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เวลาช่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว วารสาร EAU Heritage ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นี้ 

เป็นฉบับสุดท้ายของปี 2558 แล้ว พร้อมกับการจากไปของเหตุการณ์ส�าคัญ ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 พสกนิกรชาวไทยต่างมีความปลื้มปิติกับ กิจกรรม “Bike For Dad” เพื่อแสดง

ความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราชาวไทย เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันพระราชสมภพ  

88 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ในโอกาสนี้บรรณาธิการขอขอบคุณ ท่านรองศาสตราจารย์ นภาลัย สุวรรณธาดา  

ที่ได้ประพันธ์กลอนสดุดีพระเกียรติพระองค์ท่าน เพื่อน�าลงในวารสารฉบับนี้

บทความที่เผยแพร่ในวารสารปีที่ 5 ฉบับท่ี 3 นี้ ได้รับการคัดเลือกมาจากบทความจ�านวนมากท่ีส่งมาตีพิมพ ์

กับเรา ส่วนมากเป็นบทความในด้านบริหารการศึกษา จ�านวน 16 เรื่อง รัฐประศาสนศาสตร์ การเมืองและเศรษฐกิจ 

จ�านวน 13 เรื่อง การบริหารการตลาด 2 เรื่อง และกฎหมาย 2 เรื่อง และบทความพิเศษ 1 เรื่องรวมเป็น 34 บทความ  

(เป็นบทความจากนักวิชาการ ภายนอก 19 บทความ นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 15 บทความ) 

บรรณาธิการขอแนะน�าบทความวิชาการในฉบับนี้ท่ีน่าสนใจ ทางด้านกฎหมายเร่ือง “หลักอ�านาจเสริมของศาลอาญา 

ระหว่างประเทศ กับอาชญากรรม”, บทความพิเศษของประเทศเพื่อนบ้าน จากอินโดนีเซียชื่อ “ASEAN ECONOMIC 

COMMUNITY and CONSAL Professional Librarians” และบทความวิจัยจากประเทศใต้หวันชื่อ “An Analysis 

of Disaster Management Systems in the Government, Civil Society, and International Organizations: The 

Case of Taiwan” อนึ่งบทวิจารณ์หนังสือในฉบับนี้เป็นเรื่องราวที่น่าอ่านอย่างยิ่ง คือ เบิกบานกลางคลื่นลม  

และแนวทางแห่งความสุข ซึ่งเรียบเรียงโดย อาจารย์สุภกัญญา ชวนิชย์

กองบรรณาธิการวารสาร EAU Heritage ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขอขอบคุณท่านผู้เขียน  

ท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านทุกท่านที่ให้ความสนใจและไว้วางใจวารสารของเราเป็นอย่างดีตลอดมา และหวัง 

เป็นอย่างยิ่งว่าบทความที่เราได้เลือกสรรมาตีพิมพ์มีประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน

บรรณาธิการขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาอ่านและแนะน�าการปรับแก้

บทความวิชาการ บทความพิเศษ และบทความวิจัยให้มีคุณภาพทางวิชาการยิ่งขึ้น 

ท้ายนี้กองบรรณาธิการขอขอบคุณท่านอาจารย์ Robert D. Butterfield, Neil Groves, and Associate  

Professor Dr. Sushama Kasbekar ที่ได้ช่วยตรวจแก้ภาษาอังกฤษในส่วนของชื่อเรื่อง และบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

คณะผู้จัดท�าวารสารมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะท�าให้วารสารมหาวิยาลัยอีสเทร์นเอเชียมีคุณภาพดียิ่งขึ้นในปีต่อ ๆ  ไป

            บรรณาธิการ

บทบรรณำธิกำร
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หลกัอาํนาจเสริมของศาลอาญาระหว่างประเทศ กบัอาชญากรรมอนัเป็นการรุกราน 

Complementarily Principle of the International Criminal Court and the Crime  

of Aggression 

  

                                                                                                                                                          กิตติ  ชยางคกุล                                                                                                                                        

บทคัดย่อ 

 อาชญากรรมอนัเป็นการรุกราน เป็นอาชญากรรมร้ายแรงตามกฎหมายระหวา่งประเทศท่ีอยูภ่ายใตเ้ขตอาํนาจ

ในการดาํเนินคดีของศาลอาญาระหวา่งประเทศ การใชอ้าํนาจเพ่ือดาํเนินคดีอาชญากรรมดงักล่าว ธรรมนูญกรุงโรมวา่

ดว้ยศาลอาญาระหวา่งประเทศไดก้าํหนดใหศ้าลภายในของรัฐมีอาํนาจในการดาํเนินคดีอาชญากรรมอนัเป็นการรุกราน

เหนือศาลอาญาระหวา่งประเทศ กล่าวคือศาลอาญาระหวา่งประเทศจะปรับใชอ้าํนาจดาํเนินคดีอาชญากรรมรุกรานก็

ต่อเม่ือปรากฏวา่ศาลภายในของรัฐลม้เหลวในการดาํเนินคดีอาชญากรรมระหวา่งประเทศท่ีเกิดข้ึนในดินแดนของรัฐ 

ตามหลกัอาํนาจเสริม บทความน้ีนาํเสนอลกัษณะของอาชญากรรมอนัเป็นการรุกราน กลไกการดาํเนินคดีตามหลกั

อาํนาจเสริมของศาลอาญาระหวา่งประเทศ ตลอดจนประเดน็กฎหมายเก่ียวกบัการดาํเนินคดีอาชญากรรมอนัเป็นการ

รุกรานตามหลกัอาํนาจเสริมของศาลอาญาระหวา่งประเทศ 

 

คําสําคัญ: หลกัอาํนาจเสริม, ศาลอาญา, อาชญากรรม 

  

Abstract 

 Crime of aggression is a core crime of international law, which is under the jurisdiction of the international 

Criminal Court (ICC). The exercise of ICC jurisdiction over crime of aggression shall comply with complementarily 

principle where the ICC will interfere to apply its jurisdiction only when national criminal mechanism fails to do that. 

This article will explore the nature of the crime of aggression, the ICC complementarily mechanism and the legal 

issues concerning the application of ICC complementarily jurisdiction over the crime of aggression.  

  

Keywords:  Crime of aggression, core crime, international law 
 

ความนํา  

 ศาลอาญาระหวา่งประเทศ (International 

Criminal Court) เป็นกลไกในระดบัสากลท่ีถูกจดัตั้งข้ึน

โดยธรรมนูญกรุงโรมวา่ดว้ยศาลอาญาระหวา่งประเทศ 

(ธรรมนูญกรุงโรมฯ) เพ่ือดาํเนินคดีอาชญากรรมระหวา่ง

ประเทศท่ีมีความร้ายแรง 4 ประการ ไดแ้ก่ อาชญากรรม

ฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุ (crime of genocide) อาชญากรรมสงคราม 

(war crimes) อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ (crimes against 

humanity) และอาชญากรรมอนัเป็นการรุกราน (crime of 

aggression) (ธรรมนูญกรุงโรมฯ มาตรา 5) และเปิดใหรั้ฐ

ต่างๆ เขา้เป็นภาคีสมาชิก (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 

2558 ศาลอาญาระหวา่งประเทศมีภาคีสมาชิก 123 รัฐ) 
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ธรรมนูญกรุงโรมฯ ไดจ้ดัสร้างกลไกการดาํเนินงานของ

ศาล โดยใหศ้าลมีอาํนาจในการดาํเนินคดีปัจเจกชนท่ีก่อ

อาชญากรรมระหวา่งประเทศ 4 ประการดงักล่าว โดย

กาํหนดใหก้ลไกการดาํเนินคดีของศาลอาญาระหวา่ง

ประเทศเป็นเพียงกลไกท่ีเสริมการดาํเนินคดีโดยกลไกใน

ระดบัภายในของรัฐเท่านั้น กล่าวคือ ศาลอาญาระหวา่ง

ประเทศจะเขา้มาแทรกแซงเพ่ือดาํเนินคดีอาชญากรรม

ระหวา่งประเทศกต่็อเม่ือกระบวนการยติุธรรมภายในของ

รัฐลม้เหลวลงเท่านั้น ซ่ึงกลไกน้ีเรียกวา่การดาํเนินคดีตาม

หลกัอาํนาจเสริม (complementarity principle) ไดรั้บการ

บญัญติัอยา่งชดัแจง้ในอารัมภบท ยอ่หนา้ท่ี 10 และมาตรา 

1 ของธรรมนูญกรุงโรมฯ ท่ีบญัญติัใหก้ารใชอ้าํนาจของ

ศาลอาญาระหวา่งประเทศเป็นการเสริมการใชอ้าํนาจของ

ศาลภายในของรัฐเท่านั้น 

 ศาลอาญาระหวา่งประเทศถกูจดัตั้งข้ึนในปี ค.ศ. 

1998 และศาลเร่ิมดาํเนินการตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม ค.ศ. 

2002 ซ่ึงศาลมีรัฐสมาชิกครบ 60 ประเทศ (ธรรมนูญกรุง

โรมฯ มาตรา 126) แต่ในการใชเ้ขตอาํนาจของศาลจะคงมี

เพียงเขตอาํนาจเหนืออาชญากรรมระหวา่งประเทศเพียง 3 

ประเภทเท่านั้น คือ อาชญากรรมฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุ 

อาชญากรรมสงคราม และอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ 

ส่วนอาชญากรรมอนัเป็นการรุกรานนั้น ศาลยงัไม่สามารถ

ท่ีใชเ้ขตอาํนาจได ้เน่ืองจากธรรมนูญกรุงโรมฯ ไม่มี

บทบญัญติันิยามความหมายของอาชญากรรมอนัเป็นการ

รุกราน จนกระทัง่ภายหลงัการประชุมทบทวนธรรมนูญ

กรุงโรมฯ เม่ือปี ค.ศ. 2010 ณ กรุงกมัปาลา ประเทศอกูนั

ดา (The Kampala Review Conference)  

บทนิยามของอาชญากรรมอนัเป็นการรุกรานจึงไดรั้บการ

บญัญติัข้ึนมา และเปิดใหรั้ฐต่าง ๆ แสดงเจตนาเพ่ือเขา้

ผกูพนัตามการแกไ้ขธรรมนูญกรุงโรมฯ ตามขอ้มติ

สมชัชารัฐภาคีธรรมนูญกรุงโรมวา่ดว้ยศาลอาญาระหวา่ง

ประเทศท่ี Rc/Res.6 เก่ียวกบัอาชญากรรมอนัเป็นการ

รุกราน โดยปัจจุบนัมีรัฐภาคีท่ีเขา้ผกูพนัการแกไ้ขดงักล่าว

จาํนวน 24 ประเทศ (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558) 

 อน่ึง แมว้า่ปัจจุบนันิยามของอาชญากรรมอนัเป็น

การรุกรานจะไดรั้บการบญัญติัข้ึนอยา่งชดัแจง้แลว้และ

ศาลอาญาเองกส็ามารถใชอ้าํนาจเหนืออาชญากรรมอนั

เป็นการรุกรานไดแ้ลว้กต็าม แต่การใชอ้าํนาจของศาล

อาญาระหวา่งประเทศเหนืออาชญากรรมอนัเป็นการ

รุกรานดงักล่าวยงัมีประเดน็โตแ้ยง้ในหลายประการ 

บทความน้ีจะนาํเสนอประเดน็ดงักล่าว โดยในลาํดบัแรก

จะอธิบายลกัษณะของอาชญากรรมอนัเป็นการรุกรานตาม

ธรรมนูญกรุงโรมฯ ท่ีตกอยูภ่ายใตเ้ขตอาํนาจของศาล

อาญาระหวา่งประเทศ (ขอ้ 2) แลว้ต่อมาจะนาํเสนอกลไก

อาํนาจเสริมของศาลอาญาระหวา่งประเทศ (ขอ้ 3) ก่อนท่ี

จะไดวิ้เคราะห์ถึงประเดน็โตแ้ยง้ในการปรับใชห้ลกั

อาํนาจเสริมของศาลอาญาระหวา่งประเทศเพ่ือดาํเนินคดี

อาชญากรรมอนัเป็นการรุกราน (ขอ้ 4) และนาํไปสู่

บทสรุป (ขอ้ 5) ต่อไป 

 

อาชญากรรมอันเป็นการรุกรานภายใต้อาํนาจของศาล

อาญาระหว่างประเทศ 

 อาชญากรรมอนัเป็นการรุกราน เป็น

อาชญากรรมหน่ึงซ่ึงอยูใ่นเขตอาํนาของศาลอาญาระหวา่ง

ประเทศตามธรรมนูญกรุงโรมฯ ท่ีบญัญติัข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ. 

1998 แต่ยงัไม่มีการกาํหนดคาํนิยามของอาชญากรรมอนั

เป็นการรุกรานไว ้ต่อมา ในการประชุมทบทวนธรรมนูญ

กรุงโรมฯ ณ กรุงกมัปาลา ประเทศอกูนัดา ในปี ค.ศ. 2010 

ท่ีประชุมไดมี้ฉนัทามติใหรั้บเอาการแกไ้ขธรรมนูญกรุง

โรมฯ เก่ียวกบัอาชญากรรมอนัเป็นการรุกราน ทั้งในเร่ือง

คาํนิยามของอาชญากรรมอนัเป็นการรุกรานโดยใช้

แนวทางตามขอ้มติสมชัชาใหญ่สหประชาชาติ (UN 

General Assembly) ท่ี 3314 (XXIX) ลงวนัท่ี 14 ธนัวาคม 

ค.ศ. 1974 ซ่ึงความมุ่งหมายเดิมของขอ้มติน้ีกเ็พ่ือเป็น

แนวทางสาํหรับคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติ

ในการพิจารณาวา่เกิด “การรุกราน” ข้ึนหรือไม่เพ่ือดาํเนิน

มาตรการท่ีเหมาะสมต่อไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 39 ของ

กฎบตัรสหประชาชาติ และการใชอ้าํนาจของศาลอาญา
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ระหวา่งประเทศในการดาํเนินคดีอาชญากรรมอนัเป็นการ

รุกรานดงักล่าว 

 การแกไ้ขธรรมนูญกรุงโรมฯ ตามขอ้มติสมชัชา

รัฐภาคีธรรมนูญกรุงโรมวา่ดว้ยศาลอาญาระหวา่งประเทศ

ท่ี Rc/Res.6 เก่ียวกบัอาชญากรรมอนัเป็นการรุกราน ได้

กาํหนดนิยามของอาชญากรรมการรุกรานวา่ หมายถึง การ

วางแผน การตระเตรียม การริเร่ิม หรือการปฏิบติัการ โดย

บุคคลในตาํแหน่งท่ีสามารถควบคุมหรือกาํหนดการ

กระทาํอยา่งแทจ้ริงทางการเมืองหรือทางทหารในการ

กระทาํท่ีเป็นการรุกราน ซ่ึงการรุกรานกคื็อ การใชก้าํลงั

ติดอาวธุโดยรัฐต่ออธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน หรือ

เอกราชทางการเมืองของรัฐอ่ืน ซ่ึงมีลกัษณะความร้ายแรง

และขอบเขตอนัถือเป็นการละเมิดกฎบตัรแห่ง

สหประชาชาติ (ธรรมนูญกรุงโรมฯ มาตรา 8 bis (1)) 

นอกจากนั้นการแกไ้ขธรรมนูญกรุงโรมฯ มาตรา 8 bis (2) 

ยงับญัญติัวา่ การรุกราน เป็นการใชก้าํลงัทางอาวธุโดยรัฐ

ต่ออาํนาจอธิปไตย บูรณภาพเหนือดินแดน หรืออิสรภาพ

ทางการเมืองของอีกรัฐหน่ึง รวมถึงการกระทาํท่ีไม่

สอดคลอ้งตามกฎบตัรสหประชาชาติ โดยบญัญติัวา่การ

ดงัต่อไปน้ีไม่วา่จะมีการประกาศสงครามหรือไม่กต็าม 

เป็นการรุกรานตาม มติประชุมสมชัชาใหญ่สหประชาชาติ 

(UNGA Resolution) ท่ี 3314 (XXIX) ลงวนัท่ี 14 ธนัวาคม 

ค.ศ. 1974 ไดแ้ก่ 

 1. การท่ีรัฐหน่ึงใชก้าํลงัอาวธุรุกรานหรือโจมตี

เขตแดนของอีกรัฐหน่ึง หรือการยึดครองโดยกาํลงัทหาร

แมจ้ะเป็นการชัว่คราวเน่ืองมาจากการรุกรานหรือการ

โจมตีดงักล่าว หรือการผนวกดินแดนโดยใชก้าํลงั 

การท้ิงระเบิดโดยกองกาํลงัของรัฐหน่ึงต่อดินแดนของอีก

รัฐหน่ึง หรือการใชอ้าวธุโดยรัฐหน่ึงต่ออีกรัฐหน่ึง 

 2. การท่ีรัฐหน่ึงใชก้าํลงัอาวธุปิดกั้นท่าเรือหรือ

อ่าวของอีกรัฐหน่ึง 

 3. การโจมตีโดยใชก้าํลงัอาวธุของรัฐหน่ึงต่อกอง

กาํลงัทางบก เรือ หรืออากาศ ตลอดจนเรือหรืออากาศยาน

ของอีกรัฐหน่ึง 

 4. การใชก้าํลงัอาวธุโดยรัฐหน่ึงภายในดินแดน

ของอีกรัฐหน่ึงโดยความยินยอมของรัฐผูรั้บในลกัษณะท่ี

ขดัต่อเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไว ้หรืออยูภ่ายในดินแดน

ดงักล่าวเกินกวา่ขอ้ตกลง 

 5. การท่ีรัฐใดยินยอมใหอี้กรัฐหน่ึงใชดิ้นแดน

ของตนเพ่ือกระทาํการรุกรานต่อรัฐอ่ืน 

 6. การส่งกลุ่มกาํลงัติดอาวุธ ทหารรับจา้ง เพ่ือใช้

กาํลงัต่ออีกรัฐหน่ึงในระดบัความรุนแรงเดียวกนักบัการ

กระทาํท่ีกล่าวขา้งตน้ 

 จากการแกไ้ขธรรมนูญกรุงโรมฯ ดงักล่าว นิยาม

ของอาชญากรรมอนัเป็นการรุกรานไดรั้บการกาํหนดข้ึน 

และมีการเปิดใหรั้ฐต่างเขา้แสดงเจตนารับเอาการแกไ้ข

ดงักล่าว ซ่ึงกระทัง่ปัจจุบนัมีสมาชิกของศาลอาญาระหวา่ง

ประเทศเพียง 24 รัฐจาก 123 รัฐเท่านั้นท่ีไดรั้บเขา้ผกูพนั

ตามการแกไ้ขดงักล่าว อยา่งไรกดี็ ปัจจุบนัศาลอาญา

ระหวา่งประเทศจะมีเขตอาํนาจเหนืออาชญากรรมอนัเป็น

การรุกราน เม่ือรัฐภาคีอยา่งนอ้ย 30 รัฐใหส้ตัยาบนัหรือ

ยอมรับการแกไ้ขดงักล่าว (ธรรมนูญกรุงโรมฯ มาตรา 15 

bis (2)) โดยในการใชอ้าํนาจของศาลอาญาระหวา่ง

ประเทศเหนืออาชญากรรมอนัเป้นการรุกราน จะเป็นการ

ใชอ้าํนาจตามหลกัอาํนาจเสริมเช่นเดียวกนักบั

อาชญากรรมการฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุ อาชญากรรมสงคราม 

และอาชญากรรมต่อมนุษยชาติท่ีศาลมีเขตอาํนาจเหนือ

และมีคาํนิยามไวแ้ลว้ก่อนหนา้น้ี 

 

ระบบอาํนาจเสริมของศาลอาญาระหว่างประเทศ 

 ระบบอาํนาจเสริมของศาลอาญาระหวา่งประเทศ 

(ICC Complementarity System) เป็นกลไกตามหลกัการ

ประการสาํคญัของศาลท่ีกาํหนดความสมัพนัธ์ระหวา่ง

ศาลอาญาระหวา่งประเทศกบัศาลภายในของรัฐ วา่การ

ดาํเนินคดีของศาลอาญาระหวา่งประเทศจะเป็นแนวทาง

สุดทา้ยในการดาํเนินคดีอาชญากรรมระหวา่งประเทศนั้น 

ๆ กล่าวคือตามหลกัน้ีศาลอาญาระหวา่งประเทศจะใช้

อาํนาจ กต่็อเม่ือศาลภายในของรัฐซ่ึงเป็นกลไกในลาํดบั
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ตน้นั้นลม้เหลวก่อนเท่านั้น ซ่ึงการลม้เหลงของกลไก

ภายในของรัฐ คือ กรณีท่ีศาลภายในของรัฐไม่สมคัรใจ 

(unwilling) หรือไม่สามารถ (unable) ท่ีจะดาํเนินคดี

อาชญากรรมนั้นไดอ้ยา่งแทจ้ริง  

ระบบอาํนาจเสริมน้ี เป็นกลไกในระดบัระหวา่งประเทศ

สาํคญัประการหน่ึงท่ีถูกจดัตั้งข้ึนมา ซ่ึงมีลกัษณะท่ี

แตกต่างไปจากกลไกในระดบัระหวา่งประเทศอ่ืนๆ ก่อน

หนา้น้ี ไม่วา่จะเป็นกลไกของศาลทหารระหวา่งประเทศ 

ณ นูเรมเบิร์ก (International Military Tribunal at 

Nuremberg) หรือ ศาลทหารระหวา่งประเทศสาํหรับ

ตะวนัออกไกล (International Military Tribunal for the 

Far East) ณ กรุงโตเกียว ในช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี

สอง หรือศาลอาญาระหวา่งประเทศชัว่คราวท่ีจดัตั้งข้ึน

หลงัอาชญากรรมร้ายแรงในดินแดนของอดีตประเทศ

ยโูกสลาเวียและประเทศรวนัดา ไดแ้ก่ ศาลอาญาระหวา่ง

ประเทศสาํหรับอดีตประเทศยโูกสลาเวีย (International 

Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia) และศาล

อาญาระหวา่งประเทศสาํหรับรวนัดา (International 

Criminal Tribunal for Rwanda) ท่ีกาํหนด กาํหนด

ความสมัพนัธ์ระหวา่งศาลกบัศาลภายในเป็นไปตามหลกั

อาํนาจหลกั (Primacy Principle) กล่าวคือ ใหศ้าลอาญา

ระหวา่งประเทศชัว่คราวทั้งสองมีบทบาทในการพิจาณา

คดีเหนือศาลอาญาภายในของรัฐ (Zeidy, 2008)  

ทั้งน้ีในการทาํความเขา้ใจระบบอาํนาจเสริมของศาลอาญา

ระหวา่งประเทศน้ี จาํเป็นท่ีจะตอ้งทาํความเขา้ใจทั้งใน

ส่วนรากฐานของแนวคิดของหลกัอาํนาจเสริม (ขอ้ 3.1

และหลกัอาํนาจเสริมตามธรรมนูญกรุงโรมฯ ของศาล

อาญาระหวา่งประเทศ (ขอ้ 3.2)  

 3.1 รากฐานความคิดของหลกัอาํนาจเสริม  

 หลกัอาํนาจเสริมเป็นหลกัการท่ีกาํหนด

ความสมัพนัธ์ของศาลอาญาระหวา่งประเทศกบัศาล

ภายในท่ีไดรั้บการรับรองในธรรมนูญศาลกรุงโรมฯ โดย

รากฐานความคิดน้ีมีพฒันาการต่อเน่ืองเร่ือยมาควบคู่ไป

กบัแนวคิดในการจดัตั้งศาลอาญาระหวา่งประเทศข้ึนมา

เพ่ือเป็นกลไกระดบัระหวา่งประเทศเพ่ือดาํเนินคดีและ

ลงโทษอาชญากรรมระหวา่งประเทศ โดยจุดเร่ิมตน้ของ

แนวคิดน้ีเกิดข้ึน ในช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีหน่ึง และ

มีพฒันาการเร่ือยมาผา่นทางปฏิบติัขององคก์ารสนันิบาต

ชาติ การดาํเนินคดีโดยศาลทหารระหวา่งประเทศในช่วง

หลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง การดาํเนินคดีของศาลอาญา

ระหวา่งประเทศชัว่คราวท่ีจดัตั้งข้ึนมาเพ่ือดาํเนินคดี

อาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนในดินแดนอดีตยโูกสลาเวียและ

รวนัดา ก่อนท่ีจะไดรั้บการรับรองโดยธรรมนูญกรุงโรมวา่

ดว้ยศาลอาญาระหวา่งประเทศ 

 รากฐานแนวคิดเร่ืองอาํนาจเสริมของศาลอาญา

ระหวา่งประเทศต่อศาลภายใน เป็นแนวความคิดเก่ียวกบั

ความสมัพนัธ์ระหวา่งศาลอาญาระหวา่งประเทศกบัศาล

ภายใน ในส่วนของบทบาทของศาลทั้งสองระดบัในการ

ดาํเนินคดีอาชญากรรมระหวา่งประเทศ รากฐานแนวคิดน้ี

เร่ิมข้ึนตั้งแต่ในช่วงท่ีสงครามโลกคร้ังท่ีหน่ึงส้ินสุดลง มี

ความตอ้งการนาํตวัผูท่ี้ตอ้งรับผิดชอบในการก่อ

สงครามโลกคร้ังท่ีหน่ึงมาดาํเนินคดีและลงโทษ ทั้งโดย

การดาํเนินคดีของศาลภายในซ่ึงเป็นการใชอ้าํนาจของรัฐ

ตามหลกัอาํนาจอธิปไตย และการดาํเนินคดีของศาล

ระหวา่งประเทศ ซ่ึงเป็นความพยายามในการสร้างกลไก

ในทางระหวา่งประเทศข้ึนมาเพ่ือดาํเนินคดีอาชญากรรม

ระหวา่งประเทศเป็นการเฉพาะอีกกลไกหน่ึง แนวคิดใน

การเสริมอาํนาจศาลภายในของศาลอาญาระหวา่งประเทศ 

ถกูกาํหนดข้ึนเพ่ือระงบัขอ้โตแ้ยง้ในเร่ืองเขตอาํนาจท่ีทบั

ซอ้นกนั และการแข่งขนัในการดาํเนินคดีตามหลกัเขต

อาํนาจศาลร่วม ซ่ึงปรากฏในร่างธรรมนูญศาลอาญา

ระหวา่งประเทศฉบบัของคณะกรรมการกฎหมายระหวา่ง

ประเทศ มองวา่หลกัอาํนาจเสริมเป็นฐานในการกาํหนด

ความสมัพนัธ์ระหวา่งศาลภายในของรัฐกบัศาลอาญา

ระหวา่งประเทศ ซ่ึงต่อมาหลกัการน้ีไดรั้บการรับรองและ

บญัญติัในธรรมนูญกรุงโรมของศาลอาญาระหวา่ง

ประเทศ 

 3.2 หลกัอาํนาจเสริมตามธรรมนูญกรุงโรมฯ 
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 ธรรมนูญกรุงโรมเพ่ือจดัตั้งศาลอาญาระหวา่งประเทศ 

บญัญติัใหศ้าลอาญาระหวา่งประเทศมีเขตอาํนาจศาล

เหนืออาชญากรรมฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุ อาชญากรรมสงคราม 

อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ และอาชญากรรมอนัเป็นการ

รุกราน โดยกลไกการดาํเนินคดีของศาลอาญาระหวา่ง

ประเทศนั้น เป็นกลไกในระดบัระหวา่งประเทศท่ีถกูสร้าง

ข้ึนมาเป็นกลไกท่ีช่วยเสริมกลไกในระดบัภายในประเทศ 

คือช่วยเสริมการดาํเนินคดีโดยศาลภายในของรัฐ หรือท่ี

เรียกวา่เป็นกลไกตามหลกั อาํนาจเสริม ดงัปรากฏอยูใ่น 

ยอ่หนา้ท่ี 10 ของอารัมภบทของธรรมนูญกรุงโรมฯ วา่ 

 “ศาลอาญาระหว่างประเทศท่ีต้ังขึน้นีเ้ป็นเสริมการใช้

อาํนาจศาลทางอาญาภายในของรัฐ”  

 และมาตรา 1 ของธรรมนูญศาลยงับญัญติัในลกัษณะ

เดียวกนัดว้ยวา่  

  “ศาลอาญาระหวา่งประเทศมีเขตอาํนาจศาลใน

การดาํเนินคดีปัจเจกชนท่ีก่ออาชญากรรมระหวา่งประเทศ 

โดยศาลตอ้งเสริมการใชอ้าํนาจศาลทางอาญาภายในของ

รัฐ”  

 ระบบอาํนาจเสริมของศาลอาญาระหวา่งประเทศ 

เป็นกลไกสาํคญัของศาลอาญาระหวา่งประเทศ โดยระบบ

ดงักล่าวจะกาํหนดความสัมพนัธ์ระหวา่งศาลอาญา

ระหวา่งประเทศกบัศาลภายในของรัฐ วา่การดาํเนินคดี

ของศาลอาญาระหวา่งประเทศเป็นท่ีพ่ึงสุดทา้ย (last 

resort) ในการดาํเนินคดีอาชญากรรมระหวา่งประเทศ 

เท่ากบัวา่ศาลภายในของรัฐเป็นศาลในลาํดบัแรกในการ

ดาํเนินคดีอาชญากรรมระหวา่งประเทศทั้งส่ีประการ

ภายใตเ้ขตอาํนาจศาล ซ่ึงเป็นการรับรองหลกัอาํนาจ

อธิปไตยของรัฐ ในการใชอ้าํนาจรัฐทางอาญาของศาล

ภายในของรัฐเพ่ือดาํเนินคดีศาลอาญาระหวา่งประเทศ 

ศาลอาญาระหวา่งประเทศจะเขา้มาดาํเนินคดีอาชญากรรม

ระหวา่งประเทศดงักล่าวได ้กต่็อเม่ือศาลภายในของรัฐ

ลม้เหลวในการดาํเนินคดีอาชญากรรมระหวา่งประเทศท่ี

เกิดข้ึนในดินแดนของรัฐ ไม่วา่จะมีสาเหตุมาจากการท่ี

ศาลภายในของรัฐไม่สมคัรใจ (unwilling) หรือไม่สามารถ 

(unable) ท่ีจะดาํเนินคดีไดอ้ยา่งแทจ้ริง ระบบอาํนาจเสริม

น้ี เป็นกลไกสาํคญัประการหน่ึงในการดาํเนินการของศาล

อาญาระหวา่งประเทศท่ีจดัตั้งข้ึนมา ซ่ึงแตกต่างไปจาก

กลไกในระดบัระหวา่งประเทศอ่ืนๆ ก่อนหนา้น้ีท่ีไดใ้ห้

บทบาทของกลไกในระดบัระหวา่งประเทศอยูเ่หนือกลไก

ในระดบัประเทศ โดยเฉพาะศาลอาญาระหวา่งประเทศ

สาํหรับอดีตประเทศยโูกสลาเวียและศาลอาญาระหวา่ง

ประเทศสาํหรับรวนัดา ท่ีบทบญัญติัของธรรมนูญศาลทั้ง

สอง กาํหนดความสัมพนัธ์ระหวา่งศาลอาญาระหวา่ง

ประเทศชัว่คราวทั้งสองกบัศาลภายในเป็นไปตามหลกั

อาํนาจสูงสุด (Primacy Principle) คือใหศ้าลอาญาระหวา่ง

ประเทศชัว่คราวมีบทบาทในการพิจาณาคดีเหนือศาล

อาญาภายใน (Zeidy, 2008) 

  หลกัอาํนาจเสริมของศาลอาญาระหวา่งประเทศ

เป็นการถ่วงดุลอาํนาจอธิปไตยของรัฐในการใหศ้าลภาย

เป็นช่องทางแรกในการดาํเนินคดีผูก้ระทาํความผิด ซ่ึง

ระบบน้ีจะส่งผลใหเ้กิดการดาํเนินคดีอาชญากรรมฆ่าลา้ง

เผา่พนัธ์ุ อาชญากรรมสงคราม อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ 

รวมไปถึงอาชญากรรมรุกรานโดยกระบวนยติุธรรม

ภายในของรัฐ แมธ้รรมนูญศาลอาญาระหวา่งประเทศจะ

ไม่ไดก้าํหนดกรอบท่ีชดัเจนเก่ียวกบัเง่ือนไขของการใช้

อาํนาจเสริมของศาลอาญาระหวา่งประเทศ แต่ไดบ้ญัญติั

เก่ียวกบัระบบของอาํนาจเสริมไวใ้นบทบญัญติัเร่ืองเขต

อาํนาจศาล และอาํนาจในการรับคดีของศาล (Jurisdiction 

and Issues of Admissibility) 

 ธรรมนูญกรุงโรมฯ มาตรา 17 บญัญติัเร่ืองการ

รับคดีไวพิ้จารณา (Issues of Admissibility) ซ่ึงเป็นการ

เนน้ย ํ้าบทบาทของศาลอาญาระหวา่งประเทศในการเสริม

อาํนาจศาลภายใน โดยระบุวา่ในประเดน็การรับคดีไว้

พิจารณาของศาลวา่ ศาลอาญาระหวา่งประเทศจะไม่รับคดี

ไวพิ้จารณา หากปรากฏวา่ คดีนั้นกาํลงัอยูร่ะหวา่งการ

สืบสวนสอบสวน หรือฟ้องร้องคดี โดยรัฐท่ีมีเขตอาํนาจ

เหนือคดีนั้น เวน้แต่รัฐไม่สมคัรใจ หรือไม่สามารถท่ีจะทาํ

การสืบสวนสอบสวนหรือฟ้องร้องคดีไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
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(ธรรมนูญกรุงโรมฯ มาตรา 17(1)) ดงันั้น จากบทบญัญติั

ดงักล่าวศาลอาญาระหวา่งประเทศจะไม่ใชเ้ขตอาํนาจของ

ศาลและจะไม่รับคดีไวพิ้จารณา หากปรากฏขอ้เทจ็จริงใน

สามกรณี คือ ประการแรกศาลภายในกาํลงัสอบสวนและ

ดาํเนินคดีนั้นอยู ่ประการท่ีสองศาลภายในไดท้าํการ

สอบสวนและตดัสินท่ีจะไม่ดาํเนินคดีนั้น และประการ

สุดทา้ยศาลภายในไดด้าํเนินคดีนั้นแลว้ หากปรากฏ

ขอ้เทจ็จริงดงัน้ีศาลอาญาระหว่างประเทศตอ้งปฏิเสธไม่

รับคดีเขา้สู่การพิจารณาของศาล เวน้เสียแต่วา่การท่ีศาล

ภายในไม่สมคัรใจหรือไม่สามารถดาํเนินการสอบสวน

หรือพิจารณาคดีไดอ้ยา่งแทจ้ริง หรือกรณีท่ีคาํตดัสินท่ีจะ

ไม่ดาํเนินคดีมีผลมาจากความไม่สมคัใจ หรือการไม่

สามารถดาํเนินคดีไดอ้ยา่งแทจ้ริง เท่านั้น  

  จากบทบญัญติัของธรรมนูญกรุงโรมฯ ดงักล่าว 

ศาลอาญาระหวา่งประเทศจะไม่ใชเ้ขตอาํนาจและจะไม่รับ

คดีไวพิ้จารณา ถา้เจา้หนา้ท่ีของรัฐภาคีอยูร่ะหวา่งการ

ดาํเนินการสอบสวนหรือฟ้องร้องดาํเนินคดี หรือได้

ดาํเนินการแลว้ เวน้แต่พฤติการณ์ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่รัฐภาคี

