง 

2   หมายถึง   ระดบัความคิดเห็นนอ้ย 

1   หมายถึง   ระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 

ผูวิ้จยัไดท้ดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 

ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั  0.85 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

         ผูวิ้จยัทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยไดด้าํเนินการ

เป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

         1. ผูวิ้จยัไดท้าํจดหมายถึงสถานประกอบการ

ท่องเท่ียวและบริการท่ีมีรายช่ืออยูใ่นสมาคม

ประกอบการท่องเท่ียวไทยระหวา่งประเทศ เพ่ือช่วย

ดาํเนินการเกบ็ขอ้มลูแบบสอบถาม 

        2. ผูวิ้จยัไดท้าํความเขา้ใจเก่ียวกบัแบบสอบถามต่อ

ตวัแทนสถานประกอบการท่องเท่ียวและบริการท่ีมี

รายช่ืออยูใ่นสมาคมประกอบการท่องเท่ียวไทยท่ีจะเป็นผู ้

สมัภาษณ์เพ่ือใหมี้ความเขา้ใจตรงกนัในเร่ืองของขอ้

คาํถามและกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 

        3. ผูวิ้จยัตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของ

แบบสอบถาม ก่อนนาํไปวิเคราะห์ขอ้มลูทางสถิติดว้ย

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

         การวิจยัคร้ังน้ีวิเคราะห์ขอ้มลูทางสถิติดว้ย

โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสงัคมศาสตร์ โดยไดน้าํขอ้มลูจาก

แบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมไดม้าแลว้บนัทึกลงใน

โปรแกรมเพ่ือดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มลูทางสถิติ

ตามลาํดบั 2  ขั้นตอน ดงัน้ี 

         1. การคาํนวณหาลกัษณะปัจจยัดา้นคุณลกัษณะ

ส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามส่วนท่ี 1 ท่ีมีลกัษณะ

แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการใชวิ้ธีการหา

ค่าความถ่ี แลว้สรุปออกมาเป็นค่าร้อยละ 

       2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของ

ค่าเฉล่ียของการสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ของสถาน

ประกอบการท่องเท่ียวและบริการกบัอาย ุระดบั

การศึกษา ระดบัตาํแหน่งงาน ประสบการณ์การทาํงาน 

และจาํนวนคร้ังของการเขา้ร่วมอบรมสัมมนาใชก้าร

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) เพ่ือ

วิเคราะห์ความแตกต่างของตวัแปรเป็นรายกลุ่ม กรณีพบ

ค่าแตกต่างเป็นรายกลุ่มจะวิเคราะห์เปรียบเทียบความ

แตกต่างรายกลุ่มเป็นรายคู่อีกคร้ังโดยใชวิ้ธี Least 

Significant Different (LSD) ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงค์

ขอ้ท่ี 1 และสถิติ t-test                   

 

ผลการวจัิย  

 ความคิดเห็นต่อการสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ใน

ภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 เพศต่างกนัมีผลต่อสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้โดย

เพศหญิงมีความคิดเห็นต่อการสร้างองคก์รแห่งการ

เรียนรู้มากกวา่เพศชาย 

 อายตุ่างกนัมีผลต่อสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

 ระดบัการศึกษาต่างกนัไม่มีผลต่อสร้างองคก์รแห่ง

การเรียนรู้ 

 ระดบัตาํแหน่งงานต่างกนัไม่มีผลต่อสร้างองคก์ร

แห่งการเรียนรู้ 

 ประสบการณ์ทาํงานต่างกนัไม่มีผลต่อสร้างองคก์ร

แห่งการเรียนรู้ 

 จาํนวนคร้ังของการเขา้ร่วมอบรมสมันาต่างกนัไม่มี

ผลต่อสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

 

การอภิปรายผล 

  สมมติฐานท่ี 1: เพศแตกต่างกนัมีการสร้างองคก์ร

แห่งการเรียนรู้ของสถานประกอบการท่องเท่ียวและ
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บริการแตกต่างกนั โดยใชส้ถิติ t-test สามารถสรุป

ผลการวิจยั ดงัน้ี 

 เพศต่างกนัมีผลต่อสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้โดย

เพศหญิงมีความคิดเห็นต่อการสร้างองคก์รแห่งการ

เรียนรู้มากกวา่เพศชาย ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของณฐักานต ์นาคนตัถ ์(2555) ท่ีพบวา่ เพศกบัปัจจยัท่ี

สนบัสนุนการสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ไม่แตกต่างกนั 

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ลกัษณะงานทั้ง 2 เร่ืองแตกต่างกนั 

เน่ืองจากงานวิจยัของณฐักานต ์นาคนตัถ ์(2555) ผูต้อบ

แบบสอบถามเป็นขา้ราชการและพนกังานองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยส่วนใหญ่จะทาํงานไปตาม

นโยบายของฝ่ายการเมืองซ่ึงมีความ ไม่แน่นอนอยูสู่ง 

และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่ไดเ้นน้กาํไรเหมือน

บริษทัจึงไม่ค่อยกระตุน้ใหค้นทาํงานมีการแข่งขนั ซ่ึง

แตกต่างจากบริษทัเอกชนโดยเฉพาะสถานประกอบการ

ท่องเท่ียวและบริการท่ีธุรกิจมีการแข่งขนักนัสูงเพ่ือความ

อยูร่อดของกิจการจึงทาํใหพ้นกังานตอ้งกระตุน้ตวัเอง

โดยการแสวงหาความรู้โดยตลอดเวลาโดยเฉพาะเพศ

หญิงท่ีส่วนใหญ่จะรักความกา้วหนา้และไม่ค่อยเสียเวลา

ไปกบัส่ิงท่ีไม่เป็นประโยชนต่์อตนเอง ดงันั้นจึงทาํให้

ความคิดเห็นของเพศหญิงต่อการสร้างองคก์รแห่งการ

เรียนรู้มีมากกวา่เพศชาย 

 สมมติฐานท่ี 2: อายแุตกต่างกนัมีการสร้างองคก์ร

แห่งการเรียนรู้ของสถานประกอบการท่องเท่ียวและ

บริการแตกต่างกนั โดยใชส้ถิติ ANOVA สามารถสรุป

ผลการวิจยั ดงัน้ี 

  อายตุ่างกนัมีผลต่อสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ซ่ึง

ไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของมานิต ปัญญวรรณศิริ 

(2550) ท่ีพบวา่ อายแุตกต่างกนัมีการปฏิบติัในการเป็น

องคก์รแห่งการเรียนรู้แตกต่างกนั แต่งานวิจยัของมานิต 

ปัญญวรรณศิริ (2550) กบังานของผูวิ้จยัมีความแตกต่าง

กนัตรงท่ีงานวิจยัของมานิต ปัญญวรรณศิริ (2550)  พบวา่ 

กลุ่มพนกังานท่ีมีอายมุากกวา่ 51 ปีข้ึนไปจะมีการปฏิบติั

เพ่ือนาํไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้มากกวา่กลุ่มพนกังานท่ี

มีอายตุํ่ากวา่ 40 ปี เน่ืองจากพนกังานท่ีมีอายมุากข้ึนจะมี

ความรักและความผกูพนัต่อองคก์รมากข้ึนทาํใหส้ามารถ

ปฏิบติัตามแนวนโยบายขององคก์รท่ีจะนาํองคก์รไปสู่

องคก์รแห่งการเรียนรู้มากกวา่กลุ่มพนกังานท่ีมีอายตุํ่า

กวา่ แต่งานของผูวิ้จยั พบวา่ ช่วงอายตุํ่ากวา่ 25 ปี จะมี

ความคิดเห็นดว้ยต่อการสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้

มากกวา่ช่วงอาย ุ36 – 45 ปี 25 – 35 ปี และมากกวา่ 45 ปี 

ข้ึนไป ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากลกัษณะขององคก์รแตกต่าง

กนัเน่ืองจากงานวิจยัของมานิต ปัญญวรรณศิริ (2550) 

เป็นการศึกษาการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของการทาง

พิเศษแห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจท่ีมี

เงินเดือนค่อนขา้งสูง และสวสัดิการท่ีมัน่คงเม่ือเทียบกบั

สถานประกอบการท่องเท่ียวและบริการท่ีความอยูร่อด

ของบริษทัข้ึนอยู่กบัหลายปัจจยัจึงอาจทาํใหผู้ท่ี้มีอายงุาน

มากไม่ค่อยกระตือรือร้นต่อการพฒันาตนเองจึงทาํใหท้ั้ง 

2 กลุ่มมีความแตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 3: ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีการ

สร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ของสถานประกอบการ

ท่องเท่ียวและบริการแตกต่างกนั โดยใชส้ถิติ ANOVA 

สามารถสรุปผลการวิจยั ดงัน้ี 

 ระดบัการศึกษาต่างกนัไม่มีผลต่อสร้างองคก์รแห่ง

การเรียนรู้ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของจนัทิมา   คีรี

วรรณ (2550) และกาญจนา สุขทวี (2553) ท่ีพบวา่ระดบั

การศึกษาแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเพ่ือการพฒันา

องคก์รแห่งการเรียนรู้แตกต่างกนั ทั้งน้ีสอคลอ้งกบั

งานวิจยัของจนัทิมา คีรีวรรณ (2550) เป็นการศึกษา

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจท่ีพนกังานท่ีมีวุฒิการศึกษาระดบั

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและสูงกวา่ปริญญาตรีซ่ึงส่วน

ใหญ่จะเป็นบุคคลท่ีชอบศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมจึงทาํให้

มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

นอกจากน้ีพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี

เป็นผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์มากกวา่และอาจรู้ถึง

โครงสร้างขององคก์รมากกวา่ สาํหรับงานวิจยัของชุติมา 

ชุติชิวานนัท ์(2554) พนกังานท่ีการศึกษาระดบัอาชีวะ
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อาจยงัขาดคุณสมบติับางอยา่งท่ีจาํเป็นต่อการรับรู้

พฤติกรรมองคก์รแห่งการเรียนรู้ เช่น ขาดมนุษยส์มัพนัธ์ 

และขาดความชาํนาญดา้นภาษาต่างประเทศ จึงทาํใหมี้

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รต่อการรับรู้

พฤติกรรมองคก์รแห่งการเรียนรู้นอ้ยกวา่กลุ่มพนกังานท่ี

มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท   

 สมมติฐานท่ี 4: ระดบัตาํแหน่งงานแตกต่างกนัมี

การสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ของสถานประกอบการ

ท่องเท่ียวและบริการแตกต่างกนั โดยใชส้ถิติ ANOVA 

สามารถสรุปผลการวิจยั ดงัน้ี 

 ระดบัตาํแหน่งงานต่างกนัไม่มีผลต่อสร้างองคก์ร

แห่งการเรียนรู้ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นุช 

อนิวรรตน ์(2551) ท่ีพบวา่ระดบัตาํแหน่งงานแตกต่างกนั

มีความคิดเห็นเพ่ือการพฒันาองคก์รแห่งการเรียนรู้

แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากงานวิจยัของนุช 

อนิวรรตน ์(2551) ระดบัตาํแหน่งหวัหนา้ฝ่ายจะตอ้งนาํ

นโยบายของมหาวิทยาลยัไปปฏิบติัเพ่ือใหบ้รรลุ

เป้าหมายจึงตอ้งอาศยัความรอบรู้จากประสบการณ์ท่ีสัง่

สมมาในอดีตและการคิดอยา่งเป็นระบบจึงทาํใหร้ะดบั

ตาํแหน่งหวัหนา้ฝ่ายจะมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันา

องคก์รไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ในดา้นการคิดอยา่งเป็น

ระบบมากกวา่ระดบัตาํแหน่งพนกังาน ท่ีฝ่ายสาํนกังาน

ส่วนใหญ่จะไม่ไดอ้อกภาคสนาม และไดอ้ยูใ่กลชิ้ดกบั

ผูบ้ริหารทาํใหห้วัหนา้สายงานสามารถรับรู้ถึงการ

เปล่ียนแปลงต่างๆหรือนโยบายภายในองคก์รไดอ้ยา่ง

รวดเร็วจึงทาํใหมี้ความคิดเห็นต่อปัจจยัการเป็นองคก์าร

แห่งการเรียนรู้มากกวา่พนกังานฝ่ายปฏิบติัการ 

 สมมติฐานท่ี 5: ประสบการณ์ทาํงานแตกต่างกนัมี

การสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ของสถานประกอบการ

ท่องเท่ียวและบริการแตกต่างกนั โดยใชส้ถิติ ANOVA 

สามารถสรุปผลการวิจยั ดงัน้ีประสบการณ์ทาํงานต่างกนั

ไม่มีผลต่อสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงไม่สอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของมานิต ปัญญวรรณศิริ (2550) และจนัทิมา 

คีรีวรรณ (2550) ท่ีพบวา่ประสบการณ์ทาํงานแตกต่างกนั

มีความคิดเห็นเพ่ือการพฒันาองคก์รแห่งการเรียนรู้

แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากพนกังานท่ีมี

ประสบการณ์ทาํงานมาก เช่น มากกวา่ 10 ปีข้ึนไป จะมี

ความรัก ความผกูพนั รักในอาชีพและเพ่ือนร่วมงานมาก

ข้ึนจึงทาํใหส้ามารถปฏิบติัตามแนวนโยบายขององคก์รท่ี

จะนาํองคก์รไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้มากกวา่กลุ่ม

พนกังานท่ีมีประสบการณ์นอ้ยกวา่ นอกจากน้ีพนกังานท่ี

มีประสบการณ์มากส่วนใหญ่เป็นผูบ้ริหารและหวัหนา้

งานลกัษณะการทาํงานจึงเป็นจึงเก่ียวขอ้งกบัการคิดเชิง

ระบบ รวมทั้งการมีวิสยัทศันจึ์งเป็นสาเหตุทาํใหมี้ความ

คิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาองคก์รแห่งการมากกวา่กลุ่ม

พนกังานท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานนอ้ย 

 

ข้อเสนอแนะ 

  จากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ทาํใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมี

ความสมัพนัธ์ต่อการสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ของ

สถานประกอบการท่องเท่ียวและบริการ ผูป้ระกอบการ

ควรมุ่งท่ีจะพฒันาเพศหญิงผูท่ี้ใหค้วามสนใจต่อการสร้าง

องคก์รแห่งการเรียนรู้ก่อนแลว้เชิญชวนเพศชายมาพฒันา

ร่วมกนั นอกจากน้ีควรท่ีจะพฒันาพนกังานท่ีมีช่วงอายตุํ่า

กวา่ 25 ปีเพ่ือเป็นแบบอยา่งท่ีดีสาํหรับพนกังานรุ่นพ่ีแต่

ไม่ค่อยสนใจท่ีจะเรียนรู้เพ่ือความกา้วหนา้ และจากการ

สงัเกตงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจะเห็นไดว้า่องคก์รใดท่ีมีความ

มัน่คงในการทาํงานรวมทั้งมีสวสัดิการท่ีดีพนกังานส่วน

ใหญ่จะมีพฤติกรรมตอบสนองต่อการสร้างองคก์รแห่ง

การเรียนรู้เพ่ือท่ีจะทาํใหอ้งคก์รเจริญเติบโตซ่ึงก็จะทาํให้

ตนเองกา้วหนา้ไปดว้ย ดงันั้นผูวิ้จยัจึงเห็นวา่ความมัน่คง

ในการทาํงานรวมทั้งมีสวสัดิการท่ีดีอาจจะเป็นสาเหตุ

สาํคญัอยา่งหน่ึงท่ีจะทาํใหเ้กิดการสร้างองคก์รแห่งการ

เรียนรู้ซ่ึงจะนาํพาใหอ้งคก์รสามารถแข่งขนัไดท่้ามกลาง

ความไม่แน่นอนทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

และสุดทา้ยกจ็ะทาํใหอ้งคก์รสามารถเติบโตไดอ้ยา่ง

ย ัง่ยืน 
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ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการ

สร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ของสถานประกอบการ

ท่องเท่ียวและบริการเพ่ือใหเ้กิดผลดียิ่งข้ึน ผูวิ้จยัคาดวา่  

ปัจจยัท่ีน่าจะมีความสมัพนัธ์ต่อการสร้างองคก์รแห่งการ

เรียนรู้ของสถานประกอบการท่องเท่ียว นอกจากเพศและ

อายแุลว้น่าจะมาจากความมัน่คงในการทาํงานและการมี

สวสัดิการในการทาํงานท่ีดี ดงันั้นหากมีผูส้นใจจะต่อ

ยอดงานวิจยั ผูวิ้จยัจึงเห็นสมควรนาํตวัแปรดา้นความ

มัน่คงในการทาํงานและการมีสวสัดิการในการทาํงานท่ีดี

มาเป็นตวัแปรอิสระในการศึกษาดว้ย               
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รูปแบบการพฒันาภาวะผู้นําการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากล 

A Change Leadership Development Model of School Administrator in the 

World-Class Standard Secondary School Project 

 

                                                                                                                                                    ณฐักิจ   บวัชมและ วีระวฒัน ์ อุทยัรัตน ์                                                                                                      

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษาภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง (2) สร้างรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงและ (3) ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง ประชากรไดแ้ก่ 

ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จาํนวน 381 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ 

ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจยั พบวา่ (1) ภาวะผูน้าํ

การเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ภาพรวม พบวา่ การเป็นผูก้ลา้

เส่ียง การมีพฤติกรรมเชิงรุก การมีความเช่ือวา่สถานศึกษาเป็นสถานท่ีสาํหรับการเรียนรู้ และการเป็นผูมี้วิสยัทศัน ์อยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด (2) การสร้างรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง ประกอบดว้ย ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง 

บริบทของโรงเรียนมาตรฐานสากล การกาํหนดตวัป้อน  กระบวนการ  ผลผลิต ขอ้มลูป้อนกลบั  และเง่ือนไข

ความสาํเร็จ (3) การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง ผูร่้วมการประชุมสนทนา

กลุ่ม พิจารณาร่วมกนัเห็นดว้ยใน ความถกูตอ้ง ความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และความเป็นประโยชน ์

 

คําสําคัญ : ภาวะผูน้าํ, โรงเรียนมธัยมศึกษา, โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

  

Abstract 

 This research aims to (1) study the state of changed leadership, (2) develop the changed leadership model, 

and (3) assess the suitability of the changed leadership model of the school administrators in world – class standard 

secondary school project. The population was 381 secondary school administrators from schools participating in the 

world – class standard school project. The statistics used for the research were Frequency, Percentage, Average, 

Standard Deviation and Multiple Regression Analysis. The results were as follows. (1) The state of change leadership 

in the school administrators in the world – class standard secondary school project was at the highest level. (2) The 

development of the change leadership model of  the school administrators in the world – class standard secondary 

school project consisted of the changed leadership of the secondary school administrators in the world – class 

standard school project which were Risk-takers, Proactive, Believing that the schools are for learning, having vision 

and Valuing Human Resources and Communicators and Listeners; Context of the world – class standard school; 
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Input; Process; (Output); Feedback and Keys factor. (3) In terms of the assessment of the suitability of the change 

leadership model of the school administrators in the world – class standard secondary school project, the group 

discussion participants agreed on the accuracy, possibility, suitability and the usefulness aspects of the model. 

 

Keywords: change leadership, world-class standard secondary school, school project 

 

ความนํา  

 รูปแบบการพฒันาการจดัการศึกษาของ

โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

ดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลโดยตรงต่อการดาํเนินการ

พฒันาศกัยภาพโรงเรียน ใหร้องรับการจดัการศึกษา

ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลไดอ้ยา่งมีกรอบ

ในการพฒันา ท่ีประกอบไปดว้ย การกาํหนดกิจกรรม

ในการพฒันา ส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินการ 

การสนบัสนุนงบประมาณ ในการปรับปรุงศูนย์

พฒันาอจัฉริยภาพ (resource center) ใหเ้ป็นศูนยก์าร

เรียนรู้ครบวงจรทุกโรงเรียนในโครงการจะมีศูนย์

พฒันาอจัฉริยภาพ ซ่ึงเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ทนัสมยั 

ครบวงจร ทั้งมุมสืบคน้ มุมเรียนรู้ดว้ยตนเอง และ 

Entertainment จดัทาํรูปแบบโรงเรียนในโครงการ 

โดยวิเคราะห์จากบริบทและความตอ้งการของแต่ละ

พ้ืนท่ีและโรงเรียนจดัหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความ

เป็นมาตรฐานสากล แต่บทบาทของสาํนกังาน

คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดั

การศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการ

โรงเรียนมาตรฐานสากล กลบัมุ่งเนน้ไปท่ีเร่ืองของ

หลกัสูตรของโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีร่วมโครงการ

โรงเรียนมาตรฐานสากลเพียงอยา่งเดียว ทั้งท่ีใน

ความเป็นจริงยงัมีอีกหลายประเดน็ท่ีควรดาํเนินการ

ควบคู่ไปกบัเร่ืองของความเป็นมาตรฐานสากล เช่น 

การกาํหนดภารกิจ (mission) การกาํหนด

เป้าประสงค ์(objectives) การกาํหนดยทุธศาสตร์ 

(strategies) และการกาํหนดนโยบาย (policies) ทาํให้

ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากล ซ่ึงเป็นผูน้าํขององคก์รตอ้งปรับตวั 

โดยใชค้วามพยายามในการพฒันาและปรับปรุง

สถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพในการจดัการศึกษา

มากข้ึน เพ่ือใหมี้ความพร้อมในการเขา้สู่สภาวะของ

การเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั ส่งผลใหผู้บ้ริหาร

โรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากลไม่สามารถติดอยูก่บัรูปแบบภาวะ

ผูน้าํในการทาํงานแบบเดิม โดยไม่ปรับเปล่ียนตวัเอง

ใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนได ้(สาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,  2550, หนา้ 1) 

สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงท่ีตอ้งใชก้ารบริหาร

การเปล่ียนแปลง ซ่ึงสงัคมไทยในปัจจุบนักาํลงัอยู่

ในช่วงของการขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั 

ทั้งการปฏิรูประบบราชการและการปฏิรูปการศึกษา 

ซ่ึงมีเป้าหมายท่ีมีความเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั 

ในขณะท่ีการปฏิรูปการศึกษาไดมี้การกาํหนด

ยทุธศาสตร์สู่การปฏิบติั (Kavanagh & Ashkanasy, 

2006, p. 82) โดยมุ่งพฒันาและส่งเสริมการศึกษาให้

ประชาชนมีความรู้  มีศกัยภาพในการพฒันาตนเอง 

พฒันาเศรษฐกิจ พฒันาสงัคมฐานความรู้ และเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ โดยในการ

พฒันาและยกระดบัคุณภาพของคนไทยนั้น 

จาํเป็นตอ้งอาศยัการศึกษาเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการ

พฒันาคุณภาพการศึกษาของประเทศ เพ่ือสร้างคน

ไทยใหมี้ศกัยภาพพร้อมท่ีจะแข่งขนัและร่วมมือกนั

อยา่งสร้างสรรคใ์นเวทีโลก (สาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2550, หนา้ 3-4) 

ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการโรงเรียน
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มาตรฐานสากลส่วนใหญ่มิไดใ้ชภ้าวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงในการบริหารการเปล่ียนแปลงในการ

จดัการศึกษาอยา่งท่ีควรจะเป็น ส่งผลกระทบโดยตรง

ต่อการพฒันางานวิชาการในสถานศึกษาอยา่งเห็นได้

ชดั ซ่ึงตลอดเวลา 2 ปีท่ีผา่นมาไม่ปรากฏผลการ

พฒันาผูเ้รียนทั้งระบบท่ีมีความโดดเด่นจากการใช้

ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงในการจดัการศึกษา จึง

ก่อใหเ้กิดปัญหาดา้นการพฒันาวิชาการใหเ้ป็นท่ี

ยอมรับโดยทัว่กนั และวิธีสอนของครูผูส้อนส่วน

ใหญ่ไม่เนน้กระบวนการใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาในดา้น

การคิด วิเคราะห์ การแสดงความคิดเห็น และการ

แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ครูยงัเป็นผูมี้อาํนาจในชั้น

เรียน ผูเ้รียนมีหนา้ท่ีรับและปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบั

เน้ือหาความรู้และวิธีการของครู ครูยงัไม่สามารถจดั

บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มใหส้มัพนัธ์เหมาะกบั

สภาพความเป็นจริง นอกจากน้ี ครูท่ีสอนยงัไม่ตรง

ตามวฒิุวิชาเอกหรือวิชาท่ีเปิด ดงันั้นครูผูส้อนจะเนน้

การสอนเน้ือหาเป็นส่วนใหญ่ทาํใหน้กัเรียนเกิดการ

เบ่ือหน่าย ไม่สนใจการเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สม

ลกัษณ์  มธุรสสุวรรณ (2548, หนา้ 191) ท่ีวา่ในการ

ปฏิรูปการเรียนรู้ สภาพการจดัการเรียนการสอนท่ี

ผา่นมายงัไม่เอ้ือต่อการเสริมสร้างศกัยภาพ ความ

ปรารถนาของแต่ละบุคคล เน่ืองจากการเรียนการ

สอนยงัมุ่งถ่ายทอดเน้ือหาไม่เนน้กระบวนการเรียนรู้ 

ครูขาดแนวทางชดัเจนในการพฒันากระบวนการ

เรียนของผูเ้รียน ส่งผลกระทบต่อความสาํเร็จในการ

เรียนของผูเ้รียน ซ่ึงถือเป็นประเดน็ท่ีตอ้งไดรั้บการ

จดัการอยา่งเร่งด่วน และยงัสอดคลอ้งกบัรายงานการ

วิจยัของสาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษาท่ีพบ

ปัญหาการจดัการเรียนรู้ภายใตบ้ริบทของการ

เปล่ียนแปลงในช่วง 2-3 ปี ท่ีผา่นมาในภาพรวมมี

ดงัน้ี (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา,  2553) 

 ปัญหาดา้นความจาํกดัทางทรัพยากร  ปัญหา

ดา้นศกัยภาพของกระบวนการ และความสามารถ

พฒันาการจดัการ ปัญหาดา้นการเรียนรู้และการ

พฒันา ปัญหาผลลพัธ์ดา้นผูเ้รียน ผูเ้รียนเคยชินกบั

การเรียนรู้แบบครูเป็นผูป้้อนความรู้ ไม่ชอบคิด

แสวงหา และสร้างความรู้ดว้ยตนเอง ปัญหาดา้น

ปัจจยันาํเขา้จาํพวกส่ือ เทคโนโลยีทางการศึกษามี

ความล่าชา้ ปัญหากระบวนการในการประเมินผล ซ่ึง

ครูขาดความรู้ความเขา้ใจในการประเมินตามสภาพ

จริง ปัญหาดา้นกระบวนการจดัการ ซ่ึงมีเอกสาร

หลกัฐานทางการศึกษาจาํนวนมาก ปัญหาดา้น

กระบวนการการบริหารจดัการศึกษา ท่ีการขาดความ

เป็นเอกภาพในการบริหารจดัการ ขาดการบูรณาการ

อยา่งเป็นระบบของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย  

 1.  เพ่ือศึกษาภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากล 

 2.  เพ่ือสร้างรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้าํ

การเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา

ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 3.  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ

การพฒันาภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากล 

 

 แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 ผูวิ้จยัสงัเคราะห์แนวคิดการพฒันาภาวะ

ผูน้าํการเปล่ียนแปลงของ Mendez-Morse (1992) 

Kotter and Cohen (2002, pp. 1-3) Shelton and 

Darling (2001) Whitlock (2003) Thompson and 

Strickland (1999) Wheelen and Hunger (2000) Beer 

(2006) สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(2550, หนา้ 1) ซ่ึงประกอบดว้ย (1) การเป็นผูมี้

วิสยัทศัน ์ (2)การมีความเช่ือวา่สถานศึกษาเป็น
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สถานท่ีสาํหรับการเรียนรู้  (3) การใหคุ้ณค่าและ

ความสาํคญัต่อทรัพยากรมนุษย ์(4) การเป็นนกั

ส่ือสารและนกัฟัง  (5) การมีพฤติกรรมเชิงรุก และ 

(6) การเป็นผูท่ี้กลา้เส่ียง โดยใชก้ารฝึกอบรม  (ชูชยั  

สมิทธิไกร, 2544, หนา้ 27-28; สมชาย หิรัญกิตติ, 

2542, หนา้ 157; ณรงควิ์ทย ์แสนทอง, 2549, หนา้ 

41-44) ในการบริหารการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากล ดงัน้ี 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย  

 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 เป็นการวิจยัแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ผูมี้ส่วนร่วมในการใหข้อ้มูลสาํคญัของการ

สมัภาษณ์เชิงลึกการใชภ้าวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากล ในการบริหารการเปล่ียนแปลง คือ 

ผูท้รงคุณวฒิุดา้นบริหารการศึกษา จาํนวน 5 คน ซ่ึงไดม้า

จากการแบบเจาะจง (purposive selected) ตามคุณวฒิุ 

และประสบการณ์ทางดา้นการบริหารการศึกษา 

 ผูมี้ส่วนร่วมในการใหข้อ้มูลสาํคญัของ

การศึกษาภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของโรงเรียน

มธัยมศึกษาในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล คือ 

ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากล จาํนวน 381 คน 

 การสร้างรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาใน

โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ผูมี้ส่วนร่วมในการให้

ขอ้มลูสาํคญัของการตรวจสอบความตรงของเน้ือหา

รูปแบบ โดยใชเ้ทคนิคเดลฟาย เพ่ือกาํหนดเป็นรูปแบบ

การพฒันาภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียนมธัยมศึกษา จาํนวน 17 คน ซ่ึงไดม้าจากการ
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แบบเจาะจง ตามคุณวฒิุและประสลการณ์ทางดา้นการ

บริหารการศึกษา 

 ผูมี้ส่วนร่วมในการใหข้อ้มูลสาํคญัของการ

ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้าํ

การเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาใน

โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล คือ ผูบ้ริหารโรงเรียน

มธัยมศึกษาในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จาํนวน 

30 คน ซ่ึงไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง ตามคุณวฒิุ 

และประสบการณ์ทางดา้นการบริหารการศึกษา 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

 สมัภาษณ์เชิงลึกการใชภ้าวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาใน

โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ในการบริหารการ

เปล่ียนแปลง ใน 5 ดา้น คือ (1) ดา้นสภาพแวดลอ้ม   

(2) ดา้นการกาํหนดภารกิจ (3) ดา้นกาํหนดเป้าประสงค ์ 

(4) ดา้นการกาํหนดยทุธศาสตร์ และ (5) ดา้นการกาํหนด

นโยบาย  แบบสมัภาษณ์เชิงลึกการใชภ้าวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาใน

โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ในการบริหารการ

เปล่ียนแปลง สร้างแบบสอบถามภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาใน

โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ท่ีมีลกัษณะเป็นมาตร

ส่วนประมาณค่า ไดค่้าความเช่ือมัน่ 0.845   

  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1. การศึกษาภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากล ออกหนงัสือเชิญเพ่ือขอความร่วมมือจาก

ผูท้รงคุณวฒิุดา้นบริหารการศึกษา จาํนวน 15 คน ซ่ึง

ไดม้าจากการแบบเจาะจง ตามคุณวฒิุ และประสบการณ์

ทางดา้นการบริหารศึกษา เพ่ือกาํการสมัภาษณ์เชิงลึกการ

ใชภ้าวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร โรงเรียน

มธัยมศึกษาในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ในการ

บริหารการเปล่ียนแปลง นดัหมายวนั และเวลากบั

ผูท้รงคุณวฒิุเพ่ือทาํการสมัภาษณ์เชิงลึกจดัส่ง

แบบสอบถามภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากลทางไปรษณียพ์ร้อมซองใส่ส่งกลบั 

 2. การสร้างภาวะผูน้าํ ออกหนงัสือเชิญเพ่ือขอ

ความร่วมมือจากผูท้รงคุณวฒิุดา้นบริหารการศึกษา 

จาํนวน 17 คน ซ่ึงไดม้าจากการแบบเจาะจง (purposive 

selected) ตามคุณวฒิุ และประสบการณ์ทางดา้นการ

บริหารการศึกษา เพ่ือทาํการตอบแบบสอบถามเดลฟาย 

(Delphi Technique) เก่ียวกบัรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้าํ

การเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาใน

โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยการวิเคราะห์

เน้ือหา จากนั้นนาํเสนอในรูปของภาพประกอบความ

เรียง 

3. การประเมินความเหมาะสมรูปแบบการ

พฒันาภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน

มธัยมศึกษาในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

เคร่ืองมือ 

   3.1 ออกหนงัสือเชิญเพ่ือขอความร่วมมือจาก

ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากล จาํนวน 30 คน เพ่ือทาํการประชุม

สนทนากลุ่มยอ่ย  

  3.2 จดัการประชุมสนทนากลุ่ม เพ่ือประเมิน

ความเหมาะสมของรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาใน

โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

   3.3 ทาํการสงัเคราะห์ขอ้มลูรูปแบบการพฒันา

ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน

มธัยมศึกษาในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โดย

การวิเคราะห์เน้ือหา จากนั้นนาํเสนอในรูปของความเรียง

และตารางประกอบความเรียง 
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สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 วิเคราะห์เน้ือหา  

จากนั้นนาํเสนอในรูปของความเรียงและตาราง

ประกอบความเรียง วิเคราะห์ขอ้มลูเชิงปริมาณจาก

การศึกษาภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากล ดว้ยสถิติ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน จากนั้นนาํเสนอในรูปของตารางประกอบ

ความเรียง การวิเคราะห์ขอ้มลูเพ่ือสร้างรูปแบบการ

พฒันาภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน

มธัยมศึกษาในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จากการ

ตรวจสอบความตรงของเน้ือหารูปแบบ โดยใชเ้ทคนิค

เดลฟาย  

 

ผลการวจัิย  

 ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากลภาพรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 

4.57 เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ การเป็นผูก้ลา้เส่ียง การ

มีพฤติกรรมเชิงรุก การมีความเช่ือวา่สถานศึกษาเป็น

สถานท่ีสาํหรับการเรียนรู้ และการเป็นผูมี้วิสยัทศัน์ อยู่

ในระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.72, 4.66,4.64 และ 

4.63 ตามลาํดบั สาํหรับ การใหคุ้ณค่าและความสาํคญัต่อ

ทรัพยากรมนุษย ์และการเป็นนกัส่ือสารและฟัง อยูใ่น

ระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.43 และ 4.35 ตามลาํดบั  

 รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง

ของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากล เร่ิมจากการศึกษาบริบทของโรงเรียน

มาตรฐานสากล เพ่ือใหซ่ึ้งภาพรวมภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาใน

โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลและภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารเป็นรายบุคคล จากนั้นเร่ิม

กาํหนดตวัป้อน ไดแ้ก่  องคค์วามรู้ (body knowledge) ท่ี

จาํเป็น การปรับกระบวนทศัน ์(paradigm shift) เก่ียวกบั

ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน

มธัยมศึกษาในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล Change 

Leadership of Secondary World -Class Standard 

Schools) ประกอบดว้ย (1) การเป็นผูท่ี้กลา้เส่ียง (2) การมี

พฤติกรรมเชิงรุก (3) การมีความเช่ือวา่สถานศึกษาเป็น

สถานท่ีสาํหรับการเรียนรู้ (4) การเป็นผูมี้วิสยัทศัน ์ 

(5) การใหคุ้ณค่าและความสาํคญัต่อทรัพยากรมนุษยแ์ละ 

(6) การเป็นนกัส่ือสารและนกัฟัง แลว้เขา้สู่กระบวนการ

กระบวนการประกอบดว้ย (1) กิจกรรมบรรยายใหอ้งค์

ความรู้ท่ีจาํเป็น (2) กิจกรรมวางแผนการพฒันาภาวะผูน้าํ

รายบุคคล (3) กิจกรรมการปฏิบติังานสภาพความเป็นจริง

เป็นเวลา 6 เดือน และ (4) กิจกรรมการประเมินทกัษะ 

พร้อมทั้งตอ้งดาํเนินการตาม แนวทางเกณฑร์างวลั

คุณภาพแห่งชาติของโรงเรียนมาตรฐานสากล ในเร่ือง

การนาํองคก์าร และการมุ่งเนน้บุคลากร ผลผลิต ผูเ้ขา้รับ

การพฒันาภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากล Change Leadership of Secondary World 

-Class Standard Schools) อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานหรือสูง

กวา่เกณฑม์าตรฐานโดยนาํผลขอ้มลูป้อนกลบั กลบัมา

พฒันาต่อยอดต่อไป อยา่งไรก็ดียงัมีเง่ือนไขความสาํเร็จ 

ดว้ย ดงัน้ี 

 1.  การศึกษาบริบทของโรงเรียน

มาตรฐานสากล ประกอบดว้ย 

 1.1 ภาพรวมภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากล 

 1.2 ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากลรายบุคคล 

 2. การกาํหนดตวัป้อน (input) ประกอบดว้ย 

 2.1 องคค์วามรู้ (body knowledge) 

 2.2 ปรับกระบวนทศัน ์(paradigm shift) 
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 2.3 ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากล 

       1) การเป็นผูท่ี้กลา้เส่ียง 

       2) การมีพฤติกรรมเชิงรุก 

       3) การมีความเช่ือวา่สถานศึกษาเป็นสถานท่ี

สาํหรับการเรียนรู้   

       4) การเป็นผูมี้วิสยัทศัน์ 

       5) การใหคุ้ณค่าและความสาํคญัต่อ

ทรัพยากรมนุษย ์

       6) การเป็นนกัส่ือสารและนกัฟัง 

 3.  กระบวนการ (process) ประกอบดว้ย 

 3.1 กิจกรรมบรรยายใหอ้งคค์วามรู้ท่ีจาํเป็น 

 3.2 กิจกรรมวางแผนการพฒันาภาวะผูน้าํ

รายบุคคล 

 3.3 กิจกรรมการปฏิบติังานสภาพความเป็นจริง

เป็นเวลา 6 เดือน  

 3.4 กิจกรรมการประเมินทกัษะ (skills)     

 4.  แนวทางเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติของ

โรงเรียนมาตรฐานสากล 

 4.1 การนาํองคก์าร  

 4.2. การมุ่งเนน้บุคลากร 

 5. ผลผลิต (output) ผูเ้ขา้รับการพฒันาภาวะผูน้าํ

การเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาใน

โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน

หรือสูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน 

 5.1 การประเมินผลภาวะผูน้าํเป็นไปตามเกณฑ ์

 5.2 การประเมินผลภาวะผูน้าํไม่เป็นไปตาม

เกณฑ ์ 

 6. ขอ้มลูป้อนกลบั (feedback) 

 7. เง่ือนไขความสาํเร็จ (keys factor) 

 7.1 แนวทางเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ 

(TQA) ของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

                    7.1.1 การนาํองคก์าร 

                            1) การนาํของผูน้าํระดบัสูง และ 

                            2) การกาํกบัดูแลกิจการและความ

รับผิดชอบต่อสงัคม 

                    7.1.2 การมุ่งเนน้บุคลากร  

                           1) ความผกูพนัของบุคลกร และ 

                           2) สภาพแวดลอ้มของบุคลากร   

 7.2 การยอมรับการปรับกระบวนทศัน ์

(paradigm shift) 

 ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพฒันา

ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน

มธัยมศึกษาในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  ผูร่้วม

การประชุมสนทนากลุ่ม พิจารณาร่วมกนัเห็นดว้ยใน 

ความถกูตอ้ง ความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และความ

เป็นประโยชน ์

 

การอภิปรายผล  

 การอภิปรายประเดน็รูปแบบการพฒันาภาวะ

ผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา

ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สอดคลอ้งกบั

แนวคิดของ Méndez-Morse (1992) Kotter and Cohen 

(2002, pp. 1-3) Shelton and Darling (2001) Whitlock 

(2003) ไดเ้ห็นตรงกนัวา่ ภาวะผูน้าํในการบริหาร

เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา ควรประกอบดว้ย

องคป์ระกอบ 6 ดา้น ไดแ้ก่ การเป็นผูก้ลา้เส่ียง การมี

พฤติกรรมเชิงรุก การมีความเช่ือวา่สถานศึกษาเป็น

สถานท่ีสาํหรับการเรียนรู้ การเป็นผูมี้วิสยัทศัน์ การให้

คุณค่าและความสาํคญัต่อทรัพยากรมนุษย ์และการเป็น

นกัส่ือสารและฟัง  

 การเป็นผู้ที่กล้าเส่ียง (risk-takers) ซ่ึง Joiner 

(1987, p. 4) กล่าววา่ไม่ควรมองการกลา้เส่ียงในแง่

เลวร้ายแต่ตรงกนัขา้มตอ้งมีมุมมองใหม่วา่เป็นการสร้าง

โอกาสใหอ้งคก์รไดพ้ฒันาและมีผลงานท่ีดีข้ึน 

สอดคลอ้งกบั Crowson (1989, pp.  412-430) อธิบายถึง

ผูบ้ริหารการศึกษาท่ีกลา้เส่ียงว่า คนประเภทน้ีจะไม่ยอม
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ปฏิบติัและพร้อมจะฝ่าฝืนกฎระเบียบ ซ่ึงไม่ถกูตอ้งตาม

หลกัจริยธรรมอนัดีงาม  ถา้ตดัสินใจปฏิบติัตาม

กฎระเบียบเช่นวา่นั้น โดยเรียกครูใหญ่ประเภทน้ีวา่ นกั

ขดัขืนคาํสัง่ผูส้ร้างสรรค ์หรือ Creative insubordination 

ทั้งน้ีเพราะเม่ือเขาพิจารณาวา่การตดัสินใจใดไม่เป็นไป

เพ่ือประโยชนท่ี์สนองต่อความตอ้งการของนกัเรียน ของ

ครูหรือของสถานศึกษาแลว้ครูใหญ่กเ็ลือกท่ีจะไม่เช่ือฟัง

หรืออยา่งนอ้ยกพ็ยายามหลบเล่ียงกฎระเบียบดงักล่าว

ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้รายงาน

ดงักล่าวระบุวา่ผูบ้ริหารการศึกษากาํลงัเส่ียงท่ีจะถกู

กล่าวหาวา่เป็นผูฝ่้าฝืนกฎระเบียบและปทสัถานทาง

วิชาชีพและขององคก์รในขณะท่ีมุ่งตอบสนองความ

ตอ้งการของนกัเรียน คณะครูและของสถานศึกษา

โดยรวม การท่ีครูใหญ่เลือกการตดัสินใจท่ีอิงหลกั

จริยธรรมเช่นน้ี เพราะรู้สาํนึกในความสาํคญัของนกัเรียน

และสถานศึกษา การตดัสินใจฝ่าฝืนกฎเพ่ือรักษา

ผลประโยชนข์องผูเ้รียนจึงเป็นส่ิงท่ีมิอาจเล่ียงได ้ซ่ึง 

Jonathan (2007) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ือง ภาวะผูน้าํทาง

การศึกษาในบริบทการเปล่ียนแปลงของสงัคม

แอฟริกาใต ้ท่ีมุ่งศึกษาประเดน็ภาวะผูน้าํทางการศึกษาใน

บริบทการเปล่ียนแปลงของสงัคมแอฟริกาใตไ้ปสู่ยคุ

ประชาธิปไตยหลงัยคุการแบ่งแยกคนตามความแตกต่าง

ของสีผิว การศึกษาในคร้ังน้ีมุ่งเป้าหมายท่ีผูน้าํท่ีกลา้ทา้

ทายและพร้อมท่ีจะเผชิญกบัความยากลาํบาก จากการ

สมัภาษณ์ของผูน้าํทางการศึกษาจาํนวน 3 คน ซ่ึงเป็นคน

ผิวขาว  2 คน และเป็นคนผิวดาํ 1 คนโดยเป็นผูท่ี้มีความ

เขา้ใจในความซบัซอ้นและเป็นผูท่ี้กลา้ทา้ทายกบัการ

เปล่ียนแปลงท่ีตอ้งต่อสู้กบัวฒันธรรมดั้งเดิมของสังคม 

ชุมชนหรือแมแ้ต่ความคาดหวงัของสถาบนั ผูน้าํทั้งสาม

คนมีความเห็นตรงกนัในเร่ืองการหล่อหลอมใหเ้กิดการ

เปล่ียนแปลงนั้นตอ้งอาศยัคุณลกัษณะพ้ืนฐานของผูน้าํ

การเปล่ียนแปลงท่ีควรมี 5 ประการดงัน้ี (1) ความชอบ

ธรรม (2) การเขา้ใจในเพ่ือนมนุษยโ์ดยเฉพาะผูท่ี้อ่อนแอ

กวา่ (3) ความรู้สึกในการรวมเช้ือชาติ (4) ความเขา้

ใจความซบัซอ้นทางการเมือง และ (5) ความเขา้ใจใน

ความตอ้งการท่ีจะเติบโตของแต่ละบุคคล จากการศึกษา

เขาไดข้อ้คน้พบวา่ ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง มกัจะ

ตามมาดว้ยปัญหาท่ีจะตอ้งพิสูจนอี์กมากมาย และจาก

กรณีศึกษาจากผูน้าํทั้งสามรายท่ีกล่าวมา สามารถก่อ

รูปแบบทางความคิดเก่ียวกบัคุณลกัษณะภาวะผูน้าํในยคุ

หลงัสังคมแห่งความขดัแยง้ ไดด้งัน้ี (1) บริบทเป็น

ตวักาํหนดคุณลกัษณะของภาวะผูน้าํผูน้าํ (2) ผูน้าํควรให้

ความสาํคญักบัความซบัซอ้นของงานมากกวา่การแสดง

ความเป็นคนท่ีมีอาํนาจเหนือคนอ่ืน (3) ผูน้าํตอ้งมีความ

กลา้หาญในการเผชิญกบัส่ิงใหม่ ๆ และพร้อมท่ีจะรับการ

เปล่ียนแปลง (4) ผูน้าํไม่นาํความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลมา

ทาํใหก้ารตดัสินใจท่ีตั้งอยูบ่นความถกูตอ้งเปล่ียนไป  

(5) ผูน้าํไม่ควรนาํความเช่ือส่วนตวัมาเป็นขอ้จาํกดัในการ

ตดัสินใจต่าง ๆ (6) ผูน้าํควรมีบุคลิกท่ีน่าเช่ือถือในดา้น

คุณธรรมท่ีเด่นชดัมากกวา่คุณสมบติัดา้นอ่ืน (7) ผูน้าํควร

มีความสามารถในการประนีประนอม เพ่ือใหเ้กิดความ

สามคัคีในหมู่คณะ ซ่ึงไปในทิศทางเดียวกบั Mazzarella; 

& Grundy (1989, p. 2) เห็นวา่การท่ีผูน้าํการเปล่ียนแปลง

ท่ีมีประสิทธิผล พยายามหลีกเล่ียงกฎเกณฑด์งักล่าวมิได้

หมายความวา่ ผูบ้ริหารการศึกษาทาํตวัเหมือนผูร้้ายแต่

อยา่งใด เพราะทุกอยา่งท่ีทาํยงัคงอยูใ่นกรอบกติกาแต่

เพ่ือใหเ้กิดประโยชนสู์งกวา่แก่นกัเรียนและส่วนรวม ซ่ึง

ตรงขา้มกบัการศึกษาของ Crowson; & Merris (1990, p. 

40) กล่าวถึงการท่ีผูบ้ริหารการศึกษาท่ีมีประสิทธิผล

จาํนวนไม่นอ้ยท่ีลาออกจากตาํแหน่งก่อนครบวาระพบวา่ 

คนเหล่าน้ีตอ้งการท่ีจะหลีกเล่ียงกบัภาวการณ์เส่ียง 

Méndez-Morse (1992) ระบุวา่ผูบ้ริหารการศึกษาท่ี

ประสบความสาํเร็จรู้สึกอึดอดัท่ีตอ้งใชชี้วิตอยูท่่ามกลาง

ขอ้จาํกดัและอุปสรรคมากมายของระบบราชการ จึงมี

บ่อยคร้ังท่ีคนเหล่าน้ียอมรับวา่ตอ้งฝ่าฝืนคาํสัง่ตามสาย

งาน เพ่ือไปแสวงหาวิธีการแกปั้ญหาจากแหล่งอ่ืนซ่ึงจะ

เป็นท่ีใดกไ็ดท่ี้มีศกัยภาพและเกิดผลดีมากกวา่พ่ึงพา

ระบบแบบราชการผูน้าํสถานศึกษากระตุน้ใหก้าํลงัใจ
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คณะครูใหก้ลา้นาํวิธีสอนแบบต่าง ๆ มาทดลองใชเ้พ่ือให้

ไดวิ้ธีสอนท่ีดีท่ีสุดและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการทาง

วิชาการของนกัเรียน จากแนวคิดต่างๆท่ีกล่าวมาสรุปได้

วา่ การเป็นผูท่ี้กลา้เส่ียง หมายถึง การนาํและการให้

คาํปรึกษาท่ีเป็นไปไดแ้ก่บุคลากร กลา้ลองผิดลองถกูโดย

ใชค้วามรอบคอบ มีความคิดไปขา้งหนา้ เป็นผูก้ระตุน้

ผูอ่ื้นใหท้าํการริเร่ิมส่ิงใหม่ ๆ และช่วยสร้างสถานการณ์

แวดลอ้มต่าง ๆ เพ่ือใหห้ลกัประกนัความมัน่คงและความ

ปลอดภยัแก่บุคลากรอยา่งทัว่ถึง 

 การมพีฤตกิรรมเชิงรุก (proactive) เป็น

คุณลกัษณะของผูน้าํท่ีชอบการริเร่ิมใหม่ ๆ (initiative) มี

ความสามารถในการคาดการณ์ล่วงหนา้ (anticipate) และ

ใหก้ารยอมรับต่อการเปล่ียนแปลงท่ีตอ้งเกิดข้ึนกบั

สถานศึกษาจากนั้นจะเร่ิมสาํรวจหาแนวทางต่าง ๆ ท่ีมี

ความเป็นไปไดเ้พ่ือตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงท่ีจะ

เกิดข้ึน โดย Méndez-Morse (1992) กล่าววา่ผูน้าํจะทาํ

การตรวจสอบสภาวะแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือจะได้

ทราบแน่ชดัวา่จุดไหนบา้งท่ีจาํเป็นตอ้งมีการ

เปล่ียนแปลง ผูน้าํ  การเปล่ียนแปลงทางการศึกษาจะมี

พฤติกรรมเชิงรุกในการริเร่ิมการใชค้วามพยายามเพ่ือการ

เปล่ียนแปลงและปรับปรุงสถานศึกษาหรือเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาของตน โดยผูน้าํจะทาํการตรวจสอบถึง

ขอ้จาํกดัของการใชค้วามพยายามเพ่ือใหเ้กิดการ

เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา โดยเฉพาะ  การเปล่ียนแปลง

ในเร่ืองท่ีคนส่วนใหญ่เช่ือวา่ไม่น่าเป็นไปได ้ผูน้าํ

จาํเป็นตอ้งใชพ้ฤติกรรมเชิงรุก  ดว้ยเหตุท่ีวา่การ

เปล่ียนแปลงดงักล่าวกระทบต่อสถานะภาพเดิมของ

สถานศึกษาและกระทบต่อการดาํเนินกิจกรรมหลกัของ

หน่วยงาน ดว้ยเหตุน้ีผูน้าํท่ีมีพฤติกรรมเชิงรุกมกัถกู

กล่าวหาวา่ เป็นคนไม่ยอมรับกฎเกณฑร์ะเบียบประเพณี

เดิมของสถานศึกษา ถา้หากส่ิงเหล่าน้ีเป็นอุปสรรคท่ี

ขดัขวางกระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีตนริเร่ิมข้ึน ผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงสามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ ถึงความจาํเป็น

ท่ีตอ้งเปล่ียนแปลงใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

นกัเรียน และจะริเร่ิมหาแนวทางดาํเนินการเปล่ียนแปลง

ท่ีเหมาะสมตามมา ผูน้าํการเปล่ียนแปลงจะสนใจมองหา

ภาพใหม่ขององคก์รซ่ึงแตกต่างไปจากเดิม ดว้ยการ

สาํรวจตรวจสอบหาวิสยัทศันใ์หม่ท่ีเหมาะสมกบัองคก์ร

ท่ีคาดหวงั นอกจากน้ี Joiner (1987, pp.  3-4) อภิปราย

ผูน้าํลกัษณะน้ีวา่ มีความสามารถและทกัษะในการ

ประเมินองคก์รของตนตามสภาพท่ีเป็นจริง เพ่ือจะได้

ทราบถึงช่องวา่งท่ีจะตอ้งปรับปรุงแกไ้ขหากตอ้งการให้

ไปถึงสภาพขององคก์รท่ีคาดหวงัในอนาคต ผูน้าํจะเป็นผู ้

ริเร่ิมการอภิปรายเพ่ือหาแนวทางการเปล่ียนแปลงให้

เกิดข้ึนไดเ้ร็วข้ึนโดยตอ้งปรับปรุงวิสยัทศันเ์ดิม ผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงทางการศึกษาจะตอ้งสร้างภาวะทา้ทายต่อ

การดาํรงสถานภาพเดิมของสถานศึกษา โดย

กระบวนการใชค้าํถามนาํเขา้สู่ประเดน็ต่าง ๆ ท่ีตอ้งการ

เช่น ส่ิงท่ีเป็นอยู่ในเร่ืองน้ีสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของนกัเรียนหรือบุคลากรมากนอ้ยเพียงไร 

นอกจากน้ี Pitner and Ogawa (1981, p. 50) รายงานจาก

การศึกษาเดียวกนัน้ีวา่ ผูบ้ริหารท่ีมีพฤติกรรมเชิงรุก จะ

ใชวิ้ธีคน้หาความรู้สึกนึกคิด ทศันคติและความวิตกกงัวล

ของบุคคลต่าง ๆ ท่ีคาดวา่จะไดรั้บผลกระทบล่วงหนา้

ก่อนปัญหาจะเกิด โดยการส่ือสารขอความคิดเห็นจากทุก

หน่วยงานเพ่ือนาํมาวิเคราะห์และประมวลสร้างเป็นภาพ

จาํลองโดยรวมข้ึนมากลยุทธ์ดงักล่าวของผูบ้ริหาร 

รวมถึงการรู้วา่ช่วงเวลาใดท่ีเหมาะสมถา้หากส่ือสาร

ออกไปแลว้  จะส่งผลใหค้วามคิดของตนไดก้ารยอมรับ

อยา่งแน่นอน สอดคลอ้งกบัรายงานของ Hoy and Brown 

(1988, p. 36) ยงัรายงานวา่ครูอาจารยม์กัช่ืนชอบผูบ้ริหาร

การศึกษาท่ีมีคุณลกัษณะและพฤติกรรมเชิงรุก พร้อมทั้ง

กล่าวเชิงเตือนวา่ ผูบ้ริหารการศึกษาคนใดท่ีขาดความ

แน่วแน่ต่อจุดยืนของตนหรือมีความลงัเลใจต่อการริเร่ิม

ส่ิงใหม่ ๆ ข้ึนเพราะเกรงจะถูกกล่าวหาวา่เป็นเผด็จการ

นั้น บุคคลเช่นนั้นยอ่มไม่เหมาะสมอยา่งยิ่งท่ีจะเป็นผูน้าํ

ของครูและไม่สมควรท่ีจะไดก้ารยอมรับนบัถืออีกต่อไป 

นอกจากน้ี  Covey (1990) กล่าวถึงคนท่ีมีนิสยั Proactive 
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วา่คือคนท่ีเลือกท่ีจะเป็น เลือกท่ีจะทาํ คือคนท่ีรู้ตวัวา่

เลือกได ้คนท่ีมีนิสยัแบบน้ีจะมีความกระตือรือลน้ เป็น

คนท่ี Active เป็นคนท่ีรู้วา่ตวัเองตอ้งการอะไร คนท่ี 

Proactive จะไม่รอใหส่ิ้งต่าง ๆ เกิดข้ึนกบัตวัเขา แต่เขา

จะเป็นคนทาํใหส่ิ้งต่าง ๆ เกิดข้ึนดว้ยตวัเขาเอง เพราะเม่ือ

เขาเลือกท่ีจะเป็น เม่ือเขารู้วา่ตวัเองตอ้งการอะไร เขากจ็ะ

มีความริเร่ิมท่ีจะทาํใหส่ิ้งนั้นเกิดข้ึนในทนัที พร้อมทั้ง 

Méndez-Morse (1992) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของผูน้าํ

การเปล่ียนแปลงทางการศึกษาในแง่การมีพฤติกรรมเชิง

รุกน้ีวา่ ทุกระดบัตั้งแต่ผูอ้าํนวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ผูบ้ริหารการศึกษา และครูผูน้าํท่ีมีประสิทธิผลลว้นแต่มี

พฤติกรรมเชิงรุกแทบทั้งส้ิน กล่าวคือ คนเหล่าน้ีจะแสดง

พฤติกรรมการริเร่ิม การคาดการณ์ล่วงหนา้และการ

ยอมรับวา่จะเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีกระทบต่อ

สถานศึกษา  จะรู้สึกวา่มีภาวะทา้ทายต่อการดาํรง

สถานภาพเดิม จะตอ้งปรับปรุงแนวทางดาํเนินงานดว้ย

วิธีใหม่ ๆ เป็นตน้ จากแนวคิดท่ีไดก้ล่าวมาสรุปไดว้า่ 

การมีพฤติกรรมเชิงรุก หมายถึง การริเร่ิมทาํส่ิงใหม่ ๆ ใช้

ความพยายามเพ่ือใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงและปรับปรุง

แนวทางดาํเนินงานดว้ยเทคนิควิธีตรวจสอบถึงขอ้จาํกดั

ของการใชค้วามพยายามเพ่ือใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอยู่

ตลอดเวลา สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ถึงความจาํเป็นท่ี

ตอ้งเปล่ียนแปลงใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

นกัเรียน และริเร่ิมแนวทางดาํเนินการเปล่ียนแปลงท่ี

เป็นไปได ้

 การมคีวามเช่ือว่าสถานศึกษาเป็นสถานที่

สําหรับการเรียนรู้ (believing that the schools are for 

learning) เน่ืองจากความเช่ือของครูมีผลกระทบต่อ

ผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียน โดยผลงานวิจยัของ Rosenholtz 

(1987, p. 188) Sarason (1982, p. 77) ท่ีระบุวา่รางวลั

สาํคญัของผูเ้ป็นครูทุกคนมาจากการไดเ้ห็นนกัเรียนของ

ตนประสบความสาํเร็จ ทั้งยงัสร้างความรู้สึกมัน่ใจแก่ครู

วา่ ดว้ยความรู้ความสามารถท่ีตนทุ่มเทลงไปส่งผลใหเ้กิด

การพฒันาท่ีดีข้ึนกบันกัเรียน และการท่ีครูไดมี้ส่วนร่วม

ในการตดัสินใจต่าง ๆ ของโครงการบริหารจดัการโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานหรือ SBM (Site-based management) 

นั้นลว้นมาจากความเช่ือของครูท่ีเห็นวา่ นกัเรียนจะไดรั้บ

ประโยชนย์ิ่งข้ึนถา้ครูไดร่้วมการตดัสินใจดงักล่าว 

อยา่งไรกดี็ยงัตอ้งมีการศึกษาวิจยัต่อไปวา่ ค่านิยมและ

ความเช่ือของครูผูส้อนมีผลต่อทกัษะการเป็นผูน้าํอยา่งไร

บา้งครูผูส้อนใหค้วามสาํคญัของการไดท้าํงานกบั

นกัเรียน โดยเช่ือวา่ตนจะมีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธ์ิของ

นกัเรียนนั้นควรไดรั้บการพิสูจนต่์อไปวา่ ถา้เพ่ิมบทบาท

ความเป็นผูน้าํใหก้บัครูผูส้อนดงัเช่นในโครงการ SBM 

หรือโครงการปรับร้ือโครงสร้างแลว้จะใหผ้ลอยา่งไร 

และดว้ยขอ้จาํกดัขอ้มูลท่ีกล่าวถึงครูผูน้าํและยงัขาดการ

วิจยัเพ่ือหาค่าความสมัพนัธ์ระหวา่งค่านิยมกบั

ความสามารถดา้นภาวะผูน้าํทั้งของผูบ้ริหารการศึกษา

ครูใหญ่และครูผูส้อนและ Méndez-Morse (1992) 

กล่าวถึง การมีความเช่ือวา่สถานศึกษา เป็นสถานท่ี

สาํหรับการเรียนรู้ ดงัน้ี ผูบ้ริหารการศึกษาท่ีมี

ประสิทธิผลมีความเช่ือในความคิดท่ี “นกัเรียนตอ้งมา

ก่อนหรือ Student come first” โดยเร่ืองเดียวกนัผูบ้ริหาร

การศึกษามีความเช่ือวา่ “ตอ้งจดัการเรียนการสอนใหต้รง

กบัความตอ้งการของนกัเรียน” ส่วนครูผูส้อนเนน้

“ความสาํคญัของการทาํงานร่วมกบันกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด

และเช่ือวา่การจดัการเรียนการสอนของตนส่งผลกระทบ

ต่อความสาํเร็จของนกัเรียน” โดยนกัการศึกษาดงักล่าว

ต่างมีความเช่ือร่วมกนัวา่ “การเรียนรู้ของนกัเรียนเป็น

ความสาํคญัสูงสุดอนัดบัแรก” ของสถานศึกษา (ไมตรี 

คงนุกลู, 2552) ซ่ึงความเช่ือดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผลการ

ศึกษาวิจยัของ ขวญัชยั จะเกรง (2551) ท่ีทาํการวิจยัเพ่ือ

ศึกษาระดบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา ระดบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน

ของสถานศึกษา และศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะ

ผูน้าํการเปล่ียนแปลงกบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็น

ฐานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ช่วงชั้นท่ี 3 - 4 สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม ผลการวิจยั
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พบวา่ 1) ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ช่วงชั้นท่ี 3 – 4 สงักดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ภาวะผูน้าํ

การเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา ทุกดา้นอยูใ่น

ระดบัมาก โดยเรียงจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ภาวะผูน้าํ

การเปล่ียนแปลง ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ การมี

อิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ การกระตุน้ทางปัญญา และการ

คาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ตามลาํดบั  จากแนวคิด

ดงักล่าวสรุปไดว้า่ การมีความเช่ือวา่สถานศึกษาเป็น

สถานท่ีสาํหรับ การเรียนรู้ หมายถึง การมีความเช่ือวา่

นกัเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง จึงกาํหนดให้

วตัถุประสงคข์องสถานศึกษาไดต้อบสนองความตอ้งการ

ของนกัเรียนทุกคนทั้งทางดา้นสงัคมและดา้นวิชาการ 

ดว้ยการฝึกใหรู้้จกัรับผิดชอบมากข้ึน สอนใหเ้กิดทกัษะ

และเพาะอุปนิสยัใหเ้ป็นผูรั้ก    การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

กระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความรู้สึกทา้ทายในตนเอง และ

พฒันานกัเรียนใหรู้้สึกต่ืนเตน้และสนใจต่อการเรียน 

 การเป็นผู้มวีสัิยทัศน์ (Having vision) จะมี

อิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ ตามท่ี สราญรัตน ์จนัทะมล 

(2548) ไดศึ้กษา แนว นโยบาย ในการบริหารท่ีแตกต่าง

ไปจากผูบ้ริหารท่ีไม่มีวิสยัทศัน์ ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ี

ตอ้งการเปล่ียนแปลงจากปัจจุบนัไปสู่การพฒันาใน

ทิศทางท่ีมีประสิทธิผลจึงควรศึกษาเก่ียวกบัวิสยัทศันเ์พ่ือ

จะไดมี้ความรู้ความเขา้ใจและสามารถนาํมาใชใ้นการ

บริหารไดช้ดัเจนข้ึน ซ่ึงสุริยนต ์เถายะบุตร (2549) ไดท้าํ

การวิจยัถึงความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะองคก์ารและ

ภาวะผูน้าํท่ีมีผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนในสังกดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัสกลนคร พบวา่ 

ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนโดยรวมและรายดา้นทุก

ดา้นมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิผลโรงเรียน

ดา้นผลสาํเร็จการบริหารงานของโรงเรียน โดยรวมและ

รายดา้นทุกดา้น อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึง

เป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่ผูน้าํท่ีมีวิสยัทศันเ์ชิงกลยทุธ์ผา่น

ทางการใชภ้าวะผูน้าํ สามารถสร้างใหเ้กิดประสิทธิผล

โรงเรียนดา้นผลสาํเร็จการบริหารงานของโรงเรียนได ้

นอกจากนั้น นฤมล สุภาทอง (2550) ไดท้าํการวิจยัเพ่ือ

ศึกษาระดบัภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารและ

ประสิทธิผลโรงเรียน ซ่ึงพบวา่ (1)  ผูบ้ริหารโรงเรียนมี

ความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารแบบ

ต่าง ๆ อยูใ่นระดบัมากทุกแบบ  (2)  ผูบ้ริหารโรงเรียนมี

ความคิดเห็นต่อประสิทธิผลโรงเรียน โดยรวมและราย

ดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  (3)  ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมี

ประสบการณ์การทาํงานในตาํแหน่งผูบ้ริหารโรงเรียน

แตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของ

ผูบ้ริหารแบบต่าง ๆ ไม่แตกต่างกนั (4) ผูบ้ริหารโรงเรียน

ท่ีมีประสบการณ์การทาํงานในตาํแหน่งผูบ้ริหาร

โรงเรียนแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผล

โรงเรียนไม่แตกต่างกนั (5)  ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีอยูใ่น

โรงเรียนท่ีมีลกัษณะ การเปิดสอนแตกต่างกนั มีความ

คิดเห็นต่อภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารแบบต่าง ๆ 

แตกต่างกนั (6) ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีอยูใ่นโรงเรียนท่ีมี

ลกัษณะการเปิดสอนแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ

ประสิทธิผลโรงเรียนโดยรวมแตกต่างกนั  

 การให้คุณค่าและความสําคัญต่อทรัพยากร

มนุษย์ ( valuing human resources) สอดคลอ้งกบัJoiner 

(1987) กล่าววา่ คุณลกัษณะของผูน้าํในดา้นการใหคุ้ณค่า

และความสาํคญัต่อทรัพยากรมนุษยมี์ 3 มิติไดแ้ก่  

(1) ผูน้าํใหคุ้ณค่าของผลงานทางวิชาชีพ (professional) 

ของบุคลากร ท่ีสร้างใหก้บัองคก์ร (2) ผูน้าํตอ้งมี

ความสามารถในการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัคนใน

หน่วยงาน และ (3) ผูน้าํตอ้งสามารถสร้างบรรยากาศให้

เกิดสมัพนัธภาพแบบใหค้วามร่วมมือร่วมใจ 

(collaborative relationship) ระหวา่งบุคคลต่าง ๆ ของ

องคก์รจากคุณลกัษณะทั้ง 3 มิติดงักล่าว จะเห็นวา่มิติตาม

ขอ้ (1) นั้นผูน้าํจาํเป็นตอ้งมีทกัษะและความชาํนาญการ 

(skills and expertise) ในขณะท่ีสองมิติหลงัตามขอ้ (2) 

และ (3) นั้นเก่ียวขอ้งกบัทกัษะดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่ง
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บุคคล (interpersonal skills) ผูน้าํแห่ง  การเปล่ียนแปลง

จะตอ้งไม่เป็นเพียงผูข้อใหพ้นกังานปฏิบติังานใหเ้ป็นไป

ตามวิสยัทศันเ์ท่านั้น แต่ผูน้าํจาํเป็นตอ้งมีทกัษะดา้น

ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลซ่ึงจะช่วยสร้างสมัพนัธภาพ

ท่ีดีกบัผูอ่ื้น ส่งผลใหเ้กิดการทาํงานแบบร่วมมือร่วมใจ

กนั (collaboration) ข้ึนในหมู่ผูป้ฏิบติังานช่วยทาํใหเ้กิด

สภาพแวดลอ้มและกระบวนการทาํงานท่ีนาํไปสู่การใช้

ความพยายามร่วมกนัของทุกคนในองคก์ร 

(organization’s collective efforts) ข้ึน ตลอดจนช่วยให้

ทราบถึงความตอ้งการส่วนบุคคลของผูป้ฏิบติังานและ

ของกลุ่มอีกดว้ย ผูน้าํการเปล่ียนแปลงตอ้งใหค้วาม

ไวว้างใจในศกัยภาพของผูป้ฏิบติังาน รวมทั้งใหคุ้ณค่าต่อ

การใชค้วามพยายามและความเสียสละของคนเหล่าน้ีใน

การทาํทุกอยา่งเพ่ือใหวิ้สยัทศัน์ขององคก์รกลายเป็น

ความจริง นอกจากน้ี Mazzarella; & Grundy (1989, p. 