ท่ีมีอาํนาจเหนือคดีนั้นไม่ไดส้มคัรใจ หรือไม่สามารถท่ีจะ

ดาํเนินกระบวนพิจารณาไดอ้ยา่งแทจ้ริง  นอกจากนั้น

ธรรมนูญกรุงโรมฯ ยงัไดก้าํหนดแนวทางในการวินิจฉยั

การไม่สมคัรใจ (unwillingness) (ขอ้ 3.2.1) หรือความไม่

สามารถ (inability) (ขอ้ 3.2.2) ไว ้มีรายละเอียดดงัน้ี  

 3.2.1 การไม่สมคัรใจดาํเนินคดี (unwillingness) 

 ธรรมนูญกรุงโรมฯ มาตรา 17(2) ไดบ้ญัญติัวา่

ศาลจะวินิจฉยัการไม่สมคัรใจดาํเนินคดี ใหศ้าลพิจารณา

โดยคาํนึงถึงหลกัแห่งความยติุธรรม ซ่ึงเป็นท่ียอมรับโดย

กฎหมายระหวา่งประเทศ ศาลตอ้งพิจารณาวา่มีประเดน็การ

ไม่สมคัรใจ ไวด้งัน้ี 

 1. กระบวนการพิจาณาท่ีไดด้าํเนินการหรือกาํลงั

ดาํเนินการ หรือไดมี้คาํตดัสินของรัฐเพ่ือความมุ่งประสงค์

ท่ีจะปกป้องบุคคลซ่ึงเก่ียวขอ้งจากความรับผิดทางอาญา 

สาํหรับอาชญากรรมภายในเขตอาํนาจของศาลอาญา

ระหวา่งประเทศ 

 2. กระบวนการพิจารณามีความล่าชา้ ซ่ึงตาม

สภาวการณ์ไม่สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ท่ีจะนาํบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งมาสู่ความยติุธรรม และ 

 3. กระบวนการพิจารณามิไดด้าํเนินการ หรือมิได้

กาํลงัดาํเนินการอยา่งเป็นอิสระหรือไม่เป็นกลาง และ

กระบวนการพิจารณานั้นไดด้าํเนินการ หรือกาํลงั

ดาํเนินการในลกัษณะซ่ึงตาสภาวการณ์ท่ีไม่สอดคลอ้งกบั

เจตนารมณ์ท่ีจะนาํบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไปสู่ความยติุธรรม 

 

3.2.2 ความไม่สามารถดาํเนินคดี (inability) 

 ธรรมนูญกรุงโรมฯ มาตรา 17(3) ไดบ้ญัญติัวา่ 

การท่ีจะวินิจฉยัเก่ียวกบัความไม่สามารถของรัฐในคดีใด

คดีหน่ึง ใหศ้าลอาญาระหวา่งประเทศพิจารณาวา่ รัฐไม่

สามารถท่ีจะไดม้าซ่ึงตวัผูต้อ้งหา หรือพยานหลกัฐานท่ี

จาํเป็น หรือความไม่สามารถอ่ืน ๆ อนัทาํใหไ้ม่สามารถท่ี

จะดาํเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีไดย้ติุธรรมแห่ง

รัฐดว้ยสาเหตุจากความลม้เหลวโดยส้ินเชิงหรือใน

สาระสาํคญั หรือการปราศจากกระบวนการ 

 ดงันั้น การพิจารณาความสามารถในการ

ดาํเนินคดี ศาลภายในจะไม่มีความสามารถในการ

ดาํเนินคดีหากปราศจากปัจจยั 3 ประการ คือ ประการแรก

ความลม้เหลวทั้งหมด หรือในสาระสาํคญัของ

กระบวนการ หรือการไม่มีอยูข่องกระบวนการยติุธรรม

ภายใน ประการท่ีสองการไม่สามารถควบคุมตวัผูถู้ก

กล่าวหา หรือไม่มีพยานหลกัฐานท่ีจาํเป็น หรือการไม่

สามารถสืบพยาน และประการท่ีสามกรณีอ่ืนใดท่ีทาํให้

ไม่สามารถดาํเนินกระบวนการยติุธรรมภายในได ้

(Trahan, 2012) 

 ความในคาํปรารภ มาตรา 1 และวตัถุประสงค์

ของมาตรา 17 ของธรรมนูญกรุงโรมฯ บญัญติัอยา่งชดัเจน

วา่ใหก้ระบวนการพิจารณาคดีของศาลอาญาระหวา่ง

ประเทศจะดาํเนินการสอบสวนและดาํเนินคดีไปไดก้็

ต่อเม่ือกระบวนการยติุธรรมภายในของรัฐลม้เหลว หลกั

อาํนาจเสริมของศาลอาญาระหวา่งประเทศเป็นเคร่ืองมือ
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สาํคญัในการส่งเสริมการใชอ้าํนาจรัฐในการควบคุมการ

กระทาํผิดทางอาญา และควบคุมการเขา้ถึงกระบวนการ

พิจารณาคดีของศาล โดยมุ่งเนน้ท่ีจะกระตุน้ให้

กระบวนการยติุธรรมภายในของรัฐมีบทบาทสาํคญัในการ

ดาํเนินคดีและลงโทษผูก้ระทาํอาชญากรรมระหวา่ง

ประเทศร้ายแรง ซ่ึงเป็นเป้าหมายสาํคญัของศาลอาญา

ระหวา่งประเทศในการยติุการท่ีผูก้ระทาํความผิดไม่ถกู

ดาํเนินคดี (impunity) (Carter, 2013) 

 

วเิคราะห์ประเด็นโต้แย้งการดําเนินคดีอาชญากรรมอนั

เป็นการรุกรานตามหลกัอาํนาจเสริม 

จากท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้แลว้วา่อาชญากรรมอนัเป็นการ

รุกรานนั้นเป็นอาชญากรรมภายใตอ้าํนาจของศาลอาญา

ระหวา่งประเทศในการดาํเนินคดี ดงันั้น การใชอ้าํนาจ

ของศาลอาญาระหวา่งประเทศเหนืออาชญากรรมอนัเป็น

การรุกรานกต็อ้งเป็นไปตามกลไกของศาลอาญาระหวา่ง

ประเทศ กคื็อกลไกตามหลกัเสริมอาํนาจตามบทบญัญติั

ในธรรมนูญกรุงโรมฯ กล่าวคือการดาํเนินคดีอาชญากรรม

อนัเป็นการรุกรานท่ีเกิดข้ึนนั้น จะเป็นการดาํเนินคดีโดย

ศาลภายในของรัฐท่ีมีเขตอาํนาจไม่วา่โดยหลกัดินแดน 

หรือโดยหลกัสัญชาติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งก่อนในลาํดบัแรก 

ศาลอาญาระหวา่งประเทศจะเขา้มาแทรกแซงเพ่ือเสริม

อาํนาจของศาลภายใน กต่็อเม่ือปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่ศาล

ภายในลม้เหลวในการดาํเนินคดีไม่วา่จะโดยการไม่สมคัร

ใจ หรือความไม่สามารถดาํเนินคดีไดอ้ยา่งแทจ้ริง ซ่ึงการ

ดาํเนินคดีตามกลไกดงักล่าวของศาลอาญาระหวา่ง

ประเทศท่ีใหอ้าํนาจศาลภายในเหนือศาลอาญาระหวา่ง

ประเทศอาจก่อใหเ้กิดประเดน็ปัญหาโตแ้ยง้หลกัๆ ตามมา

สองประการ คือ การโตแ้ยง้อนัเป็นผลมาจากลกัษณะของ

อาชญากรรมการรุกราน (ขอ้ 4.1) และขอ้โตแ้ยง้ท่ีมีเหตุมา

จากการความกระตือรือร้นในการดาํเนินคดีของศาล

ภายใน (ขอ้ 4.2) 

4.1 ลกัษณะของอาชญากรรมอันเป็นการรุกราน 

 ขอ้โตแ้ยง้ในประเดน็ลกัษณะของอาชญากรรมอนัเป็น

การรุกราน เป็นกรณีการดาํเนินคดีอาชญากรรมอนัเป็น

การรุกรานโดยศาลภายใน ซ่ึงโดยลกัษณะของ

อาชญากรรมอนัเป็นการรุกรานนั้นเป็นอาชญากรรมท่ี

กระทาํกนัในระดบัรัฐต่อรัฐ ดงันั้นประเดน็กรณีการ

รุกราน จึงมีความแตกต่างไปจากกอาชญากรรมประเภท

อ่ืนๆ ท่ีอยูภ่ายใตอ้าํนาจของศาลอาญาระหวา่งประเทศ ไม่

วา่จะเป็นอาชญากรรมการฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุ อาชญากรรม

สงคราม และอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ เพราะ

อาชญากรรมอนัเป็นการรุกรานจะมีรัฐสองรัฐเป็นอยา่ง

นอ้ยท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้ง คือ รัฐผูรุ้กราน และรัฐท่ีเป็นเหยื่อท่ี

ถกูรุกราน ในขณะท่ีอาชญากรรมอ่ืนๆ ทั้งอาชญากรรม

การฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุ อาชญากรรมสงคราม และ

อาชญากรรมต่อมนุษยชาตินั้นอาจเป็นอาชญากรรมท่ี

เกิดข้ึนโดยกระทาํต่อคนชาติของรัฐนั้น และการกระทาํก็

เกิดข้ึนภายในดินแดนของรัฐนั้น เช่น กรณีอาชญากรรมท่ี

เกิดข้ึนในประเทศซูดาน ประเทศอกูนัดา หรือประเทศ

ลิเบีย เป็นตน้ 

 ดว้ยลกัษณะของอาชญากรรมอนัเป็นการรุกราน

ท่ีมีรัฐสองรัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํความผิดทั้งใน

ฐานะผูรุ้กรานและผูถ้กูรุกรานน้ี หากกรณีดงักล่าวนาํไปสู่

การดาํเนินคดีผูก้ระทาํผิด สถานการณ์การดาํเนินคดีโดย

ศาลภายในของรัฐจะนาํไปสู่กรณีการดาํเนินคดีโดยศาล

ภายในของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชญากรรมอนัเป็นการ

รุกราน ไม่วา่จะเป็นกรณีผูน้าํทางทหารหรือทางการเมือง

ของรัฐผูรุ้กรานถกูจบัและดาํเนินคดีในศาลภายในของรัฐ

ท่ีถกูรุกราน หรือกรณีผูน้าํทางทหารหรือผูน้าํทางการเมือง

ของรัฐผูรุ้กรานถกูจบัและดาํเนินคดีโดยศาลภายในของรัฐ

ผูรุ้กรานเอง ซ่ึงการดาํเนินคดีผูน้าํทางทหารหรือผูน้าํทาง

การเมืองในฐานะท่ีเป็นผูรุ้กรานของศาลภายในของรัฐท่ี

ถกูรุกราน ยอ่มไม่สามารถนาํไปสู่กระบวนการพิจารณาท่ี

เป็นอิสระหรือเป็นกลางไดอ้ยา่งแน่แท ้ในขณะท่ีกรณีท่ีผู ้

รุกรานถกูดาํเนินคดีโดยศาลภายในของรัฐผูรุ้กรานเอง

ยอ่มนาํไปสู่ผลของการพิจารณาคดีท่ีไม่เป็นธรรม อาทิ 
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การดาํเนินคดีโดยมีกระบวนการปกป้องผูก้ระทาํความผิด 

หรือกรณีท่ีผูก้ระทาํความผิดการไดรั้บความคุม้กนัจากการ

ถกูดาํเนินคดีโดยศาลภายในของรัฐ 

 4.2 ความกระตือรือร้นเกินไปในการดาํเนินคดี

ของศาลภายใน 

  ดงัท่ีกล่าวในขา้งตน้แลว้วา่การดาํเนินคดี

อาชญากรรมอนัเป็นการรุกรานโดยศาลภายในของรัฐ 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการดาํเนินคดีโดยศาลภายในของฝ่ายผู ้

ชนะในการรุกรานท่ีเกิดข้ึน ส่งผลใหก้ารดาํเนินคดีของ

ศาลภายในฝ่ายผูช้นะจะออกมาในรูปแบบของความ

กระตือรือร้นในการดาํเนินคดีของศาลภายในจนเกินไป 

(overzealous national trial) จนกระทัง่ขาดซ่ึงกระบวนการ

ท่ีดี (due process) ในกระบวนการยติุธรรม (Trahan, 

2012) ซ่ึงประเดน็ดงักล่าวน้ีแตกต่างไปจากการท่ีบญัญติั

มาตรา 17 ของธรรมนูญศาลท่ีระบุเก่ียวกบักระบวนการยติุ

ธรรท่ีไม่เป็นอิสระ หรือไม่เป็นกลางซ่ึงเกิดจากการไม่

สมคัรใจ หรือความไม่สามารถ แต่เป็นกรณีการดาํเนินคดี

ท่ีเกิดจากความตอ้งการท่ีกระตือรือร้นมากเกินไปในการ

สืบสวนสอบสวนหรือพิจารณาคดี ดงัจะเทียบเคียงไดจ้าก

กรณีท่ีรัฐบาลลิเบียออกแถลงการณ์ต่อกรณีของ Saif Al-

Islam Gaddafi และ Abdullah Al-Sanussi วา่การดาํเนินคดี

ปัจเจกชนตอ้งดาํเนินคดีโดยศาลภายในแมว้า่ศาลอาญา

ระหวา่งประเทศจะไดอ้อกหมายจบัทั้งสองเพ่ือดาํเนินคดีก็

ตามในคดี Prosecutor v. Muammar Mohammed Abu 

Minyar Gaddafi, Saif Al-Islam Gaddafi & Abdullah Al-

Senussi ของศาลอาญาระหวา่งประเทศ 

จากกรณีดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ความกระตือรือร้นจนเกินไป

ดงักล่าวส่งผลต่อการตดัสินใจของศาลอาญาระหวา่ง

ประเทศในการท่ีจะเขา้มาแทรกแซงการใชอ้าํนาจของศาล

ภายในไดต้ามนยัของมาตรา 17 ของธรรมนูญกรุงโรมฯ 

ในขณะท่ีอีกมุมมองเห็นวา่ มาตรา 17 โดยตวับทบญัญติั

เองไม่ครอบคลุมไปถึงกรณีการกระตือรือร้นในการ

สืบสวนสอบสวนหรือดาํเนินคดีจนเกินไป (Trahan, 

2012) โดยอาจแยกพิจารณาได ้2 ประเดน็ คือ ความ

กระตือรือร้นเกินไปในการไม่สมคัรใจดาํเนินคดี (ขอ้ 

4.2.1) และการกระตือรือร้นจนเกินไปในการไม่สามารถ

ดาํเนินคดี (ขอ้ 4.2.2) 

4.2.1 ความกระตือรือร้นเกินไปในการไม่สมคัรใจ

ดาํเนินคดี 

หากพิจารณาธรรมนูญกรุงโรมฯ มาตรา 17 แลว้พบไดว้า่ 

การไม่สามารถหรือไม่สมคัรใจดาํเนินคดีอาจแยกพิจารณา

ออกไดเ้ป็น 3 สถานการณ์ กล่าวคือ สถานการณ์ท่ีหน่ึง

กรณีศาลภายในปกป้องบุคคลดงักล่าวจากความยติุธรรม 

สถานการณ์ท่ีสองกรณีการล่าชา้ และสถานการณ์ท่ีสาม

กรณีกระบวนการพิจารณาขาดอิสระหรือความเป็นกลาง 

ซ่ึงหากพิจารณาตามสถานการณ์ทั้งสามกรณี การ

กระตือรือร้นจนเกินไปจะไม่เขา้สถานการณ์ท่ีหน่ึง และ

สถานการณ์ท่ีสอง เน่ืองจากการกระตือรือร้นจนเกินไป

ไม่ใช่กรณีการปกป้องบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งจากการถกูนาํตวั

เขา้สู่กระบวนการยติุธรรม อีกทั้งกระบวนการดงักล่าว

เป็นการดาํเนินการท่ีรวดเร็วไม่ไดล่้าชา้ แต่กรณีการ

กระตือรือร้นจนเกินไปอาจมีส่วนใกลเ้คียงกบักรณีของ

อิสระและความเป็นกลางของกระบวนการพิจาณาใน

สถานการณ์ท่ีสาม แต่มาตรา 17 (2) ซ่ึงเป็นกรณีท่ีนาํไปสู่

การเอ้ือประโยชนแ์ก่ผูถ้กูล่าวหาท่ีจะรอดพน้จากการถกู

ดาํเนินคดี แต่การกระตือรือร้นจนเกินไปไม่ไดน้าํไปสู่

เป้าหมายดงักล่าว แต่กลบันาํไปสู่ในทางตรงกนัขา้มเสีย

มากกวา่ 

ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ตามนยัของการไม่สมคัรใจตามมาตรา 

17(2) ไม่ครอบคลุมการกระตือรือร้นจนเกินไปในการ

สืบสวนสอบสวน หรือการพิจารณาคดี 

 4.2.2 การกระตือรือร้นจนเกินไปกรณีความไม่

สามารถดาํเนินคดี 

 ความไม่สามารถตามบทบญัญติัของมาตรา 17(3) 

เป็นกรณีท่ีรัฐไม่สามารถท่ีจะไดม้าซ่ึงตวัผูต้อ้งหา หรือ

พยานหลกัฐานท่ีจาํเป็น หรือความไม่สามารถอ่ืนๆ อนัทาํ

ใหไ้ม่สามารถท่ีจะดาํเนินการตามกระบวนการพิจารณา

คดีไดย้ติุธรรมแห่งรัฐดว้ยสาเหตุจากความลม้เหลวโดย
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ส้ินเชิงหรือในสาระสาํคญั หรือการปราศจากกระบวนการ 

ดูเหมือนวา่การกระตือรือร้นจนเกินไปของศาลภายในใน

การสืบสวนสอบสวนหรือพิจารณาคดีจะไม่เขา้กบั

สถานการณ์ของความไม่สามารถเน่ืองจากศาลภายในอาจ

ดาํเนินการทุกประการไดห้มด ไม่วา่จะเป็นการควบคุมตวั

ผูถ้กูกล่าวหา มีพยานหลกัฐาน และสามารถดาํเนิน

กระบวนการพิจารณาได ้เพียงแต่กระบวนการนั้นขาดไป

ซ่ึงกระบวนการท่ีดีเท่านั้น 

 ดงันั้น หากพิจารณานยัของมาตรา 17 แลว้ การ

กระตือรือร้นจนเกินไปในการสืบสวนสอบสวน หรือ

พิจารณาคดีจึงไม่เขา้ตามเง่ือนไขของกลไกอาํนาจเสริม

ของศาลอาญาระหวา่งประเทศ ท่ีศาลจะเขา้มาแทรกแซง

การใชอ้าํนาจของศาลภายในเพ่ือดาํเนินคดีอาชญากรรม

อนัเป็นการรุกรานได ้

 

บทสรุป 

 อาชญากรรมอนัเป็นการรุกรานซ่ึงนาํไปสู่การใช้

อาํนาจตามหลกัอาํนาจเสริมของศาลอาญาระหวา่ง

ประเทศเป็นท่ีทา้ทายศาลอาญาระหวา่งประเทศกาํลงั

เผชิญภายหลงัจากการประชุมทบทวนธรรมนูญกรุงโรมฯ 

ณ กรุงกมัปาลา ประเทศอกูนัดา ในปี ค.ศ. 2010 ท่ีประชุม

ไดมี้ฉนัทามติใหรั้บเอาการแกไ้ขธรรมนูญกรุงโรมฯ 

เก่ียวกบัอาชญากรรมอนัเป็นการรุกราน โดยความทา้ทาย

ประการแรกท่ีปรากฏข้ึนกคื็อการใชอ้าํนาจของศาลอาญา

ระหวา่งประเทศเหนืออาชญากรรมอนัเป็นการรุกรานนั้น

ตอ้งอาศยัความยินยอมของรัฐสมาชิกในการรับเอาหรือให้

สตัยาบนัเพ่ือผกูพนัตามบทบญัญติัของธรรมนูญศาลท่ีได้

มีการแกไ้ขเพ่ิมเติมข้ึนมา ซ่ึงปัจจุบนัมีเพียง 24 รัฐ จาก 

123 รัฐสมาชิกของศาลอาญาระหวา่งประเทศเท่านั้นท่ี

ผกูพนัตามบทบญัญติัท่ีแกไ้ขดงักล่าว 

 อยา่งไรกดี็ หากบทบญัญติัดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบั 

แต่การปรับใชอ้าํนาจของศาลอาญาตามหลกัอาํนาจเสริม

เพ่ือดาํเนินคดีอาชญากรมอนัเป็นการรุกรานก็มีประเดน็

โตแ้ยง้ ไม่วา่จะเป็นกรณีลกัษณะของอาชญากรรมอนัเป็น

การรุกรานท่ีมีลกัษณะท่ีแตกต่างไปจากอาชญากรรมอ่ืนๆ 

ของศาลอาญาระหวา่งประเทศ เน่ืองจากเป็นกรณี

อาชญากรรมท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัรัฐสองรัฐข้ึนใน ดงันั้น 

การดาํเนินคดีผูน้าํทางทหารหรือทางการเมืองของรัฐผู ้

รุกรานในศาลภายในของรัฐท่ีถูกรุกรานกดี็ หรือศาล

ภายในของรัฐท่ีรุกรานกดี็ ต่างกส่็งผลต่อผลลพัธ์ท่ีควร

เป็นไปทั้งส้ินไม่วา่ในทางบวกหรือทางลบ  

 นอกจากน้ี ส่ิงสาํคญัยิ่งประการหน่ึง คือ กรณีท่ี

ศาลภายในของรัฐดาํเนินคดีอาชญากรรมอนัเป็นการ

รุกราน อาจนาํไปสู่ความกระตือรือร้นจนเกินไปในการ

สืบสวนสอบสวนหรือการพิจารณาคดีของศาล ซ่ึงกรณี

ดงักล่าวจะนาํไปสู่กระบวนการยติุธรรมท่ีขาดซ่ึง

กระบวนการท่ีดี ทวา่กรณีดงักล่าวไม่เป็นกรณีตามนยัของ

มาตรา 17 ของธรรมนูญกรุงโรมฯ ซ่ึงจะส่งผลศาลอาญา

ระหวา่งประเทศสามารถเขา้มาแทรกแซงการใชอ้าํนาจ

ของศาลภายในเพ่ือพิจารณาคดีอาชญากรรมอนัเป็นการ

รุกรานได ้

 ประเดน็โตแ้ยง้ท่ีไดก้ล่าวถึงน้ีลว้นแต่เป็นส่วนท่ี

ก่อใหเ้กิดแนวคิดวา่การดาํเนินคดีอาชญากรรมอนัเป็นการ

รุกรานนั้นควรถูกดาํเนินคดีโดยศาลอาญาระหวา่งประเทศ

มากกวา่ศาลภายในของรัฐ ดงันั้น กลไกตามหลกัอาํนาจ

เสริมของศาลอาญาระหวา่งประเทศท่ีใหอ้าํนาจศาลภายใน 

เหนือศาลอาญาระหวา่งประเทศในการดาํเนินคดี

อาชญากรรมระหวา่งประเทศดงักล่าวจึงเป็นท่ีโตแ้ยง้วา่

อาจไม่ใช่แนวทางท่ีเหมาะสมในการดาํเนินคดี

อาชญากรรมอนัเป็นการรุกราน ซ่ึงเป็นความทา้ทายท่ีศาล

อาญาระหวา่งประเทศจะตอ้งเผชิญ และอาจส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพและความเช่ือมัน่ต่อกระบวนกลไกการ

ดาํเนินคดีของศาลอาญาระหวา่งประเทศในอนาคต

อนัใกลน้ี้   
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ประชาธิปไตย: แนวคดิและหลกัการเบือ้งต้น 

Democracy: Concept and Basic Principle 

  

                                                                                                                                                      ประภสัสร  ทองยนิดี                                                                                                                                                                                                                                                                            

บทคัดย่อ 

 ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองโดยประชาชน ซ่ึงถกูนาํไปใชอ้ยา่งแพร่หลายในประเทศต่างๆ ทัว่ทุก

มุมโลก เป็นระบอบการปกครองท่ีมีวิวฒันาการมาอยา่งยาวนานนกัวิชาการส่วนใหญ่เห็นวา่เร่ิมมาจากสมยักรีกโบราณ 

และไดมี้พฒันาการมาจนถึงปัจจุบนั การทาํความเขา้ใจและเรียนรู้เก่ียวกบัประชาธิปไตยเป็นส่ิงท่ีมีประโยชนต่์อการ

ดาํเนินชีวิตของบุคคลในสงัคม ช่วยใหบุ้คคลรู้จกัสิทธิ เสรีภาพ และหนา้ท่ีท่ีตนเองพึงมี รวมไปถึงเพ่ือการดาํเนินชีวิต

ในสงัคมร่วมกนัอยา่งมีความสุข และช่วยพฒันาสงัคมใหมี้ความเจริญกา้วหนา้มากยิ่งข้ึน รวมถึงเพ่ือเป็นขอ้มลูใหก้บัผูท่ี้

สนใจศึกษานาํไปปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนัและเป็นพ้ืนฐานใหศึ้กษาในระดบัสูงต่อไป บทความน้ีจึงมีวตัถุประสงค ์เพ่ือ

ศึกษาความหมายหรือนิยามของประชาธิปไตย รูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตย ลกัษณะของประชาธิปไตย 

รูปแบบประชาธิปไตยแบบมีผูแ้ทนหรือประชาธิปไตยทางออ้ม รวมถึงการแสดงออกทางอาํนาจท่ีบุคคลพึงมีตาม

ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 

 

คําสําคัญ: ประชาธิปไตย, ระบอบการปกครอง, สิทธิและเสรีภาพ 

  

Abstract 

 Democracy, the government of the people, is widely applied across the globe. It has long history dated back 

to the Ancient Greek era and has been developing to present. Understanding and learning about democracy is 

beneficial to living in society and also help us truly understand rights, freedom and duties as well as living in society 

in harmony which will eventually improve to prosperous society and as a reference for higher levels of study . 

Therefore, objectives of this research are to propose definitions of democracy, forms of democracy, principle 

democracy, representative democracy or indirect democracy and individual legitimate power exercise under 

democracy regime.   

  

Keywords:  democracy, regime, rights and freedom, people   

 

ความนํา  

 สงัคมมนุษยใ์นอดีตปัญหาทางสงัคมและความ

ขดัแยง้ต่างๆ อาจไม่ปรากฏใหเ้ห็นในสงัคมมากนกั เม่ือ

สงัคมมนุษยมี์ขนาดขนาดใหญ่ข้ึน ประชากรเพ่ิมมากข้ึน 

ปัญหาทางสงัคมและความขดัแยง้ต่างๆ ไดเ้ร่ิมปรากฏให้

เห็นชดัเจนมากยิ่งข้ึน  โดยอาจเกิดจากความไม่เขา้ใจกนั 

แนวคิดหรือทศันคติของแต่ละบุคคลท่ีไม่สอดคลอ้งกนั  

มนุษยจึ์งไดเ้ร่ิมสร้างระเบียบ กฎเกณฑต่์างๆ เพ่ือเป็น
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พ้ืนฐานในการปฏิบติัร่วมกนัของคนในสงัคม เพ่ือให้

สงัคมเกิดความสงบสุข หน่ึงในนั้น คือ ระบอบการ

ปกครอง ระบอบการปกครองในโลกน้ี โดยรวมแบ่งได้

เป็น ระบอบการปกครองแบบเผดจ็การและระบอบการ

ปกครองแบบประชาธิปไตย  (โกวิท วงศสุ์รวฒัน,์ 2540, 

หนา้ 66)  ในบทความน้ีจะกล่าวถึง ระบอบการปกครอง

แบบประชาธิปไตย  ในปัจจุบนัระบอบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยไดรั้บความสนใจและกล่าวถึงอยา่ง

กวา้งขวางโดยเฉพาะในสงัคมไทย การทาํความเขา้ใจ

และเรียนรู้เก่ียวกบัประชาธิปไตยเป็นส่ิงท่ีมีประโยชนต่์อ

การดาํเนินชีวิตของบุคคลในสังคม ช่วยใหบุ้คคลรู้จกั

สิทธิ เสรีภาพ และหนา้ท่ีท่ีตนเองพึงมี รวมไปถึงเพ่ือการ

ดาํเนินชีวิตในสังคมร่วมกนัอย่างมีความสุข และช่วย

พฒันาสงัคมใหมี้ความเจริญกา้วหนา้มากยิ่งข้ึน เน่ืองจาก

ประชาธิปไตย เป็นระบอบการปกครองท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง

โดยตรงต่อวิถีการดาํรงชีวิตประชาชนในสงัคมท่ีอยู่

ภายใตร้ะบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย  รวมถึง

เพ่ือเป็นขอ้มลูใหก้บัผูท่ี้สนใจศึกษานาํไปปรับใชใ้น

ชีวิตประจาํวนัและเป็นพ้ืนฐานใหศึ้กษาในระดบัสูง

ต่อไป จากเหตุผลดงักล่าวในขา้งตน้ บทความน้ีจึงมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา ความหมายหรือนิยามของ

ประชาธิปไตย รูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตย 

ลกัษณะของประชาธิปไตย  รูปแบบประชาธิปไตยแบบมี

ผูแ้ทนหรือประชาธิปไตยทางออ้ม รวมถึงการแสดงออก

ทางอาํนาจท่ีบุคคลพึงมีตามระบอบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตย 

 การปกครองแบบประชาธิปไตย มีหลกัฐาน

แสดงใหเ้ห็นวา่เคยเกิดข้ึนมาแลว้ในสมยักรีกโบราณ รัฐ

ในกรีกโบราณมีลกัษณะเป็นนครรัฐ (city-states or polis) 

ในแต่ละนครรัฐมีรูปแบบการปกครองท่ีแตกต่างกนั

ออกไป นครรัฐท่ีใชก้ารปกครองโดยประชาชนโดยตรง 

ซ่ึงกคื็อ นครรัฐเอเธนส์  การปกครองในนครรัฐเอเธนส์

เป็นหลกั 

ฐานช้ินสาํคญัท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ระบอบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองท่ีเคยเกิดข้ึน

มาแลว้ตั้งแต่อดีตและมีวิวฒันาการและการพฒันามา

จนถึงปัจจุบนั การปกครองโดยประชาชนโดยตรงของ

นครรัฐเอเธนส์สมยักรีกโบราณสงัเกตเห็นไดจ้าก การมี

สภาประชาชนซ่ึงกคื็อ อาํนาจนิติบญัติั สมาชิกของสภา

ประชาชนมาจาก   ราษฏรชายทุกคนท่ีมีสถานภาพเป็น

พลเมืองของนครรัฐอาย ุ20 ปีข้ึนไป  มีหนา้ท่ีในการออก

กฎหมายและควบคุมการทาํงานของฝ่ายบริหาร ทั้งดา้น

การปกครองและดาํเนินนโยบายต่างประเทศ ต่อมาคือ 

คณะมนตรีหา้ร้อย ซ่ึงกคื็ออาํนาจบริหาร คณะมนตรีหา้

ร้อยไดม้าจากการจบัฉลากจากราษฏรชายทุกคนท่ีมี

สถานภาพเป็นพลเมืองของนครรัฐอาย ุ30 ปีข้ึนไป 

เพ่ือใหไ้ดต้วัแทน 500 คน มีหนา้ท่ีในการบริหารนครรัฐ

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและนโยบายท่ีสภาประชาชน

กาํหนด ส่วนอาํนาจตุลาการมีศาลประชาชน เป็นองคก์ร

ท่ีทาํหนา้ท่ีตดัสินคดีความ บุคคลท่ีดาํรงตาํแหน่งในศาล

ประชาชนไดม้าจากการจบัฉลากของราษฏรชายท่ีเป็น

พลเมืองของนครรัฐอาย ุ30 ปีข้ึนไป ศาลประชาชน

ประกอบไปดว้ยลกูขนุประมาณ 201 คน หรือมากกวา่นั้น  

นอกจากน้ียงัมีสภานายพล ซ่ึงประกอบไปดว้ยนายพล

จาํนวน 10 คน สภานายพลมาจากการเลือกตั้งโดย

ประชาชน และนายพลจาํนวน 10 คนท่ีถูกเลือกมาจาก

ประชาชนจะเลือกผูบ้ญัชาการทหารสูงสุดอีกคน มีหนา้ท่ี

ควบคุมกิจการทางทหารและทางการทูต รวมไปถึง

ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ จากท่ีไดก้ล่าวไปจะเห็น

ไดว้า่ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยของนคร

กรีกโบราณ โดยเฉพาะนครรัฐเอเธนส์ตั้งอยูบ่นหลกั

พ้ืนฐาน 3 ประการ ไดแ้ก่  การเลือกตั้งโดยกลุ่ม

ประชาชน และการตดัสินใจโดยมวลชน รวมไปถึงการ

ดาํรงตาํแหน่งต่างๆ นั้นจะหมุนเวียนกนัไปไม่สามารถ

ครองตาํแหน่งไดต้ลอดชีพ  ระบอบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยของนครกรีกโบราณ โดยเฉพาะนครรัฐ

เอเธนส์ท่ีไดก้ล่าวไปในขา้งตน้เป็นประชาธิปไตยท่ีให้
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สิทธิและเสรีภาพกบัชาวนครรัฐเอเธนส์ท่ีเป็นผูช้ายและ

เป็นพลเมืองเป็นสาํคญั ส่วนสตรี พ่อคา้ชาวต่างดา้ว รวม

ไปถึงทาสเป็นจาํนวนมาก มิไดรั้บสิทธิและเสรีภาพเท่า

เทียมกบัราษฏรชายท่ีเป็นพลเมืองประชาธิปไตยแบบ

นครรัฐเอเธนส์จึงเรียกไดว้า่เป็นประชาธิปไตยแบบเช้ือ

ชาติเผา่พนัธ์ุนิยมระหวา่งคนชั้นกลางและคนชั้นสูง ซ่ึง

จะเห็นไดว้า่แตกต่างจากประชาธิปไตยในปัจจุบนัเป็น

อยา่งมาก  หลงัจากการล่มสลายของกรีกโบราณระบอบ

การปกครองแบบประชาธิปไตยไม่ไดถ้กูนาํมาใชอี้ก 

จนกระทัง่ตน้ศตวรรษท่ี 13 แนวคิดเร่ืองประชาธิปไตย

ไดรั้บการสนใจจากสังคมโลกอีกคร้ัง จนกระทัง่ถูกนาํมา

ปฏิบติัใหเ้ป็นรูปธรรมในประเทศต่างๆ และแพร่หลาย

ออกไปทัว่ทุกมุมโลก ซ่ึงมีวิวฒันาการและการพฒันา

อยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่อดีตสมยักรีกโบราณจนถึงปัจจุบนั  

(อมร รักษาสตัย ์และคณะ, 2539, หนา้ 10-13 และ 

จกัษ ์พนัธ์ชูเพชร, 2552, หนา้ 122)  นกัวิชาการชาวไทย

และชาวต่างประเทศไดใ้หนิ้ยามความหมายท่ีเก่ียวกบั

ประชาธิปไตย เอาไวแ้ตกต่างกนัออกไปหรือคลา้ยคลึง

กนัข้ึนอยูก่บั มุมมอง แนวคิดและทศันคติของนกัวิชาการ

แต่ละท่าน ในท่ีน้ีผูเ้ขียนขอนาํเสนอนิยามความหมายท่ี

เก่ียวกบัประชาธิปไตยจากนกัวิชาการทั้งชาวไทยและ

ชาวต่างประเทศท่ีสาํคญั ไดแ้ก่  Campbell (2008,  

pp. 4-5) ศาสตราจารยว์ฒิุคุณ (Adjunct Professor) คณะ

รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเวียนนา ไดก้ล่าววา่ คาํวา่ 

“Democracy” (ประชาธิปไตย) มีรากศพัทจ์ากภาษากรีก

โบราณ คือ “demos” แปลวา่ ประชาชน และ “kratos” 

แปลวา่ อาํนาจ เม่ือรวมกนัแลว้ใหค้วามหมายวา่ อาํนาจ

ของประชาชน (rule by the people) และ โกวิท วงศ์

สุรวฒัน ์(2540, หนา้ 72-73) นกัวิชาการดา้นรัฐศาสตร์ 

ไดใ้หท้ศันะเพ่ิมเติมวา่ หลกัการขั้นพ้ืนฐานของ

ประชาธิปไตยกคื็อ การยอมรับนบัถือความสาํคญัและ

ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องบุคคล ความเสมอภาคและ

เสรีภาพของบุคคลในการดาํเนินชีวิต  

ส่วน Stephen (2004, pp. 169-170) นกัวิชาการดา้น

รัฐศาสตร์สอนเก่ียวกบัการเมืองปกครองหลายมหา 

วิทยาลยัในประเทศองักฤษ เช่น มหาวิทยาลยับอร์นมทั 

(Bournemouth of University) มหาวิทยาลยัเอก็ซิเตอร์ 

(University of Exeter) เป็นตน้ ไดใ้หท้ศันะเพ่ิมเติมวา่ ใน

ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ประชาชนจะมี

โอกาสเลือกผูท่ี้จะมาปกครองโดยอิสระ และไดก้ล่าวถึง 

ประธานาธิบดีอมับราฮมั ลินคอลน์ จากสหรัฐอเมริกาวา่ 

ไดก้ล่าวสุทรพจน ์(The Gettysburg Address) ในวนัท่ี 19 

พฤษจิกายน ค.ศ.1863 เก่ียวกบัรัฐบาลในระบอบการ

ปกครองแบบประชาธิปไตย มีใจความวา่ เป็นรัฐบาลของ

ประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน 

(government  of the people, by the people, for the 

people) 

  ในขณะท่ี ณชัชาภทัร อุ่นตรงจิตร (2550, หนา้ 

105) ไดก้ล่าวเก่ียวกบั ประชาธิปไตยไวอ้ยา่งน่าสนใจวา่ 

คาํวา่ประชาธิปไตยเกิดข้ึนคร้ังแรกในสมยักรีก แต่

ประชาธิปไตยในสมยักรีกมีความแตกต่างจาก

ประชาธิปไตยในสมยัปัจจุบนั คาํวา่ ประชาธิปไตย มา

จากภาษาองักฤษวา่ Democracy แปลวา่ การปกครองโดย

ประชาชน (rule by people) หรือเรียกอีกประการหน่ึงได้

วา่ popular sovereignty คือ อาํนาจอธิปไตยเป็นของ

ประชาชน จากท่ีกล่าวไปจะเห็นไดว้า่ นกัวิชาการทั้งส่ี

ท่านมีแนวคิดท่ีคลา้ยคลึงกนัเก่ียวกบั ประชาธิปไตย  คือ 

ประชาชนเป็นเจา้ของอาํนาจหรืออาํนาจเป็นของ

ประชาชน  

 Ranney นกัวิชาการดา้นรัฐศาสตร์ อดีตประธาน

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกา (1993 อา้งใน บูฆอรี 

ยีหมะ, 2550, หนา้ 110) ไดใ้หร้ายละเอียดเพ่ิมเติมไว้

อยา่งน่าสนใจวา่ ประชาธิปไตย หมายถึง รูปแบบการ

ปกครองและประกอบไปดว้ยหลกัพ้ืนฐาน 4 ประการ 

ไดแ้ก่  
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 1. หลกัอาํนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน  คือ 

อาํนาจสูงสุดในการตดัสินใจเป็นของประชาชนทุกคนไม่

เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง  

 2. หลกัความเสมอภาคทางการเมือง พลเมืองทุก

คนมีโอกาสเท่าเทียมกนัในการมีส่วนร่วมหรือตดัสินใจ

ทางการเมือง 

 3. หลกัการฟังความคิดเห็นของประชาชน คือ 

การตดัสินใจของรัฐบาลมาจากการรับฟังหรือคาํนึงถึง

ความตอ้งการของประชาชนทุกคนไม่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่ม

หน่ึง วา่ตอ้งการส่ิงใด ไม่ตอ้งการส่ิงใด 

               4. หลกัเสียงขา้งมาก เป็นการตดัสินใจทาง

การเมืองของรัฐบาล หากกรณีใดความตอ้งการของ

ประชาชนมีความแตกต่างกนั ไม่เป็นเอกฉนัท ์รัฐบาล

ตอ้งตดัสินใจบนพ้ืนฐานของคนส่วนใหญ่หรือเสียงขา้ง

มาก  

                สาํหรับ Smith (1968 อา้งใน อมร รักษาสตัย ์

และคณะ, 2539, หนา้ 29) ไดใ้หนิ้ยามเก่ียวกบั

ประชาธิปไตยเพ่ิมเติมใหมี้ความชดัเจนมากยิ่งข้ึน โดยได้

กล่าววา่ ประชาธิปไตย คือ การปกครองโดยประชาชน 

ในทางปฏิบติั หมายถึง อาํนาจในการตดัสินใจประเดน็

ปัญหาสาํคญัของนโยบายสาธารณะตอ้งข้ึนอยูก่บัคน

จาํนวนมากในสงัคม และในการตดัสินใจนั้น ทุกๆ คน

สามารถออกเสียงไดเ้พียงเสียงเดียวไม่มีผูใ้ดสามารถออก

เสียงไดเ้กินหน่ึงเสียง ประชาชนใชอ้าํนาจโดยตรง เช่น 

การลงมติยืนยนั เป็นตน้ หรือโดยออ้มผา่นสถาบนั

ตวัแทนซ่ึงอาํนาจของประชาชนจะถูกจาํกดัอยูท่ี่บตัร

เลือกตั้งท่ีจะบงัคบัความรับผิดชอบใหเ้กิดแก่ผูท่ี้ไดรั้บ

มอบอาํนาจ รวมถึงตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความคิดเร่ือง

ความเสมอภาคทั้งทางสงัคมและเศรษฐกิจ การเลือกตั้ง

อยา่งสมํ่าเสมอ ศกัด์ิศรีของมนุษย ์สิทธิของเสียงส่วน

นอ้ย รวมถึงการไดรั้บบริการของรัฐและสงัคมอยา่งเท่า

เทียมกนั 

           ส่วน กระทรวงศึกษาธิการ (2542, หนา้ 13) ได้

กล่าววา่ การปกครองแบบประชาธิปไตย เป็นท่ีนิยมของ

ประชากรจาํนวนมากในโลก และไดรั้บการยอมรับวา่

เป็นระบอบการปกครองท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงมีจุดเด่น คือ 

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของคนส่วนใหญ่ในสงัคม 

การปกครองแบบประชาธิปไตย ยึดถือหลกัสาํคญัในการ

ปกครอง ไดแ้ก่ มนุษยมี์ความเท่าเทียมกนั มนุษยมี์เหตุผล

สามารถท่ีจะปกครองตนเองได ้มนุษยมี์สิทธิ เสรีภาพ

และตอ้งการมีหลกัประกนัในการใชโ้ดยสมบูรณ์ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบั 

            Sodaro (2004, cited in Campbell, 2008, pp. 5-6)  

ศาสตราจารยด์า้นรัฐศาสตร์และความสมัพนัธ์ระหวา่ง

ประเทศ มหาวิทยาลยัจอร์จวอชิงตนั ไดก้ล่าววา่ ใน

ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยประชาชนมีสิทธิ

ท่ีจะเลือกผูป้กครองไดด้ว้ยการเลือกตั้ง เช่น การเลือกตั้ง

รัฐบาลหรือผูท้าํหนา้ท่ีบริหารประเทศ นอกจากน้ี

ประชาชนยงัสิทธิ เสรีภาพและอิสระในการดาํเนินชีวิต

แต่ตอ้งอยูภ่ายใตข้อบเขตของกฎหมายท่ีไดก้าํหนดไว ้

โดยประชาธิปไตยนั้นมีหลกัพ้ืนฐานอยู ่3 ประการ ไดแ้ก่ 

ความเสมอภาค ความมีเสรีภาพหรืออิสระ และถกู

ควบคุมโดยรัฐบาลหรือกฎหมาย  

            สาํหรับ Eremenko (2011, p. 1) นกัวิชาการ 

มหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติ-โรงเรียนอุดมศึกษา

เศรษฐศาสตร์รัสเซีย (Russia) ไดใ้หร้ายละเอียดเพ่ิมเติม

วา่ ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองท่ีอยูบ่น

พ้ืนฐานของ ระบบท่ีมีผูแ้ทนท่ีถกูเลือกโดยประชาชน 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน สิทธิเสรีภาพ

ของประชาชน  รวมถึงมีสิทธิในการแสดงออกต่างๆ เพ่ือ

เรียกร้องบางส่ิงบางอยา่งท่ีตอ้งการจากรัฐบาลของพวก

เขา เช่น ในแถบสหภาพยโุรปประชาชนเขา้ร่วม

กระบวนการทางการเมืองภายใตร้ะบอบการปกครอง

แบบประชาธิปไตยผา่นทางกิจกรรมต่างๆ เช่น การ

เลือกตั้ง การประทว้ง การคว ํ่าบาตร เป็นตน้ จากท่ีได้

กล่าวไปสามารถสรุปไดว้า่ ประชาธิปไตย มีนิยาม

ความหมายหรือคาํจาํกดัความ ดงัต่อไปน้ี  

            1. อาํนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนหรือ 
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ประชาชนมีอาํนาจสูงสุดในรัฐ 

            2. ประชาชนในสงัคมมีความเสมอภาคและเท่า

เทียมกนั  

            3. ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในการดาํเนิน

ชีวิตโดยอยูภ่ายใตข้อบเขตท่ีกฎหมายกาํหนด 

            4. ประชาชนแสดงอาํนาจในการปกครองผา่นทาง

กิจกรรมต่างๆ ท่ีจดัข้ึนและอาํนวยความสะดวกโดย

รัฐบาล เช่น การเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติ การ

เสนอร่างกฎหมาย การชุมนุมตามท่ีกฎหมายกาํหนดเพ่ือ

เรียกร้องบางอยา่งจากรัฐบาล เป็นตน้   

 

ลกักษณะสําคัญของประชาธิปไตย 

               ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยมี

รากฐานมาอยา่งยาวนานตั้งแต่อดีตโดยเร่ิมตั้งแต่สมยักรีก               

โบราณและไดพ้ฒันาต่อมาจนกระทัง่ปัจจุบนั ลกัษณะ

สาํคญัของประชาธิปไตย (อมร รักษาสตัย ์และคณะ, 

2539, หนา้ 33-34 และชยัอนนัต ์สมุทวณิช, 2519, หนา้ 

15) มีดงัต่อไปน้ี  

            1. ประชาชนเป็นเจา้ของอาํนาจอธิปไตย รัฐบาล

ไดอ้าํนาจมาจากประชาชนหรือโดยความยินยอมของ

ประชาชน 

             2. การเลือกผูแ้ทนในสังคมสมยัใหม่ท่ีเป็น

ประชาธิปไตยแบบมีผูแ้ทนตอ้งเป็นการเลือกท่ีบริสุทธ์ิ

ยติุธรรมโดยประชาชนสามารถใชสิ้ทธิเลือกตั้งไดอ้ยา่ง

อิสระ 

 3. ใหค้วามสาํคญัแก่แนวความคิดท่ีแตกต่าง 

รวมถึงมีการแกไ้ขปัญหาดว้ยการร่วมกนัคิด ร่วมกนั

ตดัสินใจ สถาบนัทางการเมืองท่ีทาํหนา้ท่ีตดัสินปัญหา

ทางการเมือง เศรษฐกิจและสงัคม เช่น คณะรัฐมนตรี 

รัฐสภา โดยใชวิ้ธีอภิปรายแสดงความเห็นเพ่ือหาขอ้ยติุ 

 4. เช่ือในความเป็นอิสระและเสรีภาพของมนุษย ์

เช่น การนบัถือศาสนา การชุมนุมทางการเมือง การแสดง

ความคิดเห็น การออกเสียงเลือกตั้ง เป็นตน้ 

 5. การบงัคบัใชก้ฎหมายยึดถือความเท่าเทียมกนั

โดยไม่มีการเลือกปฏิบติั 

 6. รัฐบาลตอ้งมีอาํนาจจาํกดั อาํนาจตอ้งไม่ตอ้ง

อยูใ่นมือคนๆ เดียวเหรือกลุ่มเดียว มีการแบ่งอาํนาจและ

กระจายอาํนาจ โดยมีการตรวจสอบและถ่วงดุลอาํนาจซ่ึง

กนัและกนั 

 7. การตดัสินใจหรือการปฏิบติัตอ้งเป็นไปตาม

เสียงขา้งมาก โดยตอ้งคาํนึงถึงสิทธิของคนส่วนนอ้ย 

 8. ประชาชนมีความเสมอภาคกนัในดา้นต่างๆ 

โดยเฉพาะความเสมอภาคดา้นกฎหมาย และความมี

โอกาสเท่าเทียมกนัในดา้นต่างๆ  

  9. ประชาธิปไตยอยูบ่นพ้ืนฐานหลกัการของ

เสรีนิยม ประชาชนตอ้งมีอิสระและเสรีภาพในการ 

กระทาํต่างๆ เช่น การแสดงความคิดเห็น การนบัถือ

ศาสนา การเดินทางไปไดทุ้กๆ ท่ีในสงัคมท่ีอาศยัอยู ่เป็น

ตน้ (Shively, 2008, pp. 159-160) 

  10. ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพต่างๆ อยา่ง

กวา้งขวาง โดยท่ีรัฐบาลเป็นผูใ้หห้ลกัประกนั และ

คุม้ครองการใชสิ้ทธิเสรีภาพ อยา่งนอ้ยสิทธิเสรีภาพขั้น

พ้ืนฐานท่ีสาํคญั 

 11. รัฐบาลใชห้ลกัการปกครองโดยกฎหมาย 

หรือหลกัเนติธรรม ไม่ใชอ้าํนาจตามอาํเภอใจ เช่น บุคคล

จะโดนจบัหรือโดนลงโทษกต่็อเม่ือทาํผิดกฎหมายท่ีได้

ระบุไว ้รวมถึงตอ้งไดรั้บการตดัสินคดีอยา่งรวดเร็วและ

เป็นธรรม เป็นตน้ 

 12. ประชาชนตอ้งมีส่วนร่วมในการปกครอง

ประเทศผา่นกลไกต่างๆ หรือใชสิ้ทธ์ิท่ีจะแสดงบทบาท

ต่างๆ ไดโ้ดยตรง 

 13. รัฐบาลตอ้งรับผิดชอบต่อประชาชน 

ประชาชนมีสิทธ์ิท่ีจะแสดงความคิดเห็นในดา้นต่างๆ ต่อ

รัฐบาลตลอดเวลา รวมถึงมีสิทธ์ิเปล่ียนแปลงรัฐบาลตาม

วิธีการท่ีไดก้าํหนดไว ้

            ลกัษณะสาํคญัของประชาธิปไตยท่ีไดก้ล่าวไปใน

ขา้งตน้มีหลายประการดว้ยกนั เช่น การแสดงความ
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คิดเห็น การบงัคบัใชก้ฎหมายตอ้งมีความเท่าเทียมกนั 

การออกเสียงเลือกตั้ง เป็นตน้ ลกัษณะสาํคญัของ

ประชาธิปไตยเป็นส่ิงท่ีคนในสังคมจาํเป็นตอ้งเรียนรู้และ

ทาํความเขา้ใจ ซ่ึงจะส่งผลใหบุ้คคลทราบถึงสิทธิและ

เสรีภาพ รวมถึงการกระทาํต่างๆ ท่ีตนเองสามารถกระทาํ

และพึงจะไดรั้บ ซ่ึงจะนาํไปสู่การอยูร่่วมกนัอยา่งมี

ความสุข และช่วยพฒันาสงัคมใหมี้ความเจริญกา้วหนา้

มากยิ่งข้ึน ลกัษณะสาํคญัของประชาธิปไตยท่ีไดก้ล่าวไป

ในขา้งตน้จะประสบความสาํเร็จและสามารถดาํเนินการ

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยอ่มข้ึนอยูก่บัรัฐบาลภายใตก้าร

ปกครองแบบประชาธิปไตยของประเทศนั้นวา่ สามารถ

นาํหลกัการเก่ียวกบัประชาธิปไตยมาดาํเนินการปฏิบติั

อยา่งสมบูรณ์และดว้ยความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งไดม้ากนอ้ย

เพียงใด 

 

รูปแบบประชาธิปไตย  

             ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เป็น

ระบอบการปกครองท่ีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลายใน

ประเทศต่างๆ ทัว่ทุกมุมโลก โดยรวมระบอบการ

ปกครองแบบประชาธิปไตย แบ่งออกไดเ้ป็น 2 รูปแบบ

ใหญ่ๆ (ณชัชาภทัร อุ่นตรงจิตร, 2550, หนา้ 107-111)  

ดงัน้ี 

       1.ประชาธิปไตยทางตรง (direct democracy) หรือ 

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม   (participatory 

democracy) มีหลกัการพ้ืนฐานท่ีสาํคญัอยู ่3 การดว้ยกนั 

ไดแ้ก่  

             1.1 การมีส่วนร่วมจากประชาชน โดยประชาชน

ทุกๆ คนจะเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรง 

ประชาชนจะมีบทบาทในการตดัสินใจในกิจการ

บา้นเมืองโดยไม่ตอ้งผา่นกระบวนการหลากหลาย

ขั้นตอน เหมือนกบัประชาธิปไตยแบบมีผูแ้ทน และ

ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกกฎหมาย (สุพจน ์บุญ

วิเศษ, 2549, หนา้ 158)  ซ่ึงจะเขา้สู่ขั้นตอนของระบอบ

การเมืองตั้งแต่ขั้นตอนการรับฟังประเดน็ปัญหา การ

อภิปรายโตเ้ถียง การตดัสินใจทางการเมือง การ

ลงคะแนนเสียง การกาํหนดนโยบายหรือขอ้ปฏิบติั เพ่ือ

นาํไปใชใ้นเชิงรูปธรรมรวมทั้งการตรวจสอบและ

ประเมินผล  

             1.2 การยึดถือเสียงส่วนใหญ่ (majority rule) การ

ตดัสินใจทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยทางตรง

นั้น จะยึดถือเสียงส่วนใหญ่หรือมติเสียงขา้งมากของ

ประชาชนทั้งในกระบวนการนิติบญัญติั บริหารและตุลา

การ   

             1.3 ความเท่าเทียมกนัทางการเมือง (political 

equality) ในการตดัสินใจใดๆ ทางการเมืองในระบอบ

การปกครองแบบประชาธิปไตย ถือวา่ประชาชนทุกคนมี

สิทธิทางการเมืองเท่าเทียมกนั คือ ทุกคนมี 1 เสียงท่ีจะ

เลือกโดยอิสระ 

             ประชาธิปไตยทางตรง หรือประชาธิปไตยแบบมี

ส่วนร่วม  เป็นระบอบการปกครองท่ีเกิดข้ึนจากประสบ 

การณ์ของชาวเอเธนส์ในกรีกโบราณประมาณ 2500 ปีท่ี

ผา่นมา เป็นรูปแบบประชาธิปไตยท่ีเหมาะสมกบัสงัคมท่ี

มีจาํนวนประชากรไม่มากนกั และสภาพสงัคมไม่มีความ

สลบัซบัซอ้น การตดัสินใจในเร่ืองท่ีสาํคญัจะกระทาํโดย

การโหวตหรือออกเสียงโดยพลเมืองเสียงขา้งมากเป็น

เกณฑ ์ในปัจจุบนัการปกครองประชาธิปไตยแบบมีส่วน

ร่วมน้ีไม่สามารถพบไดอ้ยา่งเต็มรูปแบบในระดบัชาติอีก

ต่อไปแลว้เน่ืองจากสภาพสงัคมท่ีไดเ้ปล่ียนแปลงไปจาก

อดีตและสงัคมมีความสลบัซบัซอ้นมากข้ึน รวมถึง

จาํนวนประชากรไดเ้พ่ิมข้ึนมากกวา่ในอดีตเป็นจาํนวน

มาก (Stephen, 2004, pp. 170-171) แต่ยงัสามารถพบได้

ในหน่วยเลก็ๆ ทางการเมืองในระดบัทอ้งถ่ิน การท่ี

รูปแบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมยงัคงปรากฏอยูใ่น

ทอ้งถ่ิน อาจเป็นเพราะยงัคงมีคุณค่าในทางสญัลกัษณ์

และความคิดท่ีวา่ ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนหรือ

ทอ้งถ่ินเดียวกนัมานานควรร่วมกนักาํหนดสวสัดิการ 

หรือการดาํเนินงานดา้นต่างๆ ร่วมกนั รวมถึงในแง่ของ

จาํนวนประชากรในชุมชนยงัมีจาํนวนไม่มากเกินไป และ
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สภาพสงัคมท่ีไม่มีความซบัซอ้นมากนกัท่ีจะดาํเนินการ

ในรูปแบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงไม่สามารถ

รับประกนัไดว้า่จะสามารถดาํเนินการไดต้ลอดไป

หรือไม่ เน่ืองจากสังคมมีสภาพไม่คงท่ีมีการเปล่ียนแปลง

อยูเ่สมอ (สนธิ เตชานนัท,์ 2543, หนา้ 116) 

       2.ประชาธิปไตยทางออ้ม (indirect democracy) หรือ

เรียกวา่ ประชาธิปไตยแบบมีผูแ้ทน (representative 

democracy) เน่ืองจากในปัจจุบนัขนาดของประชากรและ

ความหลากหลายของประชากรท่ีเพ่ิมมากข้ึนทั้งจาํนวน 

ความหลากหลายทางเช้ือชาติ ศาสนา สีผิว ระดบัการ

พฒันาเศรษฐกิจ เป็นตน้ รวมถึงสภาพสงัคมท่ีมีความ

ซบัซอ้นมากข้ึน ดว้ยเหตุน้ีจึงเกิดประชาธิปไตยแบบมี

ผูแ้ทนข้ึนมา ประชาธิปไตยแบบมีผูแ้ทนเป็นการเลือก

ตวัแทนเขา้ไปทาํหนา้ท่ีปกครอง จกัษ ์พนัธ์ชูเพชร (2552, 

หนา้ 128) ไดก้ล่าววา่ ประชาธิปไตยแบบมีผูแ้ทน มีหลกั

พ้ืนฐานท่ีสาํคญั ดงัต่อไปน้ี  

              2.1 ระบอบการปกครองประชาธิปไตยแบบมี

ผูแ้ทนมีหลกัการท่ีสาํคญัเหมือนกบัประชาธิปไตย 

แบบมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมจากประชาชน การ

ยึดและเคารพเสียงส่วนใหญ่ และมีความเท่าเทียมกนัทาง

การเมือง แต่ส่ิงท่ีแตกต่างและเพ่ิมเขา้มากคื็อ การเลือกตั้ง

และรัฐธรรมนูญ โดยการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชนจะผา่นทางการเลือกตั้งตามหลกัรัฐธรรมนูญท่ี

ไดก้าํหนดไวใ้นแต่ละประเทศอาจมีความแตกต่างกนั

หรือคลา้ยคลึงกนักไ็ดใ้นแต่ละประเทศ ซ่ึงการเลือกตั้งน้ี

จะทาํใหไ้ดผู้แ้ทนของกลุ่มบุคคล โดยการเลือกตั้งมี

หลกัการสาํคญั คือ ตอ้งมีการเลือกตั้งท่ีมีอิสระและเสรี 

รวมถึงไม่ผิดกฎหมายหรือระเบียบท่ีวางไว ้

            2.2 สามารถทาํใหค้นเขา้มามีส่วนร่วมไดม้ากกวา่

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม นอกจากการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองผา่นทางการเลือกตั้งแลว้ การมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของประชาชนยงัสามารถทาํไดผ้า่นทางการ

ชุมนุม การเรียกร้องโดยสนัติ การแสดงออกทางการเมือง

ในรูปแบบต่างๆ ผา่นทางงานเขียน การอภิปราย รวมถึง

การรวมตวักนัเพ่ือเสนอขอ้กฎหมายหรือถอดถอนผูท่ี้

ดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง  

          2.3 ขอ้ยกเวน้บางประการของเสียงส่วนใหญ่ 

ถึงแมว้า่เสียงส่วนใหญ่จะเป็นตวักาํหนดนโยบายหรือ

กฎหมาย แต่ในบางกรณีเสียงส่วนใหญ่อาจไม่เพียงพอต่อ

ประเดน็ท่ีสาํคญั เช่น การแกรั้ฐธรรมนูญ อาจตอ้งใชเ้สียง

ขา้งมากถึง  3 ใน 4 เพ่ือท่ีจะใหเ้พียงพอต่อการยกร่าง

แกไ้ขรัฐธรรมนูญ รวมถึงเสียงขา้งมากของศาล

รัฐธรรมนูญ อาจสามารถลม้กฎหมายท่ีออกโดยผูแ้ทน

ของคนส่วนใหญ่ในสงัคมได ้ถา้หากกฎหมายนั้นขดักบั

กฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีใชใ้นการปกครองประเทศ 

          2.4  เป็นการปกครองภายใตห้ลกัการท่ีกาํหนดโดย

รัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญเป็นส่ิงท่ีสาํคญัมากของรัฐบาล

ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เน่ืองจากเป็น

ส่ิงสาํคญัในการท่ีจะจาํกดัอาํนาจของรัฐบาลซ่ึงไดม้าจาก

เสียงขา้งมากในสังคม   การใชอ้าํนาจของเสียงขา้งมาก

โดยปราศจากขอ้จาํกดั อาจจะทาํใหเ้กิด “ทรราชเสียงขา้ง

มากได”้ (tyranny of majority) ซ่ึงเป็นเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ทางการเมืองท่ีรัฐบาลเลือกท่ีจะทาํตามความ

ตอ้งการเสียงส่วนใหญ่ โดยละท้ิงเสียงส่วนนอ้ย  โดย

เสียงส่วนนอ้ยน้ีอาจจะตอ้งสูญเสียสิทธิท่ีพึงมี  ดงันั้น

รัฐธรรมนูญจึงเป็นส่ิงท่ีสาํคญัในการจาํกดัอาํนาจเสียง

ขา้งมากในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย  

       จากท่ีไดก้ล่าวไปในขา้งตน้เก่ียวกบั  หลกัการ

พ้ืนฐานท่ีสาํคญัของประชาธิปไตย ไดแ้ก่ ประชาธิปไตย

ทางตรงหรือประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  และ

ประชาธิปไตยทางออ้มหรือเรียกวา่ประชาธิปไตยแบบมี

ผูแ้ทน สามารถสรุปไดว้า่ ทั้ง 2 รูปแบบมีส่วนท่ี

คลา้ยคลึงกนั เช่น การยึดถือเสียงส่วนใหญ่หรือเสียงขา้ง

มากของประชาชนในการดาํเนินการหรือตดัสินใจใดๆ 

ประชาชนในสงัคมมีสิทธิทางการเมืองเท่าเทียมกนั คือ 

ทุกคนมี 1 เสียง ประชาชนมีส่วนร่วมในการออก

กฎหมาย เป็นตน้ ส่วนท่ีแตกต่างกนั คือ การตดัสินใจ

ใดๆ ของประชาชนในแบบประชาธิป 
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ไตยทางออ้มหรือประชาธิปไตยแบบมีผูแ้ทน ประชาชน

จะเลือกตั้งตวัแทน เพ่ือท่ีจะมาทาํหนา้ท่ีปกครองแทน

ตนเองผา่นทางกิจกรรมท่ีรัฐบาลไดจ้ดัข้ึน เช่น การ

เลือกตั้ง เป็นตน้ โดยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด

ไวใ้นระเบียบกฎหมาย รวมถึงกฎหมายรัฐธรรมนูญ คือ 

ส่ิงท่ีสาํคญัในระบอบการปกครองแบประชาธิปไตยแบบ

มีผูแ้ทน เน่ืองจากรัฐธรรมนูญ คือ ส่ิงท่ีจาํกดัเสียงขา้ง

มากของรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้ง ใหไ้ม่สามารถใช้

อาํนาจไดต้ามอาํเภอใจ ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่กฎหมาย

รัฐธรรมนูญนั้นช่วยปกป้องหรือพิทกัษเ์สียงส่วนนอ้ยใน

สงัคมกย็อ่มได ้การใชอ้าํนาจของรัฐบาลท่ีมากจากการ

เลือกตั้งไม่สามารถดาํเนินการใดๆท่ีขดัแยง้ต่อกฎหมาย

รัฐธรรมนูญได ้เช่น การออกกฎหมายของโดยผูแ้ทนท่ี

ประชาชนเลือกมาถา้กฎหมายท่ีออกมานั้นขดัต่อ

กฎหมายรัฐธรรมนูญ เสียงขา้งมากของศาลรัฐธรรมนูญ

สามารถลงมติถอดถอนกฎหมายท่ีออกโดยผูแ้ทนท่ีถูก

เลือกโดยประชาชนได ้เป็นตน้ 

 

รูปแบบประชาธิปไตยแบบผู้มีแทนหรือ

ประชาธิปไตยทางอ้อม 

               รูปแบบประชาธิปไตยแบบมีผูแ้ทนนั้น โกวิทย ์

วงศสุ์รวฒัน ์(2540, หนา้ 81-84) ไดก้ล่าววา่ สามารถแบ่ง

ออกไดเ้ป็น 4 รูปแบบ ดว้ยกนั ไดแ้ก่ ระบบรัฐสภาหรือ

แบบคณะรัฐมนตรี (parliamentary system) ระบบ

ประธานาธิบดี (presidential system) ระบบก่ึง

ประธานาธิบดี (semi – presidential system) และระบบ

เลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง (direct-election 0f 

premiership of system)  ดงัต่อไปน้ี    

               1. ระบบรัฐสภาหรือแบบคณะรัฐมนตรี 

(parliamentary system) ตามหลกัทฤษฏีถือไดว้า่ประเทศ

องักฤษเป็นตน้แบบหรือเป็นแบบอยา่ง จุดเด่นคือ การ

ถือเอาฝ่ายนิติบญัญติัหรือรัฐสภาเป็นศูนยก์ลางแห่ง

อาํนาจรัฐเป็นท่ีรวมของเจตจาํนวของประชาชนทั้ง

ประเทศ  เป็นศูนยก์ลางแห่งอาํนาจทางการเมือง มีหนา้ท่ี

ทั้งทางดา้นนิติบญัญติัและบริหารประเทศ   เน่ืองจาก

รัฐสภาประกอบดว้ย สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีมาจาก

การเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง (สอดคลอ้งกบัการท่ี

ประชาชนเป็นเจา้ของอาํนาจอธิปไตย) รัฐสภาจึงมีอาํนาจ

ในการแต่งตั้งและถอดถอนรัฐบาล ไดแ้ก่ นายกรัฐมนตรี 

และคณะรัฐมนตรี ส่วนใหญ่มกัมาจากเสียงขา้งมากใน

รัฐสภา รัฐสภาไดมี้หนา้ท่ีในการควบคุมการปฏิบติังาน

ของคณะรัฐมนตรีและฝ่ายบริหาร เช่น การตั้งกระทูเ้ปิด

อภิปรายไม่ไวว้างใจเพ่ือใหค้ณะรัฐมนตรีลาออก รวมถึง

คณะรัฐมนตรีกมี็สิทธิยบุสภาใหมี้การเลือกตั้งใหม่ได้

กล่าวคือ มีนายกรัฐมนตรีในฐานะหวัหนา้ฝ่ายบริหารเป็น

ผูค้ดัเลือกบุคคลข้ึนมาดาํรงตาํแหน่งรัฐมนตรีหรือ

คณะรัฐมนตรีโดยการรับรองของรัฐสภา นายกรัฐมนตรี

มกัมี 3 สถานภาพ ไดแ้ก่ สถานภาพการเป็น

นายกรัฐมนตรีหรือหวัหนา้คณะรัฐบาล สถานภาพการ

เป็นหวัหนา้พรรคการเมือง และสถานภาพผูน้าํเสียงขา้ง

มากในสภาผูแ้ทนราษฏร คณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลเป็นผู ้

ท่ีมีอาํนาจท่ีแทจ้ริงในระบบรัฐสภาทั้งทางบริหารและนิติ

บญัญติั เน่ืองจากคณะรัฐมนตรีมกัจะคุมเสียงขา้งมากใน

พรรคการเมือง ดว้ยเหตุน้ี หากนกัการเมืองในพรรค

ฝ่ายรัฐบาลมีความสามคัคีไม่แตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่าย 

อาํนาจของรัฐบาลจะมีความมัน่คงสูงหรือมีเสถียรภาพ

อยา่งมาก นอกจากน้ีเม่ือเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์

ใดข้ึนจึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกนัภายใตรู้ปแบบ

รัฐสภา เป็นความรับผิดชอบแบบองคค์ณะหรือความ

รับผิดชอบร่วม ไม่ใช่ตวัผูน้าํรัฐบาลเพียงคนเดียวแบบท่ี

เกิดข้ึนกบัรูปแบบประธานาธิบดี (บูฆอรี ยีหมะ, 2550, 

หนา้ 118-122) 

                2. ระบบประธานาธิบดี (presidential system) 

มีสหรัฐอเมริกาเป็นตน้แบบ ระบบประธานาธิบดีถกู

ดดัแปลงมาจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์กล่าวคือ 

ประธานาธิบดีเป็นทั้งประมุขของรัฐและหวัหนา้ฝ่าย

บริหาร การดาํรงตาํแหน่งของประธานาธิบดีไม่ไดข้ึ้นอยู่

กบัเสียงสนบัสนุนขา้งมากของสมาชิกสภาผูแ้ทน   รา
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ษฏร แต่ข้ึนอยูก่บัตะแนนนิยมจากประชาชนทั้งประเทศ

ท่ีมีต่อตวัประธานาธิบดี เน่ืองจากการข้ึนดาํรงตาํแหน่ง

ของประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ

ประชาชนทั้งประเทศมีอาํนาจและแต่งตั้งถอดถอน

รัฐมนตรี นอกจากน้ียงัเป็นผูบ้ญัญาการทหารสูงสุดมี

อาํนาจในการสัง่การในการรบไดอ้ยา่งเดด็ขาดระบบน้ีมี

จุดเด่น คือ ระบบการถ่วงดุลอาํนาจ ระหวา่งอาํนาจนิติ

บญัญติั อาํนาจบริหารและอาํนาจตุลาการ มีการแบ่ง

อาํนาจกนัเกือบจะเดด็ขาด รวมถึงมีการตรวจสอบซ่ึงกนั

และกนัอยูต่ลอดเวลา กล่าวคือ รัฐสภามีหนา้ท่ีเป็นผู ้

บญัญติักฎหมาย แต่ประธานาธิบดีสามารถยบัย ั้งร่าง

กฎหมายดงักล่าวได ้และศาลสูงมีอาํนาจพิจารณาวา่

กฎหมายนั้นขดัต่อรัฐธรรมนูญท่ีใชใ้นการปกครอง

ประเทศหรือไม่ นอกจากน้ีวฒิุสภามีอาํนาจไม่ยอมรับ

คณะรัฐมนตรีท่ีประธานาธิบดีแต่งตั้งได ้หลกัการสาํคญั

ในการแบ่งแยกอาํนาจของ ระบบประธานาธิบดีบดี คือ 

ประธานาธิบดีเป็นผูท่ี้ไดรั้บเลือกมาจากประชาชนซ่ึง

ประธานาธิบดีเป็นผูส้รรหาและแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี 