16) กล่าวถึงในผลงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัภาวะผูน้าํทาง

วิชาการ (instructional leadership) วา่การใหค้วามสาํคญั

และเห็นคุณค่าของบุคลากรในสถานศึกษาหรือเขตพ้ืนท่ี

การศึกษานั้น ผูน้าํทางวิชาการตอ้งเป็นผูน้าํแบบมุ่งคน 

(people oriented leaders) พร้อมทั้ง Meredith (2008) ได้

ศึกษาคุณลกัษณะของผูน้าํทางวิชาการ ท่ีมีประสิทธิภาพ

ท่ีควรถกูนาํไปใชใ้นกระบวนการดา้นการพฒันาผูน้าํรุ่น

ใหม่ โดยผลการวิจยัพบองคป์ระกอบ 5 ประการของ

ปัจจยัดา้นความฉลาดทางอารมณ์ท่ีมีผลต่อความผนัแปร

ในพฤติกรรมดา้นภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลงอยา่งมาก 

และองคป์ระกอบ 5 ประการเหล่าน้ีคือ การมองโลกใน

แง่ดี, การเป็นตวัของตวัเองอยา่งแทจ้ริง การเห็นอกเห็น

ใจผูอ่ื้น, การเป็นนกัแกปั้ญหาและการแสดงความมัน่ใจ

ในตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาวิจยัของ Lugo 

(2008) ท่ีพบวา่ มีความสมัพนัธ์กนัโดยตรงระหวา่งภาวะ

ผูน้าํแบบเปล่ียนแปลงกบัปัจจยัทางดา้นวฒันธรรมและ

ความฉลาดทางอารมณ์  ท่ีช้ีใหเ้ห็นวา่ ผูน้าํในฐานะผูท้าํ

ใหเ้กิดการปรับปรุงใหม่ (Leaders as renewal) นั้น ผูน้าํ

จะตอ้งมีความสามารถทาํใหเ้กิดการปรับปรุง

เปล่ียนแปลงข้ึนในองคก์ร และจะตอ้งรักษาพลวตัการ

เปล่ียนแปลงขององคก์ร โดยตอ้งคน้คิดวิธีการใหเ้กิดการ

ใชค้วามสามารถของคนในองคก์รไดอ้ยา่งเตม็ท่ี จาก

แนวคิดท่ีกล่าวมาสรุปไดว้า่ การใหคุ้ณค่าและ

ความสาํคญัต่อทรัพยากรมนุษยห์มายถึง การให้

ความสาํคญัต่อผลงานดา้นวิชาชีพท่ีบุคลากรสร้างใหแ้ก่

สถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งมีทกัษะดา้นมนุษย

สมัพนัธ์กบัทุกคนอยา่งทัว่ถึง เอาใจใส่ดูแล เอ้ืออาํนวย  

ความสะดวกในการปฏิบติังานของบุคลากรและสร้าง

สมัพนัธภาพแบบร่วมมือร่วมใจ 

 การเป็นนักส่ือสารและนักฟัง (Communicators 

and Listeners) สอดคลอ้งกบั Foster (1985, p. 18) ท่ี

กล่าวถึงการเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลงวา่มีจุดเนน้สาํคญั

อยูท่ี่ความสามารถในการส่ือสารหรือความสามารถของ

การเป็นผูน้าํอยูท่ี่การใชภ้าษาใหช้ดัเจน และ Mazzarella; 

& Grundy(1989, pp. 9-27) ระบุวา่โดยเฉพาะผูน้าํ

สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลดว้ยแลว้จาํเป็นตอ้งมี

ความสามารถในการส่ือสารไดดี้ โดยตอ้งมีความถนดั

และทกัษะท่ีดีในการปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลต่างๆ เพ่ือให้

เกิดผลตามท่ีตอ้งการ ตอ้งรู้จกักาลเทศะและวิธีการ

ส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม พร้อมทั้ง Mahoney (1990: 26-

28) รายงานขอ้เสนอแนะจากผูน้าํต่างๆ วา่ จงเป็นผูฟั้งท่ีดี

เพราะคนส่วนมากไม่ตอ้งการไดย้ินคาํโตต้อบหรือ

คาํตอบกลบัไปอยา่งฉบัพลนัจากผูน้าํ แต่ส่ิงท่ีเขาตอ้งการ

มากกวา่น้ีกคื็อ มีใครสกัคนหน่ึงตั้งใจท่ีจะรับฟังในส่ิงท่ี

ตนพดูมา ส่วน  Méndez-Morse (1992) รายงานวา่ 

คุณลกัษณะดา้นการส่ือสารของผูบ้ริหารการศึกษา 

รวมทั้งทกัษะดา้นการฟังท่ีดีมีความสาํคญัโดยผูบ้ริหาร

การศึกษาของสถานศึกษาท่ีดีเด่นส่วนมาก จะใหก้ารรับ

ฟังอยา่งจริงใจต่อผูป้กครองนกัเรียน ครูผูส้อนรวมทั้ง

นกัเรียนเป็นอยา่งดียิ่ง สาํหรับผลการวิจยัของ Nickse 

(1977) รายงานวา่ผูบ้ริหารการศึกษาในฐานะผูน้าํ  การ

เปล่ียนแปลงใชวิ้ธีการส่ือสารกบัครูแบบตวัต่อตวั และ

ใหก้ารรับฟังผูอ่ื้นเป็นอยา่งดี ส่งผลใหค้รูเตม็ใจใหค้วาม
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ร่วมมือในกระบวนการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ของ

สถานศึกษา ซ่ึงไปในทิศทางเดียวกบั Méndez-Morse 

(1992) กล่าวถึง การเป็นนกัส่ือสารและนกัฟังไวว้า่ 

ทกัษะ การส่ือสารและการรับฟังเป็นคุณลกัษณะท่ีสาํคญั

ต่อผูบ้ริหารการศึกษาต่อผูบ้ริหารการศึกษา และต่อครู 

ในฐานะท่ีบุคคลเหล่าน้ีเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลงของ

สถานศึกษา ถือวา่นกัฟังนกัส่ือสารท่ีมีทกัษะและ

คุณลกัษณะดงักล่าวจาํเป็นต่อการสร้างวิสยัทศัน ์การ

พฒันาใหก้ลายเป็นวิสยัทศันร่์วม การแสดงออกซ่ึงความ

เช่ือของตนใหเ้ป็นท่ีประจกัษว์่า โรงเรียนเป็นสถานท่ีเพ่ือ

การเรียนรู้ของนกัเรียน และเพ่ือแสดงออกใหเ้ห็นวา่ ผูน้าํ

ใหคุ้ณค่า ความสาํคญัต่อทรัพยากรมนุษยใ์นสถานศึกษา 

ซ่ึงไดแ้ก่ เพ่ือนร่วมงานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา กล่าวโดย

สรุป การเป็นนกัส่ือสารและนกัฟัง หมายถึง การรู้จกั

สร้างความสมัพนัธ์แบบเป็นกนัเอง ใชวิ้ธีส่ือสารท่ีชดัเจน 

ทาํใหเ้ขา้ใจตรงกนั ใชภ้าษาท่ีผูฟั้งเขา้ใจถกูตอ้ง รับฟัง

อยา่งเอาใจใส่ และเห็นความสาํคญัของผูป้กครอง 

ครูผูส้อนและบุคลากรอ่ืนๆ รวมทั้งนกัเรียนทุกคนอยา่ง

จริงใจ 

 การอภิปรายประเดน็รูปแบบการพฒันาภาวะ

ผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา

ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สอดคลอ้งกบั Bush 

(1986, p. 19) และป่ินนเรศ อุตตมะเวทิน (2555) ท่ีได้

กล่าวถึงองคป์ระกอบหลกัของรูปแบบท่ีใชเ้ป็นเกณฑใ์น

การพิจารณา รูปแบบขององคก์ารทางการศึกษา 4 

ประเภท คือ (1) เป้าหมาย (2) โครงสร้างองคก์าร  

(3) สภาพแวดลอ้ม  และ (4)  ภาวะผูน้าํไดก้าํหนด

องคป์ระกอบของรูปแบบ 2 องคป์ระกอบ คือ  

สถาบนัเป็นระบบของสงัคมท่ีมีการกาํหนดแนวปฏิบติัไว้

เป็นแนวทาง  และมีการนาํแนวปฏิบติัมาใชอ้ยา่ง

สมํ่าเสมอ  หน่วยยอ่ยของสถาบนัแบ่งออกเป็นบทบาท 

และความคาดหวงั   ซ่ึงบทบาทจะเก่ียวพนักบับุคลิกภาพ

ของบุคคล ในบทบาทนั้นจะหมายถึงลกัษณะของ

ตาํแหน่งหนา้ท่ีและสภาพซ่ึงอยูภ่ายใตส้ถาบนั  และเป็น

ตวักาํหนดพฤติกรรมของผูส้วมบทบาท ในส่วนของ

ความคาดหวงัเป็นเร่ืองของเกณฑม์าตรฐานของสังคม

หรือสถาบนัท่ีมุ่งหวงัจะไดรั้บจากผูส้วมบทบาท  

บทบาทท่ีสมบูรณ์ควรกาํหนดความสมัพนัธ์กบับทบาท

อ่ืน ๆ  ภายในสถาบนั  แนวคิดน้ีทาํใหก้ารกาํหนดงานใน

แต่ละหนา้ท่ีเป็นไปในรูปของการจดัลาํดบัชั้น  โดย

กาํหนดใหบ้ทบาทหน่ึงมีบทบาทต่อเน่ืองไปกบัอีก

บทบาทหน่ึงต่อไปเร่ือย ๆ  จนทาํใหก้ารดาํเนินงานของ

สถาบนับรรลุวตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

บุคคล เป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของระบบสงัคม 

สถาบนัจะดาํเนินการไม่ไดห้ากไม่มีองคป์ระกอบดา้น

บุคคล  ซ่ึงมีส่วนประกอบยอ่ยท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ดาํเนินงานของสถาบนัอยู ่2 ประการ คือ  บุคลิกภาพ  

และความตอ้งการ บุคลิกภาพของบุคคลมีความสาํคญัต่อ

การวางตวั  การสวมบทบาท  และความตอ้งการในการ

ทาํงานในส่วนของความตอ้งการเป็นแนวโนม้ในการ

พยายามทาํตวัใหเ้หมาะสม  และปฏิบติัต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง

ในลกัษณะท่ีแน่นอนของแต่ละคน  โดยมีความคาดหวงั

บนพ้ืนฐานในการแสดงออก นอกจากน้ี Brown and 

Moberg (1980, pp. 16-17) ไดส้งัเคราะห์รูปแบบข้ึนมา

จากแนวคิดเชิงระบบกบัหลกัการบริหารตามสถานการณ์ 

กล่าววา่  องคป์ระกอบของรูปแบบประกอบดว้ย  

สภาพแวดลอ้ม เทคโนโลยี  โครงสร้าง กระบวนการ

จดัการการตดัสินใจสั่งการ และสอดคลอ้งกบั Willer 

(1986, p. 83)  กล่าวถึง  การพฒันารูปแบบวา่  การพฒันา

รูปแบบอาจมีขั้นตอน   การดาํเนินงานท่ีต่างกนัไป   

แต่โดยทัว่ไปอาจแบ่งเป็น 2 ส่วน  คือ  การสร้างรูปแบบ 

และการหาความเท่ียงตรงของรูปแบบ   
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ประกอบการย่านรังสิต และใกล้เคยีงจังหวดัปทุมธานี 

Legal Problems about Protecting Employee under Occupational Safety, Health and 

Environment Act B.E. 2554: A Case Study on Rangsit Enterprises and Nearby in  

Pathum Thani Province 

  

                                                                                                                                                      สุชาดา เรืองแสงทองกลุ                                        

 

บทคัดย่อ 

บทความน้ีรายงานการศึกษาหลกัเกณฑด์า้นความปลอดภยัของลกูจา้งในการทาํงานตามกฎหมายไทย  

วิเคราะห์ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายดา้นความปลอดภยัในการทาํงานในเขตพ้ืนท่ียา่นรังสิตและใกลเ้คียง จงัหวดั

ปทุมธานี และนาํเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหา จากการศึกษาพบวา่กฎหมายกาํหนดมาตรฐานการจดัการ ดูแล บริหาร

จดัการ ตลอดจนการควบคุม กาํกบัดูแลความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหแ้ก่ลกูจา้ง และ

กาํหนดโทษแก่นายจา้ง ลูกจา้ง รวมถึงผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย แต่ไม่ไดก้าํหนดโทษแก่พนกังานตรวจแรงงานท่ีฝ่า

ฝืนกฎหมาย และไม่มีหลกัการใหลู้กจา้งหยดุหรือละท้ิงงานท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายได ้ในส่วนการบงัคบัใชก้ฎหมายใน

พ้ืนท่ียา่นรังสิต และใกลเ้คียงจงัหวดัปทุมธานี ยงัไม่มีประสิทธิภาพและไม่บรรลุเจตนารมณ์ของกฎหมายเท่าท่ีควร อนั

เกิดจากสาเหตุหลายประการ ไดแ้ก่ การขาดความรู้ความเขา้ใจกฎหมายของนายจา้งและลูกจา้ง การละเวน้การปฏิบติั

ตามกฎหมายของนายจา้งในการจดัและดูแลสถานประกอบการใหมี้สภาพการทาํงานและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ี

ปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ การดาํเนินการป้องกนัอนัตราย การจดัเจา้หนา้ท่ี หน่วยงานดูแลความปลอดภยั การ

ฝึกอบรม และลูกจา้งไม่ใหค้วามร่วมมือกบันายจา้ง กลไกการเรียกร้องความปลอดภยัของลกูจา้งผา่นทางสหภาพ

แรงงานไม่มีประสิทธิภาพ และปัญหาการประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐเกิดจากเจา้หนา้ท่ีไม่ดาํเนินการตามท่ี

กฎหมายกาํหนดในกรณีนายจา้งฝ่าฝืนกฎหมาย  

 

คําสําคัญ: กฎหมายคุม้ครองลูกจา้ง 2554,  อาชีวอนามยัและความปลอดภยั, สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

  

 

 

 

Abstract 

 The aims of this article are to: (1)  study the regulations on the safety of employees as stipulated in Thai 

laws; and (2)  analyse the problems of the implementation of the regulations on safety in Rangsit and the nearby 
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areas, Pathum Thani Province and to propose the solutions. From the study, the law sets the standard of management, 

administration and supervision of occupational safety, health and environment for employees. The law also imposes 

punishments on employers, employees and other stakeholders who contravene the law. However, it does not impose 

punishments on safety officers. It does not entitle employees to neglect dangerous tasks.  In relation to the 

implementation, it is not effective and it is still against the spirit of the law. The factors include the lack of 

understanding of the law; the intentions of the employers not to comply with the law in providing safe and hygienic 

work environment, risk prevention, staff, units to supervise safety, training; the lack of co-operation from the 

employees; the ineffectiveness of the complaint mechanism through the labour unions, and the problems of co-

ordination with state officers, especially when safety officers fail to implement the law against the employers 

violating the law. 

 

Keywords: legal protecting employee B.E. 2554, occupational health and safety, work environment 

 

ความนํา  

ความปลอดภยัในชีวิต ร่างกายทรัพยสิ์นเป็น

ส่ิงสาํคญัท่ีมนุษยต่์างแสวงหาเพ่ือการดาํรงชีวิตใน

สงัคมไดอ้ยา่งสงบสุข ในการทาํงานนอกจากการหา

รายไดเ้พ่ือเล้ียงชีพแลว้คนทาํงานยอ่มตอ้งการความ

ปลอดภยัในการทาํงานดว้ยเช่นเดียวกนั ความเจบ็ป่วย 

อนัตรายจากการทาํงานสามารถเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา 

โดยเฉพาะปัจจุบนัมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั มีการนาํ

เคร่ืองจกัร  เคร่ืองมือ อุปกรณ์ สารเคมี ยานพาหานะมา

ใชใ้นกระบวนการผลิตและการขนส่งสินคา้ ช่วยลด

อตัราการใชแ้รงงาน ประหยดัเวลาใหแ้ก่นายจา้งและ

สถานประกอบการ อยา่งไรกต็ามการใชเ้คร่ืองทุ่นแรง

อาจเกิดอนัตรายไดเ้ช่นเดียวกนัถา้ขาดความรู้ความ

เขา้ใจในการใชง้าน ขาดการซ่อมบาํรุงรักษา การไม่

ระมดัระวงั (จนัทร์จารี เกตุมาโร, 2556) อีกทั้งการ

เจบ็ป่วยอนัตราย อาจเกิดจากสภาพแวดลอ้มในสถานท่ี

ทาํงาน สภาพร่างกาย จิตใจของลกูจา้งเอง ซ่ึงอาจทาํให้

ลกูจา้งไดรั้บบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย 

จากปัญหาความไม่ปลอดภยัดงักล่าว การดูแล 

คุม้ครองใหค้นทาํงานไดรั้บความปลอดภยัจดัเป็น

ภารกิจสาํคญัประการหน่ึงของรัฐ (Organisation for 

Economic  Co-operation and Development, 2009)  

สาํหรับประเทศไทยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

(พ.ศ. 2550) ไดรั้บรองสิทธิของบุคคลในการไดรั้บ

หลกัประกนัความปลอดภยัและสวสัดิภาพในการ

ทาํงาน ในส่วนของกฎหมายแรงงานพระราชบญัญติั

คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541ใหก้ารคุม้ครองแรงงาน

เร่ืองทัว่ ๆ ไป และมีขอบเขตจาํกดัไม่สามารถกาํหนด

กลไกและมาตรการบริหารงานความปลอดภยัไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ ประกอบกบักฎกระทรวงดา้นความ

ปลอดภยัและสุขภาพอนามยัจาํนวน 8 ฉบบัท่ี

ประกาศใชภ้ายใตพ้ระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 

พ.ศ. 2541 ไม่ครอบคลุมปัญหาความปลอดภยัท่ีเกิดข้ึน 

ในปี พ.ศ. 2554 จึงไดมี้พระราชบญัญติัความปลอดภยั 

อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน พ.ศ. 

2554  (ราชกิจจานุเบกษา, 2554) กาํหนดหลกัเกณฑใ์ห้

นายจา้ง  จดัใหมี้การควบคุม กาํกบั ดูแล และบริหาร

จดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานอยา่งเหมาะสม กฎหมายน้ี

ใชบ้งัคบักบัผูป้ระกอบกิจการในภาคเอกชน และ

รัฐวิสาหกิจ รวมถึงผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีตอ้งดาํเนินการบริหาร

และจดัการดา้นความปลอดภยั  อาชีวอนามยั และ
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สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เพ่ือป้องกนัปัญหาการ

ประสบอนัตรายหรือบาดเจบ็ของลูกจา้งท่ีมีแนวโนม้

สูงข้ึนและทวีความรุนแรงข้ึน 

ปัญหาความปลอดภยัในการทาํงานสะทอ้นออกมา

ในสถิติการประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยของลูกจา้ง จาก

การเกบ็ขอ้มูลของสาํนกังานกองทุนเงินทดแทน สาํนกังาน

ประกนัสงัคม กระทรวงแรงงงาน พ.ศ. 2556  สภาวการณ์

การประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยของลกูจา้งในช่วงปีพ.ศ. 

2551-2555 มีจาํนวนถึง 146,781 ราย (สาํนกังาน

ประกนัสงัคม, พ.ศ. 2556)  แสดงใหเ้ห็นวา่สถาน

ประกอบการยงัไม่มีระบบมาตรฐานความปลอดภยัและ

สุขภาพอนามยัท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ ส่งผลใหป้ระเทศ

สูญเสียทรัพยากรบุคคลอนัเป็นกาํลงัสาํคญัของชาติ และ

ขอ้มลูสถานการณ์การประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยของ

ลกูจา้งเป็นรายจงัหวดั ในช่วงปีพ.ศ. 2551-2555 พ้ืนท่ีท่ี

ลกูจา้งประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยจากการทาํงาน 5 อนัดบั

แรกของประเทศ ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ 

ชลบุรี สมุทรสาคร และปทุมธานี เป็นพ้ืนท่ียา่น

อุตสาหกรรมทั้งส้ิน โดยจงัหวดัปทุมธานีจดัอยูใ่นอนัดบั 5 

ของประเทศ (สาํนกังานประกนัสงัคม, พ.ศ. 2556) แสดง

ใหเ้ห็นวา่ในพ้ืนท่ีน้ีประสบปัญหาลกูจา้งประสบอนัตราย

หรือเจบ็ป่วยอนัเน่ืองมาจากการทาํงานและจาํเป็นตอ้งหา

แนวทางแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการคุม้ครอง

ลกูจา้งดา้นความปลอดภยัตามกฎหมายไทย 

2. เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายดา้น

ความปลอดภยัในการทาํงานในเขตพ้ืนท่ียา่นรังสิตและ

ใกลเ้คียง จงัหวดัปทุมธานี และใหไ้ดแ้นวทางการแกไ้ข

ปัญหา 

 

สมมติฐานการวจัิย 

พระราชบญัญติัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานกาํหนดหลกัการใหน้ายจา้ง 

ลกูจา้ง เจา้หนา้ท่ีรัฐและผูท่ี้เก่ียวขอ้งปฏิบติั ครอบคลุม

ความปลอดภยัทั้งดา้นสุขภาพร่างกาย จิตใจตลอดจน

สภาพแวดลอ้มของการทาํงาน เพ่ือคุม้ครองลูกจา้งเป็น

สาํคญั แต่การคุม้ครองและป้องกนัลูกจา้งจากการประสบ

อนัตรายหรือเจบ็ป่วยในสถานประกอบการยา่นรังสิตและ

พ้ืนท่ีใกลเ้คียง จงัหวดัปทุมธานี ยงัไม่เป็นไปตามระบบ

มาตรฐานความปลอดภยัและสุขภาพอนามยัตามหลกัเกณฑ์

ของกฎหมายตามพระราชบญัญติัความปลอดภยั อาชีวอนา

มยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เน่ืองจากนายจา้ง

หลีกเล่ียงการปฏิบติัตามกฎหมาย และลกูจา้งไม่ทราบและ

ไม่ตระหนกัถึงสิทธิของตนเองตามกฎหมาย รวมถึงไม่ให้

ความร่วมมือในการดาํเนินการดา้นความปลอดภยั ทาํให้

การบงัคบัใชก้ฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

เป็นการวิจยัเชิง มีวิธีดาํเนินการดงัน้ี 

ส่วนที่หน่ึง ศึกษาเอกสาร  (documentary 

research) คน้ควา้รวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

1.ขอ้มลูปฐมภูมิ (primary sources) ศึกษา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 

พระราชบญัญติัความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน พ.ศ. 2554 กฎกระทรวงท่ี

เก่ียวขอ้ง แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และ 

แผนแม่บทดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  

2. ขอ้มลูทุติยภูมิ (secondary sources) ไดแ้ก่ 

หนงัสือ วิทยานิพนธ์ บทความ  เอกสารทางวิชาการ และ

ขอ้มลูท่ีคน้ควา้ไดจ้ากอินเทอร์เน็ต 
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ส่วนที่สอง   ประชุมกลุ่มยอ่ยกบัสมาชิกสหภาพ

แรงงานระดบัพนกังาน  และระดบัผูบ้งัคบับญัชา ในสถาน

ประกอบกิจการภาคเอกชน ในพ้ืนท่ียา่นรังสิตและใกลเ้คียง 

จงัหวดัปทุมธานี เพ่ือรวบรวมปัญหาความปลอดภยัใน

สถานประกอบ และรับฟังขอ้เสนอแนะและแนวทางการ

แกไ้ขปัญหา  

  ส่วนที่สาม  รวบรวมขอ้มลูจากการสมัภาษณ์เชิงลึก

ประธานสหภาพแรงงาน และนายจา้งหรือตวัแทนนายจา้ง

ในสถานประกอบกิจการภาคเอกชนในพ้ืนท่ียา่นรังสิตและ

ใกลเ้คียง จงัหวดัปทุมธานี เพ่ือทราบถึงการดาํเนินการของ

นายจา้งในการคุม้ครองความปลอดภยัของลูกจา้ง ความรู้

ความเขา้ใจถึงกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัของนายจา้งและ

ลกูจา้ง และอุปสรรคในการปฏิบติัตามกฎหมาย  

             ผูวิ้จยันาํขอ้มลูความคิดเห็นจากการการสนทนา

กลุ่ม กบัการสมัภาษณ์ในส่วนท่ีสองมาจดัเป็นหมวดหมู่

เรียบเรียงเน้ือหานาํเสนอเชิงพรรณนาและวิเคราะห์กบัหลกั

กฎหมายตามพระราชบญัญติัความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน พ.ศ. 2554 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

     ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ องคก์ารสหภาพ

แรงงานในสถานประกอบกิจการภาคเอกชนในพ้ืนท่ียา่น

รังสิตและใกลเ้คียงจงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 5 แห่ง โดย

เลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงจาํนวนแห่งละ 5 คน รวม

ประชากรจาํนวน 25 คน และสถานประกอบการจาํนวน 5 

แห่ง เลือกนายจา้งหรือตวัแทนนายจา้งแห่งละ 1 คน รวม

ประชากรจาํนวน 5 คน  จาํนวนประชากรทั้งหมด 30 คน  

 

การเลอืกกลุ่มตวัอย่าง 

 1. ประธานสหภาพแรงงาน ซ่ึงเป็นผูมี้อาํนาจใน

การบริหารสูงสุดขององคก์รสหภาพแรงงานจาํนวน 5 คน 

จากองคก์ารสหภาพแรงงาน 5 แห่ง 

 2. ผูแ้ทนสมาชิกสหภาพแรงงานระดบั

ผูบ้งัคบับญัชา ผูซ่ึ้งมีอาํนาจตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน

อนัเก่ียวกบัการจา้ง การลดค่าจา้ง การเลิกจา้ง การให้

บาํเหน็จ หรือการลงโทษ ลกูจา้ง จาํนวน 10 คน จากแห่งละ 

2 คน  

 3. ตวัแทนสมาชิกสหภาพแรงงานระดบัพนกังาน 

ท่ีมีเกณฑอ์ายกุารทาํงานมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี จาํนวน 10 

คน แห่งละ 2 คน  

 4. นายจา้งหรือตวัแทนนายจา้งท่ีมีอาํนาจบงัคบั

บญัชาลกูจา้งในสถานประกอบการจาํนวน 5 แห่ง แห่งละ 1 

คน 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดใ้ชแ้บบ

สมัภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง ดงัน้ี 

 1. การสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างและแบบเชิงลึกกบั

ประธานสหภาพแรงงาน สมาชิกสหภาพแรงงานระดบั

ผูบ้ริหาร สมาชิกสหภาพแรงงานระดบัพนกังาน และ

นายจา้งหรือตวัแทนฝ่ายนายจา้งเก่ียวกบัการการคุม้ครอง

ความปลอดภยัของลูกจา้งในสถานประกอบการ 

 2.  แบบสมัภาษณ์ มีประเดน็ดงัน้ี 

  1.1  สถานการณ์ ความรู้ความเขา้ใจ 

ดา้นความปลอดภยัตามกฎหมาย 

  1.2  ปัญหา อุปสรรค ในดา้นความ

ปลอดภยัของลูกจา้ง 

  1.3 ผลกระทบจากการไม่ไดรั้บสิทธิ 

ตามกฎหมาย 

  1.4 แนวทางการแกไ้ขปัญหาของ 

สหภาพแรงงาน 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

      ใชร้ะยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือน กมุภาพนัธ์ 2557 ถึง 

กมุภาพนัธ์ 2558 โดยมีขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ดงัน้ี  

 1. เกบ็ขอ้มลูจากการใหบ้ริการวิชาการในปีการศึกษา 

2556 เร่ือง กฎหมายเก่ียวกบัความปลอดภยัในการทาํงานใน

สถานประกอบกิจการ จดัโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยั

อีสเทิร์นเอเชีย  

 2. จดัการประชุมกลุ่มยอ่ยหรือสนทนากลุ่ม 4 คร้ัง   

  2.1 สนทนากลุ่มยอ่ยกบัสนทนากลุ่ม 

ยอ่ยกบัสมาชิกสหภาพแรงงานระดบัพนกังาน  2 คร้ัง  

ไดแ้ก่ คร้ังท่ี 1 สนทนากลุ่มยอ่ยกบัสมาชิกสหภาพ 

แรงงานระดบัพนกังาน เพ่ือรวบรวมขอ้มูลประเดน็ 

ปัญหาจากสถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกรณีนายจา้ง

หลีกเล่ียงการปฏิบติัตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายวา่ดว้ย

ความปลอดภยัในการทาํงาน ผลกระทบจากการประสบ

อนัตรายหรือเจบ็ป่วยของลูกจา้ง  

คร้ังท่ี 2 สนทนากลุ่มยอ่ยกบัสมาชิกสหภาพแรงงาน

ระดบัพนกังาน เพ่ือทบทวนรายละเอียดในการสนทนา 

กลุ่มคร้ังท่ี 1 และรับฟังขอ้เสนอแนะและแนวทาง 

การแกไ้ขปัญหา จากนั้นนาํมาวิเคราะห์ ขอ้มลู 

    2.2 สนทนากลุ่มยอ่ยกบัสมาชิกสหภาพ

แรงงานระดบัผูบ้งัคบับญัชา 2 คร้ัง ไดแ้ก่  

 คร้ังท่ี 1 สนทนากลุ่มยอ่ยกบัสมาชิกสหภาพ

แรงงานระดบัผูบ้งัคบับญัชา เพ่ือทราบถึงการ ดาํเนินการ

ของนายจา้งในการคุม้ครองความปลอดภยัของลูกจา้ง 

 คร้ังท่ี 2 สนทนากลุ่มยอ่ยกบัสมาชิกสหภาพ

แรงงานระดบัผูบ้งัคบับญัชา เพ่ือทบทวนรายละเอียดการ

สนทนากลุ่มคร้ังท่ี 1 และเกบ็ขอ้มลูเก่ียวกบัความรู้ความ

เขา้ใจถึงกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัของนายจา้ง และ

อุปสรรคในการปฏิบติัตามกฎหมาย 

  2.3 รวบรวมขอ้มลูผา่นการสมัภาษณ์ 

เชิงลึกประธานสหภาพแรงงาน และนายจา้งหรือตวัแทน

นายจา้ง 

  2.4 ศึกษาขอ้มลูจากเอกสาร ตาํรา 

งานวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองแรงงานและบท 

บญัญติัแห่งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัใน 

การทาํงานของลกูจา้งแลว้นาํมาวิเคราะห์ขอ้มลู 

  

การวเิคราะห์ข้อมูล  

      วิเคราะห์ขอ้มลูเชิงเน้ือหา (content analysis) โดย 

การจดักลุ่มขอ้มูลความคิดเห็นจากการการสนทนากลุ่ม

และการสมัภาษณ์มาจดัเป็นหมวดหมู่เรียบเรียงเน้ือหา

นาํเสนอเชิงพรรณนาและวิเคราะห์กบัหลกักฎหมาย  

 

ผลการวจัิย 

 ผลการวิจยัแบ่งออกเป็น 2 ประการ ไดแ้ก่         

(1) หลกัเกณฑก์ารคุม้ครองความปลอดภยัตามกฎหมาย  

(2) การบงัคบัใชก้ฎหมายความปลอดภยัในสถาน

ประกอบการยา่นรังสิต และใกลเ้คียงจงัหวดัปทุมธานี 

 

 หลกัเกณฑ์การคุ้มครองความปลอดภัยตาม

กฎหมาย 

การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัความปลอดภยั  

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

พ.ศ. 2554 มุ่งคุม้ครองสุขภาพทางร่างกาย จิตใจ สุขภาพ

อนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน โดยนายจา้ง    

หรือผูรั้บเหมาชั้นตน้และผูรั้บเหมาช่วงตามกฎหมายวา่  

ดว้ยการคุม้ครองแรงงานตอ้งร่วมกนัดาํเนินการดา้นความ

ปลอดภยั อาชีวนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

ตลอดจนกาํหนดใหล้กูจา้งตอ้งมีหนา้ท่ีปฏิบติัตาม

หลกัเกณฑด์า้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานดว้ย  มีหลกัการท่ีสาํคญัดงัน้ี 

(ราชกิจจานุเบกษา, 2554 หนา้ 7-21) 
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1. การจดัและดูแลสถานประกอบการ 

นายจา้งมีหนา้ท่ีจดั ดูแลสถานประกอบกิจการและ

ลกูจา้งใหมี้สภาพการทาํงานและสภาพแวดลอ้มการทาํงาน

ท่ีปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ ส่งเสริมสนบัสนุนการ

ปฏิบติังานของลกูจา้งไม่ใหไ้ดรั้บอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย 

จิตใจ และสุขภาพอนามยั  การดาํเนินการตามกฎหมายถา้มี

ค่าใชจ่้ายใหน้ายจ่ายรับผิดชอบ และลกูจา้งมีหนา้ท่ีร่วมมือ

กบันายจา้งในการดาํเนินการและส่งเสริมดา้นความ

ปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  

2. การบริหาร การจดัการ และการดาํเนินการดา้นความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

  นายจา้งมีหนา้ท่ีบริหาร จดัการ และดาํเนินการ

ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

โดยตอ้งจดัทาํเอกสารหรือรายงานโดยมีการตรวจสอบหรือ

รับรองโดยบุคคล หรือนิติบุคคลตามท่ีกาํหนดใน

กฎกระทรวง  ในสถานท่ีท่ีมีสถานประกอบกิจการหลาย

แห่ง นายจา้งทุกรายของสถานประกอบกิจการในสถานท่ี

นั้น มีหนา้ท่ีร่วมกนัดาํเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอ

นามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  

            ลกูจา้งมีหนา้ท่ีใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัตาม

มาตรฐานท่ีนายจา้งกาํหนด ลกูจา้งซ่ึงทาํงานในสถานท่ีซ่ึงมี

สถานประกอบกิจการหลายแห่ง และลกูจา้งซ่ึงทาํงานใน

สถานประกอบกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่ของนายจา้ง ตอ้งปฏิบติั

ตามหลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นสถานประกอบกิจการนั้นดว้ย 

รวมถึงแจง้เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการทาํงาน หรือ

หวัหนา้งาน หรือผูบ้ริหาร ทราบถึงอนัตรายท่ีไม่สามารถ

แกไ้ขขอ้บกพร่องไดด้ว้ยตนเอง   

  การบริหาร การจดัการ และการดาํเนินการดา้น

ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงาน ประกอบดว้ยหนา้ท่ีของนายจา้ง ดงัน้ี 

 1.การจดัการฝึกอบรมและจดัเจา้หนา้ท่ีความ

ปลอดภยั  

                  1.1  จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการ

ทาํงาน บุคลากร หน่วยงานหรือคณะบุคคล เพ่ือดาํเนินการ

ดา้นความปลอดภยัในสถานประกอบกิจการตามหลกัเกณฑ ์

วิธีการและเง่ือนไขท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงเจา้หนา้ท่ีความ

ปลอดภยัและบุคลากรท่ีนายจา้งจดัข้ึนตอ้งดาํเนินการข้ึน

ทะเบียนต่อกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 

                   1.2  แจง้ใหลู้กจา้งทราบถึงอนัตรายท่ีอาจจะ

เกิดข้ึนจากการทาํงาน และแจกคู่มือปฏิบติังานใหล้กูจา้งทุก

คนก่อนท่ีลูกจา้งจะเขา้ทาํงาน เปล่ียนงาน หรือเปล่ียน

สถานท่ีทาํงาน 

                   1.3  จดัใหผู้บ้ริหาร หวัหนา้งาน และลกูจา้งทุก

คนไดรั้บการฝึกอบรมความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  

                   1.4  จดัฝึกอบรมลูกจา้งทุกคนก่อนเร่ิมทาํงาน 

กรณีท่ีนายจา้งรับลูกจา้งเขา้ทาํงาน เปล่ียนงาน เปล่ียน

สถานท่ีทาํงาน หรือเปล่ียนแปลงเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ ซ่ึง

อาจทาํใหลู้กจา้งไดรั้บอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือ

สุขภาพอนามยั 

                   1.5  ติดประกาศสญัลกัษณ์เตือนอนัตรายและ

เคร่ืองหมายเก่ียวกบัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน รวมทั้งขอ้ความแสดงสิทธิ

และหนา้ท่ีของนายจา้งและลูกจา้งตามท่ีอธิบดีประกาศ

กาํหนดในท่ีท่ีเห็นไดง่้าย ณ สถานประกอบกิจการ 

                2. การจดัการอาคาร สถานท่ี เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ 

กรณีเช่าอาคาร สถานท่ี เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ 

นายจา้งมีอาํนาจดาํเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ี

กาํหนดในกฎกระทรวง และมีหนา้ท่ีจดัและดูแลใหล้กูจา้ง

สวมใส่อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลท่ีได้

มาตรฐานตามท่ีอธิบดีประกาศกาํหนด ส่วนลกูจา้งมีหนา้ท่ี
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สวมใส่อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลและดูแล

รักษาอุปกรณ์ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามสภาพและลกัษณะ

ของงานตลอดระยะเวลาทาํงาน ถา้ลกูจา้งไม่สวมใส่

อุปกรณ์ นายจา้งมีอาํนาจสั่งใหล้กูจา้งหยดุการทาํงาน

จนกวา่ลกูจา้งยินยอมสวมใส่อุปกรณ์ 

 3. คณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน    

               ประกอบดว้ยผูแ้ทนจากฝ่ายรัฐ ฝ่ายนายจา้ง และ

ฝ่ายลกูจา้ง ฝ่ายละ 8 คนและผูท้รงคุณวฒิุอีก 5 คน รวม

จาํนวน 29 คน มีอาํนาจเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเก่ียวกบั

นโยบาย แผนงาน หรือมาตรการความปลอดภยัอาชีวอนา

มยั การพฒันาสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน การออก

กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบ เพ่ือปฏิบติัการตาม

พระราชบญัญติัน้ี รวมถึงใหค้วามเห็นแก่หน่วยงานของรัฐ

เก่ียวกบัการส่งเสริมความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานฯลฯ                

 4. การควบคุม กาํกบัดูแลการดาํเนินการดา้นความ

ปลอดภยั 

                  4.1 นายจา้งมีหนา้ท่ีดาํเนินการ และปฏิบติัตาม

คาํแนะนาํและไดรั้บการรับรองผลจากผูช้าํนาญการดา้น

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงาน ดงัน้ี 

    ก  จดัใหมี้การประเมินอนัตราย 

    ข  ศึกษาผลกระทบของสภาพแวด 

ลอ้มในการทาํงานท่ีมีผลต่อลกูจา้ง 

     ค จดัทาํแผนการดาํเนินงานดา้นความปลอดภยั 

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานและจดัทาํ

แผนการควบคุมดูแลลกูจา้งและสถานประกอบกิจการ 

      ง ส่งผลการประเมินอนัตราย การศึกษา

ผลกระทบ แผนการดาํเนินงานและแผนการควบคุมตาม         

ก  ข  และ ค ใหอ้ธิบดีหรือผูซ่ึ้งอธิบดีมอบหมาย 

   4.2 กรณีสถานประกอบกิจการเกิดอุบติัภยั

ร้ายแรง หรือลกูจา้งประสบอนัตรายจากการทาํงาน ให้

นายจา้งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

   กรณีลกูจา้งเสียชีวิต ใหแ้จง้ต่อพนกังานตรวจ

ความปลอดภยัในทนัทีท่ีทราบโดยโทรศพัท ์โทรสาร หรือ

วิธีอ่ืนใดท่ีมีรายละเอียดพอสมควร และใหแ้จง้รายละเอียด

และสาเหตุเป็นหนงัสือภายในเจด็วนันบัแต่วนัท่ีลูกจา้ง

เสียชีวิต การแจง้ใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีอธิบดีประกาศ

กาํหนดและเม่ือพนกังานตรวจความปลอดภยัไดรั้บแจง้แลว้ 

ใหด้าํเนินการตรวจสอบและหามาตรการป้องกนัอนัตราย

โดยเร็ว 

   กรณีสถานประกอบกิจการไดรั้บความเสียหาย

หรือตอ้งหยดุการผลิต หรือมีบุคคลในสถานประกอบ

กิจการประสบอนัตรายหรือไดรั้บความเสียหายอนั

เน่ืองมาจากเพลิงไหม ้การระเบิดสารเคมีร่ัวไหล หรือ

อุบติัภยัร้ายแรงอ่ืน ใหแ้จง้ต่อพนกังานตรวจความปลอดภยั

ในทนัทีท่ีทราบโดยโทรศพัท ์โทรสาร หรือวิธีอ่ืนใด และ

ใหแ้จง้เป็นหนงัสือโดยระบุสาเหตุอนัตรายท่ีเกิดข้ึนความ

เสียหาย การแกไ้ขและวิธีการป้องกนัการเกิดซํ้าอีกภายใน

เจด็วนันบัแต่วนัเกิดเหตุ 

     กรณีท่ีมีลกูจา้งประสบอนัตราย หรือเจบ็ป่วย

ตามกฎหมายวา่ดว้ยเงินทดแทน เม่ือนายจา้งแจง้การประสบ

อนัตรายหรือเจบ็ป่วยต่อสาํนกังานประกนัสังคมตาม

กฎหมายดงักล่าวแลว้ ใหน้ายจา้งส่งสาํเนาหนงัสือแจง้นั้น

ต่อพนกังานตรวจความปลอดภยัภายในเจด็วนั 

 5. พนกังานตรวจความปลอดภยั 

   พนกังานตรวจความปลอดภยัไดรั้บการแต่งตั้ง

จากรัฐมนตรีใหป้ฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี มีอาํนาจ

เขา้ไปในสถานประกอบกิจการหรือสาํนกังานของนายจา้ง

ในเวลาทาํการหรือเม่ือเกิดอุบติัภยั ตรวจสอบหรือ

บนัทึกภาพและเสียงเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ี

เก่ียวกบัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มใน
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การทาํงาน ใชเ้คร่ืองมือในการตรวจวดัหรือตรวจสอบ

เคร่ืองจกัร หรืออุปกรณ์ในสถานประกอบกิจการ เกบ็

ตวัอยา่งของวสัดุหรือผลิตภณัฑใ์ด ๆ เพ่ือนาํมาวิเคราะห์

ความปลอดภยั สอบถามขอ้เทจ็จริง หรือสอบสวนเร่ือง    

ใด ๆ ภายในขอบเขตอาํนาจและเรียกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมา

ช้ีแจง รวมทั้งตรวจสอบหรือใหส่้งเอกสารหลกัฐานท่ี

เก่ียวขอ้งและเสนอแนะมาตรการป้องกนัอนัตรายต่ออธิบดี

โดยเร็ว และสัง่การใหห้ยดุการกระทาํท่ีฝ่าฝืน แกไ้ข 

ปรับปรุง การกระทาํท่ีฝ่าฝืนกฎหมายหรือสัง่ใหป้ฏิบติัอยา่ง

ถกูตอ้ง เหมาะสม  สัง่ใหห้ยดุการใชเ้คร่ืองจกัร อุปกรณ์ 

อาคารสถานท่ี หรือผกูมดัประทบัตราส่ิงท่ีอาจจะก่อใหเ้กิด

อนัตรายอยา่งร้ายแรงต่อลกูจา้งดงักล่าวทั้งหมดหรือ

บางส่วนเป็นการชัว่คราว ในระหวา่งการปฏิบติัตามคาํสัง่

ของพนกังานตรวจความปลอดภยัได ้

กฎหมายไดก้าํหนดวิธีการคุม้ครองสิทธิของ

ลกูจา้งระหวา่งหยดุการทาํงานหรือหยดุกระบวนการผลิต

ตามคาํสัง่พนกังานตรวจความปลอดภยัจาการท่ีท่ีนายจา้ง 

ลกูจา้ง หรือผูเ้ก่ียวขอ้งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม

พระราชบญัญติัน้ี หรือพบวา่สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

อาคาร สถานท่ี เคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ท่ีลูกจา้งใชจ้ะ

ก่อใหเ้กิดความไม่ปลอดภยัแก่ลกูจา้ง โดยกาํหนดให้

นายจา้งจ่ายเงินจ่ายเงินใหแ้ก่ลูกจา้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการหยดุ

การทาํงานหรือการหยดุกระบวนการผลิตนั้นเท่ากบัค่าจา้ง

หรือสิทธิประโยชนอ่ื์นใดท่ีลูกจา้งตอ้งไดรั้บ เวน้แต่ลูกจา้ง

จงใจกระทาํการอนัเป็นเหตุใหมี้การหยดุการทาํงานหรือ

หยดุกระบวนการผลิต  และหา้มเลิกจา้งลูกจา้ง หรือโยกยา้ย

หนา้ท่ีการงานของลกูจา้ง เพราะลกูจา้งดาํเนินการฟ้องร้อง

หรือเป็นพยานหรือใหห้ลกัฐานหรือใหข้อ้มลูเก่ียวกบัความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานต่อ

พนกังานตรวจความปลอดภยั หรือคณะกรรมการ ตาม

พระราชบญัญติัน้ีหรือต่อศาล 

 6. กองทุนความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  

 เป็นกองทุนหน่ึงในกรมสวสัดิการและคุม้ครอง

แรงงาน เพ่ือเป็นทุนใชจ่้ายในการดาํเนินการดา้นความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน

ตามพระราชบญัญติัน้ี   

 7. สถาบนัส่งเสริมความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  

 มีหนา้ท่ีในการส่งเสริม แกไ้ขปัญหา พฒันาและ

สนบัสนุนการจดัทาํมาตรฐานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนา

มยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ร่วมดาํเนินงานกบั

หน่วยงานดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานของภาครัฐและเอกชนรวมทั้ง

การดาํเนินการและการศึกษาวิจยัดา้นความปลอดภยั อาชีวอ

นามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

 8) บทกาํหนดโทษแก่นายจา้ง ลกูจา้ง บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งใน

กรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามท่ีกฎหมายความปลอดภยัใน

การทาํงานกาํหนด  

          นอกจากการบงัคบัใชก้ฎหมายฉบบัน้ีแลว้มีการวาง

นโยบายดา้นความปลอดภยัในการทาํงานไวใ้นแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และแผนแม่บทวา่ดว้ยความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

เป็นเคร่ืองมือในการขบัเคล่ือนนโยบายไปสู่การปฏิบติั (สุ

วิชา ปราบจิตร, 2553) ปัจจุบนัแผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555–2559)  เป็นแผน

ยทุธศาสตร์ท่ีช้ีนาํทิศทางการพฒันาประเทศ โดยไดก้าํหนด

ยทุธศาสตร์ท่ีมุ่งเนน้สิทธิแรงงานดา้นความปลอดภยัและ

สุขอนามยัดว้ย  (สาํนกัความปลอดภยัแรงงาน, 2555) 

 

การบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยในสถานประกอบการ

ย่านรังสิตและใกล้เคียง จงัหวดัปทุมธานี 
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การบงัคบัใชก้ฎหมายความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานในสถานประกอบการยา่น

รังสิตและใกลเ้คียง จงัหวดัปทุมธานี ไม่มีประสิทธิภาพ

เท่าท่ีควรซ่ึงมีสาเหตุมาจากปัญหาต่าง ๆ ดงัน้ี 

 1. การขาดความรู้ความเขา้ใจกฎหมาย 

               นายจา้งและลกูจา้งจาํนวนนอ้ยท่ีทราบและเขา้ใจ

หลกัการของกฎหมายตามพระราชบญัญติัความปลอดภยั 

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน การไม่รู้

กฎหมายของฝ่ายนายจา้งทาํใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายไม่อาจ

บรรลุผลได ้ในขณะท่ีความไม่รู้ของฝ่ายลกูจา้งทาํใหไ้ม่อาจ

เรียกร้องหรือรักษาสิทธิของตนเองได ้ซ่ึงการท่ีปฏิบติัตาม

หลกัเกณฑข์องกฎหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพผูท่ี้อยู่

ภายใตบ้งัคบัของกฎหมายจาํเป็นตอ้งทราบและเขา้ใจ

หลกัการของกฎหมายเสียก่อน นอกจากน้ีนายจา้งส่วนใหญ่

ไม่เห็นความสาํคญัของการศึกษาและทาํความเขา้ใจ

หลกัการและสาระสาํคญัของกฎหมายและเห็นวา่การ

ดาํเนินการต่าง ๆ เพ่ือป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดแก่ลกูจา้ง

เป็นการเพ่ิมภาระและค่าใชจ่้ายใหแ้ก่นายจา้ง 

  2. การละเวน้การปฏิบติัตามกฎหมาย 

               กฎหมายกาํหนดใหท้ั้งฝ่ายนายจา้งและลกูจา้งมี

หนา้ท่ีร่วมมือกนัปฏิบติัตามหลกัการของกฎหมายเพ่ือ

ดาํเนินการคุม้ครองความปลอดภยัแก่ลกูจา้ง แต่นายจา้งมกั

ละเลยต่อหนา้ท่ีในการจดัและดูแลสถานประกอบการใหมี้

สภาพการทาํงานและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ี

ปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ ทั้งมลภาวะทางเสียง ทาง

อากาศ แสงสวา่ง อุณหภูมิท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐาน การ

ละเลยการดาํเนินการของนายจา้งเพ่ือป้องกนัอนัตราย เช่น 

การไม่ติดป้ายเตือนอนัตราย ไม่ออกประกาศ ขอ้บงัคบั

เก่ียวกบัอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยั หรือมีประกาศ 

ขอ้บงัคบัแต่ไม่สามารถดาํเนินการใหล้กูจา้งปฏิบติัตามได ้

นายจา้งละเลยไม่จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ี หรือหน่วยงานในการ

ดูแลความปลอดภยั หรือมีแต่ไม่อาจดาํเนินการดา้นความ

ปลอดภยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และการละเลยไม่

ฝึกอบรมความปลอดภยัใหแ้ก่ลูกจา้ง หรือมีการฝึกอบรมแต่

ไม่เพียงพอ ส่วนของลูกจา้งมีส่วนนอ้ยท่ีไม่ใหค้วามร่วมมือ

ในการปฏิบติัตามหลกัเกณฑค์วามปลอดภยัของนายจา้ง  

  3. ปัญหาบทบาทของสหภาพแรงงาน 

               สหภาพแรงงานไม่ค่อยมีบทบาทในการเรียกร้อง

หรือรักษาสิทธิความปลอดภยัใหแ้ก่ลูกจา้ง เน่ืองจาก

กรรมการสหภาพแรงงานไม่ประสงคท่ี์จะมีขอ้ขดัแยง้กบั

นายจา้ง หรือกลวัผลกระทบต่อหนา้ท่ีการงาน จึงหลีกเล่ียง

การเรียกร้องใหน้ายจา้งสนองความตอ้งการของลกูจา้ง

เก่ียวกบัความปลอดภยั  สหภาพแรงงานบางรายมีลกัษณะ

เอนเอียงทางฝ่ังนายจา้ง เพราะมุ่งหวงัใหน้ายจา้งสนบัสนุน

ใหไ้ดรั้บตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน เม่ือลกูจา้งไดรั้บบาดเจ็บจากการ

ทาํงานหรือประสบอนัตรายจากการทาํงานหรือเน่ืองจาก

การทาํงาน ส่วนใหญ่แลว้หวัหนา้งานซ่ึงเป็นกรรมการของ

สหภาพแรงงานดว้ย มกัใหค้วามเห็นในทาํนองวา่ลูกจา้ง

เป็นฝ่ายผิดหรือประมาทเลินเล่อ ทั้งท่ีบทบาทของสหภาพ

แรงงานมีฐานะเป็นตวัแทนของลกูจา้งในการเรียกร้อง

เจรจาทาํความตกลง หรือทาํขอ้ตกลงกบันายจา้ง หรือ

สมาคมนายจา้งในกิจการของสมาชิกเพ่ือประโยชนข์อง

สมาชิกของสหภาพแรงงานเป็นสาํคญั ซ่ึงในประเดน็ความ

ปลอดภยัของลูกจา้งในการทาํงานจดัเป็นสวสัดิการอยา่ง

หน่ึงท่ีนายจา้งจาํเป็นตอ้งจดัใหมี้มาตรฐานความปลอดภยั

ภายใตก้รอบของกฎหมาย    

  4. การประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ

พนกังานตรวจความปลอดภยั มีบทบาทสาํคญัในการ

สอดส่องดูแลใหน้ายจา้งดาํเนินการตามกฎหมาย

เพ่ือใหลู้กจา้งเกิดความปลอดภยัในการทาํงาน ในกรณี

ท่ีสถานประกอบกิจการเกิดอุบติัภยัร้ายแรง หรือลกูจา้ง

ประสบอนัตรายจากการทาํงาน กรณีท่ีลกูจา้งเสียชีวิต 

หรือบุคคลในสถานประกอบกิจการประสบอนัตราย

หรือไดรั้บความเสียหาย อนัเน่ืองมาจากเพลิงไหม ้การ
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ระเบิด สารเคมีร่ัวไหล หรืออุบติัภยัร้ายแรงอ่ืนหรือ

กรณีท่ีมีลูกจา้งประสบอนัตราย หรือเจบ็ป่วยตาม

กฎหมายวา่ดว้ยเงินทดแทน กฎหมายกาํหนดวา่เม่ือ

นายจา้งแจง้การประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยต่อ

สาํนกังานประกนัสงัคมตามกฎหมายดงักล่าวแลว้ ให้

นายจา้งส่งสาํเนาหนงัสือแจง้นั้นต่อพนกังานตรวจ

ความปลอดภยัภายในเจด็วนัดว้ย ในทางปฏิบติั เม่ือ

นายจา้งแจง้การเกิดอนัตรายหรืออุบติัเหตุต่อพนกังาน

ตรวจความปลอดภยั พนกังานฯ ไม่ดาํเนินการตามท่ี

กฎหมายกาํหนด ทั้งท่ีกฎหมายใหมี้อาํนาจ เขา้ไปใน

สถานประกอบกิจการหรือสาํนกังานของนายจา้งใน

เวลาทาํการหรือเม่ือเกิดอุบติัภยั ตรวจสอบหรือ

บนัทึกภาพและเสียงเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงานท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ใชเ้คร่ืองมือในการ

ตรวจวดัหรือตรวจสอบเคร่ืองจกัร หรืออุปกรณ์ใน

สถานประกอบกิจการ เกบ็ตวัอยา่งของวสัดุหรือ

ผลิตภณัฑใ์ด ๆ เพ่ือวิเคราะห์เก่ียวกบัความปลอดภยั 

สอบถามขอ้เท็จจริง หรือสอบสวนเร่ืองใด ๆ ภายใน

ขอบเขตอาํนาจและเรียกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมาช้ีแจง  

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะด้านกฎหมาย 

 1. กาํหนดหลกัการทางกฎหมายใหค้นทาํงานมี

สิทธิหยดุหรือละท้ิงงานท่ีมีลกัษณะอนัตรายได ้เพ่ือป้อง 

กนัความเสียหายท่ีอาจเกิดแก่ลูกจา้ง หรือคนทาํงานได ้

อยา่งทนัท่วงที 

 2. กาํหนดโทษสาํหรับพนกังานตรวจความ

ปลอดภยัท่ีกระทาํการฝ่าฝืนหนา้ท่ีตามกฎหมายไวใ้น 

หมวด 8 บทกาํหนดโทษ เพ่ือใหก้ลไกการบงัคบัใช้

กฎหมายมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 3. หน่วยงานของภาครัฐควรเผยแพร่หลกัการและ

สาระสาํคญัของกฎหมายอยา่งทัว่ถึง เพ่ือใหน้ายจา้ง ลูกจา้ง

เขา้ใจถึงสิทธิหนา้ท่ีของตนเองตามกฎหมายอนัจะส่งผลให้

การบงัคบัใชก้ฎหมายสมัฤทธิผล 

        

ข้อเสนอแนะทางนโยบาย 

 1. นายจา้งควรกาํหนดสิทธิและหนา้ท่ีและขอ้ควร

ปฏิบติัดา้นความปลอดภยัไวใ้นขอ้บงัคบัการทาํงาน หรือ 

คู่มือการทาํงาน รวมทั้งใหลู้กจา้งสามารถเขา้ถึงขอ้มลูดา้น

ความปลอดภยัไดท้ัว่ถึงและเสมอภาค เพ่ือใหก้ารดาํเนินการ

ดา้นความปลอดภยัเป็นระบบ และนาํไปปฏิบติัไดง่้าย 

 2. จดัฝึกอบรมบุคลากรในสถาน

ประกอบการใหค้รอบคลุมทั้งหลกัการของกฎหมาย

เก่ียวกบัความปลอดภยัในการทาํงาน และฝึกทกัษะการ

ป้องกนัอนัตรายดา้นการใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองจกัรในการ

ทาํงาน การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ ตลอดจนมีการทบทวน

นโยบายและแผนดาํเนินงานอย่างต่อเน่ือง 

 3. นโยบายหรือแผนการคุม้ครองความปลอดภยั

ของสถานประกอบการควรมุ่งเนน้การป้องกนัมากกวา่การ

แกไ้ข 

 4. หน่วยงานภาครัฐควรรณรงคใ์หป้ระชาชนทุกคน

ตระหนกัถึงสิทธิของผูใ้ชแ้รงงานตามหลกัการสิทธิ

มนุษยชน และเห็นความสาํคญัของการทาํงานอยา่งมีความ

ปลอดภยัในชีวิต ร่างกาย และทรัพยสิ์น 
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ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในการเข้าใช้บริการ: 

กรณศึีกษาร้านนําทองชัย อะไหล่รถยนต์ อาํเภอเมอืง จังหวดัอบุลราชธานี 

Marketing Mix of Customer’s View Affecting Customer Satisfaction of  

Automobile Parts Shop: A Case Study of Numthongchai, Mueang District,  

 Ubon Ratchathani Province  

 

                                                                                                                                                                                         ติณณ์  ขจรเงิน                                                                                             

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการเขา้ใชบ้ริการของลกูคา้ร้านนาํทองชยั อะไหล่รถยนต ์อาํเภอเมือง 

จงัหวดัอุบลราชธานี (2) ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการเขา้ใช้

บริการของลกูคา้ร้านนาํทองชยั อะไหล่รถยนต ์อาํเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูเ้ขา้มาใชบ้ริการร้าน

นาํทองชยั อะไหล่รถยนต ์อาํเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี จาํนวน 220 คน ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก่ การวิเคราะห์สหสมัพนัธ์แบบเพียร์

สนั และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจยั พบวา่ (1) ความสมัพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาดใน

มุมมองของผูบ้ริโภคและความพึงพอใจในการเขา้ใชบ้ริการ พบวา่ ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค ดา้นตน้ทุนของ

ผูบ้ริโภค ดา้นความสะดวกในการซ้ือ และดา้นการส่ือสารมีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในการเขา้ใชบ้ริการฯ อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ (2) ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจใน

การเขา้ใชบ้ริการ พบวา่ ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค  และดา้นการส่ือสารมีผลต่อความพึงพอใจในการเขา้ใชบ้ริการ

ฯ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ส่วนดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค และดา้นความสะดวกในการซ้ือมีผลต่อความพึง

พอใจในการเขา้ใชบ้ริการฯ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

คําสําคัญ : ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค, ความพึงพอใจในการเขา้ใชบ้ริการ, ร้านอะไหล่รถยนต ์

  

Abstract 

 The purpose of this research was as follows: (1) to study marketing mix of customer’s view related to 

customer satisfaction in Numthongchai shop, Mueang District, Ubon Ratchathani Province. (2)  To study marketing 

mix of customer’s view that affected customer satisfaction in Numthongchai shop, Mueang District, Ubon 

Ratchathani Province. This research was a quantitative research. The samples were customers of Numthongchai shop 

which consisted of 220 customers selected  by convenience. The research instrument was a questionnaire. The 

statistics were Pearson’s Correlation Analysis, and Multiple Regression Analysis. The results found that: (1) The 
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relationship between marketing mix of customer’s view and customer satisfaction found that customer’s wants and 

needs, cost of consumer’s appreciation, convenience to buy, and communication were statistically and significantly 

related with customer satisfaction at 0.01 level and (2) The influence of marketing mix of customer’s view on 

customer satisfaction showed that customer’s wants and needs and communication have statistically and significantly 

affected customer satisfaction at 0.01 level. The cost of consumer’s appreciation and convenience to buy has 

statistically and significantly affected customer satisfaction at 0.05 levels.  

 

Keywords: marketing mix of customer’s view, customer satisfaction, automobile parts shop 

 

ความนํา  

 ในปัจจุบนัมีจาํนวนรถยนตเ์พ่ิมมากข้ึน สาเหตุ

จากผูค้นไดใ้ชร้ถยนตใ์นการอาํนวยความสะดวกสาํหรับ

การเดินทางจากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึง ต่อมาได้

ประยกุตใ์ชร้ถยนตม์าเป็นเคร่ืองมือในการทาํมาหาเล้ียง

ชีพ ส่งผลใหจ้าํนวนรถยนตน์ั้นมีจาํนวนเพ่ิมมากข้ึน โดย

เพ่ิมข้ึนจากปี 2554-ปี 2555 ถึงร้อยละ 7.56 (กรมการ

ขนส่งทางบก, 2556) ซ่ึงในการใชร้ถยนตย์อ่มมีการสึก

หรอหรือชาํรุดของรถยนตอ์นัเน่ืองมาจากการเส่ือมสภาพ

หรือเกิดอุบติัเหตุ จึงทาํใหต้อ้งมีการซ่อมแซมและบาํรุง

ส่วนท่ีสึกหรอ ซ่ึงสามารถทาํไดโ้ดยการเปล่ียนช้ินส่วน

ใหม่เขา้มาแทนท่ีช้ินส่วนเดิมท่ีเกิดการสึกหรอหรือ

เส่ือมสภาพไปแลว้ โดยท่ีไม่สามารถนาํเอาช้ินส่วนเดิม

มาซ่อมแซมและนาํกลบัไปใชไ้ด ้(ประสานพงษ ์ 

หาเรือนชีพ, 2543) ดงันั้น ในการเปล่ียนช้ินส่วนอะไหล่

นั้น ผูบ้ริโภคสามารถหาซ้ือช้ินส่วนไดจ้ากศูนยบ์ริการ

ตวัแทนจาํหน่ายรถยนตห์รือสามารถหาซ้ือไดจ้ากร้าน

อะไหล่รถยนตท์ัว่ไปตามทอ้งตลาด ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยการเขา้ใชบ้ริการของผูบ้ริโภค

ยอ่มตอ้งการท่ีจะไดรั้บสินคา้ท่ีดีมีคุณภาพและการบริการ

ท่ีดี ดงันั้นในการใหบ้ริการจึงจะตอ้งเขา้ใจในหลกัการ 

สาเหตุ หรือวตัถุประสงคใ์นการเขา้ใชบ้ริการของลกูคา้ 

เพ่ือท่ีจะสามารถตอบสนองความตอ้งการไดโ้ดยตรง ซ่ึง

การทาํใหผู้เ้ขา้ใชบ้ริการเกิดความพึงพอใจในการเขา้ใช้

บริการมากท่ีสุดนั้น โดยส่วนมากจะนาํเอาหลกัการ

เก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ

ผูบ้ริโภค (marketing mix of customer’s view) เขา้มา

เก่ียวขอ้งในการใหบ้ริการ ทั้งน้ีหลกัการดงักล่าวได้

พฒันามาจากหลกัการส่วนประสมทางการตลาด 

(marketing mix) เน่ืองจากในสมยัก่อนนั้นไดเ้นน้การ

ใหบ้ริการไปท่ีฝ่ายผูใ้หบ้ริการเป็นหลกั แต่เม่ือเขา้สู่ยคุ

ปัจจุบนัการขายสินคา้หรือการบริการนั้นจาํเป็นท่ีจะตอ้ง

เขา้ใจในตวัของผูบ้ริโภคมากยิ่งข้ึนกวา่เดิม ทาํใหเ้กิดการ

เปล่ียนแปลงความสนใจในหลกัการไปยงัผูบ้ริโภคมาก

ยิ่งข้ึน (บุริม โอทกานนท,์ 2555) เพ่ือตอ้งการตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ใหเ้กิดความความพึงพอใจในการ

เขา้ใชบ้ริการและเกิดความตอ้งการเขา้มาใชบ้ริการใหม่

ในคร้ังหนา้ นอกจากน้ีการสร้างความพึงพอใจใหก้บัผู ้

เขา้ใชบ้ริการนั้น เป็นส่ิงสาํคญัท่ีช่วยทาํใหล้กูคา้เกิดการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือหรือเลือกใชบ้ริการในดา้นต่าง ๆ โดย

บางคร้ังความรู้สึกประทบัใจในการบริการของลูกคา้นั้น 

อาจจะเป็นการทาํใหเ้กิดการนึกถึงการบริการเช่นน้ีหรือ

การบริการท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัเช่นน้ีเป็นอยา่งแรก ซ่ึงจะ

ทาํใหเ้กิดการจดจาํ ประทบัใจ และนึกถึงแลว้ อาจจะทาํ

ใหเ้กิดการบอกต่อใหก้บัลูกคา้ผูอ่ื้นถึงการไดรั้บการ

บริการท่ีมีความพึงพอใจต่อตนเอง (ณฐัพชัร์  

ลอ้ประดิษฐพ์งษ,์ 2549, หนา้ 25-31) ซ่ึงจากสาเหตุน้ีเอง

อาจจะเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัผูใ้หบ้ริการอีก

ดว้ย 
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โดยในปัจจุบนัน้ี ภายในจงัหวดัอุบลราชธานีมี

จาํนวนของรถยนตจ์าํนวนมาก สาเหตุหน่ึงเกิดจากเป็น

จงัหวดัท่ีติดกบัประเทศเพ่ือนบา้น อนัไดแ้ก่ ประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นตน้ จึงถือ

ไดว้า่เป็นจงัหวดัท่ีเป็นทางผา่นไปยงัจงัหวดัอ่ืนของ

ประเทศเพ่ือนบา้นรายรอบ (ด่านศุลกากรช่องเมก็, 2556) 

จึงส่งผลใหบ้างคร้ังศูนยบ์ริการรถยนตย์ี่หอ้ต่างๆ ไม่

สามารถท่ีจะรองรับการใหบ้ริการซ่อมแซมรถยนต์

ไดม้ากพอกบัจาํนวนรถยนตท่ี์ว่ิงอยูต่ามทอ้งถนน หรือ

ในขณะเดียวกนัผูใ้ชร้ถยนตมี์ความเห็นในการซ้ืออะไหล่

จากศูนยบ์ริการมีราคาแพง ทาํใหผู้ใ้ชร้ถยนตจ์าํนวนมาก

หนัมาใชบ้ริการร้านอะไหล่รถยนตเ์พ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้

เกิดการแข่งขนัทางดา้นการบริการเพ่ิมมากข้ึน แต่ในทาง

กลบักนัการบริหารของร้านอะไหล่รถยนตโ์ดยส่วนมาก

ยงัไม่มีโครงสร้างการบริหารอยา่งชดัเจน เน่ืองจากมี

ระบบบริหารงานแบบระบบครอบครัว ไม่ไดมุ่้งเนน้ไป

ยงัการทาํการตลาดอยา่งชดัเจน รวมทั้งพนกังานภายใน

ร้านอะไหล่รถยนตไ์ม่ไดเ้ขา้รับการฝึกฝนและอบรม

เหมือนกบัพนกังานตามศูนยบ์ริการรถยนต ์ซ่ึงจะทาํให้

การบริการแก่ลกูคา้ท่ีออกมานั้นข้ึนอยูก่บัความรู้และ

ประสบการณ์ในการทาํงานของพนกังานแต่ละคน ดงันั้น 

จึงทาํใหเ้กิดแรงจูงใจในการทาํการวิจยัทางดา้นการตลาด 

เพ่ือวิเคราะห์ปัจจยัดา้นต่าง ๆ ท่ีทาํใหผู้เ้ขา้ใชบ้ริการเกิด

ความพึงพอใจในการเขา้ใชบ้ริการร้านอะไหล่รถยนต์

มากท่ีสุด ซ่ึงร้านอะไหล่รถยนตท่ี์จะศึกษานั้น ไดแ้ก่ ร้าน

นาํทองชยั อะไหล่รถยนต ์มีการดาํเนินธุรกิจแบบ

ครอบครัว ดงันั้น จึงไม่มีรูปแบบท่ีชดัเจนในการ

บริหารงานในดา้นต่างๆ รวมไปถึงการขายสินคา้และ

บริการอีกดว้ย อีกทั้งการแข่งขนัทางในดา้นตลาดอะไหล่

รถยนตภ์ายในจงัหวดัอุบลราชธานีท่ีเพ่ิมสูงข้ึน แต่ทาง

ร้านยงัไม่มีความสามารถในการแข่งขนักบัตลาดอะไหล่

รถยนตม์ากพอ ส่งผลใหมี้ส่วนแบ่งทางการตลาดอยูใ่น

ระดบัตํ่า ดว้ยสาเหตุดงักล่าว ผูวิ้จยัจึงเกิดแนวความคิดใน

การศึกษาระดบัความพึงพอใจของลกูคา้ท่ีเขา้มาใช้

บริการภายในร้านนาํทองชยัอะไหล่รถยนต ์เพ่ือท่ีจะช่วย

ในการพฒันาใหส้ามารถแข่งขนัและอยูร่อดไดภ้ายใน

ตลาดอะไหล่รถยนตข์องจงัหวดัอุบลราชธานี รวมทั้งจะ

ช่วยในการบริหารงานอีกดว้ย 

   

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดใน

มุมมองของผูบ้ริโภคท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจ

ในการเขา้ใชบ้ริการของลกูคา้ร้านนาํทองชยั อะไหล่

รถยนต ์อาํเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี 

 2. เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดใน

มุมมองของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการเขา้

ใชบ้ริการของลกูคา้ร้านนาํทองชยั อะไหล่รถยนต ์อาํเภอ

เมือง จงัหวดัอุบลราชธานี 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย         

 การกาํหนดกรอบแนวคิดของการวิจยัคร้ังน้ี 

นาํเอาแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมทาง

การตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค (Lauterborn, 1990) 

และความพึงพอใจของลูกคา้ (Parasuraman, Zeithaml & 

Berry, 1988) ซ่ึงสามารถแสดงไดจ้ากกรอบแนวความคิด

ของการวิจยั ดงัภาพ 1 
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ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

สมมติฐานการวจัิย 

1. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ

ผูบ้ริโภคมีความสมัพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการเขา้ใช้

บริการของลกูคา้ร้านนาํทองชยั อะไหล่รถยนต ์อาํเภอ

เมือง จงัหวดัอุบลราชธานี 

 2. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ

ผูบ้ริโภคมีผลต่อความพึงพอใจในการเขา้ใชบ้ริการของ

ลกูคา้ร้านนาํทองชยั อะไหล่รถยนต ์อาํเภอเมือง จงัหวดั

อุบลราชธานี  

 

แนวคิด ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 แนวคิดเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดใน

มุมมองของผู้บริโภค 

 Lauterborn (1990) ไดใ้หค้วามหมายเก่ียวกบั

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคไวว้า่ 

เป็นองคป์ระกอบท่ีใชใ้นการทาํการตลาดในยคุปัจจุบนั 

โดยจะเป็นการทาํใหเ้กิดความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 

ซ่ึงมุ่งเนน้ไปยงัองคป์ระกอบ 4 ดา้น ดงัน้ี 

 1. ดา้นความตอ้งการของลูกคา้ (consumer 

wants and needs) พฒันามาจากองคป์ระกอบของส่วน

ประสมทางการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ ์(product) โดยให ้

 

แนวคิดไวว้า่ จะตอ้งพฒันาหรือผลิตสินคา้มาเพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเราตอ้งการท่ีจะทาํ

การตลาดโดยเฉพาะ ซ่ึงแตกต่างจากเดิมท่ีมุ่งเนน้ผลิต

สินคา้ออกมาจาํนวนมาก โดยท่ีไม่ไดพิ้จารณาถึงความ

ตอ้งการของลูกคา้อยา่งละเอียด 

 2. ดา้นตน้ทุนของลกูคา้ (cost of consumer’s 

appreciation) พฒันามาจากองค ์ประกอบของส่วน

ประสมทางการตลาดในดา้นราคา (price) โดยใหแ้นวคิด

ไวว้า่ จะตอ้งเขา้ใจในเร่ืองของตน้ทุนของลูกคา้ท่ีจะตอ้ง

เสียไปในการเขา้ซ้ือสินคา้ภายในแต่ละคร้ัง โดยตน้ทุนท่ี

กล่าวถึงนั้นไม่ไดห้มายความถึงค่าของเงินท่ีใชใ้นการซ้ือ

สินคา้เพียงอยา่งเดียว แต่จะตอ้งพิจารณาในเร่ืองของเวลา 

ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ซ่ึงทาํ

ใหต้น้ทุนของลกูคา้มีความแตกต่างกนัออกไป 

 3. ดา้นความสะดวกในการซ้ือ (convenience to 

buy) พฒันามาจากองคป์ระกอบของส่วนประสมทาง

การตลาดในดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (place) โดยให้

แนวคิดไวว้า่ จะตอ้งคิดคาํนึงและมุ่งเนน้ไปยงัความ

สะดวกสบายของลกูคา้ในการซ้ือสินคา้ภายในแต่ละคร้ัง 

ซ่ึงแตกต่างจากเดิมท่ีผูจ้าํหน่ายจะตั้งร้านคา้ท่ีใดๆ กไ็ด ้

เพ่ือท่ีจะใหล้กูคา้เขา้มาซ้ือสินคา้ ซ่ึงการมุ่งเนน้ไปยงั

ความสะดวกสบายในการซ้ือนั้นยงัรวมไปถึงการซ้ือ

ความพงึพอใจในการเข้าใช้บริการของลูกค้าร้าน

นําทองชัย อะไหล่รถยนต์ อําเภอเมือง จังหวัด

อุบลราชธาน ี

1. ดา้นบริการท่ีดีจบัตอ้งได ้เป็นรูปธรรม 

2. ดา้นบริการท่ีดีไวใ้จได ้

3. ดา้นความมุ่งมัน่เตม็ใจในการใหบ้ริการ 

4. ดา้นความรู้ในการใหบ้ริการ 

5. ดา้นความเอาใจใส่ในการใหบ้ริการ 

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ

ผู้บริโภค 

1. ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

2. ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค 

3.ดา้นความสะดวกในการซ้ือ 

4. ดา้นการส่ือสาร 

 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 245

สินคา้ผา่นทางอินเทอร์เน็ตและผา่นทางโทรศพัทอี์กดว้ย 

เพ่ือท่ีจะทาํใหเ้กิดการตดัสินใจในการซ้ือสินคา้ของลูกคา้

เกิดความง่ายยิ่งข้ึน 

 4. ดา้นการส่ือสาร (communication) พฒันามา

จากองคป์ระกอบของส่วนประสมทางการตลาดในดา้น

การส่งเสริมทางการตลาด (promotion) โดยใหแ้นวคิดไว้

วา่ จะตอ้งใหก้ารส่ือสารข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้ท่ีมีความ

ถกูตอ้งและเป็นท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากในปัจจุบนัลกูคา้นั้น

สามารถท่ีจะเลือกไดว้า่จะฟังหรือไม่ฟัง จะสนใจหรือไม่

สนใจกไ็ด ้ดงันั้นจึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งสร้างแรงดึงดูดเพ่ือ

เบ่ียงเบนความสนใจมายงัตวัสินคา้ท่ีไดท้าํการตลาด   

 บุริม โอทกานนท ์(2555) ไดใ้หค้วามหมาย

เก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ

ผูบ้ริโภค คือ เป็นแนวคิดดา้นการตลาดในดา้นการขายท่ี

มุ่งเนน้ใหค้วามสาํคญัไปยงัผูบ้ริโภคหรือลกูคา้  เพ่ือท่ีจะ

ใชใ้นการตอบสนองความตอ้งการ  โดยท่ีแนวคิดส่วน

ประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคน้ี  พฒันา

มาจากแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดเดิม โดยมี

องคป์ระกอบ 4 ดา้น ดงัน้ี 

  1. ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

(consumer wants and needs) คือ การใหค้วามสาํคญัใน

ดา้นสินคา้ท่ีผลิตออกมา ซ่ึงควรท่ีจะเป็นสินคา้ท่ีผูบ้ริโภค

จะซ้ือใชเ้พ่ือแกปั้ญหาความอยู่รอดของผูบ้ริโภค 

(consumer solution) แทนท่ีจะเป็นความอยูร่อดของ

ผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่าย 

  2. ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค 

(consumer’s cost to satisfy) คือ การกาํหนดราคาโดย

พิจารณาถึงตน้ทุนของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งจ่ายเพ่ือท่ีจะใหไ้ด้

สินคา้มาใช ้ซ่ึงการตั้งราคานั้นตอ้งคาํนวณถึงค่าใชจ่้าย

ต่างๆ ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งจ่ายออกไปก่อนท่ีจะจ่ายเงินซ้ือ

สินคา้ ไม่วา่จะเป็นค่าใชจ่้ายในเร่ืองการเดินทาง ค่าจอด

รถ ค่าเสียเวลา เป็นตน้  

  3. ดา้นความสะดวกในการซ้ือ 

(convenience to buy) คือ การกระจายสินคา้ไปยงัจุดขาย 

โดยพิจารณาถึงความสะดวกในการซ้ือสินคา้และบริการ

ของผูบ้ริโภคเป็นหลกั เน่ืองจากในปัจจุบนัผูบ้ริโภคจะ

เป็นผูต้ดัสินใจวา่จะซ้ือท่ีไหน ซ้ือมากเท่าไร และซ้ือเวลา

ใด มากกวา่การซ้ือตามช่องทางท่ีถกูกาํหนดข้ึนจากผูผ้ลิต

และผูจ้าํหน่าย 

  4. ดา้นการส่ือสาร (communication) 

คือ การส่ือสารท่ีตอ้งคาํนึงถึงส่ือและสารท่ีผูบ้ริโภคจะ

รับฟัง เน่ืองจากการตลาดสมยัน้ีไม่ใช่วา่ผูบ้ริโภคจะยอม

ฟังในส่ิงท่ีผูจ้าํหน่ายตอ้งการจะพดูเช่นเดิม แต่ผูบ้ริโภค

สามารถเลือกท่ีจะฟังหรือไม่ฟัง เลือกท่ีจะเช่ือหรือไม่เช่ือ 

ดงันั้นดา้นการส่ือสารควรใหค้วามสาํคญัในการสร้าง

เร่ืองราว สร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจผา่นส่ือท่ีผูบ้ริโภครับฟัง

มากกวา่ 

 จากแนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด

ในมุมมองของผูบ้ริโภค  ผูวิ้จยัไดใ้ชแ้นวทางใน

การศึกษาตามแนวคิดของ Lauterborn (1990) เน่ืองจากมี

องคป์ระกอบของแนวคิดมีความสอดคลอ้งกบับริบทของ

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี 

 แนวคิดเกีย่วกบัความพึงพอใจของลูกค้า 

 Parasuraman, Zeithaml & Berry (1988) ไดใ้ห้

คาํอธิบายเก่ียวกบัองคป์ระกอบของแนวความคิดของ

ความพึงพอใจของลูกคา้ ซ่ึงศึกษาถึงปัจจยัสาํคญัของ

คุณภาพการบริการ ท่ีลกูคา้ใหค้วามสาํคญั โดยมี

องคป์ระกอบอยู ่5 ดา้น ดงัน้ี 

 1. ดา้นบริการท่ีดีจบัตอ้งได ้เป็นรูปธรรม 

(tangibles) คือ เป็นบริการท่ีสามารถจบัตอ้งไดห้รือรู้สึก

ได ้เช่น คุณภาพของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใหบ้ริการ 

เจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ รวมถึงความพยายามทาํใหง้าน

บริการเป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งหรือสัมผสัได ้และช่วยให้

ผูบ้ริโภคเห็นถึงประสิทธิภาพของการบริการ 

 2. ดา้นบริการท่ีดีไวใ้จได ้(reliabilities) คือ เป็น

การบริการท่ีมีความน่าเช่ือถือ ถกูตอ้งแม่นยาํ และไวใ้จ

ได ้ไม่วา่จะมาเขา้ใชบ้ริการเม่ือใด 
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 3. ดา้นความมุ่งมัน่เตม็ใจในการใหบ้ริการ 

(Responsiveness) คือ เป็นการบริการท่ีเตม็พร้อมไปดว้ย

ความมุ่งมัน่ และพร้อมใหบ้ริการเสมอ 

 4. ดา้นความรู้ในการใหบ้ริการ (assurance) คือ 

พนกังานท่ีใหบ้ริการตอ้งมีความรู้ ความชาํนาญ และมี

มารยาท สามารถสร้างความน่าเช่ือถือหรือความเช่ือมัน่

ใหก้บัผูเ้ขา้มาใชบ้ริการ  

 5. ดา้นความเอาใจใส่ในการบริการ (empathy) 

คือ พนกังานตอ้งเอาใจใส่ลูกคา้ สามารถดูแลลกูคา้แต่ละ

บุคคลท่ีมีความตอ้งการแตกต่างกนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 จากองคป์ระกอบของแนวความคิดเก่ียวกบั

ความพึงพอใจของลูกคา้นั้น  จะนาํเอาองคป์ระกอบของ 

Parasuraman, Zeithaml & Berry (1988) มาใชใ้นงานวิจยั

คร้ังน้ี 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร (population) ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี 

ไดแ้ก่ ผูเ้ขา้มาใชบ้ริการร้านนาํทองชยั อะไหล่รถยนต ์

อาํเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี ซ่ึงมีจาํนวนผูเ้ขา้ใช้

บริการ 485 คน (จากการสาํรวจขอ้มลูเบ้ืองตน้ของร้าน

นาํทองชยั โดยอา้งอิงจากรายการขายสินคา้เม่ือเดือน

พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 – มกราคม พ.ศ. 2556) 

 กลุ่มตวัอยา่ง (Sample) ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี 

ไดแ้ก่ ผูเ้ขา้มาใชบ้ริการร้านนาํทองชยั อะไหล่รถยนต ์

อาํเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี มีจาํนวนเท่ากบั 220 คน 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ี ใชแ้บบสอบถาม โดยแบ่ง

ออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปเก่ียวกบัผูเ้ขา้

ใชบ้ริการร้านนาํทองชยั โดยเน้ือหาครอบคลุมขอ้มูล

เก่ียวกบัเพศ อาย ุสถานภาพ วฒิุการศึกษา อาชีพ และ

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีจาํนวน 6 ขอ้ ตอนท่ี 2 ความ

คิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง

ผูบ้ริโภค  โดยเน้ือหาครอบคลุมทั้งหมด 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค (customer’s need) ดา้น

ตน้ทุนของผูบ้ริโภค (cost of consumer’s appreciation) 

ดา้นความสะดวกในการซ้ือ (convenience to buy) และ

ดา้นการส่ือสาร (communication) มีจาํนวน 15 ขอ้ โดยมี

ค่าความเช่ือมัน่ (reliability) คิดเป็นร้อยละ 86.1 (α = 

0.861) ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจใน

การเขา้ใชบ้ริการของลกูคา้ร้านนาํทองชยั อะไหล่รถยนต ์

อาํเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี โดยเน้ือหาครอบคลุม

ทั้งหมด 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบริการท่ีดีจบัตอ้งไดเ้ป็น

รูปธรรม (tangibles) ดา้นบริการท่ีดีไวใ้จได ้(reliabilities) 

ดา้นความมุ่งมัน่เต็มใจในการใหบ้ริการ (responsiveness) 

ดา้นความรู้ในการใหบ้ริการ (assurance)  และดา้นความ

เอาใจใส่ในการบริการ (empathy) มีจาํนวน 18 ขอ้ โดยมี

ค่าความเช่ือมัน่ (reliability) คิดเป็นร้อยละ 89.2 (α = 

0.892) 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดย

มุ่งเนน้การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง

ของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการเขา้ใชบ้ริการของลกูคา้ร้านนาํ

ทองชยั อะไหล่รถยนต ์อาํเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี 

ซ่ึงผูวิ้จยัไดท้าํการรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มลู ดงัน้ี 

  1. ขอ้มลูปฐมภูมิ (primary data) ใช้

วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามจากผูเ้ขา้

ใชบ้ริการร้านนาํทองชยั อะไหล่รถยนต ์อาํเภอเมือง 

จงัหวดัอุบลราชธานี 

  2. ขอ้มลูทุติยภูมิ (secondary data) ใช้

วิธีการคน้ควา้หาขอ้มลูจากหนงัสือ วารสาร ส่ิงพิมพ ์

เอกสาร ฐานขอ้มลู และเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง 
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สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่  

การวิเคราะห์สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s 

correlation analysis) และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิง

พหุคูณ (multiple regression analysis) ใชใ้นการทดสอบ

สมมติฐานทางสถิติ 

 

ผลการวจัิย 

 ผลจากการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดใน

มุมมองของผูบ้ริโภคท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจ

ในการเขา้ใชบ้ริการร้านนาํทองชยั อะไหล่รถยนต ์อาํเภอ

เมือง จงัหวดัอุบลราชธานี พบว่า ส่วนประสมทาง

การตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ดา้นความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภค ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค ดา้นความ

สะดวกในการซ้ือ และดา้นการส่ือสาร มีความสมัพนัธ์

กบัความพึงพอใจในการเขา้ใชบ้ริการฯ อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึงเม่ือพิจารณาความสมัพนัธ์ของ

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคกบั

ความพึงพอใจในการเขา้ใชบ้ริการฯ เป็นรายดา้น พบวา่ 

ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค มีค่าความสมัพนัธ์เท่ากบั 

0.556 หมายความวา่ ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภคมี

ความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในการเขา้ใชบ้ริการฯ อยู่

ในระดบัปานกลาง ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภคมีค่า

ความสมัพนัธ์เท่ากบั 0.427 หมายความวา่ ดา้นตน้ทุน

ของผูบ้ริโภคมีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในการเขา้

ใชบ้ริการฯ อยูใ่นระดบัตํ่า ดา้นความสะดวกในการซ้ือ มี

ค่าความสมัพนัธ์เท่ากบั 0.371 หมายความวา่ ดา้นความ

สะดวกในการซ้ือมีความสมัพนัธ์ต่อความพึงพอใจใน

การเขา้ใชบ้ริการฯ อยูใ่นระดบัตํ่า และดา้นการส่ือสารมี

ค่าความ สมัพนัธ์เท่ากบั 0.532 หมายความวา่ ดา้นการ

ส่ือสารมีความสมัพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการเขา้ใช้

บริการฯ อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีรายละเอียดดงั

ตาราง 1 

ตาราง 1  

การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผู้บริโภคกับความ 

พึงพอใจในการเข้าใช้บริการของลูกค้าร้านนาํทองชัย อะไหล่รถยนต์ อาํเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

ตวัแปร 𝐱𝐱� SD Y X1 X2 X3 X4 

ความพึงพอใจในการเขา้ใชบ้ริการของลูกคา้ 

(Y) 
4.14 0.427 1     

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ

ผูบ้ริโภคดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค (X1) 
4.10 0.620 0.556** 1    

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ

ผูบ้ริโภคดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค (X2) 
4.15 0.541 0.427** 0.436** 1   

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ

ผูบ้ริโภคดา้นความสะดวกในการซ้ือ (X3) 
4.27 0.525 0.371** 0.250** 0.324** 1  

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ

ผูบ้ริโภคดา้นการส่ือสาร (X4) 
4.02 0.630 0.532** 0.463** 0.378** 0.411** 1 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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ส่วนผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดใน

มุมมองของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการ

เขา้ใชบ้ริการร้านนาํทองชยั อะไหล่รถยนต ์อาํเภอ

เมือง จงัหวดัอุบลราชธานี พบว่า ผลวิเคราะห์เชิง

พหุคูณของส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการเขา้ใชบ้ริการ 

มีค่า F = 41.979 และมีค่า Sig = 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ย

กวา่ 0.05 จะแสดงวา่ ค่าความแปรปรวนของกลุ่ม

ตวัอยา่งมีความแปรปรวนเท่ากนั โดยค่าความ

แปรปรวนของความพึงพอใจในการเขา้ใชบ้ริการฯ 

จะพิจารณาจากค่า Adjusted R2 ท่ีมีค่าเท่ากบั 0.428 

ซ่ึงหมายความวา่ ความแปรปรวนของความพึงพอใจ

ในการเขา้ใชบ้ริการในการเขา้ใชบ้ริการฯ มีค่าเท่ากบั

ร้อยละ 42.8 โดยมีรายละเอียดดงัตาราง 2 

 

ตาราง 2  

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผู้บริโภคท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ 

ในการเข้าใช้บริการของลกูค้าร้านนาํทองชัย อะไหล่รถยนต์ อาํเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

ตวัแปร b SE b 𝛃𝛃 t p-value VIF 

ค่าคงท่ี 1.551 0.223  6.943 0.000  

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ

ผูบ้ริโภคดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค  
0.234 0.042 0.339 5.577 0.000** 1.416 

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ

ผูบ้ริโภคดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค  
0.106 0.047 0.134 2.264 0.025* 1.345 

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ

ผูบ้ริโภคดา้นความสะดวกในการซ้ือ 
0.107 0.047 0.132 2.301 0.022* 1.253 

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ

ผูบ้ริโภคดา้นการส่ือสาร 
0.183 0.042 0.270 4.358 0.000** 1.475 

R2 = 0.439, Adjusted R2 = 0.428, SEE = 0.3229, F = 41.979, Sig. = 0.000 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05, ** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

 การทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ

ท่ีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ

ผูบ้ริโภคดา้นต่างๆ โดยพิจารณาจากค่า Variance 

Inflation Factor (VIF) โดยกาํหนดใหค่้า VIF ไม่เกิน 5 

(ผอ่งศรี เกียรติเลิศนภา และคณะ, 2551) และจากผลการ

ทดสอบ พบวา่ ค่า VIF มีค่าเท่ากบั 1.416 1.345 1.253 

และ 1.475 ซ่ึงค่าทั้งหมดมีค่านอ้ยกวา่ 5 แสดงวา่ 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระท่ีเก่ียวกบัส่วน

ประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคมี

ความสมัพนัธ์กนัไม่สูงมาก 

 การทดสอบอิทธิพลของส่วนประสมทาง

การตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ดา้นความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภค ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค ดา้นความ

สะดวกในการซ้ือ และดา้นการส่ือสารท่ีมีผลต่อความ 

พึงพอใจในการเขา้ใชบ้ริการฯ มีค่า p-value เท่ากบั 

0.000, 0.025, 0.022 และ 0.000 ตามลาํดบั แสดงวา่ ดา้น

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคและดา้นการส่ือสารมีผลต่อ

ความความพึงพอใจในการเขา้ใชบ้ริการฯ อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ส่วนดา้นตน้ทุนของ

ผูบ้ริโภคและดา้นความสะดวกในการซ้ือมีผลต่อความ

ความพึงพอใจในการเขา้ใชบ้ริการฯ อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
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สถิติท่ีระดบั 0.05 ในส่วนของค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอย

เชิงพหุสามารถนาํมาใชอ้ธิบายส่วนประสมทางการตลาด

ในมุมมองของผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน

การเขา้ใชบ้ริการฯ ซ่ึงจากผลการวิเคราะห์ขอ้มลู พบวา่ 

ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยเชิงพหุของส่วนประสมทาง

การตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคดา้นความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภค มีค่าเท่ากบั 0.339 หน่วย ซ่ึงจะหมายถึง ถา้ส่วน

ประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคดา้นความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคมีค่าเพ่ิมข้ึนหน่ึงหน่วย จะทาํให้

ความพึงพอใจในการเขา้ใชบ้ริการของลกูคา้มีค่าเพ่ิมข้ึน 

0.339 หน่วย แต่ถา้หากส่วนประสมทางการตลาดใน

มุมมองของผูบ้ริโภคดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภคมีค่า

ลดลงหน่ึงหน่วย จะทาํใหค้วามพึงพอใจในการเขา้ใช้

บริการของลกูคา้มีค่าลดลง  0.339 หน่วย ค่าสมัประสิทธ์ิ

การถดถอยเชิงพหุของส่วนประสมทางการตลาดใน

มุมมองของผูบ้ริโภคดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค มีค่าเท่ากบั 

0.134 หน่วย หมายถึง ถา้ส่วนประสมทางการตลาดใน

มุมมองของผูบ้ริโภคดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภคมีค่าเพ่ิมข้ึน

หน่ึงหน่วย จะทาํใหค้วามพึงพอใจในการเขา้ใชบ้ริการ

ของลกูคา้มีค่าเพ่ิมข้ึน 0.134 หน่วย แต่ถา้หากส่วน

ประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคดา้นตน้ทุน

ของผูบ้ริโภคมีค่าลดลงหน่ึงหน่วย จะทาํใหค้วามพึง

พอใจในการเขา้ใชบ้ริการของลกูคา้มีค่าลดลง 0.134 

หน่วย ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยเชิงพหุของส่วนประสม

ทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคดา้นความสะดวก

ในการซ้ือ มีค่าเท่ากบั 0.132 หน่วย หมายถึง ถา้ส่วน

ประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคดา้นความ

สะดวกในการซ้ือมีค่าเพ่ิมข้ึนหน่ึงหน่วย จะทาํใหค้วาม

พึงพอใจในการเขา้ใชบ้ริการของลูกคา้มีค่าเพ่ิมข้ึน 0.132 

หน่วย แต่ถา้หากส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง

ของผูบ้ริโภคดา้นความสะดวกในการซ้ือมีค่าลดลงหน่ึง

หน่วย จะทาํใหค้วามพึงพอใจในการเขา้ใชบ้ริการของ

ลกูคา้มีค่าลดลง 0.132 หน่วย และค่าสมัประสิทธ์ิการ

ถดถอยเชิงพหุของส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง

ของผูบ้ริโภคดา้นการส่ือสาร มีค่าเท่ากบั 0.270 หน่วย 

หมายถึง ถา้ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ

ผูบ้ริโภคดา้นการส่ือสาร มีค่าเพ่ิมข้ึนหน่ึงหน่วย จะทาํให้

ความพึงพอใจในการเขา้ใชบ้ริการของลกูคา้มีค่าเพ่ิมข้ึน 

0.270 หน่วย แต่ถา้หากส่วนประสมทางการตลาดใน

มุมมองของผูบ้ริโภคดา้นการส่ือสาร มีค่าลดลงหน่ึง

หน่วย จะทาํใหค้วามพึงพอใจในการเขา้ใชบ้ริการของ

ลกูคา้มีค่าลดลง 0.270 หน่วย   

 

การอภิปรายผล 

จากการศึกษางานวิจยั พบวา่ ส่วนประสมทาง

การตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคมีความสมัพนัธ์และมี

อิทธิพลกบัความพึงพอใจในการเขา้ใชบ้ริการของลกูคา้

ร้านนาํทองชยั อะไหล่รถยนต ์อาํเภอเมือง จงัหวดั

อุบลราชธานี ซ่ึงจากผลของการวิจยัดงักล่าว มีความ

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้โดยความสมัพนัธ์

และอิทธิพลระหวา่งส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง

ของผูบ้ริโภคกบัความพึงพอใจในการเขา้ใชบ้ริการของ

ลกูคา้ฯ มีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัดงัน้ี 

 1. ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภคมี

ความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในการเขา้ใชบ้ริการของ

ลกูคา้ร้านนาํทองชยั อะไหล่รถยนต ์อาํเภอเมือง จงัหวดั

อุบลราชธานี โดยสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Lauterborn 

(1990) ท่ีกล่าววา่ ส่วนประสมทางการ ตลาดในมุมมอง

ของผูบ้ริโภคดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภคจะพฒันา

เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีตอ้งการจะทาํ

การตลาดโดยเฉพาะ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

พกัตร์วิมล กลสรร (2551) ศึกษาเร่ืองส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของบริษทั ทีโอที จาํกดั

(มหาชน) ส่วนในดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภคมีผลต่อ

ความพึงพอใจในการเขา้ใชบ้ริการของลกูคา้ฯ จะ

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของบุริม โอทกานนท ์(2555) ท่ี

กล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
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ผูบ้ริโภคนั้น เป็นการใหค้วามสาํคญัในดา้นของการผลิต

สินคา้ออกมา เพ่ือใชแ้กไ้ขปัญหาความอยูร่อดของ

ผูบ้ริโภค โดยความสมัพนัธ์และอิทธิพลระหวา่งส่วน

ประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคดา้นความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคกบัความพึงพอใจในการเขา้ใช้

บริการของลกูคา้ฯ จะพิจารณาจากทางร้านมีสินคา้ครบ

ตามความตอ้งการของลกูคา้ ร้านคา้จะตอ้งมีสินคา้ท่ีมี

ความทนัสมยั ร้านคา้จะตอ้งมีตราสินคา้ท่ีหลากหลายเพ่ือ

เป็นทางเลือกใหก้บัลกูคา้ในการเขา้มาใชบ้ริการ ร้านคา้

จะมีการรับบริการสัง่สินคา้ผา่นทางระบบโทรศพัทห์รือ

ระบบอ่ืน ๆ และทางร้านจะตอ้งมีบริการส่งสินคา้ใหก้บั

ลกูคา้ไปยงัเป้าหมายต่างๆ ท่ีลูกคา้กาํหนด 

 2. ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภคมีความสมัพนัธ์กบั

ความพึงพอใจในการเขา้ใชบ้ริการของลกูคา้ร้านนาํทอง

ชยั อะไหล่รถยนต ์อาํเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี โดย

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Lauterborn (1990) ท่ีกล่าววา่ 

ส่วนประสมทางการ ตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคดา้น

ตน้ทุนของผูบ้ริโภคจะตอ้งเขา้ใจในเร่ืองของตน้ทุนท่ี

ตอ้งเสียไปของลกูคา้ในการเขา้ใชบ้ริการแต่ละคร้ัง โดย

ตน้ทุนท่ีกล่าวถึงนั้นไม่ไดห้มายถึงค่าเงินเพียงอยา่งเดียว 

แต่ยงัรวมไปถึงตน้ทุนดา้นเวลา ตน้ทุนในการเดินทาง 

เป็นตน้ ส่วนในดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภคมีผลต่อความพึง

พอใจในการเขา้ใชบ้ริการของลกูคา้ฯ จะสอดคลอ้งกบั

แนวคิดของบุริม โอทกานนท ์(2555) ท่ีกล่าววา่ ส่วน

ประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคดา้นตน้ทุน

ของผูบ้ริโภคเป็นการกาํหนดราคาท่ีพิจารณามาจาก

ตน้ทุนของผูบ้ริโภคท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือใหไ้ดสิ้นคา้มาใช ้

โดยความสมัพนัธ์และอิทธิพลระหวา่งส่วนประสมทาง

การตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคดา้นตน้ทุนของ

ผูบ้ริโภคกบัความพึงพอใจในการเขา้ใชบ้ริการฯ จะ

พิจารณาจากราคาของสินคา้ภายในร้านคา้จะตอ้งมีความ

ใกลเ้คียงกบัร้านคา้อ่ืนท่ีอยู่ในละแวกใกลเ้คียง ราคา

สินคา้ของร้านคา้สามารถต่อรองราคาได ้และราคาของ

สินคา้ภายในร้านมีความคุม้ค่าในการเสียเวลาเขา้มาใช้

บริการ เช่น ค่าใชจ่้ายดา้นการเดินทาง ค่าใชจ่้ายดา้นเวลา 

และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 

 3. ดา้นความสะดวกในการซ้ือมีความสมัพนัธ์

กบัความพึงพอใจในการเขา้ใชบ้ริการของลกูคา้ร้านนาํ

ทองชยั อะไหล่รถยนต ์อาํเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี 

โดยสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Lauterborn (1990) ท่ีกล่าว

วา่ ส่วนประสมทางการ ตลาดในดา้นความสะดวกในการ

ซ้ือจะตอ้งคาํนึงถึงและมุ่งเนน้ไปยงัความสะดวกสบาย

ของลกูคา้ในการซ้ือสินคา้ในแต่ละคร้ัง เพ่ือท่ีจะทาํให้

เกิดการตดัสินใจในการซ้ือสินคา้ของลกูคา้เกิดความง่าย

ยิ่งข้ึน และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพกัตร์วิมล กลสรร 

(2551) ศึกษาเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดท่ีสมัพนัธ์

กบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เน็ตความเร็ว

สูงของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ส่วนในดา้นความ

สะดวกในการซ้ือมีผลต่อความพึงพอใจในการเขา้ใช้

บริการของลกูคา้ฯ จะสอดคลอ้งกบัแนวคิดของบุริม  

โอทกานนท ์(2555) ท่ีกล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาด

ในมุมมองของผูบ้ริโภคดา้นความสะดวกในการซ้ือเป็น

การกระจายสินคา้ไปยงัจุดขาย โดยพิจารณาถึงความ

สะดวกในการซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคเป็นหลกั 

โดยความสมัพนัธ์และอิทธิพลระหวา่งส่วนประสมทาง

การตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคดา้นความสะดวกใน

การซ้ือกบัความพึงพอใจในการเขา้ใชบ้ริการของลกูคา้ฯ 

จะพิจารณาจากร้านคา้จะตอ้งมีทาํเลท่ีสามารถเขา้มาใช้

บริการไดง่้าย ร้านคา้จะตอ้งมีสถานท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ

ต่อจาํนวนของลูกคา้ในการเขา้ใชบ้ริการ และร้านคา้

จะตอ้งมีทาํเลท่ีสามารถมองเห็นไดง่้าย 

 4. ดา้นการส่ือสารมีความสมัพนัธ์กบัความ

ความพึงพอใจในการเขา้ใชบ้ริการของลกูคา้ร้านนาํทอง

ชยั อะไหล่รถยนต ์อาํเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี โดย

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Lauterborn (1990) ท่ีกล่าววา่ 

ส่วนประสมทางการ ตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคดา้น

การส่ือสารเป็นการส่ือสารข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้ท่ีมี

ความถกูตอ้งและเป็นท่ีน่าสนใจ เพ่ือเป็นการสร้างแรง
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ดึงดูดเพ่ือเบ่ียงเบนความสนใจมายงัสินคา้ท่ีไดท้าํ

การตลาด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพกัตร์วิมล  

กลสรร (2551) ไดศึ้กษาเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดท่ี

สมัพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เน็ต

ความเร็วสูงของบริษทั ทีโอที จาํกดั(มหาชน) ส่วนใน

ดา้นการส่ือสารมีผลต่อความพึงพอใจในการเขา้ใช้

บริการของลกูคา้ฯ จะสอดคลอ้งกบัแนวคิดของบุริม  

โอทกานนท ์(2555) ท่ีกล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาด

ในมุมมองของผูบ้ริโภคดา้นการส่ือสารเป็นการส่ือสารท่ี

ตอ้งคาํนึงถึงส่ือและสารท่ีผูบ้ริโภคจะรับฟัง เน่ืองจาก

ตลาดในสมยัน้ีผูบ้ริโภคสามารถเลือกท่ีจะฟังหรือไม่ฟัง 

เลือกท่ีจะเช่ือหรือไม่เช่ือ ดงันั้นดา้นการส่ือสารควรให้

ความสาํคญัในการสร้างเร่ืองราว สร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจ

ผา่นส่ือท่ีผูบ้ริโภครับฟังมากกว่า โดยความสมัพนัธ์และ

อิทธิพลระหวา่งส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ

ผูบ้ริโภคดา้นการส่ือสารกบัความพึงพอใจในการเขา้ใช้

บริการของลกูคา้ฯ จะพิจารณาจากการใหข้อ้มลูของ

สินคา้ภายในร้านท่ีมีความน่าเช่ือถือและทนัสมยัแก่ลูกคา้

ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ ทางร้านจะตอ้งมีการแสดงสินคา้

ตวัอยา่งหรือรายการสินคา้ (catalog) ใหแ้ก่ลกูคา้เลือกซ้ือ

หรือเลือกชมได ้และทางร้านคา้จะตอ้งมีการแจง้ข่าวสาร

และขอ้มลูเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการใหม่ของทางร้านคา้

  

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจยั พบวา่ ความสมัพนัธ์และ

อิทธิพลระหวา่งส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ

ผูบ้ริโภคกบัความพึงพอใจในการเขา้ใชบ้ริการของลกูคา้

ร้านนาํทองชยั อะไหล่รถยนต ์อาํเภอเมือง จงัหวดั

อุบลราชธานี มีความสมัพนัธ์กนัและมีอิทธิพลต่อกนั 

แสดงใหเ้ห็นวา่ เม่ือผูป้ระกอบการใหค้วามสาํคญักบั

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคจะทาํ

ใหค้วามพึงพอใจของลกูคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการเพ่ิมมากข้ึน

เช่นกนั โดยจะมุ่งเนน้ใหค้วามสาํคญัในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

 1. ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค เน่ืองจากเป็น

ตวัแปรท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด 

ดงันั้น ผูป้ระกอบการควรใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของการ

มีสินคา้ครบตามความตอ้งการ มีสินคา้ท่ีทนัสมยั มีตรา

สินคา้ท่ีหลากหลายเพ่ือใหล้กูคา้ไดเ้ลือกตามความ

เหมาะสมกบัการทาํงาน มีบริการสัง่สินคา้ผา่นทางระบบ

โทรศพัท ์และจะตอ้งมีบริการส่งสินคา้ไปยงัสถานท่ี 

ต่าง ๆ ตามท่ีลกูคา้ตอ้งการ เป็นตน้ เพ่ือเป็นการ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการให้

เกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 2. ดา้นการส่ือสาร เป็นตวัแปรท่ีผูต้อบ

แบบสอบถามไดใ้หค้วามสาํคญัรองลงมาจากดา้นความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภค ดงันั้น ผูป้ระกอบการควรพฒันา

และใหค้วามความสาํคญัในเร่ืองของร้านคา้ท่ีจะตอ้งให้

ความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัตวัสินคา้เพ่ือสร้างความ

น่าเช่ือถือใหเ้กิดข้ึนแก่ลูกคา้ ร้านคา้จะตอ้งใหค้าํแนะนาํ

เก่ียวกบัตวัสินคา้ท่ีมีความทนัสมยัอยูเ่สมอ ร้านคา้จะตอ้ง

มีสินคา้ตวัอยา่งหรือรายการสินคา้ (catalog) ใหลู้กคา้ได้

เลือกซ้ือ และร้านคา้จะตอ้งมีการแจง้ข่าวสารและขอ้มลู

ของสินคา้และบริการใหม่ ๆ ใหแ้ก่ลูกคา้ เป็นตน้ เพ่ือ

ส่งผลใหเ้กิดความพึงพอใจในการเขา้ใชบ้ริการเพ่ิมมาก

ข้ึนจากเดิม 

 3. ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค และดา้นความ

สะดวกในการซ้ือ ถึงแมว้า่ทั้งสองตวัแปรจะเป็นตวัแปรท่ี

ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญันอ้ยท่ีสุด แต่

ผูป้ระกอบการควรท่ีจะพฒันาทั้งสองดา้นใหส่้งผลต่อ

ความพึงพอใจในการเขา้ใชบ้ริการของลกูคา้เพ่ิมมากข้ึน 

โดยผูป้ระกอบการควรใหค้วามสาํคญัในดา้นตน้ทุนของ

ผูบ้ริโภคในเร่ืองของการตั้งราคาสินคา้ท่ีมีความใกลเ้คียง

กบัร้านคา้อ่ืน ราคาของสินคา้ภายในร้านสามารถต่อรอง

ได ้และราคาของสินคา้ภายในร้านมีความคุม้ค่ากบัการ

เดินทางเขา้มาใชบ้ริการของลกูคา้ เป็นตน้ ส่วนดา้นความ

สะดวกในการซ้ือ ผูป้ระกอบการควรใหค้วามสาํคญัใน

เร่ืองของร้านคา้ท่ีใหบ้ริการโดยสามารถเขา้มาใชบ้ริการ
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ไดง่้าย ส่วนสถานท่ีจอดรถของลกูคา้ท่ีจะเขา้มาใชบ้ริการ

จะตอ้งมีความสะดวกหรือสามารถจอดรถไดง่้าย และ

สถานท่ีร้านคา้จะตอ้งสามารถมองเห็นหรือสังเกตเห็นได้

ง่าย เป็นตน้ ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการพฒันาและปรับปรุงการ

ใหบ้ริการแก่ลกูคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการอีกดว้ย 

 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษางานวิจยัเก่ียวกบัส่วนประสม

ทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคเพ่ิมเติม ไดแ้ก่ ดา้น

การดูแลลกูคา้ ดา้นความสะดวกสบาย และดา้นความ

สมบูรณ์และการต่อเน่ืองในการประสานงาน เป็นตน้ ซ่ึง

ใชเ้ป็นองคป์ระกอบในการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ

บริการ 

 2. ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัศึกษาความพึงพอใจ

ในการเขา้ใชบ้ริการของผูเ้ขา้ใชบ้ริการร้านนาํทองชยั 

อะไหล่รถยนต ์อาํเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี เพียง

เท่านั้น ซ่ึงในการวิจยัคร้ังหนา้ ควรท่ีจะศึกษาความพึง

พอใจในการเขา้ใชบ้ริการของผูเ้ขา้ใชบ้ริการร้านคา้อ่ืนท่ี

มีลกัษณะการใหบ้ริการหรือสินคา้ท่ีใกลเ้คียงกนัดว้ย เพ่ือ

ทาํการเปรียบเทียบจุดเด่นและจุดท่ีควรปรับปรุงของร้าน

นาํทองชยั อะไหล่รถยนต ์อีกดว้ย 
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อความเส่ียงในการใช้บริการอนิเทอร์เน็ตในการทาํธุรกรรมทางการเงิน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษาความเส่ียงในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตในการทาํธุรกรรมทางการ

เงิน ของลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี (2) ศึกษาปัจจยัท่ีนาํสู่โอกาสการเกิดความเส่ียงมี

ผลต่อความเส่ียงในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตในการทาํธุรกรรมทางการเงินของลกูคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั 

(มหาชน) สาขาอุบลราชธานี  กลุ่มตวัอยา่งคือ ผูท่ี้ใชห้รือเคยใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตในการทาํธุรกรรมทางการเงินของ

ลกูคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี มีจาํนวน 290 คน ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก่ การวิเคราะห์สหสมัพนัธ์แบบ

เพียร์สนั และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจยัพบวา่ (1) ปัจจยัท่ีนาํสู่โอกาสเกิดความเส่ียงดา้นความ

ปลอดภยั ดา้นมิจฉาชีพ และดา้นสถานท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความเส่ียงในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตในการทาํธุรกรรม

ทางการเงินของลกูคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ส่วนปัจจยัดา้นบุคลไม่มีความสมัพนัธ์กบัความเส่ียงในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตในการทาํธุรกรรมทางการเงินของ

ลกูคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี (2) ปัจจยัท่ีนาํสู่โอกาสเกิดความเส่ียงปัจจยัดา้นสถานท่ี 

ดา้นปลอดภยั และดา้นมิจฉาชีพส่งผลต่อความเส่ียงในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตในการทาํธุรกรรมทางการเงินของ

ลกูคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ส่วน

ปัจจยัดา้นบุคคล ไม่ส่งผลต่อความเส่ียงในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตในการทาํธุรกรรมทางการเงินของลูกคา้ธนาคาร

ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี  

 

คําสําคัญ: ปัจจยัท่ีนาํสู่โอกาสเกิดความเส่ียง, ความเส่ียง, การทาํธุรกรรมทางการเงินผา่นอินเทอร์เน็ต  

  

Abstract 

 The purposes of this research were as follows: (1) to study the using risks of internet banking of Siam 

Commercial Bank’s Customers, Ubon Ratchathani Branch. (2) to study leading factors to chance of risks that affected 

the using risks of internet banking of Siam Commercial Bank’s Customers, Ubon Ratchathani Branch. The sample 

consisted of the internet banking of Siam Commercial Bank’s Customers, Ubon Ratchathani Branch with a total of 

290. Questionnaires were used for research instrument. The statistics were Pearson’s Correlation Analysis and 
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Multiple Regression Analysis. The results of this research revealed as follows: (1) The leading factors to chance of 

risks such as place, safety, and criminals were statistically and significantly related to the using risks of internet 

banking of Siam Commercial Bank’s Customers, Ubon Ratchathani Branch at 0.01 level. The leading factors to 

chance of risks such as personal factors were unrelated to using risks of internet banking of Siam Commercial Bank’s 

Customers, Ubon Ratchathani Branch and (2) The leading factors to chance of risks such as place, safety, and 

criminals were statistically and significantly affected to the using risks of internet banking of Siam Commercial 

Bank’s Customers, Ubon Ratchathani Branch at 0.01 and 0.05 level respectively. The leading factors to chance of 

risks such as personal factors were unaffected to using risks of internet banking of Siam Commercial Bank’s 

Customers, Ubon Ratchathani Branch.  

 

Keywords: factors leading to chance of risks,  risk,  internet banking 

 

ความนํา  

  ในดา้นเทคโนโลยีมีความเส่ียงท่ีจะเกิดความ

เสียหายกบัฐานขอ้มูลต่าง ๆ ภายในองคก์ร ขอ้มลูมีการ

ถกูทาํลาย ความเส่ียงจากผูบุ้กรุกขอ้มลู หรือการ

โจรกรรมขอ้มลูท่ีสาํคญั เช่น ขอ้มลูลกูคา้ การลกัลอบเขา้

มาแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มูล ซ่ึงความเส่ียงเหล่าน้ี มีความ

จาํเป็นท่ีจะตอ้งบริหารจดัการดา้นขอ้มลู ดงันั้น การรักษา

ความปลอดภยัของขอ้มลูจึงเป็นเร่ืองสาํคญั (เอกลกัษณ์ 

โสภาพนัธ์, 2553) ปัจจุบนัธนาคารมีการนาํเทคโนโลยีมา

ใชใ้นการทาํธุรกรรม จึงมีความเส่ียงต่อการทาํธุรกรรม

อยา่งมาก ธนาคารมีการใหบ้ริการธนาคารทาง

อิเลก็ทรอนิกส์  หรือเรียกวา่ E-Banking และมีการทาํ

ธุรกรรมการชาํระเงินผา่นบริการ E-Banking เพ่ิมมากข้ึน

เร่ือยๆ จากสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธนาคาร

แห่งประเทศไทย, 2555) ถึงแมว้า่ปัจจุบนัประเทศไทย จะ

ไดมี้การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารใหมี้ประสิทธิภาพและ

ครอบคลุมพ้ืนท่ีกวา้งขวางมากข้ึน แต่อยา่งไรกต็ามคน

ไทยยงัขาดความเช่ือมัน่ในการทาํธุรกรรมทาง

อิเลก็ทรอนิกส์  สาํหรับอุปสรรคหรือภยัคุกคามท่ีส่งผล

กระทบอยา่งสาํคญัต่อความเช่ือมัน่ในการทาํธุรกรรมทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ของประเทศ นอกเหนือจากภยัคุกคามทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีกระทบต่อหลกัการรักษา

ความลบั ความครบถว้นถกูตอ้ง และสภาพพร้อมใชง้าน 

เช่น การกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ

ต่างๆ แลว้ อุปสรรคท่ีสาํคญัประการหน่ึงซ่ึงส่งผลต่อการ

เพ่ิมมลูค่าการทาํธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ของประเทศ

ไทยคือ ปัญหาการฉอ้โกง ท่ีมีแนวโนม้การกระทาํ

ความผิดเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากขอ้มูล

ทางสถิติภยัคุกคามประจาํปี  พ.ศ. 2554 ของศูนย์

ประสานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัระบบ

คอมพิวเตอร์ประเทศไทย (Thailand Computer 

Emergency Response Team) พบวา่ มีสถิติการกระทาํ

ความผิดในลกัษณะของการฉอ้โกงสูงถึงร้อยละ 61.4 เม่ือ

เปรียบเทียบกบัการกระทาํความผิดทางคอมพิวเตอร์ใน

ลกัษณะอ่ืน ซ่ึงสาเหตุท่ีทาํใหป้ริมาณการกระทาํความผิด

โดยการฉอ้โกงเกิดข้ึนมากในการทาํธุรกรรมทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ (พลอย เจริญสม, 2555)   

 จากปัญหาของความเส่ียงในการใชบ้ริการ

อินเทอร์เน็ตในการทาํธุรกรรมทางการเงิน ทาํใหผู้วิ้จยั

เกิดความสนใจท่ีจะทาํการศึกษาขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อความเส่ียงในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตในการ

ทาํธุรกรรมทางการเงินของลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์

จาํกดั (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี ผูวิ้จยัตอ้งการศึกษา
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ความเส่ียงในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตในการทาํ

ธุรกรรมทางการเงินของลกูคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั 

(มหาชน) โดยจะเป็นขอ้มูลแก่ผูท่ี้สนใจในเร่ืองของความ

เส่ียงในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตในการทาํธุรกรรม

ทางการเงิน และยงัเป็นคาํแนะนาํแก่ผูใ้ชบ้ริการ

อินเทอร์เน็ตในการทาํธุรกรรมทางการเงินของลกูคา้

ธนาคารเพ่ือป้องกนัการเกิดความผิดพลาด และความ

เสียหายของขอ้มลูในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตในการทาํ

ธุรกรรมทางการเงิน อีกทั้งยงัสามารถนาํไปประยกุตใ์ช้

ในการบริหารความเส่ียงของสถานบนัการเงินและ

ผูเ้ก่ียวขอ้งในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตในการทาํ

ธุรกรรมทางการเงินอีกดว้ย 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีนาํสู่โอกาสการเกิดความ

เส่ียงมีความสมัพนัธ์กบัความเส่ียงในการใชบ้ริการ

อินเทอร์เน็ตในการทาํธุรกรรมทางการเงินของลกูคา้

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี 

 2. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีนาํสู่โอกาสการเกิดความ

เส่ียงมีผลต่อความเส่ียงในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตใน

การทาํธุรกรรมทางการเงินของลกูคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์

จาํกดั (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี 

 

แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเป็นเร่ืองการป้องกนัความเส่ียง

ท่ีจะเกิดข้ึนในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตในการทาํ

ธุรกรรมทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (2551) ได้

กล่าวถึง ขอ้ควรระวงัในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตในการ

ทาํธุรกรรมทางการเงิน ควรศึกษารูปแบบธุรกรรมและ

วิธีการรักษาความปลอดภยัในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ต

ในการทาํธุรกรรมทางการเงิน ก่อนตดัสินใจใชบ้ริการ 

ติดตามข่าวสารเก่ียวกบัเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยา่งสมํ่าเสมอ

และหลีกเล่ียงการตั้งรหสัผา่นท่ีง่ายต่อการคาดเดา และ

ตอ้งเกบ็รักษาช่ือหรือรหสัผูใ้ชง้านและรหสัผา่นใหเ้ป็น

ความลบัส่วนบุคคล พร้อมทั้งเปล่ียนรหสัผา่นเป็นระยะ

อยา่งต่อเน่ือง  ควรหลีกเล่ียงการเขา้เวบ็ไซตท่ี์แนบมา

พร้อมกบั อีเมลล ์โดยใหพิ้มพต์าํแหน่งของไฟลท่ี์เขา้ถึง

ไดบ้นอินเทอร์เน็ตของธนาคารพาณิชยด์ว้ยตนเอง เม่ือ

ตอ้งการเขา้ใชบ้ริการผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หา้มตอบ

หรือใหข้อ้มลูส่วนบุคคลและขอ้มลูสาํคญัทาง

การเงิน เช่น ช่ือหรือรหสัผูใ้ชง้าน รหสัผา่น และ

หมายเลขบตัรเครดิต เป็นตน้ ไม่วา่ในกรณีใด ๆ กต็าม 

ผา่นทาง อีเมลล ์โทรศพัท ์โทรสารและจดหมาย ควร

ตรวจสอบความถกูตอ้งของรายการธุรกรรมอยา่ง

สมํ่าเสมอ เช่น จาํนวนเงิน วนัท่ีทาํรายการ เลขท่ีบญัชี 

และตรวจสอบยอดเงินในบญัชี เป็นตน้ เพ่ือป้องกนั

รายการผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึน  ควรติดตั้งและปรับปรุง

โปรแกรมเพ่ือการรักษาความปลอดภยัท่ีเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ และ/หรือ อุปกรณ์ต่อพ่วงท่ีใชเ้ป็นช่องทาง

ในการทาํธุรกรรมใหท้นัสมยั เช่น โปรแกรมป้องกนั

ไวรัส (scan virus)  หลีกเล่ียงการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์

สาธารณะ รวมทั้งไม่ควรดาวน์โหลด ติดตั้งโปรแกรมท่ี

ไม่น่าเช่ือถือ โปรแกรมท่ีไม่ทราบแหล่งท่ีมา  ทุกคร้ังท่ี

ใชบ้ริการเสร็จ ควรคลิก “ออกจากระบบ” (Log off, Log 

out, Sign off, etc.) ทนัที เพ่ือป้องกนัมิใหผู้อ่ื้นสามารถทาํ

รายการจากบญัชีของท่านได ้และท่ีสาํคญัหากมีขอ้สงสยั 

ควรติดต่อธนาคารพาณิชยท่ี์ใชบ้ริการธนาคารทหารไทย 

จาํกดั (มหาชน) (2553) ไดก้ล่าวถึง การใชร้หสัผา่นเพ่ือ

มาตรฐานการป้องกนัสูงสุดควรปฏิบติัตามคาํแนะนาํ

ดงัต่อไปน้ี  ไม่ควรตั้งรหสัผา่นใหมี้ลกัษณะท่ีจาํได้

ง่าย  ความเส่ียงมกัเกิดข้ึนกบัผูท่ี้ใชร้หสัผา่นท่ีสามารถ

คาดเดาไดง่้าย เช่น 1234, 5555, 9999, password, asdf 

หรือ ABCD ยิ่งกวา่นั้น กลุ่มบุคคลท่ีใชวิ้ชาชีพทาง

คอมพิวเตอร์ในทางทุจริตในปัจจุบนัไดมี้การสร้าง

โปรแกรมท่ีสามารถสุ่มเลือกรหสัผา่นและเขา้สู่ระบบได ้ 

ลกัษณะของรหสัผา่นท่ีปลอดภยั ควรใชต้วัอกัษรผสม

ทั้งตวัเลก็และตวัใหญ่ มีตวัเลขเป็นส่วนประกอบ มีความ

ยาวไม่นอ้ยกวา่ 8 ตวัอกัษร มีอกัขระพิเศษเป็น
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ส่วนประกอบไม่ใชข้อ้มูลส่วนตวั เช่น ช่ือ นามสกลุ วนั

เดือนปีเกิด หมายเลขโทรศพัท ์ การสร้างลกัษณะนิสยัใน

การใชง้านรหสัผา่นท่ีดี  เม่ือใชง้านผา่นคอมพิวเตอร์ ไม่

ควรเลือกฟังกช์ัน่จาํรหสัผา่นอตัโนมติั ตอ้งกรอกเองทุก

คร้ังและควรเปล่ียนรหสัผา่นทุก ๆ คร้ังเม่ือจาํเป็นตอ้งทาํ

ธุรกรรมออนไลนผ์า่นคอมพิวเตอร์สาธารณะ ใหเ้ปล่ียน

รหสัผา่นทนัทีท่ีมีโอกาส ไม่เก็บรหสัผา่นไวใ้นรูปแบบ

ของไฟลใ์นคอมพิวเตอร์ ในระหวา่งท่ีเขา้สู่ระบบ ให้

ตรวจสอบบุคคลท่ีอยูร่อบตวั ระวงัมิใหผู้อ่ื้นแอบมอง 

หรือ สงัเกตลกัษณะการกดคียบ์อร์ดได ้ไม่ควรใช้

รหสัผา่นเดียวสาํหรับทั้งการเขา้อีเมลล ์เน่ืองจากจะเป็น

จุดอ่อนท่ีทาํใหผู้ไ้ม่ประสงคดี์สามารถเขา้ถึงทุกบริการท่ี

ใชง้านอยู่ 

 การป้องกนัการถูกหลอกลวงผูใ้ชค้อมพิวเตอร์

ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลหรือขอ้มลูทางการเงินผา่น

ทางขอ้ความอีเมลล ์หรือเวบ็ไซตป์ลอม (phishing) มี

แนวทางในการป้องกนั เช่น ไม่หลงเช่ือขอ้ความใดๆใน

อีเมลล ์หรือโทรศพัทท่ี์ไดรั้บ หากมีการอา้งวา่ส่งหรือ

ติดต่อมาจากสถาบนัหรือบริษทัใดกต็าม ควรคน้หา

หมายเลขโทรศพัทข์องสถาบนัหรือบริษทันั้น หรือติด

ต่อไปยงัหน่วยงานของบริษทันั้นๆ เพ่ือตรวจสอบ

เก่ียวกบัลกัษณะการส่งอีเมลล ์ ไม่คลิกลิงคใ์นอีเมลลเ์พ่ือ

การเขา้สู่หนา้เวบ็ไซต ์ใหใ้ชวิ้ธีพิมพต์าํแหน่งเวบ็ไซต์

ของบริษทัดงักล่าวดว้ยตนเอง ไม่เปิดเผยขอ้มลูส่วน

บุคคล หมัน่ตรวจสอบขอ้มลูการทาํรายการธุรกรรม และ

ตรวจสอบใบแจง้รายการใชบ้ตัรเครดิตสมํ่าเสมอ หาก

พบรายการท่ีน่าสงสยัใหติ้ดต่อธนาคารทนัที 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) (2556) ไดก้ล่าวถึง 

การป้องกนัการถูกหลอกลวงผูใ้ชค้อมพิวเตอร์ใหเ้ปิดเผย

ขอ้มลูส่วนบุคคลหรือขอ้มลูทางการเงิน  ในการสอบถาม

ขอ้มลูส่วนตวัไม่มีสถานบนัการเงินใดๆ สอบถามขอ้มูล

ส่วนตวัและขอ้มลูบญัชี ของคุณผา่นทางอีเมลล ์ ในการ

ใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตในการทาํธุรกรรมทางการเงินหรือ 

บริการออนไลนอ่ื์น ๆ ควรใชบ้ริการดงักล่าวดว้ยวิธีพิมพ์

ตาํแหน่งเวบ็ไซตข์องบริษทัดงักล่าวดว้ยตวัท่านเองทุก

คร้ัง อยา่ตอบกลบัอีเมลลท่ี์น่าสงสยัเพ่ือทดสอบความ

ถกูตอ้งของอีเมลลด์งักล่าวและใหล้บอีเมลลท้ิ์ง  

จากการศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองการป้องกนัความ

เส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตในการทาํ

ธุรกรรมทางการเงิน ผูวิ้จยัไดน้าํลกัษณะความเส่ียงมา

กาํหนดตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัท่ีนาํสู่โอกาสเกิดความ

เส่ียง ในดา้นบุคคล ดา้นสถานท่ี ดา้นความปลอดภยั และ

ดา้นมิจฉาชีพเน่ืองจากการป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน

ในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตในการทาํธุรกรรมทางการ

เงินไดมี้การกล่าวถึง ดา้นบุคคลในเร่ืองของความรู้การใช้

บริการ Internet banking ดา้นสถานท่ี ดา้นความปลอดภยั

ในเร่ืองของปกปิดขอ้มลูของตนเอง และการตรวจสอบ

การทาํรายการ ดา้นมิจฉาชีพในเร่ืองการตอบกลบัอีเมลล์

ในการปรับปรุงหรือยืนยนัความถกูตอ้งของขอ้มลูส่วน

บุคคล และใชเ้ป็นส่วนหน่ึงในการนาํมาตั้งเป็นขอ้คาํถาม

ในแบบสอบถามอีกดว้ย 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย         

 

 

                           

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัท่ีนาํสู่โอกาสเกิดความเส่ียงมี

ความสมัพนัธ์กบัความเส่ียงในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ต

ในการทาํธุรกรรมทางการเงินของลูกคา้ธนาคารไทย

พาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี 

ปัจจัยท่ีนําสู่โอกาสเกิดความ

เส่ียง  

1. ปัจจยัดา้นบุคคล 

2. ปัจจยัดา้นสถานท่ี 

3. ปัจจยัดา้นความปลอดภยั 

4. ปัจจยัดา้นมิจฉาชีพ 

 

ความเส่ียงในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตใน

การทาํธุรกรรมทางการ 

1) ความเส่ียงดา้นความเสียหายทางการเงิน 

2) ความเส่ียงดา้นการเสียเวลา 

3) ความเส่ียงดา้นความเช่ือมัน่ 

 

 

ความเส่ียงในการใช้บริการ

อินเทอร์เน็ต 

ในการทําธุรกรรมทางการ 

1. ความเส่ียงดา้นความเสียหายทาง 

การเงิน 

2. ความเส่ียงดา้นการเสียเวลา 

3. ความเส่ียงดา้นความเช่ือมัน่ 
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2. ปัจจยัท่ีนาํสู่โอกาสเกิดความเส่ียงมีผลต่อ

ความเส่ียงในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตในการทาํ

ธุรกรรมทางการเงินของลกูคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั 

(มหาชน) สาขาอุบลราชธานี 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูท่ี้ใช้

หรือเคยใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตในการทาํธุรกรรมทางการ

เงินของลกูคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขา

อุบลราชธานี ซ่ึงมีจาํนวนผูเ้ขา้ใชบ้ริการ 1,078 คน โดย

อา้งอิงจากขอ้มลูของธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั 

(มหาชน) สาขาอุบลราชธานี ณ วนัท่ี 15 สิงหาคม 

พ.ศ.2556 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูท่ี้ใช้

หรือเคยใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตในการทาํธุรกรรมทาง 

การเงิน ของลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

สาขาอุบลราชธานี มีจาํนวนเท่ากบั 290 คน 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ี ใชแ้บบสอบถาม  โดยแบ่ง

ออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลเก่ียวกบัผู ้

ท่ีใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตในการทาํธุรกรรมทางการเงิน

ของลกูคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขา

อุบลราชธานี มีลกัษณะแบบตวัเลือก จาํนวน 6 ขอ้ 

ครอบคลุมขอ้มูลเก่ียวกบัเพศ อาย ุสถานะภาพ ระดบั

การศึกษา อาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน   

 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีนาํสู่

โอกาสเกิดความเส่ียง มีลกัษณะแบบตวัเลือก จาํนวน 4 

ขอ้หลกั ครอบคลุมขอ้มลูเก่ียวกบั ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยั

ดา้นสถานท่ี ปัจจยัดา้นความปลอดภยั และปัจจยัดา้น

มิจฉาชีพ (α = 0.774) ร้อยละ 3.76   

 ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกบั ความเส่ียงในการ

ใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตในการทาํธุรกรรมทางการเงิน มี

ลกัษณะแบบตวัเลือก จาํนวน 3 ขอ้หลกั ครอบคลุมขอ้มลู

เก่ียวกบัความเส่ียงดา้นความเสียหายทางการเงินความ

เส่ียงดา้นการเสียเวลา และความเส่ียงดา้นความเช่ือมัน่ 

(α =0.600) ร้อยละ 2.22 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูวิ้จยัไดท้าํการรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มลู 

ดงัน้ี 

1. ขอ้มลูปฐมภูมิใชวิ้ธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล

โดยใชแ้บบสอบถามจากผูท่ี้ใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตในการ

ทาํธุรกรรมทางการเงินของลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์

จาํกดั (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี 

2. ขอ้มลูทุติยภูมิใชวิ้ธีการคน้ควา้หาขอ้มลูจาก

หนงัสือ วารสาร ส่ิงพิมพ ์เอกสาร ฐานขอ้มลู และ

เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้  

 ผลจากการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ี

นาํสู่โอกาสเกิดความเส่ียงและความเส่ียงในการใชบ้ริการ

อินเทอร์เน็ตในการทาํธุรกรรมทางการเงินของลกูคา้

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี 

พบวา่ ปัจจยัท่ีนาํสู่โอกาสเกิดความเส่ียง ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น

บุคลไม่มีความสัมพนัธ์กบัความเส่ียงในการใชบ้ริการ

อินเทอร์เน็ตในการทาํธุรกรรมทางการเงินของลกูคา้

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี 
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ผลการวจัิย 

 

 

ตาราง 1  

การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างปัจจัยท่ีนาํสู่โอกาสเกิดความเส่ียง กับความเส่ียงในการใช้บริการ 

อินเทอร์เนต็ในการทาํธุรกรรมทางการเงินของลกูค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี 

ตวัแปร 𝐱𝐱� SD Y X1 X2 X3 X4 

ความเส่ียงในการใชบ้ริการ

อินเทอร์เน็ตในการทาํธุรกรรม

ทางการเงิน (Y) 

2.22 0.475 1 

 

    

ปัจจยัท่ีนาํสู่โอกาสเกิดความเส่ียง

ปัจจยัดา้นบุคคล (X1) 

3.76 0. 473 0.111 1    

ปัจจยัท่ีนาํสู่โอกาสเกิดความเส่ียง

ปัจจยัดา้นสถานท่ี (X2) 

2.93 0. 711 -0.245** 0.234** 1   

ปัจจยัท่ีนาํสู่โอกาสเกิดความเส่ียง

ปัจจยัดา้นความปลอดภยั (X3) 

4.44 0.641 0.493** 0.458** - 0.093 1  

ปัจจยัท่ีนาํสู่โอกาสเกิดความเส่ียง

ปัจจยัดา้นมิจฉาชีพ (X4) 

4.29 0.521 0.384** 0.292** - 0.045 0.572** 1 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

 ปัจจยัดา้นความปลอดภยั ปัจจยัดา้นมิจฉาชีพ 

และปัจจยัดา้นสถานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความเส่ียงใน

การใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตในการทาํธุรกรรมทางการเงิน

ของลกูคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขา

อุบลราชธานี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึง

เม่ือพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีนาํสู่โอกาส

เกิดความเส่ียงและความเส่ียงในการใชบ้ริการ

อินเทอร์เน็ตในการทาํธุรกรรมทางการเงินรายดา้น พบวา่ 

ปัจจยัดา้นสถานท่ี  มีค่าความสมัพนัธ์เท่ากบั   -0.245 

หมายความวา่ ปัจจยัดา้นสถานท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความ

เส่ียงในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตในการทาํธุรกรรม

ทางการเงินระดบัตํ่ามาก ปัจจยัดา้นความปลอดภยั มีค่า

ความสมัพนัธ์เท่ากบั 0.493 หมายความวา่ ปัจจยัดา้น

ความปลอดภยัมีความสัมพนัธ์กบัความเส่ียงในการใช้

บริการอินเทอร์เน็ตในการทาํธุรกรรมทางการเงินระดบั

ตํ่า ปัจจยัดา้นมิจฉาชีพ มีค่าความสมัพนัธ์เท่ากบั 0.384 

หมายความวา่ ปัจจยัดา้นมิจฉาชีพมีความสมัพนัธ์กบั

ความเส่ียงในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตในการทาํ 

ธุรกรรมทางการเงินระดบัตํ่า มีรายละเอียดดงั 

ตาราง 1 

 ส่วนผลการวิเคราะห์การทดสอบการถดถอยเชิง

พหุคูณของปัจจยัท่ีนาํสู่โอกาสเกิดความเส่ียงมีผลต่อ

ความเส่ียงในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตในการทาํ

ธุรกรรมทางการเงินของลกูคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั 

(มหาชน) สาขาอุบลราชธานี มีค่า F = 31.218,  

Sig. = 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.01 ซ่ึงจะแสดงวา่  

ความแปรปรวนของกลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่ม มีความ

แปรปรวนเท่ากนั โดยค่าความแปรปรวนของความเส่ียง

ในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตในการทาํธุรกรรมทางการ

เงิน จะพิจารณาจากค่า Adjusted R2 ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.295 
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แสดงวา่ ความแปรปรวนของความเส่ียงในการใชบ้ริการ

อินเทอร์เน็ตในการทาํธุรกรรมทางการเงินของลกูคา้

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี 

มีค่าเท่ากบัร้อยละ 29.5  

 การทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ

ท่ีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีนาํสู่โอกาสเกิดความเส่ียง ไดแ้ก่ ปัจจยั

ดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นสถานท่ี ปัจจยัความปลอดภยั และ

ปัจจยัดา้นมิจฉาชีพ โดยจะพิจารณาจากค่า Variance 

Inflation Factors (VIF) ผูวิ้จยัไดก้าํหนดค่า VIF ไม่เกิน 5 

(ผอ่งศรี เกียรติเลิศนภา และคณะ, 2551) และจากการ

ทดสอบ พบวา่ ค่า VIF เท่ากบั 1.404, 1.118, 1.791 และ 

1.488 ตามลาํดบั พบวา่ มีค่านอ้ยกวา่ 5 แสดงวา่ 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระท่ีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีนาํสู่

โอกาสเกิดความเส่ียงมีความสัมพนัธ์กนัไม่สูงมาก  

ค่าสมัประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน(β) ของปัจจยัท่ี

นาํสู่โอกาสเกิดความเส่ียง ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยั

ดา้นสถานท่ี ปัจจยัความปลอดภยั และปัจจยัดา้น

มิจฉาชีพ  มีค่าเท่ากบั -0.089, -0.177, 0.427 และ 0.158 

ตามลาํดบั ปัจจยัท่ีนาํสู่โอกาสเกิดความเส่ียงปัจจยัดา้น

สถานท่ี ปัจจยัท่ีนาํสู่โอกาสเกิดความเส่ียงปัจจยัดา้น

ความปลอดภยั  และปัจจยัท่ีนาํสู่โอกาสเกิดความเส่ียง

ปัจจยัดา้นมิจฉาชีพ มีค่าp-value เท่ากบั 0.001, 0.000 และ 

0.009 ตามลาํดบั  ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 และ 0.01 แสดง

วา่ ปัจจยัท่ีนาํสู่โอกาสเกิดความเส่ียงปัจจยัดา้นสถานท่ี 

ปัจจยัท่ีนาํสู่โอกาสเกิดความเส่ียงปัจจยัดา้นความ

ปลอดภยั  และปัจจยัท่ีนาํสู่โอกาสเกิดความเส่ียงปัจจยั

ดา้นมิจฉาชีพมีผลต่อความเส่ียงในการใชบ้ริการ

อินเทอร์เน็ตในการทาํธุรกรรมทางการเงินของลกูคา้

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ 0.01 

 ในส่วนของค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยเชิง

พหุคูณ สามารถนาํมาใชอ้ธิบายปัจจยัท่ีนาํสู่โอกาสเกิด

ความเส่ียงมีผลต่อความเส่ียงในการใชบ้ริการ

อินเทอร์เน็ตในการทาํธุรกรรมทางการเงินของลกูคา้

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี

ได ้ ซ่ึงจากผลการวิเคราะห์ขอ้มลู พบวา่ 

 

ตาราง 2 

 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจัยท่ีนาํสู่โอกาสเกิดความเส่ียงมีผลต่อความเส่ียงในการใช้บริการ

อินเทอร์เนต็ในการทาํธุรกรรมทางการเงินของลกูค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี 

ตวัแปร b SE b 𝛃𝛃 t p-value VIF 

ค่าคงท่ี 0.877 0.250  3.509 0.001  

ปัจจยัท่ีนาํสู่โอกาสเกิดความเส่ียงปัจจยั

ดา้นบุคคล  
-0.090 0.059 -0.089 -1.529 0.127 1.404 

ปัจจยัท่ีนาํสู่โอกาสเกิดความเส่ียงปัจจยั

ดา้นสถานท่ี  
-0.119 0.035 -0.177 -3.395 0.001** 1.118 

ปัจจยัท่ีนาํสู่โอกาสเกิดความเส่ียงปัจจยั

ดา้นความปลอดภยั  
0.316 0.049 0.427 6.459 0.000** 1.791 

ปัจจยัท่ีนาํสู่โอกาสเกิดความเส่ียงปัจจยั

ดา้นมิจฉาชีพ  
0.144 0.055 0.158 2.624 0.009* 1.488 

R2 = 0.305, Adjusted R2 = 0.295, SEE = 0.3992, F = 31.218, Sig. = 0.000 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05, ** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยเชิงพหุของปัจจยัท่ีนาํสู่โอกาส

เกิดความเส่ียงปัจจยัดา้นบุคคล มีค่าเท่ากบั0.089 หน่วย  

ซ่ึงหมายถึง ถา้ปัจจยัท่ีนาํสู่โอกาสเกิดความเส่ียงปัจจยั

ดา้นบุคคลมีค่าลดลงหน่ึงหน่วย  จะทาํใหค้วามเส่ียงใน

การใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตในการทาํธุรกรรมทางการเงิน

มีค่าลดลง 0.089  หน่วย  แต่ถา้หากปัจจยัท่ีนาํสู่โอกาส

เกิดความเส่ียงปัจจยัดา้นบุคคลมีค่าเพ่ิมข้ึนหน่ึงหน่วย   

จะทาํใหค้วามเส่ียงในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตในการ

ทาํธุรกรรมทางการเงินมีค่าเพ่ิมข้ึน  0.089 หน่วย  ค่า

สมัประสิทธ์ิการถดถอยเชิงพหุของปัจจยัท่ีนาํสู่โอกาส

เกิดความเส่ียงปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเท่ากบั 0.177 หน่วย  

ซ่ึงจะหมายถึง ถา้ปัจจยัท่ีนาํสู่โอกาสเกิดความเส่ียงปัจจยั

ดา้นสถานท่ี มีค่าลดลงหน่ึงหน่วย  จะทาํใหค้วามเส่ียงใน

การใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตในการทาํธุรกรรมทางการเงิน

มีค่าลดลง 0.177  หน่วย  แต่ถา้หากปัจจยัท่ีนาํสู่โอกาส

เกิดความเส่ียงปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเพ่ิมข้ึนหน่ึงหน่วย  

จะทาํใหค้วามเส่ียงในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตในการ

ทาํธุรกรรมทางการเงินมีค่าเพ่ิมข้ึน 0.177 หน่วย ค่า

สมัประสิทธ์ิการถดถอยเชิงพหุของปัจจยัท่ีนาํสู่โอกาส

เกิดความเส่ียงปัจจยัดา้นความปลอดภยั  มีค่าเท่ากบั 

0.427 หน่วย หมายถึง ถา้ปัจจยัท่ีนาํสู่โอกาสเกิดความ

เส่ียงปัจจยัดา้นความปลอดภยั มีค่าเพ่ิมข้ึนหน่ึงหน่วย   

จะทาํใหค้วามเส่ียงในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตในการ

ทาํธุรกรรมทางการเงินมีค่าเพ่ิมข้ึน 0.427 หน่วย  แต่ถา้

หากปัจจยัท่ีนาํสู่โอกาสเกิดความเส่ียงปัจจยัดา้นความ

ปลอดภยั มีค่าลดลงหน่ึงหน่วย  จะทาํใหค้วามเส่ียงใน

การใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตในการทาํธุรกรรมทางการเงิน

มีค่าลดลง  0.427 หน่วย  และค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอย

เชิงพหุของปัจจยัท่ีนาํสู่โอกาสเกิดความเส่ียงปัจจยัดา้น

มิจฉาชีพ มีค่าเท่ากบั 0.158 หน่วย หมายถึง ถา้ปัจจยัท่ี

นาํสู่โอกาสเกิดความเส่ียงปัจจยัดา้นมิจฉาชีพ มีค่าเพ่ิมข้ึน

หน่ึงหน่วย  จะทาํใหค้วามเส่ียงในการใชบ้ริการ

อินเทอร์เน็ตในการทาํธุรกรรมทางการเงินมีค่าเพ่ิมข้ึน 

0.158 หน่วย  แต่ถา้หากปัจจยัท่ีนาํสู่โอกาสเกิดความเส่ียง

ปัจจยัดา้นมิจฉาชีพ มีค่าลดลงหน่ึงหน่วย จะทาํใหค้วาม

เส่ียงในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตในการทาํธุรกรรม

ทางการเงินมีค่าลดลง 0.158 หน่วย 

 

การอภิปรายผล 

 จากการศึกษางานวิจยั พบวา่ ปัจจยัท่ีนาํสู่

โอกาสเกิดความเส่ียง เช่น ปัจจยัดา้นสถานท่ี ปัจจยัดา้น

ปลอดภยัและปัจจยัดา้นมิจฉาชีพ มีความสมัพนัธ์และท่ีมี

ผลต่อความเส่ียงในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตในการทาํ

ธุรกรรมทางการเงินของลกูคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั 

(มหาชน) สาขาอุบลราชธานี ซ่ึงจากผลของการวิจยั

ดงักล่าว มีความสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

โดยความสมัพนัธ์และท่ีมีผลต่อปัจจยัท่ีนาํสู่โอกาสเกิด

ความเส่ียงกบัความเส่ียงในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตใน

การทาํธุรกรรมทางการเงินของลกูคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์

จาํกดั (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี สอดคลอ้งกบังานวิจยั

ดงัน้ี ปัจจยัดา้นสถานท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความเส่ียงใน

การใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตในการทาํธุรกรรมทางการเงิน

ของลกูคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขา

อุบลราชธานี สอดคลอ้งงานวิจยัของ ปิยะฉตัร ทองนาค 

(2553) ซ่ึงศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความเส่ียงในการใช้

บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตของผูใ้ชบ้ริการกบั

ธนาคารพาณิชย ์   

 ปัจจยัดา้นสถานท่ีมีผลต่อความความเส่ียงใน

การใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตในการทาํธุรกรรมทางการเงิน

ของลกูคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขา

อุบลราชธานี สอดคลอ้งงานวิจยัของ ปิยะฉตัร ทองนาค 

(2553) ซ่ึงศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความเส่ียงในการใช้

บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตของผูใ้ชบ้ริการกบั

ธนาคารพาณิชย ์และสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย ไดใ้หค้วามคิดเห็นในเร่ืองของ

ขอ้ควรระวงัในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตในการทาํ

ธุรกรรมทางการเงินไวว้า่ หลีกเล่ียงการใชเ้คร่ือง
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คอมพิวเตอร์สาธารณะ รวมทั้งไม่ควรดาวนโ์หลด ติดตั้ง

โปรแกรมท่ีไม่น่าเช่ือถือ โปรแกรมท่ีไม่ทราบแหล่งท่ีมา  

 ปัจจยัดา้นความปลอดภยัมีความสมัพนัธ์กบั

ความเส่ียงในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตในการทาํ

ธุรกรรมทางการเงินของลกูคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั 

(มหาชน) สาขาอุบลราชธานี สอดคลอ้งงานวิจยัของ ปิยะ

ฉตัร ทองนาค (2553) ซ่ึงศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความเส่ียง

ในการใชบ้ริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตของผูใ้ชบ้ริการ

กบัธนาคารพาณิชย ์และสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย ไดใ้หค้วามคิดเห็นในเร่ืองของ

ขอ้ควรระวงัในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตในการทาํ

ธุรกรรมทางการเงินไวว้า่ ควรตรวจสอบความถกูตอ้ง

ของรายการธุรกรรมอยา่งสมํ่าเสมอ เช่น จาํนวนเงิน วนัท่ี

ทาํรายการ เลขท่ีบญัชี และตรวจสอบยอดเงินในบญัชี 

เป็นตน้ เพ่ือป้องกนัรายการผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึน 

 ปัจจยัดา้นความปลอดภยัมีผลต่อความความ

เส่ียงในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตในการทาํธุรกรรม

ทางการเงินของลกูคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั 

(มหาชน) สาขาอุบลราชธานี สอดคลอ้งงานวิจยัของ  

ปิยะฉตัร ทองนาค (2553) ซ่ึงศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความ

เส่ียงในการใชบ้ริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตของ

ผูใ้ชบ้ริการกบัธนาคาร และสอดคลอ้งกบัความคิดเห็น

ของ ธนาคารทหารไทย ไดใ้หค้วามคิดเห็นการป้องกนั

การถกูหลอกลวงผูใ้ชค้อมพิวเตอร์ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลส่วน

บุคคลหรือขอ้มลูทางการเงินผา่นทางขอ้ความอีเมลล ์

หรือเวบ็ไซตป์ลอมไวว้า่ หมัน่ตรวจสอบขอ้มลูการทาํ

รายการธุรกรรม และตรวจสอบใบแจง้รายการใชบ้ตัร

เครดิตสมํ่าเสมอ หากพบรายการท่ีน่าสงสยัใหติ้ดต่อ

ธนาคารทนัที 

 ปัจจยัดา้นมิจฉาชีพมีความสัมพนัธ์กบัความ

เส่ียงในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตในการทาํธุรกรรม

ทางการเงินของลกูคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั 

(มหาชน) สาขาอุบลราชธานี สอดคลอ้งงานวิจยัของ  

 ปิยะฉตัร ทองนาค (2553) ซ่ึงศึกษาปัจจยัท่ีมีผล

ต่อความเส่ียงในการใชบ้ริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต

ของผูใ้ชบ้ริการกบัธนาคารพาณิชย ์และสอดคลอ้งกบั

ความคิดเห็นของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ได้

ใหค้วามคิดเห็นในเร่ืองของการป้องกนัการถกูหลอกลวง

ผูใ้ชค้อมพิวเตอร์ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลหรือขอ้มลู

ทางการเงินผา่นทางขอ้ความอีเมลล ์หรือเวบ็ไซตป์ลอม 

ไวว้า่ ไม่คลิกลิงคใ์นอีเมลลเ์พ่ือการเขา้สู่หนา้เวบ็ไซต ์ให้

ใชวิ้ธีพิมพต์าํแหน่งเวบ็ไซตข์องบริษทัดงักล่าวดว้ย

ตนเอง ไม่เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล 

 ปัจจยัดา้นมิจฉาชีพมีผลต่อความความเส่ียงใน

การใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตในการทาํธุรกรรมทางการเงิน

ของลกูคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขา

อุบลราชธานี สอดคลอ้งงานวิจยัของ ปิยะฉตัร ทองนาค 

(2553) ซ่ึงศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความเส่ียงในการใช้

บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตของผูใ้ชบ้ริการกบั

ธนาคารพาณิชย ์ และสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของ 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ไดใ้หค้วามคิดเห็น

ไวว้า่ การป้องกนัการถกูหลอกลวงผูใ้ชค้อมพิวเตอร์ให้

เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลหรือขอ้มลูทางการเงินในการ

สอบถามขอ้มูลส่วนตวัไม่มีสถานบนัการเงินใดๆ

สอบถามขอ้มูลส่วนตวัและขอ้มลูบญัชี ของคุณผา่นทาง

อีเมลล ์ ในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตในการทาํธุรกรรม

ทางการเงินหรือ บริการออนไลนอ่ื์น ๆ ควรใชบ้ริการ

ดงักล่าวดว้ยวิธีพิมพต์าํแหน่งเวบ็ไซตข์องบริษทัดงักล่าว

ดว้ยตวัท่านเองทุกคร้ัง อยา่ตอบกลบัอีเมลลท่ี์น่าสงสยั

เพ่ือทดสอบความถกูตอ้งของอีเมลลด์งักล่าวและใหล้บ

อีเมลลท้ิ์ง 

 ปัจจยัท่ีนาํสู่โอกาสเกิดความเส่ียง ประกอบดว้ย 

ปัจจยัดา้นบุคคล ไม่มีความสมัพนัธ์และไม่มีผลต่อความ

เส่ียงในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตในการทาํธุรกรรม

ทางการเงินของลกูคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั 

(มหาชน) สาขาอุบลราชธานี ซ่ึงจากผลของการวิจยั

ดงักล่าว ไม่มีความสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

โดยไม่มีความสมัพนัธ์และไม่มีผลต่อปัจจยัท่ีนาํสู่โอกาส
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เกิดความเส่ียงกบัความเส่ียงในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ต

ในการทาํธุรกรรมทางการเงินของลูกคา้ธนาคารไทย

พาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี  เน่ืองจากใน

ปัจจุบนัสงัคมไทยมีเทคโนโลยีเขา้มาเก่ียวขอ้งในการ

ดาํเนินชีวิต จึงทาํใหผู้ค้นในสังคมมีความรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัพ้ืนฐานในการใชง้านเทคโนโลยี และรู้วิธี

ป้องกนัตนเองจากความเส่ียงในการใชเ้ทคโนโลยีอยูแ่ลว้ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 

 จากผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยท่ีนาํสู่โอกาสเกิด

ความเส่ียง ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสถานท่ี ปัจจยัดา้นปลอดภยั

และปัจจัยดา้นมิจฉาชีพ มีความสัมพนัธ์และท่ีมีผลต่อ

ความเ ส่ียงในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตในการทํา

ธุรกรรมทางการเงินของลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั 

(มหาชน) สาขาอุบลราชธานี แสดงให้เห็นว่า เม่ือลูกคา้

ใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตในการทาํธุรกรรมทางการเงินให้

ความสาํคญัเก่ียวกบัปัจจยัดงักล่าว จะทาํใหล้ดความเส่ียง

ท่ีจะเกิดข้ึน จะมุ่งเนน้ใหค้วามสาํคญัในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

 1. ปัจจยัดา้นความปลอดภยั เน่ืองจากเป็นปัจจยั

ท่ีผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด ดงันั้นผูใ้ชบ้ริการ

ควรคาํนึงถึงความปลอดภยัในเร่ืองของการไม่เปิดเผย

ขอ้มลูการเงินใหก้บัผูอ่ื้นไดท้ราบ และมีการตรวจสอบ

ความถกูตอ้งในการใชบ้ริการ Internet Banking ก่อน

ยืนยนัการทาํธุรกรรมทุกคร้ัง เพ่ือเป็นการป้องกนัความ

เส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนกบัผูใ้ชง้าน  

 2. ปัจจยัดา้นมิจฉาชีพ เป็นปัจจยัท่ีผูใ้ชบ้ริการให้

ความสาํคญัรองลงมาจากปัจจยัดา้นความปลอดภยั ดงันั้น 

ผูใ้ชบ้ริการกค็วรท่ีจะคาํนึงถึงปัจจยัดา้นมิจฉาชีพดว้ย

เช่นกนั ซ่ึงควรท่ีจะคาํนึงถึงเร่ืองของการไม่ตอบกลบัการ

แกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการมาผา่นทางอีเมลล ์

การไม่ติดต่อกบับุคคลท่ีใชน้ามแฝงเม่ือท่านใชบ้ริการ 

Internet Banking และไม่คลิกล้ิง (link) ท่ีแนบมากบั

อีเมลลโ์ดยไม่ทราบแหล่งท่ีมาอยา่งชดัเจน     

 3. ปัจจยัดา้นสถานท่ี เป็นปัจจยัท่ีผูใ้ชบ้ริการให้

ความสาํคญันอ้ยท่ีสุด ผูใ้ชบ้ริการควรหลีกเล่ียงการใช้

บริการ Internet Banking จากคอมพิวเตอร์สาธารณะ และ

ผูใ้ชบ้ริการควรใชบ้ริการ Internet Banking ผา่นทาง

คอมพิวเตอร์หรือโทรศพัทมื์อถือส่วนตวั เพ่ือลดความ

เส่ียงดา้นสถานท่ีและการร่ัวไหลของขอ้มูลในการใช้

บริการ 

 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษางานวิจยัเก่ียวกบัลกัษณะความ

เส่ียงเพ่ิมเติม ซ่ึงใชเ้ป็นองคป์ระกอบในการศึกษางานวิจยั

ในคร้ังต่อไป 

 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงในการ

ใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตในการทาํธุรกรรมทางการเงินของ

กลุ่มตวัอยา่งในแต่ละพ้ืนท่ีต่างกนั เพ่ือวางแผนปรับปรุง

การใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตในการทาํธุรกรรมทางการเงิน

ใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด  

 3. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการ

อินเทอร์เน็ตในการทาํธุรกรรมทางการเงินของลกูคา้ เพ่ือ

เป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงการใหบ้ริการให้

คลอ้งสอดกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตในการ

ทาํธุรกรรมทางการเงินและ เพ่ือลดความเส่ียงในการใช้

บริการอินเทอร์เน็ตในการทาํธุรกรรมทางการเงิน 
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การประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 

ในการให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการจัดบริการพธีิกรรมงานศพ 

Applicability of New Public Management Approaches in Supporting the Roles of  

Private Sector in the Funeral Ceremony 

  

                                                                                                                                       พระมหาไพฑรูย ์ วรรณบุตรและ หควณ  ชูเพญ็                                                                                                                

 

บทคัดย่อ 

การวิจยัเชิงสาํรวจเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษา (1) การจดัการศพและพิธีกรรมงานศพในปัจจุบนั (2) การ

ประยกุตใ์ชแ้นวทางการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ในการใหภ้าคเอกชนมีบทบาทในการจดับริการพิธีกรรมงานศพ 

และ (3)  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จในการประยกุตใ์ชแ้นวทางการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ในการใหภ้าคเอกชน

มีบทบาทในการจดับริการพิธีกรรมงานศพ ใชแ้บบสอบถาม เกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ยตวัแทนกรรมการ

สมาคมของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 74 คน พระภิกษุระดบัผูบ้ริหารวดั 84 รูป และเจา้ภาพงานศพ 

84 คน รวมถึงการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารกิจการร้านคา้เก่ียวกบัสินคา้และการบริการพิธีกรรมงานศพ 13 คน การวิเคราะห์

ขอ้มลูเชิงปริมาณใชค่้าทางสถิติ ส่วนขอ้มลูเชิงคุณภาพซ่ึงเป็นขอ้มลูเก่ียวกบัการแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะนั้น

ไดใ้ชก้ารวิเคราะห์เน้ือหาเชิงพรรณนา ผลการวิจยัพบวา่ (1) การจดัการศพและพิธีกรรมงานศพในปัจจุบนั มี 48 ปัจจยั 

(2) การประยกุตใ์ชแ้นวทางการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ใหภ้าคเอกชนมีบทบาทในการจดับริการพิธีกรรมงานศพ 

มี 46 ปัจจยั (3) ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จในการประยกุตใ์ชแ้นวทางการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ในการให้

ภาคเอกชนมีบทบาทในการจดับริการพิธีกรรมงานศพประกอบดว้ย กฎหมายในการจดัการศพและพิธีกรรมงานศพ 

ความตอ้งการสินคา้และการบริการของภาคประชาชน และนโยบายของภาครัฐ ส่วนขอ้เสนอแนะคือรัฐบาลตอ้งมี

กฎหมายท่ีสนบัสนุนและกาํกบัในเร่ืองน้ีอยา่งชดัเจน 

 

คําสําคัญ : การบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่, พิธีกรรมงานศพ, บทบาทภาคเอกชนในพิธีกรรมงานศพ 

  

Abstract 

 This research  aims to study : (1)  the funeral service and funeral ceremony at present; (2)  the applicability 

of new public management (NPM) approaches in supporting the private  sector to play a part in serving the funeral 

ceremony and  (3)  factors affecting the application of private sector providing funeral service. Questionnaires were 

used as tools to collect data from 74 representatives of Cremation Association of Thailand, 84 high-ranking monks, 

84 funeral ceremony hosts, 13 shop owners and entrepreneurs who provide necessary accessories. The research has 

adopted mixed methodologies by using both quantitative and qualitative data. Quantitative analysis is shown by 

statistics and qualitative information covering recommendations have been shown with analytical explanation. The 
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research has revealed that (1) 48 factors show the possibility of application of NPM in the funeral ceremony (2) there 

are 46 factors affecting the success of MPM application (3) The factors affecting the studied applicability comprise 

concerned laws and regulations, the people’s demand of goods and services, and certain public policies on these.  