โดยตอ้งผา่นความเห็นชอบจากรัฐสภา รัฐมนตรีจะไม่

สามารถเป็นสมาชิกรัฐสภาได ้จากจุดน้ีจะเห็นไดว้า่มี

ความแตกต่างกบัระบบรัฐสภาท่ีรัฐมนตรีเป็นสมาชิก

รัฐสภากลุ่มเดียวกบัรัฐบาล 

              3. ระบบก่ึงประธานาธิบดี (semi – presidential 

system) ถือไดว้า่มีประเทศฝร่ังเศสเป็นตน้แบบ และเพ่ิง

เกิดข้ึนหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง มีจุดเด่น คือ การเอา

รัฐบาล 2 แบบท่ีไดก้ล่าวไปในขา้งตน้มาปรับปรุงและ

ดดัแปลงเขา้ดว้ยกนั กล่าวคือ ใหป้ระธานาธิบดีตอ้งไดรั้บ

การเลือกตั้งจากประชาชนทั้งประเทศโดยตรง เพ่ือใหมี้

อาํนาจมากถ่วงดุลแก่รัฐสภาได ้ประธานาธิบดีมีอาํนาจ

ในการยบุสภาผูแ้ทนราษฎร แต่งตั้งและปลด

นายกรัฐมนตรี รวมถึงฝ่ายบริหารไดต้ามความเหมาะสม 

คณะรัฐมนตรีมีอาํนาจในการบริหารอยา่งเตม็ท่ี รัฐสภามี

อาํนาจในการแกก้ฎหมายและควบคุมการบริหารราชการ

ของฝ่ายบริหารเท่านั้น หากคณะรัฐมนตรีไม่ไดรั้บความ

เห็นชอบจากรัฐสภาตอ้งลาออก แต่ประธานาธิบดีไม่ตอ้ง

ลาออกและสามารถแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนเดิมกลบัมา

รับตาํแหน่งได ้ในทางปฏิบติัสรุปคือ ประธานาธิบดีเป็น

ผูใ้ชอ้าํนาจแต่คณะรัฐมนตรีเป็นผูรั้บผิดชอบให ้

นายกรัฐมนตรีจะทาํหนา้ท่ีคลา้ยกบัรองประธานาธิบดี

มากกวา่ท่ีจะอยูใ่นตาํแหน่งหวัหนา้ฝ่ายบริหาร(จกัษ ์พนัธ์

ชูเพชร, 2552, หนา้ 143-149) ส่วนความแตกต่างระหวา่ง

ระบบประธานาธิบดีและระบบก่ึงประธานาธิบดี คือ 

ประธานาธิบดีในระบบประธานาธิบดีมีอาํนาจในการ

บริหาร แต่ประธานาธิบดีในระบบก่ึงประธานาธิบดีเป็น

ผูจ้ดัสรรอาํนาจการบริหารประเทศใหแ้ก่นายกรัฐมนตรี

และฝ่ายบริหาร (ณชัชาภทัร อุ่นตรงจิตร, 2550, หนา้ 

112-116) 

              4. ระบบเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง (direct-

election 0f premiership of system) คือ การเลือกตั้ง

หวัหนา้ฝ่ายบริหาร ปรัชญาในการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี

โดยตรง คือ การเลือกตั้งผูท่ี้เป็นตวัแทนของประชาชนทั้ง

ประเทศ ซ่ึงจะสามารถแกไ้ขปัญญาของรัฐบาลแบบ

รัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรีท่ีวา่นายกรัฐมนตรีเป็นผูแ้ทน

จากจงัหวดัหน่ึงจงัหวดัใดหรือนายทุนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง

เท่านั้น ประเทศไทยมีการเสนอแนะใหท้ดลองใชรู้ปแบบ

รัฐบาลแบบน้ีมาไม่ตํ่ากวา่ 20 ปีแลว้ แมใ้นปัจจุบนักย็งัมี

นกัวิชาการหรือผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองเสนอแนะ

ใหท้ดลองใชรู้ปแบบรัฐบาลแบบน้ี 

 

การแสดงออกถึงอาํนาจที่ประชาชนพึงมตีามระบอบการ

ปกครองแบบประชาธิปไตย 

              ในการปกครองแบบประชาธิปไตย ประชาชน

เป็นผูมี้อาํนาจสูงสุด ซ่ึงกคื็อ ประชาชนเป็นเจา้ของ

อาํนาจ โกวิท วงศสุ์รวฒัน ์(2540, หนา้ 74-76) ไดก้ล่าว

วา่ ประชาชนสามารถแสดงออกถึงอาํนาจท่ีตนเองพึงมี

ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ดงัน้ี  

             1.การออกเสียงเลือกตั้ง (election) เป็นการ

แสดงออกทางอาํนาจของประชาชนในการเลือกรัฐบาล 
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ซ่ึงคือ ผูด้าํเนินงานของรัฐ การเลือกตั้งใชห้ลกัความเสมอ

ภาคโดยประชาชนทุกคนมีสิทธิในการเลือกตั้งทัว่ไปไม่มี

ขอ้จาํกดัในเร่ือง เพศ ทรัพยส์มบติั หรือชาติตระกลู 

อาชีพ สถานะทางสงัคม การเลือกตั้งเป็นส่ิงท่ีมี

ความสาํคญัต่อกาบริหารประเทศ เน่ืองจากผูแ้ทนท่ี

ประชาชนเลือกตั้งเขา้ไปจะเป็นผูท่ี้เขา้ไปทาํหนา้ท่ีในการ

จดัตั้งรัฐบาลท่ีทาํหนา้ท่ีบริหารประเทศใหมี้ความ

เจริญกา้วหนา้ตามความตอ้งการของประชาชน 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, หนา้ 26-27) นอกจากน้ี

ปัญหาเร่ืองการนอนหลบัทบัสิทธ์ิ ถือเป็นปัญหาท่ีสาํคญั

ในการเลือกตั้งตามระบอบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตย 

            2. การออกเสียงประชามติ (referendum) คือ 

อาํนาจท่ีประชาชนมีเพ่ือใชต้ดัสินปัญาต่างๆ ของรัฐตาม

ความตอ้งการหรือเจตจาํนงของตน ส่วนใหญ่ในทาง

ปฏิบติัมกัเก่ียวขอ้งกบักฎหมายรัฐธรรมนูญท่ียกร่างข้ึน

ใหม่ หรือแกไ้ขเพ่ิมเติมในตอนใดตอนหน่ึง การออก

เสียงหรือการลงคะแนนเสียงก็ไม่ไดมี้ความซบัซอ้นเพียง

แค่ โหวต Yes หรือ No ในเร่ืองนั้นๆ ตามความตอ้งการ

หรือเจตจาํนงของตน ท่ีมาของการออกเสียงประชามติน้ี

มาจากประเทศสวิตเซอร์แลนดท่ี์เนน้เก่ียวกบัรัฐธรรมนูญ 

ดงัตวัอยา่ง การออกเสียงประชามติของประเทศ

สวิตเซอร์แลนด ์เม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ ค.ศ.1971 รัฐบาล

สวิตเซอร์แลนดไ์ดเ้สนอใหมี้การออกเสียงประชามติใน

การร่างแกไ้ขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญใหผู้ห้ญิงมีสิทธิออก

เสียงเลือกตั้งได ้ผลปรากฏวา่ ผูม้าใชสิ้ทธิออกเสียงหรือ

ลงประชามติส่วนใหญ่เป็นผูช้ายทั้งส้ิน โดยไดอ้อกเสียง

เห็นดว้ย จึงส่งผลใหว้นัท่ี 30 และ 31 ตุลาคม ค.ศ.1971 

ผูห้ญิงสวิตเซอร์แลนดจึ์งมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิก

รัฐสภาเป็นคร้ังแรก(EdouardBertran de Jpuvenel , 1961 

อา้งใน สนธิ เตชานนัท,์ 2543,หนา้ 117) นอกจากน้ียงัพบ

ในรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส เป็นตน้ ท่ีให้

ประชาชนออกเสียงประชามติรับรองหรือไม่รับรองการ

แกไ้ขรัฐธรรมนูญ 

             3. ประชาชนมีสิทธิเสนอร่างกฎหมาย (initiative) 

ตามหลกัประชาธิปไตยโดยทัว่ไป ประชาชนมกัใช้

อาํนาจอธิปไตยในการร่างกฎหมายโดยผา่นทางฝ่ายนิติ

บญัญติั คือ รัฐสภา แต่ประชาชนกมี็สิทธิท่ีจะแสดง

อาํนาจอิปไตยในการเสนอร่างกฎหมายได ้ส่ิงน้ีถือไดว้า่

เป็นพฒันาการในทางประชาธิปไตยท่ีกา้วหนา้หรือยอด

เยี่ยมในทางปฏิบติั ในทางทฤษฎีการเสนอร่างกฎหมาย

กบัการออกเสียงประชามติมาจากหลกัการพ้ืนฐานอนั

เดียวกนั สิทธิในการเสนอร่างกฎหมายของประชาชนมี

ความสาํคญัและเหนือกวา่สิทธิในการออกเสียงหรือลง

ประชามติ กล่าวคือ ประชาชนมีสิทธิท่ีจะเสนอร่าง

กฎหมาย ถา้หากฝ่ายนิติบญัญติัไม่ทาํตามหรือไม่สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ในขณะท่ีการออกเสียงประชามติมีสิทธิแค่เพียงการ

ตดัสินยอมรับหรือไม่ยอมรับร่างกฎหมายท่ีผา่นสภานิติ

บญัญติัแลว้เท่านั้น (สนธิ เตชานนัท,์ 2543, หนา้ 117)  

ซ่ึงในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 2550 ในมาตรา 

163 ไดบ้ญัญติัใหผู้มี้สิทธิเลือกตั้งไม่นอ้ยกวา่ 10,000 คน 

มีสิทธิเขา้เช่ือร้องขอต่อประธานรัฐสภา เพ่ือใหรั้ฐสภา

พิจารณากฎหมายไดเ้วน้แต่เฉพาะกฎหมายท่ีมีความ

เก่ียวขอ้งกบัสิทธิเสรีภาพของประชาชนชาวไทย และ

แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐเท่านั้น  

              4. ประชาชนสามารถตดัสินปัญหาสาํคญัๆ 

เก่ียวกบันโยบายของรัฐบาล (plebiscite) ในทางปฏิบติั

เม่ือรัฐบาลมีปัญหาในระดบันโยบายท่ีไม่สามารถ

ตดัสินใจเองได ้ เน่ืองจากเม่ือตดัสินใจไปแลว้อาจเกิด

ผลกระทบท่ีรุนแรงต่อสงัคม เช่น การท่ีจะเลิกจาํหน่าย

สุรา หรือการเปิดบ่อนพนนัโดยเสรีถกูตอ้งตามกฎหมาย  

เร่ืองเหล่าน้ีรัฐบาลตอ้งใหป้ระชาชนตดัสินใจกนัเอง โดย

การเปิดใหล้งคะแนนเสียงกคื็อ Yes กบั No ตามเจตจาํนง

หรือความตอ้งการของประชาชนการใหป้ระชาชน

สามารถตดัสินปัญหาสาํคญัๆ เก่ียวกบันโยบายของ

รัฐบาล (plebiscite)  ส่วนการออกเสียงประชามติ 

(referendum) คนส่วนใหญ่มกัเขา้ใจผิดและใชป้ะปนกนั 
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ซ่ึงการออกเสียงประชามติ เป็นการใหป้ระชาชนมา

ลงคะแนนวา่จะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบบั 

หรือท่ีแกไ้ขเป็นการเฉพาะในบางมาตรา แต่การให้

ประชาชนลงมติเพ่ือตดัสินใจปัญหาสาํคญัท่ีเก่ียวกบั

นโยบายรัฐบาลมกัไม่เก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขกฎหมายทุก

คร้ังไป แต่เก่ียวกบันโยบาย การดาํเนินงานท่ีสาํคญัๆ มี

ผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ในสงัคม(ไพโรจน ์ชยันาม, 

2524  อา้งถึงใน สนธิ เตชานนัท,์ 2543, หนา้ 119)  

             5. ประชาชนสามารถเปล่ียนผูด้าํรงตาํแหน่ง

สาํคญัของรัฐบาลได ้(recall) การแสดงออกซ่ึงอาํนาจ

อธิปไตยของประชาชนท่ีสามารถมีสิทธิออกเสียงหรือ

ถอดถอนบุคคลในตาํแหน่งต่างๆ ท่ีมาจากการเลือกตั้ง 

การดาํเนินการเช่นน้ีอยูบ่นหลกัการพ้ืนฐานท่ีวา่ เม่ือ

ประชาชนเลือกตั้งเขา้มาไดก้ส็ามารถถอดถอนออกได้

เช่นกนั โดยเป็นไปตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญท่ีได้

กาํหนดไว ้ 

 

สรุป  

ประชาธิปไตยเป็นการปกครองโดยประชาชน  ซ่ึงกคื็อ 

อาํนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนหรือประชาชนเป็น

เจา้ของอาํนาจ โดยรวมระบอบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตย แบ่งออกไดเ้ป็น 2 รูปแบบใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 

รูปแบบท่ี  1 ประชาธิปไตยทางตรง หรือประชาธิปไตย

แบบมีส่วนร่วม  เป็นรูปแบบประชาธิปไตยท่ีเหมาะสม

กบัสงัคมท่ีมีจาํนวนประชากรไม่มากนกั และสภาพ

สงัคมไม่มีความสลบัซบัซอ้น รูปแบบท่ี 2 ประชาธิปไตย

ทางออ้ม หรือเรียกวา่ ประชาธิปไตยแบบมีผูแ้ทน มีความ

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพสงัคมในปัจจุบนั 

เน่ืองจากในปัจจุบนัขนาดของประชากรและความ

หลากหลายของประชาชนท่ีเพ่ิมมากข้ึนทั้งจาํนวน ความ

หลากหลายทางเช้ือชาติ ศาสนา สีผิว ระดบัการพฒันา

เศรษฐกิจ เป็นตน้ รวมถึงสภาพสงัคมท่ีมีความซบัซอ้น

มากข้ึน  ดว้ยเหตุน้ีจึงเกิดประชาธิปไตยแบบมีผูแ้ทน

ข้ึนมา ประชาธิปไตยแบบมีผูแ้ทนสามารถแบ่งออกได้

เป็น 4 รูปแบบ ดว้ยกนั ไดแ้ก่ ระบบรัฐสภาหรือแบบ

คณะรัฐมนตรี ระบบประธานาธิบดีบดี ระบบก่ึง

ประธานาธิบดี และระบบเลือกตั้งนายก 

รัฐมนตรีโดยตรง ปัจจุบนัรูปแบบประชาธิปไตยแบบมี

ผูแ้ทนท่ีไดถู้กนาํไปใชอ้ยา่งแพร่ในหลายๆ ประเทศทัว่

ทุกมุมโลก รูปแบบประชาธิปไตยแบบมีผูแ้ทน ไดแ้ก่ 

ระบบรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรี และระบบ

ประธานาธิบดีบดี การท่ีจะบอกวา่รูปแบบประชาธิปไตย

ใดดีท่ีสุดและมีความเหมาะสมนั้นไม่สามารถกระทาํได ้

เน่ืองจากสภาพสงัคมในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกนั

ทั้งประวติัศาสตร์ความเป็นมา สภาพสงัคมทั้งในอดีต

และปัจจุบนั และปัจจยัทางสภาพแวดลอ้มอ่ืนๆ อีก

มากมาย นอกจากน้ีการเรียนรู้และทาํความเขา้ใจเก่ียวกบั

ลกัษณะของประชาธิปไตยและการแสดงออกทางอาํนาจ

ท่ีบุคคลพึงมีในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย

เป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีประชาชนในสงัคมควรเรียนรู้และทาํ

ความเขา้ใจ เน่ืองจากช่วยใหบุ้คคลรู้จกัสิทธิ เสรีภาพ 

และหนา้ท่ีท่ีตนเองพึงมี รวมถึงการกระทาํต่างๆ ท่ีตนเอง

สามารถกระทาํไดแ้ละพึงจะไดรั้บภายใตก้ารดาํเนินชีวิต

ในสงัคมท่ีอยูภ่ายใตร้ะบอบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยเพ่ือประโยชนต่์อวิถีการดาํเนิน

ชีวิตประจาํวนั รวมไปถึงเพ่ือการดาํเนินชีวิตในสงัคม

ร่วมกนัอยา่งมีความสุขและช่วยพฒันาสงัคมใหมี้ความ

เจริญกา้วหนา้มากยิ่งข้ึน เน่ืองจากประชาธิปไตยเป็น

ระบอบการปกครองท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงต่อวิถีการ

ดาํรงชีวิตของประชาชนในสงัคมท่ีอยูภ่ายใตร้ะบอบการ

ปกครองแบบประชาธิปไตย   
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ASEAN Economic Community and Consal Professional Librarians  

an Indonesian Perspectives 

  

                                                                                                                                                     Zulfikar Zen                                                                                                                                                                                                                                                          

บทคัดย่อ 

 ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีมุมมองเก่ียวกบั เออีซีแตกต่างกนั คือ ความคิดเห็นในดา้นบวกหรือดา้นลบ ในกรณี

ของประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีพลเมืองจาํนวนมาก มีหอ้งสมุดและบรรณารักษจ์าํนวนมากดว้ย โดยเฉพาะ

มีหอ้งสมุดโรงเรียนหลายแห่ง ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นสถานท่ีไม่มีช่ือเสียงโด่งดงัท่ีบรรณารักษต์อ้งการสมคัรทาํงาน ผลกระทบ

ของ เออีซี อาจจาํกดัเฉพาะในหอ้งสมุดขององคก์รเอกชน อย่างไรกดี็ควรมีการปกป้องวิชาชีพบรรณารักษใ์นอนาคต 

องคก์รสภาบรรณารักษแ์ห่งเอเชีย CONSAL ควรมีบทบาทสาํคญัในการส่งเสริมวิชาชีพบรรณารักษร่์วมกนั 

 

คําสําคัญ : บรรณารักษ,์ เออีซี 

  

Abstract 

 The existence of AEC is viewed quite differently in many ASEAN countries. Some countries think 

optimistically and other pessimistically. Indonesia has the largest population of  librarians and libraries as well.  The 

movement of librarians and the liberalization workers in the library field will not be easy but it will be an opportunity. 

AEC will encourage the librarians and the government to improve the quality of human resources. Library is a 

nonprofit organization, and the majority of libraries in Indonesia are school libraries, public libraries and community 

libraries, These libraries are not prestigious institutions to work for, the language, cultural and the low salary are 

problems for any librarian who  wants to work in Indonesia.   The impact of AEC is only on a limited number and 

only at the special library in the private sectors. Nevertheless, to anticipate the future and to protect the professional 

librarians, CONSAL as a formal librarian organization in ASEAN has to promote a Mutual Recognition Arrangement 

(MRA) in the library profession. 

  

Keywords:  Asean economic, Indonesia, librarians and libraries 

 

Introduction 

 The existence of AEC has been seen with 

different views by ASEAN countries. Some countries 

that think optimistically said that the AEC will bring 

many benefits. Through the AEC, ASEAN countries 

will share knowledge and skills, and help each other. 

Foreign labor is not always a threat, but also a profit  

because it would trigger local power to wake from 

sleep. Conversely there are also some pessimistically 

which are concerned that their country will become 
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targets of employment for foreign workers. Local 

workforce will be eliminated because they are unable to 

compete. Consequently it will increase the number of 

unemployed and poor increased population 

 The countries in Southeast Asia have to the 

opportunity, as well as to find a way out to overcome 

the challenges. ASEAN country should prepare its 

workforce to be able to compete in the various fields of 

professions, including professionals in the field of 

library and information science. It is expected that 

Indonesia will not only accept foreign workers, but will 

also be able to send Indonesian experts to other 

countries.  

 The article discusses the impact of AEC to 

librarians and libraries to  ASEAN countries, especially 

to Indonesia. Indonesia is the largest population, 

libraries and librarians in the region. The article 

describes the resources of librarianship in Indonesia 

such as the number of libraries, librarians, professional 

organizations, and education and training institutions. 

The variety of activities have been carried out to 

improve librarian competencies, especially to face the 

challenges. At the end of the article, it comes to a 

proposal that CONSAL as a formal librarian 

organization in ASEAN should have to promote a 

Mutual Recognition Arrangement (MRA) to mutually 

recognize and  accept in part or in whole, all aspects of 

the competency test results that have been done in each 

ASEAN country. 

 

 

 

 

 

ASEAN Economic Community and Consal 

 Old proverb says that "United we stand, 

divided we fall". Therefore we are the ASEAN 

community must cooperate and work together. The 

presence of Southeast ASEAN Congress of Librarians 

(CONSAL) and the ASEAN Economic Community 

(AEC) is a bridge to achieve progress and prosperity. 

 The nations of Southeast Asian countries 

determined   to have the ASEAN Economic Community 

(AEC).  The ASEAN Community  in 2015 envisions the 

region as “onward looking, living in peace, stability and 

prosperity, bonded together in partnership in dynamic 

development and in a community of caring societies” 

and in the ASEAN Vision 2020, “to create a stable, 

prosperous and highly competitive ASEAN economic 

region in which there is a free flow of goods, services, 

investment and a freer flow of capital, skilled labor, 

equitable economic development and reduced poverty 

and socio-economic disparities in year 2020”. The 

people  in  the ASEAN region would like to cooperate, 

to share and to assist each other, in order to achieve the 

wealthy together (ASEAN Secretariat, 2009) 

 Approximately 625.091.000 people live in 

Southeast Asia consisting of Brunei 406.000, Cambodia 

14.963, Indonesia 248.818.000, Laos 6.644.000, 

Malaysia, 29.948.000, Myanmar 6.568.000, the 

Philippines 99.385.000, Singapore 5.399.000, Thailand 

68.251.000,  and Vietnam 89.709.000 (ASEAN 

Secretariat, 2014). This huge number of population 

represents a potential market and also an invaluable 

asset. The question is whether the people of ASEAN  

will only be a spectator or also as a player in the future, 

and whether it is only going to be consumers or as 

producers (Chia, 2010) 
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 Countries in Europe have long had the 

European Economic Community (EEC) and European 

Union (EU) they have been enjoying   progress and the 

EEC and EU has brought benefits and advantages than 

harm. Therefore, the presence of AEC should also be 

seen as something of luck. The librarians do not have to 

worry. AEC is not a threat but an opportunity. AEC will 

further strengthen cooperation among librarians and 

libraries in the region. This is in line with the objectives 

of CONSAL. There are 4 (four) main objectives of 

CONSAL as clearly stated in the Constitution, Article II 

Section 3, 2012: To establish, maintain and strengthen  

networks, partnerships, and linkages with librarians, 

libraries, library schools library association, and other 

institutions in the region 

 To promote cooperation and provide assistance 

in the development of librarianship , library and 

information science, documentation, information  and 

related services in the region. 

 To cooperate with regional and international 

organizations, and other institutions In the support of 

common undertakings and interests of CONSAL. 

 To provide the for a for sharing and exchange 

of information and experiences on issues in the field of 

librarianship, library and information science, 

documentation, information  and related services in the 

region. 

 Any other objectives that may be approved by 

the Executive Board. 

 Since the libraries are  non-profit 

organizations, it is likely that (presumably) the presence 

of AEC will not create competition between or among 

libraries and librarians. The movement of professional 

librarians in the ASEAN region may be only for some 

private (university & school) libraries and in limited 

quantities. Only few universities, schools, or institutions 

that will feel the impact of the AEC. 

 The spread of professional librarians in all 

member countries of CONSAL is a form of cooperation 

that has been long desired. Each one should help and 

collaborate with each other. Librarians can learn from 

other professions, such as in the field of sports. Many 

football clubs are inviting foreign players to graze with 

higher pay than local players. The presence of foreign 

players will bring many benefits, including increasing 

the image, while expecting the transfer of knowledge 

and skills. 

 

Libraries and Librarians in Indonesia 

 The number of libraries and potential users, 

Indonesia is a captive market for Indonesian librarians 

and Southeast Asian librarians as well. There are 251 

448 libraries which consist of:  National library (1), 499 

Public libraries (499), Community libraries / Village 

libraries 19,280), Academic libraries (3226), Special 

libraries (1802) and 226 640 School Libraries (19,280). 

The huge number of libraries provide employment 

opportunities for librarians (NLRI, 2014). 

 The main problem of library service in 

Indonesia is the quality of library staff. Indonesia needs 

a lot of qualified and skilled librarians. Nowadays,   

public libraries, school libraries and in particular 

community libraries are generally managed by 

unprofessional librarians. The school libraries mainly 

coordinated by teachers with no qualification as 

librarians but acting as librarians and some by 

administrative staff.  Almost all community libraries 

have no permanent library staff.   
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 Since 1988, a librarian in Indonesia has been 

recognized as a "functional librarian". The librarian is 

recognized as equal as to other professions such as 

teachers, professors, researchers, and judges. In the 

Library Act No. 43 year 2007 it is stated that the library 

has two types of staff, they are librarians and library 

technical assistants. Librarians who have the library and 

information science background at least Diploma of 2 

years education from the higher institution then apply 

voluntarily to become librarians. While the library 

technical assistants are the supporting staff in library 

operations, such as computer and multimedia operators, 

translators, and administrative staff.  

  In order to invite as many as library staff to be 

librarians, the National Library of Republic of Indonesia  

(NLRI) conducts  special training, known as Library 

Training for Skilled Librarian (Calon Pustakawan 

Tingkat Trampil) and Library Training for Expert 

Librarian (Calon Pustakawan Tingkat Ahli). The 

Training for skilled librarian is conducted in 481 

training hours and the training for expert librarian is  

628 training hours.  Based on the latest data published 

by the National Library (NLRI, 2013) there are  

approximately only  3062  librarians who work on 

various types of government libraries.   

 

 Another problem facing by Indonesia is the 

low interest in reading. Reading is not the people’s 

basic needs, like eating and drinking. Low interest in 

reading among others due to: (a). teaching and learning 

system that is not yet based on library (b). the  

proliferation of electronic media, such as TV, video, 

internet, cellular phones, (c).  language barriers, 

especially English. According to research from 

UNESCO in 2011, the index reading  levels of 

Indonesian society is only 0.001 percent, which means 

that there is only 1 (one)  person out of 1000 people 

who want to read seriously (Fikri, 2015). The condition 

puts Indonesia at the position of 124 out of 187 

countries in the Human Development Index ratings. 

 In order to promote the profession and to 

improve the quality of librarians and library staff,  there 

are available the organization of librarians and libraries. 

During the New Order Era (Soeharto’s Administration), 

Indonesian Library Association (ILA) was the only one 

professional organization for librarians in Indonesia.  

After the reform movement in 1998, the new 

organizations for librarians were established.  Some are 

professional organizations and the other majority are 

library organizations.  Nowadays there are 15 

organizations for librarians and libraries in Indonesia. 

The details can be seen at Table 2 below: 
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Tabel 2 

List of Librarian and Library Organizations 

No Organization No Organization 

1 Indonesian Library Association, 1973-- 

(Ikatan Pustakawan Indonesia), (IPI) 

9 Association of Indonesian Library and 

Information  Science Scholar, 2006(Asosiasi 

Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi 

Indonesia), (ISIPII) 

2 Managerial Board of Indonesian Mosque Library, 

1983-- 

(Badan Pembina Perpustakaan Masjid 

Indonesia) (BPPMI) 

10 Association of Indonesia  Information 

Workers, 2006 -- 

(Asosiasi Pekerja Informasi Seluruh 

Indonesia), (APISI) 

3 Library Club of Indonesia, 1990-- 

(Klub Perpustakaan Indonesia) (KPI) 

11 Conference  of Indonesian Digital Library, 

2008-- 

(Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia) 

(KPDI) 

4 Forum of Indonesian Academic Library, 2000— 

(Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi 

Indonesia) (FPPTI) 

12 Association of Indonesian  School Library 

Professional, 2009-- 

(Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah 

Indonesia),(ATPUSI) 

5 Forum of Indonesian Special Library, 2000--  

(Forum Perpustakaan Khusus Indonesia), (FPKI) 

13 Association of Indonesian  Library and 

Information Science Educations, 2012 

(Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi 

Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia) 

,(APPTIPII) 

6 Forum of Indonesian Public Library, 2002- 

(Forum Perpustakaan Umum Indonesia), (FPUI) 

14 Association of Library and Information 

Science Students, 2004 (Himpunan 

Mahasiswa Jurusan Ilmu Perpustakaan dan 

Informasi Indonesia), (HMJIPII) 

7 Forum of Indonesian School Library, 2002--  

(Forum Perpustakaan Sekolah Indonesia), 

(FPSI) 

15 Association of Islam Academic Libraries, 

2011-- (Asosiasi Perpustakaan Tinggi  Islam 

Indonesia )  (ASPTII) 

8 Community Reading Habit Movement, 2001--

(Gerakan Pemasyarakatn Minat Baca), (GPMB) 
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 Except the Association of Indonesian Library 

and Information  Science Scholar  (ISIPII) , the other 

organizations are open to any one who want to be a 

member, they may come from any disciplines. 

Nowdays, Indonesian Library Association (ILA) is 

the largest organization  in Indonesia, because the 

majority members of other organization are also as 

member of ILA. The ILA code of ethics becomes a  

reference for Indonesian librarians. Code of Ethics is  

evaluated and reviewed by ILA members at the 

National Congress of ILA   every 3 years (Ikatan 

Pustakawan Indonesia, (2013).  ILA is expected to be 

a home for Indonesian  librarians and  It also hoped 

that the ILA will be the umbrella and the adhesive 

among  librarians in Indonesia.  

 Since librarian is recognizes as a profession, 

the role of  library education  is important. There are 

two systems of library and information science 

education in Indonesia, formal and non formal 

education. The formal education is conducted at the 

higher education level and non-formal education is  

conducted by many institutions, associations, and 

organizations. 

 The formal education in library and 

information science education was started by two 

years courses at 20th October 1952 under the 

Department of Education Republic of Indonesia. In 

1961 the education was integrated to the University of 

Indonesia. Nowadays (Zen, 2014) there are:  a). 22 

Undergraduate Programs, (Sarjana / S1), b). 6 Master 

Programs (Magister /S2) and c). 22 Diploma 

Programs (Diploma/ D3. There is no Doctorate (PhD) 

Program in Indonesia.  

 Sarjana Program (S1) and Pascasarjana  

Program (S2/ S3) are also known as Academic 

Programs, while Diploma (D3) is known as  the 

Vocational Program. The Academic programs prepare 

students to master, apply and enhance science and 

technology. The Vocational  program  prepares 

student to have  special skills for working (Indonesia, 

2012).  

 The majority of the existing library and 

information science schools are registered and with  

the Department of Education and Culture Republic of 

Indonesia. The schools are also accredited by an 

independent institution called as the National 

Accreditation Board (Badan Akreditasi National).  

The non-formal education is in the forms of short 

trainings, courses, internship, etc. and  conducted by 

many institutions, or associations.  The NLRI has 

released the standards and guidelines for the 

accreditation and certification of non formal library 

education. They are training programs for a). 

professional librarians, b). technical librarians, c). 

managerial librarians, d). head of library schools and 

e). staff of library schools. The topics and the length 

of trainings  vary  and it depends on the budget and 

the time available.  

 

Certification of Professional Competency 

 Since the declaration of AFTA, NAFTA and 

now the AEC, Indonesia has been prepared, in order 

to take advantage of existing opportunities and to 

overcome the challenges. Various attempts have been 

made. In the library field, Indonesian Library 

Association (ILA) through various activities strive to 

improve the quality of librarians. Librarians’ 
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competences become a major issue in the 

development of human resources. The 19th   annual 

meeting of ILA, which was held in Pontianak West 

Kalimantan in October 8-12, 2014, had the theme 

"Librarian Toward ASEAN Economic Community 

2015". The AEC is an opportunity for  Indonesia, to  

improve the quality of Indonesian librarians and also 

to prepare the competition in the library work force.  

 In order to improve and to maintain the 

competence of Indonesian librarians, on March 14, 

2013, Indonesian Library Association (ILA) with the 

support of National Library of Republic of Indonesia 

(NLRI) has established a Professional Certification 

Agency for Librarian (PCAL), known as Lembaga 

Sertifikasi Profesi Pustakawan (LSPP). It is an 

independent agency aimed to furnish certification of 

librarians. PCAL is managed independently by  

various elements of librarians and library 

organizations. The main objectives of the PCAL is to 

conduct competency certification for professional 

librarians (Indonesia, 2008).  

 Librarian, LCC helps librarians to convince 

the library where she/he works and the users of the 

library that he/she is competent in work. It will also 

increase librarian’ self confidence,  career planning, 

measuring the level of achievement of competence, 

gain recognition across sectors, and will meet 

regulatory requirements, promotion, etc. 

Library, LCC will convince users of the library that 

services are provided by personnel who are competent 

in its field, data collection and personnel recruitment 

based on competency, improve productivity, etc. 

Education and Training Institutions. LCC helps 

ensure the suitability (link and match) between the 

competencies of graduates to the demands in the work 

place, Therefore an improvement of efficiency in 

education and training programs. 

4. The Government, LCC ensure achievement of the 

program in the field of human resources development 

in library. 

 In carrying out its duties and functions, the 

Professional Certification Agency for , Librarian 

(PCAL) prepared the Indonesian National Work 

Competence Standards (INWCS).  The concept of 

INWCS is the formulation of workability which  

covers aspects of knowledge, skills and attitudes that 

are relevant to the duty of? librarians. (The terms of 

office are determined in accordance with the 

provisions of the applicable laws and regulations)  

Uda saya kurang faham frasa ini.. 

 There are  4 (four) main objectives of 

INWCS in the library field, namely: (Lembaga 

Sertifikasi Profesi Pustakawan, 2013) 

To improve the professionalism of librarians in 

performing their roles as mediators and facilitators of 

information;  

 To become the performance benchmarking 

for librarians; To generate grouping of librarians’ 

expertise in accordance with the standardization that 

has been validated by the certification body; and  

To  provide standards and code of ethics for library 

profession. 

 In INWCS, the knowledge and skills are 

embodied in  3 (three) groups of units of competence, 

they are as follows:: (Lembaga Sertifikasi Profesi 

Pustakawan, 2013) 
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 1. General competence. The general 

competencies are  the common basic competencies 

that must be possessed by every librarian, who is 

required to perform the library tasks. General 

competencies include: (1)  Operating computer at the 

basic level, (2) Developing library work plan (RKP), 

(3) Creating library work report (PPR). The general 

competencies are inherent in core and specialized 

competencies. 

 2. Core competencies. The core 

competencies are the basic skills competencies that 

must be owned by every librarian in carrying out the 

library tasks. Core competencies include: (1) 

Selecting Library materials , (2) Conducting 

procurement of library materials, (3) Doing 

descriptive cataloging, (4) Doing  subjects cataloging, 

(5) Maintaining library collections care, (6) 

Performing  circulation services, ( 7) Conducting 

reference service, (8) Doing simple information 

retrieval, (9) Doing library promotion, (10) 

Conducting information literacy, (11) Utilizing the 

internet network for library services. 

 3. Special competence, The special 

competencies are the advanced competencies,  

including: (1) Conducting library studies or user 

studies, (2) Writing a scientific paper, (3) Writing  

secondary literature, (4) Performing preservation of  

library collections, (5) Doing complex information 

retrieval , (6) Planning? l Library design  and furniture 

 During the years 2013 -2014 the INWCS has 

conducted 10 (ten) competency assessments and  tests 

with funding from the NLRI. The competency 

assessments & tests were attended by 255 librarians. 

The participants consist of 112 academic librarians, 

62 national librarians, 48 public librarians, 17 school 

librarians and 16 special librarians. To attend the 

competency assessment, librarians must have a 

minimum of diploma Bachelor (Sarjana S1) and at 

least 2 (two) years working experience in the library. 

The results 159 of participants (62,36%) have  

certified? (graduated) and 96 participants  (37,64%) 

who have not graduated (failed).  

 Despite of many advantages of  having a 

certification for librarians,  many librarians are not 

interested in  taking the competency test  to become  

certified librarians. The main problem is the lack of 

official recognition and rewards such as salary or 

promotion. In Indonesia, the teacher who hold a 

certificate will receive an additional salary over 

regular salary, but this has not been yet applied for the 

certified librarians.  

 

Restriction for Foreign Profesionals 

 In accordance with existing regulations in 

Indonesia, anyone who works in Indonesia must 

obtain a work permit from the Ministry of Manpower 

and Transmigration. In general, the foreign workers  

mainly work in the private sectors, such as non-

governmental organizations or international 

institutions. The impact of foreign librarians who 

work in Indonesia is not significant because they are 

still quite  limited in numbers.. 

 Based on my interviews with several 

librarians that have or have had professional librarians 

from foreign countries, they gain many advantages. In  

May 15,  2015. Ms  Endang Enawati,  a senior 

librarian at Bina Nusantara University Library 

Jakarta, shared her experience and  said that directly 
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or indirectly, the foreign professional librarians can 

develop the competence of local librarians. One thing 

that is not uncommon is that the salary received by 

foreign librarians is usually higher than the salary of 

local librarians, although they have the same jobs. The 

director of Bina Nusanatara University Library is a 

professional librarian from the Philippines, she holds 

a degree ofi Master in library and information science 

and is registered as a professional librarian at  the 

Philippine Library Association, Inc. (PLAI).  

 Movements in Southeast Asian Countries 

librarian for non-professional level is virtually 

impossible. There are 3 (three) major constraints, 

namely issues of language, culture and salary. 

Although Indonesia has more than 250,000 libraries, 

the majority are  School Libraries and Public Libraries  

that are scattered in the huge  areas to the village 

levels. Non-Indonesian Librarians who will work 

there would first have to master the Indonesian 

language and local culture. Another problem is the 

appreciation or salary is very low. The recognition to 

library staff at school and public services is still 

limited.   

 The impact of AEC to librarians and 

libraries, especially school libraries and public 

libraries is indirectly that the library should improve 

their  service quality . Through good library  services, 

it is expected that the quality of students and the 

communities will also improve.  In fact, the countries 

in Southeast Asia, and Indonesia in particular,  have a 

lot of  natural resources but  have not enough skilled 

human resources.  

The movement of skilled labors for school librarians 

and public librarians, at  present is quite difficult?       

( impossible). Working in school and public libraries  

is almost the same as with the social workers, 

especially in the remote areas. Nevertheless, for  

certain condition, the ASEAN member countries 

should have the agreement to anticipate the future in 

line withas an  impact of AEC. In an effort to support 

the liberalization of the services sector, especially 

related to traffic or movement of skilled labors, 

ASEAN member countries have signed the MRA 

(Mutual Recognition Agreement) on November 19, 

2007 (Keliat, 2013).  MRA becomes compulsory to 

support the liberalization of the services sector based 

on the principle of justice / fairness. In this regard, 

there are 3 (three) numbers of nature of MRA: 

 the country of destination or receiving 

countries recognize professional qualifications and 

training load obtained from the sending country or 

countries of origin of skilled labor. 

the country of origin is given the authority to certify 

qualifications and training by providing a diploma or 

certificate. 

 recognition is not automatic. There is a 

process for setting standards and other requirements 

that apply both in the recipient country or in the 

country of origin. 

 In other words, MRA does not directly 

provide the right to exercise a profession. Recognition 

does not guarantee that there will be market access. 

This gives an indication of the problems at the 

regional level. However, MRA is an important first 

step to promote the movement of skilled labors. As far 

as can be observed, the achievements of ASEAN in 

relation to the MRA is good enough. 
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As of to date  (2015) there have been 8 (eight) sectors 

of  profession that already have MRA in ASEAN 

(Keliat, 2013). They are: a). engineering services 

(2005), b). nursing services (2006), c). architectural 

services (2007), d). surveying qualification (2007), e). 

medical practicioners (2009), f). dental practicioners 

(2009), g). accountancy services (2009), and h). 

tourism professionals (2009). 

 

As  professional librarians, the CONSAL community 

should encourage  the establishment  of Mutual 

Recognition Arrangement (MRA) in the library 

profession. Therefore CONSAL should form a 

Council, such  as PCAL in Indonesia  which will 

develop and approve the Regional Work Competency 

Standards (RWCS). MRA will recognize and also will 

protect the professional librarians in the region.  

 

Conclusion 

 In fact the presence of the ASEAN 

Economic Community is to promote the countries in 

Southeast Asia. They must compete to capture the 

opportunities that exist.  The winner of  the 

competition is determined by the quality of its human 

resources. Improving the competency of librarians is a 

must.  Therefore, efforts towards this quality 

improvement should be an absolute prime importance. 

The role of professional organizations and educational 

institutions is very important in improving the quality 

of librarians.  

 

 Library as a non-profit organization, 

presumably the presence of AEC will not become a 

threat and will not create a tight  competition  between 

or  among librarians in ASEAN countries. The 

movement of professional librarians in the region may 

be only for some private libraries and in limited 

quantities. Although Indonesia has more than 250.000 

libraries but  the majority are school libraries, public 

libraries, community libraries and village libraries. It 

is not easy for the foreign librarians to work in those 

libraries. The main obstacle to work on some of these 

libraries is the ability of Indonesian language (Bahasa 

Indonesia), understanding of the local culture and are 

willing to live in rural or remote areas. In addition  to 

that, the appreciation and salary is not well paid. In 

general, these are also occurs in other ASEAN 

countries, working in those libraries are treated 

equally with social workers who demanded devotion 

and sincerity.  

  In the information age, there is no one can 

have a complete library in the world, and no one of 

library is  able to meet all its user’s needs, therefore, 

the cooperation and  networking  is essential and a 

must.  The spread of professional librarians in all 

CONSAL member countries is  also a form of 

cooperation that has been long desired. The 

establishment of CONSAL 45 years ago is the same 

with the purpose of the AEC, namely to promote 

ASEAN community. The cross border mobility of 

professional librarians in the ASEAN region is an 

opportunity to improve the quality of library 

management which will lead to the improvement of 

information services to the library customers. 

 

 To anticipate the future and in line with the 

implementation of the AEC in the library field,  it is 

hoped and expected that  the CONSAL community 
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should have a Mutual Recognition Arrangement 

(MRA) as soon as possible. MRA is an agreement to 

mutually recognize or accept in part or in whole 

aspects of the competency test results that have been 

done in each ASEAN country. MRA is becoming an 

absolute thing that is done to support the liberalization 

of the services sector based on the principle of justice 

/ fairness. Some countries in ASEAN has certified the 

recognition of professional librarians. This should 

also be followed up with recognition at the ASEAN 

level. ASEAN needs to have a Board of Certification. 

The agencies can develop and agree Regional Work 

Competence Standards. The national standards that 

already exist can be used as input and the benchmarks 

for standards to be agreed upon. The 8 (eight) sectors 

of profession that already have MRA in ASEAN can 

be made as benchmark for library profession.  
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                                                                                                                                                   จรูญ  อินทาจารและโชติรัส ชวนิชย ์                                                                                                                                  

 

บทคัดย่อ 

 บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา (1) สภาพปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการเพ่ือพฒันาศกัยภาพของ

ขา้ราชการสาํนกังานศาลรัฐธรรมนูญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัท่ีทาํใหก้ารบริหารจดัการ

เพ่ือพฒันาศกัยภาพของขา้ราชการสาํนกังานศาลรัฐธรรมนูญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบความสาํเร็จ และ (3) 

เพ่ือเสนอตวัแบบการบริหารจดัการเพ่ือพฒันาศกัยภาพของขา้ราชการสาํนกังานศาลรัฐธรรมนูญตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบผสมผสานระหวา่งการวิจยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การวิจยัเชิง

คุณภาพกาํหนดผูใ้หข้อ้มลูหลกั 8 คน เลือกแบบเจาะจงจากผูท้รงคุณวฒิุ เกบ็ขอ้มลูดว้ยการสมัภาษณ์เชิงลึกแบบตวัต่อ

ตวั วิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยการพรรณนาความ ส่วนการวิจยัเชิงปริมาณ เกบ็ขอ้มลูจากประชากรท่ีเป็นขา้ราชการของ

สาํนกังานศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมด 113 คน ดว้ยแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยสถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อย

ละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจยัพบวา่ (1) สภาพปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการท่ีสาํคญัคือ สาํนกังาน

ศาลรัฐธรรมนูญยงัไม่มีการนาํแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชอ้ยา่งจริงจงัในการพฒันาศกัยภาพของ

ขา้ราชการสาํนกังานศาลรัฐธรรมนูญ (2) ปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัทาํใหก้ารบริหารจดัการประสบความสาํเร็จคือ ผูบ้ริหาร

สาํนกังานศาลรัฐธรรมนูญควรมีนโยบายและแผนงานท่ีสนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพของขา้ราชการสาํนกังานศาล

รัฐธรรมนูญ และ (3) ตวัแบบการบริหารจดัการท่ีสาํคญัเรียงตามลาํดบั คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมี

ภูมิคุม้กนั 

 

คําสําคัญ: การบริหารจดัการ, การพฒันาศกัยภาพ, ขา้ราชการสาํนกังานศาลรัฐธรรมนูญ, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

  

Abstract 

 Objectives of this mixed method research were (1) to examine the issues relating to the administration for 

development of potential officers of Constitutional Court Office according to the  sufficiency economy philosophy 

(2) to determine the critical success factors for administration for development of potential officers of the 

Constitutional Court Office according to the sufficiency economy philosophy and (3) to propose a model of 

administration for development of potential officers of Constitutional Court Office according to the sufficiency 
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economy philosophy. The structured interview was used to collect data from eight key informants; data was analyzed 

by descriptive interpretation. Questionnaires were used to collect data from 113 officers of the Constitutional Court 

Office and the data was analyzed by descriptive statistics.  Findings were as follows: (1) the Constitutional Court 

Office did not apply seriously the sufficiency economy philosophy for administration for development of potential 

officers, (2) critical success factors that contributed to the success of administration were the executives of the 

Constitutional Court Office should have policy and plan supporting the administration for development of potential 

officers, and (3) a model for the administration on the following components as; moderateness, rationality and self-

immunity. 

 

Keywords: development, potential officers, constitutional court office, sufficiency economy philosophy 

 

ความนํา  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศกัราช 2550 ไดบ้ญัญติัใหศ้าลรัฐธรรมนูญมีอาํนาจ

หนา้ท่ีพิจารณาวินิจฉยัคดีเก่ียวกบัปัญหาความชอบดว้ย

รัฐธรรมนูญของบทบญัญติัแห่งกฎหมายและร่าง

กฎหมาย  ปัญหาเก่ียวกบัการคุม้ครองหลกัประชาธิปไตย

และการพิทกัษรั์ฐธรรมนูญ ปัญหาความเป็นสมาชิกภาพ

ของสมาชิกรัฐสภา ปัญหาความขดัแยง้เก่ียวกบัอาํนาจ

หนา้ท่ีระหวา่งรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองคก์รตาม

รัฐธรรมนูญ การตรวจสอบเง่ือนไขการตราพระราช

กาํหนดและเง่ือนไขการทาํหนงัสือสญัญาระหวา่ง

ประเทศ และวินิจฉยัเก่ียวกบัการกระทาํของพรรค

การเมืองตามท่ีรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญกาํหนดและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร

ไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 217 บญัญติัใหศ้าล

รัฐธรรมนูญมีหน่วยธุรการของศาลท่ีเป็นอิสระในการ

บริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดาํเนินการอ่ืน

ตามท่ีกฎหมายบญัญติั และโดยท่ีพระราชบญัญติั

สาํนกังานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2542 มาตรา 3 บญัญติั

ใหมี้สาํนกังานศาลรัฐธรรมนูญเป็นส่วนราชการท่ีเป็น

หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีฐานะเป็นกรมตาม

กฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน ทาํหนา้ท่ี

ในการสนบัสนุนการปฏิบติัหนา้ท่ีตามอาํนาจหนา้ท่ีของ

ศาลในการพิจารณาพิพากษาคดีรัฐธรรมนูญ 

วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคมใน

ปัจจุบนั ส่งผลใหมี้การอญัเชิญพระราชดาํรัสปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง นาํมาเป็นหลกัการจดัทาํแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 และ ฉบบัท่ี 10 ซ่ึง

เป็นหลกัในการดาํเนินชีวิตท่ีพระบาทสมเดจ็พระ

เจา้อยูห่วัทรงพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยใหน้าํ

หลกัเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิต 

เพ่ือเสริมสร้างครอบครัว ชุมชน ใหพ่ึ้งตนเอง เท่าทนัต่อ

การเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมในยคุ

โลกาภิวตัน ์  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาช้ี

ถึงแนวทางการดาํรงอยูแ่ละปฏิบติัตนของประชาชนใน

ทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชนจนถึงระดบั

รัฐ ทั้งในการพฒันาและบริหารประเทศใหด้าํเนินไป

ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพ่ือให้

กา้วทนัต่อโลกยคุโลกาภิวตัน ์ความพอเพียง หมายถึง

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาํเป็นท่ี

จะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัในตวัดีพอสมควรต่อการมี

ผลกระทบใดๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอก

และภายใน ทั้งน้ีจะตอ้งอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบ 

และความระมดัระวงัอยา่งยิ่ง ในการนาํวิชาการต่างๆ มา

ใชใ้นการวางแผนและการดาํเนินการทุกขั้นตอน และ

ขณะเดียวกนัจะตอ้งเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนใน
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ชาติโดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ีของรัฐ นกัทฤษฎีและนกัธุรกิจ

ในทุกระดบัใหมี้สาํนึกในคุณธรรม ความซ่ือสตัยสุ์จริต 

และใหมี้ความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ดาํเนินชีวิตดว้ยความ

อดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ

เพ่ือใหส้มดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลง

อยา่งรวดเร็วและกวา้งขวางทั้งดา้นวตัถุ สงัคม 

ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ป็น 

อยา่งดี  ปัจจุบนัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดรั้บการ

เชิดชูเป็นอยา่งสูงจากองคก์ารสหประชาชาติ โดยนาย

โคฟี อนันนั ในฐานะเลขาธิการองคก์ารสหประชาชาติ 

ไดทู้ลเกลา้ฯ ถวายรางวลัช้ินแรกของการพฒันาแห่ง

สหประชาชาติ คือ รางวลั “ความสาํเร็จสูงสุดดา้นการ

พฒันามนุษย”์ หรือ UNDP Award  “The Human 

Development Lifetime Achievement Award” แด่

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 

2549  (สมาคมการจดัการงานบุคคลแห่งประเทศไทย, 

2552, หนา้  9-10)  

การบริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญท่ีผา่นมา 

ประสบปัญหาท่ีสาํคญั  หลายประการ ดงัน้ี  

1. ปัญหาดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์น

ส่วนของขา้ราชการสาํนกังานศาลรัฐธรรมนูญใหมี้

ศกัยภาพสอดคลอ้งกบัภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญซ่ึงเป็น

องคก์รตุลาการท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่ตอ้งใชเ้วลาและ

งบประมาณจาํนวนมาก 

2. ปัญหาความไม่พอเพียงของงบประมาณ

รายจ่ายในการบริหารจดัการของสาํนกังานศาล

รัฐธรรมนูญทั้งในการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์หมี้ความ

เช่ียวชาญเก่ียวกบัคดีรัฐธรรมนูญ  และการดาํเนินภารกิจ

ของศาลรัฐธรรมนูญตามท่ีกฎมายบญัญติัไว ้ แม้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 

มาตรา 168 วรรคแปด บญัญติัวา่ “รัฐตอ้งจดัสรร

งบประมาณใหเ้พียงพอกบัการบริหารงานโดยอิสระของ

รัฐสภา ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยติุธรรม ศาลปกครองและ

องคก์รตามรัฐธรรมนูญ” รัฐหรือผูมี้อาํนาจในการจดัสรร

งบประมาณแผน่ดินคือฝ่ายบริหารหรือฝ่ายเสียงขา้งมาก

ในสภาผูแ้ทนราษฎร ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้ ศาล

รัฐธรรมนูญไดรั้บการจดัสรรงบประมาณไม่พอเพียงต่อ

การบริหารจดัการของศาล  

3. ปัญหาเก่ียวกบัการใหบ้ริการกบัประชาชน

ท่ีอยูใ่นภูมิภาค โดยท่ีระบบศาลยติุธรรมและศาล

ปกครองมีศาลชั้นตน้ในส่วนภูมิภาคสามารถกระจาย

หน่วยใหบ้ริการกบัประชาชนท่ีอยูใ่นภูมิภาคไดดี้กวา่ศาล

รัฐธรรมนูญซ่ึงมีศาลเดียวท่ีมีท่ีตั้งในกรุงเทพมหานคร 

เพ่ือใหก้ารบริหารจดัการของศาลรัฐธรรมนูญ

ไดรั้บประโยชนจ์ากการนาํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาปรับใชเ้พ่ือการพฒันาศกัยภาพการบริหารงานของศาล

รัฐธรรมนูญ  จึงทาํใหผู้ศึ้กษาสนใจศึกษาเร่ือง “การ

บริหารจดัการเพ่ือพฒันาศกัยภาพของขา้ราชการ

สาํนกังานศาลรัฐธรรมนูญตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง”  โดยในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดน้าํแนว

ทางการดาํเนินงานตามโครงการพระราชดาํริตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชห้รือผสมผสานกบั

การบริหารจดัการ มาเป็นกรอบคิดหลกั โดยผูศึ้กษา

คาดหวงัวา่ ผลการศึกษาคร้ังน้ี จะทาํใหท้ราบแนวโนม้

การบริหารจดัการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อนั

จะนาํไปสู่การเสนอแนะรูปแบบการพฒันาการบริหาร

ของศาลรัฐธรรมนูญใหมี้ประสิทธิภาพและเหมาะสมกบั

หน่วยงาน ทั้งน้ีจะเป็นประโยชนท์ั้งดา้นวิชาการ ดา้นการ

ปฏิบติังานต่อบุคคลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง

เป็นประโยชนต่์อประชาชนดว้ย 
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วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาเก่ียวกบัการบริหาร

จดัการเพ่ือพฒันาศกัยภาพของสาํนกังานศาลรัฐธรรมนูญ

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัท่ีทาํใหก้าร

บริหารจดัการเพ่ือพฒันาศกัยภาพของสาํนกังานศาล

รัฐธรรมนูญตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบ

ความสาํเร็จ  

3. เพื่อเสนอตวัแบบการบริหารจดัการเพื่อ

พฒันาศกัยภาพของขา้ราชการสาํนกังานศาล

รัฐธรรมนูญตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย         

  
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
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แนวคิด ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพการบริหาร  

ความหมายของศกัยภาพ  

 พชัรินทร์ ฆงัฆะ  และไพพรรณ  มุ่งศิริ  (2555, 

หนา้ 10)  ไดใ้หค้วามหมายคาํวา่ competency มีคาํใน

ภาษาไทยหลายคาํท่ีใช ้แทน เช่ น สมรรถนะ 

ความสามารถ และสมรรถภาพ คาํวา่  สมรรถนะ  (สะมดั

ถะนะ)  ตามพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 

2525 แปลวา่ ความสามารถ คาํวา่  ความสามารถ ตาม

แนวคิดทางจิตวิทยา ใชค้าํวา่  ability หมายถึง  

ความสามารถในการเรียนรู้ท่ีจะปฏิบติังาน หรือ

ความสามารถและความเหมาะสมในการปฏิบติังาน

แนวคิดดา้นการวดัและประเมินผลบุคคล ใชค้าํวา่  

potential มีจุดเนน้ท่ีขีดความสามารถในการทาํงานของ

บุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ แนวคิดทางวิธีวิทยาการจดัการ

ใชค้าํวา่ core competency ซ่ึงหมายถึง ความสามารถหลกั

ขององคก์ารธุรกิจ ท่ีทาํให ้ธุรกิจประสบความสาํเร็จ ส่วน

คาํวา่ สมรรถภาพ (capability) หมายถึง คุณลกัษณะของ

บุคคล ท่ีตอ้งการทกัษะทางวิชาชีพ ศกัยภาพในการเรียนรู้

และความสามารถท่ีจาํเป็นต่อความสาํเร็จ ซ่ึง

ประกอบดว้ย  ความรู้ พฤติกรรม ทศันคติ  ความเช่ือและ

อุปนิสยั ของบุคคล เพียงแต่คาํวา่  competency จะช่วย

จดัระบบขององค ์ประกอบดงักล่าวใหเ้ห็นภาพรวมท่ี

ชดัเจนข้ึน 

 สุกญัญา  รัศมีธรรมโชติ  (2550, หนา้ 17) ไดใ้ห้

ความหมายของศกัยภาพ คือความรู้ (knowledge), ทกัษะ 

(skills) และคุณลกัษณะส่วนบุคคล (personal 

characteristic or attributes) ท่ีทาํใหบุ้คคลนั้นทาํงานใน

ความรับผิดชอบของตนไดดี้กว่าผูอ่ื้น 

 ชมสุภคั  ครุฑกะ (2555, หนา้ 38)  ไดใ้ห้

ความหมายของสมรรถนะ  competency  วา่  competency  

หากแปลเป็นภาษาไทย  หมายถึง  ความสามารถ  

ศกัยภาพ  หรือสมรรถนะ  (ณรงควิ์ทย ์แสนทอง, 2547; 

อาภร  ภู่วิทยพนัธ์, 2547)  ซ่ึงไดมี้นกัวิชาการหลายท่าน

ทั้งในและต่างประเทศ ไดใ้หค้วามหมายสมรรถนะไว้

ต่างๆ  กนั 

 เดชา เดชะวฒันไพศาล (2543, หนา้ 12-18) ได้

แบ่งสมรรถนะออกเป็น 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 

 1. สมรรถนะดา้นความเป็นผูน้าํ (leadership 

competency) หมายถึง กลุ่มพฤติกรรมหรือคุณลกัษณะท่ี

จาํเป็นต่อการปฎิบติังาน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในระดบั

ผูบ้ริหาร 

 2. สมรรถนะดา้นความเป็นมืออาชีพ 

(professional competency) หมายถึง ทกัษะท่ีพนกังาน

จาํเป็นตอ้งมีในการปฎิบติังานของตน ใหบ้รรลุผลสาํเร็จ

และสอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์และวิสยัทศันข์ององคก์าร 

ซ่ึงกลุ่มน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นค่านิยมขององคก์าร บุคคล

สามารถเพ่ิมศกัยภาพหรือความเช่ียวชาญของตนในส่วน

น้ีได ้โดยกระบวนการฝึกอบรมการเรียนรู้จากการ

ปฎิบติังานจริง ตลอดจนการไดรั้บมอบหมายงานท่ี

แตกต่างกนัออกไปหรือในลาํดบัท่ีสูงข้ึน เป็นตน้ 

 3. สมรรถนะดา้นเทคนิค (technical 

competency) หมายถึง องคค์วามรู้ทางดา้นเน้ือหาวิชาการ

ของงาน ซ่ึงบุคคลจาํเป็นตอ้งมีเพ่ือใชใ้นการปฎิบติัหนา้ท่ี

ของตน โดยทัว่ไปแลว้จะมีความแตกต่างกนัไป ตาม

ลกัษณะงานและตามภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบในงาน 

บุคคลสามารถเพ่ิมศกัยภาพหรือความเช่ียวชาญในส่วน

ของความรู้ในงานของตนได ้โดยกระบวนการฝึกอบรม

การเรียนรู้จากทฤษฎีและการปฎิบติังานจริง ตลอดจน

การหมุนเวียนในฟังกช์นังานท่ีแตกต่างกนัออกไป 

McClelland (1973, p. 68) กล่าววา่ Competency หมายถึง 

บุคลิกลกัษณะท่ีซ่อนอยูภ่ายในปัจเจกบุคคลซ่ึงสามารถ

ผลกัดนัใหปั้จเจกบุคคลนั้น สร้างผลการปฏิบติังานท่ีดี

หรือตามเกณฑท่ี์กาํหนดในงานท่ีตนเองรับผิดชอบ โดยมี

องคป์ระกอบทั้ง 5 ส่วนไวด้งัน้ี 

 1. Skills คือส่ิงท่ีบุคคลกระทาํไดดี้ และฝึก

ปฏิบติัเป็นประจาํจนเกิดความชาํนาญ 

 2. Knowledge คือความรู้เฉพาะดา้นของบุคคล 
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 3. Self-concept คือทศันคติ ค่านิยมและความ

คิดเห็นเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของตน หรือส่ิงท่ีบุคคลเช่ือวา่

ตวัเองเป็น 

 4. Trait คือบุคลิกลกัษณะประจาํตวัของบุคคล 

เป็นส่ิงท่ีอธิบายถึงบุคคลผูน้ั้น 

 5. Motive คือแรงจูงใจหรือแรงขบัภายใน ซ่ึงทาํ

ใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมท่ีมุ่งไปสู่ส่ิงท่ีเป็นเป้าหมาย   

 Boyatzis (1982, p. 123)  ผูผ้ลกัดนัใหแ้นวคิด

สมรรถนะ  (competency) อยูใ่นสาขาวิชาการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย ์ ใหค้วามหมายสมรรถนะ  หมายถึง  

คุณลกัษณะภายในของบุคคลท่ีทาํใหผู้น้ั้นมีการ

ปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ  และหรือผลงานท่ีเหนือกวา่

คนอ่ืน  ประกอบดว้ย (1) แรงจูงใจ  (motive) จะเก่ียวขอ้ง

กบัการบรรลุเป้าหมาย  แรงจูงใจจะเป็นตวัแสดง

พฤติกรรมท่ีมุ่งไปสู่ผลสมัฤทธ์ิ (2) คุณลกัษณะเฉพาะ 

(traits) (3) มุมมองท่ีมีต่อภาพลกัษณะของตวัเอง (Self-

image) (4) บทบาททางสังคม (social roles) (5) องค์

ความรู้ (knowledge) (6) ทกัษะ (skills) เป็นความสามารถ

ท่ีแสดงออกท่ีมิใช่ความสามารถเกิดจากการหนา้ท่ีท่ีตอ้ง

ทาํ เช่น การมีคาํสัง่มอบหมายงาน ไม่ใช่ทกัษะ 

 Spencer and Spencer (1993, p. 38)  ให้

ความหมายสมรรถนะ หมายถึง คุณลกัษณะท่ีมี

ความสมัพนัธ์เชิงเหตุผลและทาํใหมี้ผลการปฏิบติังานท่ี

โดนเด่น  คุณลกัษณะน้ีประกอบดว้ย (1) แรงจูงใจ 

(motive)  (2) คุณลกัษณะเฉพาะ (traits) ทั้งทางกายภาพ

และภายใน  เช่น  การควบคุมอารมณ์  (3) มุมมองท่ีมีต่อ

ภาพลกัษณะของตวัเอง (self-image)  ไดแ้ก่  ทศันคติ  

ค่านิยม  (4) ความรู้ (knowledge)  และ (5) ทกัษะ (skills) 

ความสามารถในการทาํงาน 

การบริหารทรัพยากรมนุษยต์ามหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง  

สมบติั  กสุุมาวลี  (2552, หนา้ 104-109)  เห็น

วา่การท่ีเราจะเขา้ใจแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ได ้ก่อนอ่ืนควรทาํความเขา้ใจถึงเป้าหมายของการ

บริหารจดัการองคก์ารก่อน ซ่ึงจากการศึกษางานเขียนท่ี

เก่ียวกบัการบริหารจดัการองคก์รส่วนใหญ่ พบวา่การ

บริหารจดัการองคก์ารท่ีมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

มกัจะมีเป้าหมายใหญ่ๆ ท่ีสาํคญั  สามประการ คือ 

เป้าหมายท่ีหน่ึง เป้าหมายของการบริหาร

จดัการองคก์ารกเ็พ่ือใหอ้งคก์ารสามารถอยูร่อดไดใ้น

ระยะสั้น (short-term survival) คือ การบริหารจดัการ

องคก์ารจะตอ้งสร้างความมัน่ใจใหไ้ดว้า่องคก์ารแห่งน้ี

จะสามารถอยูร่อดได ้เปรียบเสมือนกบัมนุษยท่ี์จะตอ้ง

ด้ินรนต่อสูเ้พ่ือการดาํเนินชีวิตแต่ละวนัของตนเอง ใน

กรณีขององคก์ารธุรกิจเอกชนส่ิงท่ีจะทาํใหอ้งคก์าร

สามารถดาํรงตนอยูไ่ด ้มกัจะสะทอ้นออกมารูปของการมี

ความสามารถท่ีจะมีกาํไรในการประกอบธุรกิจไดอ้ยา่ง

พอเพียง (goal of securing viability with adequate 

profitability) เพ่ือหล่อเล้ียงความอยูร่อดและความเช่ือมัน่

ใหร้ะยะสั้นขององคก์าร ประเดน็เร่ืองความอยูร่อดและ

ผลของการประกอบการขององคก์ารจะมีนยัสาํคญัเก่ียว

โยงไปถึงบรรดาผูถื้อหุน้หรือหุน้ส่วนทางธุรกิจท่ีจะ

พิจารณาวา่จะยงัคงรักษาความเป็นหุน้ส่วนไวห้รือไม่ 

เป้าหมายประการท่ีสอง เป็นเป้าหมายเพ่ือ

ความอยูร่อดขององคก์ารในระยะยาว  (long term 

survival) โดยกรณีขององคก์ารธุรกิจเอกชนจะแสวงหา

รูปแบบของการสร้างเสริมขีดความสามารถในการ

แข่งขนัอยา่งย ัง่ยืนของกิจการ (sustained  

competitiveness) เพ่ือท่ีจะทาํใหอ้งคก์ารมีสมรรถนะท่ีสูง 

มีกาํไรท่ีต่อเน่ืองและช่วยหล่อเล้ียงบาํรุงสุขภาวะท่ีดีของ

องคก์ารในระยะยาว ดงันั้นจึงจาํเป็นท่ีองคก์ารตอ้งมีการ

วิเคราะห์ เรียนรู้ตรวจตราสภาวะแวดลอ้มทางธุรกิจ 

(business environment) อยา่งสมํ่าเสมอ มีการวางแผน 

และสามารถปรับปรุงตนเองอย่างต่อเน่ืองเพ่ือใหอ้งคก์าร

มีความยืดหยุน่  (flexibility) พร้อมต่อการเปล่ียนแปลง  

(readiness to change) และมีขีดความสามารถในการ

ปรับตวัต่อสภาวการณ์ใหม่ๆ ไดอ้ยูต่ลอดเวลา 

(adaptability) 
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เป้าหมายประการท่ีสาม เป้าหมายเพ่ือความ

ยัง่ยืนขององคก์าร (sustainability) กล่าวคือองคก์ารใน

โลกยคุใหม่ท่ีสงัคมอุดมความรู้และสติปัญญา 

(knowledge-based society) องคก์ารต่างๆ ไดต้ระหนกั

และเรียนรู้วา่การประกอบธุรกิจมิไดจ้ะมุ่งมองแต่เร่ืองผล

กาํไรและความอยูร่อดทางธุรกิจเฉพาะหนา้และเฉพาะตวั

ตามแนวคิดแบบจารีตดั้งเดิมไดอี้กต่อไป การดาํรงอยู่

ขององคก์ารยคุใหม่ตอ้งสาํนึกถึงการอยูร่อดร่วมกนั 

(collectiveness) ของสงัคมในระยะยาว ดงันั้นองคก์าร

ตอ้งใหค้วามใส่ใจกบัผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจและ

คาํนึงถึงผลกระทบท่ีตนเองจะก่อใหเ้กิดข้ึนกบัสงัคม

โดยรวมดว้ย กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ องคก์ารจะตอ้งมีชีวิต

อยูร่่วมกบัสังคมได ้ดงันั้น องคก์ารจะตอ้งมีเป้าประสงค์

เร่ืองของการสร้างความชอบธรรมทางสงัคม (social 

legitimacy) ขององคก์ารดว้ย เพ่ือใหอ้งคก์ารเกิด

ภาพลกัษณ์ท่ีดีและเป็นท่ียอมรับในฐานะสมาชิกส่วน

หน่ึงของสงัคม (corporate citizenship) 

 จากแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษยด์งักล่าว

ขา้งตน้  เป็นการบริหารทรัพยากรมนุษยโ์ดยใชห้ลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเร่ือง 3 ห่วง 2 เง่ือนไข 

นาํมาประยกุตป์รับใชใ้หส้อดคลอ้งกบัการบริหารจดัการ

ทรัพยากรมนุษย ์การพฒันาบุคลากร  และการจดั

สภาพแวดลอ้มทรัพยากรมนุษย ์ เพ่ือเป้าประสงคค์วาม

สมดุล คือ การรักษาสภาพขององคก์ารใหด้าํรงสถานะ

และเป้าหมายหลกั และความยัง่ยืนขององคก์าร คือ การ

รักษาความกา้วหนา้ขององคก์ารใหส้ามารถสร้างความ

ทนัสมยัในการปรับเปล่ียนใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์

ใหม่ 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 ใชวิ้ธีการวิจยัเชิงผสมผสาน ทั้งเชิงคุณภาพและ

เชิงปริมาณ   

 การวิจยัเชิงคุณภาพ เป็นการศึกษาใหท้ราบ

ปรากฏการณ์และพฤติกรรมในองคก์รสาํนกังานศาล

รัฐธรรมนูญ โดยการสมัภาษณ์เชิงลึก  จากตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญ  และผูบ้ริหารสาํนกังานศาลรัฐธรรมนูญ  

เลขาธิการสาํนกังานศาลรัฐธรรมนูญ ท่ีปรึกษาสาํนกังาน

ศาลรัฐธรรมนูญ และรองเลขาธิการสาํนกังานศาล

รัฐธรรมนูญ และยงัสัมภาษณ์เชิงลึกกบับุคคลภายนอก

องคก์รสาํนกังานศาลรัฐธรรมนูญซ่ึงมีความรู้ความ

เช่ียวชาญเก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คือ  

เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ

อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ  และผูช่้วยเลขาธิการมลูนิธิ