 

Keywords: new public management, funeral ceremony  service 

 

ความนํา  

 การจดัการภาครัฐแนวใหม่ (new public 

management) เป็นการพฒันาการของระบบการ

บริหารงานภาครัฐอนัเน่ืองมาจากหลกัการบริหารงาน

แบบเดิมไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ประชาชนไดเ้พียงพอรวมทั้งยงัขาดประสิทธิภาพในการ

จดัการ(จุมพล หนิมพานิช, 2550) เพ่ือใหเ้กิดความคุม้ค่า

ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการท่ีภาครัฐจะตอ้งทาํ

หนา้ท่ีแข่งขนักบักระแสโลกาภิวตัน ์จึงเป็นการไม่

เพียงพอสาํหรับการบริหารภาครัฐท่ีใชร้ะบบและวิธีการ

บริหารจดัการแบบเดิมทั้งหมด ในขณะเดียวกนัไดใ้ห้

ความสาํคญัโดยยึดประชาชนเป็นศูนยก์ลางของการ

ดาํเนินงาน  คือเพ่ือตอ้งการสร้างความพึงพอใจแก่

ประชาชนในรูปของการบริการท่ีเอาประชาชนเป็น

ศูนยก์ลาง  หรือเป็นเป้าหมายของการดาํเนินงาน  

 จากการท่ีการบริหารแบบเดิมยงัขาด

ประสิทธิภาพนั้นทาํใหอ้งคก์ารภาครัฐสมยัใหม่ซ่ึงมี

กระบวนการบริหารครบถว้นสมบูรณ์แลว้หนัมาให้

ความสาํคญัต่อการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการนาํแนวคิด เทคนิค และวิธีการ

บริหารจดัการแบบเอกชนมาประยกุตใ์ชก้บัการบริหาร

ภาครัฐมากข้ึน (เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ, 2556) เน่ืองจาก

ปัจจุบนัทิศทางแนวโนม้ของภารกิจภาครัฐ และองคก์าร

ภาครัฐ ท่ีส่วนใหญ่มุ่งเนน้ไปในเร่ืองของการส่งมอบ

สินคา้หรือการบริการแก่ประชาชน ดงันั้นการนาํแนวคิด

เป็นตน้ดงักล่าวมาเป็นแนวทางประยกุตใ์ชก้บัการบริหาร

จดัการการบริการสาธารณะยอ่มส่งผลประโยชนโ์ดยตรง

หรือโดยออ้มต่อการดาํเนินชีวิตประชาชนผูรั้บบริการ 

เพราะวา่การดาํเนินชีวิตประจาํวนัของคนลว้นมีส่วน

เก่ียวขอ้งกบัการบริการอยา่งใดอยา่งหน่ึงแทบทั้งส้ิน อีก

ทั้งมนุษยใ์นสังคมไม่ไดอ้ยูค่นเดียวจึงมีความจาํเป็นตอ้ง

พ่ึงพาอาศยัคนอ่ืนในสังคมดว้ย ซ่ึงปัจจุบนัแนวคิดการ

บริการไดเ้ขา้มามีบทบาทสาํคญัต่อชีวิตประจาํวนัของ

คนเราอยา่งไม่อาจหลีกเล่ียงได ้(จิตตินนัท ์ เดชะคุปต,์ 

2555) อีกทั้งรูปแบบการดาํเนินชีวิตและความตอ้งการ

ของคนไดเ้ปล่ียนแปลงไปตามสภาพความเป็นอยู ่ท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว จึงทาํใหเ้กิดความตอ้งการ

ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน ตอ้งการความสะดวกสบายมากข้ึน 

ตลอดจนตอ้งการบริการท่ีรวดเร็วและง่ายข้ึน  ส่ิงเหล่าน้ี

เก่ียวพนักบัเร่ืององคป์ระกอบและลกัษณะของการ

บริการท่ีหน่วยงานหรือภาครัฐจดัหาหรือจดัจดับริการ

รวมถึงเปิดโอกาสใหภ้าคเอกชนเขา้มาดาํเนินการท่ีอาจ

เหมือนกนัหรือแตกต่างกนักไ็ด ้(รังสรรค ์ประเสริฐศรี, 

2554)  

 ในสมยัปัจจุบนัการบริการสาธารณะถกูยกข้ึน

มากล่าวมากข้ึน ในแง่ของการบริการท่ีรัฐเป็นผูจ้ดัทาํ

หรือดาํเนินการเพ่ือจดับริการแก่ประชาชน  นอกจากน้ียงั

ไดก้ล่าวกนัอยา่งกวา้งขวางวา่สาํหรับการบริการบางอยา่ง

ท่ีภาครัฐไม่ไดจ้ดัทาํหรือดาํเนินการเอง กค็วรเปิดโอกาส

ใหภ้าคเอกชนจดัทาํหรือดาํเนินการ ซ่ึงการบริการ

สาธารณะนั้นจะตอ้งทาํใหป้ระชาชนไดรั้บประโยชน์

โดยตรงหรือโดยออ้มกไ็ด ้และเป็นการบริการท่ีตอ้งจดั

ใหป้ระชาชนทัว่ไปไดรั้บประโยชนก์นัทุกคน และถา้จะ

ใหเ้ป็นการบริการท่ีจะเป็นธรรมกบัทุกฝ่ายจึงตอ้งปฏิบติั

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  กฎ ระเบียบ หรือเปิดโอกาสให้

ภาคเอกชนจดัทาํหรือดาํเนินการกค็วรท่ีจะออกเป็น
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กฎหมายกาํหนดไวใ้หช้ดัเจน (หควณ ชูเพญ็, 2555)โดย

จากแนวคิดการบริการแก่ผูรั้บบริการตามแนวทางการ

จดัการภาครัฐแนวใหม่สามารถสรุปไดว้า่ การจดับริการ

ท่ีทัว่ไปแก่คนทุกหมู่เหล่า ควรท่ีจะมีหน่วยงานท่ีมีอาํนาจ

หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงอาจจะเป็นของภาครัฐหรือ

ภาคเอกชนดาํเนินการส่งต่อการบริการใหแ้ก่ประชาชน

โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของ

ประชาชนโดยส่วนรวม ซ่ึงการจดับริการท่ีมีลกัษณะเป็น

ระบบ  มีองคป์ระกอบท่ีสาํคญัหกประการ คือ หน่ึง

หน่วยงานและบุคคลท่ีทาํหนา้ท่ีจดับริการ สองปัจจยั

นาํเขา้หรือทรัพยากร สามกระบวนการและกิจกรรม ส่ี

ช่องทางการจดับริการ หา้ผลผลิตหรือตวับริการ และหก

ผลกระทบหรือคุณค่าท่ีมีต่อผูรั้บบริการ จึงกล่าวไดว้า่

การจดับริการแก่สาธารณชนมกัจะเร่ิมตน้จากความ

จาํเป็นและความตอ้งการของประชาชน (เทพศกัด์ิ  บุณย

รัตพนัธ์ุ, 2554) ในขณะเดียวกนัภาครัฐตอ้งหนัมา

ทบทวนบทบาทวา่ส่ิงใดควรทาํเองและส่ิงใดควรปล่อย

ใหภ้าคเอกชนทาํ แต่อยา่งไรก็ตามภาครัฐควรเขา้ไป

ควบคุมการจดัทาํหรือดาํเนินการต่างๆ เพราะหากปล่อย

เสรีแลว้ผูป้ระกอบการภาคเอกชนอาจผกูขาดในกิจการ

นั้นๆ หรืออาจเรียกร้องค่าตอบแทนสูงอยา่งไม่เป็นธรรม 

อนัจะทาํใหป้ระชาชนในฐานะผูบ้ริโภคไดรั้บความ

เดือดร้อน ดงันั้นภาครัฐจึงควรเขา้มาควบคุมดูแลเพ่ือให้

ภาคเอกชนรับผิดชอบในการผลิตสินคา้และการบริการท่ี

มีคุณภาพและมีความเป็นธรรมต่อสาธารณชน อีกทั้งควร

กาํหนดราคาท่ีผูรั้บบริการมีความสามารถจะรับได ้ซ่ึง

นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างประโยชนสุ์ขใหก้บั

ประชาชนของประเทศแลว้ ยงัเป็นการเพ่ิมผลผลิตและ

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเป็นการก่อใหเ้กิดรายไดใ้หก้บัประเทศ

ในแง่ของการเสียภาษีอากรท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่รัฐดว้ย (เชาว ์ 

โรจนแสง, 2531)  

 นอกจากน้ีกระแสสงัคมสมยัใหม่ ยอ่มจะเห็นวา่

มนุษยมี์การเป็นอยูใ่นชีวิตประจาํวนัท่ีตอ้งการความ

สะดวกสบายในการรับการบริการเพ่ืออาํนวยประโยชน์

สุขต่อชีวิตเพ่ิมมากข้ึน  (สุรพร  เส้ียนสลาย, 2554)  ซ่ึง

ดาํเนินการโดยภาครัฐหรือเปิดโอกาสใหเ้อกชน

ดาํเนินการยอ่มเป็นเร่ืองท่ีประชาชนมุ่งหวงัทั้งนั้น อีกทั้ง

สงัคมสมยัใหม่ภาคประชาชนไดเ้ขา้มาตดัสินใจในการ

รับบริการสาธารณะทุกเร่ืองท่ีเก่ียวกบัตนและคนท่ีมี

ความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งกนัดว้ย และในการดาํเนินชีวิตอยู่

ร่วมกนัของมนุษยท่ี์เป็นครอบครัว สงัคม หมู่คณะ 

หน่วยงาน และองคก์ารดงักล่าว ในช่วงของชีวิตหน่ึงเม่ือ

บุคคลในครอบครัวหรือคนท่ีตนรู้จกัเก่ียวขอ้งกนัถึงแก่

ความตาย จึงทาํใหเ้กิดภารกิจหรือกิจกรรมท่ีควรทาํต่อ

คนตาย นัน่กคื็อการจดังานศพ ซ่ึงจดัตามขนบธรรมเนียม

จารีตประเพณีเป็นพิธีกรรมตามความเช่ือของคนใน

สงัคมไทยและตามความเช่ือท่ีเป็นพิธีกรรมตามแนวทาง

ของศาสนาท่ีตนนบัถือท่ีมีความผสมผสานกนัและปฏิบติั

สืบต่อกนั ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีและพิธีกรรม

ต่างๆ จะประกอบไปดว้ยรูปแบบขั้นตอนอนัเป็นวิธีการท่ี

เป็นลาํดบั โดยในปัจจุบนัการดาํเนินการจดังานศพ มี

องคป์ระกอบท่ีตอ้งทาํในขณะท่ีมีการตายเกิดข้ึนไปจนถึง

วดัสุดทา้ยของการจดังานศพ ไม่วา่จะเป็นการจดัการศพ

ตามแนวทางของกฎหมาย รวมถึงการตอ้งจดัหาส่ิงของท่ี

ตอ้งใชใ้นงานศพ อีกทั้งยงัมีเร่ืองของพิธีกรรมทางศาสนา 

(ฝ่ายวิชาการ สาํนกัพิมพโ์อเดียน สโตร์, 2525)  เขา้มา

เก่ียวขอ้งดว้ย ซ่ึงในองคป์ระกอบส่วนน้ียอ่มทาํใหเ้กิดมี

สินคา้และการบริการ ภารกิจการจดัสินคา้และการบริการ

เก่ียวกบัการจดังานศพทั้งน้ีทาํใหเ้กิดภาระในการใชจ่้าย

ข้ึนสาํหรับเป็นค่าสินคา้และบริการในการจดัพิธีศพพ่ือ

อาํนวยความสะดวกใหก้บัประชาชนท่ีเป็นเจา้ภาพทาํให้

ประชาชนไดรั้บความสะดวกมากข้ึนผูวิ้จยัเห็นวา่ หากจดั

ใหมี้บริการ เพ่ือท่ีประชาชนจะไดต้ดัสินใจรับบริการโดย

ยิ่งเปิดใหมี้การแข่งขนักนัการบริการอยา่งถกูตอ้งและอยู่

ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของภาครัฐโดยมีกฎหมายท่ีระบุ

ชดัเจนเก่ียวกบัสินคา้และการบริการทุกประเภทยอ่มจะ

สามารถทาํการเปรียบเทียบระหวา่งขอ้ดี  ขอ้เสีย หรือ

เปรียบเทียบระหวา่งค่าใชจ่้าย และผลประโยชน ์ซ่ึง
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แน่นอนวา่ประชาชนจะตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีมีขอ้ดี

มากกวา่ขอ้เสีย หรือตนไดผ้ลประโยชนม์ากกวา่ค่าใชจ่้าย

ท่ีตอ้งเสียไป (จกัร ติงศภทิัย ์และกฤษฎา ปราโมทยธ์นา, 

แปล, 2552) และท่ีสาํคญัหากมีการเปิดโอกาสใหมี้การ

แข่งขนักนัในการจดัหาสินคา้และการบริการท่ีเก่ียวกบั

การจดัพิธีกรรมงานศพแก่ประชาชนมากข้ึนเท่าใด ผลท่ี

เกิดข้ึนจะทาํใหป้ระชาชนมีทางเลือกมากข้ึนเท่านั้น 

กล่าวคือเม่ือไม่พึงพอใจต่อการใชบ้ริการใด กห็ยดุไป

ขอรับบริการนั้น และไปขอรับการบริการจากหน่วยงาน

อ่ืนแทน (เทพศกัด์ิ  บุณยรัตพนัธ์ุ, 2554)  

 การวิจยัน้ีตอ้งการนาํเอาแนวคิดการจดัการ

ภาครัฐแนวใหม่เก่ียวกบัการจดับริการแก่ประชาชนมา

ประยกุตใ์ชใ้นพิธีกรรมงานศพโดยการเปิดโอกาสให้

ภาคเอกชนไดด้าํเนินการจดับริการในพิธีกรรมงานศพท่ี

เป็นเร่ืองของสินคา้และการบริการ ซ่ึงเป็นการนาํเสนอ

รูปแบบใหม่ โดยการเปิดโอกาสใหภ้าคเอกชนได้

ดาํเนินการจดับริการนั้น จะมีการคาํนึงถึงการจดัทาํใน

สถานท่ีอนัเหมาะสม เพ่ือจะไม่ใหเ้กิดมลภาวะข้ึนกบั

ชุมชน และยงัสนบัสนุนการจดับริการพิธีกรรมท่ีเป็น

ความเช่ือตามแนวทางของศาสนาซ่ึงเป็นความตอ้งการ

ของผูเ้ป็นเจา้ภาพท่ีขอรับบริการ ดงันั้นการใหภ้าคเอกชน

เขา้มาดาํเนินการจดับริการในพิธีกรรมงานศพท่ีเป็นเร่ือง

ของสินคา้และการบริการนั้นจะเกิดประโยชนท์ั้งภาครัฐ

และภาคประชาชน ทั้งน้ีรัฐจะทาํหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล 

ดว้ยการออกกฎหมาย ซ่ึงเป็นไปตามการประยกุตใ์ชแ้นว

ทางการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ ท่ีเนน้การบริหาร

จดัการท่ีเกิดจากความร่วมมือกนัระหวา่งภาครัฐและ

ภาคเอกชน (David Levi-Faur, 2012) 

   

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์การจดัการศพและ

พิธีกรรมงานศพในปัจจุบนั 

 2. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์การประยกุตใ์ชแ้นว

ทางการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ในการให้

ภาคเอกชนมีบทบาทในการจดับริการพิธีกรรมงานศพ 

 3. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ความสาํเร็จในการประยกุตใ์ชแ้นวทางการบริหารจดัการ

ภาครัฐแนวใหม่ในการใหภ้าคเอกชนมีบทบาทในการ

จดับริการพิธีกรรมงานศพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EAU HEritAgE JoUrnAl
Social Science and Humanity268 Vol. 5 No. 2 May-August 2015

กรอบแนวคิดการวจัิย      

 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

แนวคิด ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการภาครัฐแนวใหม่  

 แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารปกครอง  

 แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการการบริการ

 แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการศพและพิธีกรรมงาน

ศพ 

 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 การศึกษาเชิงสาํรวจน้ี เกบ็ขอ้มูลจากกลุ่ม

ตวัอยา่งในช่วงเวลาหน่ึงพร้อมกนัทั้งหมดเพียงคร้ังเดียว

เท่านั้น โดยมีวิธีการดาํเนินการศึกษาใหบ้รรลุผลสาํเร็จ

ตามวตัถุประสงค ์ซ่ึงเป็นไปตามขั้นตอนดงัน้ี 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 หน่วยท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ 

ประกอบดว้ย  (1) ตวัแทนของสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์ภาครัฐ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จาํนวน 

76 คน (2) ตวัแทนของพระภิกษุระดบัผูบ้ริหารวดัในเขต

กรุงเทพและปริมณฑล จาํนวน 86 รูป และ (3) ตวัแทน

ของเจา้ภาพงานศพทัว่ไป จาํนวน 88 คน นอกจากน้ียงัได้

ใชแ้บบสมัภาษณ์เกบ็ขอ้มูลเชิงลึกจากผูบ้ริหารร้านคา้ท่ี
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จดับริการสินคา้และการบริการพิธีกรรมงานศพ จาํนวน 

13 คน/ร้านคา้ 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ย

แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ท่ีเป็นเคร่ืองมือซ่ึงสร้าง

ข้ึนจากการประมวลแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง เพ่ือนาํไปใชใ้นการสอบถามและการสมัภาษณ์

ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง โดยท่ีเคร่ืองมือทั้งสอง

ประเภทมีส่วนประกอบดว้ย (1) เคร่ืองมือประเภท

แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือหลกัในการเกบ็รวบรวม

ขอ้มลูปฐมภูมิ  โดยแบบสอบถามมีทั้งแบบปลายปิด และ

แบบปลายเปิด  ซ่ึงมีองคป์ระกอบท่ีสาํคญั 5 ตอน ไดแ้ก่ 

ตอนท่ี  1  ขอ้มลูส่วนตวับุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

มีขอ้คาํถามจาํนวน 9 ขอ้ ตอนท่ี  2  แบบสอบถาม

เก่ียวกบัความคิดเห็นท่ีมีต่อตวัแปรอิสระ มีขอ้คาํถาม

ทั้งส้ิน จาํนวน 48 ขอ้ ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบั

ความคิดเห็นท่ีมีต่อตวัแปรตาม มีขอ้คาํถามทั้งส้ิน 

จาํนวน 46 ขอ้ ตอนท่ี  4  แบบสอบถามเก่ียวกบัการ

สอบถามเก่ียวกบัขอ้คิดเห็นโดยใชก้รอบ  SWOT คือ จุด

แขง็หรือจุดเด่น จุดอ่อนหรือจุดดอ้ย  โอกาส และ 

อุปสรรคหรือภยัคุกคามท่ีมีต่อตวัแปรอิสระและต่อตวั

แปรตาม และตอนท่ี  5  แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้คิดเห็น

อ่ืน ๆ  แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือแบบ

สมัภาษณ์แบบเป็นทางการ  มีลกัษณะของขอ้คาํถามเป็น

แบบปลายเปิดท่ีกาํหนดใหผู้ต้อบเลือกตอบไดอ้ยา่งเป็น

อิสระ แต่ตอ้งอยูภ่ายใตข้อ้คาํถามท่ีกาํหนดไว ้  

นาํแบบสอบถามท่ีผา่นความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์

ปรึกษาแลว้ไปทดสอบใช ้(try out) กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมี

ความคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่งจริง จาํนวน 30 คน 

ต่อจากนั้นนาํแบบสอบถามไปวิเคราะห์หาค่าความ

เช่ือมัน่ เพ่ือตรวจสอบวา่ขอ้คาํถามสามารถส่ือ

ความหมายตรงตามความตอ้งการตลอดจนมีความ

เหมาะสม หรือมีความยากง่ายเพียงใด โดยใชวิ้ธี

สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Alpha-Coefficient) 

ในการวิจยัน้ีใชโ้ปรแกรมสถิติสาํเร็จรูป ในการวิเคราะห์

หาค่าความเช่ือมัน่ ซ่ึงผลการหาความเช่ือมัน่ของ

แบบสอบถามทั้งชุด จาํนวน 94 ขอ้ เท่ากบั 0.980 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ การเก็บรวบรวมขอ้มลู

ทุติยภูมิและการเกบ็รวบรวมขอ้มลูปฐมภูมิ   

 การเกบ็รวบรวมข้อมูลทุตยิภูมิ ในการเกบ็

รวบรวมขอ้มูลส่วนน้ี  มีวิธีดาํเนินการท่ีสาํคญัดงัน้ีคือ  

เกบ็รวบรวมขอ้มลูประเภทแนวคิด  ทฤษฎี  และ

ผลงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีศึกษาจากเอกสาร

ต่างๆ ไดแ้ก่  พจนานุกรม วารสาร หนงัสือ ตาํรา รายงาน

การวิจยั  และส่ือส่ิงพิมพรู์ปแบบอ่ืนๆ จากนั้นนาํมา

ประมวล วิเคราะห์  และสงัเคราะห์  เพ่ือใชส้ร้างเป็น

เคร่ืองมือสาํหรับการวิจยั โดยเฉพาะการนาํมาสร้างเป็น

เคร่ืองมือในการวิจยัทั้ง 2 ประเภทคือ แบบสอบถามและ

แบบสมัภาษณ์   

 การเกบ็รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ การเกบ็รวบรวม

ขอ้มลูจากการแจกแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เพ่ือ

สอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัระดบั

ความคิดเห็นของการประยกุตใ์ชแ้นวทางการบริหาร

จดัการภาครัฐแนวใหม่ในการใหภ้าคเอกชนมีบทบาทใน

การจดับริการพิธีกรรมงานศพ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

ความสาํเร็จในการประยกุตใ์ชแ้นวทางการบริหารจดัการ

ภาครัฐแนวใหม่ในการใหภ้าคเอกชนมีบทบาทในการ

จดับริการพิธีกรรมงานศพ  ประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ การ

วิเคราะห์ขอ้มลูเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์ขอ้มลูเชิง

คุณภาพ  

 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ไดใ้ชโ้ปรแกรม

สถิติสาํเร็จรูปมาเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ขอ้มลู โดย

แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 1.1  การวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงปริมาณ

ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใช้

การแจกแจงค่าความถ่ี และค่าร้อยละโดยนาํเสนอผลใน
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รูปแบบของตารางและการบรรยาย  1.2 การวิเคราะห์

ขอ้มลูเชิงปริมาณดว้ยสถิติเชิงอนุมาน (inferential  

statistics) ใชก้ารวิเคราะห์องคป์ระกอบ  (factor  

analysis) เพ่ือหาค่านํ้าหนกัของตวัแปรท่ีแตกต่างกนัซ่ึง

จะมีอิทธิพลต่อการพฒันาการประยกุตใ์ชแ้นวทางการ

บริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ในการใหภ้าคเอกชนมี

บทบาทในการจดับริการพิธีกรรมงานศพ โดยจะนาํเสนอ

ผลในรูปแบบของตารางและการบรรยาย     

 

 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ   

 การวิเคราะห์ขอ้มลูโดยการวิเคราะห์เน้ือหา  

และนาํเสนอผลในรูปแบบการพรรณนาบรรยาย  

ประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ ส่วนแรกเป็นการสรุปประเดน็

จากแบบสอบถามในส่วนท่ี 4  ซ่ึงเป็นขอ้คาํถามแบบ

ปลายเปิด โดยการจดักลุ่มขอ้ความท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั 

และนาํเสนอขอ้มลูในรูปแบบของตารางและการบรรยาย   

 

ผลการวจัิย 

 จากการศึกษาเร่ือง “การประยกุตใ์ชแ้นว

ทางการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ในการให้

ภาคเอกชนมีบทบาทในการจดับริการพิธีกรรมงานศพ” 

น้ี สามารถแบ่งการนาํเสนอผลการศึกษาวิจยัออกไดเ้ป็น 

3 ประเดน็ 

 1. การจดัการศพและพิธีกรรมงานศพใน

ปัจจุบนั  พบวา่  (1) การการจดัการศพตามแนวทางของ

กฎหมาย จาํนวน 5 ขอ้ อาทิเช่น การแจง้ตาย การขอใบ

มรณบตัร การขอนํ้าหลวงอาบศพ(2) การจดัการพิธีกรรม

งานศพในสงัคมไทย จาํนวน 34 ขอ้ อาทิ  การบอกทาง

ใหผู้ท่ี้ใกลต้าย  การอาบนํ้าแต่งตวัศพ  การรดนํ้าศพ  การ

มดัศพ การใส่เงินเหรียญในปากศพ  การจดัตั้งศพ  การ

บรรจุศพในโลง  การตามไฟหนา้ศพ การจดัอาหารเซ่น

ศพ การเคาะโลงศพ การอยูเ่ป็นเพ่ือนศพ มหรสพในงาน

ศพ   

(3) การจดัการพิธีกรรมงานศพตามความเช่ือทาง

พระพุทธศาสนา จาํนวน 9 ขอ้ อาทิ การสวดอภิธรรมศพ  

การแสดงธรรม การทาํบุญครบรอบวนัตาย การบวชหนา้  

 2. การประยกุตใ์ชแ้นวทางการบริหารจดัการ

ภาครัฐแนวใหม่ต่อความเป็นไปไดใ้นการใหภ้าคเอกชน

มีบทบาทในการจดับริการพิธีกรรมงานศพ พบวา่ มี

จาํนวน 46 ขอ้ อาทิเช่น การใหภ้าคเอกชนมีบทบาทใน

การบริการการแจง้ตาย การใหภ้าคเอกชนมีบทบาทใน

การบริการการขอใบมรณบตัร การใหภ้าคเอกชนมี

บทบาทในการบริการการขอนํ้าหลวงอาบศพ การขอโกศ

พระราชทาน การใหภ้าคเอกชนมีบทบาทในการบริการ

การขอพระราชทานเพลิงศพ การใหภ้าคเอกชนมีบทบาท

ในการบริการการบอกทางใหผู้ท่ี้ใกลต้าย  การให้

ภาคเอกชนมีบทบาทในการบริการการอาบนํ้าแต่งตวัศพ   

 3. ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จในการประยกุตใ์ช้

แนวทางการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ในการให้

ภาคเอกชนมีบทบาทในการจดับริการพิธีกรรมงานศพ 

ประกอบดว้ย กฎหมายในการจดัการศพและพิธีกรรม

งานศพ  ความตอ้งการสินคา้และการบริการของภาค

ประชาชน  นโยบายของภาครัฐท่ีเปิดโอกาสใหจ้ดับริการ

สินคา้และพิธีกรรมงานศพ ความตอ้งการของภาคเอกชน

ในการจดัสินคา้และการบริการ และการบริหารจดัการ

ภาครัฐแนวใหม่ท่ีเปิดโอกาสใหภ้าคเอกชนมีบทบาทใน

การจดับริการพิธีกรรมงานศพ 

 

การอภิปรายผล 

 การวิจยัเร่ือง “การประยกุตใ์ชแ้นวทางการ

บริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ในการใหภ้าคเอกชนมี

บทบาทในการจดับริการพิธีกรรมงานศพ” มีประเดน็

สาํคญัท่ีควรนาํมาอภิปรายแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  (1) การ

อภิปรายผลตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั และ (2) การ

อภิปรายสรุปผลจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 

ดงัต่อไปน้ี 
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 1. ศึกษาวิเคราะห์การจดัการศพและพิธีกรรม

งานศพในปัจจุบนั   

  1.1 ศึกษาวิเคราะห์การจดัการศพและ

พิธีกรรมงานศพในปัจจุบนั  ผลการศึกษาพบวา่ มีการ

จดัการศพตามแนวทางของกฎหมาย  การจดัการพิธีกรรม

งานศพตามจารีตประเพณีของคนในสงัคมไทย และการ

จดัการพิธีกรรมงานศพตามความเช่ือทาง

พระพุทธศาสนา  

  1.2 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์การประยกุตใ์ช้

แนวทางการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ในการให้

ภาคเอกชนมีบทบาทในการจดับริการพิธีกรรมงานศพ 

ซ่ึงการประยกุตใ์ชแ้นวทางการบริหารจดัการภาครัฐแนว

ใหม่ในการใหภ้าคเอกชนมีบทบาทในการจดับริการ

พิธีกรรมงานศพ พบวา่มีทั้งหมด 46 ปัจจยั โดยแบ่งเป็น 

(1) การประยกุตใ์ชแ้นวทางการบริหารจดัการภาครัฐแนว

ใหม่ในการใหภ้าคเอกชนมีบทบาทในการจดับริการการ

จดัการศพตามแนวทางของกฎหมาย จาํนวน 5 ปัจจยั   

(2) การประยกุตใ์ชแ้นวทางการบริหารจดัการภาครัฐแนว

ใหม่ในการใหภ้าคเอกชนมีบทบาทในการจดับริการการ

จดัการพิธีกรรมงานศพในสังคมไทย จาํนวน 34 ปัจจยั 

และ (3) การประยกุตใ์ชแ้นวทางการบริหารจดัการ

ภาครัฐแนวใหม่ในการใหภ้าคเอกชนมีบทบาทในการ

จดับริการการจดัการพิธีกรรมงานศพตามความเช่ือทาง

พระพุทธศาสนา จาํนวน 7 ปัจจยั  

  1.3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จในการ

ประยกุตใ์ชแ้นวทางการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ใน

การใหภ้าคเอกชนมีบทบาทในการจดับริการพิธีกรรม

งานศพ ประกอบดว้ย กฎหมายในการจดัการศพและ

พิธีกรรมงานศพ  ความตอ้งการสินคา้และการบริการของ

ภาคประชาชน  นโยบายของภาครัฐท่ีเปิดโอกาสให้

จดับริการสินคา้และพิธีกรรมงานศพ ความตอ้งการของ

ภาคเอกชนในการจดัสินคา้และการบริการ และการ

บริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีเปิดโอกาสใหภ้าคเอกชน

มีบทบาทในการจดับริการพิธีกรรมงานศพ  

 2. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์การประยกุตใ์ชแ้นว

ทางการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ในการให้

ภาคเอกชนมีบทบาทในการจดับริการพิธีกรรมงานศพ 

ซ่ึงครอบคลุมขอ้มลูในการใหภ้าคเอกชนมีบทบาทใน

การจดับริการการจดัการศพและพิธีกรรมงานศพ โดย

เป็นการสรุปผลจากแบบสอบถามในส่วนของประเดน็

ขอ้คิดเห็นดว้ยการใชก้รอบ SWOT สามารถสรุปผลดงัน้ี 

  2.1 จุดแขง็หรือจุดเด่น (Strength-S) 

หมายถึง ขอ้ดีท่ีเกิดจากการจดัการศพตามแนวทางของ

กฎหมาย พบวา่มีขอ้มูลท่ีมีความพร้อมสมบูรณ์เหมาะสม 

แต่ควรระบุรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัการศพ วา่ควรฝัง

หรือเผาท่ีใด ควรมีกฎ ระเบียบ เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดการ

ละเมิดศพ หรือทาํลายศพ  

  2.2 จุดอ่อนหรือจุดดอ้ย (Weaknesses-

W) หมายถึงปัญหาหรือขอ้บกพร่องท่ีเกิดจากการจดัการ

ศพตามแนวทางของกฎหมาย พบวา่ มีจุดอ่อนหรือจุด

ดอ้ย เป็นตน้วา่การแจง้ออกใบมรณบตัร ท่ีตอ้งไปแจง้ยงั

ทอ้งท่ีท่ีผูต้ายเสียชีวิต ซ่ึงถา้กรณีมีการเสียชีวิตท่ีทอ้งท่ี

ห่างไกล จะตอ้งมีภาระในการดาํเนินการจึงทาํใหเ้กิด

ความยากลาํบาก   

  2.3 โอกาส (Opportunities-O) 

หมายถึง การเอ้ือประโยชนห์รือส่งเสริมในการท่ีจะให้

ภาคเอกชนเขา้มาช่วยดาํเนินการเก่ียวการดาํเนินงาน

เก่ียวกบัการจดัการศพ พบวา่โอกาสท่ีเอกชนสามารถทาํ

ไดทุ้กเร่ืองโดยทาํใหค้รบวงจรแบบบูรณาการตั้งแต่

พระราชบญัญติั กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการจดั 

การศพ   

 2.4 อุปสรรคหรือภยัคุกคาม (Threats -T) 

หมายถึง ขอ้จาํกดัท่ีจะเกิดจากการท่ีจะใหภ้าคเอกชนเขา้

มาช่วยดาํเนินงาน พบวา่ ทุกเร่ืองจะเป็นอุปสรรคไปหมด 

เพราะเก่ียวกบัเร่ืองผลประโยชน ์ 
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ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังนี้ 

 ระดบันโยบาย 

 จากผลการศึกษาพบวา่ภาครัฐควรนาํเอาแนวคิดการ

จดัการภาครัฐแนวใหม่ รวมถึงการบริหารปกครองแบบ

เครือข่ายเพ่ือช่วยดาํเนินการใหส้ามารถเป็นภาระหนา้ท่ี

ของตลาดหรือภาคเอกชนไดม้ากข้ึน (privatization) มา

ประยกุตใ์ชเ้ก่ียวกบัการจดัการศพและพิธีกรรมงานศพ 

ดว้ยการช่วยใหมี้กลไก เช่นกฎหมายท่ีจะเป็นเคร่ืองมือใน

การเปิดโอกาสใหภ้าคเอกชนเขา้มาดาํเนินการภารกิจ

หรือกิจการท่ีเป็นสินคา้และการบริการประชาชน  

 ระดบัปฏิบติัการ 

  จากผลการศึกษาพบวา่ ผลการศึกษาวิจยั มีแนว

ปฏิบติัดงัน้ี 

 ภาครัฐควรช่วยใหมี้กลไกเช่นกฎหมายท่ีจะเป็น

เคร่ืองมือในการเปิดโอกาสใหภ้าคเอกชนเขา้มา

ดาํเนินการภารกิจหรือกิจการท่ีเป็นสินคา้และการบริการ

ประชาชน ซ่ึงรัฐมีบทบาทตั้งหน่วยงานในการควบคุม  

(regulator) ใหมี้ประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสใหมี้การ

แข่งขนักนัในการจดัหาสินคา้และบริการ เพ่ือใหเ้กิด

ความพึงพอใจในการบริการ 

 ภาคเอกชนดาํเนินการจดับริการ ควรจะมีการ

คาํนึงถึงการจดัทาํในสถานท่ีอนัเหมาะสม เพ่ือจะไม่ให้

เกิดมลภาวะข้ึนกบัชุมชน โดยการจดัสภาพแวดลอ้มและ

บรรยากาศขององคก์ารท่ีเอ้ือต่อการจดับริการ และการ

ปฏิบติังานของบุคลากรในองคก์าร  

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 

 บทบาทการบริหารปกครองภาครัฐในการ

ควบคุม (Regulator) การจดัหาสินคา้และบริการพิธีกรรม

งานศพใหมี้ประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสใหมี้การ

แข่งขนักนัเพ่ือใหเ้กิดความพึงพอใจในการบริการ

ประชาชน   

 การพฒันารูปแบบในการใหภ้าคเอกชนมี

บทบาทการบริหารจดัการสถานท่ีฌาปนกิจท่ีมี

ประสิทธิผล 
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รูปแบบการจัดการดิจิทัลเทคโนโลยสู่ีคุณภาพตามมาตรฐานสากลของโรงเรียนมธัยมศึกษา ใน

จังหวดัชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย 

A Model of Digital Technology towards the International Standard Quality of   

Secondary Schools in the Southern Border Provinces of Thailand  
  

                                                                 วา่ท่ีร้อยตรี ทรงเกียรติ     พืชมงคลและรองศาสตราจารย ์ดร.วีระวฒัน ์ อุทยัรัตน ์                                                                                                                                          

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ(1) ศึกษาสภาพรูปแบบการจดัการดิจิทลัเทคโนโลยี (2) สร้างรูปแบบและ (3) 

ประเมินความเหมาะสมของการจดัการดิจิทลัเทคโนโลยี ประชากรไดแ้ก่ โรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้ 100 โรงเรียน ผูใ้หข้อ้มลู ไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการโรงเรียน รองผูอ้าํนวยการ ครู  5,053 คน กลุ่มตวัอยา่ง 357 คน 

โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น เคร่ืองมือท่ีใช ้แบบสอบถาม การสมัภาษณ์ และการประชุมสนทนากลุ่ม  สถิติท่ี

ใช ้ไดแ้ก่  ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจยั 

พบวา่ (1) สภาพการจดัการดิจิทลัเทคโนโลยีสู่คุณภาพตามมาตรฐานสากลทั้งกระบวนการบริหาร การบริหารงาน

ในโรงเรียนและครู บุคลากรทางการศึกษามีทกัษะในการใชดิ้จิทลั ระดบัมาก (2) รูปแบบการจดัการดิจิทลั

เทคโนโลย ีมีองคป์ระกอบท่ี 1 การจดัการดิจิทลัเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารงานในโรงเรียน ไดแ้ก่ ขั้นการบริหาร

โรงเรียนมธัยมศึกษา ขั้นการพฒันาระบบคุณภาพของโรงเรียนมธัยมศึกษา องคป์ระกอบท่ี 2 การจดัการดิจิทลั

เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ไดแ้ก่ ขั้นการใชก้ลุ่มพ้ืนฐานสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ขั้นการใช้

กบัสาระสากล และขั้นการพฒันาเน้ือหาการเรียนรู้ดิจิทลัเทคโนโลยี และ (3) การประเมินความเหมาะสมของ

รูปแบบโดยพิจารณาถึงความถูกตอ้ง ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชนภ์าพรวมอยูใ่นระดบั

มากท่ีสุดทุกดา้น 

 

คําสําคัญ: รูปแบบ, การจดัการ, ดิจิทลัเทคโนโลย,ี จงัหวดัชายแดนใตข้องประเทศไทย 

  

Abstract  

 This research aims to (1) study the conditions relating to international standards of schools in Thailand  

(2) establish  digital technology management and (3) evaluate  digital technology management of  secondary 

schools in the southern border provinces of Thailand to reach international standards. The population of this 

study was 100 secondary schools in the southern border provinces of Thailand. Key information was gathered 

from 5,053 school principals, vice-principals, and teachers altogether with the sampling size randomly selected of 
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357 subjects.  Descriptive statistics and multiple regression analysis were used to analyze data. The results were 

as follows:  (1) the conditions relating to the digital technology management of the secondary schools in the 

southern border provinces of Thailand to reach international standards were at a high level. (2) The management 

of digital technology comprised two components which involved two stages.  The first component consists of the 

management of schools, and the development quality school systems The second component was digital 

technology management for school teaching and learning process included: the stage of applying the learning 

group and activities to improve learners, the stage of comparing to international standards and the stage of 

improving the digital technology material. (3) The evaluation considering suitability, practicality and usefulness 

of digital technology management was at the highest level in all aspects. 

Keywords:  model, management, digital technology, southern border province 

ความนํา  

 ความกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในรูปแบบการนาํเสนอ 

เน้ือหา จากหนงัสือทัว่ไปท่ีจดัพิมพด์ว้ยกระดาษไปสู่

เน้ือหาการเรียนรู้แบบดิจิทลั (บุษดี พนมภู, 2556) ซ่ึง

มีคุณลกัษณะท่ีต่างจากหนงัสือทัว่ไปเม่ือรูปแบบของ

หนงัสือเปล่ียนไปทั้งโครงสร้างและองคป์ระกอบ 

วิธีการเปล่ียนแปลงไป 

 การจดัการศึกษาของประเทศไทยตอ้งมีการ

เตรียมความพร้อมใหแ้ก่ผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะสู่การ

เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ สามารถติดต่อส่ือสารและ

อยูร่่วมกนัไดบ้นพ้ืนฐานของความเสมอภาคและ

ผลประโยชนร่์วมกนัในการเสริมสร้างความมัน่คงใน

ดา้นเศรษฐกิจ การเมือง สงัคมและวฒันธรรมของ

ภูมิภาคอาเซียน รูปแบบการจดัการเรียนรู้จึง

จาํเป็นตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน และเป้าหมายการ

รวมกลุ่มเป็นภูมิภาคอาเซียน โดยเช่ือมโยงกบักลุ่ม

สาระพ้ืนฐาน และสามารถนาํส่ือการเรียนรู้ใน

รูปแบบของส่ือดิจิทลัเขา้มามีบทบาทในการจดัการ

เรียนการสอนใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ในมิติต่าง ๆ 

โดยเป็นตวักลางในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด 

ทกัษะและประสบการณ์ใหแ้ก่ผูเ้รียน เพราะการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ไม่ไดจ้าํกดัอยูเ่ฉพาะใน

หอ้งเรียน หรือในโรงเรียนเท่านั้น ผูส้อนและผูเ้รียน

สามารถเรียนรู้จากส่ือต่าง ๆ อยา่งหลากหลาย 

สามารถเรียนรู้ไดทุ้กเวลาและทุกสถานท่ี  

 ในการบริหารจดัการดิจิทลัเพ่ือการเรียนรู้

เรียนการสอน เป็นเร่ืองใหม่ท่ีบุคลากรทางการศึกษา

ตอ้งเรียนรู้และทาํความเขา้ใจพอสมควร และจดัวา่

เป็นนวตักรรมท่ีโรงเรียนพฒันาข้ึน เป็นท่ียอมรับใน

สาขาวิชา ไม่มีประเดน็โตแ้ยง้ท่ีทาํใหผู้เ้รียนสบัสน 

การนาํเสนอเน้ือหามีความยากง่ายเหมาะสมกบัวยั

และระดบัชั้นของนกัเรียน โดยส่ือท่ีออกแบบมีความ

สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรู้  ความถกูตอ้งของ

ตวัสะกด ภาษาท่ีนาํเสนอตอ้งถูกตอ้ง ชดัเจน ส่ือ

ความหมาย อ่านเขา้ใจง่าย ใชภ้าษาเหมาะสมกบัวยั

ของผูเ้รียน ใชศ้พัทเ์ฉพาะถกูตอ้ง  เน้ือหามีความ

ยืดหยุน่ ตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล มี

การจดัเรียงเน้ือหาท่ีน่าสนใจ จดัลาํดบัการเรียนและ

แบบฝึกไดเ้หมาะสม  มีการวดัประเมินผลใหผู้เ้รียน

เกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยใชเ้คร่ืองมือและ
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วิธีการประเมินผลท่ีมีความหลากหลาย และปริมาณ

เพียงพอท่ีสามารถตรวจสอบความเขา้ใจบทเรียนดว้ย

ตนเองได ้ องคป์ระกอบดา้นเทคนิคการนาํเสนอส่ือ 

ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว มีความเหมาะสม สวยงาม

ตามความเป็นจริง ความเหมาะสมกบัเน้ือหาและ

ผูเ้รียน  ขอ้ความท่ีใชน้าํเสนอมีขนาดตวัอกัษร ความ

หนาแน่น สี ตาํแหน่ง ความสมัพนัธ์ เหมาะสมกบั

ผูเ้รียน ความสมบูรณ์ของเสียง ทั้งเสียงประกอบ 

เสียงบรรยาย เสียงดนตรี มีคุณภาพและเหมาะสม 

ชดัเจน น่าสนใจ ชวนคิด น่าติดตาม ช่วยสร้างความ

เขา้ใจใหก้บัผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี การออกแบบดา้น

ปฏิสมัพนัธ์กบัผูเ้รียนมีความเหมาะสม และมีผลต่อ

การพฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะการคิด มีมุมมองเก่ียวกบั

เน้ือหาท่ีเหมาะสม การควบคุมหนา้จอ มีการ

ออกแบบปุ่มควบคุมหนา้จอและกาํหนดเสน้ทางเดิน

ของบทเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสมเป็นระบบ สอดคลอ้ง

กบัเน้ือหา  มีคู่มือการใชโ้ปรแกรม และคู่มือ

ประกอบการเรียนการสอนท่ีชดัเจน เขา้ใจง่าย 

ออกแบบหนา้จอไดเ้หมาะสม ง่ายต่อการใช ้สดัส่วน

เหมาะสม สวยงาม  การอา้งอิงแหล่งท่ีมาขอ้มูลท่ี

ถกูตอ้ง พิจารณาแลว้ในประเด็นดงักล่าวขา้งตน้

นบัวา่ตอ้งมีการศึกษาอยา่งลึกซ้ึงต่อไป 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย  

 1. เพ่ือศึกษาสภาพรูปแบบการจดัการดิจิทลั

เทคโนโลยีสู่คุณภาพตามมาตรฐานสากลของ

โรงเรียนมธัยมศึกษา ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 2. เพ่ือสร้างรูปแบบการจดัการดิจิทลั

เทคโนโลยีสู่คุณภาพตามมาตรฐานสากล 

ของโรงเรียนมธัยมศึกษา ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 3. เพ่ือประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ

การจดัการดิจิทลัเทคโนโลยีสู่คุณภาพตาม

มาตรฐานสากลของโรงเรียนมธัยมศึกษา ในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

  

 แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 ผูวิ้จยัไดศึ้กษา แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการสร้างรูปแบบ 

การจดัการโรงเรียนมธัยมศึกษา การจดัการดิจิทลั

เทคโนโลยีในโรงเรียนมธัยมศึกษา และการจดัการ

โรงเรียนมาตรฐานสากล พบวา่  กระบวนการจดัการ

โรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การวางแผน การจดั

องคก์าร การนาํ และการควบคุม (ศิริวรรณ เสรีรัตน,์ 

2545, หนา้ 15), (สมยศ นาวีการ, 2545, หนา้ 57), 

(ธงชยั สนัติวงศ,์ 2545, หนา้ 84) (วิโรจน ์สารรัตนะ, 

2546, หนา้ 112), (ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร, 2547, หนา้ 

35) การจดัการดิจิทลัเทคโนโลยีสู่คุณภาพตาม

มาตรฐานสากลของโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้(ปราวีณยา สุวรรณรัฐโชติ , 2549, 

หนา้ 211-215) (ทิพยวิ์ภา เทศวิศาลม, 2553) ให้

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการพฒันาการบริหารและการ

ใช ้ICT ในโรงเรียน คือ (1) ดา้นการใช ้ICT เพ่ือการ

บริหารงานในโรงเรียน และ(2)ดา้นการใช ้ICT เพ่ือ

การเรียนการสอน เพ่ือใหค้รูและบุคลากรทางการ

ศึกษามีทกัษะในการใชดิ้จิทลั (digital literacy) ใน 4 

ดา้น คือ (1) ทกัษะดา้นการทาํงานของเทคโนโลยี  

(2) ทกัษะการคิดเชิงวิเคราะห์ (3) ทกัษะการทาํงาน

ร่วมกนั (4) ทกัษะการตระหนกัรู้ทางสงัคม (สาํนกั

บริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย, 2553, หนา้ 4) 
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กรอบแนวคิดการวจัิย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

วธีิดําเนินการวจัิย  

 เป็นการวิจยัแบบผสมผสาน โดยใช้

แบบสอบถาม การสมัภาษณ์ และประชุมสนทนา

กลุ่ม   

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีศึกษา ไดแ้ก่ โรงเรียน

มธัยมศึกษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จาํนวน 100 

โรงเรียน ผูใ้หข้อ้มลู ไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

รองผูอ้าํนวยการ ครู จาํนวน 5,053 คน   

    โรงเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 80 โรงเรียน ผูใ้ห้

ขอ้มลูใชก้าํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางของ 

Krejcie and Morgan ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 357 คน 

การสุ่มอาศยัหลกัความน่าจะเป็น โดยวิธีการสุ่มแบบ

แบ่งชั้น  

 

 

ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีทกัษะใน

การใช้ดิจิทลั (digital literacy) 

1. ทกัษะดา้นการทาํงานของเทคโนโลย ี 

2. ทกัษะการคิดเชิงวเิคราะห์ 

3. ทกัษะการทาํงานร่วมกนั  

4. ทกัษะการตระหนกัรู้ทางสังคม     

   

รูปแบบการจัดการดิจิทลัเทคโนโลยสู่ี

คุณภาพตามมาตรฐานสากลของโรงเรียน

มัธยมศึกษาในจังหวดัชายแดนภาคใต้ 

 1. องคป์ระกอบการจดัการดิจิทลั

เทคโนโลย ี

 2. ขั้นตอนการจดัการดิจิทลั

เทคโนโลย ี

 3. กิจกรรมการจดัการดิจิทลั

เทคโนโลย ี
 

กระบวนการจัดการโรงเรียน

มัธยมศึกษาในจังหวดัชายแดนภาคใต้ 

1. การวางแผน (planning) 

2. การจดัองคก์าร (organizing) 

3. การนาํ (leading) 

4. การควบคุม (controlling) 

การจัดการดิจิทลัเทคโนโลยสู่ีคุณภาพตาม

มาตรฐานสากล 

1. การจดัการดิจิทลัเทคโนโลยเีพื่อการ

บริหารงานในโรงเรียน 

2. การจดัการดิจิทลัเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการ

สอน 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

 แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน 

จาํนวน 95 ขอ้ มีค่าความเช่ือมัน่ 0.988, 0.996, 0.997 

และ 0.947 

 แบบสมัภาษณ์ 3 ประเดน็ คือ  

 1. ความจาํเป็นในการใชดิ้จิทลัเทคโนโลยีสู่

คุณภาพตามมาตรฐานสากล 

 2. การใชดิ้จิทลัเทคโนโลยีในการบริหาร

โรงเรียน 

 3. การใชดิ้จิทลัเทคโนโลยีในการเรียนการ

สอน  

 การสนทนากลุ่มยอ่ยของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ขอจดหมายขออนุญาติแจกแบบสอบถาม 

แบบสมัภาษณ์ และการสนทนากลุ่มจากทาง

มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย และดาํเนินเกบ็ขอ้มลูทุก

รูปแบบดว้ยตนเอง 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

 

ผลการวจัิย  

 1. สภาพการจดัการดิจิทลัเทคโนโลยีสู่

คุณภาพตามมาตรฐานสากลของโรงเรียนมธัยมศึกษา 

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 1.1 กระบวนการบริหารโรงเรียน 

ประกอบดว้ย การวางแผน การจดัองคก์าร การนาํ 

และการควบคุม ผลการศึกษาภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 

เท่ากบั 4.11 แสดงวา่ กระบวนการจดัการโรงเรียน

มธัยมศึกษา อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารรายประเดน็ 

พบวา่ การควบคุม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

 1.2 การจดัการดิจิทลัเทคโนโลยีสู่คุณภาพ

ตามมาตรฐานสากลของโรงเรียนมธัยมศึกษา ใน

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ประกอบดว้ย การจดัการ

ดิจิทลัเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารงานในโรงเรียน 

และการจดัการดิจิทลัเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการ

สอนภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 แสดงวา่ การ

จดัการดิจิทลัเทคโนโลยีอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา

รายประเดน็ พบวา่ การจดัการดิจิทลัเทคโนโลยีเพ่ือ

การเรียนการสอนและการจดัการดิจิทลัเทคโนโลยี

เพ่ือการบริหารงานในโรงเรียน อยูใ่นระดบัมากทุก

ประเดน็ 

 1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทกัษะ

ในการใชดิ้จิทลั ประกอบดว้ย ทกัษะดา้นการทาํงาน

ของเทคโนโลยี ทกัษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ทกัษะการ

ทาํงานร่วมกนัและทกัษะการตระหนกัรู้ทางสงัคม    

สรุปภาพรวม ทกัษะในการใชดิ้จิทลั  ของครูและ

บุคลากรทางการศึกษาอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา

รายประเดน็ พบวา่ ทกัษะการตระหนกัรู้ทางสงัคม 

อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด สาํหรับ ทกัษะดา้นการทาํงาน

ของเทคโนโลยี ทกัษะการทาํงานร่วมกนัและทกัษะ

การคิดเชิงวิเคราะห์ อยูใ่นระดบัมาก เท่านั้น 

 2. รูปแบบการจดัการดิจิทลัเทคโนโลยีสู่

คุณภาพตามาตรฐานสากลของโรงเรียนมธัยมศึกษา 

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 รูปแบบการจดัการดิจิทลัเทคโนโลยีสู่

คุณภาพตามาตรฐานสากลของโรงเรียนมธัยมศึกษา 

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยมีองคป์ระกอบดว้ย 

ดงัน้ี 

 องคป์ระกอบท่ี 1 การจดัการดิจิทลั

เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารงานในโรงเรียน มี  2 

ขั้นตอน ไดแ้ก่  

               1.1 ขั้นการบริหารโรงเรียน

มธัยมศึกษา  
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  1.2  ขั้นการพฒันาระบบคุณภาพของ

โรงเรียนมธัยมศึกษา 

องคป์ระกอบท่ี 2 การจดัการดิจิทลัเทคโนโลยีเพ่ือ

การเรียนการสอน มี 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่  

        2.1  ขั้นการใชก้ลุ่มพ้ืนฐานสาระการ

เรียนรู้และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  

        2.2  ขั้นการใชก้บัสาระสากล  

        2.3  ขั้นการพฒันาเน้ือหาการเรียนรู้

ดิจิทลัเทคโนโลยี 

 3. การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ

การจดัการดิจิทลัเทคโนโลยีสู่คุณภาพตาม

มาตรฐานสากลของโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

 การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการ

จดัการดิจิทลัเทคโนโลยีสู่คุณภาพตาม

มาตรฐานสากลของโรงเรียนมธัยมศึกษา ในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ผลการตรวจสอบ ดงัน้ีโดยพิจารณา

ถึงความถูกตอ้ง ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และ

ความเป็นประโยชน ์พบวา่ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุดทุกดา้น 

 

การอภิปรายผล  

 รูปแบบการจดัการดิจิทลัเทคโนโลยีสู่

คุณภาพตามาตรฐานสากลของโรงเรียนมธัยมศึกษา 

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ประกอบดว้ย (1) การ

จดัการดิจิทลัเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารงานใน

โรงเรียน (2) และการจดัการดิจิทลัเทคโนโลยีเพ่ือ

การเรียนการสอน ไดแ้ก่ กลุ่มพ้ืนฐานสาระการเรียนรู้

และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอของ 

ปราวีณยา สุวรรณรัฐโชติ (2549, หนา้ 211-215) ให้

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการพฒันาการบริหารและการ

ใช ้ICT ในโรงเรียน ประกอบดว้ย (1) ดา้นการใช ้

ICT เพ่ือการบริหารงานในโรงเรียน และ (2) ดา้นการ

ใช ้ICT เพ่ือการเรียนการสอน และสอดคลอ้งกบั  

Jonassen (2000, p. 125) ท่ีกล่าววา่การใช้

คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือทางความคิด (cognitive 

tools) เป็นเคร่ืองมือขยายความสามารถผูเ้รียนไดใ้น 

5 รูปแบบดว้ยกนั คือ (1) คอมพิวเตอร์สนบัสนุนการ

สร้างองคค์วามรู้ (2) คอมพิวเตอร์สนบัสนุนการ

คน้ควา้ (3) คอมพิวเตอร์สนบัสนุนการเรียนรู้จากการ

กระทาํ (4) คอมพิวเตอร์สนบัสนุนการเรียนรู้จากการ

สนทนาแลกเปล่ียน และ (5) คอมพิวเตอร์เป็น

หุน้ส่วนท่ีชาญฉลาดในการสนบัสนุนการเรียนรู้จาก

การไตร่ตรอง การเรียนรู้ดว้ยเทคโนโลยีจึงเป็นการ

เรียนรู้ท่ียงัคงเนน้เน้ือหาและสาระการเรียนรู้อยา่ง

ครบถว้น แต่จาํเป็นตอ้งพิจารณาเร่ืองของความพร้อม

ทางเทคโนโลยีประกอบกบัการจดัการเรียนการสอน

ดว้ย เช่นจาํนวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต่อจาํนวน

นกัเรียน ระบบคอมพิวเตอร์และเน็ตเวิร์คท่ีเหมาะสม

จากการศึกษาของ Umbach (1998) พบวา่โรงเรียนท่ี

มีการใชค้อมพิวเตอร์เพ่ือวตัถุประสงคท์างดา้น

หลกัสูตรและการสอนในโรงเรียนอยา่งเกิดผล  และ

ยงัไปนิทศทางเดียวกบัท่ี กิดานนัท ์ มะลิทอง (2548, 

หนา้ 60) ไดก้ล่าวถึง ความสาํคญัของเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการศึกษาวา่เป็นการนาํเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชใ้นการจดัการศึกษา ทั้งในดา้นการ

บริหารจดัการ และในดา้นการเรียนรู้ ทาํใหส้ามารถ

พฒันาคุณภาพการศึกษาและแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ได ้

เช่น ปัญหาการขาดแคลนครู ปัญหาคุณภาพของครู 

ปัญหาการขาดวสัดุอุปกรณ์ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ท่ีดี 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาจึงเป็นส่ิงสาํคญั

ในการพฒันาคน พฒันางาน และพฒันาประเทศใน

ปัจจุบนั และธนิศ  ภู่ศิริ (2546, หนา้ 57)  ท่ีได้

กล่าวถึง ความสาํคญัของเทคโนโลยีต่อการจดัการ

สถานศึกษาไวใ้นประมวลสาระชุดวิชาการจดัการ

สถานศึกษาวา่ (1) ช่วยอาํนวยความสะดวกในการ

ทาํงาน ในดา้นการบริหารจดัการทาํไดง่้ายสะดวก ไม่

วา่จะเป็นการจดัพิมพเ์อกสาร การแกไ้ขงาน การ
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ทาํงานท่ีซํ้ ากนัหลายคร้ัง สามารถจดัทาํ จดัเกบ็ เม่ือ

ตอ้งการใชง้านกส็ามารถเรียกกลบัมาใชไ้ดอี้กทนัที 

การวิเคราะห์ขอ้มลู การคาํนวณผล จดัลาํดบังาน ใน

ดา้นการเรียนการสอน ผูเ้รียนสามารถคน้ควา้หา

ความรู้โดยใชค้อมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายจาก

แหล่งขอ้มลูต่าง ๆทัว่โลกโดยไม่ตอ้งเดินทางดว้ย

ตนเอง สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองในทุกเวลาและ

สถานท่ี (2) ช่วยใหเ้กิดความรวดเร็วในการทาํงาน 

เช่นการส่ง e-mail ส่งขอ้มูลและสืบคน้ขอ้มลูต่าง ๆ 

(3) มีความถกูตอ้งแม่นยาํสูง เพราะเป็นการทาํงาน

ตามโปรแกรมคาํสัง่ท่ีไดอ้อกแบบและทดสอบมา

เป็นอยา่งดี ความผิดพลาดส่วนใหญ่มกัจะมาจากผูใ้ช้

ป้อนขอ้มลูหรือใชค้าํสัง่ท่ีผิดพลาด (4) ช่วยเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน   ระบบ E-

learning, คอมพิวเตอร์ช่วยสอน จะช่วยกระตุน้ความ

สนใจในการเรียน ช่วยใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ได้

ตามศกัยภาพของตนเอง เขา้ใจไดง่้ายอนัมีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและ (5) ช่วยเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ การบริหารท่ีมี

ประสิทธิภาพจาํเป็นตอ้งอาศยัขอ้มลูท่ีถกูตอ้ง เป็น

ปัจจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการจดัเก็บ 

วิเคราะห์ขอ้มลู มีผลในการตดัสินใจไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

เป็นประโยชนใ์นการบริหารจดัการ ไม่วา่จะเป็นงาน

ในดา้นวิชาการ งานการวางแผนและงบประมาณ 

งานบุคลากร และงานการบริหารทัว่ไป   

 สาํหรับองคป์ระกอบท่ี 1 การจดัการดิจิทลั

เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารงานในโรงเรียน 

ประกอบดว้ย 2 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นการจดัการ

โรงเรียนมธัยมศึกษา และขั้นการพฒันาระบบ

คุณภาพของโรงเรียนมธัยมศึกษา สอดคลอ้งกบั

แนวคิดของ ลเูธอร์ กลิูค (Luther Gulick) ท่ีกล่าวถึง 

ขั้นตอนการจดัการสถานศึกษาไว ้7 ประการดว้ยกนั 

เรียกดว้ยอกัษรยอ่ตวัตน้ของคาํวา่ POSDCORB คือ 

Planning การวางแผน Organizing การจดัองคก์าร 

Staffing การบริหารงานบุคคล Directing การ

อาํนวยการหรือสัง่งาน Co-coordinating การ

ประสานงาน Reporting การรายงาน Budgeting การ

จดังบประมาณ และ ตามแนวทางของสมาคม

ผูบ้ริหารการศึกษาสหรัฐอเมริกา AASA (American 

Association of School Administrators) ไดเ้สนอ

กระบวนการบริหารการศึกษาไว ้5 ประการ คือ 

PASCE คือ Planning การวางแผน Allocation การ

แบ่งภาระงาน Stimulation การกระตุน้การทาํงาน Co 

-coordinating การประสานงานและ Evaluation การ

ประเมินผลงาน และยงัประกอบไปดว้ย ศิริวรรณ  

เสรีรัตน ์(2545) (สมยศ นาวีการ, 2545) ธงชยั สนัติ

วงศ ์(2545), (วิโรจน ์สารรัตนะ, 2546) ชนงกรณ์ 

กณุฑลบุตร (2547) ดงักล่าวดว้ย (1.2) ขั้นการพฒันา

ระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียน

มาตรฐานสากล เป็นไปตามแนวทางการพฒันา

โรงเรียนท่ีจะพฒันาสู่มาตรฐานสากล คือ การบริหาร

จดัการโรงเรียนดว้ยระบบคุณภาพซ่ึงไดรั้บการ

ยอมรับวา่เป็นระบบท่ีจะพฒันาองคก์รใหมี้ผล

ดาํเนินการท่ีเป็นเลิศ โดยอิงแนวทางการดาํเนินงาน

ตามเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality 

Award--TQA) มาพฒันาขีดความสามารถดา้นการ

บริหารจดัการองคก์ร เพ่ือใหมี้วิธีปฏิบติัและผลการ

ดาํเนินการในระดบัมาตรฐานโลก เน่ืองจากมีพ้ืนฐาน

ทางดา้นเทคนิคและกระบวนการตดัสินรางวลั

เช่นเดียวกบัรางวลัคุณภาพแห่งชาติของ

สหรัฐอเมริกา (The Malcolm Baldrige National 

Quality Award--MBNQA) ซ่ึงเป็นตน้แบบรางวลั

คุณภาพแห่งชาติท่ีประเทศต่าง ๆ หลายประเทศทัว่

โลกนาํไปประยกุต ์เช่น ประเทศญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย 

สิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ฯลฯ 

 สาํหรับองคป์ระกอบท่ี 2 การจดัการดิจิทลั

เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ประกอบดว้ย 2 

ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นการใชก้ลุ่มพ้ืนฐานสาระการ
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เรียนรู้และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน, ขั้นการใชก้บัสาระ

สากล และขั้นการพฒันาเน้ือหาการเรียนรู้ดิจิทลั

เทคโนโลยี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันา

ผูเ้รียนใหมี้ศกัยภาพเป็นพลโลกโดยมุ่งหวงัจะให้

ผูเ้รียนไดพ้ฒันาต่อยอดคุณลกัษณะของผูเ้รียนตาม

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 

2551 ท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้พ้ืนฐานจิตใจท่ีดีงาม มี

จิตสาธารณะ มีสมรรถนะทกัษะ และความรู้พ้ืนฐาน

ท่ีจาํเป็นในการดาํรงชีวิต ตลอดจนการพฒันาเยาวชน

ของชาติเขา้สู่โลกยคุศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งส่งเสริมให้

ผูเ้รียนมีคุณธรรมรักความเป็นไทย ใหมี้ทกัษะการคิด

วิเคราะห์ สร้างสรรคมี์ทกัษะดา้นเทคโนโลยีสามารถ

ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นและสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นใน

สงัคมโลกไดอ้ยา่งสนัติอนัจะส่งผลการพฒันา

ประเทศแบบอยา่งย ัง่ยืน(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 

จากการศึกษาวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกบัหลกัสูตรของ

นานาประเทศ พบวา่ หลกัสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานใหค้วามสาํคญักบัการสอนสาระการ

เรียนรู้เป็นอนัดบัแรก แต่ใหค้วามสาํคญักบัการ

พฒันาผูเ้รียนดา้นความสามารถในการวิเคราะห์นอ้ย

มาก ซ่ึงต่างกบัหลกัสูตรในหลายๆ ประเทศ อีกทั้ง

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 

ไม่สะทอ้นใหเ้ห็นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้

ใหแ้ก่ผูเ้รียน ท่ีเช่ือมโยงกบัการจดัการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 อยา่งชดัเจนเป็นรูปธรรมในเร่ืองการ

เรียนรู้ภาษายคุดิจิทลั การฝึกทกัษะในการส่ือสาร

ภาษาต่างประเทศ การส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้เ้รียนมี

การคิดประดิษฐ ์และสร้างสรรคง์านสามารถผลิตผล

งานท่ีมีคุณภาพสูงดว้ยเหตุผลและความจาํเป็น

ดงักล่าว สาํนกังานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน จึงมุ่งหวงัใหโ้รงเรียนมาตรฐานสากลทุก

โรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ มีการพฒันาหลกัสูตร

สถานศึกษาโดยเพ่ิมเติมสาระความเป็นสากล 4 สาระ

ไดแ้ก่ ทฤษฎีความรู้(Theory of Knowledge--TOK ) 

การเขียนเรียงความขั้นสูง( Extended Essay--EE ) 

กิจกรรมสร้างสรรคป์ระโยชน(์ Creativity Action 

Service--CAS ) และโลกศึกษา( Global Education--

GE ) รวมถึงใหค้วามสาํคญัในการจดัใหผู้เ้รียนได้

เรียนภาษาต่างประเทศท่ี 2ดว้ย รวมถึงเนน้การจดัการ

เรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล(World class 

standard) และยงับริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ 

(quality system management) อีกดว้ย 

 ในประเดน็ท่ีรูปแบบการจดัการดิจิทลั

เทคโนโลยีสู่คุณภาพตามาตรฐานสากลของโรงเรียน

มธัยมศึกษา ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ท่ี

ประกอบดว้ย องคป์ระกอบท่ี 1 การจดัการดิจิทลั

เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารงานในโรงเรียน มี 2 

ขั้นตอน ไดแ้ก่  ขั้นการบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา, 

ขั้นการพฒันาระบบคุณภาพของโรงเรียนมธัยมศึกษา

องคป์ระกอบท่ี 2 การจดัการดิจิทลัเทคโนโลยีเพ่ือ

การเรียนการสอนมี 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่  ขั้นการใชก้ลุ่ม

พ้ืนฐานสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน, 

ขั้นการใชก้บัสาระสากลและขั้นการพฒันาเน้ือหา

การเรียนรู้ดิจิทลัเทคโนโลยี  สอดคลอ้งกบัแนว

ทางการพฒันารูปแบบ กล่าวคือ เป็นส่ิงท่ีแสดงถึง

โครงสร้างของความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบต่างๆ 

เพ่ือท่ีจะช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาและเขา้ถึงส่ิง

ต่างๆ ไดดี้ข้ึนโดยองคป์ระกอบของรูปแบบจะ

แปรเปล่ียนไปตามตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษาและ

เก่ียวขอ้ง  ซ่ึงส่วนใหญ่จะข้ึนอยูก่บัลกัษณะเฉพาะ

ของประสบการณ์ท่ีผูส้นใจดาํเนินการ โดยรูปแบบ

จะมีทั้งรูปแบบเชิงอุปมา เชิงภาษา เชิงแบบแผนเชิง

คณิตศาสตร์ รูปแบบเชิงเหตุผล สาํหรับคุณลกัษณะ

ของรูปแบบนั้นควรมีลกัษณะท่ีนาํไปสู่การทาํนายผล 

มีความเป็นเหตุเป็นผล ใหค้าํอธิบายและช่วยขยาย

ความรู้ในแนวคิดใหม่  มีความสมัพนัธ์อยา่งมี

โครงสร้าง  และตรวจสอบได ้ ส่วนการทดสอบ
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รูปแบบถือเป็นความจาํเป็นท่ีตอ้งกระทาํดว้ยขอ้มูล

เชิงประจกัษ ์โดยการวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณและเชิง

คุณลกัษณะ  ซ่ึงการตรวจสอบเชิงคุณลกัษณะ ควรใช้

ผูเ้ช่ียวชาญชาํนาญเฉพาะสาขานั้น  เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ี

เช่ือถือได ้ ซ่ึงผลจากการทดสอบหรือตรวจสอบน้ีจะ

นาํไปสู่การสร้างรูปแบบใหม่  การปรับปรุงหรือการ

พฒันารูปแบบเดิม  โดยในขั้นตอนการพฒันา

รูปแบบจะประกอบดว้ย  4 ขั้นตอน คือ ขั้น

เตรียมการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ขั้นสร้างรูปแบบ

เบ้ืองตน้ ขั้นทดสอบรูปแบบ และขั้นพฒันารูปแบบท่ี

สมบูรณ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการท่ี Bardo and Harman 

(1982, p. 70) ไดใ้หค้วามหมายของรูปแบบ ไวว้า่ 

รูปแบบเป็นอะไรบางอยา่งท่ีเราพฒันาข้ึน เพ่ือ

บรรยายคุณลกัษณะท่ีสาํคญั ๆ ของปรากฏการณ์

อยา่งใดอยา่งหน่ึง เพ่ือใหง่้ายต่อการทาํความเขา้ใจ  

ส่วน Cleland and King (1983) ไดใ้หค้วามหมายของ

รูปแบบไว ้2 ประการคือ (1) รูปแบบหมายถึงส่ิงทาํ

จาํลองของจริงใหมี้ขนาดเลก็ลง (2) รูปแบบ หมายถึง 

การแสดงความเก่ียวพนักนัอยา่งเป็นระบบ เพ่ือท่ีจะ

ใชป้ระโยชนใ์นการทาํนายผลการเปล่ียนแปลงใน

ลกัษณะขอ้มลูท่ีชดัเจน และสมัพนัธ์กนั ขณะท่ี 

Husen and postlethwaite (1994) ไดก้ล่าววา่ รูปแบบ

มีความหมายท่ีแตกต่างจากทฤษฎี เพราะรูปแบบยงั

ไม่ใช่ขอ้เทจ็จริงท่ีไดพิ้สูจนแ์ลว้ รูปแบบยงัเป็นส่วน

หน่ึงท่ีผูวิ้จยัพยายามวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ท่ี

เก่ียวเน่ืองกนัขององคป์ระกอบอยา่งเป็นระบบดว้ย

วิธีทางวิทยาศาสตร์เพ่ือท่ีจะนาํเสนอรูปแบบมาใช้

ประโยชน ์พร้อมทั้งอุทุมพร  จามรมาน  (2547) ท่ี

กล่าวถึงรูปแบบ วา่เป็นโครงสร้างของความเก่ียวขอ้ง

ระหวา่งหน่วยต่างๆ หรือตวัแปรต่างๆ ซ่ึงน่าจะมี

มากกวา่ 1 มิติหลายตวัแปร และตวัแปรดงักล่าวต่างมี

ความเก่ียวขอ้งเชิงสัมพนัธ์หรือเหตุผลซ่ึงกนัและกนั” 

นอกจากนั้นยงัมี ถวลัยรั์ฐ  วรเทพพุฒิพงษ ์(2540)  

อีกดว้ย 

 

ข้อเสนอแนะ  

 1. ควรทาํการศึกษารูปแบบการจดัการ

ดิจิทลัเทคโนโลยีสู่คุณภาพตามาตรฐานสากลของ

โรงเรียนมธัยมศึกษา ในทุกภาคของประเทศไทย   

 2.  ควรทาํการศึกษารูปแบบการจดัการ

ดิจิทลัเทคโนโลยีสู่คุณภาพตามาตรฐานสากลของ

โรงเรียนประถมศึกษา   

 3. ควรทาํการศึกษารูปแบบการจดัการ

ดิจิทลัเทคโนโลยีของสาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาอุดม 

 4.  ควรทาํการศึกษารูปแบบการจดัการ

ดิจิทลัเทคโนโลยีของ สาํนกังาน คณะกรรมการ

อาชีวศึกษา   

 5. ควรทาํการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อรูปแบบ

การจดัการดิจิทลัเทคโนโลยีสู่คุณภาพตา

มาตรฐานสากลของโรงเรียนมธัยมศึกษา  

 6. ควรทาํการศึกษาความเป็นรูปแบบการ

จดัการดิจิทลัเทคโนโลยีสู่คุณภาพตามาตรฐานสากล

ของโรงเรียนมธัยมศึกษาต่างประเทศ 
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ความรับผดิชอบด้านการบริการสาธารณะขององค์กรธุรกจิผู้ให้บริการรถแท็กซ่ีในประเทศไทย 

Public Service Liability of Taxi Service Providers in Thailand 

 

                                                                                                             บาํรุง  ตนัจิตติวฒัน์และ ธนวศิิษฎ ์มหพฤทธ์ิไพศาล                                                                                                        

บทคัดย่อ 

“การใหบ้ริการแทก็ซ่ี”  เป็นหน่ึงในการใหบ้ริการสาธารณะแก่ประชาชนทัว่ไปผูใ้หบ้ริการรถแทก็ซ่ีในฐานะ

องคก์รธุรกิจมีวตัถุประสงคใ์นการใหบ้ริการขนส่งสาธารณะยอ่มมีหนา้ท่ีปกป้องคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการ ใหไ้ดรั้บการ

ปฏิบติัและเยียวยาความเสียหาย ภายใตก้ารควบคุมของรัฐ โดยเท่าเทียมกนั ผลการศึกษาพบวา่ ผูป้ระกอบการใหบ้ริการ

รถแทก็ซ่ี ไม่มีความรับผิดชอบต่อการใหบ้ริการสาธารณะ เน่ืองจากขาดมาตรการทางกฎหมายท่ีปกป้องคุม้ครองความ

ปลอดภยัในการใหบ้ริการสาธารณะ เม่ือเกิดความเสียหายต่อผูโ้ดยสารหรือผูป้ระกอบอาชีพขบัรถแทก็ซ่ี ผูป้ระกอบการ

ใหบ้ริการรถแท็กซ่ีจึงไม่ทาํหนา้ท่ีใหค้วามคุม้ครองความปลอดภยัหรือเยียวยาความเสียหายต่อประชาชน ดงันั้น รัฐจึง

ควรจดัหามาตรการทางกฎหมาย กาํหนดใหอ้งคก์รธุรกิจผูใ้หบ้ริการรถแทก็ซ่ี มีความรับผิดชอบต่อประชาชน

ผูใ้ชบ้ริการและผูป้ระกอบอาชีพคนขบัรถแทก็ซ่ีดงักล่าว 

 

คําสําคัญ: แทก็ซ่ี, ความรับผิดชอบ, ผูใ้หบ้ริการแทก็ซ่ี, การบริการสาธารณะ 

 

Abstract 

“Taxi service” is one of public services that provides for all people. Taxi service providers are business 

organizations, whose object is to provide public transport. They are required to protect, the state controls their 

treatment as well as compensates their customers. The result of the study shows that taxi service providers have no 

liability for their public services to the customers because of lack of legal measures for protecting the safety of public 

service. Hence, when damage happened to the customers by drivers, the taxi business organization has no duty to 

protect or compensate such damages or injuries. Therefore, state shall provide legal measures for liability of taxi 

service providers. 