ชยัพฒันา   

 การวิจยัเชิงปริมาณ เป็นการศึกษาถึง

ปรากฏการณ์และพฤติกรรมในองคก์รสาํนกังานศาล

รัฐธรรมนูญ  โดยใชแ้บบสอบถาม เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูจาก

ขา้ราชการผูป้ฏิบติังานในสาํนกังานศาลรัฐธรรมนูญ 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การวิจยัเชิงคุณภาพ 

 ประชากรท่ีใชใ้นการสมัภาษณ์เชิงลึก  ไดแ้ก่  

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  จาํนวน  3  คน เลขาธิการ

สาํนกังานศาลรัฐธรรมนูญ  ท่ีปรึกษาสาํนกังานศาล

รัฐธรรมนูญ  และรองเลขาธิการสาํนกังานศาล

รัฐธรรมนูญ  เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ

ประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ  และ

ผูช่้วยเลขาธิการมลูนิธิชยัพฒันา  รวมจาํนวน  8  คน  เป็น

กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา 

การวิจยัเชิงปริมาณ 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาโดยใชแ้บบสอบถาม  

ไดแ้ก่  ขา้ราชการสาํนกังานศาลรัฐธรรมนูญ  ซ่ึงดาํรง

ตาํแหน่งอยู่จาํนวนทั้งหมด  113  คน  (ศึกษาจากจาํนวน

ประชากรทั้งหมดโดยไม่มีกลุ่มตวัอยา่ง) 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 แบบสมัภาษณ์เป็นแบบสมัภาษณ์เชิงลึกท่ีผูวิ้จยั

ไดส้ร้างข้ึนตามองคป์ระกอบของเศรษฐกิจพอเพียง  3  

ห่วง 2 เง่ือนไข  เพ่ือสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร  ผูเ้ก่ียวขอ้งในการ

บริหารและผูมี้ความรู้เช่ียวชาญเก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง   

 แบบสอบถามเป็นการสอบถามความคิดเห็น

ของขา้ราชการในสาํนกังานศาลรัฐธรรมนูญ ผูป้ฏิบติังาน

โดยนาํกรอบแนวคิดในการวิจยัท่ีประกอบแนวคิดทฤษฎี 

และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตเ์ขา้ดว้ยกนั

มาเป็นกรอบในแบบสอบถาม 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูวิ้จยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง  

 1. ขอ้มลูการสมัภาษณ์ดาํเนินการสมัภาษณ์ตาม

ประเดน็ขอ้คาํถาม  จาํนวน  8  คน 

 2. ขอ้มลูแบบสอบถามส่งแบบสอบถามให้

ขา้ราชการในสาํนกังานศาลรัฐธรรมนูญ  จาํนวน  113  

คน  แลว้เกบ็รวบรวมแบบสอบถาม   

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้  

 การสมัภาษณ์เชิงลึกใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา  

แบบสอบถามวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยการแจกแจงความถ่ี   

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

ผลการวจัิย 

 1. สภาพปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการท่ี

สาํคญัคือ สาํนกังานศาลรัฐธรรมนูญยงัไม่มีการนาํ

แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชอ้ยา่งจริงจงัใน

การพฒันาศกัยภาพของขา้ราชการสาํนกังานศาล

รัฐธรรมนูญ  

 2. ปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัทาํใหก้ารบริหารจดัการ

ประสบความสาํเร็จคือ ผูบ้ริหารสาํนกังานศาล

รัฐธรรมนูญควรมีนโยบายและแผนงานท่ีสนบัสนุนการ

พฒันาศกัยภาพของขา้ราชการสาํนกังานศาลรัฐธรรมนูญ 

  

   

 
ภาพ 2 การบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ร 
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 3. ตวัแบบการบริหารจดัการท่ีสาํคญัเรียง

ตามลาํดบั คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการ

มีภูมิคุม้กนั จากการศึกษาเก่ียวกบัการบริหารจดัการเพ่ือ

พฒันาศกัยภาพของขา้ราชการสาํนกังานศาลรัฐธรรมนูญ

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเสนอรูปแบบได้

ดงัน้ี

  

              
ภาพ 3 รูปแบบการบริหารจดัการเพ่ือพฒันาศกัยภาพของขา้ราชการสาํนกังานศาลรัฐธรรมนูญตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

การอภิปรายผล 

 จากการศึกษาสภาพปัญหาเก่ียวกบัการบริหาร

จดัการเพ่ือพฒันาศกัยภาพของขา้ราชการสาํนกังานศาล

รัฐธรรมนูญตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  พบวา่   

 1. การบริหารจดัการเพ่ือพฒันาศกัยภาพของ

ขา้ราชการสาํนกังานศาลรัฐธรรมนูญตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสอดคลอ้งกบัสภาพและปัญหาของศาล

รัฐธรรมนูญท่ีคาํนึงถึงองคป์ระกอบของปรัชญาเศรษฐกิจ
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พอเพียง  ซ่ึงประกอบดว้ยความพอประมาณความมี

เหตุผลและมีภูมิคุม้กนัท่ีดีตลอดจนความรู้คู่คุณธรรม  

อนัเป็นหลกัในการพิจารณาวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญ

ในการดาํรงซ่ึงหลกันิติธรรม  การรักษาสภาพองคก์รให้

สามารถดาํรงหนา้ท่ีเป้าหมายหลกัการรักษา

ความกา้วหนา้ขององคก์รใหส้ามารถปรับตวัให้

สอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงของยคุสมยัได ้

 2. การบริหารจดัการเพ่ือพฒันาศกัยภาพของ

ขา้ราชการสาํนกังานศาลรัฐธรรมนูญตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสอดคลอ้งการประหยดั การ

เปล่ียนแปลงตามสภาพของสงัคมโลกาภิวฒันท์าํให้

บุคลากรของสาํนกังานสามารถทาํงานดว้ยระบบธรรมา 

ภิบาลและระบบคุณธรรมซ่ึงเป็นปัจจยัทาํใหศ้าล

รัฐธรรมนูญในฐานะองคก์รอาํนวยความยติุธรรม  คดี

รัฐธรรมนูญเป็นท่ียอมรับจากบุคคลและองคก์รต่างๆ  

ภายในสงัคมอยา่งกา้วขวาง 

 3. การบริหารจดัการเพ่ือพฒันาศกัยภาพของ

ขา้ราชการสาํนกังานศาลรัฐธรรมนูญตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสอดคลอ้งกบัหลกันิติธรรม การรักษา

สภาพองคก์รใหส้ามารถดาํรงสถานะหนา้ท่ีและเป้าหมาย

หลกัในการพิจารณาพิพากษาคดีตามบทบญัญติัแห่ง

รัฐธรรมนูญ 

 4. การบริหารจดัการเพ่ือพฒันาศกัยภาพของ

ขา้ราชการสาํนกังานศาลรัฐธรรมนูญตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไดส้ร้างฐานความรู้ และการบริหาร

จดัการความรู้เก่ียวกบัรัฐธรรมนูญ การแลกเปล่ียนความรู้

และประสบการณ์กบัองคก์รระหวา่งประเทศ และหรือ

การเผยแพร่ปรัชญาขององคก์รระหวา่งประเทศ และหรือ

การเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปัจจยัท่ีมี

ส่วนสาํคญัท่ีจะทาํใหก้ารบริหารจดัการเพ่ือการพฒันา

ศกัยภาพในการบริหารของศาลรัฐธรรมนูญตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงประสบความสาํเร็จ 

 5. การบริหารจดัการเพ่ือพฒันาศกัยภาพของ

ขา้ราชการสาํนกังานศาลรัฐธรรมนูญตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมขา้ราชการ ยึดถือค่านิยม “คนดี

และคนเก่ง” และหรือมีกลไกบงัคบัการรักษาวินยั และ

จริยธรรมของขา้ราชการ เป็นปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัท่ีจะทาํ

ใหก้ารบริหารจดัการเพ่ือการพฒันาศกัยภาพในการ

บริหารของศาลรัฐธรรมนูญตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงประสบความสาํเร็จ 

 6. การบริหารจดัการเพ่ือพฒันาศกัยภาพของ

ขา้ราชการสาํนกังานศาลรัฐธรรมนูญตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสอดคลอ้งและครอบคลุมปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง นอกจากน้ี ยงัส่งเสริมใหข้า้ราชการ

ดาํเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงมี

องคป์ระกอบท่ีสาํคญั คือ มีภูมิคุม้กนั 

 7. การบริหารจดัการเพ่ือพฒันาศกัยภาพของ

ขา้ราชการสาํนกังานศาลรัฐธรรมนูญตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงญสอดคลอ้งกบัการวางแผน การจดัทาํ

งบประมาณท่ีก่อใหเ้กิดความประหยดั และความคุม้ค่า 

นอกจากน้ียงัไดมี้การเตรียมการบริหารความเส่ียงท่ีจะ

นาํไปสู่ระบบการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยืนอีกดว้ย 

 จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัท่ีทาํใหก้าร

บริหารจดัการเพ่ือพฒันาศกัยภาพของขา้ราชการ

สาํนกังานศาลรัฐธรรมนูญตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงประสบความสาํเร็จ  โดยศึกษาจากการวิจยัเชิง

คุณภาพและการวิจยัเชิงปริมาณ  พบวา่  ปัจจยัมีความ

สอดคลอ้งกนัระหวา่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบั

การบริหารจดัการเพ่ือพฒันาศกัยภาพของขา้ราชการ

สาํนกังานศาลรัฐธรรมนูญตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในดา้นต่างๆ  เช่น สภาพท่ีเป็นในเร่ืองความ

พอประมาณความมีเหตุผล  ความมีภูมิคุม้กนัท่ีดี  ในดา้น

เง่ือนไข มีความรู้ รอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั มีคุณธรรม

ซ่ือสตัย ์สุจริต ขยนัอดทน แบ่งปันทาํใหเ้ป็นไปตาม

เป้าประสงคคื์อ  คือความสมดุลและความยัง่ยืน  ทั้งน้ี

ปัจจยัแห่งความสอดคลอ้งเป็นไปตามปัจจยัภายใน  เช่น  

ขา้ราชการท่ีมีจาํนวนพอเพียงกบัภารกิจหลกัมีความรู้คู่

คุณธรรม  มีความยติุธรรมและใชห้ลกันิติธรรมในการ
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บริหารจดัการ  มีจิตสาํนึกผกูพนัต่อภาวะหนา้ท่ีและภกัดี

ต่อการมุ่งบรรลุเป้าหมายขั้นสูง  ตลอดจน

การงบประมาณท่ีมีสภาพท่ีพอเพียงกบัการทาํงานทาํให้

เกิดความคุม้ค่าต่อการทาํคดีรัฐธรรมนูญของศาล

รัฐธรรมนูญ  นอกจากน้ี ยงัมีการใชว้สัดุ  เทคโนโลยี  

การวางแผน อยา่งมีเป้าหมายทาํใหเ้กิดการบรรลุ

เป้าหมายขั้นสูงในการดาํรงความสมดุลของหลกันิติ

ธรรมตามกฎหมายของประเทศ  นอกจากน้ี  ยงัคงสภาพ

ท่ีจะตอบสนองต่อการดาํรงรักษาไวซ่ึ้งสถานะหนา้ท่ีและ

เป้าหมายหลกั  มีภูมิคุม้กนัท่ีดี  เป็นไปตามเง่ือนไข  

สามารถตอบสนองต่อการแกปั้ญหาท่ีคุกคามต่อสถานะ

หนา้ท่ีและเป้าหมายทาํใหเ้กิดการตอบสนองต่อการ

เปล่ียนแปลงสถานการณ์ท่ีใหมี้ความสมดุลและยัง่ยืน 

 จะเห็นไดว้า่จะมีความสมัพนัธ์ระหวา่ง

องคป์ระกอบ เง่ือนไข และเป้าหมายซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในดา้นองคป์ระกอบพิจารณา

จากความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุม้กนั 

โดยมีปัจจยัท่ีศาลรัฐธรรมนูญและสาํนกังานศาล

รัฐธรรมนูญจะตอ้งจดัทาํคือในดา้นความพอประมาณ

ทางศาลรัฐธรรมนูญและสาํนกังานศาลรัฐธรรมนูญ ตอ้ง

จดักาํลงัคนดว้ยการกาํหนดตาํแหน่งขา้ราชการและ

ลกูจา้งของสาํนกังานศาลรัฐธรรมนูญโดยยึดหลกัความ

พอดีใหเ้หมาะสมกบัภารกิจหรือพนัธกิจของศาล

รัฐธรรมนูญตามท่ีรัฐธรรมนูญและกฎหมายกาํหนดไว ้

หากมีอตัรากาํลงัคนนอ้ยเกินไปกจ็ะไม่สามารถปฏิบติั

พนัธกิจของศาลรัฐธรรมนูญไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ

มีประสิทธิผล แต่ถา้หากมีอตัรากาํลงัคนมากเกินไป กจ็ะ

ก่อใหเ้กิดความส้ินเปลืองงบประมาณ เป็นองคก์รท่ี

บริหารจดัการท่ีไม่คุม้ค่า  ส่วนความพอพียงของ

งบประมาณนั้นจะตอ้งสอดคลอ้งสมัพนัธ์กบัเป้าหมายใน

การบริหารงาน โดยหลกัการแลว้ รัฐตอ้งจดัสรร

งบประมาณใหเ้พียงพอกบัการบริหารงานโดยอิสระของ

ศาลรัฐธรรมนูญซ่ึงเป็นไปตามบทบญัญติัแห่ง

รัฐธรรมนูญ  ดงันั้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงตอ้งมีงบประมาณ

ท่ีเพียงพอ และในการใชจ่้ายงบประมาณตอ้งเป็นไปตาม

หลกัความพอเพียง กล่าวคือ เป็นการใชจ่้ายอยา่งประหยดั

หรือมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียงัมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้ง

ดูแลผลตอบแทนอยา่งเป็นธรรม ตามหลกัการประเมินผล

สมัฤทธ์ิของงานและสมรรถนะของบุคลากร  เพ่ือให้

บุคลากรมีขวญัและกาํลงัใจ และมีความภกัดีต่อองคก์ร 

ในส่วนของการกาํหนดวิสยัทศันใ์นการบริหารราชการ

อยา่งประมาณตนตามศกัยภาพของเศรษฐกิจพอเพียง 

ความมีเหตุผลจะเป็นเสมือนหางเสือเรือท่ีสามารถ

นาํไปสู่เป้าหมาย และวตัถุประสงคข์ององคก์รได ้ปัจจยั

ท่ีจะมีความสมัพนัธ์กบัความมีเหตุผลคือ การสรรหาและ

คดัเลือกขา้ราชการเป็นไปอยา่งเป็นธรรมและการ

พิจารณาผลงานของขา้ราชการเป็นไปโดยยึดหลกั

คุณธรรมในการบริหารงานบุคคล ซ่ึงประกอบดว้ยหลกั

ยอ่ย 4 ประการ คือ หลกัความสามารถ หลกัความเสมอ

ภาค หลกัความมัน่คง และหลกัความเป็นกลางทางการ

เมือง สาํหรับกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งเป็นไปอยา่ง

ถกูตอ้งและสมเหตุสมผล ตามหลกัความโปร่งใสและ

สามารถตรวจสอบได ้ ส่วนการวางแผนงานโครงการ

เป็นไปอยา่งมีเหตุผล และกระบวนการตดัสินใจในเร่ือง

สาํคญัเป็นไปอยา่งรอบคอบ โดยมีระบบคณะกรรมการ

หรือท่ีปรึกษา นั้น เป็นการทาํงานแบบมีส่วนร่วม มีการ

รับฟังความเห็นจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการแสดง

ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ นั้น เป็นระบบการทาํงานท่ี

พร้อมท่ีจะปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องและพฒันา

ระบบงานใหเ้กิดประโยชนต่์อสาธารณะตลอดเวลา 

 ประการสุดทา้ยจากคุณลกัษณะของ

องคป์ระกอบคือการมีภูมิคุม้กนั ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัท่ี

ทาํใหก้ารพฒันาศกัยภาพนาํไปสู่ความสาํเร็จ การมี

ภูมิคุม้กนัคือการสร้างความสามารถใหข้า้ราชการเขา้ใจ

ระบบการทาํงาน มีจุดยืนและใชเ้หตุผลในการทาํงาน 

การมีภูมิคุม้กนัไดข้า้ราชการตอ้งไดรั้บการอบรมพฒันา

ขา้ราชการ มีทุนการศึกษา มีการจดัการบริหารความเส่ียง

การเตรียมพร้อมรับมือกบัการบริหารงานในสภาวะวิกฤต 
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และมีการสร้างความเช่ือมัน่ของสาธารณชนต่อการ

ทาํงานของศาลรัฐธรรมนูญคือความเช่ือมัน่ต่อคาํวินิจฉยั

ของศาลรัฐธรรมนูญในการธาํรงหลกันิติธรรม หลกั

ประชาธิปไตย และคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพใหก้บั

ประชาชน 

 ในดา้นเง่ือนไขเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัในการพฒันา

ศกัยภาพใหสู่้ความสาํเร็จไดก้ารมีองคป์ระกอบแต่

ปราศจากเง่ือนไขจะทาํใหเ้ป้าหมายในการนาํเอาปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชไ้ม่ประสบความสาํเร็จ 

องคป์ระกอบของเง่ือนไขคือ ความรู้และคุณธรรม 

เง่ือนไขความรู้คือการพฒันาความเช่ียวชาญเก่ียวกบัคดี

รัฐธรรมนูญ การสร้างฐานความรู้และการบริหารจดัการ

ความรู้เก่ียวกบัรัฐธรรมนูญ การแลกเปล่ียนความรู้

ประสบการณ์กบัองคก์รระหวา่งประเทศ และการ

เผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สาํหรับเง่ือนไข

คุณธรรมประกอบดว้ยการส่งเสริมใหข้า้ราชการยึดถือ

ค่านิยม “คนดีและคนเก่ง” มีกลไกบงัคบัการรักษาวินยั

และจริยธรรมของขา้ราชการ 

 องคป์ระกอบของรูปแบบการบริหารจดัการเพ่ือ

พฒันาศกัยภาพประการสุดทา้ยคือเป้าหมายซ่ึงเป็น

องคป์ระกอบท่ีสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดผลสาํเร็จ เป้าหมายของ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดา้นความสมดุล คือ การ

ส่งเสริมใหบุ้คลากรดาํเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ความใส่ใจผลประโยชน ์ผลกระทบและความ

คิดเห็นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย นอกจากเป้าหมายดา้น

ความสมดุลแลว้ยงัมีเป้าหมายท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึงคือ

เป้าหมายความยัง่ยืน ไดแ้ก่ การใชท้รัพยากรของ

ส่วนรวมอยา่งคุม้ค่า การพฒันาความเป็นอยูแ่ละสุขภาพ

ของขา้ราชการและครอบครัว พฒันาและสร้างเครือข่าย

เพ่ือความยัง่ยืน  

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. สาํนกังานศาลรัฐธรรมนูญควรนาํปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใ้นการพฒันาศกัยภาพของ

ขา้ราชการสาํนกังานศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือผลต่อการสร้าง

ความอยูร่อดขององคก์ร 

 2. สาํนกังานศาลรัฐธรรมนูญควรนาํปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใ้นการพฒันาศกัยภาพการ

บริหาร 

เพ่ือผลต่อการสร้างพฒันาการขององคก์ร 

 3. สาํนกังานศาลรัฐธรรมนูญควรนาํปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใ้นการพฒันาศกัยภาพการ

บริหาร 

เพ่ือผลต่อการสร้างความเป็นสถาบนัขององคก์ร 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ใชวิ้ธีวิทยาของการวิจยัเชิงปริมาณสอบถาม

ทศันคติของขา้ราชการสาํนกังานศาลรัฐธรรมนูญและ

สาํนกังาน 

ศาลรัฐธรรมนูญวา่มีทศันคติเชิงบวกหรือลบต่อปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 2. เม่ือนาํตวัแบบการบริหารจดัการเพ่ือพฒันา

ศกัยภาพของขา้ราชการสาํนกังานศาลรัฐธรรมนูญตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชแ้ลว้  จะตอ้งมีการ

วิจยัเพ่ือปรับปรุงรูปแบบหรือพฒันาต่อไป 
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Administration of the National Defiance College According to the 

Sufficiency Economy Philosophy 

  

                                                                                     พชัรี พิพิธสุขสันตแ์ละ สมาน งามสนิท                                                                                                                                                    

บทคัดย่อ 

 บทความน้ีเป็นรายงานการวิจยัเชิงคุณภาพ และการวิจยัเชิงปริมาณ มีวตัถุประสงค ์(1) เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบนั

ของบริบทการบริหารจดัการวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  (2) เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารจดัการตามหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง (3) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจดัการวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรวา่พร้อมท่ี

จะรองรับประชาคมอาเซียนท่ีจะมีข้ึนต่อไป (4) เสนอแนวทางและรูปแบบการบริหารจดัการวิทยาลยัป้องกนั

ราชอาณาจกัรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช ้แบบสมัภาษณ์เชิงลึก ผูใ้หข้อ้มูลหลกัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ

บริหารจดัการวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร จาํนวน 19  คน และแบบสอบถามโดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นขา้ราชการและ

เจา้หนา้ท่ีในสังกดัวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร จาํนวน 200 คน จากนั้นนาํมาวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา่ สภาพบริบทการบริหารจดัการ และการเสนอรูปแบบการบริหารจดัการ

วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ดว้ยวิสยัทศันข์องการสร้างคน สร้างความมัน่คง  และการสร้างชาติ  มีความเหมาะสม  

อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  และสามารถนาํไปพฒันาองคก์รต่อไป  

 

คําสําคัญ: การบริหารจดัการ, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร, วิสยัทศัน ์

 

Abstract 

 The purposes of this mixed method paper are to study the National Defense College according to the 

sufficiency economy philosophy in four areas: (1) the current management; (2) the guidelines  for the administration;  

(3) problems and obstacles of the administration; (4) to propose the guidelines for administration of the management 

of the National Defense College according to the sufficiency economy philosophy. The in-depth interviews of  19 

informants, positioning in the management-level of  the College were performed. The data was analyzed using 

descriptive interpretation. Questionnaires were used to collect data from 200 College officers and staff. The 

quantitative data was analyzed using descriptive statistics. The findings found that the general context and guidelines 

for the management of the National Defence College, under the visions of human-resources, security and national 

security building, are rated at the highest-level, which are appropriate to be applied for use to improve and develop 

the National Defence College according to the sufficiency economy philosophy. 

  

Keywords:  management, sufficiency economy philosophy, national defense college, wisay 
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ความนํา  

 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร เป็น

สถาบนัการศึกษาดา้นความมัน่คงในระดบัสูงของ

ประเทศท่ีมีประวติัความเป็นมายาวนานถึง 60  ปี มีหนา้ท่ี

ตามท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบกระทรวงกลาโหม วา่ดว้ย

วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร สถาบนัวิชาการป้องกนั

ประเทศ พ.ศ. 2547  มีภารกิจเพ่ือใหเ้กิดประสิทธ์ิ

ประศาสนวิ์ทยากรและวิจยัเก่ียวกบัการป้องกนั

ราชอาณาจกัร บทบาทสร้างมัน่คงแห่งชาติ 

สร้างชาติ สร้างคน กาํหนดกาํหนดนโยบายการวางแผน 

และการอาํนวยการเก่ียวกบัการรักษาความมัน่คงแห่งชาติ  

กองพฒันาการศึกษา  (2554) ทั้งน้ี รัฐธรรมนูญ 2550 

ส่วนท่ี 3 แนวนโยบายดา้นการบริหารราชการแผน่ดิน 

มาตรา 78 (1) วา่ดว้ย การบริหารราชการแผน่ดินให้

เป็นไปเพ่ือการพฒันาสงัคม เศรษฐกิจและความมัน่คง

ของประเทศอยา่งย ัง่ยืน โดยตอ้งส่งเสริมการดาํเนินการ

และคาํนึงถึงผลประโยชนข์องประเทศชาติในภาพรวม

เป็นสาํคญั และส่วนท่ี 7  แนวนโยบายดา้นเศรษฐกิจ 

มาตรา 83 รัฐตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การ

ดาํเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ  ได้

พระราชทานใหแ้ก่พสกนิกรชาวไทยทุกคนและไดท้รง

เนน้ย ํ้าแนวทางการแกไ้ข เพ่ือใหร้อดพน้ และสามารถดาํรง

อยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยืนภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์และ

ความเปล่ียนแปลง เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาช้ีถึงแนว

ทางการดาํรงอยู่และปฏิบติัตนของประชาชนในทุกระดบั 

ตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึงระดบัรัฐ ทั้ง

ในการพฒันาและบริหารประเทศให้ดาํเนินไปในทาง

สายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจ เพ่ือใหก้า้วทนั

ต่อโลกยคุโลกาภิวตัน ์ หลกัพอเพียง คือ หลกัในการพฒันา

คนใหมี้คุณภาพเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ปัจจุบนัการบริหาร

จดัการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วา่เป็นหลกัการ

ท่ีมีคุณค่ายิ่งในการสร้างรากฐานการดาํรงชีวิตของคนใน

ชาติและพฒันาบริหารประเทศใหม้ัน่คง กา้วไปขา้งหนา้

อยา่งสมดุลและยัง่ยืนในกระแสโลกาภิวตัน ์  ท่ีจะ

นาํไปสู่การประศาสนวิ์ทยาการ ใหแ้ก่ ขา้ราชการทหาร 

ขา้ราชการพลเรือน พนกังานองคก์ารของรัฐและ

รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งเอกชนและนกัการเมืองใหบ้งัเกิด

ความยัง่ยืนและต่อเน่ืองเป็นระบบนั้น ยงัไม่มีแนวทาง

และรูปแบบท่ีชดัเจน 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบนัของบริบทการ

บริหารจดัการวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

 2. เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารจดัการ

วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 3. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหาร

จดัการวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร พร้อมท่ีจะรองรับ

ประชาคมอาเซียนท่ีจะมีข้ึนต่อไป  

 4. เพ่ือเสนอรูปแบบในการบริหารจดัการ

วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง                                                                        

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 แนวคิดการบริหารจดัการวิทยาลยัป้องกนั

ราชอาณาจกัร (1) หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) 

แนวคิดดา้นความมัน่คงแห่งชาติ (3) แนวคิดทฤษฎีและ 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการ (4) การบริหาร

แบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ และ (5) หลกัธรรมา ภิบาลและการ

บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี (กองพฒันาการศึกษา, 2554) 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 การกาํหนดกรอบแนวคิดการวิจยัการบริหาร

จดัการวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ผูวิ้จยัไดท้าํการกาํหนดกรอบรูปแบบ

ใหส้อดคลอ้งตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการศึกษา โดย

กาํหนดประเดน็ความสาํคญัของการวิจยั ซ่ึงผูวิ้จยัได้
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ทาํการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการวิทยาลยัป้องกนั

ราชอาณาจกัร แลว้ทาํการสงัเคราะห์ใหเ้หลือเฉพาะ

ประเดน็ท่ีมีนํ้าหนกัเท่ากนัหรือใกลเ้คียงกนั โดยสรุป

ประเดน็ดงัน้ี (1) หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) 

แนวคิดดา้นความมัน่คงแห่งชาติ (3) แนวคิดทฤษฎีและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการ (4) การบริหาร

แบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ และ (5) หลกัธรรมา ภิบาลและการ

บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี ดงัแสดงในภาพ 1.1  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

1.  ความพอประมาณ 

2.  ความมีเหตผุล 

3.  การมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวัเอง 

แนวคดิด้านความมัน่คงแห่งชาต ิ

เป็นแนวคิดหน่ึงท่ีนาํมากาํหนดแนวทางและรูปแบบ

ของการบริหารจดัการวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

การใหค้วามสาํคญักบัผลการดาํเนินงาน โดยมีการ

ตรวจวดัผลสาํเร็จในการดาํเนินงาน 

หลกัธรรมาภบิาลการบริหารกจิการบ้านเมอืงทีด่ ี

การปฏิบติัราชการท่ีมีความมุ่งหมายใหบ้รรลุเป้าหมาย

ตามท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้

แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องการบริหาร

จดัการ  

1.  หลกัการบริหารจดัการของดกัเคอร์  

2.  POSDCORB Model ของ Lyndall  Urwick & 

Luther  Gulick 

  

 

การบริหารจดัการวทิยาลยัป้องกนั

ราชอาณาจกัรตามปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง 
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 วธีิดําเนินการวจัิย 

 เป็นการวิจยัแบบผสมผสาน 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 การวิจยักาํหนดพ้ืนท่ีและประชากรเป้าหมาย 

การเกบ็ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์เชิงลึกจากผูบ้งัคบับญัชา

และผูท้รงคุณวฒิุท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยาลยัป้องกนั

ราชอาณาจกัร จาํนวน 19 คน และแจกแบบสอบถาม การ

วิจยัเชิงปริมาณใหก้บัขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีในสังกดั

วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร จาํนวน 200 คน 

 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัผูวิ้จยัเชิงคุณภาพคือ 

แบบสมัภาษณ์เชิงลึกท่ีมีโครงสร้าง ส่วนการวิจยัเชิง

ปริมาณใช ้แบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 สาํหรับการเกบ็ขอ้มูลของการวิจยัเชิงคุณภาพ   

มี 2 แบบ คือ ข ้อมลูปฐมภูมิ โดยการศึกษาจากเอกสาร  

และข ้อมลูทุติยภูมิ โดยการสมัภาษณ์เชิงลึกโดย

กระบวนการเกบ็รวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอนต่างๆ 

ดงักล่าวเป็นกระบวนการเกบ็รวบรวมขอ้มลูตามแนวทาง

ของระเบียบวิธีวิจยัแบบเชิงคุณภาพ 

 ส่วนการวิจยัเชิงปริมาณเกบ็รวบรวมขอ้มูลปฐม

ภูมิโดยใชแ้บบสอบถาม 

 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์

ข้อมูล 

 ผูวิ้จยัไดน้าํขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์เชิงลึก

มาใชใ้นกระบวนการวิเคราะห์และประมวลผลขอ้มลูโดย

ดาํเนินการร่วมกบักระบวนการรวบรวมขอ้มูลจาก

การศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูจากเอกสาร โดยกระบวนการ

วิเคราะห์และสงัเคราะห์ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ ซ่ึง

วิเคราะห์โดยใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา  สาํหรับการวิจยัเชิง

คุณภาพ  ผูวิ้จยัไดใ้ชแ้บบสอบถาม วิเคราะห์ ขอ้มลูโดยใช ้

สถิติพรรณนา คือ การหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  

 

ผลการวจัิย 

 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัของบริบทการ

บริหารจดัการวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร จาก

การศึกษาจากเอกสาร ตามแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์และ

ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูจากแบบสอบถาม จากการศึกษา

เอกสาร ตามแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มี

ความเหมาะสม มีการสร้างวฒันธรรม เสนอรูปแบบการ

บริหารจดัการ มีเหตุผล  ใหอ้งคก์ารบริหารจดัการ

วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง มีวิสยัทศัน์มีความสอดคลอ้งกบัสภาพของสงัคม

และเศรษฐกิจ พนัธกิจมีความสอดคลอ้งกบัการบริหาร

จดัการวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง การสมัภาษณ์เชิงลึกจากผูบ้งัคบับญัชา

และผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวน 19 ท่าน ผูวิ้จยัสรุปไดด้งัน้ี การ

บริหารจดัการวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร มีวิสยัทศัน์

ในการเสริมสร้างความมัน่คงของชาติ การสร้างคน สร้าง

ชาติ  นบัเป็นเป้าหมายสาํคญัของการพฒันาสงัคม

การเมือง เป็นสถาบนัการศึกษาชั้นแนวหนา้ท่ีมีความเป็น

เลิศดา้นวิชาการ ดา้นยทุธศาสตร์ และความมัน่คงในทุก

มิติ  มีการดาํรงชีวิตอยา่งพอเพียง มีภูมิคุม้กนั และตอ้ง

อาศยัความรอบรู้และรอบคอบระมดัระวงัโดยนาํวิชาการ

ต่างๆ มาใชใ้นการวางแผนและการดาํเนินการทุกขั้นตอน

รวมทั้งตอ้งพฒันาจิตใจของคนใหส้าํนึกในคุณธรรมและ

ความซ่ือสตัยสุ์จริต และใหเ้กิดความรักใคร่สามคัคีกนั 

และดาํเนินชีวิตดว้ยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา 

และรอบคอบ เพ่ือใหส้มดุลและพร้อมท่ีจะรองรับการ

เปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีการสร้างวฒันธรรมให้
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ความรู้แก่ขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีในวิทยาลยัป้องกนั

ราชอาณาจกัร มีการฝึกอบรม  ทบทวนความรู้นาํไปสู่

ภาคปฎิบติัดว้ย ส่วนรูปแบบผูวิ้จยัศึกษาและวิเคราะห์

สภาพบริบท ในการศึกษาวิจยัเบ้ืองตน้ การพฒันา

กระบวนการบริหารจดัการองคก์ร การประเมินผลลพัธ์ 

และการพฒันาปรับปรุงการนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาใชใ้นการบริหารจดัการในวิทยาลยัป้องกนั

ราชอาณาจกัร ตอ้งเดินทางสายกลาง มองการณ์ไกล เพ่ือ

พฒันาหน่วย มีภูมิคุม้กนัตนเองจากสภาวะแวดลอ้ม ใน

ปัจจุบนัท่ีจะเกิดข้ึนและในอนาคต และตอ้งมีความ

โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และเป็นท่ีน่าเช่ือถือและ

ยอมรับป้องกนัเร่ืองครหานินทา ดาํรงความยติุธรรม การ

พิจารณาเร่ืองสาํคญัๆ ตอ้งมีคณะกรรมการจึงเกิดความ

โปร่งใส ผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถามจาก

ขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีในวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

จาํนวน 200 คน ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการ

บริหารจดัการวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ดา้นการความเหมาะสมของการ

บริหารจดัการวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรตามหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวมอยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด ( X = 4.82) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มาก

ท่ีสุด คือ วิสยัทศันมี์ความสอดคลอ้งกบัสภาพของสงัคม

และเศรษฐกิจ ( X = 4.98) รองลงมา คือ พนัธกิจมีความ

สอดคลอ้งกบัการบริหารจดัการวิทยาลยัป้องกนั

ราชอาณาจกัรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

( X = 4.87) การสร้างวฒันธรรมองคก์รใหส้อดคลอ้งกบั

สภาพปัญหาและความจาํเป็นในการบริหารจดัการ

วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ( X = 4.84) มีการพฒันา

วฒันธรรมการบริหารจดัการวิทยาลยัป้องกนั

ราชอาณาจกัรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

( X = 4.72) และโครงสร้างการบริหารจดัการวิทยาลยั

ป้องกนัราชอาณาจกัรสอดคลอ้งตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ( X = 4.71)   

   ในประเดน็เดียวกนัน้ี ผูใ้หข้อ้มูลหลกั (key 

informants) ไดส้นบัสนุนการบริหารจดัการวิทยาลยั

ป้องกนัราชอาณาจกัรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

โดยใหท้ศันะวา่ ควรสร้างวิสยัทศันย์ทุธศาสตร์ดา้นความ

มัน่คง การจดัการความขดัแยง้ และการสร้างสงัคม

สมานฉนัท ์ท่ีมีเป้าหมายสาํคญั เพ่ือวางแนวทางการ

พฒันาระบบการเมืองไทยใหเ้อ้ืออาํนวยต่อการเสริมสร้าง

การอยูร่อดปลอดภยัของคนในสงัคมและความมัน่คงของ

ชาติ บนเง่ือนไขของการบรรลุเป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์