 

Key words: taxi, liability, business organization, public service 

ความนํา  

การใหบ้ริการรถโดยสารส่วนบุคคลหรือเรา

เรียกวา่ “แทก็ซ่ี” ในประเทศไทยถือเป็นการใหบ้ริการ

ขนส่งใหค้วามสะดวกสบายแก่ผูโ้ดยสารใน

กรุงเทพมหานครและในต่างจงัหวดั เช่น จงัหวดั

นครราชสีมา จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัอุบลราชธานี 

และจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นตน้ ซ่ึงปริมาณการใชบ้ริการ

รถแทก็ซ่ีมีจาํนวนเพ่ิมมากข้ึนตามการขยายตวัของ

ระบบเศรษฐกิจและการขยายเมืองในเกือบทุกจงัหวดั

ในประเทศไทย ดงันั้นการเดินทางและการใหบ้ริการจึง
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มีความสาํคญัและจาํเป็นอยา่งมาก การใหบ้ริการรถ

แทก็ซ่ีส่วนบุคคล ถือเป็นการใหบ้ริการขนส่ง

สาธารณะของเอกชนหรือองคก์รธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์

เพ่ือแสวงหาผลประโยชนแ์ละกาํไรจากการใหบ้ริการ

ขนส่งส่วนบุคคล ทั้งในนามของบุคคลธรรมดาหรืองค์

ธุรกิจ ทาํหนา้ท่ีเสมือนตวัแทนของรัฐ โดยการ

ใหบ้ริการรถแท็กซ่ีดงักล่าว ถือเป็นหน่ึงในบริการของ

รัฐท่ีเรียกวา่ “การบริการสาธารณะ” ซ่ึงกรณีน้ีถือเป็น

การใหบ้ริการขนส่งสาธารณะ โดยความหมายของคาํ

วา่  “การบริการสาธารณะ”  ถือเป็นหน่ึงในบริการของ

รัฐท่ีมุ่งใหค้วามสะดวกสบายแก่ประชาชนทัว่ไปท่ีเขา้

มารับบริการจากรัฐหรือองคก์รหรือหน่วยงานท่ีทาํ

หนา้ท่ีแทนรัฐ 

ปัจจุบนัการใหบ้ริการรถแทก็ซ่ีมีจาํนวนเพ่ิม

มากข้ึน โดยมีท่ีมาจากหน่วยงานหรือองคก์รท่ีประกอบ

ธุรกิจเก่ียวกบัรถแท็กซ่ี เช่น สหกรณ์รถแทก็ซ่ี  ชมรม

รถแทก็ซ่ี บริษทัจาํกดั หรือหน่วยงานหา้งร้านท่ีจด

ทะเบียนเพ่ือประกอบธุรกิจในการใหบ้ริการรถแทก็ซ่ี 

ตลอดจนบุคคลธรรมดาท่ียึดอาชีพใหบ้ริการรถแทก็ซ่ี

ดว้ยตวัเองไม่ไดส้งักดัหน่อยงานหรือองคก์รธุรกิจใด  

ความเป็นอิสระของการประกอบอาชีพการใหบ้ริการ

รถแทก็ซ่ีมีมีท่ีมาท่ีหลากหลาย เม่ือเกิดความเสียหาย

จากการใชบ้ริการของผูโ้ดยสาร เช่น รถประสบ

อุบติัเหตุไดรั้บบาดเจ็บ การถกูทาํร้ายระหวา่งโดยสาร 

หรือเกิดความเสียหายต่อร่างกายหรือชีวิตจากการก่อ

อาชญากรรม หรือในมิติของผูใ้หบ้ริการรถรถแทก็ซ่ี

ท่ีมาจากการเป็นลกูจา้งองคก์ร หรือเก่ียวขอ้งกนัในนาม

ของสญัญาเช่ารถเพ่ือประกอบอาชีพกต็าม เม่ือเกิด

ความเสียหายทั้งฐานะผูโ้ดยสาร และฐานะคนขบัผู ้

ใหบ้ริการ ไดรั้บความเสียจากการบริการขนส่งแทก็ซ่ี 

ในทุกๆเหตุการณ์ บุคคลดงักล่าวต่างไม่ไดรั้บการ

เยียวยาความเสียหายจากหน่วยงานหรือองคก์รธุรกิจ ท่ี

มีหนา้ท่ีโดยตรงท่ีจะตอ้งปกป้องคุม้ครองประชาชน

ตลอดจนการเยียวความเสียหายในลกัษะต่างๆ 

เน่ืองจากองคก์รธุรกิจเหล่านน้ีถือวา่ไดรั้บมอบอาํนาจ

จากรัฐเพ่ือจดัใหมี้การบริการสาธารณะดา้นการขนส่ง

เกิดข้ึน  เม่ือเกิดความเสียหายข้ึนจึงทาํใหผู้โ้ดยสารหรือ

ผูข้บัข่ีใหบ้ริการ ไม่ไดรั้บการเยียวความเสียหายนั้น  

เพราะองคก์รธุรกิจเหล่านั้นผลกัภาระใหเ้ป็นความ

เสียหายของบุคคล หากเกิดจากผูข้บัรถแทก็ซ่ีใหบ้ริการ

ขนส่งส่วนบุคคลเป็นผูก้ระทาํความผิด หรือละเมิดใน

ลกัษณะต่างๆ องคก์รทางธุรกิจดงักล่าวกใ็หถื้อเป็น

ความรับผิดชอบส่วนตวั โดยองคก์รหรือหน่วยงานไม่

จาํตอ้งรับผิดชอบในกรณีความเสียหายใดๆ และถือวา่ 

ความเสียหายนั้นมีกฎหมายท่ีใหก้ารเยียวยาอยูแ่ลว้ใน

ระบบเช่น พ.ร.บ. คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 

2535 และพ.ร.บ.ประกนัภยั พ.ศ. 2535 ซ่ึงผูเ้ขียนเห็นวา่ 

ยงัไม่เพียงพอและถือเป็นการผลกัภาระความ

รับผิดชอบใหก้บัผูเ้สียหายโดยตรง ฉะนั้น การเยียวยา

ความเสียหาย หรือการป้องกนัความเสียหายในฐานะท่ี

เป็นผูใ้หบ้ริการของรัฐ จะไม่สามารถเกิดข้ึนไดเ้ลย 

จากปัญหาดงักล่าวเม่ือพิจารณาตามหลกัการ

ของการประกอบธุรกิจขององคก์รธุรกิจผูใ้หบ้ริการรถ

แทก็ซ่ี ยอ่มถือวา่ เป็นการใหบ้ริการภายใตห้ลกัการ 

“การใหบ้ริการสาธารณะ” ดา้นการขนส่ง ดงันั้น กถื็อ

เสมือนวา่องคก์รทางธุรกิจผูใ้หบ้ริการรถแทก็ซ่ีไดรั้บ

อาํนาจหรือประกอบธุรกิจในนามของรัฐ ซ่ึงรัฐมีหนา้ท่ี

โดยตรงต่อการปกป้องคุม้ครองและเยียวยาประชาชนผู ้

ไดรั้บความเสียหายจาการบริการของรัฐอยา่งเตม็ท่ี เม่ือ

องคก์รธุรกิจเขา้มาประกอบธุรกิจในนามของรัฐและมี

ผลประโยชนแ์ละกาํไรจากการประกอบธุรกิจจาก

ประชาชนทัว่ไป องคก์รธุรกิจจะตอ้งตระหนกัใน

บทบาทสาํคญัของการใหบ้ริการสาธารณะ เม่ือเกิด

ความเสียหายแก่ประชาชน องคก์รธุรกิจ จึงมีหนา้ท่ีใน

การปกป้องคุม้ครอง และใหก้ารเยียวยาในความ

เสียหายท่ีเกิดข้ึน ในมิติของรัฐในฐานะผูเ้ป็นเจา้ของ

อาํนาจ หรือเป็นผูม้อบหมายใหเ้อกชนหรือองคก์ร

ธุรกิจใชอ้าํนาจในนามของตนจะตอ้งมีมาตรการการ
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ควบคุม ทั้งกฎหมาย นโยบาย เพ่ือใหป้ระชาชนท่ีอยู่

ภายใตก้ารใหบ้ริการขนส่งสาธารณะน้ีไดรั้บการ

ปกป้องคุม้ครอง ต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพยสิ์นโดยเท่า

เทียมกนั 

ผูเ้ขียนเห็นวา่ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด องคก์ร

ธุรกิจในฐานะผูไ้ดรั้บสิทธิในการใชอ้าํนาจเพ่ือ

ประกอบธุรกิจท่ีมีผลต่อประชาชนภายในรัฐ จาํเป็น

จะตอ้งมีความรับผิดชอบต่อบุคคลหรือหน่วยงาน 

ภายใตก้ารใหบ้ริการขนส่งสาธารณะแทก็ซ่ี เม่ือเกิด

ความเสียจะตอ้งมีหนา้ท่ีรับผิดชอบเยียวยาเสมือนหน่ึง

วา่รับผิดชอบในนามของภาครัฐ  ภายใตก้ารควบคุม

ของรัฐบาล จึงจะทาํใหก้ารใหบ้ริการสาธารณะน้ีมี

ความถกูตอ้งชอบธรรมและเห็นผลประโยชนสู์งสุด

ของประชาชนเป็นหลกั พร้อมกบัธุรกิจกต็อ้งดาํเนินได้

ต่อไป 

บทความเร่ืองน้ีจึงเขียนข้ึนเพ่ือวตัถุประสงค์

ในการเสนอแนวความคิดในการกาํหนดความรับผิด

ขององคก์รธุรกิจผูใ้หบ้ริการรถแทก็ซ่ี ต่อระบบการ

ใหบ้ริการสาธารณะ โดยเสนอประเดน็การศึกตาม

ตามลาํดบัดงัน้ี 

1.ความเป็นมาและความสาํคญัขององคก์ร

ธุรกิจการใหบ้ริการรถแท็กซ่ีในประเทศไทย 

2.แนวความคิดความเช่ือมโยงระหวา่งองคก์ร

ธุรกิจกบัหลกัการใหบ้ริการสาธารณะ 

3.กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ท่ีเก่ียวกบัการ

ใหบ้ริการรถแท็กซ่ีกบัการขนส่งสาธารณะ 

4.ความรับผิดชอบขององคก์รธุรกิจกบัปัญหา

การใหบ้ริการขนส่งสาธารณะ 

6.การวิเคราะห์และหาแนวทางการกาํหนด

ความรับผิดขององคก์รธุรกิจต่อการใหบ้ริการขนส่ง

สาธารณะ 

7.บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

ซ่ึงผูเ้ขียนจะไดอ้ธิบายและนาํเสนอแต่ละ

ประเดน็ในลาํดบัถดัไป 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาความเป็นมาและความสาํคญัของ

องคก์รธุรกิจการใหบ้ริการรถแทก็ซ่ีในประเทศไทย 

2. เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีการใหบ้ริการ

สาธารณะกบัความรับผิดชอบองคก์รธุรกิจ 

3. เพ่ือศึกษา กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ท่ี

ควบคุมองคก์รธุรกิจการใหบ้ริการรถแทก็ซ่ีกบัการ

ขนส่งสาธารณะ 

4 . เพ่ือศึกษาบทบาทและความรับผิดชอบของ

องคก์รธุรกิจกบัปัญหาการใหบ้ริการขนส่งสาธารณะ 

5. เพ่ือกาํหนดแนวทางดา้นกฎหมายและ

นโยบายใหอ้งคก์รธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อการ

บริการสาธารณะ 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย    

   

 

 

        กาํหนดมาตรการทางกฎหมา/นโยบาย 

                     ให้องค์กรธุรกจิรับผดิต่อประชาชน 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิกการวิจยั 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ

โดยวิเคราะห์ขอ้มลูจากเอกสาร (documentary data)

และขอ้เทจ็จริง  ท่ีมุ่งเนน้โดยตรงต่อการศึกษาหลกั

ความรับผิดชอบต่อการบริการสาธารณะขององคก์ร

ธุรกิจผูใ้หบ้ริการรถแท็กซ่ีท่ีมีต่อประชาชน

ผูใ้ชบ้ริการและคู่สญัญาหรือผูเ้ช่าเพ่ือประกอบ

อาชีพ โดยการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการ

บริการสาธารณะท่ีรัฐหรือองคก์รท่ีทาํหนา้ท่ีแทน

รัฐจะตอ้งมีหนา้ท่ีโดยตรงในการปกป้องคุม้ครอง

หน่วยงานของรัฐ 
ด้านคมนาคม 

 

องค์กรธุรกิจ 
ผู้ให้บริการรถแท็กซ่ี 

 

ประชาชนผู้ใช้บริการรถแท็กซ่ี 
 

ผู้เช่ารถแท็กซ่ีเพ่ือประกอบอาชีพ 

 

ผูใ้ชบ้ริการ

แทก็ซ่ี 

ผูเ้ช่าแทก็ซ่ี

เพื่อประกอบ

อาชีพ 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 287

ประชาชนทัว่ไปใหเ้กิดความมัน่คงในชีวิตและ

ทรัพยสิ์นหรือต่อเสรีภาพของบุคคลระหวา่งท่ีใช้

บริการรถแทก็ซ่ี โดยศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง

เช่น กฎหมายปกครอง กฎหมายองคก์รธุรกิจ และ

กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ตลอดจนกรณีศึกษาท่ี

ปรากฏความเสียหายจากผูใ้ชบ้ริการรถแทก็ซ่ี อนั

เป็นการแสดงถึงความไม่รับผิดชอบ ทั้งท่ีมีหนา้ท่ี

โดยตรงในนามของรัฐต่อประชาชน โดยผูเ้ขียนจะ

นาํมาวิเคราะห์โดยใชวิ้ธีการเชิงพรรณนาประกอบ

กบัขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึน เพ่ือจะไดห้าแนวทางในการ

กาํหนดความรับผิดชอบขององคก์รธุรกิจต่อ

สาธารณะชนต่อไป 

 

ผลการวจัิย 

จากการศึกษาหลกัความรับผิดชอบของการ

ใหบ้ริการขนส่งสาธารณะขององคก์รธุรกิจผูใ้หบ้ริการ

แทก็ซ่ีในประเทศไทยต่อประชาชนผูใ้ชบ้ริการและ

คู่สญัญาผูใ้หบ้ริการในนามขององคก์รธรกิจหรือใน

นามบุคคลธรรมดา เพ่ือใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจทั้ง

กฎหมายท่ีควบคุมและนโยบาย ตลอดจนระเบียบ

ขอ้บงัคบั เพ่ือใหป้ระชาชนไดรั้บการปกป้องคุม้ครอง 

หรือไดรั้บการเยียวยาจากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจาก

การใชบ้ริการขนส่งรถแทก็ซ่ี ผูเ้ขียนจึงขอนาํเสนอ

ประเดน็สาํคญั ดงัต่อไปน้ี 

 ความเป็นมาและความสําคัญขององค์กรธุรกจิ

การให้บริการรถแท็กซ่ีในประเทศไทย 

 ความหมายและที่มาของรถแท็กซ่ี 

คาํวา่ “แทก็ซ่ี” สาํหรับประเทศไทยจะเป็นท่ี

เขา้ใจท่ีเรียกช่ือวา่ “แทก็ซ่ี มิเตอร์” สาํหรับเป็นรถ

โดยสารท่ีใหบ้ริการส่วนบุคคล สาํหรับการเดินทางไป

ยงัสถานท่ีต่างๆ ในเมืองใหญ่ ตามพระราชบญัญติั 

จราจรทางบกพ.ศ. 2522  อนุมาตรา 24  ไดใ้ห้

ความหมาย“รถแทก็ซ่ี” หมายความวา่ รถยนตท่ี์ใช้

รับจา้งบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจด็คน ซ่ึงตาม

กฎหมายฉบบัน้ีจะกาํหนดระเบียบและวิธีปฏิบติัตนใน

การขบัข่ีรถแทก็ซ่ีเป็นสาํคญั 

ในประเทศไทย เร่ิมมีแท็กซ่ีใหบ้ริการเป็นคร้ัง

แรกใน พ.ศ. 2466 (ค.ศ. 1923) โดยพระยาเทพหสัดิน 

ร่วมกบั พระยาพิไชยชาญฤทธ์ิ เป็นผูก่้อตั้งบริษทั 

แทก็ซ่ีสยาม ข้ึนเป็นคร้ังแรก (วิกิพีเดีย, 2558)   การ

ใหบ้ริการในทอ้งถนนแทก็ซ่ีกลายเป็นสาเหตุหน่ึงของ

ปัญหาจราจร ดงันั้นใน พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) จึงเกิด

การเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ โดยมีการออกกฎหมายให้

รถแทก็ซ่ีท่ีจดทะเบียนใหม่ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 เป็นตน้ไป 

ตอ้งติดมิเตอร์ อีกทั้งกรมการขนส่งทางบกยงัไดเ้ปล่ียน

ระบบป้ายทะเบียนแทก็ซ่ี 

 องค์กรธุรกจิกบัการให้บริการรถแท็กซ่ี 

การประกอบธุรกิจใหบ้ริการรถแทก็ซ่ีเพ่ือ

ความสะดวกสบายรวดเร็วทนัใจในการเดินทาง และ

ไดรั้บความนิยมเป็นอนัดบัตน้ๆ ประเทศไทยมีรถ

แทก็ซ่ีมากกวา่ 120,000 คนั มีคนขบัแทก็ซ่ีมากกกวา่

จาํนวนรถ และมีผูใ้ชบ้ริการรถแทก็ซ่ีต่อวนัหลายแสน

คน  รถแทก็ซ่ีจึงจาํเป็นต่อผูค้นเป็นอยา่งมาก โดย

ปัจจุบนัน้ี แท็กซ่ีนั้นมีอยูด่ว้ยกนั 2 ประเภท คือ (1) รถ

แทก็ซ่ีบุคคล ซ่ึงจะเป็นรถแท็กซ่ี สีเขียวเหลือง และ (2) 

รถแทก็ซ่ีนิติบุคคล จดทะเบียนในรูปบริษทั หรือ

สหกรณ์ จะเป็นรถหลากสี โดยสดัส่วนรถแท็กซ่ี ท่ีว่ิง

อยูบ่นทอ้งถนนนั้นส่วนใหญ่ จะอยูใ่นประเภทของนิติ

บุคคล  เช่น สหกรณ์ สมาคม บริษทัจาํกดั ซ่ึงมีมากถึง 

80,000 คนั ซ่ึงพบวา่สมาชิกของสหกรณ์แท็กซ่ีมาก

ท่ีสุด  

องคก์รธุรกิจผูใ้หบ้ริการรถแท็กซ่ีมีการจด

ทะเบียนเพ่ือดาํเนินธุรกิจในการใหบ้ริการโดยสาร โดย

มีแนวทางการทาํงาน หลกั 2 รูปแบบ คือ 

รูปแบบท่ี1บริการใหเ้ช่ารถแทก็ซ่ี โดยการทาํ

สญัญาเช่า สาํหรับใหบุ้คคลภายนอกเช่าเพ่ือประกอบ

อาชีพเป็นรายวนั รายเดือน หรือตามกาํหนดเวลาท่ีตก

ลงกนั 
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รูปแบบท่ี 2  รับบุคคลเขา้มาเป็นลกูจา้งขบัรถ

แทก็ซ่ี โดยเป็นสญัญาจา้งแรงงาน ระหวา่งองคก์ร

ธุรกิจกบับุคคลในฐานะลูกจา้ง เพ่ือใหบ้ริการรถแท็กซ่ี

ในนามขององคก์รธุรกิจ 

 โดยทั้งสองรูปแบบท่ีกล่าวมารูปแบบท่ี 1 คือ

บริการใหเ้ช่าโดยทาํสญัญาเช่าในนามของบุคคลต่อ

องคก์ร เพ่ือนาํไปขบัข่ีใหบ้ริการในนามของผู ้

ใหบ้ริการตามสญัญาเช่า ทั้งน้ี   สหกรณ์ สมาคม หรือ

บริษทัหา้งร้านต่างๆ เป็นเพียงผูใ้หเ้ช่ารถแทก็ซ่ีใหแ้ก่

บุคคลท่ีเป็นสมาชิกขององคก์ร  ดงันั้น หนา้ท่ีความ

รับผิดชอบต่อความเสียหายต่อผูโ้ดยสารกย็อ่มเป็น

หนา้ท่ีของผูข้บัข่ีท่ีทาํสญัญาเช่ารถแทก็ซ่ี หน่วยงาน

หรือองคก์รจึงไม่ใช่ผูใ้หบ้ริการโดยตรง  

 ส่วนรูปแบบท่ี 2 ถือวา่เป็นลกูจา้งขององคก์ร

ธุรกิจในฐานะลูกจา้งนายจา้ง ก็อาจมีความชดัเจนใน

เร่ืองของความรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งต่อ

ผูโ้ดยสารและผูข้บัข่ีเพ่ือใหบ้ริการ ในฐานะนายจา้ง

และลกูจา้ง  ความรับผิดระหวา่งกนัจึงเกิดข้ึนตาม

สญัญาทั้งสองฝ่ายตามท่ีตกลง 

 แนวความคิดความเช่ือมโยงระหว่างองค์กร

ธุรกจิกบัหลกัการให้บริการสาธารณะ 

         แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบับริการสาธารณะ 

ความหมายของบริการสาธารณะ 

ศุภชยั ยาวะประภาส (2539 อา้งถึงใน การุณย ์

คลา้ยคลึง, 2550, หนา้ 27) ไดพิ้จารณานิยาม และ

ความหมายของคาํวา่ “บริการสาธารณะ” วา่จะตอ้ง

พิจารณาจากองคป์ระกอบ 2 ประการคือ 

1. บริการสาธารณะ เป็นกิจการท่ีอยูใ่นความ

อาํนวยการ หรือความควบคุมของฝ่ายปกครอง 

ลกัษณะท่ีสาํคญัท่ีสุดของบริการสาธารณะ คือ ตอ้งเป็น

กิจการท่ีรัฐจดัทาํข้ึนเพ่ือสนองความตอ้งการส่วนรวม

ของประชาชน 

2.  บริการสาธารณะ จะตอ้งมีวตัถุประสงค ์

เพ่ือสาธารณะประโยชน ์โดยความตอ้งการส่วนรวม

ของประชาชนอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ความ

ตอ้งการท่ีจะมีชีวิตอยูอ่ยา่งสุขสบายและความตอ้งการ

ท่ีจะอยูอ่ยา่งปลอดภยั ดงันั้น บริการสาธารณะท่ีรัฐ

จดัทาํจึงตอ้งมีลกัษณะท่ีสนองความตอ้งการของ

ประชาชนในทั้งสองประการดงักล่าว กิจการใดท่ีรัฐ

เห็นวา่มีความจาํเป็นต่อการอยูอ่ยา่งปลอดภยัหรือการ

อยูอ่ยา่งสุขสบายของประชาชน รัฐกจ็ะตอ้งเขา้ไป

จดัทาํกิจการนั้น 

 จีน เดอ โซโต (Jean de Soto, 1994 อา้งถึงใน 

นนัทวฒัน ์บรมานนัท,์ 2547, หนา้ 3-5)  กล่าววา่ คาํ

นิยามของบริการสาธารณะอาจแยกเป็นสองลกัษณะ

โดยพิจารณาจากลกัษณะทางดา้นการเมืองกบัลกัษณะ

ทางดา้นกฎหมาย  ผูเ้ขียนสามารถอธิบายแนวทางการ

ใหบ้ริการรถแท็กซ่ีกบัแนวคิดทฤษฎีได ้กล่าวคือ 

ก. ลกัษณะทางด้านการเมอืง บริการสาธารณะ

ไดแ้ก่ ส่ิงท่ีรัฐจะตอ้งจดัทาํเพ่ือสนองความตอ้งการของ

คนในชาติไม่วา่จะเป็นความตอ้งการขั้นพ้ืนฐาน เช่น 

ความปลอดภยั จนกระทัง่ถึงความตอ้งการทางดา้น

เศรษฐกิจ โดยรัฐอาจทาํเองหรือมอบใหค้นอ่ืนเป็น

ผูด้าํเนินการจดัทาํกไ็ด ้ ซ่ึงในกรณีน้ี การท่ีองคก์รธุรกิจ

ดาํเนินธุรกิจโดยการใหบ้ริการสาธารณะ ยอ่มเป็นการ

ใชอ้าํนาจในนามของรัฐ ท่ีมีผลต่อประชาชนทัว่ไป คือ

ผูโ้ดยสาร หากเกิดความเสียหายใดๆ ต่อประชาชน รัฐ

จะตอ้งใหค้วามคุม้ครองและเยียวยาความเสียหายนั้น

อยา่งเตม็ท่ีเพ่ือผลประโยชนข์องประชาชน 

ข. ลกัษณะทางด้านกฎหมาย บริการ

สาธารณะประกอบดว้ยเง่ือนไขสามประการ คือ 

1. เกิดข้ึนจากผูป้กครองประเทศหรือ

รัฐวางแนวทางไว ้

2. มีความตอ้งการจากประชาชนเพ่ือ

ผลประโยชนส่์วนรวม 

3. เกิดความไม่เพียงพอหรือไม่

สามารถจดัทาํไดโ้ดยเอกชน 
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ซ่ึงกรณีดงักล่าว ลกัษณะทางดา้นกฎหมายจึง

สามารถกล่าวไดว้า่การใหบ้ริการรถแทก็ซ่ีเป็นการ

ใหบ้ริการสารธารณะดา้นการขนส่งท่ีเกิดจาก

ผูป้กครองหรือรัฐกาํหนดไว ้และเกิดจากความตอ้งการ

ของประชาชนส่วนรวมเน่ืองจากเกิดความ

สะดวกสบาย  อีกทั้งรัฐยงัเห็นว่าการใหบ้ริการดงักล่าว

สามารถมอบหมายใหเ้อกชนทาํแทนหรือในนามของ

รัฐได ้นัน่ยอ่มหมายความวา่ หากเกิดความเสียหายใด

ต่อประชาชนผูรั้บบริการ รัฐยอ่มมีหนา้ท่ีปกป้อง

คุม้ครอง หรือเยียวยาประชาชนผูไ้ดรั้บความเสียหายได ้

 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัองค์กรธุรกจิ 

คาํวา่ “ธุรกจิ”  (business) หมายถึงความ

พยายามของผูป้ระกอบการท่ีจะผลิตหรือซ้ือขายสินคา้

(goods) หรือบริการ (services) เพ่ือตอบสนองความ

ตอ้งการของสงัคม (ลูกคา้ customer) โดยหวงัท่ีจะ

ไดผ้ลกาํไร และยอมรับความเส่ียงในการขาดทุน

หรือไม่ไดผ้ลกาํไรตามตอ้งการ โดยมีความรับผิดชอบ

ต่อสงัคม และมีจริยธรรมทางธุรกิจ ผูป้ระกอบการจึง

ตอ้งทุ่มเทเวลา ความพยายามและเงินทุนเพ่ือดาํเนิน

ธุรกิจใหป้ระสบผลสาํเร็จ ทั้งดา้นประสิทธิผล 

(effectiveness) และประสิทธิภาพ (efficiency) 

เป้าหมายแรกของธุรกิจ คือ กาํไร (profit) 

หมายถึง ส่วนแตกต่างของรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์

ซ่ึงไดรั้บจากลูกคา้กบัค่าใชจ่้ายหรือตน้ทุนของ

ผลิตภณัฑท่ี์กิจการตอ้งจ่ายออกไป เรียกองคก์รท่ี

ตอ้งการกาํไร วา่ “องคก์รท่ีแสวงหากาํไร (profit 

organization) แต่องคก์รบางลกัษณะไม่ไดมี้เป้าหมาย

พ้ืนฐานอยูท่ี่การแสวงหากาํไรเหมือนกนั เรียกองคก์ร

เหล่านั้นวา่ “องคก์รไม่ แสวงหากาํไร (nonprofit 

organization) เพราะฉะนั้นเป้าหมายในการจดัทาํธุรกิจ

ของผูป้ระกอบธุรกิจ นัน่คือ ความตอ้งการใหไ้ดม้าซ่ึง

ผลกาํไรมากท่ีสุด (maximized profits) ในระยะสั้นและ

ระยะยาว ซ่ึงก่อใหเ้กิดความมัง่คัง่แก่ผูป้ระกอบการ  ซ่ึง

ผูเ้ขียนตั้งขอ้สงัเกตต่อไปวา่ หากธุรกิจนั้นอาศยัอาํนาจ

ของรัฐและมีผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิและความ

ปลอดภยัของประชาชนทัว่ไป เม่ือเกิดความเสียหาย

จากการดาํเนินธุรกิจ ใครจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบใน

ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

 

 ดงันั้น  การดาํเนินธุรกิจท่ีมีความเก่ียวพนั

โดยตรงต่อบุคคลในลกัษณะการบริการสาธารณะ  นัน่

ยอ่มแสดงวา่ เจา้ขององคก์รธุรกิจ หรือหน่วยงาน ซ่ึง

อาจจะมีช่ือเรียกท่ีแตกต่างกนัออกไป อาทิเช่น สหกรณ์

แทก็ซ่ี ชมรมแท็กซ่ี บริษทัจาํกดั ฯลฯ ภายใตแ้นวคิด

ของวตัถุประสงคข์องการทาํธุรกิจ คือ การคา้หากาํไร 

จะตอ้งคาํนึงถึงสิทธิ และความปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพยสิ์นของประชาชน เสมือนหน่ึงวา่ไดก้ระทาํแทน

รัฐ อนัเป็นหนา้ท่ีโดยตรงท่ีจะตอ้งปกป้องคุม้ครอง

ความปลอดภยัของประชาชน หากเกิดความเสียใดๆ 

องคก์รธุรกิจยอ่มมีหนา้ท่ีโดยตรงท่ีจะตอ้งรับผิดชอบ

ต่อความเสียหายและจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้

เลย  ทั้งรัฐเองในฐานะผูม้อบอาํนาจหรือใหสิ้ทธิแก่

องคก์รธุรกิจไปดาํเนินการใหบ้ริการแก่ประชาชนใน

นามของตนเอง รัฐกย็่อมมีอาํนาจในการควบคุมให้

องคก์รทางธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อประชาชน

ผูใ้ชบ้ริการ หากเกิดการละเลยหรือไม่มีความ

รับผิดชอบรัฐจะตอ้งมีมาตรการ ทั้งทางกฎหมายและ

นโยบายเพ่ือใหอ้งคก์รธุรกิจรับผิดในความเสียท่ีเกิดข้ึน 

หรือการกาํหนดความผิดและโทษไวแ้ก่องคก์รธุรกิจ

นั้นเป็นการเฉพาะ 

 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกีย่วกบัการ

ให้บริการรถแท็กซ่ีกบัการขนส่งสาธารณะ 

 การใหบ้ริการรถแทก็ซ่ีในประเทศไทยแบ่ง

ออกเป็น 2 ลกัษณะคือ การใหบ้ริการในนามของ

องคก์รธุรกิจและการใหบ้ริการในนามส่วนบุคคล ใน

มุมมองของผูใ้ชบ้ริการจะไม่อาจใหค้วามสาํคญัวา่เขา

ใชบ้ริการแทก็ซ่ีส่วนบุคคลหรือในนามขององคก์ร

ธุรกิจใด เน่ืองจากวตัถุประสงคข์องการใชบ้ริการก็
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เพียงเพ่ือความสะดวกรวดเร็วและปลอดภยัในการ

เดินทาง 

 ตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522  

ในอนุมาตรา 24  ไดใ้หค้วามหมาย แทก็ซ่ี  หมายความ

วา่ “รถยนต์ที่ใช้รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจด็

คน” โดยกฎหมายฉบบัน้ีไดใ้หค้วามหมายกบัวิธีปฏิบติั

ของผูข้บัข่ีรถแทก็ซ่ีเอาไวใ้นลกัษณะ 12 ตั้งแต่มาตรา 

93-102 เพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัในการใชบ้ริการของ

ผูโ้ดยสาร เช่น หา้มมิใหป้ฏิเสธผูโ้ดยสาร เวน้แต่จะมี

เหตุผลอนัสมควร(มาตรา 93) หรือหา้มบรรทุกจาํนวน

คนเกินกวา่ท่ีกฎหมายกาํหนด (มาตรา 94) หา้มเรียก

ราคาโดยสารเกินอตัราท่ีกาํหนด(มาตรา 96) ตลอดจน

การปฏิบติัตนขณะท่ีขบัข่ีรถแท็กซ่ี (มาตรา 99 ) ซ่ึงเป็น

วิธีการเพ่ือความปลอดภยั ท่ีช่วยใหผู้ข้บัข่ีและ

ผูใ้ชบ้ริการไดป้ฏิบติัตามกฎระเบียบอยา่งถกูตอ้ง 

ในกรณีน้ี รถแท็กซ่ี กถื็อเป็นรถยนต์

สาธารณะท่ีประชาชนคนทัว่ไปสามารถใชบ้ริการ โดย

พระราชบญัญติัรถยนต ์พ.ศ. 2522  โดยกฎหมายฉบบัน้ี

ควบคุมเร่ืองของการใชร้ถยนตใ์หต้รงตามประเภท

ตามท่ีจดทะเบียนไว ้(ตามมาตรา 21) และใหป้ฏิบติั

ระเบียบหรือกฎกระทรวงเป็นสาํคญั ซ่ึงหลกัเกณฑ์

ดงักล่าวไม่ไดใ้หค้วามคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการโดยตรง แต่

เป็นการควบคุมประเภทของรถยนตเ์พ่ือใหเ้ป็นไป

ตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

สรุปกฎหมายท่ีควบคุมองคก์รธุรกิจแท็กซ่ี

ไม่ไดก้าํหนดไวโ้ดยตรง  มีเพียงพระราชบญัญติัจราจร

ทางบก พ.ศ. 2522   ท่ีกาํหนดแนวทางเพ่ือความ

ปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นนหรือในการขบัข่ีเพ่ือออก

ใหบ้ริการประชาชน แต่ยงัไม่มีกฎหมายท่ีควบคุมหรือ

ใหก้ารปกป้องคุม้ครองประชาชนท่ีไดรั้บความเสียหาย

จากการใชบ้ริการรถแทก็ซ่ี หากเกิดความเสียหาย

นอกเหนือจากอุบติัเหตุ ตามท่ีกฎหมายกาํหนด แต่

ความหมายของผูเ้ขียนคือ ยงัไม่มีกฎหมายท่ีจะใหก้าร

ปกป้องคุม้ครองเร่ืองสวสัดิภาพและความปลอดภยัของ

ประชาชน ทั้งท่ีองคก์รผูใ้หบ้ริการแทก็ซ่ีมีการจด

ทะเบียนเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ตามฐานเศรษฐกิจและการขยาย

เมืองใหญ่ในต่างจงัหวดั หากรัฐไม่จดัหามาตรการเพ่ือ

คุม้ครองประชาชน หรือไม่กาํหนดใหอ้งคก์รธุรกิจผู ้

ใหบ้ริการรถแท็กซ่ีรับผิดชอบในความเสียหายหรือมี

วิธีการปกป้องคุม้ครองเสมือนทาํในนามของรัฐ ระบบ

การใหบ้ริการแทก็ซ่ีกจ็ะไม่มีความมัน่คงดา้นสวสัดิ

ภาพของบุคคล ทั้งร่างกาย ชีวิต ทรัพยสิ์น ในขณะท่ี

สงัคมเมืองในจงัหวดัต่างๆ ทัว่ประเทศมีจาํนวนองคก์ร

ธุรกิจผูใ้หบ้ริการรถแท็กซ่ีมากข้ึนเร่ือยๆ 

 

 ความรับผดิชอบขององค์กรธุรกจิผู้ให้บริการ

รถแท็กซ่ีกบัปัญหาการให้บริการขนส่งสาธารณะ 

องคก์รธุรกิจของผูใ้หบ้ริการรถแทก็ซ่ี  อาจ

จดัตั้งข้ึนมาตามสถานะทางกฎหมายท่ีต่างกนั เช่น 

สหกรณ์รถแทก็ซ่ี  สมาคมรถแทก็ซ่ี หรือ บริษทัจาํกดั 

ตลอดจนการจดทะเบียนนิติบุคคลในรูปแบบอ่ืนๆ  

ปัจจุบนัองคก์รธุรกิจท่ีมีจาํนวนมากท่ีสุดคือ สหกรณ์

รถแทก็ซ่ี โดยวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ตั้งข้ึนมา 

ภายใตพ้ระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ในรูปแบบ

ของสหกรณ์การเดินรถ ซ่ึงตั้งข้ึนในหมู่ผูป้ระกอบ

อาชีพการเดินรถเพ่ือใหมี้รายได ้และสามารถยึดเป็น

อาชีพหลกัได ้มีการจดัระเบียบการเดินรถ ใหเ้ป็นไป

ตามพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 และ

พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542  ซ่ึงกฎหมาย 2 

ฉบบัน้ีจะเป็นเคร่ืองมือสาํคญัท่ีเป็นการควบคุมใหเ้กิด

ความปลอดภยัแก่ผูใ้ชบ้ริการในระดบัหน่ึง 

ปัจจุบนัปัญหาท่ีเกิดกบัผูใ้ชบ้ริการรถแทก็ซ่ี

และผูข้บัข่ีเพ่ือใหบ้ริการรถแท็กซ่ีในฐานะผูเ้ช่ารถ

แทก็ซ่ีจาก สหกรณ์แทก็ซ่ีต่างๆ จะเกิดจากความ

เสียหายทั้งฝ่ายผูใ้ชบ้ริการ คือ ผูโ้ดยสาร และผูข้บัข่ีรถ

แทก็ซ่ีเพ่ือใหบ้ริการ   หากเป็นความเสียหายท่ีเกิดจาก

การขบัข่ีรถยนต ์เช่น การประสบอุบติัเหตุ ทั้งฝ่าย

ผูโ้ดยสารและผูข้บัข่ีใหบ้ริการกจ็ะไดรั้บความคุม้ครอง
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และเยียวยาความเสียหาย ตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง

ผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535  ในมาตรา 4 ไดก้าํหนด

ความหมาย เอาไว ้เช่น คาํวา่ผูป้ระสบภยั” หมายความ

วา่ ผูซ่ึ้งไดรั้บอนัตรายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามยั

เน่ืองจากรถท่ีใชห้รืออยูใ่นทางหรือเน่ืองจากส่ิงท่ี

บรรทุกหรือติดตั้งในรถนั้น และหมายความรวมถึง

ทายาทโดยธรรมของผูป้ระสบภยั ซ่ึงถึงแก่ความตาย

ดว้ย  ส่วนคาํวา่ “ความเสียหาย” หมายความวา่ ความ

เสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามยัอนัเกิดจากรถ โดย

ค่าเสียหายทั้งหลายบุคคลจะไดรั้บการเยียวยาหรือชด

เชียในเบ้ืองตน้เท่านั้น  ซ่ึงคาํวา่ ”ค่าเสียหายเบ้ืองตน้”  

หมายความวา่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าใชจ่้ายอนัจาํเป็น

เก่ียวกบัการรักษาพยาบาลค่าปลงศพ ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบั

การจดัการศพ รวมทั้งค่าเสียหายและค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็น

อยา่งอ่ืนเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของผูป้ระสบภยัใน

เบ้ืองตน้ 

โดยการกาํหนดค่าสินไหมทดแทนนั้น 

กฎหมายกาํหนดเอาไวใ้นมาตรา 20   คือ เม่ือมีความ

เสียหายเกิดข้ึนแก่ผูป้ระสบภยัจากรถท่ีบริษทัไดรั้บ

ประกนัภยัไว ้ใหบ้ริษทัจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองตน้แก่

ผูป้ระสบภยัเม่ือไดรั้บคาํร้องขอจากผูป้ระสบภยั  หาก

เกิดความเสียหาย บริษทัท่ีรับประกนัภยัไวก้จ็ะเป็นผู ้

จ่ายค่าเสียหายเบ้ืองตน้ตามอตัราท่ีกฎหมายกาํหนด

เท่านั้น หากมีความเสียหายเกินกวา่ท่ีกฎหมายจะชดใช้

ให ้ผูป้ระสบภยัยอ่มจะตอ้งรับผิดในความเสียหายหรือ

ชดใชร้ะหวา่งคู่กรณีกนัเอง  

อยา่งไรกต็ามปัจจุบนัองคก์รธุรกิจผูใ้หเ้ช่า

หรือใชบ้ริการรถแทก็ซ่ีไดมี้การทาํสญัญาประกนัภยั

ประเภทต่างๆ อาทิเช่น ตามพระราชบญัญติัประกนั

วินาศภยั  พ.ศ. 2535 ,พระราชบญัญติัประกนัชีวิต พ.ศ. 

2535 ตามความสมคัรใจเพ่ือคุม้ครองอุบติัเหตุใหแ้ก่

รถยนตแ์ละบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง แต่นัน่กคื็อการเยียวยา

ของบริษทัประเภทต่างๆ   เช่น ประกนัภยั ชั้น 1 , 2 

หรือ ชั้น 3  ตามลกัษณะประเภทท่ีใหค้วามคุม้ครอง แต่

นัน่คือคุม้ครองและเยียวกรณีเกิดอุบติัเหตุจากการขบัข่ี

รถยนตเ์ท่านั้น แต่ปัญหาการก่ออาชญากรรมและ

พฤติกรรม ลกั ว่ิง ชิง ปลน้  ท่ีเกิดความเสียหายทั้ง

ทรัพยสิ์น ร่างกาย และต่อชีวิต องคก์รธุรกิจผูใ้หบ้ริการ

รถแทก็ซ่ีในฐานะผูใ้หบ้ริการสาธารณะกไ็ม่ไดมี้ส่วน

ร่วมในความรับผิดชอบดงักล่าว เพราะไม่มีกฎหมาย

กาํหนดใหต้อ้งรับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย 

ส่วนนโยบายของรัฐท่ีมีต่อองคก์รธุรกิจกย็งัไม่มี

หลกัเกณฑท่ี์จะบงัคบัใหอ้งคก์รธุรกิจมีหนา้ท่ี

รับผิดชอบต่อประชาชนท่ีไดรั้บความเสียหาย จึงเป็น

ประเดน็สาํคญัท่ีจะตอ้งมีกฎหมายและนโยบายเขา้มา

กาํหนดใหอ้งคก์รธุรกิจผูใ้หบ้ริการรถแทก็ซ่ีมีความรับ

ผิดและเยียวความเสียหายใหก้บัผูใ้ชบ้ริการหรือในนาม

ของลกูจา้งขององคก์รใหไ้ดรั้บความคุม้ครองและเยียว

ความเสียหายในกรณีอ่ืนๆ นอกจากอุบติัเหตุ ทั้งดา้น

ร่างกาย ชีวิต ทรัพยสิ์น อนัเกิดจากการใชบ้ริการรถ

แทก็ซ่ี 

ท่ีกล่าวมาทั้งหมดเป็นหลกัการท่ีใหค้วาม

คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถในกรณีเกิดอุบติัเหตุ ส่วน

กรณีอุบติัภยัท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการใชบ้ริการแลว้เกิด

ความเสียหายต่อประชาชน เช่น การก่ออาชญากรรม

ต่างๆ กรณีน้ี ยงัไม่มีกฎหมายกาํหนดใหอ้งคก์รธุรกิจมี

ความรับผิดชอบเอาไวโ้ดยตรง ดงันั้นจึงควรมี

มาตรการบางอยา่งเพ่ือบงัคบัใหอ้งคก์รธุรกิจมีหนา้ท่ี

หรือความรับผิดชอบ หากไม่ปฏิบติัตามก็จะมีความผิด

และโทษท่ีจะลงแก่องคก์รธุรกิจนั้นๆ ซ่ึงผูเ้ขียนจะขอ

กล่าวในบทวิเคราะห์ต่อไป 

 การวเิคราะห์ปัญหาและหาแนวทางการ

กาํหนดความรับผดิขององค์กรธุรกจิต่อการให้บริการ

ขนส่งสาธารณะ 

กฎหมายที่ควบคุมองค์กรธุรกจิกบัปัญหาที่

เกดิในทางปฏิบัตต่ิอผู้ใช้บริการ 

 กฎหมายหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการรถ

แทก็ซ่ี  เช่น พระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ.
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2522 ,พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 

2535,พระราชบญัญติัประกนัวินาศภยั  พ.ศ. 2535 และ

พระราชบญัญติัประกนัชีวิต พ.ศ. 2535  มีเพียง

พระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ท่ีกาํหนด

เร่ืองของการปฏิบติัตวัของผูใ้หบ้ริการและระเบียบใน

การขบัข่ีรถแทก็ซ่ีใหเ้กิดความปลอดภยั 

พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535  

กาํหนดค่าสินไหมทดแทนในกรณีท่ีเกิดความเสียหาย

แก่ผูใ้ชร้ถใชถ้นนท่ีกฎหมายบงัคบัใหเ้จา้ของรถจะตอ้ง

ทาํประกนัภยั  ส่วนกฎหมายอีก 2  ฉบบัเป็นเพียง เป็น

เพียงหลกัเกณฑใ์หผู้เ้อาประกนัทาํสญัญาดว้ยความ

สมคัรใจในการคุม้ครองบุคคลต่างหาก  โดยความ

เสียหายและปัญหาท่ีเกิดจากการใชบ้ริการรถแทก็ซ่ี

ไม่ไดเ้กิดจากอุบติัเหตุอยา่งเดียว แต่มีความเสียหายท่ี

เกิดจากการก่ออาชญากรรม ท่ีทาํใหเ้กิดความเสียหาย

ทั้งทรัพยสิ์น ร่างกาย หรือต่อชีวิต ซ่ึงผูเ้ขียนมองวา่ 

องคก์รธุรกิจในฐานะผูใ้หบ้ริการจะตอ้งรับผิดในความ

เสียหายต่อบุคคล คือ จะตอ้งกาํหนดมาตรการทาง

กฎหมาย ใหอ้งคก์รธุรกิจรับผิดชอบในความเสียหาย

ต่อประชาชนเสมือนหน่ึงวา่ทาํในนามของรัฐเน่ืองจาก

องคก์รธุรกิจแท็กซ่ี ไดผ้ลประโยชนจ์ากการดาํเนิน

ธุรกิจ องคก์รเหล่านั้นควรท่ีจะรับผิดในความเสียหาย

ต่อประชาชนนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกาํหนดเอาไว ้

โดยรัฐจะเป็นผูก้าํหนดกลไกและการตรวจสอบเพ่ือให้

ประชาชนผูไ้ดรั้บความเสียหายเขา้ถึงระบบการ

ร้องเรียนท่ีมีประสิทธิภาพผา่นองคก์รธุรกิจ หาก

องคก์รธุรกิจละเลยไม่รับผิดในความเสียหายต่างๆ รัฐ

จะตอ้งมีมาตรการเพ่ือเอาผิดองคก์รธุรกิจเหล่านั้นตามรู

แบบและวิธีการท่ีเหมะสมต่อไป 

 

 

ปัญหาองค์กรธุรกจิผลกัภาระความรับผดิชอบเน่ืองจาก

ไม่ใช่ผู้ให้บริการโดยตรง 

 องคก์รธุรกิจผูใ้หบ้ริการรถแท็กซ่ี ดาํเนิน

ธุรกิจ ทั้งใหเ้ช่ารถแทก็ซ่ีและจา้งลกูจา้งรายวนัมาขบัรถ

ตามช่วงเวลา ปัญหาท่ีเกิดข้ึน คือ องคก์รธุรกิจจะทาํ

สญัญาใหเ้ช่ารถเพ่ือใหบุ้คคลทัว่ไปนาํออกไป

ใหบ้ริการในนามส่วนตวั โดยเป็นสญัญาเสร็จเดด็ขาด 

หากมีความเสียหายจากการใชร้ถใชถ้นนปกติกจ็ะ

ไดรั้บการเยียวยาจากบริษทัประกนัภยัตามกฎหมายท่ี

กาํหนดค่าเสียหายเอาไวใ้นจาํนวนท่ีจาํกดั แต่กไ็ม่ได้

ครอบคลุมความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัสวสัดิภาพของ

ประชาชน ดงันั้น องคก์รธุรกิจกจ็ะอา้งวา่ไม่มีนิติ

สมัพนัธ์กบัผูเ้สียหายเพราะความเสียหายนั้นเป็นปัญหา

ระหวา่งผูเ้ช่ารถเพ่ือนาํออกไปใหบ้ริการ ซ่ึงเป็นไปตาม

สญัญา และถือเป็นความผิดระหวา่งผูเ้ช่ากบัลกูคา้ท่ีมา

ใชบ้ริการ และองคก์รทางธุรกิจเป็นเพียงผูใ้หเ้ช่ารถเพ่ือ

นาํไปใหบ้ริการ และไม่ไดมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบในความ

เสียหายเพราะไม่ใช่ผูใ้หบ้ริการโดยตรงแต่เป็นผูใ้หเ้ช่า

รถตามสญัญาเช่า ความผิดทั้งหลายจึงเป็นเร่ืองของผู ้

เช่ากบัผูเ้สียหาย 

 อยา่งไรกต็าม ผูเ้ขียนเห็นวา่ การผลกัภาระให้

ผูเ้ช่ารถแทก็ซ่ีเพ่ือใหบ้ริการเป็นส่ิงท่ีไม่ถกูตอ้ง เพราะ

กรณีน้ีถือวา่องคก์รธุรกิจในฐานะผูใ้หบ้ริการ แมจ้ะมี

สญัญาการเช่ามาเป็นสาระสาํคญัวา่ไม่ไดมี้หนา้ท่ี

โดยตรง เป็นปฏิเสธความรับผิดชอบท่ีมีต่อสาธารณะ

ในฐานะผูใ้หบ้ริการ จะใชช่ื้อวา่องคก์รอะไรกต็าม  ก็

จะตอ้งถือวา่มีหนา้ท่ีและความรับผิดต่อประชาชน

ทั้งส้ิน เพราะผลกาํไรจากการทาํธุรกิจและใหบ้ริการจะ

บริการทาํสญัญาใหเ้ช่าหรือจา้งบุคคลเพ่ือขบัออก

ใหบ้ริการกต็าม ในทศันะของผูเ้ขียนเห็นวา่ยอ่มมี

หนา้ท่ีโดยตรงต่อประชาชน หากเกิดความเสียหายใดๆ 

กบัประชาชนผูใ้ชบ้ริการ องคก์รธุรกิจเหล่านั้นจะตอ้ง

ชดใชแ้ละเยียวยาความเสียหายนั้นเสมือนในนามของ

รัฐ และหากความเสียหายนั้นเกิดจากการกระทาํ

ความผิดทางอาญาของผูใ้หบ้ริการ เช่น การก่อ

อาชญากรรมต่างๆ ยอ่มถือวา่องคก์รธุรกิจเหล่าน้ีมี
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หนา้ท่ีท่ีจะตอ้งคดักรองบุคคลท่ีจะมาเป็นคู่สญัญาเช่า

รถ หากเกิดความเสียหายกย็อ่มหมายถึงกระบวนการ

คดัเลือกหรือคู่สญัญานั้นในนามองคก์รธุรกิจ จะตอ้ง

รับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา เพราะถือวา่องคก์ร

ดงักล่าวไดป้ระโยชนจ์ากประชาชน จะตอ้งมีความ

รับผิดชอบต่อผูเ้สียหายเช่นเดียวกบัรัฐปฏิบติัต่อ

ประชาชน 

 

บทสรุป 

การใหบ้ริการรถแทก็ซ่ี ไม่วา่จะบริการส่วน

บุคคลหรือในนามขององคก์รธุรกิจ กย็อ่มถือวา่เป็น

การใหบ้ริการสาธารณะแก่ประชาชนทัว่ไป ผู ้

ใหบ้ริการรถแท็กซ่ีในฐานะองคก์รธุรกิจท่ีมี

วตัถุประสงคใ์นคา้หากาํไรจากประชาชน  ยอ่มมีหนา้ท่ี

รับผิดชอบต่อสวสัดิภาพของผูใ้ชบ้ริการทุกๆดา้น 

เสมือนหน่ึงวา่ทาํหนา้ท่ีแทนรัฐบาลท่ีมีหนา้ท่ีโดยตรง

ในการปกป้องคุม้ครองประชาชนผูใ้ชบ้ริการหรือ

ผูบ้ริโภคเป็นหลกัสาํคญั  ซ่ึงจะทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการแทก็ซ่ี

และผูเ้ช่ารถแทก็ซ่ีเพ่ือใชใ้นการประกอบอาชีพ ให้

ไดรั้บความคุม้ครองจากรัฐและองคก์รทางธุรกิจภายใต้

การควบคุมของรัฐ โดยเท่าเทียมกนั  

กฎหมายท่ีใชบ้งัคบัขณะน้ีเป็นเพียงการ

ควบคุมวิธีปฏิบติัในการขบัรถเพ่ือใหเ้กิดความ

ปลอดภยัประกอบกบัการเยียวยาความเสียหายจาก

อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนจะถกูจาํกดัจาํนวนเงินท่ีชดใชค้วาม

เสียหายซ่ึงถือวา่เป็นการชดใชใ้นกรณีทัว่ไป แต่ปัญหา

ท่ีเกิดข้ึนเกิดจากความเสียหายท่ีไม่ไดเ้กิดจากอุบติัเหตุ

จากการขบัข่ีแต่เกิดจากอุบติัภยัสาํหรับผูโ้ดยสารหรือผู ้

ขบัข่ีท่ีใหบ้ริการเช่น อาชญากรรมประเภทต่างๆ  แต่

องคก์รท่ีมีผลประโยชนท์างธุรกิจกลบัมองวา่เป็นเร่ือง

เคราะห์กรรมของผูโ้ดยสารหรือผูข้บัข่ีใหบ้ริการ โดย

องคก์รไม่ไดแ้สดงความรับผิดชอบในกรณีใดๆ  จาก

ปัญหาดงักล่าวจึงสามารถสรุปไดว้า่ จะตอ้งมีกฎหมาย

ควบคุมและบงัคบัให ้องคก์รธุรกิจผูใ้หบ้ริการแทก็ซ่ีมี

ความรับผิดชอบต่อประชาชนทุกดา้น โดยเฉพาะเร่ือง

ความปลอดภยัในร่างกาย ชีวิต และทรัพยสิ์นของ

ประชาชน หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนข้ึนกย็อ่ม

หมายถึงเป็นความผิดขององคก์รธุรกิจนั้นในฐานะผู ้

ควบคุมดูแล และจะตอ้งถูกตรวจสอบโดยหน่วยงาน

ของรัฐอีกชั้นหน่ึง หากองคก์รทางธุรกิจละเลยไม่

ปฏิบติัตามและปล่อยใหเ้กิดความเสียหายแก่ประชาชน 

องคก์รนั้นกย็อ่มมีความผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา  ทาง

ปกครอง และจะตอ้งมีความผิดและไดรั้บโทษตามท่ีรัฐ

กาํหนด  หากมีมาตรการเช่นน้ีควบคุมองคก์รธุรกิจท่ี

ใหบ้ริการรถแท็กซ่ี ประชาชนผูใ้ชบ้ริการรถแทก็ซ่ีก็จะ

ถกูปกป้องคุม้ครองทั้งดา้นร่างกาย ชีวิต และทรัพยสิ์น 

และจะทาํใหรู้ปแบบการใหบ้ริการรถแทก็ซ่ีไดรั้บการ

ยอมรับและใชบ้ริการในปริมาณเพ่ิมมากข้ึนตามสภาวะ

เศรษฐกิจในประเทศไทย 

 

ข้อเสนอแนะ 

การศึกษากฎหมาย และรูปแบบการใหบ้ริการ

รถแทก็ซ่ี ตลอดจนปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสาํหรับประชาน

ผูใ้ชบ้ริการรถแทก็ซ่ี จึงขอเสนอแนะแนวทางเพ่ือแกไ้ข

ปัญหาดงัต่อไปน้ี 

 1. กระทรวงคมนาคม โดยกรมการขนส่งทาง

บก ควรแกไ้ขกฎหมายเพ่ือใหเ้ป็นมาตรการบงัคบัหรือ

ควบคุมใหอ้งคก์รธุรกิจผูใ้หบ้ริการรถแทก็ซ่ี ในฐานะผู ้

ประกอบธุรกิจในนามของรัฐมีหนา้ท่ีรับผิดชอบหา

แนวทางป้องกนัและเยียวยาความเสียหายแก่ประชาชน

เช่นเดียวกบัท่ีรัฐปฏิบติัแต่ประชาชน  หากไม่ปฏิบติั

ตาม ควรกาํหนดโทษไวท้ั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทาง

ปกครอง 

 2. กระทรวงคมนาคม โดยกรมการขนส่งทาง

บก ควรออกกฎหมาย หรือนโยบาย ในระดบักระทรวง 

กาํหนดองคก์รธุรกิจแท็กซ่ีใหเ้ป็นองคก์รประเภท

เดียวกนัเพ่ือง่ายต่อการบริการจดัการ และสร้างกลไก
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การตรวจสอบ ตลอดจนการสร้างระบบการตรวจสอบ

ประวติัผูข้บัข่ีรถแทก็ซ่ีอยา่งเคร่งครัด 

 3. สร้างกลไกท่ีสาํคญัใหก้บัผูเ้สียหายเพ่ือให้

เกิดความสะดวกในการร้องเรียนหรือติดตาม หรือ

ช่องทางในการร้องเรียนสาํหรับองคก์รแท็กซ่ี

โดยเฉพาะ เพ่ือสร้างระบบการตรวจสอบจากภาครัฐต่อ

องคก์รธุรกิจอยา่งเป็นรูปธรรม หากมีความเสียเกิดข้ึน

จะตอ้งสามารถเขา้ถึงกระบวนการเยียวยาไดท้นัที 

 4. ตั้งส่วนงานเจา้หนา้ท่ีของรัฐดา้นคมนาคม

ร่วมกบัฝ่ายปกครอง ติดตามและขจดัรถแทก็ซ่ีท่ีไม่จด

ทะเบียน(แท็กซ่ีเถ่ือน) โดยเคร่งครัด เพ่ือไม่ใหล้กัลอบ

เขา้มาใหบ้ริการโดยผิดกฎหมายและจะตอ้งมี

บทลงโทษท่ีหนกัทั้งทางแพ่งและทางอาญา 

5. สร้างระบบการจดทะเบียนใหผู้ข้บัข่ีรถ

แทก็ซ่ีส่วนบุคคลท่ีไม่ไดส้ังกดัองคก์รใด เขา้มาอยูใ่น

ระบบการตรวจสอบของรัฐหรือสร้างหน่วยงานเพ่ือ

ตรวจตราความปลอดภยัใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนัทัว่

ประเทศ หรืออาจรวมผูป้ระกอบการรายยอ่ยใหอ้ยู่

ภายใตอ้งคก์รเดียวกนัหรือสงักดัของรัฐเพ่ือใหเ้กิด

ความง่ายต่อการตรวจสอบ เพ่ือใหมี้การเยียวยาความ

เสียหายภายใตร้ะบบเดียวกนั 
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แนวทางและหลกัเกณฑ์การเยยีวยาความเสียหายแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก 

กรณคีวามรุนแรงทางการเมอืง 

Guidelines and Principles on Remedy the Injured by the Insurgency Crisis 

  

                                                                                                                       ดร.นิฤมน  รัตนะรัต 

 

บทคัดย่อ 

เหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองเกิดไดจ้ากหลากหลายสาเหตุ โดยเฉพาะสาเหตุของความขดัแยง้กนั

ทางดา้นนโยบายทางการเมือง การชุมนุมถือเป็นแนวทางหน่ึงท่ีเป็นการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการ

ดาํเนินนโยบายทางการเมืองของรัฐ ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดก้าํหนดสิทธิการชุมนุม

ไวใ้นมาตรา 63 โดยกาํหนดใหบุ้คคลมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวธุ และรัฐจะจาํกดัสิทธิดงักล่าว

ไม่ได ้เวน้แต่จาํกดัโดยกฎหมาย และเม่ือการชุมนุมดงักล่าวละเมิดหลกัเกณฑแ์ห่งกฎหมาย ไม่วา่จะเป็นการละเมิดโดย

ฝ่ายรัฐบาลหรือละเมิดโดยฝ่ายผูชุ้มนุมแลว้ ยอ่มอาจก่อใหเ้กิดเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองข้ึน ไม่วา่จะเป็นชีวิต 

ร่างกาย ทรัพยสิ์น เสรีภาพของประชาชน เม่ือพิจารณาถึงการรับรองสิทธิของผูชุ้มนุมทางการเมืองท่ีไดรั้บความเสียหาย

อนัเน่ืองมาจากการชุมนุมทางการเมืองซ่ึงในกรณีน้ีไม่มีบทบญัญติักฎหมายรองรับสิทธิการเยียวยาความเสียหายของผู ้

ไดรั้บความเสียหายจากกรณีความรุนแรงทางการเมืองไวโ้ดยตรงคงอาศยัแต่เพียงมติคณะรัฐมนตรีและอาศยับทบญัญติั

ของกฎหมายโดยเทียบเคียงจากพระราชบญัญติัค่าตอบแทนผูเ้สียหายและค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายแก่จาํเลยในคดีอาญา 

พุทธศกัราช 2545 ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์ป็นการรับรองสิทธิในการไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐของบุคคลซ่ึงไดรั้บความ

เสียหายเน่ืองจากการกระทาํความผิดอาญา โดยถือเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูเ้สียหายเป็นการทัว่ไปอนัเน่ืองจากการ

กระทาํความผิดทางอาญา (fault-liability) มิใช่เป็นการคุม้ครองสิทธิสาํหรับผูไ้ดรั้บความเสียหายจากกรณีความรุนแรง

ทางการเมืองเป็นการเฉพาะ ดงันั้นจึงศึกษาแนวทางและหลกัเกณฑก์ารเยียวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบจากกรณีความรุนแรง

ทางการเมือง ในลกัษณะเยียวยาผูเ้สียหายใหไ้ดรั้บการเยียวยาและบรรเทาความเสียหายใหก้ลบัสู่สภาพเดิมไดม้ากท่ีสุด

และคุม้ครองสิทธิไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 

คําสําคัญ: การเยียวยา, ความเสียหาย, ความรุนแรงทางการเมือง 

 

Abstract 

The insurgency crisis is caused by many reasons, especially conflict of political policies.  The assembly is 

one way to express public opinion on political policy of the state, which the Constitution of the Kingdom of Thailand, 

B.E. 2550 (2007) establishes as right of assembly in Section 63: every person shall have the freedom to assemble 

peacefully and unarmed and restriction of such freedom shall be prohibited, unless restricted by law.  When the 

assembly violates the law, whether by government or protesters, it may cause an insurgency crisis, with risk to life, 
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property or freedom of the people.  There is a need to recognize the rights of protestors to be compensated for 

damages caused by political turmoil. There is no particular law to recognize the rights of protestors to be remedied 

for damages caused by the political turmoil.  They applied the cabinet resolutions and relied on the Act for the 

Granting of Compensation to Aggrieved Parties and the Accused in Criminal Cases B.E. 2545 (2002) having its 

objectives to recognize the rights to be remedied by the Government for a person who has suffered from the fault-

liability, which is generally protection for the right of person who has suffered from the fault-liability, not specific 

protection for the right of person who suffered from the insurgency crisis.  Therefore this paper is to study the 

guidelines and criteria for remedy to the person who has suffered from the insurgency crisis, in which the sufferer 

will be remedied and recover as much as possible and have appropriate and effective protection. 

  

Keywords: remedy, injured, insurgency crisis 

 

ความนํา  

ความยติุธรรมในระยะเปล่ียนผ่านเป็นการ

เช่ือมโยงแนวคิดสองแนวคิดเขา้ดว้ยกนั คือ การเปล่ียน

ผา่น (Transition) กบั ความยติุธรรม (Justice) คือการท่ี

สงัคมไดเ้กิดกระบวนการในการกระทาํใหเ้กิดการเปล่ียน

ผา่นระบอบทางการเมืองไปสู่ระบอบประชาธิปไตย หรือ

ใชใ้นความหมายของการเปล่ียนผา่นจากความขดัแยง้

ของคนในสังคมไปสู่สันติภาพและความมัน่คง แนวคิด

เร่ืองความยติุธรรมในระยะเปล่ียนผา่นจึงพิจารณาถึง

แนวทางในการท่ีจะนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ 

(กิตติพงศ ์กิตติยารักษ,์ 2555) ซ่ึงอาจดาํเนินการไดใ้น

หลายวิธีไดแ้ก่ Criminal prosecutions คือ การฟ้องร้อง

ดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํผิด Truth Commissions คือ 

กระบวนการสร้างความจริง Restoration programs คือ 

การใหค้วามช่วยเหลือ ชดเชย เยียวยาแก่ผูท่ี้ไดรั้บ

ผลกระทบต่อเหตุการณ์ความรุนแรง ทั้งดา้นจิตใจ 

ร่างกายทรัพยสิ์น และรวมไปถึงการกล่าวคาํขอโทษจาก

คู่ปรปักษอ์ยา่งเป็นทางการ (official/state apologies) 

Memorialisation  of  victim คือกระบวนท่ีทาํใหส้งัคม

ยอมรับตระหนกัรู้ (reconciliation) และกระตุน้ใหเ้กิด

จิตสาํนึกในทางศีลธรรม (raise moral consciousness) ถึง

เหตุการณ์ความรุนแรงท่ีผา่นมาเพ่ือท่ีจะไม่ใหเ้กิด

เหตุการณ์ซํ้ารอยข้ึนอีก Institution reform คือ 

กระบวนการปฏิรูปสถาบนัและ Reconciliation คือ การ

ทาํใหส้งัคมขา้มผา่นปัญหาความขดัแยง้และก่อใหเ้กิด

ความปรองดอง สมานฉนัทข์องคนในสังคม 

ดงันั้น การใหค้วามช่วยเหลือเยียวยาแก่ผูท่ี้

ไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง จึงเป็น

กระบวนการหน่ึงในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้และ

ก่อใหเ้กิดความปรองดอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการ

สหประชาชาติวา่ดว้ยการชดใชค้วามเสียหายและการ

ปลอดพน้จากการรับผิดขอ้ 20 ควรจะมีการจ่ายค่า

สินไหมทดแทนสาํหรับความเสียหายอนัเกิดจากการ

ละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศอยา่ง

กวา้งขวางและละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมอยา่งรุนแรง ท่ี

สามารถประเมินมลูค่าทางเศรษฐกิจไดท้ั้งหมด ตามท่ี

เหมาะสมและเป็นสดัส่วนกบัความรุนแรงของการละเมิด

และสภาวะแวดลอ้มของแต่ละกรณี 

 การเยียวยาและการชดใชค้วามเสียหาย (goals of 

reparations programs) (Greiff, 2012) มีเป้าหมายสาํคญั 

๒ ประการ คือ ประการแรกเป็นการระลึกถึงเหยื่อผูท่ี้

ไดรั้บความเสียหายในฐานะท่ีเป็นพลเมืองของรัฐท่ีเท่า

เทียมกบัพลเมืองอ่ืน โดยแสดงออกในรูปแบบการเยียวยา

ในเชิงสญัลกัษณ์ และเช่ือมโยงเขา้สู่กระบวนการ
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ยติุธรรมภายใตห้ลกันิติธรรม และประการท่ีสอง การ

เยียวยาเป็นการเขา้ถึงความยติุธรรมโดยจะตอ้งมีการ

ชดใชค้วามเสียหายท่ีเป็นธรรม และกระบวนการเยียวยา

ความเสียหายจะตอ้งมีการกาํหนดรูปแบบการดาํเนินการ

ท่ีเปิดโอกาสใหก้ลุ่มบุคคลท่ีไดรั้บผลกระทบเขา้มามี

ส่วนร่วมในการกาํหนดกระบวนการเยียวยา โดยตอ้งรับ

ฟังความคิดเห็นของเหยื่อผูไ้ดรั้บความเสียหายเป็นสาํคญั 

และกระบวนการเยียวยาตอ้งมีเหตุผลเพียงพอท่ีจะทาํให้

ทุกภาคส่วนในสังคมยอมรับได ้

 เน่ืองจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง 

ทาํใหเ้กิดความเสียหายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยรัฐ

มีหนา้ท่ีช่วยเหลือเยียวยาผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายจาก

เหตุการณ์ดงักล่าวตามหลกัมนุษยธรรมในลกัษณะท่ีเป็น

การจ่ายแบบใหเ้ปล่า (ex gratia) และไม่ตอ้งพิสูจน์วา่

ความเสียหายเกิดข้ึนเพราะความผิดของใคร (no-fault 

liability) การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายท่ีเกิด

จากความขดัแยง้ของคนในสงัคมในกรณีน้ี นอกจากจะ

เป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือผูไ้ดรั้บความเสียหายโดยไม่

คาํนึงวา่บุคคลนั้นจะเป็นกลุ่มหรือฝ่ายใดท่ีขดัแยง้กนัแลว้ 

ยงัเป็นกระบวนการท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดความยติุธรรม

เชิงสมานฉนัท ์(restorative justice) ท่ีมุง้เนน้การ

ปรองดองและใหอ้ภยัเพ่ือการอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่ง

สงบสุขสนัติ 

 ดว้ยเหตุน้ี จึงเป็นการศึกษาถึงความหมายของ

ผูเ้สียหายและความเสียหายในกรณีความรุนแรงทาง

การเมือง ตลอดจนมาตรการในการเยียวยาความเสียหาย

ในกรณีความรุนแรงทางการเมือง เพ่ือนาํไปสู่การกาํหนด

แนวทางและหลกัเกณฑก์ารเยียวยาความเสียหายแก่ผู ้

ไดรั้บผลกระทบจากกรณีความรุนแรงทางการเมือง 

  

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาความหมายของผูเ้สียหายและความ

เสียหายในกรณีความรุนแรงทางการเมือง ตลอดจน

มาตรการในการเยียวยาความเสียหายในกรณีความ

รุนแรงทางการเมือง  

2. เพ่ือศึกษาแนวทางและหลกัเกณฑก์ารเยียวยา

ความเสียหายแก่ผูไ้ดรั้บผลกระทบจากกรณีความรุนแรง

ทางการเมือง 

  

สมมติฐานการวจัิย 

 ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงทาง

การเมืองและก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ประชาชน

ผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุมในกรณีน้ีไม่มีบทบญัญติักฎหมาย

รองรับสิทธิการเยียวยาความเสียหายของผูไ้ดรั้บความ

เสียหายจากกรณีความรุนแรงทางการเมืองไวโ้ดยตรง ถา้

มีแนวทางและหลกัเกณฑก์ารเยียวยาความเสียหายแก่ผู ้

ไดรั้บผลกระทบจากกรณีความรุนแรงทางการเมืองข้ึน

โดยเฉพาะจะเป็นการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนมากยิ่งข้ึน 

 

แนวคิด ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

1.  ผู้เสียหายในกรณีความรุนแรงทางการเมอืง 

     ผูเ้สียหายโดยตรง” หรือ “ผูเ้สียหายท่ีแทจ้ริง” 

หมายถึง บุคคลผูไ้ดรั้บความเสียหายเน่ืองจากการกระทาํ

ผิดฐานใดฐานหน่ึง  กล่าวคือ ตอ้งเขา้หลกัเกณฑท่ี์วา่ (1) 

มีการกระทาํความผิดอาญาเกิดข้ึน เน่ืองจากคดีความ

รุนแรงทางการเมืองน้ี มีลกัษณะการกระทาํผิดท่ีแตกต่าง

จากการกระทาํความผิดอาญาทัว่ไป และดา้นการพิสูจน์

เจตนาของผูก้ระทาํท่ีต่างฝ่ายต่างชุลมุนยากแก่การพิสูจน ์

กฎหมายอาญาทัว่ไปยอ่มไม่ครอบคลุมถึงการกระทาํ

ความผิดดงักล่าวเน่ืองจากจะมุ่งพิสูจน์การกระทาํและ

เจตนาเป็นสาํคญั และเม่ือพิจารณาตามพระราชบญัญติั

ค่าตอบแทนผูเ้สียหายท่ีกาํหนดใหค้วามคุม้ครองเฉพาะ

ความผิดบางประเภทท่ีไม่ครอบคลุมถึงการกระทาํ

ความผิดทางการเมือง  (2) บุคคลนั้นไดรั้บความเสียหาย

จากการกระทาํความผิดนั้น หากเป็นกรณีความรุนแรง

ทางการเมืองแลว้ เน่ืองจากยงัไม่มีกฎหมายท่ีบญัญติัให้
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ความคุม้ครองสิทธิแก่ผูไ้ดรั้บความเสียหายเป็นการ

เฉพาะ สาํหรับคดีความรุนแรงทางการเมืองแลว้ ยอ่มไม่

สามารถทราบโดยแน่ชดัไดว้า่บุคคลใดเป็นผูเ้สียหายโดย

เฉพาะเจาะจงได ้เหตุเพราะเป็นความเสียหายท่ีมีลกัษณะ

กวา้งและเกิดกบัประชาชนเป็นจาํนวนมาก (3) บุคคลนั้น

ตอ้งเสียหายโดยนิตินยับุคคลนั้นจะตอ้งไม่เป็นผูมี้ส่วน

ร่วมในการกระทาํความผิดนั้นดว้ยแต่เป็นการยากท่ีจะ

พิสูจนถึ์งเจตนาในการร่วมกระทาํความผิดเน่ืองจากมี

ผูก้ระทาํและผูถ้กูกระทาํเป็นจาํนวนมาก 

นอกจากน้ี ผูเ้สียหายในคดีการชุมนุมทาง

การเมืองอาจเป็นผูเ้สียหายทางออ้มท่ีมิไดเ้ป็นผูเ้สียหาย

แต่ไดรั้บความเสียหาย แมพ้วกเขาจะมิใช่เป้าหมายจาก

การกระทาํความผิดละเมิด แต่พวกเขากไ็ดรั้บผลกระทบ

เช่น กรณีบุคคลถกูบงัคบัใหสู้ญหาย ญาติพ่ีนอ้งของผูสู้ญ

หายยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง หรือกรณีการทาํใหผู้อ่ื้น

ตายโดยผิดกฎหมาย (unlawful killing) กอ็าจจะทาํให้

เหยื่อทั้งทางตรงและทางออ้มไดรั้บความทุกขท์รมานได้

เหมือนกนั  

นอกจากน้ีผูเ้สียหายในคดีการชุมนุมทาง

การเมืองยงัมีลกัษณะเฉพาะท่ีมีลกัษณะเป็นการกระทบ

ต่อความเสียหายต่อกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม เช่น ชุมชนท่ี

อาศยัอยูภ่ายในบริเวณท่ีเกิดเหตุท่ีมีรูปแบบการดาํเนิน

กิจการและผลประโยชนร่์วมกนั ยอ่มไดรั้บความเสียหาย

ร่วมกนั เช่นน้ีไม่มีกฎหมายรองรับการเยียวยาสิทธิ

ดงักล่าว ทั้งท่ีกลุ่มบุคคลดงักล่าวยอ่มไดรั้บผลกระทบ

จากความรุนแรงทางการเมืองเช่นกนั 

 2. ความเสียหายในกรณีความรุนแรงทาง

การเมอืง สามารถแยกพิจารณาออกเป็นความเสียหายต่อ

บุคคลและความเสียหายต่อชุมชนและสงัคม ดงัต่อไปน้ี 

 2.1 ความเสียหายต่อบุคคล เป็นความเสียหายท่ี

เกิดข้ึนกบับุคคลเป็นการเฉพาะรายไดแ้ก่  

   2.1.1 ความเสียหายในเชิงกายภาพไดแ้ก่ 

ผลกระทบทางสภาพร่างกายผูต้กเป็นเหยื่อไดรั้บอนัตราย

อยา่งแสนสาหสัหรือ การเจบ็ปวดชัว่คราว และอาจจะมี

แผลเป็นติดตวันั้น เช่น มีแผลท่ีใบหนา้ก็จะทาํใหเ้กิด

ความน่าเกลียดน่ากลวัแก่ผูพ้บเห็น ร่างกายท่ีพิการนั้น

ยอ่มมีผลต่อบุคลิกภาพยากลาํบากแก่การเคล่ือนไหว ทั้ง

ยงัจะตอ้งเป็นภาระแก่คนอ่ืนท่ีจะตอ้งเล้ียงดูอีก มีค่า

รักษาพยาบาลต่อเน่ืองและเป็นจาํนวนมาก  

2.1.2 ความเสียหายในเชิงจติใจเป็นกรณีท่ี

ผูเ้สียหายตกอยูใ่นความกลวั มีความรู้สึกต่อเพ่ือนมนุษย์

ดว้ยกนัผิดไปจากเดิม ผูเ้สียหายจะมีขวญัอ่อน เป็นทุกข ์

และวิตกกงัวล เม่ืออยูค่นเดียวท่ีบา้นหรือออกไปจากบา้น 

(Shaplan, Willmore, 1985, p. 97) จากเหตุแห่งความกลวั

เพราะเคยตกเป็นผูเ้สียหายอาจจะนาํไปสู่การปฏิบติักิจ

บางอยา่งเพ่ือป้องกนัเหตุร้ายท่ีอาจเกิดข้ึนอีก เช่น การ

จดัเตรียมอาวธุเพ่ือต่อสูก้บัผูก่้อเหตุร้ายจะเขา้มาทาํร้าย 

การวา่จา้งใหมี้คนอารักขาคุม้กนัความปลอดภยั จึงตอ้ง

ต่อสูด้ิ้นรนเพ่ือหาเงินทอง ตามความรู้ความสามารถ หาก

เป็นคนขาดความสามารถในการจดัเตรียม ชีวิตกจ็ะ

ดาํเนินไปดว้ยความหวาดกลวัมากข้ึน  

2.1.3 ความเสียหายในเชิงเศรษฐกจิและสังคม

ไดแ้ก่ ผลกระทบในแง่ทรัพยสิ์นเงินทอง (Joanna 

Shaplan, Willmore, 1985, p. 106) ซ่ึงเป็นการสูญเสีย

ทรัพยสิ์นจากการชุมนุมทางการเมือง มีการทาํลาย

ทรัพยสิ์น ทาํลายอาคาร  หรือกรณีผูเ้สียหายอาจไดรั้บ

บาดเจบ็จึงตอ้งใชเ้งินเพ่ือการรักษาแผล กรณีท่ีผูเ้สียหาย

มีรายไดน้อ้ยหรือไม่สนใจในเร่ืองการประกนัชีวิตกต็อ้ง

เสียเงินทองของตนเอง หากขาดแคลนกต็อ้งหยิบยืมของ

คนอ่ืน เป็นหน้ีเป็นสินกนัต่อไป และในระหวา่งรักษา 

ฟ้ืนฟหูรือช่วงท่ีมีการดาํเนินคดีตามกฎหมาย ทาํใหก้าร

งานหยดุชะงกั ขาดรายไดม้าเล้ียงครอบครัวเป็นปัญหาใน

ดา้นการทาํมาหากินหรือการประกอบอาชีพของตนเอง 

 2.2 ความเสียหายต่อชุมชนและสังคม ไดแ้ก่ 

การทาํใหชุ้มชนและสงัคมเกิดความกลวั (Lea & Young, 

1984, p. 30) 

ถา้พิจารณาในแง่เศรษฐกิจแลว้ การตกเป็น

ผูเ้สียหายยอ่มทาํใหข้าดความสามารถในการผลิตของ
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ระบบเศรษฐกิจอนัเป็นส่วนรวม ทาํใหดุ้ลบญัชีเดินสะพดั 

ซ่ึงประกอบดว้ยดุลการคา้และดุลบริการของประเทศ

ลดลง เช่น ดา้นการท่องเท่ียว จะเห็นไดว้า่เม่ือ

ชาวต่างชาติทราบข่าวเหตุการณ์ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนใน

ประเทศไทย อาจทาํใหต้ดัสินใจไม่เดินทางมาท่องเท่ียว

ในประเทศไทย  

นอกจากน้ียงัเป็นการทาํลายเสรีภาพหรือ

อิสรภาพของผูค้นในชุมชนและสงัคม ดงัท่ีชิเซโรได้

กล่าววา่ (Cited in Berkley, 1969, p. 3) “เสรีภาพคือการมี

ส่วนร่วมในการใชอ้าํนาจ” ประเทศไทยปกครองแบบ

ประชาธิปไตย อาํนาจอธิปไตยคืออาํนาจของปวงชน  

การเกิดผูเ้สียหายข้ึนในชุมชนก็เท่ากบัการกระทาํมิใหค้น

มีส่วนร่วมในการใชอ้าํนาจอธิปไตย เพราะคนมวัหวาด

ผวาต่อภยัท่ีจะเกิดข้ึนกบัพวกเขา 

นอกจากน้ีผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจ 

(ทรัพยสิ์น) ผูไ้ดรั้บผลกระทบในกลุ่มน้ีจะเป็นผูท่ี้สูญเสีย

ทรัพยสิ์นหรือขาดรายไดจ้ากการประกอบอาชีพในขณะ

เกิดความไม่สงบและความรุนแรงทางการเมือง   

 3. มาตรการการเยยีวยาความเสียหายในกรณี

ความรุนแรงทางการเมอืง 

 3.1 การเยยีวยาตวับุคคลมุ่งเยียวยาแกไ้ขปัจเจก

บุคคลโดยเฉพาะ ซ่ึงมีมาตรการท่ีเหมาะสมไดแ้ก่  

3.1.1 การเยยีวยาในลกัษณะที่ไม่เป็นตวัเงนิกรณี

การทาํใหก้ลบัสู่สภาพเดิม การฟ้ืนฟ ูและการทาํใหพ้อใจ 

เป็นตน้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัประชากรเป้าหมายท่ีเขา้รับการ

เยียวยา โดยสามารถจาํแนกไดด้งัน้ี 

3.1.1.1 มาตรการการทําให้กลบัคืนสู่สภาพเดมิ

โดยมีเป้าหมายเพ่ือหวนคืนหรือทาํใหก้ารกระทาํท่ี

ก่อใหเ้กิดการละเมิดเป็นโมฆะไป สามารถจาํแนกไดด้งัน้ี 

(International Commission of Jurist, 2553, หนา้ 117)  

(1) สิทธิท่ีจะไดรั้บการพิจารณาคดีอาญาใหม่ (2) การ

ฟ้ืนฟสิูทธิตามกฎหมาย คือ การกลบัมารับรองสิทธิท่ี

บุคคลถกูปฏิเสธเน่ืองจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซ่ึง

ตามกฎหมายไทยไดมี้บญัญติัรองรับสิทธิดงักล่าวไวใ้น

มาตรา 14 แห่งพระราชบญัญติัร้ือฟ้ืนคดีอาญาข้ึน

พิจารณาใหม่ พ.ศ. 2526 (3) การฟ้ืนฟเูสรีภาพมีลกัษณะ

เป็นการใหเ้สรีภาพแก่บุคคลท่ีถกูละเมิดสิทธิจะเห็นได้

จากมาตรา 90 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา ท่ีวา่ เม่ือมีการอา้งวา่บุคคลใดตอ้งถกูคุมขงัใน

คดีอาญาหรือในกรณีอ่ืนใดโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 

บุคคลเหล่าน้ีมีสิทธิยื่นคาํร้องต่อศาลทอ้งท่ีท่ีมีอาํนาจ

พิจารณาคดีอาญาขอใหป้ล่อย (4) การทาํใหก้ลบัคืนสู่

สภาพเดิมหรือการรับรองความเป็นพลเมืองเป็นรูปแบบ

หน่ึงของการชดใชค้วามเสียหาย หลกัการน้ีไดรั้บการ

รับรองวา่ดว้ยการบงัคบัใหบุ้คคลสูญหายหรือการทาํให้

บุคคลหายโดยไม่สมคัรใจ (working group on enforced 

or involuntary disappearances) ซ่ึงเม่ือพิจารณาตาม

กฎหมายไทยยงัไม่มีการกาํหนดมาตรการดงักล่าวไว ้(5) 

การกลบัคืนสู่ถ่ินพาํนกัอาศยัของตนเองรัฐมีพนัธกรณีท่ี

จะดาํเนินมาตรการต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมเพ่ือคุม้ครองความ

ปลอดภยัของบุคคลและชีวิตของเขา เพ่ือท่ีเขาจะสามารถ

กลบัคืนสู่ประเทศได ้ซ่ึงเม่ือพิจารณาตามกฎหมายไทยยงั

ไม่มีการกาํหนดมาตรการดงักล่าวไว ้(6) การกลบัคืนสู่

การจา้งงานกรณีบุคคลถูกปลดจากงานท่ีตนทาํโดยการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน ในกรณีเหล่าน้ี การฟ้ืนคืนกลบัสู่

สภาพเดิมสามารถทาํไดโ้ดยการกลบัคืนสู่การจา้งงาน   

(7)   การคืนทรัพยสิ์นสาํหรับกรณีการลิดรอนทรัพยสิ์นท่ี

เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน การกลบัคืนสู่สภาพเดิมใน

หลกัการแลว้จะตอ้งมีการคืนทรัพยสิ์น  

3.1.1.2  มาตรการการฟ้ืนฟู 

มกัจะถูกพิจารณาภายใตก้รอบของการชดเชย

ความเสียหาย และมีส่วนท่ีเหล่ือมซอ้นกนัอยูร่ะหวา่งขอ้

คน้พบท่ีวา่ เจา้หนา้ท่ีวา่จะตอ้งดาํเนินมาตรการฟ้ืนฟูกบั

รัฐจะตอ้งจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใตม้าตรการฟ้ืนฟ ู

โดยส่วนใหญ่แลว้มกัมีเพียงคาํสัง่ใหรั้ฐจ่ายค่าสินไหม

ทดแทนสาํหรับค่าใชจ่้ายในการฟ้ืนฟ ู 

3.1.1.3 มาตรการการทําให้พอใจ (1) รูปแบบ

ของการทาํใหพ้อใจโดยคาํวินิจฉยัของฝ่ายตุลาการวา่
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เหยื่อเหล่านั้นถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน (2) การขอโทษ 

การประกาศต่อสาธารณะ และการยอมรับความ

รับผิดชอบกถื็อเป็นอีกรูปแบบหน่ึงท่ีทาํใหเ้กิดความ

พอใจ และ (3) ในรูปแบบของการรําลึกสาธารณะซ่ึงเป็น

เร่ืองสาํคญัอยา่งยิ่งโดยเฉพาะในกรณีการละเมิดสิทธิของ

กลุ่มหรือคนจาํนวนมาก การรําลึกน้ีมีคุณค่าเชิง

สญัลกัษณ์ และเป็นส่วนหน่ึงของมาตรการชดใชค้วาม

เสียหายกบัคนรุ่นปัจจุบนัและรุ่นอนาคต  

3.1.1.4   มาตรการการประกนัว่าจะไม่มกีาร

กระทําผดิซ้ําอกี 

ถือเป็นรูปแบบหน่ึงของการชดใชค้วามเสียหาย 

โดยเป็นการป้องกนัมิใหเ้กิดการละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน

ซํ้าอีก 

กรณีการเยียวยาท่ีไม่เป็นตวัเงิน เห็นวา่ควร

กาํหนดใหมี้หลกัเกณฑก์ารเยียวยาสาํหรับผูไ้ดรั้บความ

เสียหายจากความรุนแรงทางการเมืองไวเ้ป็นการเฉพาะ

ไดแ้ก่ มาตรการการทาํใหก้ลบัคืนสู่สภาพเดิมโดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือใหผู้เ้สียหายไดรั้บการเยียวยาและ

บรรเทาความเสียหายใหก้ลบัคืนสู่สภาพเดิมเท่าท่ีเป็นไป

ไดม้ากท่ีสุดนอกจากมาตรการการทาํใหก้ลบัคู่สู่สภาพ

เดิมท่ีมุ่งเนน้การรับรองสิทธิในทางกฎหมายดงักล่าวแลว้ 

ยงัเห็นควรกาํหนดใหมี้การรับการฟ้ืนฟทูั้งทางร่างกาย 

จิตใจและสงัคมอีกดว้ย ดงัจะเห็นไดจ้ากมาตรการการ

ฟ้ืนฟ ูมาตรการการทาํใหพ้อใจ และมาตรการการประกนั

วา่จะไม่มีการกระทาํความผิดซํ้ าซ่ึงทาํใหเ้กิดความรับรอง

และคุม้ครองสิทธิไดอ้ยา่งเหมาะสมและครอบคลุม 

           3.1.2  การเยยีวยาในลกัษณะที่เป็นตวัเงนิ (ค่า

สินไหมทดแทน) มีหลกัเกณฑก์ารเยียวยาท่ีเป็นตวัเงินได้

ดงัน้ี 

  3.1.2.1 ค่าสินไหมทดแทนต่อร่างกายและจิตใจ

ลกัษณะของค่าสินไหมทดแทนอนัประกอบไปดว้ยการ

ชดใชค้วามเสียหายท่ีเป็นตวัเงิน และกาํหนดเป็นความ

เสียหายท่ี “ประเมินไดท้างเศรษฐกิจ”  เม่ือนาํไปสู่

ค่าใชจ่้ายทางการแพทยห์รือการรักษาทางจิตใจ ยาและ

อ่ืนๆ ทวา่มนักย็งัสามารถวดัไดบ้นฐานของ “ความเท่า

เทียม” ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีเป็นท่ียอมรับในการประเมินความ

เสียหายในกฎหมายเปรียบเทียบ เม่ือไม่มีตวัเลขท่ีชดัเจน

ใหเ้ห็น วิธีน้ีมกัจะเป็นเพียงวิธีเดียวในการประเมินความ

เสียหายท่ีเกิดข้ึนจากความเจบ็ป่วย ความทรมาน ความ

โกรธ และความกงัวลใจ และสาํหรับความเสียหายท่ี

เกิดข้ึนต่อช่ือเสียงและศกัด์ิศรีของบุคคลดว้ย  

 3.1.2.2 ค่าสินไหมทดแทนในเชิงเศรษฐกจิและ

สังคมจ่ายสาํหรับส่ิงท่ีเรียกวา่ความเสียหายทางวตัถุ 

ไดแ้ก่ (1) การสูญเสียทรัพยสิ์นและอสงัหาริมทรัพย ์(2) 

การสูญเสียรายได ้(3) ความเสียหายทางวตัถุอ่ืน ๆ รวมถึง

ค่าใชจ่้ายทางกฎหมาย (4) การสูญเสียโอกาส รวมถึงการ

จา้งงานและการศึกษา 

 

 3.2 การเยยีวยากลุ่มบุคคล 

การเยียวยาความเสียหายใหแ้ก่ชุมชนและสงัคมท่ี

ไดรั้บผลกระทบจากความรุนแรงทางการเมืองโดยรวม

ของประเทศหรือท่ีเรียกวา่ “ค่าสินไหมทดแทนแบบ

กลุ่ม”ไดแ้ก่ 

3.2.1 การเยยีวยาในลกัษณะที่ไม่เป็นตวัเงนิ

วตัถุประสงค์การเยยีวยาชุมชนและสังคมนีแ้ยกต่างหาก

จากการเยยีวยาตวับุคคล เพ่ือใหชุ้มชนและสงัคมไดรั้บ

การพฒันาในภาพรวม 

3.2.2 การเยยีวยาในลกัษณะที่เป็นตวัเงนิ (ค่า

สินไหมทดแทน) เป็นกรณีความเสียหายทางวตัถุและมิใช่

ทางวตัถุ แต่ท่ีแตกต่างจากการเยียวยาตวับุคคลในแง่ท่ี

เป็นการประเมินค่าเสียหายโดยภาพรวมทั้งชุมชนและ

สงัคมนั้นๆ การใชชี้วิตและการจดัการความเป็นอยูข่อง

ชุมชนและสงัคม ทรัพยสิ์นส่วนกลางของชุมชน และ

ภาวะเศรษฐกิจโดยภาพรวมของชุมชนนั้น ๆ เป็นตน้ 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 1.รวบรวบศึกษาและวิเคราะห์แนวทางและ

หลกัเกณฑก์ารเยียวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบจาก



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 301

เหตุการณ์ความรุนแรงในประเทศไทยและ

ต่างประเทศ 

 2. นาํเสนอกรอบแนวทางและหลกัเกณฑ์

การเยียวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ความ

รุนแรงท่ีเป็นมาตรฐานสอดคลอ้งตามหลกัสากลและ

เหมาะสมกบับริบทของสังคมไทย 

 

ผลการวจัิย 

เม่ือพิจารณาถึงแนวคิดในการจ่ายเงินช่วยเหลือ

เยียวยาน้ี เป็นการท่ีรัฐจ่ายเงินใหบุ้คคลท่ีไดรั้บความ

เสียหายเพ่ือช่วยเหลือตามหลกัมนุษยธรรม จึงเป็นการ

จ่ายแบบใหเ้ปล่า (Ex gratia) และไม่ตอ้งพิสูจน์วา่ความ

เสียหายเกิดข้ึนเพราะความผิดของใคร (no-fault 

liability)1 

นอกจากจะเป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือผูไ้ดรั้บ

ความเสียหายโดยไม่คาํนึงวา่บุคคลนั้นจะเป็นกลุ่มหรือ

ฝ่ายใดท่ีขดัแยง้กนัแลว้ ยงัเป็นกระบวนการท่ีสอดคลอ้ง

กบัแนวคิดความยติุธรรมเชิงสมานฉนัท ์(restorative 

justice) ท่ีมุง้เนน้การปรองดองและใหอ้ภยัเพ่ือการอยู่

ร่วมกนัในสังคมอยา่งสงบสุขสนัติมากกวา่การพิสูจน์

ความผิดและนาํตวัผูก้ระทาํความผิดมาลงโทษอีกดว้ย 

1. เม่ือกล่าวถึงเหตุการณ์ความรุนแรงทาง

การเมืองเกิดไดห้ลายสาเหตุ โดยเฉพาะสาเหตุของความ

ขดัแยง้กนัทางดา้นนโยบายทางการเมือง การชุมนุม0

1ถือ

เป็นแนวทางหน่ึงท่ีเป็นการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็น

ของประชาชนต่อการดาํเนินนโยบายทางการเมืองของรัฐ 

และเม่ือการชุมนุมดงักล่าวละเมิดหลกัเกณฑแ์ห่ง

กฎหมาย ไม่วา่จะเป็นการละเมิดโดยฝ่ายรัฐบาลหรือ

ละเมิดโดยฝ่ายผูชุ้มนุมแลว้ ยอ่มอาจก่อใหเ้กิดเหตุการณ์

ความรุนแรงทางการเมืองข้ึน ไม่วา่จะเป็นชีวิต ร่างกาย 

ทรัพยสิ์น เสรีภาพของประชาชนผูเ้สียหาย  ซ่ึงในกรณีน้ี

                                                           
1รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 63 “บุคคลมี

เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ และจะจาํกดัสิทธิ

ดงักล่าวไม่ได ้เวน้แต่จาํกดัโดยกฎหมาย” 

ไม่มีบทบญัญติักฎหมายรองรับสิทธิการเยียวยาความ

เสียหายของผูไ้ดรั้บความเสียหายจากกรณีความรุนแรง

ทางการเมืองไวโ้ดยเฉพาะ คงอาศยัแต่เพียงมติ

คณะรัฐมนตรีและอาศยับทบญัญติัโดยเทียบเคียงจาก

พระราชบญัญติัค่าตอบแทนผูเ้สียหายและค่าทดแทนและ

ค่าใชจ่้ายแก่จาํเลยในคดีอาญา พ.ศ.25452 ซ่ึงมี

วตัถุประสงคเ์ป็นการรับรองสิทธิในการไดรั้บความ

ช่วยเหลือจากรัฐของบุคคลซ่ึงไดรั้บความเสียหาย

เน่ืองจากการกระทาํความผิดอาญาของผูอ่ื้นโดยตนมิไดมี้

ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํความผิดนั้น และไม่มีโอกาส

ไดรั้บการบรรเทาความเสียหายโดยทางอ่ืน รวมทั้งการ

รับรองสิทธิในการไดรั้บค่าทดแทนในกรณีของบุคคลซ่ึง

ตกเป็นจาํเลยในคดีอาญาและถูกคุมขงัระหวา่งการ

พิจารณาคดี หากปรากฏตามคาํพิพากษาอนัถึงท่ีสุดในคดี

นั้นวา่ขอ้เทจ็จริงฟังเป็นท่ียติุวา่จาํเลยมิไดเ้ป็นผูก้ระทาํ

ความผิดหรือการกระทาํของจาํเลยไม่เป็นความผิด 1

2 โดย

ถือเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูเ้สียหายเป็นการทัว่ไปอนั

เน่ืองจากการกระทาํความผิดทางอาญา (fault-liability) 

มิใช่เป็นการคุม้ครองสิทธิสาํหรับผูไ้ดรั้บความเสียหาย

จากความรุนแรงทางการเมืองเป็นการเฉพาะ 

2. การชุมนุมทางการเมืองโดยตรงท่ีมีลกัษณะ

แตกต่างจากการกระทาํความผิดอาญาโดยทัว่ไป 

                                                           
2พระราชบญัญติัค่าตอบแทนผูเ้สียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่

จาํเลยในคดีอาญา พ.ศ.2545 มีหลักการและเหตุผลดังน้ีคือ “โดยท่ี

บทบัญญัติมาตรา 245 และมาตรา 246 ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย บญัญติัรับรองสิทธิในการไดรั้บความช่วยเหลือจาก

รัฐของบุคคลซ่ึงไดรั้บความเสียหายเน่ืองจากการกระทาํความผิดอาญา

ของผูอ่ื้นโดยตนมิไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํความผิดนั้น และไม่

มีโอกาสไดรั้บการบรรเทาความเสียหายโดยทางอ่ืน รวมทั้งการรับรอง

สิทธิในการได้รับค่าทดแทนในกรณีของบุคคลซ่ึงตกเป็นจาํเลยใน

คดีอาญาและถูกคุมขังระหว่างการพิจารณาคดี หากปรากฏตามคาํ

พิพากษาอนัถึงท่ีสุดในคดีนั้นวา่ขอ้เทจ็จริงฟังเป็นท่ียติุว่าจาํเลยมิไดเ้ป็น

ผูก้ระทาํความผิดหรือการกระทาํของจาํเลยไม่เป็นความผิด ดังนั้ น 

เพ่ือให้การรับรองสิทธิดงักล่าวเป็นไปตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทย จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี” 
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เน่ืองจากเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบของรัฐท่ี

ไม่มีกลไกท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะทาํใหค้วาม

ขดัแยง้ทางการเมืองอยูใ่นกรอบ และดาํเนินไปตาม

ครรลองของสนัติวิธีจนเกิดความรุนแรงท่ีสร้างความ

เสียหายต่อบุคคลและสงัคม อีกทั้งยงัเป็นการแสดงออก

วา่รัฐตระหนกัและรับรู้ถึงความเจบ็ปวด สูญเสียของผูท่ี้

ไดรั้บผลกระทบทุกฝ่าย และจะรับผิดชอบความเจบ็ปวด

สูญเสียนั้น เพ่ือใหผู้ท่ี้ไดรั้บผลกระทบสามารถดาํรงชีวิต

ต่อไดอ้ยา่งเป็นปกติ จึงจาํเป็นตอ้งใชม้าตรการพิเศษท่ีไม่

ติดยึดอยูก่บัสิทธิท่ีมีอยูต่ามกรอบของกฎหมายและแนว

ปฏิบติัของหน่วยงานและองคก์รท่ีดาํเนินการในกรณี

ปกติ ทั้งน้ีเพ่ือใหก้ารเยียวยามีผลในการป้องกนัเหตุการณ์

ความรุนแรงในอนาคตและสร้างความปรองดองในชาติ 

3.  การกาํหนดแนวทางและหลกัเกณฑก์าร

เยียวยาความเสียหายแก่ผูไ้ดรั้บผลกระทบจากกรณีความ

รุนแรงทางการเมือง ควรออกเป็น “ระเบียบปฏิบติัวา่ดว้ย

การเยียวยาความเสียหายแก่ผูไ้ดรั้บผลกระทบจากกรณี

ความรุนแรงทางการเมือง” ยอ่มเหมาะสมกวา่การออก

กฎหมายในระดบัพระราชบญัญติั เน่ืองจากเกิดความ

รวดเร็ว เพ่ือใหผู้เ้สียหายไดรั้บการเยียวยาไดท้นัท่วงที 

ยืดหยุน่ และสามารถแกไ้ขเปล่ียนแปลงไดง่้ายกวา่การ

บญัญติักฎหมาย อีกทั้งก่อใหเ้กิดความสอดรับกบั

สถานการณ์ปัจจุบนัไดดี้ยิ่งกวา่ 

ในประเดน็เร่ืองระยะเวลาการบงัคบัใชร้ะเบียบ 

ควรกาํหนดใหส้อดคลอ้งกบัการกาํหนดมาตรการการ

เยียวยาทั้งในรูปแบบของการเยียวยาในลกัษณะท่ีเป็นตวั

เงินและการเยียวยาอ่ืนๆในลกัษณะท่ีไม่เป็นตวัเงิน เพ่ือ

ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพการบงัคบัใชไ้ดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

  

การอภิปรายผล 

 1.  การกาํหนดให้มคีณะกรรมการอสิระซ่ึงเป็น

องค์กรที่ทําหน้าที่จดัทํารายงานแนวทางและหลกัเกณฑ์

การเยยีวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง

ตามหลกัสากล  

     ในต่างประเทศ เม่ือการความวุ่นวายใน

บา้นเมืองและเกิดการเปล่ียนโอนอาํนาจหรือแนวคิดใน

การบริหารประเทศ (transitional justice) จนมีความ

จาํเป็นตอ้งเยียวยาใหค้วามเป็นธรรมแก่ผูไ้ดรั้บ

ผลกระทบจากเหตุการณ์ความวุน่วายนั้น มกัจะมีการ

จดัตั้งคณะกรรมการอิสระเพ่ือคน้หาขอ้เทจ็จริงอนัเป็น

ตน้เหตุของความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน โดยใหมี้อาํนาจในการ

พิจารณาแนวทางการเยียวยา (remedy) ดงัเช่นในประเทศ

ชิลีและประเทศแอฟริกาใต ้ 

การใหค้วามช่วยเหลือเยียวยาแก่ผูท่ี้ไดรั้บ

ผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง จึงเป็น

กระบวนการหน่ึงในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้และ

ก่อใหเ้กิดความปรองดอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการ

สหประชาชาติวา่ดว้ยการชดใชค้วามเสียหายและการ

ปลอดพน้จากการรับผิด ในเร่ืองหลกัการพ้ืนฐานและ

แนวทางวา่ดว้ยสิทธิในการเยียวยาและการชดใชค้วาม

เสียหาย สาํหรับเหยื่อของการละเมิดกฎหมายสิทธิ

มนุษยชนระหวา่งประเทศอยา่งรุนแรงกวา้งขวาง และ

การละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหวา่งประเทศอยา่ง

รุนแรง 

สาํหรับขอ้ 20. ควรจะมีการจ่ายค่าสินไหม

ทดแทนสาํหรับความเสียหายอนัเกิดจากการละเมิด

กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศอยา่งกวา้งขวาง

และละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมอยา่งรุนแรง ท่ีสามารถ

ประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจไดท้ั้งหมด ตามท่ีเหมาะสม

และเป็นสดัส่วนกบัความรุนแรงของการละเมิดและ

สภาวะแวดลอ้มของแต่ละกรณี เช่น 

ก) ความบาดเจบ็ทางร่างกายหรือจิตใจ 

ข) การสูญเสียโอกาส รวมถึงการทาํงาน การศึกษา 

และผลประโยชนท์างสงัคม 
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ค) ความเสียหายทางวตัถุ และการสูญเสียรายได ้

รวมถึงการสูญเสียรายไดท่ี้มีโอกาสจะไดรั้บ  

ง) ความเสียหายทางจิตใจ 

จ) ค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นในการไดรั้บความช่วยเหลือ

ทางกฎหมายหรือจากผูเ้ช่ียวชาญ และการบริการทาง

การแพทย ์และทางจิตวิทยาและทางสงัคม 

 2.  การกาํหนดหลกัเกณฑ์การเยยีวยาผู้ได้รับ

ผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงโดยใช้ระบบการ

ชดเชยเยยีวยาความเสียหายโดยไม่ต้องพสูิจน์ 

    ในปี ค.ศ. 1974 ประเทศนิวซีแลนดไ์ดจ้ดัตั้ง

ระบบการชดเชยเยียวยาความเสียหายโดยไม่ตอ้งพิสูจน์

ความผิด (No-fault liability) ข้ึนมา เพ่ือแกไ้ขขอ้บกพร่อง

ของการเยียวยาความเสียหายตามกฎหมายละเมิด 

เน่ืองจากการเยียวยาความเสียหายตามกฎหมายละเมิดนั้น 

จะตอ้งมีการพิสูจนค์วามผิดวา่มีการกระทาํความผิด

เกิดข้ึน ดว้ยเหตุน้ี หลกัการสาํคญัของการชดเชยเยียวยา

ความเสียหายโดยไม่ตอ้งพิสูจน์ความผิด (No-fault 

liability) คือ การช่วยเหลือเยียวยาผูเ้สียหายโดยไม่ตอ้ง

พิสูจนค์วามผิดและใครเป็นคนผิด เป็นระบบท่ีมุ่ง 

“ชดเชยความเสียหาย” ไม่ใช่มุ่งหาตวัผูก้ระทาํผิดมา

ลงโทษ ซ่ึงมีหลกัเกณฑส์าํคญั 5 ประการ (Mcewin,  

2012) คือ 

  1. ชุมชนร่วมกนัแสดงความรับผิดชอบต่อการ

เยียวยาทางสงัคมเบ้ืองตน้ 

2. ความเท่าเทียมกนัในการไดรั้บความ

ช่วยเหลือเยียวยา 

  3. ผูเ้สียหายไดรั้บการเยียวยาและการฟ้ืนฟอูยา่ง

รวดเร็ว 

4. การชดเชยเยียวยาความเสียหายจะตอ้ง

สะทอ้นความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง 

5. ระบบการจดัการเยียวยาจะตอ้งมี

ประสิทธิภาพ 

  การกาํหนดการชดเชยเยียวยาความเสียหายโดย

ไม่ตอ้งพิสูจนค์วามผิดนั้น จะตอ้งบญัญติัเป็นกฎหมาย 

ซ่ึงกฎหมายจะตอ้งกาํหนดจาํนวนเงินขั้นสูงของจาํนวน

เงินท่ีจะตอ้งจ่ายเป็นค่าชดเชยเยียวยาไวด้ว้ย โดยการ

เยียวยาแก่ผูเ้สียหายนั้นไม่ใช่เป็นการใหร้างวลั แต่เป็น

การช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูไ้ดรั้บผลกระทบจาก

เหตุการณ์การใชค้วามรุนแรงซ่ึงเป็นมุมมองทางดา้น

ความปลอดภยัทางสงัคม เม่ือรัฐไม่สามารถคุม้ครอง

ความปลอดภยัของประชาชนในสงัคมได ้รัฐจึงมีความ

รับผิดชอบในการจ่ายค่าชดเชยเยียวยาความเสียหายซ่ึง

เป็นการจ่ายเงินเยียวยาในลกัษณะเงินสงเคราะห์          

(ex gratia payment) ซ่ึงเงินสงเคราะห์ท่ีจ่ายใหน้ี้กมี็ท่ีมา

จากเงินงบประมาณของรัฐซ่ึงมาจากภาษีของประชาชน  

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังนี้ 

 1.   การกาํหนดใหมี้มาตรการเยียวยาในอนาคต 

ควรคาํนึงถึงการเยียวยาในรูปแบบระยะยาวหรือใน

อนาคต โดยเฉพาะในกรณีผูเ้สียหายไดรั้บอนัตรายถึง

ทุพพลภาพ ตอ้งสูญเสียอวยัวะท่ีสาํคญัไม่สามารถ

ประกอบการงานหรือดาํรงชีพไดเ้ป็นปกติ รัฐควรให้

ความช่วยเหลือในระยะยาว ทั้งในรูปแบบท่ีเป็นตวัเงิน 

และควรกาํหนดใหมี้มาตรการเยียวยาท่ีไม่เป็นตวัเงิน 

โดยเฉพาะการเยียวยาทางดา้นจิตใจ เพ่ือใหผู้เ้สียหายเกิด

ความรู้สึกท่ีดี มีกาํลงัใจต่อสูก้บัชีวิต  

 2.   การกาํหนดบทบาทของรัฐในเชิงรุก โดย

กาํหนดใหมี้มาตรการในเชิงรุกโดยกาํหนดใหรั้ฐเขา้มี

บทบาทสาํคญัใหก้ารขบัเคล่ือนกลไกการดาํเนินการ

เยียวยาอยา่งเตม็รูปแบบ ทั้งในส่วนของการดาํเนินการท่ี

เป็นตวัเงิน โดยการใหรั้ฐกาํหนดหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินท่ี

เป็นมาตรฐาน มีท่ีมาและอา้งอิงถึงสิทธิ ก่อใหเ้กิดความ

เป็นธรรม และกาํหนดวิธีการดาํเนินการเยียวยาโดย

กาํหนดใหมี้องคก์รการเยียวยาเฉพาะและขยายเครือข่าย

ไปสู่ชนบท เช่นการจดัตั้งศูนยเ์ยียวยาประจาํเขตหรือ

อาํเภอหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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ข้อเสนอแนะการวจิยัคร้ังต่อไป 

 1.  การปฏิรูปสถาบนัต่างๆ ทั้งในภาครัฐและ

เอกชนและเสริมสร้างความปรองดอง เพ่ือทาํใหส้งัคม

ขา้มผา่นปัญหาความขดัแยง้และสร้างความสมานฉนัท์

ของคนในสังคมใหเ้กิดข้ึน 

 2. การกาํหนดมาตรการการประกนัวา่จะไม่มี

การกระทาํความผิดซํ้าดงัเช่น การกาํหนดแนวทางของ

สหประชาชาติ ท่ีถือวา่การประกนัวา่จะไม่มีการกระทาํ

ผิดซํ้าอีกเป็นรูปแบบหน่ึงของการชดใชค้วามเสียหาย 

โดยเป็นการป้องกนัมิใหเ้กิดการละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน

ซํ้า 
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การจัดการศึกษาปฐมวยัในศูนย์พฒันาเด็กเลก็ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จังหวดันครนายก 

Early Childhood Educational Management in the Child Development Centers 

Under the Local Admimistration Organization of NakhonNayok Province 

 

                                                                                                                                                                                        อุมาพร ทรงประดิษฐ                                                                                            

 

บทคัดย่อ 

การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษาระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหาร และบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกบั 

การจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดันครนายก (2) เปรียบเทียบความ

คิดเห็นของผูบ้ริหาร และบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกบัการจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สังกดัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดันครนายก จาํแนกตาม เพศ อาย ุตาํแหน่งหนา้ท่ี ระดบัการศึกษา และประสบการณ์การ

ปฏิบติังาน กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูบ้ริหารและบุคลากรทางการศึกษาสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดันครนายก 

จาํนวน 180 คน โดยใชแ้บบสอบถามในการรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความ

เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test)และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว เม่ือมีนยัสาํคญัทางสถิติจึง

เปรียบเทียบรายคู่ โดยใชก้ารทดสอบของเชฟเฟ่ ผลการวิจยัพบว่า การจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดันครนายกในภาพรวม พบวา่ การจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็อยู่ในระดบัมาก

และรายดา้นท่ีเก่ียวเน่ืองทั้งหมดอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี คือ การบริหารบุคคลมีค่าเฉล่ียมาก 

รองลงมา คือ ดา้นงบประมาณดา้นวิชาการและดา้นบริหารงานทัว่ไป ตามลาํดบั ทดสอบสมมติฐานความแตกต่างของการ

จดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดันครนายก เม่ือจาํแนกตามเพศ อาย ุ

ตาํแหน่งหนา้ท่ี ระดบัการศึกษาและประสบการณ์ในการปฏิบติังาน พบวา่ เพศ เท่านั้นท่ีมีความคิดเห็นต่อการจดัการศึกษา

ปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดันครนายก แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 โดยท่ีผูบ้ริหารและบุคลากรทางการศึกษาเพศหญิงมีความคิดเห็นดว้ยกบัการจดัการศึกษาปฐมวยัมากกวา่เพศชาย 

 

คําสําคัญ : การจดัการศึกษาปฐมวยั, ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็, องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

  

Abstract 

The aims of the research were: (1) to study early childhood educational management in  the Child 

Development Centers under the Local Administration Organization of Nakhon Nayok province. (2) to compare the 

opinion of administrators and educational personnel in  childhood educational management in  the Child 

Development Centers under the Local Administration Organization of Nakhon Nayok province , as classified by 

gender, age , position, education level and work experience. Samples were 180 administrators and educational 
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personnel. A questionnaire was used for data collection. Statistics used for data analysis were percentage, mean, 

standard deviation, t-test and one-way ANOVA. The research results revealed that: (1) Overall, opinion of 

administrators and educational personnel towards childhood educational management in the Child Development 

Centers was ranked at a high level. (2) In opinion comparison, there was a significant difference in sex at the .05 

level. 

 

Keywords: childhood educational management, the child development center, the local administration organization. 

 

ความนํา  

การพฒันาส่ิงใดก็ตาม เพ่ือใหเ้กิดความ

เจริญกา้วหนา้และมัน่คง จาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งรากฐานท่ี

มัน่คงโดยเฉพาะเร่ืองของการศึกษา ซ่ึงนบัถือวา่เป็น

เคร่ืองมือท่ีสาํคญัและมีบทบาท ต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของ

ประเทศ ซ่ึง รุ่ง แกว้แดง (2542) กล่าววา่ การศึกษามี

บทบาทสาํคญัและมีบทบาทสาํคญัอยา่งยิ่งต่อวิถีชีวิตของ

คนและสังคม โดยเฉพาะการเตรียมคนเขา้สู่ศตวรรษท่ี 21 

เป็นภารกิจของการศึกษาโดยตรง ขณะเดียวกนัความ

เปล่ียนแปลงอยา่งรุนแรงของโลก จาํเป็นตอ้งกลบัมา

ทบทวนและออกแบบการศึกษาใหม่ จึงทาํใหม้องภาพ

การศึกษาในอนาคตไวว้า่ การบริหาร จดัการศึกษาจะตอ้งมี

ความพร้อมมากข้ึนและวางแผนการศึกษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

และมีคุณภาพ 

รัฐธรรมนูญแห่งชาติอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 

2550 ไดบ้ญัญติัเก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษาไวใ้น

หมวดท่ี 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ ส่วนท่ี 4 

แนวนโยบายดา้นศาสนา สงัคม การสาธารณสุข ของ

การศึกษาและวฒันธรรม มาตรา 49 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอ

กนั ในการรับการศึกษาไม่นอ้ยกวา่สิบสองปีท่ีรัฐจดัให้

อยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย มาตรา 80(3) 

และ (4) รัฐตอ้งดาํเนินการตามนโยบายฯ ดงัน้ี  

(3) การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการจดัการศึกษาในทุก

ระดบัและทุกรูปแบบใหส้อดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลง

ทางเศรษฐกิจและสังคม จดัใหมี้แผน การศึกษาแห่งชาติ 

กฎหมายเพ่ือพฒันาการศึกษา ของชาติ จดัใหมี้การพฒันา

คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหก้า้วหนา้ทนัการ

เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จดัใหมี้แผนการ

ศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพ่ือพฒันาการศึกษาของชาติ จดั

ใหมี้การพฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้

กา้วหนา้ทนัการเปล่ียนแปลงของสงัคมโลกรวมทั้งปลูกฝัง

ใหผู้เ้รียนมีจิตสาํนึกของความเป็นไทย มีระเบียบ คาํนึงถึง

ประโยชนส่์วนรวม และยึดมัน่ในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข (4) 

ส่งเสริมและสนบัสนุนการกระจายอาํนาจเพ่ือเป็นการ

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชน องคก์รศาสนา และเอกชน จดั

ใหมี้ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา เพ่ือพฒันามาตรฐาน

คุณภาพการศึกษาใหเ้ท่าเทียมกนั และสอดคลอ้งกบั

นโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ 2542 และ ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ 2545 เป็น

กฎหมายหลกัทางการ ศึกษาไดบ้ญัญติัใหอ้งคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินมีสิทธิจดัการศึกษาระดบัใดกไ็ดต้ามความ

พร้อม ความเหมาะสมและความตอ้งการของประชาชนใน

ทอ้งถ่ินนั้น ๆ อีกทั้งพระราชบญัญติักาํหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

พ.ศ 2542 มาตรา 16 (9) บญัญติัใหเ้ทศบาลเมืองพทัยา และ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีอาํนาจหนา้ท่ีในการจดั

การศึกษา เพ่ือประโยชนข์องประชาชนในทอ้งถ่ินตนเอง 

นอกจากน้ีพระราช บญัญติัสภาตาํบล พ.ศ 2537 และแกไ้ข

เพ่ิมเติม พ.ศ 2552 บญัญติัมาตรา 67 (5) องคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลมีหนา้ท่ีส่งเสริมการศึกษาและวฒันธรรม 

(สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา,2552 ,หนา้ 28-45) เพ่ือ
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ประเภทของแหล่งข้อมูล(สถานภาพ) 

ของผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ตาํแหน่งหนา้ท่ี 

4. ระดบัการศึกษา 

5. ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 

 

ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการศึกษาปฐมวยั 

ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน 

1. ดา้นวิชาการ 

2. ดา้นงบประมาณ 

3. ดา้นบริหารงานบุคคล 

4. ดา้นบริหารทัว่ไป 

พิจารณาถึงการมี ส่วนร่วมในการจดัการ ศึกษาในระดบั

ปฐมวยัจึงถือ วา่มีความสาํคญั และเป็นส่ิงท่ีละเอียดอ่อน

อยา่งยิ่ง ดงันั้นจึงตอ้งมีการจดัการ ศึกษาปฐมวยัใหมี้

พฒันา การท่ีสมวยัทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 

และสติปัญญา จึงเป็นภารกิจสาํคญัในการส่งเสริม

พฒันาการและการเตรียมความพร้อมในระดบัน้ี เพ่ือเป็น

รากฐานท่ีสาํคญัในการจดัการศึกษาระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไป 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจึงถือวา่เป็นหน่วย งานท่ีตอ้งจดั

การศึกษา ในการจดัตั้งศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ซ่ึงเป็นการจดั

การศึกษานอกระบบ และถือวา่เป็นสถานศึกษาท่ีดูแลและ

ใหก้ารศึกษาแก่เด็กอายรุะหวา่ง 3-5 ปี (สาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2542, หนา้ 28-45 ) 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหาร และ

บุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกบั การจดัการศึกษา 

ปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ สังกดัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน จงัหวดันครนายก 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหาร และบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกบัการจดั

การศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สังกดัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดันครนายก จาํแนกตาม

ประเภทของแหล่งขอ้มูล (สถานภาพ) เพศ อาย ุตาํแหน่ง

หนา้ท่ี ระดบัการศึกษา และประสบการณ์การปฏิบติังาน 

   

กรอบแนวคิดการวจัิย         

ตวัแปรสถานภาพ      ตวัแปรทีศึ่กษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

สมมติฐานการวจัิย 

ความคิดเห็นของผูบ้ริหาร และบุคลากร

ทางการศึกษาเก่ียวกบัระดบัการจดัการศึกษาปฐมวยั

ในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน จงัหวดันครนายก แตกต่างกนัตามประเภท

ของแหล่งขอ้มูล (สถานภาพ ) เพศ อาย ุตาํแหน่ง

หนา้ท่ี ระดบัการศึกษา และประสบการณ์การ

ปฏิบติังาน มีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นของศูนย์

พฒันาเดก็เลก็ต่างกนั อายตุ่างกนั มีความคิดเห็น

เก่ียวกบัการดาํเนินการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็แตกต่างกนั 

1) ผูบ้ริหารและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมี

เพศแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดั

การศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็แตกต่างกนั 

2) ผูบ้ริหารและบุคลากรทางการศึกษา อายุ

ต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการศึกษา

ปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็แตกต่างกนั 
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วธีิดําเนินการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

1. ประชากร ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 

ผูบ้ริหารและบุคลากรทางการศึกษา สงักดั องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดันครนายก ใน 4 อาํเภอ 

จาํนวน 40 ศูนย ์องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จาํนวน

ประชากรผูบ้ริหารและบุคลากรทางการศึกษาตาม

อาํเภอและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แสดงตาราง

ท่ี 3.1 จาํนวนประชากร 

2. กลุ่มตวัอยา่ง ขนาดกลุ่มตวัอยา่งใน

การศึกษาคร้ังน้ีไดม้าจากการใชต้ารางของ Krejcie 

and Morgan (อา้งถึงใน ยทุธ  ไกยวรรณ์, 2545, 

หนา้ 182) ไดผู้บ้ริหารและบุคลากรทางการศึกษา 

สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดันครนายก 

จาํนวน 180 คนประกอบดว้ยผูบ้ริหาร จาํนวน 116 

คน และบุคลากรทางการศึกษาจาํนวน 64 คน 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพ่ือ

ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามจาํนวน1 ฉบบั แบ่ง

ออกเป็น 2 ตอน  

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มลู

พ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะในแบบ

ตรวจสอบรายการ (check list) โดยถามเก่ียวกบั

ประเภทแหล่งขอ้มลู (สถานภาพ) เพศ อาย ุตาํแหน่ง

หนา้ท่ี ระดบัการศึกษา และประสบการณ์ในการ

ปฏิบติังาน 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารและบุคลากรทางการศึกษา

เก่ียวกบัการประสิทธิภาพการจดัการศึกษาปฐมวยั 

ในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน จงัหวดันครนายก มีลกัษณะเป็นแบบ 

สอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  

(rating scale)  

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูคือ 

ค่าร้อยละ IOC, Reliabilily ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) ค่าเอฟ (F-test) 

ทางสถิติท่ีระดบัการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ตาม

วิธีการของเชฟเฟ่ ท่ีระดบัความมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ระดบั .05 เม่ือพบความแตกต่างของค่าเอฟ 

 

ผลการวจัิย 

1. ขอ้มลูทัว่ไปเก่ียวกบัขอ้มลูพ้ืนฐานของ

ผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิด

เป็นร้อยละ 70.00 มีอาย ุ36-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.45 

ส่วนใหญ่มีตาํแหน่งผูบ้ริหาร คิดเป็นร้อยละ 64.40 

การศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 100.00 และ

มีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 10 ปี ข้ึนไป คิดเป็น

ร้อยละ 87.20  

2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูระดบัการจดั

การศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดันครนายกในภาพรวม 

พบวา่ การจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็

อยูใ่นระดบัมาก และรายดา้นท่ีเก่ียวเน่ืองทั้งหมดอยูใ่น

ระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี คือ การ

บริหารบุคคลมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้น

งบประมาณดา้นบริหารงานทัว่ไป และดา้นวิชาการ

ตามลาํดบั โดยสามารถอธิบายรายดา้นไดด้งัต่อไปน้ี 

2.1 ดา้นวิชาการ พบวา่ ภาพรวม การ

จดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็อยูใ่น

ระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ท่ีเก่ียวเน่ือง

ส่วนใหญ่มีการจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันา

เดก็เลก็อยูใ่นระดบัมากโดยเรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย 

3 ลาํดบัแรกดงัน้ี คือ การส่งเสริมชุมชนใหมี้ความ

เขม้แขง็ทางวิชาการ จดัการเรียนการสอนใหมี้เน้ือ 

หาสาระและกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัความสนใจ 
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และความถนดัของผูเ้รียน และมีการพฒันา

กระบวนการเรียนรู้ตามลาํดบั 

2.2 ดา้นงบประมาณ พบวา่ ภาพรวม

การจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็อยูใ่น

ระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ท่ีเก่ียวเน่ือง

ส่วนใหญ่มีการจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันา

เดก็เลก็อยูใ่นระดบัมากโดยเรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย 

3 ลาํดบัแรกดงัน้ี คือ มีการจดัทาํแผนปฏิบติัการ

ประจาํปี การพฒันา ปรับปรุง ปฏิบติังานตาม

โครงสร้างสถานศึกษา มีการจดัทาํแผนงบประมาณ

ประจาํปีของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ เพ่ือใหค้รอบคลุม

พฒันาการดา้นผูเ้รียน และมีการรายงานการใช้

งบประมาณใหบุ้คลากรทราบถึงการใชจ่้าย

งบประมาณตามลาํดบั 

2.3 ดา้นบริหารงานบุคคล พบว่า 

ภาพรวมการจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็

เลก็อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ท่ี

เก่ียวเน่ืองส่วนใหญ่มีการจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนย์

พฒันาเดก็เลก็อยูใ่นระดบัมากโดยเรียงลาํดบัจากมาก

ไปนอ้ย 3 ลาํดบัแรกดงัน้ี คือ การจดัระบบการนิเทศ

ติดตามการดาํเนินงานของบุคลากรอยา่งเหมาะสม) 

เม่ือขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทาํ

ความผิดจะมีการดาํเนินการทางวินยัและการลงโทษ

และการเล่ือนขั้นเงินเดือนตามลาํดบั 

 2.4 ดา้นบริหารทัว่ไป พบวา่ ภาพรวมการ

จดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็อยูใ่น

ระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ท่ีเก่ียวเน่ือง

ส่วนใหญ่มีการจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันา

เดก็เลก็อยูใ่นระดบัมากโดยเรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย 

3 ลาํดบัแรกดงัน้ี คือ มีการประชาสมัพนัธ์การดาํเนิน 

งานใหผู้ป้กครององคก์รและชุมชนทราบอยา่ง

ต่อเน่ือง การประสานราชการส่วนภูมิภาคและส่วน

ทอ้งถ่ิน และการพฒันาระบบและเครือข่ายขอ้มลู

สารสนเทศท่ีทนัสมยั ตามลาํดบั 

การอภิปรายผล 

1. การจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันา

เดก็เลก็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดั

นครนายกมีประเดน็ท่ีสามารถนาํมาอภิปรายผล

การศึกษาไดด้งัน้ี จากผลการศึกษา พบวา่ ผลการ

วิเคราะห์ขอ้มลูระดบัการจดัการศึกษาปฐมวยัใน 

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

จงัหวดันครนายกในภาพรวม พบวา่ การจดัการศึกษา

ปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็อยูใ่นระดบัมาก และราย

ดา้นท่ีเก่ียวเน่ืองทั้งหมดอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบั

จากมากไปนอ้ย ดงัน้ี คือ การบริหารบุคคลมีค่าเฉล่ีย

มากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นงบประมาณ ดา้นบริหาร 

งานทัว่ไป และดา้นวิชาการตามลาํดบั ซ่ึงผลการ 

ศึกษาท่ีไดส้อดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สมัฤทธ์ิ 

เนตรประไพ (2548) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ความคิดเห็น

ของคณะผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในการ

บริหารจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จงัหวดั

นครปฐม ผลการศึกษาพบวา่ คณะผูบ้ริหารองคก์าร

บริหารส่วนตาํบล จงัหวดันครปฐม มีความคิดเห็น

ในการบริหารจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็โดย

ภาพรวม และหลายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ท่ีเป็นเช่นน้ี

อาจเน่ืองมาจากการจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนย์

พฒันาเดก็เลก็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บ

ความร่วมมือจากหน่วยงานและชุมชน ซ่ึงผูบ้ริหาร

และนกัวิชาการ ต่างมีความรู้และความเขา้ใจ ตลอด 

จนเห็นความสาํคญัในการส่งเสริมพฒันาการของเดก็

ปฐมวยัอยา่งแทจ้ริง จึงทาํใหก้ารศึกษาปฐมวยัเป็น 

ไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเยาวพา เดชะคุปต ์(2542 , 

หนา้ 12-17) ไดใ้หค้วามหมายของเดก็ปฐมวยัไวว้า่ 

“เดก็ปฐมวยั” (early childhood) มีผูเ้รียกช่ือต่างกนั

ไป เช่น “เดก็ก่อนวยัเรียน” หรือ “ เดก็ปฐมวยั” แต่

ไม่วา่จะช่ือใดยอ่มมีความหมายเดียวกนั “เดก็

ปฐมวยั” ตามความหมายของ The National 

Association for Education of Young Childhood 
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Education Guidelines (Seefeldt & Barbour, 1986) 

ใหค้วามหมายวา่ “เดก็ปฐมวยั” หมายถึง เดก็ท่ีมีอายุ

ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 8 ปี จุดมุ่งหมายของการศึกษา

ระดบัปฐมวยัไม่ใช่เพียงเป็นการเตรียมเดก็ใหพ้ร้อมท่ี

จะเขา้เรียนต่อในประถมศึกษาเท่านั้น แต่ควรเป็น

การช่วยเหลือเดก็ใหมี้ชีวิตท่ีสมบูรณ์แบบตามท่ีเดก็

ปฐมวยัพึงมี เพราะเดก็วยัน้ีเป็นวยัท่ีพร้อมจะเรียนรู้ 

ครูและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตอ้งมี วิธีการสอนใหเ้หมาะสม

เพ่ือใหเ้ดก็ดาํรงชีวิตในวยัเร่ิมตน้ดว้ยความสุข และมี

พฒันาการต่าง ๆ ไปไดอ้ยา่งเตม็ท่ี โดยหลกัสูตร

การศึกษาปฐมวยั ตั้งแต่พุทธศกัราช 2546 เป็น

หลกัสูตรแกนกลางของประเทศท่ีมีมาตรฐานการ

เรียนรู้เป็นขอ้กาํหนดคุณภาพของผูเ้รียน ทั้งดา้น

ความรู้ ทกัษะกระบวนการ คุณธรรม ค่านิยม และ

สาระการเรียนรู้เป็นการกาํหนดองคค์วามรู้ท่ีเป็น

เน้ือหาสาระเพ่ือใหส้ถานศึกษาครูผู ้สอนและผูท่ี้

เก่ียวขอ้งสามารถจดัทาํหลกัสูตรไดต้าม

ความสามารถของผูเ้รียน ส่งเสริมพฒันาการทั้ง 4 

ดา้น คือ ดา้นร่างกาย อารมณ์- จิตใจ สงัคม และ

สติปัญญา ทางศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ จึงจดัทาํสาระการ

เรียนรู้ และมาตรฐานการเรียนรู้ระดบัปฐมวยั พร้อม

ทั้งกาํหนดสาระท่ีควรรู้ในการจดัทาํหลกัสูตรของ

สถานศึกษาไวอ้ยา่งชดัเจน และเม่ือพิจารณาเป็น ราย

ดา้นพบวา่ (1) ดา้นวิชาการ พบวา่ ภาพรวมการ จดั

การศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็อยูใ่นระดบั

มาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ท่ีเก่ียวเน่ืองส่วน

ใหญ่มีการจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็

อยูใ่นระดบัมากโดยเรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย 3 ลาํดบั

แรกดงัน้ี คือ การส่งเสริมชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็ทาง

วิชาการ จดัการเรียนการสอนใหมี้เน้ือหาสาระและ

กิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัความสนใจ และความถนดั

ของผูเ้รียน และมีการพฒันากระบวนการเรียนรู้

ตามลาํดบั ซ่ึงผลการศึกษาท่ีไดส้อดคลอ้งกบัผล

การศึกษาของนนัทิชา ชาญหตัถกิจ (2552)ได้

ทาํการศึกษาเร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบระดบัการ

ดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดัองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบล จงัหวดัหนองคาย ผลการศึกษาพบวา่ การ

ดาํเนินงานตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันา

เดก็เลก็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดา้นวิชาการ 

และกิจกรรมตามหลกัสูตร อยูใ่นระดบัมาก (2) ดา้น

งบประมาณ พบวา่ ภาพรวมการจดัการศึกษาปฐมวยั

ในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้ท่ีเก่ียวเน่ืองส่วนใหญ่มีการจดั

การศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็อยูใ่นระดบั

มากโดยเรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย 3 ลาํดบัแรกดงัน้ี คือ 

มีการจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปี การพฒันา 

ปรับปรุง ปฏิบติังานตามโครงสร้างสถาน ศึกษา มี

การจดัทาํแผนงบประมาณประจาํปีของศูนยพ์ฒันา

เดก็เลก็ เพ่ือใหค้รอบคลุมพฒันาการดา้นผูเ้รียนและมี

การรายงานการใชง้บประมาณใหบุ้คลากรทราบถึง

การใชจ่้ายงบประมาณตามลาํดบั ซ่ึงผลการวิจยัท่ีได้

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสมัฤทธ์ิ เนตรประไพ 

(2548) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองความคิดเห็นของคณะ

ผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในการบริหารจดั

การศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ จงัหวดันครปฐม ผล

การศึกษาพบวา่ คณะผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล จงัหวดันครปฐม มีความคิดเห็นในการบริหาร

จดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ดา้นงบประมาณ  

อยูใ่นระดบัมาก (3) ดา้นบริหารงานบุคคล พบวา่ 

ภาพรวมการจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็

เลก็อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ท่ี

เก่ียวเน่ืองส่วนใหญ่มีการจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนย์

พฒันาเดก็เลก็อยูใ่นระดบัมากโดยเรียงลาํดบัจากมาก

ไปนอ้ย 3 ลาํดบัแรกดงัน้ี คือ การจดัระบบการนิเทศ

ติดตามการดาํเนินงานของบุคลากรอย่าง

เหมาะสม เม่ือขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษากระทาํความผิดจะมีการดาํเนินการทางวินยั

และการลงโทษ และการเล่ือนขั้นเงินเดือน ตามลาํดบั 
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ซ่ึงผลการศึกษาท่ีไดส้อดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ

สมัฤทธ์ิ เนตรประไพ (2548) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ความ

คิดเห็นของคณะผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

ในการบริหารจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

จงัหวดันครปฐม ผลการศึกษาพบวา่ คณะผูบ้ริหาร

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดันครปฐม มีความ

คิดเห็นในการบริหารจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็

ดา้นบริหารงานบุคคล อยูใ่นระดบัมาก (4) ดา้น

บริหารทัว่ไป พบวา่ ภาพรวมการจดัการศึกษาปฐมวยั

ในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้ท่ีเก่ียวเน่ืองส่วนใหญ่มีการจดั

การศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็อยูใ่นระดบั

มากโดยเรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย 3 ลาํดบัแรกดงัน้ี คือ 

มีการประชาสมัพนัธ์การดาํเนินงานใหผู้ป้กครอง

องคก์รและชุมชนทราบอยา่งต่อเน่ือง การประสาน

ราชการส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน และการพฒันา

ระบบและเครือข่ายขอ้มลูสารสนเทศท่ีทนัสมยั 

ตามลาํดบั ซ่ึงผลการศึกษาท่ีไดส้อดคลอ้งกบัผล

การศึกษาของสมัฤทธ์ิ เนตรประไพ (2548) ท่ีได้

ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของคณะผูบ้ริหารองคก์าร

บริหารส่วนตาํบล ในการบริหารจดัการศึกษาศูนย์

พฒันาเดก็เลก็ จงัหวดันครปฐม ผลการศึกษาพบวา่ 

คณะผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดั

นครปฐม มีความคิดเห็นในการบริหารจดัการศึกษา

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ดา้นบริหารทัว่ไป อยูใ่นระดบัมาก 

จากผลการศึกษาท่ีไดอ้าจเน่ืองมาจากกรมส่งเสริม

การปกครองทอ้งถ่ิน ไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัในการ

จดัทาํมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใหส้ามารถ

ดาํเนินงานเพ่ือพฒันาเดก็ไดอ้ย่างมีคุณภาพ และ

เหมาะสม ซ่ึงจะเป็นแนวทางใหอ้งคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินถือปฏิบติั ในการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเดก็

เลก็ สาํหรับมาตรฐานดงักล่าวไดร้วบรวมและจดัทาํ

ข้ึนจาํแนกออกเป็นมาตรฐานการดาํเนินงาน 4 ดา้น 

ประกอบดว้ย (1) ดา้นวิชาการ (2) ดา้นงบประมาณ 

(3) ดา้นบริหารงานบุคคล (4) ดา้นบริหารงานทัว่ไป 

จึงอาจส่งผลใหก้ารจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนย์

พฒันาเดก็เลก็อยูใ่นระดบัมากดงักล่าว ซ่ึงบทบาท

หนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามหลกัสูตร

การศึกษาปฐมวยั ตอ้งประกอบไปดว้ย (1) จดัใหมี้

แผนพฒันาสถานศึกษาเพ่ือใชใ้นการดาํเนินการ

ดาํเนินการจดัการศึกษาของสถานศึกษา (2) เป็นผูน้าํ

ในการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา โดยร่วม

ประสานงานกับบุคลากรทุกฝ่าย เพ่ือกาํหนด

วิสยัทศัน ์คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน (3) 

จดัใหมี้การประชาสมัพนัธ์หลกัสูตรสถานศึกษา (4) 

สนบัสนุนการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

สนบัสนุนใหบุ้คลากรทุกฝ่ายของสถานศึกษาไดรั้บ

ความรู้ และความสามารถในการจดัทาํหลกัสูตร (5) 

จดัใหมี้การนิเทศภายใน เพ่ือนิเทศ กาํกบั ติดตามการ

ใชห้ลกัสูตรอยา่งมีระบบ (6) ใหมี้การประเมินการนาํ

หลกัสูตรไปใชเ้พ่ือการปรับปรุง พฒันาสาระของ

หลกัสูตรสถานศึกษาใหท้นัสมยั สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของเดก็ ผูป้กครองและชุมชน  

2. ทดสอบสมมติฐานความแตกต่างความ

คิดเห็นต่อการจดัการ ศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็

เลก็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดั

นครนายก เม่ือจาํแนกตามเพศ อาย ุตาํแหน่ง ระดบั

การศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบติังาน พบวา่ 

(1) การจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดันครนายก 

เม่ือจาํแนกตามเพศ พบวา่ แตกต่างกนั (2) การจดัการ

ศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดันครนายก เม่ือจาํแนก

ตามอาย ุพบวา่ ไม่แตกต่างกนั (3) การจดัการศึกษา

ปฐมวยั ในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดันครนายก เม่ือจาํแนกตาม

ตาํแหน่ง พบวา่ ไม่แตกต่างกนั (4) การจดัการศึกษา
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ปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดันครนายก เม่ือจาํแนกตามระดบั

การศึกษา พบวา่ ไม่แตกต่างกนั (5) การจดัการศึกษา

ปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดันครนายก เม่ือ จาํแนกตาม

ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน พบวา่ ไม่แตกต่างกนั 

ซ่ึงผลท่ีไดส้อดคลอ้งกบัผลการศึกษา ของสัมฤทธ์ิ 

เนตรประไพ (2548) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ความคิดเห็น

ของคณะผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในการ

บริหารจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ จงัหวดั

นครปฐม พบวา่การเปรียบเทียบจาํแนกตาม

การศึกษาและประสบการณ์ในการดาํรงตาํแหน่ง 

พบวา่ ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงผลท่ีไดส้อดคลอ้งกบั

รูปแบบการจดัการศึกษาของ เรขา ศรีวิชยั (2556) ท่ี

ไดศึ้กษาเร่ือง รูปแบบการบริหารงานสถานศึกษา

เอกชนระดบัปฐมวยัท่ีมีประสิทธิผล ในจงัหวดั

นนทบุรี พบวา่ สภาพแวดลอ้มของสถานศึกษา การ

ตอบสนองความตอ้งการของชุมชน ผูบ้ริหาร ครู 

บุคลากร และงบประมาณ การบริหารจดัการ 

กิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงการประเมินรูปแบบ

พบวา่ รูปแบบน้ีมีประโยชน ์และมีความสอดคลอ้ง

กบัความเป็นไปไดเ้หมาะสม 

 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยนี้ 

จากผลการศึกษาวิจยัเร่ือง การจดัการ

ศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดันครนายกทาํใหผู้วิ้จยั

ทราบถึงการจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็

เลก็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จึงขอเสนอแนะ

เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาการดาํเนินงาน และ

ปรับปรุงการการดาํเนินการจดัการศึกษาปฐมวยัใน

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน ดงัน้ี การ

จดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดันครนายก ดา้นวิชาการ 

พบว่า ภาพรวมการจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนย์

พฒันาเด็กเล็กอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงระดบัการจดั

การศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตํ่าสุด ไดแ้ก่ การพฒันาระบบ

ประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ซ่ึงผูวิ้จยัเห็น

วา่การพฒันาระบบประกนัคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาเป็นส่ิงท่ีสาํคญั เพราะจะเป็นตวัช้ีวดั

คุณภาพของการศึกษาดงันั้น ควรมีการพฒันาระบบ

ประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง

อยูเ่สมอ การจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็

เลก็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดั

นครนายก ดา้นงบประมาณ พบวา่ ภาพรวมการจดั

การศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็อยูใ่นระดบั

มาก ซ่ึงระดบัการจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันา

เดก็เลก็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตํ่าสุด ไดแ้ก่ 

การจดัทาํรายงานผลดาํเนินงาน รายรับและรายจ่าย 

งบประมาณอยา่งเปิดเผย ซ่ึงผูวิ้จยัเห็นวา่ควรมีการ

รายงานผลดาํเนินงาน รายรับและรายจ่ายงบประมาณ

อยา่งเปิดเผย เน่ืองจากปัจจุบนัผลดาํเนินงาน รายรับ 

รายจ่ายและงบประมาณจะเป็นตวัควบคุมคุณภาพ

และความกา้วหนา้ในการดาํเนินงานขององคก์ร 

ฉะนั้นควรมีการเปิดเผยขอ้มลู ดงักล่าว เพ่ือให้

บุคลากรในองคก์รทราบถึงประสิทธิผล 

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงานตลอดจนเพ่ือความ

โปร่งใสขององคก์ร การจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนย์

พฒันาเดก็เลก็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

จงัหวดันครนายก ดา้นบริหารทัว่ไป พบวา่ ภาพรวม

การจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็อยูใ่น

ระดบัมาก ซ่ึงระดบัการจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนย์

พฒันาเดก็เลก็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตํ่าสุด 

ไดแ้ก่ กาํหนดมาตรฐานการปฏิบติังานตามโครงสร้าง

โดยมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย ซ่ึงผูวิ้จยัเห็นวา่

การกาํหนดมาตรฐานการการปฏิบติังานเป็นส่ิงท่ีมี
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ความสาํคญั เพราะจะช่วยใหบุ้คลากรมีแนวทางใน

การปฏิบติังานท่ีเขา้ใจตรงกนั ประสานงานไดอ้ยา่ง

รวดเร็วและมีทิศทางในการดาํเนินงาน เพ่ือทาํใหก้าร

ปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ การจดัการศึกษาปฐมวยั

ในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน จงัหวดันครนายก ดา้นบริหารงานบุคคล 

พบวา่ ภาพรวมการจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนย์

พฒันาเดก็เลก็อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงระดบัการจดั

การศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตํ่าสุด ไดแ้ก่ มีการขอ

พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ใหก้บัขา้ราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงผูวิ้จยัเห็นวา่

เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบควรมีการขอพระราชทาน

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ใหก้บัขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาตามปีท่ีควรไดรั้บ เน่ืองจาก

เป็นขวญัและกาํลงัต่อบุคคลกรผูป้ฏิบติังาน 

  

ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังต่อไป  

ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ

ดาํเนินงานดา้นการบริหารการศึกษาของศูนยพ์ฒันา

เดก็เลก็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดั

นครนายกเพ่ิมเติม เพ่ือนาํผลท่ีไดม้าพฒันารูปแบบ

การดาํเนินงาน ควรมีการศึกษาในส่วนของความ

ตอ้งการของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัใน

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

จงัหวดันครนายกเพ่ิมเติม เพ่ือนาํผลท่ีไดม้าปรับปรุง

ใหมี้ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูป้กครอง 
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ผลกระทบของปัจจัยระหว่างประเทศและการเมอืงภายในทีม่ต่ีอกระบวนการประชาธิปไตยของรัฐ 

The Impact of International Factors and Domestic Politics towards the Process of 

Democratization in the Post-Soviet States: An Approach from Regional  

Integration and Government System 

  

                                                                                                     Cheng-Chi Kuang,  Jenn-Jaw Soong and  Greta Khaiseang                                                                                                                                                 

 

บทคัดย่อ 

 วตัถุประสงคข์องบทความน้ีเพ่ือรายงานการวิจยัเชิงคุณภาพท่ีไดวิ้เคราะห์ผลกระทบของปัจจยัระหวา่งประเทศ

และการเมืองภายในท่ีมีต่อกระบวนการประชาธิปไตยของรัฐท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต หลงัปี 

ค.ศ. 1990s จาํนวน 15 ประเทศ รวมทั้งศึกษา ยเูครน เป็นกรณีศึกษา ผูวิ้จยัใชท้ฤษฎีของ Whitehead และ Schmitter เป็น

กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ และศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการเปล่ียนแปลงทางการเมืองภายในประเทศ ทั้งปัจจยั

ภายใน และปัจจยัระหวา่งประเทศ ผลการศึกษาพบวา่ ประเทศท่ีรับเอาแนวคิดของสหภาพยุโรปมาใชใ้นการร่าง

นโยบายต่างประเทศ มีการพฒันาอยา่งมัน่คงในรูปของระบบรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี หรือระบบก่ึงประธานาธิบดี ก่ึง

นายกรัฐมนตรี  ในทางกลบักนั พบวา่ประเทศท่ีรับเอาแนวคิดของประเทศรัสเซียมีการพฒันาท่ีไม่มัน่คงในรูปของ

ระบบประธานาธิบดี หรือระบบก่ึงประธานาธิบดี ก่ึงรัฐสภา 

 

คําสําคัญ: ประชาธิปไตย, สหภาพยโุรป, ระบบก่ึงประธานาธิบดี 

 

Abstract 
  Using the connection of the domestic and international politics in fifteen countries of the post-Soviet 

states, this study intends to adopt case-studies to stress the functions of “international-domestic factors” during the 

democratic transition process. It is discovered in this study : countries that have adopted the integration with the 

European Union as their foreign policies have presented stable development in the pattern of “parliamentary cabinet 

system" or "premier- presidential system.” On the contrary, post-Soviet states that have adopted the integration with 

Russian have presented unstable development in the pattern of “presidential system” or “presidential-parliamentary 

system.” 

 

Keywords :  democratization, European Union, semi-presidential system 
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Introduction 
  The post-Soviet states have undergone a rapid 

democratic reform after abandoning the communist 

restrains, not only at the political level but also at the 

economic one, which represented a dual-transition. That 

is to say, the democratic transition includes the 

establishment of the liberal democracy under the 

political system framework as well as a free-market 

economy in favor of the development of capitalism 

(Lewis, 1997, p. 390). In the Post-Cold War era, most 

of the post-Soviet states followed semi-presidential 

system or presidential system, except for Latvia and 

Estonia who had parliament system (Protsky, 2011, 

pp.98-116).  During the process of democratization, part 

of the former Soviet Union countries had the intention 

to erase the stain of “sovietization” as to found the 

western-style democracy and a free market economic 

system (Riabov, 2014, pp. 34-35). Meanwhile, they 

have been gradually advancing into the integration of 

the European Union (EU) States. On the other hand, 

some other countries have also established presidential 

or semi-presidential system, yet their intention was to 

integrate with the Russian economy, such as 

Kazakhstan and other countries in Belarus and Central 

Asia (David, 2012, pp. 32-33) This research aims at the 

study of the interaction between the fifteen post-Soviet 

states and their linkage at the international level and the 

domestic level. The international factors that influence 

the democratization process of this region are mainly 

European Union and the United States, while the 

domestic factors are the governmental systems and the 

politicians (especially the president and the prime 

ministers). In addition, a further analysis is done for the 

case of Ukraine hoping to prove the following two 

major hypotheses:  

Hypothesis 1: The adoption of the foreign 
policy preferences of participating in the 
integration of the European Union at the 
international level and of following 
“parliamentary cabinet system” and 
“premier-presidential system” at the 
domestic political system would be likely in 
favor of a stable development of democracy. 

Hypothesis 2: The adoption of the foreign 
policy preferences of participating in the 
Russian integration at the international level 
and of following “presidential system” or 
“president-parliamentary system” at the 
domestic level would contribute less to a 
stable development of democracy. 

 

The Democratic Transition in the Post-Soviet 

States 

Russia, Ukraine, Belarus, Georgia, the Baltic 
States (Lithuania, Estonia and Latvia), the five countries 
of Central Asia (Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, 
Kyrgyzstan and Turkmenistan) and the South Caucasus 
region (Armenia, Georgia and Azerbaijan) used to be 
part of the “Union of Soviet Socialist Republics—
CCCP.  After the disintegration of the Soviet Union, 
each of the republics gained their independence through 
a series of transitions: from a variety of authoritarian 
systems into democratic institutions at the political level 
and from state-owned, monopolized and closed 
economies into market-based economy systems (Piatek, 
Szarzec & Pile, 2013, pp. 267-288). Both the political 
and economic transformations have an interdependent 
relationship.  