ใน 3 ประการ คือ ประการแรก การปกป้องและรักษา 

เอกราชอธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดน ประการท่ี

สอง การดูแลใหป้ระชาชนในชาติอยูเ่ยน็เป็นสุข มีความ

สามคัคี เคารพซ่ึงกนัและกนั พร้อมร่วมมือร่วมใจ

ประสานพลงักนัเม่ือชาติมีภยั และสามารถดาํรงรักษา

สถาบนัสาํคญัของชาติ ประการท่ีสาม การปกป้องและ

รักษาเกียรติภูมิ ศกัด์ิศรี และผลประโยชนข์องชาติในเวที

การเมืองระหวา่งประเทศ โดยในวิสยัทศัน์การดาํเนิน

ยทุธศาสตร์ดา้นความมัน่คงของชาติ โดยผา่น

กระบวนการพฒันาองคก์ร จาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีทุกฝ่าย

จะตอ้งมีการปรับเปล่ียนวิธีคิดและความเขา้ใจเก่ียวกบั

การจดัการปัญหาท่ีถือวา่เป็นภยัคุกคามต่อความมัน่คงทั้ง

ภายในและภายนอกประเทศชาติ เน่ืองจากบริบทดา้น

ความมัน่คงในปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากบริบทของ

โลกยคุสงครามเยน็ ซ่ึงปัญหาความมัน่คงของชาติเกิด

จากการเผชิญภยัคุกคามจากภายนอกท่ีตั้งอยูบ่นความ

ขดัแยง้ระหวา่งรัฐต่อรัฐอยา่งชดัเจน และดว้ยเหตุน้ีจึง

นาํไปสู่การมองวิธีการจดัการดา้นความมัน่คง ดว้ยการ

เพ่ิมความเขม้แขง็ดา้นอาวุธเป็นสาํคญั   และในบริบท

ปัจจุบนั ประเดน็ปัญหาดา้นความมัน่คงมิไดจ้าํกดัตวัอยู่

เพียงมิติของภยัคุกคามทางการทหารและการปกป้องเอก

ราชอธิปไตยเช่นในอดีต หากแต่เป็นวิกฤตการณ์ดา้น

ความมัน่คงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของประเดน็

ความขดัแยง้ในระดบัโลก การจดัการความขดัแยง้และ

ความสมัพนัธ์กบัประเทศเพ่ือนบา้น และการสร้างสนัติ
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สุขในการอยูร่่วมกนัของคนในชาติ ดงันั้น การเสริมสร้าง

ความมัน่คงของชาตินอกเหนือจากการมุ่งสร้างความ

แขง็แกร่งทางดา้นกาํลงัอาวุธใหมี้ความกา้วหนา้และ

ทนัสมยัแลว้ ยงัตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการมุ่งลดเง่ือนไข

ต่างๆ ท่ีจะนาํไปสู่การบ่อนทาํลายความมัน่คงของชาติไป

พร้อมกนัดว้ย โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การขจดัปัญหาความ

ยากจน ความไม่เป็นธรรม การขาดความเอ้ืออาทร การ

แยง่ชิงทรัพยากร ตลอดจนความขดัแยง้ระหวา่งฝักฝ่าย

กลุ่มต่างๆ ท่ีอาจนาํไปสู่ความรุนแรงและการทาํลายลา้ง

ชีวิตซ่ึงกนัและกนั การดาํเนินยุทธศาสตร์ดา้นความ

มัน่คงท่ีมีเป้าหมายเพ่ือการสร้างสงัคมท่ีมีความ

สมานฉนัทแ์ละสันติภาพอยา่งย ัง่ยืนดว้ยวิสยัทศัน์ท่ี

ชดัเจน 

 

การอภิปรายผล 

 จากการศึกษาคร้ังน้ีการบริหารจดัการวิทยาลยั

ป้องกนัราชอาณาจกัรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สามารถนาํมาอภิปรายผลได ้ดงัน้ี รูปแบบการบริหาร

จดัการวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ คือ 

ความเหมาะสมของการบริหารจดัการวิทยาลยัป้องกนั

ราชอาณาจกัรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การ

สร้างวฒันธรรมเศรษฐกิจพอเพียง  รูปแบบการบริหาร

จดัการวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและเหตุผลของการบริหารจดัการ

วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (1)  ความเหมาะสมของการบริหารจดัการ

วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ทั้งน้ีอาจเป็น

เพราะวา่การบริหารจดัการวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิสยัทศันมี์ความ

สอดคลอ้งกบัสภาพของสงัคมและเศรษฐกิจ พนัธกิจมี

ความสอดคลอ้งกบัการบริหารจดัการวิทยาลยัป้องกนั

ราชอาณาจกัรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การ

สร้างวฒันธรรมองคก์รใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและ

ความจาํเป็นในการบริหารจดัการวิทยาลยัป้องกนั

ราชอาณาจกัร มีการพฒันาวฒันธรรมการบริหารจดัการ

วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอพียง  และโครงสร้างการบริหารจดัการ

วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรสอดคลอ้งตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ประเวศ วะสี (2541) 

กล่าววา่ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจพ้ืนฐานเศรษฐกิจ

ชุมชน หรือเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงพระบาทสมเดจ็พระ

เจา้อยูห่วัฯ ทรงมีพระราชดาํริ เม่ือวนัท่ี 5 ธนัวาคม พ.ศ.

2540 มีความหมายคลา้ยคลึงกนัหรือเหมือนกนั คือ

เศรษฐกิจพ้ืนฐาน เป็นเศรษฐกิจท่ีคาํนึงถึงการทะนุบาํรุง

พ้ืนฐานของตวัใหเ้ขม้แขง็ทั้งทางสงัคมและวฒันธรรม 

ถา้อาศยัความเขม้แขง็ เป็นเคร่ืองมือพฒันาเศรษฐกิจ

เช่ือมโยงกบัวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็นบูรณา

การ สุเมธ ตนัติเวชกุล (2541) กล่าววา่ เศรษฐกิจท่ี

สามารถอูม้ชูตวัเองไดใ้หมี้ความหมายพอเพียงกบัตวัเอง

อยูไ่ดโ้ดยไม่ตอ้งเดือนร้อน สร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

ของตนใหดี้เสียก่อน   (2 ) การสร้างวฒันธรรมเศรษฐกิจ

พอเพียง ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเป็น

เพราะวา่การสร้างวฒันธรรมเศรษฐกิจพอเพียงขา้ราชการ

และพนกังานวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร มีการสร้าง

วฒันธรรมเศรษฐกิจพอเพียงตามความเหมาะสม การ

สร้างวฒันธรรมเศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคลอ้งกบั

วิถีชีวิตของขา้ราชการและพนกังานวิทยาลยัป้องกนั

ราชอาณาจกัร การสร้างวฒันธรรมเศรษฐกิจพอเพียงทาํ

ใหข้า้ราชการและพนกังานเห็นความสาํคญัของการ

บริหารจดัการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การ

สร้างวฒันธรรมเศรษฐกิจพอเพียงทาํใหข้า้ราชการและ

พนกังานมีทกัษะในการดาํเนินชีวิตอยา่งพอเพียง การ

สร้างวฒันธรรมเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมใหข้า้ราชการ

และพนกังานมีความรักและศรัทธาในหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ตลอดทั้งเป็นการพฒันาคนและองคก์ร

ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง และสามคัคีร วมมือเพ่ือให ทุก
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คนอยู ่ร่ วมกนัโดยปราศจากการเบียดเบียนและเอารัดเอา

เปรียบ ด ้านวฒันธรรม คือ การสนบั สนุนให ้เกิด

วฒันธรรมหรือวิถีชีวิตท่ีประหยดัอดออม มีชีวิตท่ีเรียบง่ 

าย ไม ฟุ่  มเฟื อย ไม่ ตกเป็ นทาสของอบายมุขและบริโภค

นิยม ดา้นเศรษฐกิจ สนบัสนุนใหป้ระชาชนในชุมชนมี

ความขยนัหมัน่เพียรในการประกอบสมัมาอาชีพ 

พ่ึงตนเองได  พน้จากความยากจน มีรายได เพ่ิมสูงข้ึน (3)  

รูปแบบการบริหารจดัการวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่รูปแบบการบริหาร

จดัการวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรตามหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบการบริหารจดัการวิทยาลยั

ป้องกนัราชอาณาจกัรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมีความชดัเจนและเหมาะสม รูปแบบการบริหาร

จดัการวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรช่วยใหผู้บ้ริหาร

สามารถแนะแนวทางการดาํเนินตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ใหข้า้ราชการและพนกังานวิทยาลยั

ป้องกนัราชอาณาจกัรอยา่งเหมาะสม รูปแบบการบริหาร

จดัการวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรช่วยใหข้า้ราชการ

และพนกังานมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะ

ต่างๆ เก่ียวกบัการบริหารจดัการตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือนาํไปสู่การปรับปรุงผลการ

ดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง (4) เหตุผลของการบริหาร

จดัการวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ทั้งน้ี

อาจเป็นเพราะวา่เหตุผลของการบริหารจดัการวิทยาลยั

ป้องกนัราชอาณาจกัรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ทาํใหข้า้ราชการและเจา้หนา้ท่ีรับรู้เก่ียวกบัวิสยัทศันใ์น

การบริหารจดัการวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทาํใหข้า้ราชการและ

เจา้หนา้ท่ีในวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรมีการสร้าง

วฒันธรรมแห่งการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ทาํใหข้า้ราชการและเจา้หนา้ท่ีในวิทยาลยั

ป้องกนัราชอาณาจกัรเกิดความตระหนกัและเลง็เห็น

คุณค่าในการบริหารจดัการตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ทาํใหข้า้ราชการในวิทยาลยัป้องกนั

ราชอาณาจกัรมีทกัษะในการปฎิบติังานตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและทาํใหข้า้ราชการและเจา้หนา้ท่ี

วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรมีความซาบซ้ึงในพระมหา

กรุณาธิคุณของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัท่ีมีต่อปวง

ชนชาวไทย  

 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัต ิ

 1.  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรตอ้ง

ดาํเนินการใหมี้การพฒันาความรู้ความเขา้ใจการบริหาร

จดัการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหก้บั

ขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีของวิทยาลยัป้องกนั

ราชอาณาจกัร เพ่ือใหเ้ป็นไปตามวิสยัทศัน์มีความ

สอดคลอ้งกบัสภาพของสงัคมและเศรษฐกิจ 

 2.  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรตอ้ง

ดาํเนินการ หรือสนบัสนุนใหมี้การสร้างวฒันธรรม

องคก์รภายในวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร โดย

ขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสภาพ

ปัญหาและความจาํเป็นในการบริหารจดัการวิทยาลยั

ป้องกนัราชอาณาจกัรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 3.  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรตอ้ง

ดาํเนินการใหมี้การติดตามผลการปฏิบติังานของ

ขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีขององคก์ร วา่มีการสร้าง

วฒันธรรมเศรษฐกิจพอเพียงตามความเหมาะสม 

 4.  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรตอ้ง

ดาํเนินการใหมี้การวิเคราะห์องคป์ระกอบและปัจจยัการ

สร้างวฒันธรรมเศรษฐกิจพอเพียง วา่มีความสอดคลอ้ง

กบัวิถีชีวิตของขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีขององคก์ร 

 5.  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรตอ้ง

ดาํเนินการใหมี้การประเมินผลในการสร้างวฒันธรรม

เศรษฐกิจพอเพียงทาํใหข้า้ราชการและเจา้หนา้ท่ีของ
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องคก์ร เห็นความสาํคญัของการบริหารจดัการตามหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 6.  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรตอ้ง

ดาํเนินการใหมี้การสร้างตวัช้ีวดัของการสร้างวฒันธรรม

เศรษฐกิจพอเพียง จะทาํใหข้า้ราชการและเจา้หนา้ท่ีของ

องคก์รมีทกัษะในการดาํเนินชีวิตอยา่งพอเพียง 

7.  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรตอ้งดาํเนินการใหมี้การ

ประเมินผลดา้นรูปแบบการบริหารจดัการวิทยาลยั

ป้องกนัราชอาณาจกัร ทาํใหข้า้ราชการและเจา้หนา้ท่ีของ

องคก์ร มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะต่างๆ 

เก่ียวกบัการบริหารจดัการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

 1.  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรตอ้ง

ดาํเนินการใหมี้นโยบายการนาํปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชก้บัวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร โดยการ

ใชน้โยบายความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึง

ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี

พอสมควร 

 2.  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรตอ้ง

ดาํเนินการใหมี้นโยบายการพฒันาบุคลากรในองคก์ร

ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดว้ยความมีสติ 

สงบและมีหลกัการการพ่ึงพาตนเอง มานะ อุตสาหะ การ

พ่ึงพาอาศยั รู้รักสามคัคี ภูมิสงัคม อุดรอยร่ัว เพ่ิมรายได ้

ขยายโอกาส เรียบง่าย ไดป้ระโยชนสู์งสุด   

 3.  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรตอ้ง

ดาํเนินการใหมี้นโยบายการเสิมสร้างและพฒันาอยา่ง

ย ัง่ยืน ประกอบดว้ย การเติบโตของเป้าหมายทีละขั้น

อยา่งย ัง่ยืน เสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของเจา้หนา้ท่ีใน

องคก์ร โดยเฉพาะผูน้าํองคก์รตลอดจนเจา้หนา้ท่ีและฝ่าย

ขายในทุกระดบั ใหมี้สาํนึกในคุณธรรม ความซ่ือสตัย์

สุจริตและใหมี้ความรอบรู้ท่ีเหมาะสม  
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การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมการบูรณาการไอซีทใีนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ 

สําหรับครูในโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 

Development of In-Service Training Curriculum of  

 Project-Based Learning Using ICT Integration for Teachers in Schools  

under Lopburi Primary Educational Service Area Office II 

  

                                                                                                                ชุลีพร  สุระโชติ และ  มณเฑียร ชมดอกไม้ 

บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัและพฒันา มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมการบูรณาการไอซีทีใน

การจดัการเรียนรู้ดว้ยโครงการ  (2) ศึกษาผลการใชห้ลกัสูตรฝึกอบรมการบูรณาการไอซีทีในการจดัการเรียนรู้ดว้ย

โครงการ  มีวิธีดาํเนินการ 4 ขั้นตอน  คือ  การศึกษาขอ้มลูพ้ืนฐาน  การสร้างหลกัสูตร  การทดลองใชห้ลกัสูตรและ การ

ประเมินผลหลกัสูตร ผูวิ้จยันาํไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งครูผูช่้วย สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ลพบุรี เขต 2 มี 2 ขั้นตอนคือ (1) ทดลองนาํร่องกบัครู จาํนวน 8 คน และปรับปรุงหลกัสูตร  (2) ทดลองใชห้ลกัสูตรกบั

กลุ่มตวัอยา่ง ครู 16 คน ใชร้ะยะเวลาการทดลอง 3 วนั ใชรู้ปแบบการทดลองแบบหน่ึงกลุ่ม ทดสอบก่อนและหลงัการ

ทดลอง ผลการวิจยัพบวา่  (1) ความรู้เก่ียวกบัการบูรณาการไอซีทีในการจดัการเรียนรู้ดว้ยโครงการของครูหลงัการเขา้

รับการฝึกอบรมสูงกวา่ก่อนเขา้รับการฝึกอบรมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (2) ความสามารถดา้นการออกแบบ

การเรียนรู้การบูรณาการไอซีทีในการจดัการเรียนรู้ดว้ยโครงการ อยูใ่นระดบัดีมาก (3) ความสามารถดา้นการจดัการ

เรียนรู้แบบบูรณาการไอซีทีในการจดัการเรียนรู้ดว้ยโครงการอยูใ่นระดบัมาก (4) เจตคติของครูท่ีมีหลกัสูตรการบูรณา

การไอซีทีในการจดัการเรียนรู้ดว้ยโครงการอยูใ่นระดบัมาก  (5) ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อหลกัสูตรการบูรณาการไอซี

ทีในการจดัการเรียนรู้ดว้ยโครงการอยูใ่นระดบัมาก  (6) ความรู้ของนกัเรียนท่ีเรียนแบบบูรณาการไอซีทีในการจดัการ

เรียนรู้ดว้ยโครงการหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  (7) ความพึงพอใจของนกัเรียนใน

การเรียนรู้แบบบูรณาการไอซีทีในการจดัการเรียนรู้ดว้ยโครงการ อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก (8) ความสามารถในการ

สร้างช้ินงานของนกัเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 

คําสําคัญ: การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม, การบูรณาการไอซีที, การจดัการเรียนรู้ดว้ยโครงการ 

 

Abstract 

 The purposes of this research are to study: (1) the development of in-service training curriculum of project-

based learning using ICT  (2) the implementation of the developed curriculum for teachers. The research procedures 

included 4 steps: study of foundation data, curriculum construction, curriculum implementation, and curriculum 

evaluation and revision. The approved curriculum was experimented on 8 teachers as a pilot study and finally it was 
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experimented on 16 teachers for 3 days, using the pilot teachers as the mentors. The one-group pre-test-post-test 

design was utilized. The results indicated that: the post test mean score of knowledge of project-based learning using 

ICT Integration of the trainees was significantly higher than the pretest;  Ability of  the designed project-based 

learning was at a very good level; Ability of teachers in using ICT Integration training curriculum was at high level; 

The trainees’ attitude in training curriculum  and their opinions about the appropriateness of the training curriculum 

were at high level; the posttest mean score of knowledge of the project-based learning using ICT Integration of the 

students was significantly higher than the pretest at .05 levels; The appropriateness of the students to the training 

curriculum was at high level, while the ability of students in designed works sheets were at median level.   

  

Keywords:  training development curriculum, ICT integration, project-based learning 

 

ความนํา  

โลกในยคุปัจจุบนัเป็นยคุเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร (Information and Communication 

Technology--ICT) ซ่ึงมีบทบาทท่ีสาํคญัต่อการพฒันา

การศึกษาในเร่ืองการเรียนรู้รูปแบบใหม่ท่ีช่วยกระตุน้

ความสนใจแก่ผูเ้รียน เช่น การเรียนรู้โดยใชค้อมพิวเตอร์

ช่วยสอน (Computer-Assisted Learning --CAL) การ

สอนทางไกล (Distance Learning) การใชไ้อซีทีในการ

จดักิจกรรมการเรียนการสอนช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิด

การสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง ครูจะเป็นผูก้ระตุน้ให้

นกัเรียนทาํงาน และเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้รวมทั้งจาก

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผูเ้รียนจะเปล่ียนบทบาทจาก

การเป็นผูฟั้ง มาเป็นผูล้งมือปฏิบติัเพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง เป็นการใชเ้วลาในการทาํงาน การคน้ควา้หา

ความรู้ และอ่านในส่ิงท่ีสนใจ จะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการ

เรียนรู้ดีกวา่การฟังครูพดูอยา่งเดียว ดงันั้นไอซีทีจึงเป็น

องคป์ระกอบสาํคญัต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ เพราะช่วย

สนบัสนุนใหเ้กิดประสิทธิภาพในการดาํเนินงานดา้นการ

พฒันาคุณภาพการศึกษา เป็นการสร้างคนรุ่นใหม่ใหคิ้ด

เองได ้ทาํเองได ้เรียนรู้เองได ้แสวงหาและใฝ่เรียนรู้ แต่

ในสภาพปัจจุบนัยงัพบปัญหาในการดาํเนินงานดา้น

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา คือ ผูบ้ริหารส่วนใหญ่ใหค้วาม

สนใจในการพฒันาวสัดุอุปกรณ์  มากกวา่เน้ือหาสาระใน

ส่ือเทคโนโลยี และสารสนเทศท่ีนาํไปใชใ้นการเรียนการ

สอน และมากกวา่การพฒันาครูใหมี้ความรู้ความสามารถ

เพียงพอในการนาํเทคโนโลยีไปใชใ้นการพฒันาส่ือการ

เรียนการสอน และจดักระบวนการเรียนรู้ ประสิทธิภาพ

การใชส่ื้ออิเลก็ทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา

ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการศึกษาในภาพรวมของ

ประเทศปรากฏวา่ยงัอยูใ่นระดบัค่อนขา้งตํ่า ครูผูส้อน

ขาดความรู้ความสามารถในการนาํส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ไป

ใชใ้นการเรียนการสอน ไม่มีการสร้างเครือข่ายระหวา่ง

สถานศึกษา ส่วนมากสภาพการสอนโดยรวมยงัไม่เหมาะ

กบัสภาพการเปล่ียนแปลงในวงการศึกษา ท่ีมีการ

ขยายตวัอยา่งรวดเร็วดา้นวิชาการ และความกา้วหนา้ทาง

เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในขณะเดียวกนัสภาพการจดัการเรียน

การสอนโดยทัว่ไป ยงัใชรู้ปแบบบรรยายหนา้ชั้น ไม่ค่อย

ไดใ้ชส่ื้อการเรียนการสอนหรือเทคโนโลยีเขา้มาช่วยมาก

นกั ส่งผลใหคุ้ณภาพทางการศึกษาโดยรวมไม่บรรลุตาม

คุณลกัษณะท่ีกาํหนดไว ้ 

การบูรณาการไอซีทีในการจดัการเรียนรู้ดว้ย

โครงการ เป็นการนาํไอซีทีมาเป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้ 

(ยืน ภู่สุวรรณ และสมชาย นาํประเสริฐชยั, 2546) โดยให้

ผูเ้รียนออกแบบโครงการบูรณาการโดยใชไ้อซีทีเป็น

เคร่ืองมืออุปกรณ์สาํคญัในการแกปั้ญหาโครงการ ทาํการ

ประเมินผลการเรียนรู้ตามจุดประสงคท่ี์กาํหนดในแต่ละ
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โครงการ และทาํการสรุปผลโครงการ อาจมีการบนัทึก

ขอ้มลู บนัทึกภาพ และเสียงขณะปฏิบติักิจกรรมดว้ย โดย

การจดัสภาพการณ์ของการเรียนการสอน ใหผู้เ้รียนได้

ร่วมกนัเลือกทาํโครงการท่ีตนสนใจ ร่วมกนัวางแผน

ศึกษาหาขอ้มลู และลงมือปฏิบติังานตามแผนงานท่ีวาง

ไว ้จนไดข้อ้คน้พบส่ิงใหม่ ๆ โดยใชไ้อซีทีเป็นเคร่ืองมือ

ใหผู้เ้รียนสร้างผลผลิตหรือช้ินงาน ฝึกทกัษะการใชไ้อซีที

นาํเสนอผลงาน อภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้และเผยแพร่

ผลงาน ไดพ้ฒันาทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ดา้น

ความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม การคิดอยา่งมี

วิจารณญาณและการแกปั้ญหา การส่ือสารและความ

ร่วมมือ ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดา้น

ทกัษะชีวิตและอาชีพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ 

บุปผชาติ ทฬัหิกรณ์ (2555, หนา้ 230) ไดท้าํการวิจยั เร่ือง 

การพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนยคุใหม่เพ่ือรองรับการ

ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ดว้ยการบูรณาการ

ไอซีทีในการจดัการเรียนรู้ดว้ยโครงการ พบวา่ การบูรณา

การไอซีทีในการจดัการเรียนรู้ดว้ยโครงการ ทาํใหผู้เ้รียน

มีความสามารถในการเรียนรู้เน้ือหาสาระท่ีเรียน ทั้งใน

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ         

สุขศึกษา และพลศึกษา การงานพ้ืนฐานอาชีพและ

เทคโนโลยี ทาํใหผู้เ้รียนมีสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน ทั้ง 

5 ดา้น ไดแ้ก่ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถ

ในการคิด ความสามารถในการแกปั้ญหา ความสามารถ

ในการใชท้กัษะชีวิต และความสามารถในการใช้

เทคโนโลยี ดว้ยเหตุน้ีวิธีการบูรณาการไอซีทีในการ

จดัการเรียนรู้ดว้ยโครงการ จึงสนบัสนุนความคาดหวงั

เก่ียวกบัลกัษณะของคนไทยยคุใหม่ใหมี้ลกัษณะเป็นคน

ท่ีมีนิสยัใฝ่เรียนรู้ เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง แสวงหาความรู้

อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต สามารถส่ือสาร คิดวิเคราะห์ 

แกปั้ญหา คิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีจิตสาธารณะ มีระเบียบ

วินยั คาํนึงถึงประโยชนส่์วนรวม ทาํงานเป็นกลุ่มได ้

อยา่งเป็นกลัยาณมิตร มีศีลธรรม จริยธรรม ค่านิยม 

จิตสาํนึก และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

ดงันั้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนดว้ยการสอน

แบบการบูรณาการไอซีทีในการจดัการเรียนรู้ดว้ย

โครงการ จะบรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายได ้ยอ่มข้ึนอยู่

กบัการส่งเสริมใหค้รูไดรั้บการพฒันาทั้งในดา้นความรู้

ทางวิชาการและทกัษะเทคโนโลยี ซ่ึงการฝึกอบรมเป็น

การพฒันาครูวิธีหน่ึง ใหไ้ดม้าซ่ึงความรู้ ทกัษะ 

ประสบการณ์ใหม่เพ่ิมเติม เป็นการเพ่ิมสมรรถภาพใน

การทาํงาน เปล่ียนแปลงทศันคติ และพฤติกรรมใหมี้

ลกัษณะเป็นครูยคุศตวรรษท่ี 21 เพ่ือพฒันาผูเ้รียนใหมี้

คุณลกัษณะผูเ้รียนยคุใหม่ไดน้ั้น ครูจะตอ้งไดรั้บการ

ฝึกอบรมตามหลกัสูตรฝึกอบรมการบูรณาการไอซีทีใน

การจดัการเรียนรู้ดว้ยโครงการ จากนั้นใหค้รูจดัทาํ

แผนการเรียนรู้ท่ีมีการบูรณาการไอซีทีในการจดัการ

เรียนรู้ดว้ยโครงการ และนาํไปจดักิจกรรมการเรียนรู้

ใหแ้ก่ผูเ้รียนในการเรียนปกติ ซ่ึงกระบวนการฝึกอบรม

ครูในคร้ังน้ี ใชก้ระบวนการจดัการเรียนรู้ดว้ยโครงการ 

โดยใชไ้อซีทีบูรณาการทุกขั้นตอนของการฝึกอบรม เพ่ือ

เป็นเคร่ืองมือในการสร้างผลผลิตหรือช้ินงานของครู ซ่ึง

เป็นนวตักรรมการสอนของครูท่ีสร้างข้ึน เหมาะสาํหรับ

พฒันาทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ครูจะได้

ประสบการณ์จากการฝึกอบรม เพ่ือนาํวิธีการไป

พฒันาการออกแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบครูยคุ

ใหม่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. พฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมการบูรณาการไอซีที

ในการจดัการเรียนรู้ดว้ยโครงการ สาํหรับครูใน 

โรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ลพบุรี เขต 2 

 2. ศึกษาผลการใชห้ลกัสูตรฝึกอบรมการบูรณา

การไอซีทีในการจดัการเรียนรู้ดว้ยโครงการ สาํหรับครู 

ในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
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แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 1. การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ให้

พฒันาคนไทยยคุใหม่ ใหมี้ความสามารถในการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง การแสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต มี

ความสามารถในการส่ือสาร การคิดวิเคราะห์ แกปั้ญหา 

คิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีจิตสาธารณะ คาํนึงถึงประโยชน์

ส่วนรวม ทาํงานเป็นกลุ่มได ้มีคุณธรรม ภูมิใจในความ

เป็นไทย มีทกัษะความรู้ท่ีจาํเป็น และมีโอกาสเรียนรู้

อยา่งเท่าเทียมเสมอภาค ทกัษะของคนไทยท่ีควรพฒันา

ใหส้อดคลอ้งและสืบเน่ืองกนั   

 2. การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 เป็นการเรียนรู้ใน

การศึกษายคุฐานแห่งเทคโนโลยี หรือ Technology  

Based  Paradigm  ครูจะตอ้งปรับแนวทางการเรียนการ

สอน (pedagogy) โดยครูจะตอ้งทาํใหเ้ดก็รักท่ีจะเรียนรู้

ตลอดชีวิต และมีเป้าหมายในการสอนท่ีจะทาํใหเ้ดก็มี

ทกัษะชีวิต ทกัษะการคิด และทกัษะดา้นไอซีที   

(knowledge) ได ้ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีครูจะตอ้งฝึกฝนใหเ้ด็กไดมี้

โอกาสทดลองดว้ยตนเอง                           

การจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 มีมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั

เป็นเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียน และนาํพาใหเ้กิด

สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน และคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์ในการจดัการเรียนรู้ครูผูส้อนตอ้งคาํนึงถึงการ

จดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั คาํนึงถึงความ

แตกต่างระหวา่งบุคคล พฒันาการทางสมอง และเนน้

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ใชส่ื้อการ

เรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศูนยส่ื์อการเรียนรู้ 

ระบบสารสนเทศ ครือข่ายการเรียนรู้ เป็นเคร่ืองมือสาํคญั

ต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู้   

 3. สถานศึกษาตอ้งมีการวดัผลและประเมินผล

การเรียนรู้ แลนาํผลท่ีไดใ้ชเ้ป็นขอ้มลูเพ่ือพฒันา 

ปรับปรุง การจดัการเรียนรู้ใหเ้กิดคุณภาพสูงสุดต่อผูเ้รียน

ตามมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

นาํไปสู่การพฒันาสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน คือ 

ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใช้

ทกัษะชีวิต และการใชเ้ทคโนโลยี การพฒันาคุณลกัษณะ

อนัพึงประสงค ์คือ รักชาติ ศาสน ์กษตัริย,์ ซ่ือสตัยสุ์จริต

มีวินยัใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง มุ่งมัน่ในการทาํงาน รัก

ความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 

 4. การจดัการเรียนรู้ดว้ยโครงการเป็นวิธีการ

จดัการเรียนรู้ท่ียึดผูเ้รียนเป็นสาํคญัวิธีการหน่ึง เป็น

กระบวนการแสวงหาความรู้ หรือการคน้ควา้หาคาํตอบ

ในส่ิงท่ีผูเ้รียนอยากรู้ โดยผูเ้รียนเลือกศึกษาตามความ

สนใจของตนเองหรือของกลุ่ม เป็นการเรียนรู้ท่ีใชเ้ทคนิค

หลากหลายรูปแบบ เพ่ือมุ่งหวงัใหผู้เ้รียนเรียนรู้เร่ืองใด

เร่ืองหน่ึงจากความสนใจของผูเ้รียนเอง โดยใช้

กระบวนการและวิธีทางวิทยาศาสตร์ ผูเ้รียนจะเป็นผูล้ง

มือปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือคน้หาคาํตอบดว้ยตนเอง

โดยผูส้อนจะสนบัสนุนใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติม

จากแหล่งการเรียนรู้เพ่ือใหไ้ดค้วามรู้จนสามารถสร้าง

ช้ินงานไดแ้ละนาํผลการศึกษาไปใชใ้นชีวิตจริงได ้ดงันั้น

การจดัการเรียนรู้ดว้ยโครงการ จึงเป็นการสอนท่ีส่งเสริม

ใหผู้เ้รียนรู้จกัคิด วิเคราะห์ สงัเคราะห์ คิดสร้างสรรค ์

สร้างองคค์วามรู้ใหม่ รู้จกัการนาํเสนอขอ้มูล และนาํ

ผลผลิตมาใชป้ระโยชนไ์ด ้

 5. การใชไ้อซีทีในการจดัการเรียนรู้ มีแนวทาง

ในการใชไ้อซีทีจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียน คือ 

(1) ใหผู้เ้รียนใชไ้อซีทีในการศึกษาคน้ควา้กลัน่กรอง 

และรวบรวมสารสนเทศ  (2) ใหผู้เ้รียนเรียนรู้เน้ือหา

สาระต่างๆผา่นเวบ็ไซดท่ี์เก่ียวขอ้ง (3) ใหผู้เ้รียนใชไ้อซีที

เป็นเคร่ืองมือในการสร้างช้ินงานมลัติมีเดีย โดยมีเน้ือหา

สาระท่ีเรียนหรือสร้างช้ินงาน และนาํเสนอผลงาน (4) ให้

ผูเ้รียนใชไ้อซีทีในการติดต่อส่ือสาร แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ประสานงาน แสดงความคิดเห็น และทาํกิจกรรมร่วมกนั

กบัเพ่ือน ครู ผูเ้ช่ียวชาญ และคนอ่ืน ๆ ทัว่โลก ผา่น

ไปรษณียอิ์เลคทรอนิคส์ และเครือข่ายสงัคม (5)ใหผู้เ้รียน

รู้วิธีการนาํทรัพยากรมลัติมีเดีย เช่น ภาพเคล่ือนไหว 

เสียง วีดิโอ และทรัพยากรบุคคล มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์
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ต่อการเรียนรู้ ทั้งในส่วนของการเรียนรู้เน้ือหาสาระตาม

หลกัสูตร และในส่ิงท่ีผูเ้รียนสนใจ (6) ใหผู้เ้รียนสามารถ

ใช ้ไอซีที อยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม และถกูตอ้งตาม

กฏหมาย (บุปผชาติ ทฬัหิกรณ์, 2551, หนา้ 54) 

 6. หลกัสูตรฝึกอบรมมีการพฒันา 4 ขั้นตอน 

ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 การศึกษาขอ้มลูพ้ืนฐาน สภาพปัญหาและ

ความตอ้งการในการฝึกอบรม นาํขอ้มลูท่ีไดจ้าก

การศึกษามาวิเคราะห์หาความตอ้งการจาํเป็นในการ

ฝึกอบรม เพ่ือนาํขอ้มลูท่ีไดม้าใชใ้นการวางแผนการ

ฝึกอบรม และการออกแบบโครงร่างหลกัสูตรฝึกอบรม 

ใหมี้ความเหมาะสมกบัผูเ้ขา้รับการอบรม ขั้นท่ี 2 การ

สร้างหลกัสูตรฝึกอบรม เป็นการนาํขอ้มลูพ้ืนฐานมา

ออกแบบโครงร่างหลกัสูตรฝึกอบรม ประกอบดว้ย 

จุดมุ่งหมาย เน้ือหาสาระ กิจกรรม ส่ือประกอบการ

ฝึกอบรม การวดัและประเมินผล การกาํหนดเวลาท่ีใช้

ฝึกอบรม การดาํเนินกิจกรรม การใชเ้ทคนิคการฝึกอบรม 

และการจดัทาํเอกสารประกอบหลกัสูตรฝึกอบรมสาํหรับ

วิทยากร และผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ขั้นท่ี 3 การทดลองใช้