The democratic development of the post-Soviet 
states is considered as part of the third democratization 
wave. Some of the democracies have already been 
intensified, whereas Lithuania, Estonia and Latvia 
located at Baltic Sea region have already reached into 
the stage of “democratic consolidation” and officially 
joined the European Union in 2004 (Tomini, 2014, pp. 
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859-861). However, other states at Central Asia and the 
outer Caucasus region, such as Kazakhstan, Azerbaijan 
and Uzbekistan, have suffered from delays of 
democratic processes. Still, the future development of 
the process of democratization is worth for a further 
exploration and research. 

Among the original 15 countries of the 
European Union (EU), 14 countries of them have 
implemented “"parliamentary cabinet system,” whereas 
France has followed the typical "semi-presidential 
system.” During 1990s, the EU played a significant role 
at the promotion of political transition in Eastern 
Europe as countries of the latter had the willingness to 
join the EU. In June 1993, the EU established the four 
basic European Union Membership criteria at the 
European Council met in Copenhagen. Among them, 
the first one is the political criteria: the candidate state 
shall preserve a stable and pluralistic democracy, with 
at least independent political parties, regular elections, 
the rule of laws, respect to human rights and the 
protection of the minorities’ rights (Schneider, 2009, p. 
16). As noted at the Copenhagen meeting, this political 
criteria is mainly set up for the Eastern European 
countries + 

hoping to provide a guidance for the politicians 
and citizens in those countries during the period of 
political and economic transitions as well as to 
gradually gain their recognition of the values of 
freedom and democracy in Europe. 

In the process of accession negotiations, the 
value of democracy has been passively proliferated. By 
approving the institutional constraints and following the 
EU's legal framework, the convergence of the 

governmental institutions between the Eastern European 
states and the EU member states has intensified 
resulting in the process of “Europeanization” where all 
political figures would gradually accept the value of 
democracy (Sedelmeire, 2012, pp. 825-837). By 
determining the political standards, it was hoped that 
the political systems of the newly joined Eastern 
European countries would be in line with and in favor 
of the Western European countries. Both Estonia and 
Latvia implemented "parliamentary cabinet system” and 
agreed with the political systems of most of the Western 
European nations. 

The so called “Europeanization” refers to the 
conscious convergence into the Western systems under 
the pressure of reaching the goals established by the EU 
after the candidate state chooses to join the EUn 
(Sedelmeire, 2012, pp. 836-837). Owing to the 
geographical proximity as well as the cultural and 
historical similarities, Estonia and Latvia had greater 
willingness to be closer with Western Europe, which 
also meant a greater sense of affinity and familiarity 
with their political systems resulting in the adoption of 
their constitutional systems as well. In addition, after a 
long period of authoritarian ruling, the Baltic States 
were even more inclined into the “parliamentary cabinet 
system” rather than the “presidential system” since the 
latter would easily result into one-party dominance and 
personal dictatorship, for which these small countries 
were reluctant to expect. Apparently, the Western-style 
parliamentary cabinet system would be more in line 
with the demands of these countries  (as shown on 
Table 1) 
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Table 1 

Government Systems in Post-Soviet States 

parliamentary 

cabinet system 

semi-presidential system 

presidential system 
premier-presidential 
system 

president-parliamentary 
system 

Latvia 2.07 
Estonia 1.96 
 
 

Lithuania 2.36 

Ukraine 4.93 
Moldova 4.86 
Armenia 5.36 

Georgia 4.68 
Azerbaijan 6.68 
Belarus 6.71 
Kyrgyzstan 5.89 
Kazakhstan 6.61 
Russia 6.29 
 

Uzbekistan 6.93 
Turkmenistan 6.93 
Tajikistan 6.32 
 

* The ratings are based on a scale of 1 to 7, with 1 representing the highest level of democratic progress and 
7 the lowest. The arrow next to the Democracy Score indicates an improvement or decline compared 
with the score from Nations in Transit 2014. 

Sources: Robert Elgie, Semi-Presidentialism: Sub-Types and Democratic Performance (Oxford: Oxford 
University Press, 2011), pp.28-29；Freedom House, “Nations in Transit 2014 : 
Eurasia’s Rupture with Democracy,” Freedom House’s Annual Survey Nations in Transit 
2014 (NIT), (2014), pp. 22-24. 

 

On the contrary, “semi-presidentialism” and 
“presidentialism” (please refer to Table 1) were opted 
by the countries in Central Asia and the South Caucasus 
countries (Protsky, 2011, pp. 101-111). Uzbek, Tajik 
and Turkmen, all post-Soviet states, have adopted the 
presidential system as they used to be “consolidated 
authoritarian regimes,” yet the evaluation of their 
democracy did not get a good appraisal from Freedom 
House. In these cases, the president has the absolute 
authority, while the political parties are relatively 
weaker in terms of their functions, which would not 
cause a strong competition with the central power. 

Most of the post-Soviet states have elected 
“semi-presidential system.” According to Matthew S. 
Shugart and John M. Carey, “semi-presidential system” 
can be classified as “premier-presidentialism” and 
“president-parliamentarism.” (Shugart, & Carey, 1992). 
They differ in the power of the president and the objects 
for which the cabinet is in charge of. In terms of the 
former, the president in premier-presidentialism has 
relatively less power within the semi-presidential 

system, while in the president-parliamentarism, the 
president has relatively greater power. In terms of the 
latter, the cabinet in premier-presidentialism shall be 
responsible only for the parliament rather than the 
president, while in president-parliamentarism, the 
cabinet shall be responsible for both the parliament and 
the president within the semi-presidential system. 

The “premier-presidential system” allows the 
sharing of power, for which the system implementer can 
distribute the power in a balanced way; that is, the 
power is given to the representative of the majority 
party in the parliament – the premier. In contrast, the 
constitutional operation of “premier-presidential 
system” is generally smoother (See Elgie, 2007, 53-71). 
Specific data and empirical research are proposed by 
Robert Elgie indicating the conflicts in the 
constitutional operations that had occurred in the 
current “premier-presidential system;” this, in general, 
is more evident and severe than countries with 
“presidential-parliamentary system.” In addition, the 
democratic performance of countries following 
“presidential-parliamentary system” is not as good as 
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countries with “premier-presidential system.” When 
consensus cannot be reached between the president and 
the parliament in the states with “presidential- 
parliamentary system,” serious constitutional conflict 
and political deadlock may usually be triggered; it may 
even lead into a democratic collapse. 

As pointed out by Samuels and Shugart, the 
president in a “presidential- parliamentary system” can 
handle more constitutional power than the one in 
“premier-presidential system;” thus, the political party 
under “presidential- parliamentary system” shall be 
highly inclined into presidentialisation. The key reason 
relied on the mechanism for direct presidential elections 
as they lead to the bi-polarization of the party system. 
For instance, the degree of party presidentialisation in 
France is relatively high (See Samules & Shugart, 2010, 
p. 41). In other words, political parties have become the 
election machine of the president, so the prevalence of 
the latter over the party is shown in the majority of seats 
of the party which the president belongs to in the 
parliament; thus, “presidentialized party” occurs.  

This phenomenon usually takes place in Central 
Asia and outer Caucasus region. Meanwhile, examples 
of consensus for which the government and the 
parliament can reach a consensus are Kazakhstan and 
Azerbaijan, where the president and the party with the 
majority of seats in the parliament belong to the same 
political party. Also, where the advantage of the 
prevalence of the president over the party can be 
displayed on the majority of seats of the largest party in 
the parliament, the effective political values in the 
parliament are lower; this shows that the states are lack 
of strong opposition parties that can counterbalance the 
ruling party. 

 

EU’s Influence on Countries of the Former Soviet 

Region 

 The international factors of the 
democratization of the former Soviet states mainly 
come from the European Union. The eastward 
expansion of the European Union indicated the official 
formation of multilateral and bilateral cooperation 

mechanisms between the European Union and Central 
and Eastern Europe with the former Soviet states. The 
European Neighborhood Policy (ENP) is actually a 
diplomatic strategy of the European Union seeking to 
integrate countries at the east and at the south of the 
European Union with the EU2. They were mainly 
developing countries, including those nations who were 
seeking to join the EU or to be economically closer with 
the EU.2 As long as the conditions of the political, 
economic or other reformations in the neighboring 
countries comply with the EU rigorous criteria, the EU 
would then provide financial assistances. The whole 
process was supported by the “action plans” approved 
by both Brussels (the European Commission) and the 
target countries. The EU was committed to use the 
agreements in exchange for the promises of political, 
economic, trade and human right reforms in the 
neighboring countries. In this way, the latter would 
enjoy tariff treatment as well as financial and technical 
support within the EU market (industrial products, 
agricultural products, etc.) 

As pointed out by the official website of 
European Neighborhood Policy, the main purpose of the 
ENP is to share the benefits of the EU expansion in 
2004 with neighboring countries as well as to prevent 
the formation of new boundaries between the enlarging 
EU and the neighboring countries. The vision of the 
ENP is to take further step in the integration with 
neighboring countries which might not necessarily be a 
member state of the EU. The contour of this policy has 
been outlined by the European Commission in March, 
2003. The involving countries include Africa, the 
Mediterranean countries in Asia, Central and Eastern 
Europe and the former Soviet Union countries of the 
region (excluding Russia and Kazakhstan.) Russia's 
reaction to the EU's ENP was the advocate of Common 
Economic Space instead of participating in the ENP. 

In addition to ENP, Poland and Sweden have 
proposed the idea of “East Partnership” (EP) in the first 
half of 2008. It was approved by the EU summit in June 
of the same year, while the recommendations were 
formally introduced by the European Commission in 
December 2008. The heads of state or government from 
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the 27 nations of the EU and other six nations of the 
European and Asian countries signed the “Joint 
Declaration of the Eastern Partnership” on May 8th, 
2009, proclaiming the official beginning of the 
partnership.3 The plan of the “Eastern Partnership” 
(EaP) was initiated by the EU with the purpose to 
handle the relationship between the EU member states 
and the former Soviet states, which were Armenia, 
Azerbaijan, Georgia, Ukraine, Moldova and Belarus. 
Such plan aimed to establish a negotiation of the 
commercial and economic strategies between the EU 
member states and the former Soviet states as well as 
the “Europeanization” at the political, economic and 
social levels in these countries as to increase the degree 
of integration into the EU. The promotion of the 
democratization process in the six countries followed as 
to ensure the stability, security and prosperity at the 
eastern boundary of the EU.  

The EU hoped that through this plan, free trade 
area could be gradually be established in the six 
independent states - Ukraine, Georgia, Armenia, 
Azerbaijan, Moldova and Belarus – as well as to 
increase its financial assistance, simplify the visa 
procedures into the EU, strengthen the cooperation in 
energy and security fields, etc. The plan of “Eastern 
Partnership” clearly included democratization into the 
EU’s policy agenda for the former Soviet states. Based 
on this foundation, the EU has progressively formed the 
political, economic, cultural trinity of democracy 
promotion policies. Parallel to the maintenance of the 
EU traditional market and the economic development, 
the democratization at the former Soviet states was 
assisted as to achieve the goal of security, development 
and prosperity. The main purpose of initiating the EaP 
plan was to carry out the “Europeanization” at the 
political, economic and social levels in these countries 
increasing the degree of integration into the EU. In this 
way, it would ensure the stability, security and 
prosperity of the eastern boundary of the EU.  

The European Union had took a further step in 
terms of the political, safety, economic and cultural 
cooperation as to increase the possibility for eastern 
neighboring countries to participate in EU actions, 

which would eventually guarantee and maintain the 
prosperity and safety of the EU. On June 27th, 2004, the 
EU signed the Association Agreement with Ukraine, 
Georgia and Moldova. This agreement has reduced 
trade barriers and promoted democratic reforms. 
According to Jose Manuel Barroso, the signing of the 
agreement signified the solemn promises that the EU 
made for Ukraine, Georgia and Moldova. The EU 
would be alongside with these countries throughout the 
road towards stable and prosperous democratic nations. 

 

Russia's Influence on Countries of the Former Soviet 
Region 

Russian intended to maintain or re-establish 
tradition within the former Soviet region although it 
shares a common interest over the stability of the place 
with the EU. Nevertheless, it is discovered that zero-
sum competitions have been arising during the last few 
years. As nations in the outer Caucasus and Central 
Asia had been republics allied with the Soviet Union 
during the cold war, they suffered from an industrial 
structure with poor economies. Even if they possessed 
the advantageous industries of raw materials, they were 
actually limited by the geographic transportation 
conditions. Not even nowadays can they occupy a 
significant share in the international market but just 
seeking regional economic cooperation. The best option 
to revive the economies in Central Asia and the outer 
Caucasus is to re-establish the economic ties with the 
former planned economic systems, which means to 
restore the economic and trade relationships with the 
current Commonwealth of Independent States (CIS) 
countries as well as regional economic cooperation with 
Russia. 

In September 2003, the heads of Russia, 
Ukraine, Kazakhstan and Belarus, which are nations 
with the largest size of economy among the 
Commonwealth of Independent States officially signed 
and established the Common Economic Space (CES).4 
It basically transformed the system integration into the 
idea of the four freedoms (free movement of goods, 
capitals, services and persons). Other related regional 
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economic cooperation organizations in Central Asia and 
the outer Caucasus include the Eurasian Economic 
Community (EAEC or EurAsEC) and the Russia, 
Belarus, Kazakhstan Customs Union.5 In October 2000, 
Russian signed another Treaty with Kazakhstan, 
Kyrgyzstan and Tajikistan forming the Eurasian 
Economic Community. Uzbekistan also joined the 
treaty in October 2005. It initially originated as a 
custom union and developed into the Eurasian 
Economic Community which aimed to establish a 
“unified economic space” within the framework of the 
custom union. This took the process of integration into a 
new level. 

Russia, Belarus and Kazakhstan signed another 
Agreement on the Customs Union Commission in 
October 2007 and the establishment of a custom code in 
2009. This was the formal establishment of the customs 
union between the three countries. The formal 
implementation of the unified tariff, the mechanism of 
quota, incentives and preferential systems and a unified 
list of prohibited or limited commodities for importation 
and exportation to a third country began in January 
2010. The custom code signed by the three countries 
entered into force in July 2010 representing the formal 
operation of this custom union. Russia, Belarus and 
Kazakhstan, three countries that were under the right 
conditions, took the initiative to establish a custom 
union within the framework of the Eurasian Economic 
Community. 

Countries in Central Asia and the outer 
Caucasus were inclined to regional economic 
integrations with Russia. After their independence, the 
old Soviet-era economic ties were restored within a few 
years. However, there are countries that withdrew from 
the Russia-led regional integration such as Georgia. The 
military conflict with Russia resulted in within Georgia 
a distrust of the CIS and the Collective Security Treaty 
Organization (CSTO) for having effective mechanisms. 
Georgia made an effort to establish an economic system 
of free market and accepted the assistances from the 
International Monetary Fund (IMF) and the World Bank 

in order to promote the economic reform with vigor. 
Currently, only two countries--Georgia and Kyrgyzstan – 
from the Central Asian and sourth Caucasus region have 
joined the World Trade Organization (WTO). 

Overall, countries from Central Asian and south 
Caucasus region have actively participated in regional 
integrations. The gradual increase in trade openness 
would actually help the democratization of these 
countries. However, the democratization processes within 
the countries that had joined the Eurasian Economic 
Community and expected a further step in the economic 
integration with Russia were not distinguishable enough 
as the evaluations from Freedom House were poor. 
Countries that joined the EU or the GUAM Organization 
for Democracy and Economic Development did not want 
to be part of the Russian eco-political integration;6 
meanwhile, they have a stronger connection with the 
Western countries, so their progress of democratization 
was more evident, while the democracy evaluation was 
also better. Countries worth of particular mentioning 
were Lithuania, Estonia and Latvia.  

Steve Levitsky and Lucan A. Way, two western 
scholars who are specialized in authoritarian regime, 
pointed out that the keys for the authoritarian regimes to 
finally achieve the democratic transition in an 
international environment of the Post-Cold War era 
were the Western interference and the connection with 
the West (Levisky, 2005, p. 21). From the 
democratization process of the fifteen former Soviet 
states, it can be confirmed that the democratic transition 
in the three Baltic States (Latvia, Estonia and Lithuania) 
have already been completed reaching to the stage of 
“democratic consolidation.” 7 The remaining twelve are 
still in the stage of democratic transition. Those who 
had intimate connection with the West had better 
evaluation of democracy, such as Georgia, Moldova and 
Ukraine; on the contrary, those who were closer to 
Russia rather the West had poor evaluation of 
democracy, such as Belarus, Kazakhstan and Tajikistan 
(as shown in Table 2) 
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Table 2 

Former Soviet States that Have Joined Russian or EU and American  Eco-political Integrations 

International Organization  
Democratic Score  

(Freedom House 2014) 
Average 

Join EU or West’s Eco-political Integrations 

European Union (EU) Latvia (2.36)、Estonia (1.96)、Lithuania 
(2.07) 2.13 

GUAM Organization for 
Democracy and Economic 
Development 

Ukraine (4.93)、Moldova (4.86)、Georgia 
(4.68)、Azerbaijan (6.68) 5.29 

join Russian eco-political integrations 

Eurasian Economic Community 
(EAEC or EurAsEC) 

Russia (6.29)、Belarus (6.71)、Kazakhstan 
(6.61)、Tajikistan (6.32)、Moldova (4.86)、
Uzbekistan (6.93)、Ukraine (4.93) 

6.09 

Common Economic Space (CES) Russia (6.29)、Ukraine (4.93)、Kazakhstan 
(6.61)、Belarus (6.71) 6.14 

Customs Union of Russia, 
Belarus and Kazakhstan 

Russia (6.29)、Belarus (6.71)、Kazakhstan 
(6.61) 6.54 

Russia and Belarus 
Union State Russia (6.29)、Belarus (6.71) 6.50 

Collective Security Treaty 
Organization (CSTO) 

Russia (6.29)、Belarus (6.71)、Kazakhstan 
(6.61)、Kyrgyzstan (5.89)、Tajikistan (6.32)
、Armenia (5.36) 

6.20 

Commonwealth of Independent 
States (CIS) 

Russia (6.29)、Belarus (6.71)、Kazakhstan 
(6.61)、Kyrgyzstan (5.89)、Tajikistan (6.32)
、Armenia (5.36)、Moldova (4.86)、Ukraine 
(4.93)、Turkmenistan (6.93)、Azerbaijan (6.68) 

6.06 

 

* The ratings are based on a scale of 1 to 7, with 1 representing the highest level of democratic progress and 
7 the lowest. The arrow next to the Democracy Score indicates an improvement or decline compared 
with the score from Nations in Transit 2014. 

Source : Freedom House, “Nations in Transit 2014: Eurasia’s Rupture with Democracy,” Freedom 
House’s Annual Survey Nations in Transit 2014 (NIT), (2014), pp. 22-24. 

 

The International-Domestic Factors of the 

Democratization in the post-Soviet states 

The European Union (EU) has a powerful 
attraction for the post-Soviet countries at the 
economic level. Through the external incentives of 
financial assistances, these countries ought to meet the 
additional conditions attached with the economic aids 
which were usually the improvement of democratic 

conditions within the country. At the same time, 
through the signing of “Association Agreement” (AA) 
and the institutional constraints, the pace towards 
democratization was accelerated in these countries. In 
face of the eastern expansion of the EU, Russia did its 
best to enhance its influence over post-Soviet 
countries; this fact can actually be proved by the 
treaty signing between Russia, Belarus and 
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Kazakhstan to the proposal of Eurasian Economic 
Union (EEU). 

The author has established a correlation with 
the international environmental factors and the 
domestic political changes. From the actors’ 
perspective, international factors can alter the 
behaviors of the domestic politicians. Taking the 
example of Ukrainian political crisis, ex-Ukrainian-
president Viktor Yanukovych intended to sign the 
official AA in November, 2013, yet due to the Russia 
pressure,8 the Ukrainian government suddenly 
announced its suspension; meanwhile, in a dramatic 
change, the president announced the strengthening of 
the economic and trade relations with Russia. This led 
to the avalanche of protests by the pro-Western 
Ukrainian citizens. Owing to the support from EU and 
western countries, the pro-Western politicians and 
political party eventually regained the power and 
ousted the pro-Russian president Yanukovych. This 
also confirms that the key to democratization are the 
interaction between international support and 
domestic democratic power and the influence of such 
interaction towards the growth of domestic 
democratic power. 

“Semi-presidential system” has been adopted 
as the Ukrainian governmental system. Unlike 
parliamentary system in which the head of state can 
be changed through no-confidence vote, the 
presidency has been a zero-sum competition; thus, 
disputes can only be resolved only through mass 
demonstrations. Squeezed in the middle of EU and 
Russian pressure, neither a pro-Russian president nor 
a pro-Western president could satisfy the pro-Russian 
population who had the expectation to join in Russia’s 
EEU and the pro-Western voters who wanted to join 
the EU. Therefore, Ukraine must take the country-
specific environmental background and practical 
needs into consideration for the adjustment of the 
governmental system as to adopt the most suitable one 
in favor of the stable development of democracy. 

Via Ukraine’s “case studies”, an analytical 
framework was constructed: externally, choices are 

between regional political and economic integrations 
promoted by Russia or the EU, while internally, the 
“variables” of the governmental system can be 
analyzed. Four regions (region I, II, III and IV) has 
been divided. From Figure 1, it is visible that most of 
the post-Soviet states where presidentialism or 
presidential parliamentary system has been 
implemented are in region (or quadrant) II. These 
countries have also participated in the regional 
integration promoted by Russia. On the other hand, a 
few post-Soviet states where parliamentary cabinet 
system and premier-presidential system have been 
implemented are in region (or quadrant) IV. These 
countries have then joined the regional integration 
promoted by the EU. The evaluation for democracy in 
countries located at region IV is better, while the 
evaluation for countries located at region II is worse.  

Countries located at region I and III are a few 
countries of the post-Soviet states. The evaluation for 
democracy is worse than states at region IV but better 
than region II. In the future, countries located at 
region II might advance into the direction of states at 
region I, III or IV during the democratization process. 
The key to observe the future development of the 
process of democratization in the post-Soviet states is 
the increase influence of the EU towards these 
countries and the decreasing influence of Russia. If 
the influence of EU continues to increase while the 
influence of Russia decreases, the post-Soviet states 
might advance into region I and IV. 

In the past, many scholars consider that the 
function of international factors during the process of 
democratic reform have secondary roles; however, 
from the case of Ukraine, international factors played 
the major role, while domestic factors were of minor 
importance. If the EU and Russian had allowed 
Ukraine to advance into both directions (to the East 
and to the West), this possibility would have not led 
to the inappropriate foreign policies and eventually 
the domestic political crisis. The West urged Ukraine 
to choose a side, either the EU or Russia. This lack of 
understanding of the internal structure finally led to a 
continuous deterioration of the Ukrainian political 
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crisis. The West could not force Ukraine to make the 
final decision as it would just produce further damage 
resulting into the dilemma of secession and collapse 
of democracy. Also, it would intensify the 
confrontation between Russia and the West. If EU 
could allow both options as a possibility (to the East 
and to the West), then confrontations would not occur 
between Ukraine and Russia, while the development 
of the democratic reform would proceed with stable 
continuity. 

 

Conclusion 

Democratization within post-Soviet countries 
has begun after the disintegration of the Soviet Union 
and the trend of globalization. The strategy of joining 
regional integrations at the external level has been 
influenced by the EU and Russia. Currently, these 
countries have been striking a balance between the 
two giants, the EU and Russia. Countries that have 
joined the political and economic integration 
promoted by Russian are those countries with 
authoritarian regime. Their domestic governmental 
systems are either “president-parliamentary system” 
or “presidential system”, such as Kazakhstan, Belarus 
and other countries. Those countries that have joined 
the EU are the one that have consolidated the 
democratic institutions. Their governmental systems 
are either “premier-presidential system” or 
“parliamentary system”, such as Lithuania, Estonia 
and Latvia. 

After more than twenty of academic 
explorations, a consensus has been reached: if 
international factors are taken out from the 
consideration, it is impossible to understand the whole 
process of “democratization”. In the past, most 
scholars considered international factors as minor 
roles during the process of democratization when 
studying the functions of international factors in the 
process of democratic transition. However, from the 
cases of post-Soviet countries (Ukraine), the role of 
international factors is equally important with the 
domestic factors. The Ukrainian case can clearly 

confirm that the international factors of 
democratization cannot be observed separately from 
the domestic factors; actually, the interaction of 
international factors and domestic political changes 
shall be further analyzed. 

In the post-Soviet region, Russia intended to 
maintain or re-establish the tradition. Although Russia 
and the EU share a common interest in the stability 
within the post-Soviet region, it is discovered in 
recent years that the phenomenon of zero-sum 
competition has emerged among both parties. At the 
international level, if both the EU and Russian can 
tolerate the possibility of the post-Soviet countries 
(such as Ukraine) advancing into two different 
directions (to the EU and to Russia), the inappropriate 
foreign policies in these countries would have not be 
precipitated causing the conflicts between Ukraine 
and Russia and triggering the domestic constitutional 
crisis. 

This study has concretely found that 
participating in the integration of the European Union 
at the international level and of following the 
“parliamentary cabinet system” and the “premier-
presidential system” (premier-presidentialism) at the 
domestic political system would be in favor of a 
stable development of democracy. On the contrary, 
participating in the Russian integration at the 
international level and of following the “presidential 
system” or the “semi-presidential system” (president-
parliamentarism) at the domestic level would have 
less contribution to a stable development of 
democracy. The development of the post-Soviet 
countries can be mirrored on the situation of Taiwan. 
The domestic structure of public opinion in Taiwan is 
similar to that of the Ukraine. Meanwhile, Taiwan is 
also swinging between the struggling of the US and 
Mainland China. For Taiwan, TPP and ECFA are 
definitely the regional organizations at the external 
level. Thus, the author hopes that experience of the 
democratic development in the post-Soviet countries 
can be a reference for Taiwan. 
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Footnotes 
1 The semi-presidential system is a system of government in which a popularly elected fixed term president exists alongside 
a prime minister and Cabinet who are responsible to the legislature of a state. It differs from a parliamentary republic in that 
it has a popularly elected head of state who is more than a purely ceremonial figurehead, and from the presidential system in 
that the cabinet, although named by the president, is responsible to the legislature, which may force the cabinet to resign 
through a motion of no confidence. See Maurice Duverger, “A New Political System Model: Semi-Presidential 
Government,” European Journal of Political Research, Vol. 8, No. 2 (June 1980), pp.165-187. 

 
2 The European Neighborhood Policy (ENP) is a foreign relations instrument of the European Union (EU) which seeks to tie 
those countries to the east and south of the European territory of the EU to the Union. These countries, primarily developing 
countries, include some who seek to one day become either a member state of the European Union, or more closely 
integrated with the European Union. The ENP does not apply to neighbors of the EU's outermost regions, specifically 
France's territories in South America, but only to those countries close to EU member states' territories in mainland Europe. 
See Stefan Ganzle, “EU Governance and the European Neighborhood Policy: A Framework for Analysis,” in Jackie Gower 
and Graham Timmins, eds., The European Union, Russia and the Shared Neighbourhood (London: Routledge, 2011), pp. 
31-46.   
3 The Partnership is based on a commitment to the principles of international law and fundamental values, including 
democracy, rule of law and respect for human rights and fundamental freedoms, as well as to a market economy, sustainable 
development and good governance. The Partnership is founded on mutual interests and commitments as well as shared 
ownership and mutual accountability. 
4 Common Economic Space (CES) or Single Economic Space (SES), a project of economical integration of three post-
Soviet states: Belarus, Kazakhstan and Russia, who are members of the Commonwealth of Independent States (CIS). The 
Common Economic Space would involve a supranational commission on trade and tariffs that would be based in Kiev, 
would initially be headed by a representative of Kazakhstan, and would not be subordinate to the governments of the four 
nations. The ultimate goal would be a regional organization that would be open for other countries to join as well, and could 
eventually lead even to a single currency. See Ksenia Borishpolets and Stanislav Chernyavsky, “The Common Economic 
Space of Russia, Belarus, and Kazakhstan: Present and Future,” Central Asia and the Caucasus, Vol. 13, No. 1 (2012), pp. 
120-129. 
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5 The Eurasian Economic Community (EAEC or EurAsEC) originated from the Commonwealth of Independent States 
(CIS) Customs Union of Belarus, Kazakhstan and Russia on 29 March 1996. The Treaty on the establishment of the 
Eurasian Economic Community was signed on 10 October 2000, in Kazakhstan's capital Astana by Presidents Alexander 
Lukashenko of Belarus, Nursultan Nazarbayev of Kazakhstan, Askar Akayev of Kyrgyzstan, Vladimir Putin of Russia, and 
Emomali Rakhmonov of Tajikistan. On 7 October 2005 it was decided between the member states that Uzbekistan would 
join. Freedom of movement without visa requirements has been implemented among the members. See Ksenia Borishpolets 
and Stanislav Chernyavsky, “The Common Economic Space of Russia, Belarus, and Kazakhstan: Present and Future,” 
Central Asia and the Caucasus, Vol. 13, No. 1 (2012), pp. 120-129. 
6 The GUAM Organization for Democracy and Economic Development is a regional organization of four post-Soviet states 
(Georgia, Ukraine, Azerbaijan and Moldova). GUAM's charter was signed during a summit in Yalta on 6 to 7 June 2001 by 
the four current members and Uzbekistan, which later withdrew. According to the former Ukrainian President Viktor 
Yushchenko the charter set objectives for cooperation, such as promoting democratic values, ensuring stable development, 
enhancing international and regional security and stepping up European integration. GUAM (Georgia, Ukraine, Azerbaijan 
and Moldova) Group was formally founded as a political, economic and strategic alliance designed to strengthen the 
independence and sovereignty of these former Soviet Union republics. 

7 Democracy is consolidated when it becomes the "only game in town". They take this to mean three things. Behaviorally, 
no group is seriously engaged in secession or regime change. Attitudinally, most people accept that democracy is the best 
form of government (so not only does nobody try to change the regime, nobody particularly wants to). Constitutionally, 
democracy is consolidated when all the major organs of the state act according to the democratic institutions. This means 
more than elections. There need to be five institutions (assuming, first of all, that there is a state): freedoms necessary for 
development of civil society (not just group memberships), an "autonomous and valued political society" (parties, elections, 
legislatures, etc.), rule of law (i.e. laws apply to leaders too), usable bureacracy (i.e. state capacity), and "institutionalized 
economic society" to mediate between the state and the market. See the chart on page 14 for a nice summary of all these 
"arenas.". See Juan Linz and Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South 
America, and Post- Communist Europe (Baltimore: The John Hopkins University Press, 1996), pp.5-15. 
8                                                                                                                                                                                                                                 
In the face of the Russian pressure, the Ukrainian Parliament vetoed some acts that were aimed to meet the EU requirements 
in November 2013. The Ukrainian government also announced the suspension of the signing of the EU "Association 
Agreement" although the Ukrainian president Yanukovych still participated in the Vilnius Summit; however, he finally 
decided not to turn down the offer. This action triggered the discontent of the western Ukrainian people who was in favor of 
being close to the West. On February 22nd, 2013, the Ukrainian Parliament staged a coup by proclaiming the dismissal of the 
pro-Russian president Yanukovych. After several days, the Speaker of the Parliament Turchynov  was approved to be the 
interim president, while the leader of the “All-Ukraine Union ‘Fatherland’” Arseniy Yatseniuk became the new prime 
minister. By the end of March, the new prime minister and other 28 leaders of the EU member states have signed the 
“Association Agreement” for the political framework at Brussels, Belgium. The economic framework was being delayed to 
June 2014, for which Georgia and Moldova would sign it with the EU. A new pro-Western president Petro Oleksiyovych 
Poroshenko  was also elected. See Serhiy Kudelia, “The House That Yanukovych Built,＂Journal of Democracy, Vol. 25, 
No. 43 (July 2014), p.19. 
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การจัดการเรียนการสอนตามแนวคดิจิตตปัญญาศึกษา: การสังเคราะห์งานวจิัย 

Instruction based on Contemplative Education Concept: A Research Synthesis 

  

                                                                                                                                                       เมธินี  วงศว์านิช  รัมภกาภรณ์                                                                                                                               

 

บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสังเคราะห์งานวิจยัการจดัการเรียนการสอนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาของ

คณาจารยค์ณะศึกษาศาสตร์/ ครุศาสตร์ภายใตโ้ครงการความร่วมมือกบัสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ (สสส.) ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ รายงานการวิจยัจาํนวน 51 เร่ืองท่ีมีการดาํเนินการในช่วงปีการศึกษา 

2553-2557 วิเคราะห์ขอ้มลูโดยการวิเคราะห์เน้ือหา ขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการสงัเคราะห์งานวิจยั พบวา่ (1) ส่วนใหญ่

งานวิจยัพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียนในดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ดา้นทกัษะทางจิตใจและทางปัญญา ดา้น

ความรู้ ความเขา้ใจ ดา้นการส่ือสาร และดา้นคุณธรรมและจริยธรรม (2) การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีช่วยส่งเสริม

การเรียนรู้ของผูเ้รียนมีลกัษณะกิจกรรมท่ีหลากหลาย อาทิ ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัทั้งดว้ยตนเอง และการทาํงานกลุ่ม การใช้

กิจกรรมสุนทรียสนทนา กิจกรรมฟังอยา่งลึกซ้ึง กิจกรรมฐานการเรียนรู้ กิจกรรมสะทอ้นการเรียนรายบุคคลและราย

กลุ่ม กิจกรรมการเขียนอนุทินการเรียนรู้ ตลอดจนการใชเ้ทคนิคท่ีหลากหลายท่ีผูวิ้จยันาํมากระตุน้และเสริมสร้างการฝึก

ทกัษะการคิด โดยใชก้ารสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเป็นอิสระ การใหโ้อกาสแก่ผูเ้รียนไดคิ้ดสร้างสรรคแ์ละคิดบวก 

การใชส่ื้อเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส่ือสงัคมออนไลน ์การสร้างโอกาสการเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา และการ

สร้างปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน ตลอดจนการใหผ้ลขอ้มูลยอ้นกลบัเพ่ือพฒันาผูเ้รียนบรรลุตาม

วตัถุประสงคข์องรายวิชาในสาขาวิชาต่าง ๆ (3) การออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา พบวา่ การ

ออกแบบการเรียนรู้เป็นรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั โดยมุ่งเนน้การพฒันาผูเ้รียนดา้นพุทธิพิสยั 

ดา้นจิตพิสยั และดา้นทกัษะพิสัย   

 

คําสําคัญ : การสงัเคราะห์งานวิจยั, จิตตปัญญาศึกษา, การจดัการเรียนการสอนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา 

 

Abstract 

 The purpose of this research was to synthesize instructional research works based on contemplative 

education concept of teachers who taught at Faculty of Education under the Network University Project with Thai 

Health Promotion Foundation. The research population was a total of 51 academic research works  that were 

conducted during 2010-2014 under the Network University Project with Thai Health Promotion Foundation. Data 

was analyzed by content analysis. Finding  showed that (1) most research findings that developed students’ 

characteristics in personal relations, mind and intellectual skills, knowledge and understanding ability, 

communication skills, and moral and ethics; (2) teaching and learning activities that supported students’ learning in a 
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variety of activities, including students’ action, group process based learning by using dialogue, deep listening, 

learning activity basement, self and group learning reflections, learning journal writing, learning and various 

techniques that promoted students’ thinking skills,  the usage of ICT learning materials and social media that 

supported students to learn;   (3) learning management designs based on contemplative education concept focusing on 

students’ learning development in students’ cognitive, affective, and psychomotor domain.       

 

Keywords: research synthesis, contemplative education, instruction based on contemplative education concept 

 

ความนํา  

 จิตตปัญญาศึกษา (contemplative education) 

เป็นการจดับรรยากาศทางการศึกษาเพ่ือสร้าง

กระบวนการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียนใหผู้เ้รียนตระหนกัรู้ และ

รู้เท่าทนัดา้นในของตนเองโดยไม่รู้แบบผิวเผิน รวมถึง

ส่งผลใหผู้เ้รียนเกิดความสุข และมีความสนุกในการเรียน 

โดยผา่นกระบวนการทาํกิจกรรมท่ีเนน้การพิจารณา

ใคร่ครวญคน้หาความจริง เพ่ือใหบ้รรลุ 3 ฐาน คือ ฐาน

กาย ฐานใจ และฐานความคิด (ฐานปัญญา) โดยผา่น

กิจกรรมเตรียมความพร้อม หรือนาํเขา้สู่บทเรียน เลือก

ดาํเนินกิจกรรมท่ีหลากหลาย อาทิ Deep Listening, 

Dialogue, Voice Dialogue, Journal Writing, Learning 

Reflection, Self Reflection, Group Reflection หรือ 

กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์ กระบวนการกลุ่ม  เป็นตน้ (จุมพล 

พลูภทัรชีวิน, 2552) ซ่ึงกระบวนการและรูปแบบของการ

นาํกิจกรรมมาประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการสอนตอ้งกาํกบั

ดว้ยเป้าหมายหรือวตัถุประสงคท่ี์แทจ้ริงในการดาํเนิน

กิจกรรมเพ่ือเป็นการสะทอ้นการเรียนรู้ระหวา่งผูส้อน

และผูเ้รียนร่วมกนั มากกวา่การท่ีผูส้อนเป็นผูส้ัง่การหรือ

ช้ีนาํในหอ้งเรียนเป็นหลกั ดงันั้นเป้าหมายของจิตต

ปัญญาศึกษาจะตอ้งนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงในพ้ืนฐาน

ความคิด ความเช่ือ อารมณ์ ความรู้สึก ค่านิยม ความ

คาดหวงัแบบยัง่ยืนและยาวนาน (fundamental 

transformative learning) มิใช่เพียงการเปล่ียนแปลงการ

กระทาํทางกายภายนอกเท่านั้น (behavior change) 

(จุมพล พลูภทัรชีวิน, 2553) 

 ดงันั้นคณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ จึงไดเ้ป็น

แนวร่วมเครือข่ายสถาบนัการศึกษา 25 แห่งผา่นการ

ดาํเนินโครงการท่ีเกิดจากความร่วมมือของคณะ

ศึกษาศาสตร์/ ครุศาสตร์ และสาํนกังานกองทุน

สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ช่วงปีการศึกษา 

2552-2553 ในการพฒันาบุคลากรทางการศึกษาใหเ้ป็น

มนุษยท่ี์สมบูรณ์โดยมีการผสมผสานแนวคิดจิตตปัญญา

ศึกษา เพ่ือพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความตระหนกัรู้และรู้เท่าทนั

กระแสการเปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆ โดยเฉพาะการ

ตระหนกัและรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงดา้นในของตนเอง 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) พฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากร 

ใหมี้ขีดความสามารถในการจดักระบวนการเรียนการ

สอนเพ่ือใหผู้เ้รียนมีหวัใจความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ (2) 

พฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้การพฒันานิสิตท่ี

พร้อมจะเป็นผูเ้รียนใหมี้หวัใจท่ีมีความเป็นมนุษยท่ี์

สมบูรณ์  เป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ มีสุขภาพท่ีดีทั้ง

กาย ใจ เพ่ือสร้างสุขภาวะท่ีดีต่อตนเอง และผูอ่ื้น และ (3) 

ส่งเสริมใหผู้บ้ริหารของคณะศึกษาศาสตร์/ ครุศาสตร์ 

เห็นความสาํคญัของการจดักระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้าง

ผูเ้รียนใหมี้หวัใจความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ และกาํหนด

เป็นนโยบายของคณะศึกษาศาสตร์/ ครุศาสตร์ต่อไป 

(นนัทนา ลามาตย,์ 2554) ทางคณะศึกษาศาสตร์/  

ครุศาสตร์ระดบัอุดมศึกษาภายใตโ้ครงการความร่วมมือ

กบัสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.) จึงไดมี้นโยบายส่งเสริมใหค้ณาจารยข์องคณะ

ศึกษาศาสตร์/ ครุศาสตร์ ใหด้าํเนินการจดัทาํวิจยัในชั้น
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เรียน เพ่ือนาํแนวคิดจิตตปัญญาศึกษามาใชพ้ฒันาการ

เรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียนใหผู้เ้รียนมีความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ 

รวมถึงเป็นการส่งเสริมใหค้ณาจารยผ์ูส้อนไดพ้ฒันา

หลกัสูตร วิธีการสอน กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

นวตักรรมการเรียนรู้ การจูงใจใหผู้เ้รียนเกิดความอยากรู้

อยากเรียน มีความสุข ความสนุกในการเรียน การพฒันา

พฤติกรรมของผูเ้รียน การเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิใหแ้ก่ผูเ้รียน 

ตลอดจนการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบกลัยาณมิตร 

เพ่ือทาํใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ ทางคณะ

ศึกษาศาสตร์/ ครุศาสตร์ จึงไดด้าํเนินการจดัตั้งกลุ่ม

คณาจารยท่ี์ดาํเนินการวิจยัชั้นเรียนเพ่ือหาคาํตอบในการ

จดัการเรียนการสอนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา โดยมี

การจดัทาํรายงานการวิจยัในชั้นเรียนของกลุ่มคณาจารย์

ดงักล่าว และจดัพิมพเ์ผยแพร่งานวิจยัตั้งแต่ปีการศึกษา 

2553 จนกระทัง่ถึงปีการศึกษา 2557 เพ่ือนาํแนวคิดจิตต

ปัญญาศึกษามาใชพ้ฒันาการเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียน เพ่ือให้

ผูเ้รียนมีความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์   

 

องคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาดงักล่าวมีการนาํมาสู่การ

ใหไ้ดข้อ้คน้หาในการหาคาํตอบถึงกระบวนการจดัการ

เรียนรู้ วิธีการจดัการเรียนการสอน กิจกรรมการ

พฒันาการเรียนรู้และพฒันาผลสมัฤทธ์ิในการเรียนรู้ 

เทคนิควิธี ตลอดจนนวตักรรม และส่ือประกอบการ

จดัการเรียนสอนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ท่ี

คณาจารยข์องคณะศึกษาศาสตร์/ ครุศาสตร์ใน

ระดบัอุดมศึกษา ไดพ้ฒันาข้ึน เพ่ือพฒันาผูเ้รียนใหมี้

ความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ท่ีเป็นผูท่ี้มีความรู้ 

ความสามารถ มีสุขภาวะท่ีดีทั้งกาย ทั้งจิตใจ เป็นผูมี้

ปัญญา เพ่ือสร้างสุขภาวะท่ีดีต่อตนเอง และการดาํรงตน

อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

   

วตัถุประสงค์การวจัิย 

เพ่ือสงัเคราะห์งานวิจยัของการจดัการเรียน 

การสอนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาของคณาจารย ์

ผูส้อนในคณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ใน

ระดบัอุดมศึกษา 
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กรอบแนวคิดการวจัิย         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

แนวคิด ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 ความหมายของจติตปัญญาศึกษา 

“Contemplative Education” 

 กระแสความเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในโลก

สมยัใหม่ โดยเฉพาะภายหลงัศตวรรษท่ี 21 เร่ิมตั้งแต่                

ปีคริสตศ์กัราช 2001-2100 เรียกร้องใหม้นุษยชาติ ตอ้ง

หนักลบัมาทบทวน ตั้งคาํถาม และตรวจสอบวิถีการ

ดาํเนินชีวิต และความสมัพนัธ์ท่ีมีต่อผูอ่ื้น และ

ส่ิงแวดลอ้มรอบตวั ซ่ึงลว้นไดรั้บผลกระทบทั้งทางตรง

และทางออ้มจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าว และความ

สลบัซบัซอ้นของปรากฏการณ์ทั้งในดา้นการเมือง 

เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม อนัเป็นผล

มาจากเครือข่ายความสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษย ์ต่างเช้ือชาติ 

ต่างศาสนา และต่างวฒันธรรมซ่ึงเช่ือมโยงกนัผา่นส่ือ 

นวตักรรม และเทคโนโลยีสมยัใหม่ กลายเป็นประเดน็ท่ี

ไม่อาจปฏิเสธไดใ้นสังคมยคุปัจจุบนั จนนาํไปสู่ความ

พยายามในการแสวงหาทางออกหรือทางรอดสาํหรับ

วิกฤติท่ีมนุษยใ์นสังคมกาํลงัเผชิญร่วมกนั (ศูนยจิ์ตต

ปัญญาศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล, 2552) 

แนวคิดการสงัเคราะห์การวจิยั 

เป็นการนาํผลการวจิยัท่ีมีการจดัการ

เรียนการสอนตามแนวคิดจิตตปัญญา

ศึกษามาวเิคราะห์ และนาํเสนอขอ้สรุป

อยา่งเป็นระบบ 

วธีิการสงัเคราะห์ เป็นการสรุปเชิง

เน้ือหาเก่ียวกบัประเด็นท่ีศึกษาวจิยั โดย

มีการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์

เชิงเน้ือหา (Content Analysis) 

การวเิคราะห์ และสงัเคราะห์งานวจิยัตามแนวคิดจิตต

ปัญญาศึกษา ประกอบดว้ย 

- ลกัษณะของงานวจิยั ไดแ้ก่ ปีท่ีดาํเนินการวจิยั 

สาขาวชิาท่ีศึกษา กลุ่มเป้าหมายท่ีศึกษาวจิยั  รูปแบบ

การวจิยั ระยะเวลาดาํเนินการวจิยั ประโยชน์จากการ

ดาํเนินการวจิยั เคร่ืองมือและวธีิการท่ีใชใ้นการ

รวบรวมขอ้มูล 

- ผลการวเิคราะห์รายงานการวจิยั ไดแ้ก่ กระบวนการ

จดัการเรียนการสอน วธีิการสอน กิจกรรมพฒันา

ผูเ้รียน เทคนิควธีิการสอน นวตักรรมและส่ือการ

จดัการเรียนการสอน 

- ขอ้สรุปและประเด็นท่ีไดเ้รียนรู้จากการวเิคราะห์และ

สงัเคราะห์ผลการวจิยั 

 

 

ประ เด็ นข้อค้นพ บเ พ่ื อนําม า สู่ การ

ออกแบบการจดัการเรียนการสอนตาม

แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา 
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จติตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) จึงถือ

เป็นหน่ึงในแนวคิดและแนวปฏิบติัของการจดัการศึกษา

รูปแบบใหม่ ท่ีมีแนวคิดและแนวปฏิบติัตามแนวทางจิตต

ปัญญาศึกษาน้ี โดยมีจุดเนน้ท่ีมุ่งใหม้นุษยห์นักลบัมาใส่

ใจกบัการพฒันาคุณภาพของความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์

ของแต่ละคน ผา่นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการ

ใคร่ครวญภายในจิตใจ และการแสดงออกต่อ

ความสมัพนัธ์ของโลกภายนอก ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ี

สาํคญัในการเผชิญภาวะวิกฤติในสงัคมของโลกใน

ปัจจุบนัท่ีเต็มไปดว้ยการเปล่ียนแปลง ความไม่ย ัง่ยืน 

ความไม่แน่นอน ความสลบัซบัซอ้นท่ีคาดเดาไดย้าก 

(ศูนยจิ์ตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล, 2552) การจดั

กระบวนการเรียนรู้เพ่ือพฒันาผูเ้รียนใหส้อดคลอ้งตาม

แนวจิตตปัญญาศึกษานั้น เป็นเร่ืองท่ีหลายฝ่ายในสงัคม

ปัจจุบนัใหค้วามสนใจและนาํไปปฏิบติัใหเ้กิดผลอยา่ง

เป็นรูปธรรม  โดยตอ้งการนาํไปการปฏิบติัใหเ้กิดผลต่อ

ผูเ้รียน โดยมีการยืนยนัความเขา้ใจร่วมกนัโดย ธนา นิล

ชยัโกวิทย ์และคณะ (มปป.) ไดใ้หค้วามหมายของการจดั

กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา 

หมายถึง การศึกษาท่ีเนน้การพฒันาจิตใจและปัญญาอยา่ง

แทจ้ริง เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ถึงความจริง ความดี 

ความงามผา่นกิจกรรมการเรียนรู้ในการพฒันาผูเ้รียนใน

รูปแบบต่างๆ ท่ีหลากหลาย ท่ีจะนาํไปสู่การคิดอยา่ง

ใคร่ครวญ และการตระหนกัรู้ในตนเอง ซ่ึงจะส่งผลการ

เปล่ียนแปลงขั้นพ้ืนฐานตั้งแต่ระดบับุคคล ระดบัองคก์ร 

และระดบัสงัคมในทา้ยท่ีสุด 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 ใชวิ้ธีการวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) 

ในการสรุปความ ตีความ และใหไ้ดข้อ้สรุป ไดอ้งค์

ความรู้จากคาํตอบ และขอ้คน้พบจากการวิจยั ดา้น

กระบวนการ วิธีการ กิจกรรม เทคนิควิธีการจดัการ

เรียนการสอน นวตักรรมและส่ือการจดัการเรียนการ

สอนเพ่ือพฒันาผูเ้รียนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการสงัเคราะห์งานวิจยั คือ งานวิจยั

ท่ีรศึกษาเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนตามแนวคิด

จิตตปัญญาศึกษา จาํนวน 51 เร่ืองของคณาจารยค์ณะ

ศึกษาศาสตร์/ ครุศาสตร์ในระดบัอุดมศึกษา  

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 แบบบนัทึกการอ่านงานวิจยัซ่ึงผูวิ้จยัไดส้ร้างข้ึน 

และเรียกช่ือวา่  “แบบบันทึกคุณลกัษณะของงานวิจยั

ตามแนวคิตจิตตปัญญาศึกษา” ท่ีบนัทึกเก่ียวกบั ช่ือ

ผูจ้ดัทาํวิจยัและสถาบนัการศึกษา ช่ือเร่ืองงานวิจยั 

วตัถุประสงคง์านวิจยั สาขาวิชาท่ีศึกษางานวิจยั เคร่ืองมือ

ท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มลู การจดัการเรียนการสอน ท่ี

ประกอบดว้ย กระบวนการสอน วิธีการสอน กิจกรรม 

และเทคนิควิธี นวตักรรมและส่ือการเรียนการสอน 

ตลอดจนผลการวิจยัและการอภิปรายผลการวิจยั หลงัจาก

นั้นนาํแบบบนัทึกดงักล่าวมาดาํเนินการเกบ็รวบรวม

ขอ้มลูงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนตาม

แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา โดยผูวิ้จยัใชก้ารสาํรวจงานวิจยั

จากเครือข่ายความร่วมมือของคณะศึกษาศาสตร์/ ครุ

ศาสตร์กบัสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ (สสส.) เท่านั้น โดยผูวิ้จยัอ่านงานวิจยัทุกเร่ือง

โดยละเอียด และทาํการบนัทึกขอ้มลูงานวิจยัลงบนแบบ

บนัทึกคุณลกัษณะของงานวิจยัตามแนวคิดจิตตปัญญา

ศึกษา 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูวิ้จยัศึกษา รวบรวม และคดัสรรงานวิจยัของ

คณาจารยค์ณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ ท่ีมีการนาํแนวคิด

ทางจิตตปัญญาศึกษามาจดัการเรียนการสอน เป็น

งานวิจยัท่ีดาํเนินการแลว้เสร็จและมีการเผยแพร่ใน

รูปแบบต่างๆ ในช่วงปีการศึกษา 2553 - 2557 ซ่ึงมี

งานวิจยัท่ีนาํมาสงัเคราะห์ทั้งหมดจาํนวน 51 เร่ือง อ่าน

งานวิจยัโดยละเอียด  
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การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้  

 บนัทึกขอ้มลูจากการศึกษางานวิจยัลงในแบบ

บนัทึกคุณลกัษณะของงานวิจยัตามแนวคิดจิตตปัญญา

ศึกษาท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึนมา กระบวนการวิเคราะห์ นาํขอ้มลู

มาวิเคราะห์ จดัหมวดหมู่องคค์วามรู้ ใหเ้ห็นสภาพและ/

หรือลกัษณะของงานวิจยั และสงัเคราะห์งานวิจยัเพ่ือ

สรุปถึงสถานภาพของการวิจยั ประกอบดว้ย การกาํหนด

กรอบแนวคิดหรือประเดน็ท่ีไดจ้ากการศึกษางานวิจยั

ทั้งหมด และนาํมากาํหนดประเดน็ในการแสดง

สถานภาพของงานวิจยั ประกอบดว้ย ลกัษณะของ

งานวิจยั ผลการวิเคราะห์รายงานการวิจยั ผลการ

สงัเคราะห์ประเดน็การวิจยั และบทสรุปขอ้คน้พบท่ีได้

จากการวิเคราะห์ หรือสงัเคราะห์  

 

ผลการวจัิย 

 ผูวิ้จยัขอนาํเสนอผลการวิเคราะห์รายงานวิจยั มี

ขอ้สรุปดงัน้ี 

 งานวิจยัท่ีดาํเนินการส่วนใหญ่เป็นงานวิจยัใน

ชั้นเรียนท่ีมีการนาํแนวคิดจิตตปัญญาศึกษามาพฒันา

ผูเ้รียน ท่ีผูวิ้จยัไดด้าํเนินการวิจยัเพ่ือพฒันาการจดัการ

เรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียนในรายวิชาท่ีสอนในช่วงปีการศึกษา 

2553-2557 ท่ีเนน้การจดัการเรียนการสอนตามแนวคิด

จิตตปัญญาศึกษาจาํนวน 51 เร่ือง รวบรวมมาจากคณะ

ศึกษาศาสตร์/ ครุศาสตร์ของสถาบนัการศึกษาในระดบั 

อุดมศึกษา ประกอบดว้ย มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัศิลปากร มหาวิทยาลยั

ธุรกิจบณัฑิตย ์มหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์มหาวิทยาลยั

ราชภฏัเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช มหาวิทยาลยัราชภฏั

กาํแพงเพชร มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

 สาขาท่ีดาํเนินการวิจยัประกอบดว้ย สาขาวิชา

ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา

และการแนะแนว สาขาวิชาปฐมวยัศึกษา สาขาวิชาพล

ศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ศึกษา สาขาวิชาวดัและประเมินการศึกษา สาขาวิชาสุข

ศึกษา สาขาวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศา

สตรศึกษา สาขาวิชาศึกษาทัว่ไป 

 ลกัษณะของงานวิจยัในชั้นเรียนมีรูปแบบการ

วิจยัส่วนใหญ่เป็นการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนจาํนวน 

49 เร่ือง  

 เคร่ืองมือและวิธีการท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มลู

ประกอบดว้ย แบบบนัทึกการเรียนรู้ของผูเ้รียน อนุทิน

ของผูเ้รียน บนัทึกหลงัการสอนของครูผูส้อน ใบงาน ใบ

กิจกรรม ผลงาน แบบประเมินผลงานของผูเ้รียน 

แบบสอบถามความคิดเห็น แบบสอบถามความพึงพอใจ 

แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบสงัเกตพฤติกรรม

การเรียนรู้ บนัทึกการสงัเกต บนัทึกหลกัการสอน การ

สมัภาษณ์ การสนทนากลุ่ม 

 

การอภิปรายผล 

 ขอ้สรุปและประเดน็ท่ีไดเ้รียนรู้จากการ

สงัเคราะห์ผลการวิจยัจาํนวน 51 เร่ือง ไดพ้บประเดน็

ร่วมกนัในการทาํวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนของ

คณาจารยค์ณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ท่ีมีการจดัการ

เรียน การสอนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาภายใตค้วาม

ร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษากบั

สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมคุณภาพ 

(สสส). มีขอ้สรุปร่วมกนั ดงัน้ี 

1. การจดัการเรียนการสอนตามแนวคิดจิตต

ปัญญาศึกษาซ่ึงเป็นการศึกษาท่ีทาํใหเ้ขา้ใจดา้นในของ

ตวัเอง รู้ตวัเขา้ถึงความจริง ทาํใหเ้ปล่ียนมุมมองเก่ียวกบั

โลกและผูอ่ื้น เกิดความเป็นอิสระ เกิดความสุข นาํสู่การมี

ปัญญา และมีความรักต่อเพ่ือนมนุษยแ์ละสรรพส่ิง หรือ

อีกนยัหน่ึง พฒันาตนเองใหมี้ความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ 

รวมถึงเป็นการศึกษาท่ีมุ่งพฒันาจากภายในของแต่ละคน 

ใหเ้กิดการตระหนกัรู้ และเกิดปัญญาเป็นกระบวนการ

เรียนรู้ดว้ยใจอยา่งใคร่ครวญ โดยความรู้เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึน
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จากประสบการณ์ การฝึกปฏิบติัผา่นการเรียนรู้ในศาสตร์

ต่างๆ ท่ีผูเ้รียนสนใจ จนสามารถเขา้ถึงความจริงของ

ธรรมชาติ และเขา้ใจตนเอง ตลอดจนเขา้ใจผูอ่ื้น เกิด

ความรักความเมตตา (ประเวศ วะสี, 2550, หนา้ 2551) 

สอดคลอ้งกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ตามแนวจิตต

ปัญญาศึกษาโดยยึดหลกัจิตตปัญญาศึกษา 7 คือ การ

พิจารณาดว้ยใจอยา่งใครครวญ ความรักความเมตตา การ

เช่ือมโยงสมัพนัธ์ การเขา้เผชิญ ความต่อเน่ือง และชุมชน

แห่งการเรียนรู้ ผา่นรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี

หลากหลาย ไดแ้ก่ กิจกรรมเตรียมพร้อมเร่ิมตน้ กิจกรรม

สุนทรียสนทนา กิจกรรมฟังสะทอ้นความคิด กิจกรรม

ทบทวนก่อนจาก และกิจกรรมสะทอ้นความคิดต่อการ

เรียนรู้ โดยแต่ละกิจกรรมมีกิจกรรมยอ่ยท่ีสอดคลอ้งกนั

ปัจจุบนัทุกขณะการกระทาํ เขา้ใจตนเอง เขา้ใจธรรมชาติ 

เช่ือมโยงศาสตร์การเรียนรู้เขา้กบัความดี ความจริง และ

ความงานในชีวิต นิสิตส่วนใหญ่เห็นประโยชน ์คุณค่า 

และศกัยภาพในการนาํแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาไปใชใ้ห้

เกิดการเปล่ียนแปลงขั้นพ้ืนฐานในตนเอง (ชนิศวรา        

เลิศอมรพงษ,์ 2553, หนา้ 54-62) นอกจากนั้น ชนิศวรา 

เลิศอมรพงษ ์และสิริพร ทิพยค์ง (2556, หนา้ 54-68) ได้

ขอ้คน้พบต่อไปวา่ การใชแ้นวคิดจิตตปัญญาศึกษาผา่น

กิจกรรมท่ีหลากหลาย ส่งผลใหนิ้สิตตระหนกัวา่ตนเองมี

พฒันาการในดา้นพฤติกรรมการเรียนรู้อยา่งใคร่ครวญ มี

ความพร้อมในการรับฟังอยา่งตั้งใจ มีสติอยู่กบัปัจจุบนั

ขณะ และควรมีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง สอดรับ

กบัสุดารัตน ์สารสวา่ง (2553, หนา้ 211-217) ไดเ้นน้แก่น

จิตตปัญญา 5 ประการในการพฒันาการเรียนการสอน

ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ประกอบดว้ย การมีสติ การ

สืบคน้กระบวนการเรียนรู้ท่ีเหมาะกบัตน การนอ้มมา

ปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองจริงจงั ความเบิกบานและผอ่นคลาย 

การมีจิตตั้งมัน่และเป็นกลาง 

2. จิตตปัญญาศึกษาเป็นการศึกษาท่ีเนน้และให้

ความสาํคญักบัการพฒันาความตระหนกัรู้ และการเรียนรู้

ในมิติโลกดา้นใน อารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ความเช่ือ 

ทศันคติ มุมมองต่อชีวิต และโลก และของตนเอง โดย

การมองเห็นคุณค่าเร่ืองการเรียนรู้ดว้ยใจอยา่งใคร่ครวญ 

ซ่ึงหมายถึงการสงัเกตอยา่งมีสติต่อการเปล่ียนแปลง

ภายในของตนเองท่ีเกิดจากเผชิญกบัผูอ่ื้น และโลก

ภายนอกผา่นกระบวนการเรียนรู้/ วิธีการและกิจกรรม

เรียนรู้ท่ีหลากหลาย การน่ิงสงบอยูก่บัตนเอง/การเจริญ

สติ ภาวนา การสะทอ้นการเรียนรู้ของตนเองแต่ละคน 

(self reflection) การสะทอ้นการเรียนรู้จากกลุ่ม (group 

reflection) สุนทรียสนทนา (dialogue) การฟ้งอยา่งลึกซ้ึง 

(deep listening) journaling กิจกรรมอาสาสมคัร/บาํเพญ็

สาธารณประโยชน ์ศิลปะ ดนตรี ไปจนถึงพิธีกรรมทาง

ศาสนา มีเป้าหมายคือก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงการ

เรียนรู้ขั้นพ้ืนฐาน (fundamental transformative learning) 

อยา่งลึกซ้ึงทางความคิด และจิตสาํนึกใหม่เก่ียวกบัตนเอง

และโลก ส่งผลต่อการประพฤติการปฏิบติัอยา่งมีสติ และ

เกิดปัญญา มีความรักความเมตตาต่อตนเอง และสรรพส่ิง

ทั้งในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึง และส่วนเดียวกบัธรรมชาติ 

(จุมพล พลูภทัรชีวิน, 2553) โดยผูวิ้จยัจากคณะ

ศึกษาศาสตร์และคณะครุศาสตร์ ไดน้าํแนวทางดงักล่าว

มาใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอน พบวา่  

ช่วยใหเ้กิดการพฒันาจริยธรรมของผูเ้รียนทั้งในดา้น

ปัจเจกบุคคลไดแ้ก่ การใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชนต่์อ

การเรียน มีศรัทธาในการสร้างแรงจูงใจในการเรียน มี

วิริยะในการเรียน สนใจแสวงหาความรู้ อดทนมานะ

พยายามในการเรียน ทาํงานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ควบคุมตนเองดว้ยการใชส้ติ สมาธิ ปัญญา และเกิดการ

พฒันาจริยธรรมดา้นส่งเสริมความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่ง

มนุษย ์คือ การยอมรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนในการ

แกปั้ญหาการเรียนอยา่งมีเหตุผล การใชว้าจาสุภาพใน

การติดต่อส่ือสารกบัเพ่ือน การมีความสุขในการทาํงาน

ร่วมกบัผูอ่ื้น คิดวา่มนุษยค์วรมีการติดต่อสมัพนัธ์ดว้ย

ความรู้สึกท่ีดี (จิตตินนัท ์บุญสถิรกลุ, 2553, หนา้ 14-21) 

สอดคลอ้งกบั อรอนงค ์แจ่มผล (2556) ไดบู้รณาการ

กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาในรายวิชาจิตวิทยาสาํหรับ
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ครู ไดแ้ก่ กิจกรรมจดัทาํแฟ้มสะสมงาน กิจกรรมกลุ่ม

สมัพนัธ์ กิจกรรมการเขียนโดยเสรี และกิจกรรมทาํงาน

ร่วมกนั (พลงักลุ่ม) ผลการศึกษาพบวา่ นกัศึกษาเกิดการ

เรียนรู้ภายในตนเอง นกัศึกษาสามารถเขา้ถึงอารมณ์

ความรู้สึก ความเช่ือ ท่ีมีความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกบั

ปรากฏการณ์ภายนอกผา่นกิจกรรมและกระบวนการ เกิด

การเปล่ียนแปลงความคิดและแนวปฏิบติัใหม่ต่อตนเอง

และใคร่ครวญอยา่งลึกซ้ึง เกิดการเปล่ียนแปลงความคิด 

และแนวปฏิบติัใหม่ต่อตนเองและผูอ่ื้นส่งผลสู่การ

ประพฤติอยา่งมีสติ และปัญญา มีความรักและความ

เมตตาต่อตนเอง และผูอ่ื้นตลอดจนสรรพส่ิงท่ีอยูร่อบตวั 

3. การออกแบบการเรียนการสอนตามแนวทาง

จิตตปัญญาศึกษาแบบกลัยาณมิตรนั้น ผูเ้รียนกลา้เปิดเผย

ตนเองกลา้วิจารณ์เพ่ือนแบบกลัยาณมิตร ทั้งผูเ้รียนผูส้อน

รู้จกัเขา้ใจกนัมากข้ึน มีพฤติกรรมการเรียนรู้ระหวา่งกนั

มากข้ึน บรรยากาศการเรียนรู้ในหอ้งเรียนระหวา่งผูส้อน

กบัผูเ้รียนและระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียนมีความสุข      

(จุฑามาส บตัรเจริญ, 2553, หนา้ 46-53)  ตลอดจนการมี

ทกัษะการฟังอยา่งใคร่ครวญ มีความมัน่ใจในตนเองใน

การแสดงความคิดเห็น ช่วยลดความเครียดในการเรียน 

(สุดารัตน ์สารสวา่ง, 2553) ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีการคิด

ไตร่ตรองในสามดา้นคือ ดา้นการคิดแบบพินิจพิจารณา 

ดา้นการใชเ้หตุผล และดา้นการคิดทบทวนอยา่งรอบคอบ 

(ชาตรี ฝ่ายคาํตา, 2553) ช่วยพฒันาคุณลกัษณะทางจิตต

ปัญญา คือ การรู้จกั การเขา้ใจ และเห็นศกัยภาพของ

ตนเอง ตระหนกัในการรับฟังผูอ่ื้น คาํนึงถึงความแตกต่าง

ระหวา่งบุคคล พร้อมเรียนรู้ท่ีจะปรับตวัเขา้กบัเพ่ือน 

(กรกฎา นกัค้ิม, 2553, หนา้ 1-9) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการ

วิจยัในระยะต่อมาท่ีศึกษาโดย กรกฎา นกัค้ิม ภทัรวรรธน ์

จีรพฒันธ์นธร และวรารัตน ์สุกกอ้นทอง (2556, หนา้ 21-

47) ไดพ้ฒันาชุดวีดิทศันบ์นัทึกการจดักิจกรรมการเรียนรู้

ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาเพ่ือใหนิ้สิตแกนนาํคณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มีความเขา้ใจใน

การนาํจิตตปัญญามาใชใ้นการปฏิบติัตน ซ่ึงช่วยใหนิ้สิต

เป็นผูพ้ดูผูฟั้งท่ีดี มีความเขา้ใจความคิด ความรู้สึกของ

ผูอ่ื้น กลา้แสดงออกสามารถนาํมาใชก้บัการทาํงาน

ร่วมกนั และนาํมาใชใ้นชีวิตประจาํวนั นอกจากนั้นการ

จดัการเรียนการสอนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ทาํให้

ผูเ้รียนส่วนใหญ่เห็นประโยชนแ์ละคุณค่าในการนาํ

วิธีการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษาไปใชเ้พ่ือส่งเสริม

การเรียนรู้ของตนเองต่อไป (ชนิศวรา เลิศอมรพงษ,์ 

2553, หนา้ 54-62) ส่งเสริมใหนิ้สิตสามารถทาํวิจยัในชั้น

เรียนโดยใชจิ้ตตปัญญาเป็นฐาน (สุรชยั จิวเจริญสกลุ, 

2553, หนา้ 70-84) รวมถึงการนาํจิตตปัญญาศึกษามา

จดัการเรียนรู้ในสามลกัษณะคือ ลกัษณะท่ีหน่ึงคือการ

เรียนรู้แบบบูรณาการและผสมสรรพศาสตร์ ลกัษณะท่ี

สองคือ การเรียนรู้ผา่นประสบการณ์ตรง และลกัษณะท่ี

สามคือ การเรียนรู้ท่ีนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงภายใน

สามารถพฒันาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนิสิตท่ีช่วยให้

ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามจุดประสงคข์อง

รายวิชา (เรณุมาศ มาอุ่น, 2553, หนา้ 20-35) 

4. การจดัการเรียนการสอนตามแนวอินทรีย ์5 ท่ี

เนน้ใหนิ้สิตลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง มีลกัษณะกิจกรรมท่ี

กระตุน้ใหนิ้สิตเกิดความศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และ

ปัญญา เป็นลาํดบั และใหนิ้สิตไดวิ้เคราะห์หาปัจจยัท่ี

ส่งผลใหบุ้คคลประสบความสาํเร็จ รวมทั้งไดล้งมือทาํ

กิจกรรมสร้างแรงจูงใจของตนเอง และนาํผลของการทาํ

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ใหก้บันิสิตท่ีลงทะเบียนเรียน

วิชาจิตวิทยาการศึกษา (จิตตินนัท ์บุญสถิรกลุ, 2556, 

หนา้ 14-21) สอดคลอ้งกบัท่ีนิสิตคณะครุศาสตร์ได้

พฒันาคุณค่าในตนเองตามกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา 

(สุทิน เจียมประโคน, 2556) นอกจากนั้น สนิท สตัโย

ภาส (2556) ไดใ้ชก้ระบวนการจิตตปัญญาศึกษาพฒันา

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอนัพึงประสงคใ์หแ้ก่

นิสิตระดบัปริญญาตรีท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาศึกษา

ทัว่ไป โดยนกัศึกษามีระดบัคุณธรรม จริยธรรมและ

ค่านิยมอนัพึงประสงคห์ลงัเรียนในรายวิจิตตปัญญาสูง

กวา่ก่อนเรียน และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาจิตต
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ปัญญาในระดบัมากถึงมากท่ีสุด รวมทั้งมีความพึงพอใจ

ในกระบวนการเรียนการสอนรายวิชาจิตตปัญญาศึกษา

ในระดบัมากท่ีสุด 

5. การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การอภิปราย

และการสะทอ้นความคิด ช่วยทาํใหนิ้สิตมีความสามารถ

ในการวางแผนการจดัการเรียนการสอนในการ

ปฏิบติังานครู โดยการใหนิ้สิตไดวิ้เคราะห์ตนเองจากวีดิ

ทศันก์ารสอนของตนเอง การแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

ระหวา่งเพ่ือนนิสิต การเกิดปฏิสมัพนัธ์การแลกเปล่ียน

เรียนรู้ และความร่วมมือในการสอนระหวา่งนิสิต

ปฏิบติังานครูและมีพฒันาการปฏิบติัการสอนท่ีดีข้ึน 

(ทรงชยั อกัษรคิด, 2553, หนา้ 95-104) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ สุรชยั จิวเจริญสกุล (2553, หนา้ 70-84) ใช้

หลกัการสอนโดยใชจิ้ตตปัญญาเป็นฐานในการจดัการ

เรียนการสอนใหนิ้สิตฝึกสอน เพ่ือมุ่งเนน้การพฒันาและ

สอนใหนิ้สิตครูเป็นคนดีและเป็นคนเก่ง และสอนดว้ย

การเป็นตน้แบบท่ีดีใหแ้ก่นิสิต ใหนิ้สิตไดพ้ฒันาตาม

ศกัยภาพการเรียนรู้และสมรรถนะความเป็นครู 

นอกจากนั้นสอดรับกบัการศึกษาของ วนัทนีย ์นามสวสัด์ิ 

และคณะ (2557) ไดพ้บวา่ ความตระหนกัรู้ตนเองใน

คุณลกัษณะความเป็นครูของนกัศึกษาคณะครุศาสตร์หลงั

กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาอยูใ่นระดบัมาก และความ

ตระหนกัรู้ตนเองในคุณลกัษณะความเป็นครูหลงัการ

จดัการเรียนรู้ของนกัศึกษากลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการจดัการ

เรียนรู้โดยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาสูงกวา่กลุ่ม

ควบคุมท่ีไดรั้บการเรียนรู้แบบบรรยาย ตลอดจน

นกัศึกษากลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดย

กระบวนการจิตตปัญญาศึกษามีพฤติกรรมความเป็นครู

ขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งดา้นจรรยาบรรณต่อ

ตนเอง จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อ

ผูรั้บบริการ จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวิชาชีพ และ

จรรยาบรรณต่อสงัคม นอกจากนั้น วฒันา สุวรรณไตรย ์

และประยรู บุญชยั (2552) ไดส้ร้างรูปแบบกิจกรรมเพ่ือ

พฒันาจริยธรรมของนกัศึกษาหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต 

(หลกัสูตร 5 ปี) ในรายวิชาสงัคมศึกษา พบวา่ นกัศึกษามี

พฤติกรรมจริยธรรมหลงัการเขา้ร่วมกิจกรรมสูงกวา่ก่อน

การเขา้ร่วมกิจกรรม โดยเฉพาะดา้นความเมตตาและ

ความรับผิดชอบ รวมถึงนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมตาม

รูปแบบกิจกรรมพฒันาจริยธรรมมีคะแนนพฤติกรรม

จริยธรรมระยะติดตามผลสูงกว่าคะแนนพฤติกรรม

จริยธรรมหลงัการอบรม สอดคลอ้งกบั จิตตินนัท ์บุญ-

สถิรกลุ (2553, หนา้ 14-21) พบวา่ กิจกรรมการสอนตาม

แนวทางจิตตปัญญาศึกษาสามารถพฒันาจริยธรรมของ

นิสิตระดบัปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ (หลกัสูตร 5 ปี) 

โดยภายหลงัจากการเขา้ร่วมกิจกรรมนิสิตไดพ้ฒันาใน

ดา้นความมีสติอยูก่บัปัจจุบนั และมีความสุขในการเรียน  

6. การจดัการเรียนการสอนแบบสืบเสาะ

แสวงหาความรู้เป็นกลุ่มโดยวิธีการสืบคน้ เสาะหา 

สาํรวจ ตรวจสอบ และคน้ควา้ดว้ยวิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้

เกิดองคค์วามรู้ใหม่ การเสนอประเดน็ปัญหาท่ีสงสยั การ

พิจารณาปัญหาร่วมกนั การคิดคน้วิธีการแสวงหาความรู้ 

การคน้ควา้แสวงหาความรู้ร่วมกนั การนาํเสนอผลการ

แสวงหาความรู้ และการสรุปผลการนาํความรู้ไปใช้

ประโยชนด์ว้ยการเรียนรู้ผา่นส่ือ อุปกรณ์จากแหล่ง

เรียนรู้ท่ีหลากหลาย ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความคิดทาง

วิชาการเกิดการคิดวิเคราะห์ และมีทกัษะกระบวนการ

กลุ่ม (เมธินี วงศว์านิช รัมภกาภรณ์, 2556) สอดคลอ้งกบั 

การจดัการเรียนการสอนโดยพฒันากิจกรรมการจดัการ

เรียนรู้เพ่ือส่งเสริมนิสิตในการพฒันาตนเองดา้นการคิด

วิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ ประกอบดว้ยกิจกรรมระดม

ความเห็น กิจกรรมจดัลาํดบัและจบักลุ่ม กิจกรรมความ

ต่อเน่ืองเช่ือมโยงเน้ือหาโดยใชวิ้ธีสุนทรียสนทนา ฟัง

อยา่งลึกซ้ึง และการสะทอ้นการเรียนรู้ของนิสิต นิสิตเกิด

การเรียนรู้ดว้ยตนเองในการพฒันาการคิดวิเคราะห์จาก

การเขา้ร่วมกิจกรรม นิสิตไดพ้ฒันาความรู้ ความสามารถ

และทกัษะของตนเองดา้นการคิดวิเคราะห์อยา่งเป็น

ระบบ ผา่นส่ิงท่ีตอ้งการวิเคราะห์ กาํหนดวตัถุประสงค์

ของการวิเคราะห์ เทคนิคการวิเคราะห์ แยกแยะ การจดั
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โครงสร้าง จดัลาํดบั และการจดักลุ่มขอ้มลูในการ

เช่ือมโยงเน้ือหาความสมัพนัธ์ตามหลกัการ และการใช้

เหตุผลตามกระบวนการคิดวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ 

(เมธินี วงศว์านิช รัมภกาภรณ์, 2557, หนา้ 157-170) 

สอดคลอ้งกบั พรทิพย ์ไชยโส (2553, หนา้ 140-148) ได้

พบวา่ นิสิตไดพ้ฒันาตนเองในกระบวนการคิด พฒันา

ความรู้ ความสามารถในการนาํไปใช ้การวิเคราะห์ การ

ประเมินและการสงัเคราะห์งานเพ่ือการพฒันาตนเองใน

ดา้นการเรียนใหดี้ข้ึน นอกจากนั้นนิสิตไดรั้บการพฒันา

ความสามารถในการคิดเชิงอภิปัญญาดว้ยการเขียน

อนุทินการเรียนรู้ (วสนัต ์ทองไทย, 2553, หนา้ 180-186) 

7. การออกแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตาม

แนวทางจิตตปัญญาศึกษาโดยใชก้ระบวนการ PDCA--

Plan, Do, Check, Act  เพ่ือเสริมสร้างการทาํงานกลุ่ม

อยา่งเป็นระบบ นิสิตเกิดการเรียนรู้จากพฤติกรรมกลุ่มใน

การทาํงานอยา่งเป็นระบบ นิสิตมีปฏิสมัพนฺัธ์ท่ีดีต่อกนั 

ทาํงานร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ และใชท้กัษะการคิด

วิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค ์การประสานงานกบัเพ่ือน

ภายในกลุ่มและระหวา่งกลุ่ม การแลกเปล่ียนความ

คิดเห็น การแกปั้ญหาและการตดัสินใจร่วมกนั นิสิต

เก้ือกลูและเห็นใจกนัในการทาํงาน นิสิตมีความสุขใน

การทาํงานกลุ่ม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งนิสิตไดเ้ผชิญหนา้กบั

ปัญหาทั้งง่ายหรือยากซ่ึงนิสิตสามารถคน้หาหนทาง

แกไ้ขปัญหาดว้ยตนเองหรือร่วมกนัภายในกลุ่ม (เมธินี 

วงศว์านิช รัมภกาภรณ์, 2553, หนา้ 168-179) 

นอกจากนั้นช่วยเสริมสร้างภาวะผูน้าํท่ีมีความเก้ือกลู 

และเห็นคุณค่าความเป็นมนุษยข์องผูอ่ื้น (สุดารัตน ์สาร-

สวา่ง, 2553, หนา้ 211-217) 

8. การพฒันากระบวนการเรียนรู้ดว้ยการผสาน

แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาเพ่ือการเปล่ียนแปลงสู่การเป็น

ครูปฐมวยัโดยการศึกษาคุณภาพการเรียนรู้จาการสะทอ้น

ความคิดของผูเ้รียนและผูส้อน (อรพรรณ บุตรกตญั�,ู 

2553, หนา้ 227-236) สอดคลอ้งกบั ชลาธิป สมาหิโต 

(2553, หนา้ 63-74) ท่ีพฒันากระบวนการเรียนรู้ท่ีผสาน

แนวคิดจิตตปัญญาในรายวิชาการส่งเสริมพฒันาทาง

สมองและสติปัญญาสาํหรับเด็กปฐมวยั โดยทั้งผูส้อน

และผูเ้รียนไดมี้การเตรียมความพร้อมก่อนเขา้เรียน โดย

การทาํสมาธิและสนทนาร่วมกนัเก่ียวกบัเน้ือหาความรู้ท่ี

เรียนในคาบทีแลว้ และสนทนาเก่ียวกบัเหตุการณ์

ปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งนาํไปสู่การเรียนการสอนใน

เน้ือหาวิชาท่ีเรียน แนวคิดจิตตปัญญา ความคิดเชิงบวก 

และจิตอาสา ในขณะท่ีผูเ้รียนไดมี้โอกาสเรียนรู้ร่วมกนั 

เม่ือเพ่ือนในชั้นพดูเราตอ้งเป็นผูฟั้งท่ีดี นอกจานั้นนิสิตมี

ความพึงพอใจและมีความสุขกบัการเรียนรู้ท่ีผสาน

แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา 

 9. การพฒันาจิตสาธารณะของนิสิตโดยผา่น

กระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางจิตตปัญญาศึกษา พบวา่ 

ผูเ้รียนมีพฤติกรรมจิตสาธารณะครอบคลุม 3 

องคป์ระกอบ คือ (1) การหลีกเล่ียงการใชห้รือการกระทาํ

ท่ีจะทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อส่วนรวม (2) การถือเป็น

หนา้ท่ีท่ีจะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาของส่วนรวมใน

วิสยัท่ีตนสามารถทาํได ้และ (3) การเคารพสิทธิในการ

ใชข้องส่วนรวมท่ีเป็นประโยชนร์วมกนัของกลุ่ม  

(ปิยะนนัท ์ หิรัณยช์โลทร, 2553, หนา้ 121-129) 

สอดคลอ้งกบั สุชาดา นนัทะไชย (2553, หนา้ 85-100) 

พบวา่ ผูเ้รียนมีการพฒันาใคร่ครวญการกระทาํของ

ตนเองเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะเร่ืองการมีจิตสาธารณะ/จิต

อาสา โดยใชก้ระบวนการเรียนรู้อยา่งกลัยาณมิตร 

 

ข้อเสนอแนะ 

 การสงัเคราะห์งานวิจยัจิตตปัญญาศึกษาไดพ้บ

ประเดน็ร่วมกนัในการทาํวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ใหแ้ก่

ผูเ้รียนและพฒันาการเรียนการสอนในคณะศึกษาศาสตร์/ 

ครุศาสตร์ระดบัอุดมศึกษา ดงัน้ี 

 1. การทาํวิจยัการจดัการเรียนการสอนตาม

แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาซ่ึงขอ้คน้พบส่วนใหญ่ท่ีไดจ้าก 
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การดาํเนินการวิจยัจะช่วยพฒันาคุณลกัษณะของนิสิต

คณะศึกษาศาสตร์/ ครุศาสตร์ในดา้นความสมัพนัธ์

ระหวา่งบุคคล การเห็นคุณค่าของตนเอง และมองเห็น

คุณค่าผูอ่ื้นอยา่งเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ดา้นทกัษะทาง

ปัญญา สามารถพฒันาการใชค้วามรู้อยา่งองคร์วม รู้จกั

เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ มีความเขา้ใจบทเรียนดีข้ึน ช่วยลด

ความเครียดในการเรียน ดา้นความรู้ ผูเ้รียนเขา้ใจบทเรียน

เร็วข้ึนเน่ืองจากมีสมาธิในการเรียนมากข้ึน ดา้นการ

ส่ือสาร มีทกัษะการฟังอยา่งใคร่ครวญ มีความมัน่ใจใน

ตนเองในการแสดงความคิดเห็น สามารถนาํไปใชใ้นการ

จดัการเรียนกาสอนใหแ้ก่ผูเ้รียนได ้ดา้นคุณธรรมและ

จริยธรรม เสริมสร้างลกัษณะภาวะผูน้าํท่ีมีความเก้ือกลู

และเห็นคุณค่าความเป็นมนุษยข์องผูอ่ื้น รวมถึงการมีจิต

อาสา/ จิตสาธารณะโดยใชก้ระบวนการเรียนรู้อยา่ง

กลัยาณมิตร  

 2. การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีช่วย

ส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนมีลกัษณะกิจกรรมท่ี 

หลากหลาย ไม่วา่จะเป็นการใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบติัทั้ง

ดว้ยตนเอง และการทาํงานกลุ่มตามหลกัการทาํงานและ

การเรียนรู้จากกระบวนการทาํงานกลุ่มจากการใช้

กิจกรรมสุนทรียสนทนา กิจกรรมฟังอยา่งลึกซ้ึง กิจกรรม

ฐานการเรียนรู้ กิจกรรมสะทอ้นการเรียนรายบุคคล 

กิจกรรมสะทอ้นการเรียนรู้รายกลุ่ม กิจกรรมการเขียน

อนุทินการเรียนรู้ ตลอดจนการใชเ้ทคนิคท่ีหลากหลายท่ี

ผูวิ้จยันาํมากระตุน้ความคิด เสริมสร้างการฝึกทกัษะการ

คิด การพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน โดยใชก้ารสร้าง

บรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเป็นอิสระ มีเวลาเพียงพอในการ

ใหโ้อกาสแก่ผูเ้รียนไดคิ้ด การใชส่ื้อวิดีทศัน ์ส่ือสงัคม

ออนไลน ์และการสร้างโอกาสการเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา

ดว้ยส่ือสงัคมออนไลน ์และการสร้างปฏิสมัพนัธ์ท่ีดี

ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน ตลอดจนการใหผ้ลขอ้มูล

ยอ้นกลบัเพ่ือพฒันาผูเ้รียนตามวตัถุประสงคข์องรายวิชา

ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียนในสาขาวิชาต่างๆ 

 3. การออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด

จิตตปัญญาศึกษาท่ีคน้พบจากการสงัเคราะห์งานวิจยั

พบวา่ การออกแบบการเรียนรู้เป็นรูปแบบการจดัการ

เรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั โดยมีจุดมุ่งเนน้การพฒันา

ผูเ้รียนดา้นพุทธิพิสยั ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ในสาระ

ความรู้ของบทเรียนรวดเร็ว ดี จดจาํไดน้าน ดา้นจิตพิสยั 

ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาปลกูฝังในค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

เพ่ือพฒันาตนเอง และมองเห็นคุณค่าในผูอ่ื้นในการเป็น

มนุษยท่ี์สมบูรณ์ ดา้นทกัษะพิสัย ผูเ้รียนมีโอกาสในการ

ลงมือปฏิบติัจนคล่องแคล่วชาํนาญการ ในทกัษะต่างๆท่ี

จาํเป็น อาทิ ทกัษะการสืบเสาะแสวงหาความรู้ ทกัษะการ

คิดสร้างสรรค ์ทกัษะการคิดวิเคราะห์ ทกัษะการคิด

แกปั้ญหา ทกัษะกระบวนการทาํงานกลุ่มอยา่งเป็นระบบ 

ทกัษะภาวะผูน้าํ ทกัษะการส่ือสารและการแสดงความ

คิดเห็น เป็นตน้ 

 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยต่อไป 

 ผูบ้ริหารสถานศึกษาในทุกประเภทและทุก

ระดบัการศึกษา ควรมีนโยบายสนบัสนุนการจดัการเรียน

การสอนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ควบคู่กบัการ

จดัทาํวิจยัในชั้นเรียน เพ่ือพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู้

และพฒันาการเรียนการสอนของผูส้อนใหมี้

ประสิทธิภาพ และนาํผลงานวิจยัมาสงัเคราะห์ ช่วยให้

เกิดองคค์วามรู้ใหม่จากการทาํงานท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษา

ควรใหค้วามสาํคญั และใหก้ารสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง 

และเป็นระบบเพ่ือการพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นมนุษยท่ี์

สมบูรณ์ 
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 เมือ่ข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวสิเซอร์แลนด์ 

 

                                                                                                                            เรียบเรียงโดย  อาจารยสุ์ภกญัญา  ชวนิชย ์                                                                                                                                                     

รายการหนงัสือส่ือความรู้ ช่วงหนงัสือชวนคุย 

ออกอากาศทางสถานีวทิย ุFM ๙๗.๗๕ Mhz.  

 “คล่ืนสีขาวของชาวพทุธ” คร้ังท่ี ๑๙ 

 

 

พระราชนิพนธ์เร่ืองแรก “เม่ือขา้พเจา้จากสยามมาสู่

สวิสเซอร์แลนด”์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระ

เจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช  พระราชนิพนธ์เร่ืองน้ีได้

ตีพิมพค์ร้ังแรกในหนงัสือรายเดือน วงวรรณคดี ฉบบั

ประจาํเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๔๙๐ เป็นตอนแรก โดยพระ

บรมราชานุญาติพิเศษเฉพาะหนงัสือเล่มน้ีเท่านั้น ในขณะ

นั้นถือไดว้า่หนงัสือวงวรรณคดี จดัวา่เป็นหนงัสือท่ีดีและ

มีเน้ือหาสาระท่ีมีคุณค่าอยา่งมาก 

  พระราชนิพนธ์ “เม่ือขา้พเจา้จากสยามสู่สวิส

แลนด”์ เป็นบนัทึกของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ท่ี

ไดพ้ระราชนิพนธ์ข้ึนในช่วงเวลาเสดจ็พระราชดาํเนิน

เพ่ือกลบัไปศึกษาต่อท่ีประเทศสวิตเซอร์แลนดอี์กคร้ัง 

เม่ือวนัท่ี ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๙หลงัจากท่ีพระองค์

ท่านทรงเสดจ็ข้ึนครองราชยเ์ป็นพระมหากษตัริยล์าํดบัท่ี 

๙ ในราชวงศจ์กัรี เม่ือวนัท่ี ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ โดย

พระองคไ์ดท้รงบนัทึกแสดงถึงความรู้สึกตลอดถึง

เหตุการณ์ท่ีทรงไดป้ระสบพบเจอผา่นพระอกัษรเป็น

เร่ืองราวของการเดินทาง   

เม่ือขา้พเจา้ จากสยามมาสู่สวิสเซอร์แลนด ์

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ 

 

 พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเดจ็พระ

เจา้อยูห่วัภูมิพลมหาราช พระราชทานแก่หนงัสือ  “วง

วรรณคดี” ฉบบัเดือนสิงหาคม ๒๔๙๐ 

 “วงวรรณคดี” ไดข้อร้องใหข้า้พเจา้เขียนเร่ือง

เลก็ ๆ นอ้ย ๆ ท่ีถนดัมาลงในหนงัสือน้ีนานมาแลว้ อนัท่ี

จริงขา้พเจา้กไ็ม่ใช่นกัประพนัธ์ เม่ืออยูโ่รงเรียน

เรียงความและแต่งเร่ืองกท็าํไม่ไดดี้นกั อยา่งไรกดี็ขา้พเจา้

กป็รารถนาท่ีจะสนองความตอ้งการของ “วงวรรณคดี” 

อยูบ่า้ง และเน่ืองดว้ยไม่สามารถท่ีจะเขียนเร่ืองท่ีขา้พเจา้

รู้บา้งเช่นดนตรี ศิลปะ วิทยาศาสตร์ ประวติัศาสตร์ หรือ

กฎหมาย ฯลฯ ได ้เพราะไม่มีความรู้ในเร่ืองเหล่าน้ีดีพอ 

ฉะนั้นจึงตกลงใจส่งบนัทึกประจาํวนัท่ีเขียนไวก่้อน และ

ระหวา่งวนัเดินทางจากสยามมาสู่สวิสเซอร์แลนดม์าให ้

และในโอกาสน้ีจึงขอขอบใจเป็นการส่วนตวัต่อทุก ๆ 

คน ท่ีมาถวายความจงรักภกัดีต่อสมเดจ็พระบรมเชษฐาธิ

ราชของขา้พเจา้ ณ พระมหาปราสาท ตลอดจนความ

ปรารถนาดีท่ีมีต่อตวัขา้พเจา้เอง กบัขอขอบใจเหล่าทหาร 

และเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติัการดว้ยความจงรักภกัดีต่อเราดว้ย 

 วนัท่ี ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๘๙ อีกสามวนั

เท่านั้นเรากต็อ้งจากกนัไปแลว้ ฉะนั้นจึงตั้งใจจะไป

นมสัการพระพุทธชินสีห์ ท่ีวดับวรนิเวศน์วิหาร รวมทั้ง

สมเดจ็พระสงัฆราชดว้ย เม่ือไปถึงวดับวรนิเวศน์วิหาร

ตอนบ่ายวนัน้ี มีประชาชนผูรู้้วา่ขา้พเจา้จะมายืนรออยู่

บา้ง แต่ไม่สูม้ากนกั เขา้ไปในพระอุโบสถ จุดเทียน 

นมสัการ ฯลฯ แลว้ไดมี้โอกาสทูลปฏิสันถารกบัสมเดจ็

พระสงัฆราช ทรงนาํพระสงฆท่ี์มีสมณศกัด์ิสูงมาใหรู้้จกั 

โดยปรกติไดเ้ห็นหนา้ท่านเหล่าน้ีมาจนชินแลว้ ทรงนาํ

ข้ึนไปนมสัการพระสถปูบนนั้นมีพระพุทธรูปสาํคญัองค์
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หน่ึงประดิษฐานอยู ่ช่ือพระไพรีพินาศ พระองคน้ี์เคยทรง

เล่าประวติัใหฟั้งก่อนหนา้น้ีแลว้หลายวนั หลงัจากนั้นก็มี

การนมสัการ 

 ตอนน้ีมีราษฎรชุมนุมกนัหนาข้ึน ต่างกย็ดัเยียด

เบียดเสียดกนัจนรู้สึกเกรงไปว่ารถท่ีนัง่มาจะทบัเอาใคร

เขา้บา้ง ช่างเคราะห์ดีแท ้ๆ ท่ีไม่มีอนัตรายใดเกิดข้ึนแก่

ประชาชนท่ีมานั้นเลย ในหมู่ประชาชนท่ีมารอรับกนัอยู่

วนัน้ี จาํไดว้า่บางคนเคยเห็นท่ีพระมหาปราสาทเป็น

ประจาํมิไดข้าด ไม่รู้วา่หาเวลาจากไหนจึงไปท่ีพระมหา

ปราสาทไดเ้สมอเกือบทุกวนัองัคาร พฤหสับดี และวนั

อาทิตย ์พวกน้ีกม็าท่ีวดัดว้ยเหมือนกนั 

 วนัท่ี ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๘๙ เกบ็ของลงหีบ

แลว้เตรียมตวั 

 วนัท่ี ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๘๙ เราจะตอ้งจาก

ไปในวนัพรุ่งน้ีแลว้ อะไรกจ็ดัเสร็จหมด 

หมายกาํหนดการกมี็อยูพ่ร้อม บ่ายวนัน้ีเราไปถวายบงัคม

พระบรมอฐิัของพระบรมราชบุพการีของเรา ทั้งสมเดจ็

พระมหากษตัริย ์และสมเดจ็พระบรมราชินีในรัชกาล

ก่อน ๆ แลว้กไ็ปถวายบงัคมทูลลาพระบรมศพ เราตอ้ง

ทูลลาใหเ้สร็จในวนัน้ี และไม่ใช่พรุ่งน้ีตามท่ีไดก้ะไวแ้ต่

เดิม เพ่ือจะรีบไม่ใหช้กัชา้ เพราะพรุ่งน้ีจะไดมี้เวลาแล่น

รถชา้ ๆ ใหร้าษฎรเห็นหนา้กนัโดยทัว่ถึง 

 เม่ือออกจากพระท่ีนัง่ไพศาลทกัษิณมายงัพระท่ี

นัง่อมรินทราวินิจฉยั ผูค้นอะไร ๆ ช่างมากมายเช่นน้ี เม่ือ

วานน้ีเจา้หนา้ท่ีไดเ้ขา้มาถามวา่ จะอนุญาตใหป้ระชาชน

เขา้มาหรือไม่ในขณะท่ีไปถวายบงัคมพระบรมศพ ตอบ

เขาวา่ “ใหเ้ขา้มาซิ” เพราะเหตุวา่ วนัอาทิตย ์เป็นวนัของ

เขา จะไปหา้มเสียกระไรได ้และยิ่งกวา่นั้นยงัเป็นวนั

สุดทา้ยก่อนท่ีเราจะจากบา้นเมืองไปดว้ย ขา้พเจา้ก็

อยากจะแลเห็นราษฎร เพราะกวา่จะไดก้ลบัมาเห็นเช่นน้ี

กค็งอีกนานมาก... วนัน้ีพวกทหารรักษาการณ์กนัอยา่ง

เตม็ท่ีเพ่ือกนัทางใหร้ถแล่นไดส้ะดวก ไม่เหมือนอยา่ง

เม่ือวนัท่ี ๑๕ สิงหาคม ท่ีมากนัคนชา้เกินไป 

 วนัท่ี ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๘๙ วนัน้ีถึงวนัท่ีเรา

จะตอ้งจากไปแลว้ พอถึงเวลาท่ีลงจากพระท่ีนัง่พร้อมกบั

แม่ ลาเจา้นายฝ่ายใน ณ พระท่ีนัง่ชั้นล่างนั้น แลว้กไ็ปยงั

วดัพระแกว้เพ่ือนมสัการลาพระแกว้มรกต และพระภิกษุ

สงฆ ์ลาเจา้นายฝ่ายหนา้ ลาขา้ราชการทั้งไทยและฝร่ัง 

แลว้กข้ึ็นรถยนต ์พอรถแล่นออกไปไดถึ้ง ๒๐๐ เมตร มี

หญิงคนหน่ึงเขา้มาหา หยดุรถแลว้ส่งกระป๋องใหเ้ราคน

ละใบ ราชองครักษไ์ม่แน่ใจวา่มีอะไรอยูใ่นนั้น บางทีจะ

เป็นลูกระเบิด เม่ือมาเปิดดูภายหลงัปรากฏวา่เป็นทอฟฟ่ีท่ี

อร่อยมาก ตามถนนผูค้นช่างมากมายเสียจริง ๆ ท่ีถนน

ราชดาํเนินกลางราษฎรเขา้มาใกลชิ้ดรถท่ีเรานัง่ กลวั

เหลือเกินวา่ลอ้รถของเราจะไปทบัแขง้ขาใครเขา้บา้ง รถ

แล่นฝ่าฝงูคนไปไดอ้ยา่งชา้ท่ีสุดถึงวดัเบญจมบพิตร รถ

แล่นเร็วข้ึนไดบ้า้ง ตามทางท่ีผ่านมา ไดย้ินเสียงใครคน

หน่ึงข้ึนมาดงั ๆ วา่ “อยา่ท้ิงประชาชน” อยากจะร้องออก

บอกเขาลงไปวา่ ถา้ประชาชนไม่ “ท้ิง” ขา้พเจา้แลว้ 

ขา้พเจา้จะ “ละท้ิง” อยา่งไรได ้แต่รถว่ิงเร็วและเลยไป

ไกลเสียแลว้ 

 เม่ือมาถึงดอนเมือง เห็นนิสิตมหาวิทยาลยัผูจ้ง

ใจมาเพ่ือส่งเราใหถึ้งท่ีไดรั้บของท่ีระลึกเป็นรูป

เคร่ืองหมายของมหาวิทยาลยั ๑๑.๔๕ นาฬิกาแลว้ มีเวลา

เหลืออีกเลก็นอ้ยสาํหรับเปล่ียนเคร่ืองแต่งตวัท่ีสโมสร

นายทหาร ต่อจากนั้นกไ็ปข้ึนเคร่ืองบิน เดินผา่ฝงูชนคน

ซ่ึงเฝ้าดูเราอยูจ่นวาระสุดทา้ย 

 เม่ือข้ึนมาอยูบ่นเคร่ืองบินแลว้กย็งัมองเห็นเหล่า

ราษฎรไดย้ินเสียงไชโยโห่ร้องอวยชยัใหพ้ร แต่เม่ือคน

ประจาํเคร่ืองบินเร่ิมเดินเคร่ืองทีละเคร่ือง ๆ เสียง

เคร่ืองยนตด์งัสนัน่หวัน่ไหวกลบเสียงโห่ร้องกอ้งกงัวาน

ของประชาชนท่ีดงัอยูห่มด พอถึง ๑๒ นาฬิกา เรากอ็อก

เดินทางมาบินวนอยูเ่หนือพระนครสามรอบ ยงัมองเห็น

ประชาชนแหงนดูเคร่ืองบินทัว่ถนนทุกสายในพระนคร 

 บ่ายหนา้ไปทางทิศตะวนัตกมุ่งตรงไปยงัเกาะ

ลงักา(ซีลอน) เสียงเคร่ืองบินดงัสนัน่หนวกหู หากผูใ้ด

อยากจะพดูตะโกนออกมาใหสุ้ดเสียง ดงันั้นจึงไม่มีใคร
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พดูเลย ทางท่ีดีท่ีสุดท่ีพึงทาํคือหลบัตาเสียแลว้       น่ิงคิด

...แปลกดีเหมือนกนัท่ีใจหวนไปคิดวา่ เพียงชัว่โมงเดียวน้ี

เล่า เรากาํลงัเหาะอยูเ่หนือทอ้งทะเลอนักวา้งใหญ่ไพศาล 

แมจ้ะมีเสียงเคร่ืองยนตก์ด็ูเป็นเหมือนเงียบและน่ิงอยูก่บั

ท่ี เพราะเสียงทุก ๆ เสียงจากส่ิงท่ีมีชีวิตและจางหายไป

หมดแลว้ และกาํลงัชินกบัเสียงครางกระห่ึมของ

เคร่ืองยนตน์ั้น หวนกลบัไปนึกดูเม่ือ ๙ เดือนท่ีแลว้มา เรา

กาํลงับินไปในทิศทางตรงกนัขา้ม เพ่ือจะเยี่ยมเยียน

ประเทศหน่ึง เยี่ยมอาณาประชาชนท่ีเราตอ้งพลดัพราก

จากมาถึง ๑๗ ปีเตม็ ๆ โดยท่ีเราเกือบไม่รู้เร่ืองและข่าว

คราวของบา้นเมืองและประชาชนของเราเลยแมแ้ต่นอ้ย...

เด๋ียวน้ีเรากาํลงับินจากประเทศนั้น จากประชาชน

พลเมืองเหล่านั้นไปแลว้ การจากคร้ังน้ีมิไดเ้พียงแต่จาก

มาอยา่งเดียวเท่านั้น ขา้พเจา้ไดจ้ากเร่ืองท่ีล่วงมาแลว้ดว้ย 

สจ๊วตเขา้มาขดัจงัหวะเสีย ทาํใหค้วามคิดท่ีกาํลงั

เพลิดเพลินจางไปเสียจากสมอง เขานาํอาหารกลางวนัท่ีมี

รสกลมกล่อมเขา้มาให ้การเดินทางในระยะต่อมาช่าง

เปล่าเปล่ียวเสียจริง ๆ ส่ิงท่ีมองเห็นในเบ้ืองหนา้ไม่มี

อะไรเสียเลย นอกจากทอ้งทะเลเขียวครามอนัแสนลึก 

นาน ๆ จะแลเห็นเกาะบา้งเป็นคร้ังคราว 

 เรามาถึงเมืองเนเกมโบ (Negambo) ใกลก้บั

โคลมัโบ เมืองหลวงของเกาะลงักาภายหลงัจากท่ีไดบิ้น

มาเป็นเวลานานถึง ๘ ชัว่โมง ถึง ๑๕ นาที เด๋ียวน้ี 

๑๘.๔๕ นาฬิกา ตามเวลาของเกาะลงักาแลว้ เม่ือเทียบกบั

เวลาท่ีกรุงเทพฯ ท่ีน่ีชา้กวา่ ๑ ชัว่โมง ๓๐ นาที พอดี 

 ขา้หลวงประจาํเกาะลงักาคือ เซอร์ยอห์น ฮา

เวิร์ด (Sir John Haward) ไดเ้ดินทางจากโคลมัเบียมาเพ่ือ

ตอ้นรับเรา ขา้พเจา้ข้ึนนัง่รถยนตท่ี์มีท่านขา้หลวงตามมา

ดว้ย ส่วนแม่นั้นไปกบัภรรยาของเรา ระยะทางจาก

สนามบินไปยงัจวนขา้หลวงในเมืองโคลมัโบตอ้งนัง่รถ

ไปราว ๓๐ นาที อนัเป็นระยะท่ีกาํลงัสบาย และมีโอกาส

ไดช้มพมิูประเทศตามถนนตามท่ีเห็นมาดว้ยตา และตาม

คาํบอกเล่าของเซอร์ยอห์น ฮาเวิร์ด รู้สึกวา่เกาะลงักาน้ี

ช่างละมา้ยคลา้ยคลึงกบัเมืองไทยเราเสียจริง ๆ เป็นเมือง

ท่ีอุดมดีและกง็าม ประชาชนกสุ็ภาพและมีนิสยัดี เหตุท่ี

ทาํใหเ้หมือนมากน้ีขอ้สาํคญัอยู่ท่ีนบัถือศาสนาร่วมกนั

กบัไทยเรา 

 พอมาถึงจวนขา้หลวง กต็รงเขา้หอ้งพกัเป็นหอ้ง

กวา้งและสบาย ท่ีน่ีไม่ค่อยร้อนเหมือนเมืองไทย ทั้งไม่มี

ยงุดว้ย ฉะนั้นจึงไม่จาํเป็นตอ้งมีมุง้ เราไดพ้กัผอ่นชัว่ครู่

ภายหลงัท่ีไดเ้ดินทางมาอยา่งเหน็ดเหน่ือย หูยงัอ้ืออยู่

เพราะเสียงเคร่ืองบิน กินขา้วม้ือเยน็กบัขา้หลวง และรู้สึก

ดีใจเหลือเกินท่ีไดห้ลบันอนสบาย เพราะรุ่งเชา้พรุ่งน้ี

จะตอ้งบินต่อไปยงัเมืองการาจี 

 วนัท่ี ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๘๙ เวลา ๐๘.๓๐ 

นาฬิกา ก่อนท่ีจะออกเดินทาง เราไปท่ีวดัใน

พระพุทธศาสนาแห่งหน่ึงท่ีอยู่ในเมือง เขา้ไปในโบสถ์

แลว้จุดเทียน (เทียนไขเราดี ๆ น่ีเอง) เอาดอกไมท่ี้

ขา้หลวงจดัมาใหบู้ชาพระสมภารเจา้วดัน้ีเป็นคนคน

เดียวกนักบัท่ีไดเ้คยตอ้นรับเราเม่ือคราวมาเท่ียวท่ีแลว้ ท่ี

วดัน้ีเองเม่ือ ๘ ปีมาแลว้ พ่ีชายของขา้พเจา้ไดม้าปลกูตน้

จนัทนบ์นแท่นท่ีบูชา ยงัมีรูปถ่ายเป็นรูปพ่ีท่ีเคยมาดว้ยกนั

กาํลงัตั้งท่าปลกูอยูที่เดียว สมภารไดน้าํเราไปยงัตน้จนัทน์

ตน้นั้น คาดวา่จะใหญ่โต แต่ดูไม่เจริญงอกงามเสียเลย สูง

ไม่เกินสองฟุต 

 เม่ืออกมาจากวดั มีประชาชนกลุ่มหน่ึงมาคอย

เฝ้า บางคนยกมือข้ึนไหวอ้ยา่งไทย ๆ เรา บางคนตบมือ 

บางคนตะโกนออกมาดว้ยความพออกพอใจ มาถึง

สนามบินเวลาประมาณ ๐๙.๐๐ นาฬิกา เรา ขา้หลวง และ

ภริยาผูอ้ธัยาศยัสุภาพอ่อนโยน และใหค้วามเอ้ือเฟ้ือต่อ

เราเป็นอยา่งดี แลว้ข้ึนเคร่ืองบินจากมา 

 การเดินทางเป็นไปอยา่งปกติ สจ๊วตนาํอาหารมา

ใหเ้รากินตามเวลามิไดข้าด บางทีกไ็ดรั้บรายงานจาก

นกับินแสดงดว้ยแผนท่ีใหเ้ห็นวา่ เด๋ียวน้ีเราอยูต่รงไหน

บางทีกร็ายงานอากาศท่ีเราจะตอ้งประสบในเบ้ืองหนา้

ตลอดจนความเร็ว และระยะสูงของเคร่ืองบิน ฯลฯ เป็น

การเดินทางท่ีสะดวกสบายดี... 
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 ในตอนจวนจะถึง อากาศไม่สูจ้ะดีเหมือนท่ีแลว้

มา เพราะมรสุมกาํลงัตั้งเคา้ แต่เรากาํลงัจะถึงการาจีอยู่

แลว้ เพราะเคร่ืองบินเร็วทาํเวลาไดดี้มาก เม่ือบินอยูเ่หนือ

เมืองมองดูรอบ ๆ ลกัษณะเป็นทะเลทรายเราดี ๆ น่ีเอง 

ช่างไม่มีชีวิตจิตใจเสียเลย ท่ีตั้งเป็นบา้นเป็นเมืองข้ึนไดก้็

เพราะเป็นท่าเรือใหญ่ อยูใ่นทาํเลท่ีเหมาะ เคร่ืองบินลงถึง

พ้ืนดินเม่ือเวลา ๑๗ นาฬิกา บินมาได ้๘ ชัว่โมง มีพวก

ขา้ราชการมาคอยรับอยูข้ึ่นรถตรงไปยงัศาลาวา่การของ

รัฐบาล เป็นแขกของขา้หลวง เช่นเดียวกบัท่ีเกาะลงักา 

 พรุ่งน้ีเราจะตอ้งบินเป็นระยะทางไกล ฉะนั้นจึง

อยากจะนอนแต่หวัคํ่าสกัหน่อย แต่วา่ตอ้งกินขา้วกบั

ขา้หลวงและคณะ จาํเป็นตอ้งสนทนาปราศรัยถึงเร่ืองท่ี

ไม่มีเร่ืองเหมือนท่ีพวกฝร่ังนิยมกนั กวา่จะไดพ้กัผอ่น

นอนหลบักเ็กือบสองยาม เราเพลียมาก รู้สึกหลบัอยา่ง

ง่ายดาย 

 วนัท่ี ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๘๙ จากศาลาวา่การ

รัฐบาลไปสนามบิน รถว่ิง ๒๐ นาที ผา่นเขา้ไปยา่น

การคา้ในเมือง มีขอ้ท่ีน่าสนใจและพึงสงัเกตอยูบ่า้ง คือ

พบคนนอนหลบัอยา่งสบายอยู่ขา้งทางตามประตู พวกท่ี

ต่ืนลุกข้ึนลา้งหนา้ท่ีท่อนํ้าใกล ้ๆ กบัท่ีนอน และเขาทาํ

กนัอยา่งน้ีในบริเวณท่ีมีตึกรามตามแบบสมยัใหม่ในยา่น

การคา้เช่นนั้น 

 ประชาชนพลเมืองเหล่าน้ีแต่งกายดว้ยเส้ือผา้ท่ี

ขาดว่ิน สีของเส้ือผา้นั้นขาวหรือกค็งตอ้งเป็นขาวมาก่อน 

ท่ีมาแลเห็นเป็นสีเทาไปมากกว่าสีขาวนั้นกเ็พราะระคน

ปนไปกบัฝุ่ น นอกจากน้ียงัไดแ้ลเห็นววัศกัด์ิสิทธ์ิเดิน

ท่องเท่ียวหาอาหารอยูต่ามทอ้งถนนหลวง จะไปไหนมา

ไหนไม่มีใครกลา้จะขบัไล่ ไม่ว่าจะเกิดหิวข้ึนเม่ือไร พบ

ร้านขายผกักเ็ดินเขา้ไปเลือกกินไดต้ามใจชอบ ส่วน

เจา้ของร้านนั้นเม่ือววัเขา้ไปถือวา่เป็นมงคล... 

 ถึงสนามบินเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา และออกบิน

ในทนัทีท่ีมาถึง เคร่ืองบินบ่ายหวัตรงไปสู่ทอ้งทะเลดว้ย

อตัราความเร็ว ๓๒๐ กิโลเมตรต่อชัว่โมง ทอ้งฟ้าแจ่มก

ระจ่างจนสามารถมองเห็นเรือหาปลาเลก็ ๆ ในทอ้งทะเล

ไดถ้นดัทั้ง ๆ ท่ีบินสูงถึง ๒,๕๐๐ เมตร ขา้พเจา้ชอบเดิน

ไปท่ีท่ีนกับินขบับ่อย ๆ และนัง่ลงขา้ง ๆ ตรงท่ีนัง่ของ

นกับินสาํรอง ช่างมีเคร่ืองบงัคบัหลายอยา่งเสียจริง ๆ 

บงัคบัปีก บงัคบัใบพดัเคร่ืองยนต ์ถงันํ้ามนัและอ่ืน ๆ อีก

มาก ในตอนตน้ ๆ ออกจะงง ๆ แต่นกับินเป็นคนท่ีสุภาพ

มาก ไดพ้ยายามช้ีแจงใหเ้ขา้ใจถึงเคร่ืองทุก ๆ ส่วนท่ีมีอยู่ 

 ท่ีขอ้มือนกับินสงัเกตเห็นวา่ผกูนาฬิกาไวส้อง

เรือน เรือนหน่ึง ๖ นาฬิกา อีกเรือนหน่ึง ๔ นาฬิกา  แต่

ของเราเองเป็น ๐๙.๓๐ นาฬิกา เขาอธิบายใหเ้ขา้ใจวา่ ๔ 

นาฬิกานั้นเป็นเวลาท่ีกรีนิช (Greenich) ๖ นาฬิกานั้นเป็น

เวลาท่ีกรุงโคโร ท่ีเรากาํลงัจะไป และ ๐๙.๓๐ นาฬิกานั้น

เป็นเวลาท่ีการาจี เราจะไปโคโรจึงเล่ือนเขม็ถอยหลงั

กลบัไปสามชัว่โมงคร่ึง 

 ราว ๆ เท่ียงเราบินอยูเ่หนือทะเลทรายอาหรับ มี

หลุมอากาศหลายแห่ง ฝร่ังเรียกวา่ “ Bumps” เป็นลม

สูงข้ึน เกิดจากความร้อนของทรายจากเบ้ืองล่างท่ีถกูพระ

อาทิตยแ์ผดเผาหลุมอากาศเหล่าน้ีมีอยูต่ลอดทาง กระทัง่

ผา่นพน้เขตของทะเลทรายไปคือราว ๑๔.๓๐ นาฬิกา การ

ผา่นหลุมอากาศวบั ๆ หวาํ ๆ เช่นน้ีไม่มีความสบายเลย

และความไม่สบายใจน้ีทวีข้ึน เม่ือพวกประจาํเคร่ืองบิน

เล่าใหฟั้งวา่หากเราจาํตอ้งร่อนลงยงัทอ้งทะเลทรายน้ีแลว้ 

ออกจะน่าวิตกอยู่มาก ท่ีชาวพ้ืนเมืองเบ้ืองล่างน้ีมิค่อยจะ

เป็นมิตรท่ีดีของคนแปลกหนา้นกั 

 ล่วงไปอีกชัว่โมงหน่ึงกผ็า่นคลองสุเอช กาํลงัมี

เรือแล่นเขา้คลอง มีเรือรบขนาดหนกัลาํหน่ึงจอดอยูท่ี่นัน่ 

ขนาดของเรือลาํน้ีเห็นจะหนกักวา่เรือศรีอยธุยาประมาณ 

๑๕ เท่า แมก้ระนั้นมองดูช่างเลก็เสียเหลือเกินเม่ือเทียบ

กบัความกวา้งใหญ่ไพศาลของทอ้งทะเล และความเวิ้ง

วา้ง ของทะเลทรายอนัมหึมานั้น 

 เรามาถึงสนามบินอลัมาซา (Almargza) ใกล ้ๆ 

กบักรุงโคโร หลงัจากท่ีทาํการบินมาแลว้เป็นเวลา ๑๑ 

ชัว่โมง ๔๕ นาที เราเหน็ดเหน่ือยเพราะถกูรบกวนดว้ย

เสียงสนัน่หวัน่ไหวของเคร่ืองบิน ดว้ยความสัน่สะเทือน

ของเคร่ืองยนตท์าํเอาเรางงไปหมด 
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 เราไปพกัอยู ่ณ โรงแรมท่ีดีแห่งหน่ึง และได้

พกัผอ่นอยา่งสุขสาํราญในตอนเยน็ สมุหพระราช

มณเฑียรของพระเจา้ฟารุคไดเ้ชิญพระราชปราศรัยของ

พระองคม์า ขา้พเจา้กไ็ดส้นองพระราชปราศรัยไปตาม

สมควรนอกประตูหอ้งของเรา มีตาํรวจอียิปตย์ืนยามอยู ่

ทั้งน้ีเพราะรัฐบาลอียิปตไ์ดจ้ดัไวเ้พ่ือความปลอดภยัของ

เรา 

 กรุงโคโรเป็นเมืองใหม่ท่ีเตม็ไปดว้ยตึก

สมยัใหม่ แต่เบ้ืองหลงัของตึกเหล่าน้ีมีบา้นกระจกงอก

ง่อยอยูเ่ป็นอนัมาก บา้นเหล่าน้ีเป็นท่ีอยูข่องคนจน เล้ียง

เป็ดไก่และสตัวเ์ล้ียงอ่ืน ๆ อีกตามถนน รถรางกเ็ตม็ไป

ดว้ยผูค้นเบียดเสียดเยียดยดั หอ้ยโหนกนัจนไม่มีท่ีวา่ง 

และลว้นแต่แต่งกายดว้ยเส้ือผา้ปุปะไม่มีช้ินดี เป็นผูช้าย

ทั้งนั้นเกือบไม่มีผูห้ญิงปะปนอยูด่ว้ยเลย คลา้ย ๆ กบัท่ีกา

ราจีอยูม่าก ผูค้นหลบัอยา่งแสนสบายตามสนามหญา้ขา้ง

ถนน รถยนตมี์มากแต่เป็นรถรับจา้งท่ีขบักนัอยา่งเร็วปร๋ือ

โดยมาก 

 วนัท่ี ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๘๙ คืนวนัน้ี

สบายดีแทถ้า้ไม่คาํนึงถึงเสียง เสียงท่ีมาจากโรงหนงัใกล ้

ๆ ท่ีพกั กินอาหารเชา้แลว้ก็ออกเดินทางไปสนามบิน 

รถยนตส์มุหพระราชมณเฑียรของพระเจา้ฟารุคมาส่ง

และเชิญพระพรใหเ้ดินทางโดยสวสัดีของพระองคม์า

ประทาน... ขา้พเจา้ตอบขอบพระราชหฤทยัและขอใหน้าํ

ความไปทูลขอใหท้รงพระเจริญสุข กบัขออาํนวยพรให้

ประชาชนพลเมืองของพระองคมี์ความสุขสาํราญดว้ย 

 รอบ ๆ เคร่ืองบินมีตาํรวจอียิปตรั์กษาการณ์อยู่

อยา่งกวดขนัยิ่งนกัเวลา ๐๘.๑๕ นาฬิกา เร่ิมออกเดินทาง 

ต่อมาอีก ๔๐ นาทีกผ็า่นเมืองอาเลกซานเดรียเมืองท่า

ใหญ่ท่ีสุดของอียิปต ์วนัน้ีตอ้งบินถึง ๙ ชัว่โมง ๕๐ นาที 

จะถึงกรุงเจนีวา ราว ๆ ๑๗.๐๕ นาฬิกา 

 ไม่น่าจะเป็นไปไดเ้ลย เม่ือสามวนัท่ีแลว้มา เรา

ยงัอยูเ่มืองไทย แลว้วนัน้ีเราจะถึงสวิสเซอร์แลนดแ์ลว้ 

ระยะทางตั้ง ๑๐,๐๐๐ กิโลเมตรกวา่...เวลา ๑๕.๐๐ 

นาฬิกา เราตอ้งบินฝ่ากระแสลมอนัแรงทาํใหเ้คร่ืองบิน

ตอ้งชา้ลงและชา้ไปกวา่กาํหนด ๑๕ นาที เม่ือเวลา ๑๖ 

นาฬิกาชา้มากข้ึนอีกเป็น ๔๕ นาที เรากาํลงับินอยูเ่หนือ

ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน บางเวลากแ็ลเห็นเกาะต่าง ๆ เกาะ

ใหญ่ท่ีสุดคือเกาะซารดิเนียและคอร์ซิกา กวา่จะแลเห็นฝ่ัง

ก ็๑๖.๔๐ นาฬิกา เป็นชายฝ่ังของฝร่ังเศส อีกชัว่โมงเดียว

เท่านั้นเราจะถึงสวิสเซอร์แลนดแ์ลว้...จากขอบฟ้าสลวั ๆ 

ท่ีบดบงัดว้ยเมฆหมอกแลเห็นเมือง ๆ หน่ึงอยูริ่ม

ทะเลสาบใหญ่ เรากาํลงัมุ่งหนา้ไปสู่เมืองนั้นคือ เมืองเจนี

วา อนัเป็นท่ีหมายปลายทางท่ีเรามาดว้ยเคร่ืองบิน และเรา

จะตอ้งพรากจากพวกประจาํเรือไป คนประจาํเคร่ืองบิน

เหล่าน้ีเป็นคนท่ีดีต่อเรามาก ไดใ้หเ้คร่ืองถมเป็นท่ีระลึก

บินอยูร่อบเมืองรอบหน่ึงแลว้ก็ร่อนลงสู่พ้ืนดินเม่ือเวลา 

๑๗.๕๕ นาฬิกา 

 อธิบดีกรมพิธีการแห่งรัฐบาลสวิสส์ไดม้า

รับรองในนามของรัฐบาล และแนะนาํใหรู้้จกักบับรรดา

ขา้ราชการท่ีมารับ นกัเรียนไทย  เอกอคัรราชทูตไทย และ

ขา้ราชการไทยกพ็ากนัมารับดว้ย รัฐบาลสวิสส์จดัรถยนต์

ไวส่้งเราถึงเมือง 

โลซานน ์ซ่ึงอยูห่่างจากเจนีวาไปราว ๖๐ กิโลเมตร 

 อธิบดีกรมพิธีการและเอกอคัราชทูตไทยนัง่รถ

ไปกบัขา้พเจา้ดว้ย อธิบดีกรมพิธีการเล่าใหฟั้งวา่รัฐบาล

สวิสส์มีความยินดีนกัท่ีขา้พเจา้เลือกมาอยูแ่ละมาศึกษาท่ี

สวิสเซอร์แลนดน้ี์ บอกเขาวา่ชอบประเทศน้ีมากเขาไดช้ี้

ชวนใหช้มสถานท่ีต่างๆท่ีผา่นมา โดยคิดวา่ขา้พเจา้ไม่

รู้จกั และรู้สึกประหลาดใจมากเม่ือไดท้ราบวา่ขา้พเจา้

รู้จกัสถานท่ีเหล่าน้ีแลว้เป็นอยา่งดี เพราะอยูท่ี่น่ีมาถึง ๑๕ 

ปีเศษแลว้ เขารับสารภาพวา่ เขาเพ่ิงเขา้มารับหนา้ท่ีใหม่

และเพ่ิงมาจากอเมริกาใต ้แลว้เรากคุ็ยกนัถึงเร่ืองอ่ืน ๆ 

ต่อไป ไดท้ราบต่อมาวา่ เขาเป็นคนชอบศึกษาเร่ืองราว

ของชาวเรา ชาวตะวนัออก และพระพุทธศาสนาดว้ย 

 พอถึง “วิลลาวฒันา” เขากล็ากลบัอาํนวยพรให้

เรามีความสุขความเจริญ ขา้พเจา้จึงขอใหเ้ขานาํคาํขอบใจ

ของขา้พเจา้ไปแจง้ต่อท่านประธานาธิบดีพร้อมทั้งคาํอวย

พร เพ่ือความเจริญรุ่งเรืองของประเทศนั้นดว้ย 
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 เรากลบัถึงโลซานนแ์ลว้...ไม่ชา้ ขา้พเจา้จะตอ้ง

เขา้เรียนต่อไป... 

                                                                                                                            

ภูมิพลอดุลยเดช 
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คาํถามสําคญักว่าคาํตอบ 

 

                                                                                                  เรียบเรียงโดย  อาจารยสุ์ภกญัญา  ชวนิชย ์                                                                                                                                                   

 

รายการหนงัสือส่ือความรู้ ช่วงหนงัสือชวนคุย 

ออกอากาศทางสถานีวทิย ุFM ๙๗.๗๕ Mhz.  

 “คล่ืนสีขาวของชาวพุทธ” 

คร้ังท่ี ๒๒ 

คาํถามสาํคญักวา่คาํตอบ ผลงานของนกัเขียน

อารมณ์ดี  คือ คุณตุม้ สรกล อดุลยานนท ์หรือ ท่ีคุน้เคย

ในนามปากกาวา่ หนุ่มเมืองจนัท ์โดย สาํนกัพิมพม์ติชน  

....ถา้เราถามเร่ืองความรํ่ารวย  เรากจ็ะหาคาํตอบ

เร่ืองความรวย ดงันั้นถา้ถามเร่ืองความสุข เรากจ็ะคน้

คาํตอบเร่ืองความสุขไดเ้หมือนกนั คาํถามจึงเป็นการบอก

ทิศ ส่วนคาํตอบเป็นเพียงการบอกทาง และทิศของคาํถาม

จะใหท้างของคาํตอบ  ถา้ทิศผิดทางกถ็ูกไปไม่ได ้  ใน

หนงัสือเล่มน้ีคุณสรกล หรือ คุณหนุ่มเมืองจนัท ์จะเล่า

เร่ืองราวท่ีสะทอ้นการตั้งคาํถามของเจา้ของเหตุการณ์

ต่างๆ และนาํไปสู่มุมมองหรือทศันคติของบุคคลนั้นต่อ

เร่ืองราวนั้นๆ ไดอ้ยา่งน่าสนใจเพ่ือพยายามท่ีจะบอกเรา

วา่  คาํถามท่ีดีจะมาสู่คาํตอบท่ีดี  ชีวิตของเราไม่มีใคร

กาํหนดโจทยใ์หเ้หมือนตอนเรียนหนงัสือ เราตอ้งตั้ง

คาํถามเองและตอบเอง....และชีวิตเราจะเป็นอยา่งไรก็

ข้ึนกบัคาํถามน่ีเอง 

คาํถามชุดแรก คือ เร่ืองความเงียบ   ในขอ้สงสยั

ของจอนห์ เคจ  กบับทเพลง ๔ นาที ๓๓ วินาที  และเร่ือง

ความวา่งเปล่า กบัผา้ใบสีขาวของโรเบิร์ต  โรเซนเบอร์ก   

ในเร่ืองความเงียบนั้น เม่ือหา้สิบแปดปีก่อนน้ี เดวิด 

ทูดอร์ นกัเปียโนช่ือดงัไดบ้รรเลงบทเพลง ช่ือ ๔ นาที 

๓๓ วินาที ท่ีวูด๊สตอ็ก นิวยอร์ก  เพลงน้ีมีความยาว

เท่ากบัช่ือของเพลง แบ่งเป็น ๓ องก ์ ช่วงแรก ๓๐ วินาที 

ช่วงท่ีสอง ๒ นาที ๒๓ วินาที และช่วงท่ีสาม ๑ นาที ๔๐ 

วินาที ทุกช่วงตอนบรรเลงดว้ยโนต้ตวัเดียว คือ ความ

เงียบ  เดวิด ทูดอร์ เร่ิมตน้ดว้ยการปิดฝาครอบล่ิมเปียโน

หรือคียบ์อร์ด แสดงถึงการเร่ิมตน้องกท่ี์หน่ึง จากนั้นกน่ิ็ง 

๓๐ วินาทีผา่นไป เขาเปิดฝาครอบล่ิมข้ึน แสดงวา่จบองก์

แรก ปิดฝาล่ิมอีกคร้ัง เพ่ือบอกคนดูวา่การแสดงองกท่ี์

สองเร่ิมตน้แลว้ เวลาผา่นไปเร่ือยๆ เขาพลิกแผน่โนต้ที

ละหนา้ จนครบ ๒ นาที ๒๓ วินาที เขากเ็ปิดฝาล่ิมเปียโน

อีกคร้ัง จากนั้นก็ปิดฝาล่ิม เร่ิมองกท่ี์สาม ๑ นาที ๔๐ 

วินาที ทูดอร์กเ็ปิดฝาครอบล่ิมเปียโนเป็นคร้ังสุดทา้ย ถอย

ห่างและโคง้คาํนบัผูช้ม จบเพลง ๔ นาที ๓๓ วินาที 

เช่ือไหมคะ วา่ จอนห์ เคจ  ใชเ้วลานานมากกวา่

จะแต่งเพลงน้ีสาํเร็จ และท่ีมาก็คือ ก่อนหนา้น้ีเขาเคย

สงสยัวา่โลกน้ีมี “ความเงียบ” จริงหรือไม่ “เคจ” จึงขอ

อนุญาตมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด ใชห้อ้งเก็บเสียงท่ีมีกาํแพง

ดูดเสียงทดลองหา “ความเงียบ” เขาอยูใ่นหอ้งน้ีเป็นเวลา

หลายชัว่โมง แมจ้ะอยู่น่ิงๆเงียบๆ แต่ก ็“ไม่เงียบ” เพราะ

แมจ้ะน่ิงและเงียบเพียงใด เขากไ็ดย้ินบางเสียงเป็นเสียง

สูงกบัเสียงตํ่า เม่ือสอบถามผูเ้ช่ียวชาญดา้นน้ี กไ็ดค้าํตอบ

วา่ เป็นเสียงของระบบประสาทและเสียงไหลเวียนของ

เลือดในตวั  จอนห์ เคจ  จึงสรุปวา่ในโลกน้ีไม่มีความ

เงียบโดยสมบูรณ์  และแรงบนัดาลใจของเสียงเพลง ๔ 

นาที ๓๓ วินาทีจึงเร่ิมตน้ข้ึน  เขาเร่ิมตั้งคาํถามกบันิยาม

ความหมายของคาํวา่ “เงียบ” และไดค้าํตอบวา่ เสียง และ

ความเงียบ แทบจะไม่มีอะไรแตกต่างกนัเลย หากจะมีก็

เพียงแค่ ความคิด ท่ีจะเอาใจใส่ หรือ ความคิดท่ีจะไม่เอา

ใจใส่ ต่อการรับฟัง...เท่านั้นเอง ถา้ใส่ใจท่ีจะฟังกจ็ะได้
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ยินเสียง   แต่ถา้ไม่เอาใจใส่ท่ีจะรับฟังกจ็ะไม่ไดย้ินอะไร 

ใส่ใจกด็งั ไม่ใส่ใจกเ็บา หรือ ไม่ไดย้ิน และนัน่คือความ

เงียบ  

ในตอนแรก จอนห์เคจ ยงัไม่กลา้ท่ีจะใชค้วาม

เงียบเป็นเสียงเพลง จนกระทัง่วนัหน่ึงเขาไดไ้ปดูงาน

ศิลปะ ของ โรเบิร์ต โรเซนเบิร์ก  และเห็นภาพท่ีวา่งเปล่า 

มีแต่ผา้ใบสีขาวท่ีอยูบ่นเฟรม และแสงเงาของคนดู 

ตน้ไม ้ท่ีเปล่ียนแปลงไปเร่ือยๆบนผา้ใบสีขาว  เขาบอก

วา่น่ีคือ สนามบินของแสงและเงา หรือภาพสะทอ้นของ

อากาศ มนัไม่ใช่ส่ิงท่ีมองเห็นแต่เป็นวิธีการมองของเรา

ต่างหาก  และจอนห์เคจบอกวา่ ภาพนั้นคือคาํอนุมติัให้

เขาเขียนเพลงแห่งความเงียบน้ี  และบทเพลงน้ีกไ็ม่ใช่

ความเงียบท่ีแทจ้ริงเพราะช่วงเวลาท่ีไม่มีเสียงบนเวที 

ความเงียบของดนตรีกคื็อ สนามบิน ของเสียงอ่ืนๆรอบ

ขา้งความเงียบจึงไม่ใช่เร่ืองของเสียง แต่เป็นเร่ืองความ

เปล่ียนแปลงภายในจิตใจและความไม่หยดุน่ิง  ภาพของ

โรเซนเบิร์ก สอนเราวา่ “ส่ิงท่ีเราเห็น ไม่สาํคญัเท่ากบั

วิธีการมอง” 

อีกเร่ืองหน่ึงท่ีน่าสนใจ คือประวติัท่ีน่าสนใจใน

การนาํประเทศแอฟริกาใตข้องท่านประธานาธิบดี  

เนลสนั แมนเดล่า  เร่ืองนาํจากขา้งหลงั  ซ่ึงผูเ้ขียนได้

หยิบยกความบางตอนจากหนงัสือเร่ือง วิถีแมนเดล่า  มา

เล่าใหฟั้งวา่ ...  เป็นเพราะคาํถามในวิธีการเป็นผูน้าํของ

แมนเดลาต่างจากคนอ่ืน เขาไม่ไดเ้ร่ิมตน้คาํถามจาก

ตาํแหน่ง หรือ การยืนของผูน้าํแต่เขาตั้งคาํถามไปท่ี

เป้าหมาย  คือ จะทาํอยา่งไรใหค้นยอมรับ และบรรลุเป้า

หมายความสมานฉนัทข์องคนแอฟริกาใตไ้ด ้จากนั้นจึง

กาํหนดการยืนของตวัเองวา่ “ผูน้าํท่ีดี ตอ้งอยูข่า้งหลงั” 

เพราะความสาํคญัของการเป็นผูน้าํ ไม่ใช่ตาํแหน่ง 

การยืน แต่เป็นตาํแหน่งทางความคิด  ยืนอยูข่า้งหลงัแต่

ตอ้งนาํทางความคิด 

ท่ีมาของจุดยืนดงักล่าวน้ีเป็นเพราะในวยัเดก็ 

แมนเดลา เคยตอ้งไล่ตอ้นฝงูววัไปกินหญา้และพากลบั

คอก ซ่ึงเขากล่าววา่ เม่ือเราตอ้งการใหว้วัเดินทางไป

ในทางท่ีตอ้งการ เราตอ้งอยูข่า้งหลงัพร้อมกบัไม ้และหา

ววัท่ีฉลาดๆหน่อยสองสามตวัใหไ้ปอยูท่ี่ขา้งหนา้ฝงูแลว้

ควบคุมใหเ้ดินไปตามทางท่ีตอ้งการ ฝงูววัท่ีเหลือก็จะ

เดินตามหวัหนา้ฝงูไปเอง  แต่เธอตอ้งนาํทางพวกมนัมา

จากขา้งหลงั เพราะถา้เดินนาํไปกจ็ะดูแลววัตวัท่ีเดินอยู่

ทา้ยๆไม่ทัว่ถึงและอาจเดินหลงฝงูได ้แต่ถา้มอบใหว้วัท่ี

ฉลาดเดินนาํไป และเดินตามขา้งๆคุมอยูข่า้งหลงั 

ตาํแหน่งเดินจะทาํใหเ้ห็นภาพรวมได ้ตวัไหนเดินหลงก็

ตอ้นได ้ ซ่ึงกห็มายถึงวา่ การเป็นผูน้าํท่ีดีไม่จาํเป็นตอ้ง

แสดงความคิดเห็นโออ้วดวางภูมิแลว้สั่งใหผู้อ่ื้นทาํตาม 

หากตอ้งรู้จกัฟังและแสวงหาขอ้ตกลงท่ียติุพอ้งกนั  แลว้

จึงผลกัดนัใหทุ้กคนลงมือทาํ  การฟังจึงเป็นหลกัการ

บริหารท่ีสาํคญัยิ่งและเป็นคุณสมบติัท่ีผูน้าํควรจะมี  

เหมือนท่ีจอห์นเคจบอกไวว้า่ การฟังท่ีดีตอ้งใส่ใจในส่ิงท่ี

คนอ่ืนพดูดว้ย ถา้ใส่ใจเสียงก็จะดงั  

ถา้ไม่ใส่ใจเสียงกจ็ะเบาหรือไม่ไดย้ิน 

อีกท่านหน่ึงท่ีใส่ใจใหค้วามสาํคญัและเขา้ใจ

ความหมายของส่ิงท่ีอยูภ่ายในของตวัเองไดดี้  คือ คุณ

ดวงฤทธ์ิ บุนนาค ซ่ึงหลายคนขนานนามวา่ เป็นสถาปนิก

มือทองของยคุน้ี  เขาบอกวา่ เวลาท่ีมีคนเสนอให้

ออกแบบโครงการ เขาจะเร่ิมตน้ดว้ยการฟังเสียงกระซิบ

ของท่ีดินก่อน ซ่ึงหมายถึง เขาจะไปดูท่ีดินแปลงนั้น ดู

แดด สมัผสัทิศทางลม ดูรูปท่ีดิน และดว้ยความเป็นมือ

อาชีพ ประสบการณ์และความรู้สึกของเขาก่อใหเ้กิด

จินตนาการท่ีลงตวั และเขากลา้ท่ีจะบอกวา่ สถาปนิกตอ้ง

รู้เร่ืองการตลาดกจ็ริงแต่ไม่ตอ้งทาํการตลาด   เพราะ

การตลาดของสถาปนิกคือ ผลงานท่ีเขาออกแบบ  

สาํนวนของเขากคื็อ ตอ้งใหผ้ลงานส่งเสียงกระซิบ เพราะ

เสียงกระซิบของงาน คือ การตลาดของสถาปนิก  

เหมือนกบัท่ีคุณธนินทร์  

เจียรวนนท ์กล่าวเสมอวา่ นกัธุรกิจทุกคนตอ้งอยา่ลืม ซิก

เซนทข์องตวัเอง สมัผสัท่ีหกไม่ใช่ส่ิงมหศัจรรยห์รือไสย

ศาสตร์แต่มาจากอะไรบางอยา่งท่ีสะสมกนัมานาน ซ่ึงแต่

ละจะเร็ว ชา้ต่างกนั ความแม่นยาํต่างกนั  ซ่ึงจริงๆแลว้ก็
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คือ เสียงกระซิบจากประสบการณ์ เสียงกระซิบจาก

ความรู้สึก  เสียงกระซิบจากสมองซีกขวา  เสียงกระซิบ

จากภายในนัน่เอง  ดงันั้นขออย่าใชเ้หตุผลมากเกินไปจน

ลืมเสียงกระซิบจากความรู้สึกของตนเอง เพราะความสุข 

หรือ ความทุกข ์เป็นเร่ืองสาํคญัและเป็นเร่ืองของ

ความรู้สึกลว้นๆ 

เส้ือยืดแตงโม เส้ือยืดยี่หอ้น้ีมียอดขายปีละหน่ึง

พนัส่ีร้อยลา้นบาท  เจา้ของกิจการคือ คุณอดิศร พวงชมพ ู 

ซ่ึงคุณหนุ่มเมืองจนัทเ์ล่าวา่ เป็นรุ่นพ่ีท่ีธรรมศาสตร์ ท่ีน่า

ใหใ้ครๆเรียนรู้ท่ีมาในอดีตท่ีนาํเขาไปสู่เป้าหมายไดอ้ยา่ง

น่าท่ึง  สมยัเรียน คุณอดิศร เป็นพ่ีใหญ่ของชมรมอีสาน 

ก่อร่างสร้างตวัโดยทาํงานหาเล้ียงตวัเองมาตั้งแต่เป็น

นกัศึกษา โดยท่ีตั้งใจไวเ้ลยวา่จะใชเ้งินไม่เกินวนัละ ๒๐ 

บาท ตอนนั้นเขามีเงินทุนไม่มาก แต่อยากไดเ้ส้ือไปขาย

เยอะๆ เพราะมีแบบเส้ือยิ่งมาก โอกาสการขายยิ่งสูง เขา

เสนอเจา้ของโรงงานวา่ ขอเส้ือผา้ไปมากหน่อย แต่ขาย

เสร็จในแต่ละวนัใหไ้ปเก็บเงินไดเ้ลยขายไดเ้ท่าไรเขาก็

เกบ็ไวใ้ช ้๒๐ บาท ขายได ้๔๐๐๐ บาท ใหเ้ถา้แก่ ๓๙๘๐ 

บาท ทั้งตน้ทุนสินคา้และฝากกาํไรไวด้ว้ย  เรียกไดว้า่ 

อดทนใชว้นัละ ๒๐ บาทไป ๑ ปี ส้ินปีจะไดเ้ป็นเจา้หน้ี

เถา้แก่  เขาบอกวา่ถา้ใครอยูก่บัความอดทนไดจ้ะ

กลายเป็นคนอีกระดบัหน่ึงท่ีมีศกัยภาพสูงกวา่คนอ่ืน 

วนัน้ีเขาเป็นเจา้ของโรงงานท่ีมีพนกังานกวา่ 

๑๐๐๐ คน และในช่วง ๑๐ ปีท่ีผา่นมามีคนลาออกไม่ถึง 

๑๐ คน  คุณอดิศรเคยเล่าวา่  หลกัการรับคนงานของเขา

คือ จะเลือกคนท่ีรักแม่ก่อน เพราะเพียงคาํถามเดียวของ

เขาท่ีตอ้งการคาํตอบกคื็อเร่ืองความรัก ความผกูพนักบั

แม่ เพราะเขาเช่ือวา่คนรักแม่มกัจะไม่ทาํชัว่และมีความ

รับผิดชอบ คนกลุ่มน้ีจะขยนัทาํงานและเกบ็เงินส่งกลบั

บา้นหมด  เพียงคาํถามเดียวน้ี เช่ือวา่เขาจะไดค้นดีมา

ร่วมงาน 

อีกประการหน่ึง แทนท่ีเขาจะใชพ้ื้นท่ีริมนํ้าไว้

สร้างบา้นหรือท่ีพกัแขกต่างประเทศ เขากลบัสร้าง

โรงงานไวริ้มนํ้า ดว้ยเหตุผลง่ายๆวา่  แขกต่างประเทศ

เจรจาแค่ชัว่โมงหรือสองชัว่โมงกก็ลบั แต่คนงานอยูท่ี่น่ี

ทาํงานตลอด มุมส่วนน้ีน่าจะใหค้นทาํงานไดดี้กวา่ 

โรงงานแห่งน้ีจึงมีกระจกใสใหค้นงานไดส้มัผสัความ

งามของแม่นํ้า  ท่ีน่ีไม่มีการตอกบตัรเขา้ทาํงาน โรงงาน

เปิด ๒๔ ชัว่โมง  ใครอยากทาํงานตอนไหนกไ็ด ้เพราะ

รายไดข้องแต่ละคนข้ึนอยูก่บัจาํนวนเส้ือยืดท่ีเยบ็เสร็จ 

คนงานของแตงโมมีรายไดเ้ดือนละสองหม่ืนบาท ทุกคน

อาศยัอยูใ่นหอพกัในโรงงาน  ค่าหอพกัและค่าอาหาร

เดือนละ ๙๐๐ บาท เขาเล่าวา่ทุกปีคนงานจะชวนเขาไป

เยี่ยมบา้น ไม่ไดไ้ปเป็นเจา้ภาพอะไรแต่อยากจะโชว์

เจา้นายใหรู้้วา่บา้นท่ีสร้างดว้ยนํ้าพกันํ้าแรงนั้นเป็น

อยา่งไรบา้ง.... 

อีกเร่ืองท่ีน่าสนใจ  คือ  เร่ืองราวและสไตลก์าร

ทาํงานของบ๊ิกบอส อาณาจกัรแสนลา้นอยา่ง

เครือสหพฒัน ์ ซ่ึงคุณหนุ่มเมืองจนัท ์ไดเ้ขียนถึง คุณ

บุณยสิทธ์ิ โชควฒันา วา่เขาเป็นคนท่ีถ่อมตวัมาก และเคย

ใหส้มัภาษณ์ไวว้า่ ความสาํเร็จของเขามาจากความไม่รู้

และความอยากรู้ เจา้สวับุณยสิทธ์ิ พดูบ่อยมากๆวา่ ผม

เป็นคนความรู้นอ้ย ไม่ไดเ้รียนสถาบนัการศึกษาชั้นสูง  

ภาษาไทยกรู้็คร่ึงๆกลางๆ  ภาษาจีนกรู้็คร่ึงๆกลางๆ  

ญ่ีปุ่นกรู้็คร่ึงๆกลางๆ วิธีทาํธุรกิจของผมจึงไม่ไดอ้าศยั

หนงัสือเป็นหลกั  เขาเปรียบเทียบสไตลก์ารบริหารงาน

ของเขาเหมือนกบัภาษา  การตั้งคาํถามวา่รู้นอ้ยจึงทาํให้

เขาดึงทุกอยา่งท่ีดีมาจากทุกแหล่ง  การมีจุดอ่อนอยูท่ี่

เรียนนอ้ย กมี็จุดเด่นอยูท่ี่เรียนนอ้ยดว้ย การศึกษาท่ีไม่สูง

มากอาจทาํใหเ้ขาไม่ติดกรอบ ทุกอยา่งในโลกธุรกิจ ลว้น

เป็นส่ิงแปลกใหม่ทั้งส้ิน  ความไม่รู้ทาํใหเ้ขาไม่ทาํตวัเป็น

ภูเขาสูงและไม่ทาํตวัธรรมดาในระดบัพ้ืนราบ แต่เขาถ่อม

ตวัลดระดบัตํ่ากวา่พ้ืนราบโดยเป็นคนท่ีใฝ่รู้ไปเสียทุก

อยา่ง และความอยากรู้น้ีเอง เป็นตวัดึงดูดกระแสธาร

ความรู้ท่ีไหลลงจากยอดเขามาสู่แอ่งนํ้าท่ีเกบ็กกัความรู้

มากมาย  

มีบทเรียนหน่ึงท่ีน่าศึกษาของคุณบุณยสิทธ์ิ 

ไม่ใช่เร่ืองความสาํเร็จ แต่เป็นความลม้เหลว เขาบอกวา่ 
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ตน้ทุนของความผิดพลาดนั้นแพงมาก ดงันั้นทุกคร้ังท่ี

ผิดพลาดหรือลม้เหลว เขาจะไม่เกบ็ไวค้นเดียว แต่จะเล่า

ใหค้นอ่ืนฟัง เพราะยิ่งคนอ่ืนรับรู้มากเท่าไร กเ็หมือนการ

เฉล่ียตน้ทุนออกไป ความรู้จากความลม้เหลว นอกจากจะ

ทาํใหบ้ริษทัในเครือทั้งหมดไม่กา้วพลาดซํ้ารอยเดิมแลว้ 

ยงัเป็นความรู้ท่ีสามารถต่อยอดทาํกาํไร และเงินท่ีไดม้า

อาจมากกวา่เงินท่ีเสียไปกไ็ด ้  การทาํธุรกิจของสหพฒัน์

ผูบ้ริหารสูงสุด ตั้งคาํถามจากความไม่รู้และอยากรู้  ซ่ึง

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทกัษ ์เคยบอกวา่ สไตลก์ารบริหาร

ของสหพฒันเ์ป็นสไตลข์องตวัเอง แบบผสมผสานทั้งจีน 

ญ่ีปุ่น ไทย และตะวนัตก  

เร่ืองราวสุดทา้ยท่ีจะนาํมาเล่าในรายการวนัน้ี 

คือ เร่ืองมองอีกมุม  เป็นเร่ืองราวท่ีคุณหนุ่มเมืองจนัท์

นาํมาจากบลอ็กของคนท่ีใชน้ามวา่ นํ้าออ้ย สาวเมืองชล   

เธอเขียนเล่าไวน่้ารักมากวา่...  

พ่อเคยบอกวา่ เวลาเกบ็สายยางหรือขวดนํ้าเรา

ควรเกบ็ในท่ีร่ม ไม่อยา่งนั้นแสงแดดจะทาํใหเ้กิดตะไคร่

เกาะในสายยางหรือแขวนลอยในขวดนํ้า ทาํใหเ้ราตอ้งทาํ

ความสะอาดหรือตอ้งท้ิงสายยางหรือขวดไปโดยใช่เหตุ 

ตะไคร่นํ้าในความคิดของฉนั จึงเป็นส่ิงท่ีน่ารังเกียจ แต่

เม่ือโตข้ึน ตะไคร่นํ้า กลบัมีอีกแง่มุมท่ีทาํใหฉ้นั

ประหลาดใจ  นัน่คือ ในสวนท่ีบา้นมีไหควํ่าไวม้ากมาย 

เพราะเม่ือก่อนแม่เคยคา้ขายและเอาไหมาดองผกัขาย เม่ือ

เลิกกิจการจึงมีไหท่ีเหลือตกทอดมาใหลู้กหลานดู วนั

หน่ึงญาติท่ีมีภูมิลาํเนาทางภาคใตแ้วะมาเยี่ยม และเอ่ย

ปากขอไหกลบัไปเพราะเห็นสวย ญาติคนนั้นเอาไหไป

วางประดบัสวนในสาํนกังานเล่นๆ เน่ืองจากภาคใตเ้ป็น

แหล่งฝนชุก เม่ือเวลาผา่นไปไหเหล่านั้นจึงมีตะไคร่เกาะ

ตามพ้ืนผิวเขียวคร้ึมไปหมด  สาํนกังานของญาติมีลูกคา้

แวะเขา้ออกต่อเน่ืองในแต่ละวนั วนัหน่ึงลกูคา้ตาดีไปพบ

ไหตะไคร่เกาะเขา้เกิดชอบใจจึงเจรจาขอซ้ือในราคา

หลายพนับาท 

จากไหไร้ราคาค่างวดท่ีบา้นเราวางท้ิงไวไ้ม่ใยดี

ในสวน เพียงมีตะไคร่เกาะโดยธรรมชาติกลบัทาํใหว้ตัถุ

ชนิดเดียวกนัมีราคาเพ่ิมข้ึนอยา่งน่าอศัจรรย ์ ไม่นานมาน้ี

ฉนัไปเท่ียวชมบา้นเก่าคลาสสิกท่ีพิพิธภณัฑช์าวบางกอก

ในซอยเจริญกรุง ๔๓ ฉนัพบมุมเลก็ ๆ มุมน้ีโดยบงัเอิญ 

ภายในอาณาบริเวณร่มคร้ึมของพิพิธภณัฑ ์ ฉนัไม่รู้วา่ตุ่ม

ใบน้ีทาํหนา้ท่ีของมนัมานานแค่ไหน แต่คราบเขียวของ

ตะไคร่บนพ้ืนผิวของมนัอาจจะบอกเล่ากาลเวลาของมนั

ไดร้ะดบัหน่ึง  ตุ่มใบเดียวกนัน้ีบางคนอาจเดินผา่นไป

โดยเห็นเป็นของใชใ้นบา้นเก่าครํ่ าคร่าช้ินหน่ึง หรืออาจ

ผา่นมุมน้ีไปโดยไม่ทนัสงัเกตดว้ยซํ้า ขณะท่ีบางคนอาจ

ต่ืนเตน้กบัศิลปธรรมชาติบนพ้ืนผิววตัถุจนตอ้งหยดุช่ืน

ชมและพกัใจชัว่ครู่กบัตุ่มใบเลก็ใบน้ี  คราบตะไคร่สอน

ใหฉ้นัรู้วา่คุณค่าของส่ิงใดกต็ามข้ึนอยูก่บัผูม้อง 

เช่นเดียวกบัเร่ืองราวท่ีพบเจอในแต่ละวนั เหตุการณ์

เดียวกนั รายละเอียดเดียวกนั คนมองโลกในแง่ร้ายอาจ

มองวา่ทาํใหทุ้กขส์าหสั ขณะท่ีคนมองโลกในแง่ดี

สามารถพลิกวิกฤตใหเ้ป็นความสุขไดเ้สมอ.... เขียวแห่ง

คราบตะไคร่ อยูท่ี่ใครจะเห็นงาม และคาํตอบของชีวิตอยู่

ท่ีเราตั้งคาํถาม 

 

 

 

 

 

  

 



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

ข้าพเจ้าได้ช�าระค่าสมาชกิ จ�านวน_________________บาท (__________________________________________________)

o เงินสด

o ธนาณัติ (ธนาณัติ ปณ.ธัญบุรี ในนาม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย)

o โอนเงินเข้าบัญชี � ธนาคารกรุงเทพ สาขาคลองหลวง บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 222-3-01198-8

   � ธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต-นครนายก คลอง 4 บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 148-6-00715-5

   � ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลอง 6 ธัญบุรี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 416-2-222712-8

เมื่อโอนแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินกลับทาง E-Mail: phimlada@eau.ac.th  หรือ Fax 02-577-1053

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