หลกัสูตรฝึกอบรม เป็นการนาํหลกัสูตรฝึกอบรมท่ีสร้าง

ข้ึนไปทดลองใชก้บับุคลากรตามกลุ่มเป้าหมายไดแ้ก่ 

การศึกษานาํร่อง เพ่ือหาขอ้บกพร่องและปรับปรุง

หลกัสูตรฝึกอบรม และการทดลองใชห้ลกัสูตร เป็นการ

นาํหลกัสูตรท่ีพฒันาข้ึนไปทดลองใชใ้นสถานศึกษา เพ่ือ

ศึกษาความเป็นไปไดข้องหลกัสูตร ขั้นท่ี 4 การประเมิน

และการติดตามผลการใชห้ลกัสูตรฝึกอบรม เพ่ือนาํ

ขอ้มลูมาปรับปรุงแกไ้ข ใหห้ลกัสูตรฝึกอบรมมีความ

สมบูรณ์ยิ่งข้ึน เหมาะสมพร้อมท่ีจะนาํไปใชใ้นการ

ฝึกอบรมใหก้บับุคลากรต่อไป  

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

หลกัสูตรฝึกอบรมการบูรณาการไอซีทีในการจดัการเรียนรู้ด้วยโครงการ 

สําหรับครูในโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 

 

1.ความรู้ความเขา้ใจของครูใน 

การบูรณาการไอซีทีในการจดัการ

เรียนรู้ดว้ยโครงการ 

2.ความสามารถของครูในการบูรณาการ

ไอซีทีในการจดัการเรียนรู้ดว้ยโครงการ 

3.เจตคติของครูท่ีมีต่อการบูรณาการ 

ไอซีทีในการจดัการเรียนรู้ดว้ยโครงการ 

4.ความคิดเห็นของครูผูเ้ขา้รับการ

ฝึกอบรมท่ีมีต่อหลกัสูตร 

ฝึกอบรมการบูรณาการไอซีทีในการ

จดัการเรียนรู้ดว้ยโครงการ 

 

1. ความรู้ความเขา้ใจของนกัเรียนท่ี

เรียนโดยการบูรณาการไอซีทีในการ

จดัการเรียนรู้ดว้ยโครงการ 

2. ความสามารถในการสร้างช้ินงาน

โดยใชไ้อซีทีของนกัเรียนจากการ

เรียนโดยการบูรณาการไอซีทีในการ

จดัการเรียนรู้ดว้ยโครงการ 

3. ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อ

การเรียนโดยการบูรณาการไอซีทีใน

การจดัการเรียนรู้ดว้ยโครงการ 
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วธีิดําเนินการวจัิย 

 การวิจยัและพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม มี 4 

ขั้นตอน คือ 

 1. การศึกษาและรวบรวมขอ้มูลพ้ืนฐาน เก่ียวกบั

การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม การเรียนรู้ของผูใ้หญ่  

การจดัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 การใชไ้อซีทีในการ

จดัการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้ดว้ยโครงการ (Project-

Based Learning) และการออกแบบการเรียนรู้ และ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยศึกษาจากเอกสาร และคน้ควา้

ขอ้มลูทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ และการศึกษาความคิดเห็น

ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อน และนกัเรียนโดยการ

สมัภาษณ์ 

 2. การออกแบบและสร้างหลกัสูตรฝึกอบรม 

เป็นการนาํผลการวิเคราะห์ แนวคิด และการศึกษา 

ในขั้นตอนท่ี 1 มาเป็นแนวทางในการสร้างหลกัสูตร 

 3. การทดลองใชห้ลกัสูตรฝึกอบรม 

  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร คือ  ครูผูช่้วยในสงักดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  จาํนวน   225 

คนและนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 และชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 ในสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จาํนวน  1860 คน 

กลุ่มตวัอยา่ง  คือ ครูผูช่้วยในโรงเรียนสงักดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จาํนวน 16 

คน ไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจงตามวตัถุประสงคข์อง

การวิจยั ซ่ึงมีหลกัเกณฑใ์นการเลือกกลุ่มตวัอยา่งคือเป็น

ครูผูช่้วยซ่ึงมีประสบการณ์ในการสอนประมาณ 1-2 ปี    

ปฏิบติัการสอนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 ใน

โรงเรียนท่ีมีหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ มีความรู้และ

ทกัษะพ้ืนฐานดา้นการใชค้อมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ และมี

ความตอ้งการพฒันาความสามารถในการบูรณาการไอซี

ทีในการจดัการเรียนรู้ดว้ยโครงการ และกลุ่มตวัอยา่งท่ี

เป็นนกัเรียนท่ีเรียนอยูก่บัครูท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 

160 คน 

 

เคร่ืองมือทีช้่ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มลูในการ

ทดลองใชห้ลกัสูตรฝึกอบรมการบูรณาการไอซีที 

ในการจดัการเรียนรู้ดว้ยโครงการ ประกอบการวิจยัใน

คร้ังน้ี ไดแ้ก่ 

 1. เอกสารประกอบการฝึกอบรม ไดแ้ก่ เอกสาร

หลกัสูตรการฝึกอบรม และเอกสารแผนการฝึกอบรม  

 2. แบบวดัและประเมินผลเพ่ือศึกษาผลการใช้

หลกัสูตรการฝึกอบรม 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 เกบ็แต่ละขั้นตอนดว้ยตนเอง 

 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 

 ค่าเฉล่ียเลขคณิตและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

เพ่ือศึกษาผลการใชห้ลกัสูตร ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 

 1. ผลท่ีเกิดกบัครูผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม คือ 

คะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการทดสอบ 

ความรู้ การประเมินความสามารถในการออกแบบ

แผนการจดัการเรียนรู้ ความสามารถในการจดัการเรียนรู้ 

เจตคติ และความคิดเห็นของครูผูเ้ขา้ฝึกอบรมต่อ

หลกัสูตรฝึกอบรมการบูรณาการไอซีทีในการจดัการ

เรียนรู้ดว้ยโครงการผลท่ีเกิดกบันกัเรียน คือ คะแนนเฉล่ีย

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการทดสอบความรู้ 

 2. ความสามารถของนกัเรียนในการเรียนแบบ

บูรณาการไอซีทีในการจดัการเรียนรู้ดว้ยโครงการ และ

เจตคติของนกัเรียนในการเรียนแบบบูรณาการไอซีทีใน

การจดัการเรียนรู้ดว้ยโครงการ 

สถิติทดสอบที เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนน ดงัน้ี 

                      2.1 ความรู้ความเขา้ใจของครูในการบูรณา

การไอซีทีในการจดัการเรียนรู้ดว้ยโครงการ โดยใช ้



EAU HEritAgE JoUrnAl
Social Science and Humanity62 Vol. 5 No. 3 September-December 2015

การทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตวัอยา่งเดียว (one sample t-

test) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ.05 

2.2 ความรู้ความสามารถของนกัเรียนในการเรียนรู้แบบ

บูรณาการไอซีทีในการจดัการเรียนรู้ดว้ย 

โครงการ โดยใชก้ารทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตวัอยา่งเดียว 

(one sample t-test) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ.05 

 

ผลการวจัิย 

 1. ผลการศึกษาขอ้มลูพ้ืนฐานประกอบการ

พฒันาหลกัสูตรผลการศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูพ้ืนฐาน

ประกอบการพฒันาหลกัสูตร มีความเป็นไปไดใ้นการ

จดัการเรียนรู้แบบบูรณาการไอซีทีในการจดัการเรียนรู้

ดว้ยโครงการ และสามารถนาํมาพฒันาครูเก่ียวกบัการ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได ้ซ่ึงจะเป็นการส่งเสริมให้

ครูมีความรู้ความสามารถในการปรับการเรียนเปล่ียนการ

สอนใหเ้หมาะสมกบัสภาพปัจจุบนัท่ีมีความเจริญ 

กา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ท่ีมีขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ และนวตักรรมใหม่ ๆ ถกู

ส่งผา่นอยา่งรวดเร็ว องคค์วามรู้และสารสนเทศถือวา่เป็น

ปัจจยัสาํคญัในการดาํรงชีวิตอยูใ่นสงัคมยคุใหม่ ดงันั้น 

การจดัการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียนซ่ึงจะเป็นกาํลงัสาํคญัท่ี

สร้างสรรคส์งัคมใหเ้ป็นพลโลกท่ีใชปั้ญญาสร้างความรู้ท่ี

เป็นประโยชน ์จึงเป็นหนา้ท่ีของครูผูส้อนท่ีจะตอ้งพฒันา

กิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมการกา้วทนัความรู้ต่อยอด

เพ่ือสร้างความรู้ใหม่ ๆ ผลิตงานใหม่ ๆ ได ้นกัเรียนจึง

ตอ้งมีความสามารถนาํเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชใ้ห้

เกิดประโยชนต่์อการเรียนรู้ใหไ้ดม้ากท่ีสุด ดงันั้น 

หลกัสูตรฝึกอบรมคร้ังน้ีจึงเป็นการนาํไอซีทีมาใชใ้นการ

จดักิจกรรมพฒันาครูใหมี้ทกัษะการใชไ้อซีทีในการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอน โดยปฏิบติักิจกรรมไอซีทีตาม

กระบวนการสอนแบบโครงการ เน่ืองจากการสอนแบบ

โครงการส่งเสริมการพฒันาทกัษะชีวิตในการอยูร่่วมกนั 

การทาํงานเป็นกลุ่ม ส่งเสริมการใชท้กัษะกระบวนการ

คิดในการสร้างงาน ดว้ยการใช ้ไอซีทีใหเ้ป็นเคร่ืองมือใน

การเรียนรู้ ครูไดน้าํวิธีการน้ีไปใชส้อนนกัเรียนซ่ึงเป็น

การฝึกทกัษะการเรียนรู้ท่ีสาํคญัท่ีสอดคลอ้งกบัการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ส่วนการสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร

สถานศึกษา ครู และนกัเรียนทาํใหข้อ้มลูสภาพปัญหาการ

ใชไ้อซีทีในโรงเรียน ไดป้ระโยชนใ์นการปรับสถานท่ี

การจดัการเรียน การใชว้สัดุอุปกรณ์ และความตอ้งการ

ในการพฒันาของครู คือ รูปแบบการฝึกอบรมท่ีไดป้ฏิบติั

จริง การออกแบบการเรียนรู้ การเขียนแผนการจดัการ

เรียนรู้ การจดักิจกรรมไอซีที การวดัและประเมิลผลตาม

สภาพจริง ไดช้ิ้นงานจากการฝึกอบรม   เป็นประโยชน์

ต่อการปฏิบติังานสอน และใหค้รูมีความรู้ความเขา้ใจ 

สามารถคิด และสร้างนวตักรรมการสอนใหม่ ๆ ได ้

 2. ผลการออกแบบและสร้างหลกัสูตร 

ผลการออกแบบและสร้างหลกัสูตรจากการศึกษาขอ้มลู

พ้ืนฐาน ประกอบการพฒันาหลกัสูตรท่ีเกิดจากการ

สมัภาษณ์ การศึกษาเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และ

การศึกษานาํร่อง ช่วยใหส้ามารถออกแบบและเขียน 

โครงร่าง ไดแ้ก่ หลกัการและเหตุผล เป้าหมาย 

จุดมุ่งหมาย การกาํหนดเน้ือหา กิจกรรม ส่ือ และการ

ประเมินผลไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ และสภาพการ

นาํไปใชใ้นการฝึกอบรมจริง ส่งผลใหอ้งคป์ระกอบของ

โครงร่างหลกัสูตรฝึกอบรมท่ีร่างข้ึนมีความเหมาะสม 

สอดคลอ้งกนัทุกองคป์ระกอบ 

 3. ผลการทดลองใช ้

ผลการทดลองใชห้ลกัสูตรฝึกอบรมศึกษานาํร่องกบั

ตวัอยา่งครู 8 คน ใชเ้วลา 3 วนัพบวา่ ครูมีค่าเฉล่ีย 

คะแนนความรู้ดา้นการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการไอซี

ทีในการจดัการเรียนรู้ดว้ยโครงการ หลงัเขา้รับการอบรม

สูงกวา่ก่อนการอบรม และคะแนนค่าเฉล่ียการปฏิบติั

กิจกรรมสูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนด นอกจากนั้นมีความ

คิดเห็นวา่หลกัสูตรมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบั

เหมาะสมมากท่ีสุด และมีเจตคติในระดบัดีมาก  สาํหรับ

ผลการทดลองศึกษากบักลุ่มตวัอยา่ง ใชเ้วลาฝึกอบรม 3 

วนั โดยใหค้รูปฎิบติัตามแผนฝึกอบรม ไดแ้ผนการ
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จดัการเรียนรู้แบบบูรณาการไอซีทีในการจดัการเรียนรู้

ดว้ยโครงการ จากนั้นใหค้รูผเูขา้รับการอบรมนาํแผน

จดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนไปทดลองใชจ้ดัการเรียนรู้ และ

นาํเสนอผลงานในท่ีประชุมสมัมนา 

 4. ผลการประเมินและปรับปรุงหลกัสูตร

ฝึกอบรม การจดักิจกรรมการฝึกอบรมสามารถช่วยทาํให้

ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเรียนรู้ทั้งหลกัการทฤษฎี พร้อม 

กบัภาคปฏิบติั ทาํใหห้ลกัสูตรมีประสิทธิภาพท่ีช่วย

พฒันาใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมีความสามารถในการ

ออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงครูผูเ้ขา้รับการอบรมมี

ความสามารถดา้นความรู้หลงัอบรมสูงกวา่ก่อนอบรม 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ครูมีความคิดเห็นวา่ 

หลกัสูตรฝึกอบรมท่ีพฒันาข้ึนมีความเหมาะสมมาก 

เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั สาํหรับการศึกษาผลการ

ใชห้ลกัสูตรฝึกอบรมท่ีเกิดกบันกัเรียนพบวา่ หลงัการ

อบรมนกัเรียนท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบบูรณา

การไอซีทีในการจดัการเรียนรู้ดว้ยโครงการ มีคะแนนสูง

กวา่ก่อนการอบรมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั นกัเรียนมีเจตคติต่อการ

เรียนรู้แบบบูรณาการไอซีทีในการจดัการเรียนรู้ดว้ย

โครงการ อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมติฐานการวิจยั สาํหรับการปรับปรุงหลกัสูตร ผูวิ้จยั

นาํขอ้คิดเห็น และขอ้มูลท่ีไดม้าปรับปรุง พฒันาหลกัสูตร 

จนไดห้ลกัสูตรท่ีเหมาะสม และสามารถนาํไปใช้

ฝึกอบรมได ้ 

 

การอภิปรายผล 

 1. ผลการพฒันาหลกัสูตรจากการท่ีผูเ้ขา้รับการ

อบรมผา่นเกณฑ ์ทั้งดา้นความรู้ ดา้นการออกแบบการ

จดัการเรียนรู้ จากผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ

หลกัสูตรฝึกอบรม พบวา่ ครูผูเ้ขา้รับการอบรบปฏิบติั

กิจกรรม ค่าเฉล่ียของความสามารถดา้นความรู้จากการทาํ

แบบทดสอบ สูงกวา่เกณฑ ์เน่ืองมาจากหลกัสูตรท่ี

พฒันาข้ึนไดผ้า่นการแนะนาํจากผูเ้ช่ียวชาญ และมีการ

ประเมินผลและแกไ้ขในทุกขั้นตอนของการดาํเนินการ

พฒันาหลกัสูตร ทาํใหไ้ดห้ลกัสูตรท่ีมีความสมบูรณ์ทั้ง

ดา้นเน้ือหาและกิจกรรม อีกประการหน่ึงหลกัสูตรท่ี

พฒันาข้ึนมีกิจกรรมท่ีพฒันาทกัษะไอซีที ทกัษะชีวิต 

และทกัษะการคิด จากการฝึกการทาํงานตามกระบวนการ

จดัการเรียนรู้ดว้ยโครงการ ทาํใหค้รูผูเ้ขา้รับการอบรม

เห็นแนวทางในการกาํหนดกิจกรรมและการเรียนรู้อยา่ง

มีความหมาย สามารถนาํไปพฒันางานการสอนเพ่ือ

พฒันาทกัษะผูเ้รียนใหมี้ทกัษะท่ีจาํเป็นในศตวรรษท่ี 21 

ซ่ึงเป็นการฝึกอบรมท่ีสามารถนาํความรู้ไปใชใ้นการ

พฒันางาน และเห็นความเช่ือมโยงของส่ิงท่ีเรียนรู้กบั

ประโยชนท่ี์จะเกิดกบังานท่ีครูทาํอยู ่และตอ้งการพฒันา 

จึงทาํใหเ้กิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ ผลการหา

ประสิทธิภาพดงักล่าวจึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํหนด 

และผลการวิจยัสอดคลอ้งกบั รวีวตัร์ สิริภูบาล (2544) ท่ี

ศึกษาและพฒันาแบบจาํลองระบบการฝึกอบรมเชิง

ทกัษะการปฏิบติักบัครู โดยใชก้ารเปรียบเทียบร้อยละ

ของคะแนนการปฏิบติั และคะแนนดา้นความรู้กบัเกณฑ์

ท่ีกาํหนดไวเ้ช่นเดียวกนัพบวา่ มีประสิทธิภาพเท่ากบั 

96.00/81.67 ผลของการใชห้ลกัสูตรฝึกอบรมการบูรณา

การไอซีทีในการจดัการเรียนรู้ดว้ยโครงการ 

 2. ผลต่อครูผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ผลดา้นความรู้

และความสามารถในการออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้

จากการประเมินพบวา่ ค่าเฉล่ียของคะแนนครูท่ีเขา้รับ

การอบรมหลงัการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เน่ืองจากเป็นกระบวนการ

อบรมท่ีใหค้วามสาํคญัในการเช่ือมโยงฝึกทกัษะการ

จดัการเรียนรู้ใหก้บัครู และฝึกทกัษะการเรียนรู้ของ

นกัเรียน ร่วมเรียนไปพร้อม ๆ กนั ผลความสามารถใน

การจดัการเรียนรู้ในชั้นเรียน อยูใ่นระดบัดีมาก เป็น

เพราะนาํประสบการณ์เดิมของครูท่ีมีอยู ่เช่ือมโยงกบัการ

พฒันาการสอนแนวใหม่ ทาํใหเ้พ่ิมประสิทธิภาพในการ

สอนท่ีดีข้ึน สามารถจดัการเรียนรู้ไดต้รงตาม
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วตัถุประสงคผ์ลดา้นเจตคติของครูต่อการจดัการเรียนรู้

แบบบูรณาการไอซีทีในการจดัการเรียนรู้ดว้ย 

โครงการ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก เพราะ กิจกรรม

ฝึกอบรมเนน้การปฏิบติัสร้างช้ินงานโดยใชไ้อซีทีเป็น

เคร่ืองมือในการเรียนรู้แบบโครงการ ครูสามารถใช้

ทกัษะดา้นไอซีทีสืบคน้ทรัพยากรจากอินเทอร์เน็ตมา

ประยกุตใ์ชใ้นการสอนทาํใหส้ะดวกต่อการจดัหาส่ือ 

รวดเร็ว ทนัสมยัเหมาะกบัวิชาชีพครูท่ีตน้มีความรู้อยา่ง

หลากหลายเพ่ือพฒันานกัเรียนใหมี้ทกัษะการเรียนรู้

เช่นเดียวกนั ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดประโยชนน์าํสู่การมีเจ

คติท่ีดี 

 ผลของความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อหลกัสูตร

ฝึกอบรม จากการวิเคราะห์พบวา่ มีความเหมาะสมมาก

ท่ีสุด ทาํใหค้รูมีความรู้เพ่ิมข้ึน ใหป้ระโยชนก์บัครู ใหมี้

ความรู้กวา้งขวางข้ึน เหมาะท่ีจะนาํไปจดัการเรียนรู้เพ่ือ

พฒันาผูเ้รียน 

 ผลต่อนกัเรียน จากการวิเคราะห์ ขอ้มลูพบวา่ 

ผลการทดสอบหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน นกัเรียนมี 

เจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ เพราะ ไดป้ฏิบติัจริง ทาํงานเป็น

กลุ่ม มีการช่วยเหลือแบ่งปัน ทาํใหง้านสาํเร็จไดด้ว้ยดี 

ข้อเสนอแนะ  

 1. การจดัการเรียนรู้ดว้ยโครงการใชไ้ดใ้นทุก

สถานการณ์การใชส่ื้อ 

 2. สถานท่ีการเรียนถา้ไม่มีหอ้งปฏิบติัการ

คอมพิวเตอร์สามารถใชวิ้ธีการอ่ืนได ้

 3. การใชห้ลกัสูตรน้ีอาจเปล่ียนแปลง หรือเพ่ิม

กิจกรรมการฝึกทกัษะไอซีทีใหม้ากกวา่น้ี 

 

ข้อแนะนําเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. การจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนท่ีหลากหลาย

โดยใชไ้อซีทีเป็นส่ือ 

 2. ควรมีการสงัเคราะห์ช้ินงานท่ีไดจ้ากการ

เรียนรู้แบบโครงการและไอซีที 

 3. ควรมีการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ในการ

ฝึกอบรมระหวา่งครูท่ีต่างอายรุะดบัการศึกษาต่างกนั 
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การพฒันาหลกัสูตรอาชีวศึกษา  สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 

ตามความต้องการของสถานประกอบการ  โดยใช้ Backward Design  

The Development of Vocational Curriculum for Business Computer According to 

Employers Need by Using Backward Design  

  

                                                                                    นฤมล  เพช็รสุวรรณ และรุจิร์  ภู่สาระ                                                                                                                                                                        

บทคัดย่อ 

 การวิจยัแบบผสมผสานน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ พฒันาหลกัสูตรอาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง   

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจตามความตอ้งการของสถานประกอบการ  โดยใช ้Backward Design  กลุ่มตวัอยา่ง  เป็น

ผูบ้ริหารวิทยาลยัอาชีวศึกษา  จาํนวน 216 คน  หวัหนา้งานในสถานประกอบการจาํนวน 1,080 คน และผูท้รงคุณวฒิุ 

จาํนวน 9 คน ขั้นตอนการดาํเนินการคือ การศึกษาขอ้มลูท่ีเป็นเอกสาร เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถาม และแบบ

สมัภาษณ์เชิงลึก นาํมาสงัเคราะห์เพ่ือร่างหลกัสูตร และประเมินความเป็นไปไดข้องหลกัสูตร  ผลการวิจยัสรุป  ไดด้งัน้ี 

หลกัสูตรท่ีพฒันาข้ึน   ประกอบดว้ย วิสยัทศัน ์ หลกัการ  จุดหมาย คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ โครงสร้างหลกัสูตร  

เน้ือหารายวิชา  กิจกรรมการเรียนการสอน  และการวดัและประเมินผล   โดยเนน้  คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ 5  ดา้น คือ  

ดา้นคุณธรรม จริยธรรม  ดา้นความรู้  ดา้นทกัษะทางปัญญา  ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล และ ดา้นทกัษะ

การวิเคราะห์เชิงตวัเลข  การส่ือสาร โครงสร้างของหลกัสูตรประกอบดว้ย   หมวดวิชาพ้ืนฐาน ไม่นอ้ยกวา่  22  หน่วยกิต    

โดยเนน้ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 8-12  หน่วยกิต   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 6-12  หน่วยกิต  กลุ่มวิชา

มนุษยศาสตร์ 3-9  หน่วยกิต  กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ 3-9 หน่วยกิต  หมวดวิชาชีพ ไม่นอ้ยกวา่   52  หน่วยกิต  กลุ่มวิชา

แกน ไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพบงัคบั ไม่นอ้ยกวา่   28  หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือก ไม่นอ้ยกวา่  9 หน่วยกิต  

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต และกิจกรรมเสริมหลกัสูตร  (ไม่นอ้ยกวา่ 120 ชัว่โมง) รวมตลอดหลกัสูตร

ไม่นอ้ยกวา่ 80-90  หน่วยกิต   ผลการประเมินความเป็นไปได ้ หลกัสูตรมีความสอดคลอ้งกบักรอบคุณวฒิุวิชาชีพ      

ความตอ้งการกาํลงัคนเชิงคุณภาพของสถานประกอบกา ร และมีความเหมาะสมกบัสภาพการณ์ปัจจุบนั   

                 

คําสําคัญ: การพฒันาหลกัสูตร, ความตอ้งการของสถานประกอบการ  

 

Abstract 

 This mixed method research was to develop a high vocational curriculum in business computer according to 

employer needs by using Backward Design. The samples consisted of two hundred and sixteen directors in vocational 

colleges which provide business computer, one thousand and eighty supervisors in companies and nine experts. The 

research was conducted by documentary data study, questionnaires and in depth interviews. The results of the 

research revealed that the curriculum consisted of visions, principles, goal, the structure of curriculum, contents, 
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learning activities, and assessment. This curriculum emphasized 5 domains:  virtue and morality, knowledge, skills, 

interpersonal skills, numeral skills and communication networks. 80-90 credits   were assigned for completion of 

study. The general course included at least 22 credits which were divided into  foreign languages for  8-12 credits, 

mathematics and sciences for 6-12 credits, humanities for 3-9 credits and social science for 3-9 credits. Professional 

courses included at least 52 credits which were divided into core course for at least 15 credits, assigned course for at 

least 28 credits and elected course for at least 9 credits. A free elective course was at least 6 credits. The assigned 

curriculum was at least 120 hours for enriching the students’ competencies.  The final curriculum which was 

evaluated by 9 experts revealed that it corresponded to Thai qualifications framework, manpower and current 

situation.  

  

Keywords:  curricular development, according to employer needs, backward design 

 

ความนํา  

 การจดัการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีสาํคญัใน

การพฒันาคน   มีส่วนช่วยใหค้นมีคุณภาพ สามารถเผชิญ

กบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน และมีการเปล่ียนแปลงอยา่ง

รวดเร็วไดก้ารจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพ่ือพฒันาคนไทย

ใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  

ความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และมีวฒันธรรมในการ

ดาํรงชีวิต  สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข   

การอาชีวศึกษาเป็นส่ิงท่ีมีบทบาทสาํคญัยิ่งในการ

จดัเตรียมบุคคลใหมี้อาชีพในอนาคต    และเพ่ือช่วยใหผู้ ้

มีอาชีพอยูแ่ลว้มีความกา้วหนา้ในอาชีพของตน การ

จดัการอาชีวศึกษาท่ีจะใหไ้ดผ้ลดีควรมีหลกัสูตร วิธีการ

สอนท่ีเหมาะสมกบัความกา้วหนา้ของนวตักรรม และ

เทคโนโลยีของสถานประกอบการนั้น ๆ แนวคิดการจดั

อาชีวศึกษา  เป็นการศึกษาเพ่ืออาชีพ   มีการกาํหนด

ระดบัทกัษะท่ีผูเ้รียนตอ้งทาํไดห้รือมีไดใ้นแต่ละอาชีพ   

มีการกาํหนดความรู้ ความสามารถทั้งความรู้ท่ีเป็นหลกั

วิชา  ความรู้สมัพนัธ์กบัทกัษะ  กาํหนดคุณลกัษณะ (trait)   

เจตคติ (attitude) จริยธรรม (ethics) และจรรยาบรรณ 

(code of conduct) ท่ีพึงมีของผูเ้รียนเม่ือจบการศึกษา  

ดงันั้นการจดัการอาชีวศึกษาจึงมุ่งเนน้สมรรถนะทาง

วิชาชีพของผูศึ้กษา (occupational competence) ให้

เพียงพอแก่การประกอบอาชีพไดเ้ป็นขั้นตน้ หลกัการ 

และวตัถุประสงคใ์นการจดัการศึกษาดา้นอาชีวศึกษา 

ไดแ้ก่ การมุ่งเตรียมกาํลงัคนระดบัตน้  และระดบักลาง

ดา้นเทคนิคในสาขาต่าง ๆ ใหต้รงกบัความตอ้งการของ

สถานประกอบการและตลาดแรงงาน (สาํนกังาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2549) 

 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้

กาํหนดอุดมการณ์และหลกัการท่ีสาํคญั  ในการ 

จดัการอาชีวศึกษาวา่  ในการจดัการอาชีวศึกษา  และการ

ฝึกอบรมวิชาชีพ  คือ  การพฒันากาํลงัคน  ระดบัก่ึงฝีมือ  

ระดบัฝีมือ  ระดบัเทคนิค  และระดบัเทคโนโลยี  เพ่ือให้

เกิดคุณภาพตามสมรรถนะอาชีพท่ีกาํหนดไว ้โดยจดัใน

สถานศึกษาของรัฐ  สถานศึกษาเอกชน สถาน

ประกอบการ หรือโดยความร่วมมือระหวา่ง  สถานศึกษา 

กบัสถานประกอบการอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ

ตามมาตรฐานสากล  ทั้งน้ีจะตอ้งสอดคลอ้งกบั

แผนพฒันาเศรษฐกิจ  และสงัคมแห่งชาติ  แผนการศึกษา

ชาติ  ปรัชญาอาชีวศึกษา ภายใตก้ารสนนัสนุนทรัพยากร

ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือผลิตกาํลงัคนท่ีมีคุณภาพ

ใหมี้ศกัยภาพในการพฒันาประเทศ (สาํนกังาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2549) 
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 การอาชีวศึกษา  จึงเป็นรากฐานอนัสาํคญัในการ

พฒันาเศรษฐกิจและสงัคม  เพราะความเจริญของ

ประเทศ    ตอ้งเร่ิมจากพ้ืนฐานของการประกอบอาชีพ    

สร้างผลผลิต   และรายไดข้องประชาชน การจดัการ

อาชีวศึกษาจึงตอ้งสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของคน และ

สงัคม  เพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวิตใหดี้ข้ึน  คุณภาพของ

ผูส้าํเร็จการอาชีวศึกษามีตวัช้ีวดัสาํคญัประการหน่ึง คือ  

ผูส้าํเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพ หรือสามารถ

ทาํงานไดจ้ริง นอกเหนือไปจากท่ีจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้

ดา้นวิชาการ และมีคุณลกัษณะดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

ตามท่ีสถานประกอบการตอ้งการ  

 จากแนวโนม้สถานการณ์เก่ียวกบัการ

อาชีวศึกษา  และความตอ้งการของธุรกิจในปัจจุบนั  ภาค

ธุรกิจตอ้งการกาํลงัคนในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) ท่ีมีสมรรถนะจาํนวนมากท่ีสุดและ

คุณสมบติัของผูจ้บการศึกษาส่วนใหญ่ ยงัไม่ตรง         

กบัความตอ้งการของภาคธุรกิจ  ตลอดจนปัจจุบนั    

ตลาดแรงงานมีการแข่งขนักนัค่อนขา้งสูง   ลกัษณะของ

นกัเรียนอาชีวศึกษาท่ีตลาดแรงงานตอ้งการจึงตอ้ง

เปล่ียนแปลงไป  กล่าวคือ คุณลกัษณะของนกัเรียน

อาชีวศึกษาตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ  และความ

จาํเป็นของงานพร้อมท่ีจะทาํงานไดใ้นสภาพของการ

เปล่ียนแปลง โดยมีความรู้พ้ืนฐานท่ีครบถว้นรอบดา้น  

เพียงพอและนาํไปประยกุตใ์ชง้านไดจ้ริง (ไพฑรูย ์ สิน-

ลารัตน,์ 2550)  ซ่ึงสถานประกอบการส่วนมาก  ยงัเห็นวา่

นกัเรียนอาชีวศึกษายงัขาดประสิทธิภาพในการทาํงาน  

โดยอาจสืบเน่ืองมาจากคุณภาพของระบบการศึกษาของ

ไทย  ทาํใหไ้ม่สามารถปรับตวัและปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพในสถานประกอบการจริง 

หลกัสูตรอาชีวศึกษาท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั  คือ 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2546   ซ่ึงมี

อายกุารใชง้านมาแลว้กวา่ 10 ปี  ประกอบกบัปัญหา

ดงักล่าวขา้งตน้   ทาํใหผู้วิ้จยัเห็นความสาํคญัและความ

จาํเป็นในการพฒันาหลกัสูตรดงักล่าววา่ หลกัสูตร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ควรไดรั้บการพฒันาให้

ทนัสมยั  และสามารถ ผลิตนกัเรียนท่ีมีคุณลกัษณะตรง

ตามความตอ้งการของสถานประกอบการ โดยศึกษา

ความตอ้งการของสถานประกอบการก่อน  แลว้จึงนาํมา

กาํหนดวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร ควรกาํหนดใน

ลกัษณะท่ีบ่งบอกถึง  ความสามารถของนกัเรียนท่ีควรจะ

เป็น  ซ่ึงเป็นผลลพัธ์อนัเน่ืองมาจากการจดัการเรียนการ

สอนอยา่งชดัเจน    แนวคิดดงักล่าวสอดคลอ้งกบัการ

ออกแบบหลกัสูตรแบบ  Backward Design   (Wiggins & 

McTighe, 2006 อา้งถึงใน  รุจิร์ ภู่สาระ, 2551) ซ่ึงเร่ิมตน้

จากเป้าหมายหรือผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ แลว้จึงดาํเนินการ

พฒันาหลกัสูตร   โดยเปรียบเทียบผลจากการเรียนรู้กบั

มาตรฐานและความตอ้งการท่ีจะใหน้กัเรียนมีพฤติกรรม  

พิจารณาผลท่ียอมรับได ้ และการวางแผนการจดั

ประสบการณ์การเรียนการสอน  ดงันั้นการพฒันา

หลกัสูตรแบบ  Backward Design น้ี   จึงเป็นรูปแบบการ

พฒันาหลกัสูตรท่ีเหมาะสมท่ีสุด  ท่ีจะช่วยใหผู้พ้ฒันา

หลกัสูตร   และผูท่ี้นาํหลกัสูตรไปใชม้องเห็นภาพของ

ผลผลิตจากการจดัการศึกษาไดอ้ยา่งชดัเจน 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้า่  ผูวิ้จยัเห็น

ความสาํคญัและความจาํเป็นในการพฒันาหลกัสูตร 

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  โดยเฉพาะสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ซ่ึงเป็นอีกสาขาหน่ึงท่ีเป็นท่ีตอ้งการ

อยา่งมากของสถานประกอบการ  การพฒันาหลกัสูตร

ดงักล่าวจะเป็นประโยชนต่์อโรงเรียนอาชีวศึกษา ในการ

ท่ีจะผลิตนกัเรียนท่ีมีคุณภาพตรงตามความตอ้งการ ป้อน

ใหก้บัผูท่ี้รับผลผลิตนัน่  คือ สถานประกอบการ 

ตลอดจนสามารถสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บันกัเรียน

อาชีวศึกษาอีกดว้ย   

 ในการพฒันาหลกัสูตรอาชีวศึกษา สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ตามความตอ้งการของสถาน

ประกอบการ โดยใช ้Backward Design  ผูวิ้จยัไดก้าํหนด

กรอบแนวคิดตามแนวทางการพฒันาหลกัสูตร  โดย

กาํหนดใหค้วามตอ้งการของสถานประกอบการเป็น
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ผลลพัธ์ของหลกัสูตรแลว้จึงกาํหนดโครงสร้างของ

หลกัสูตร  ตามองคป์ระกอบ ตั้งแต่  วิสยัทศัน ์หลกัการ 

จุดหมาย  คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ จุดประสงค์

โครงสร้างหลกัสูตร  เน้ือหารายวิชา  กิจกรรมการเรียน

การสอน  ส่ืออุปกรณ์  และการวดัประเมินผล 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 เพ่ือพฒันาหลกัสูตรอาชีวศึกษาระดบั

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ ตามความตอ้งการของสถานประกอบการ  โดย

ใช ้Backward Design   

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 มาตรฐานคุณวฒิุ TQF--Thailand 

Qualifications Framework (สาํนกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา, 2552) ไดก้าํหนดมาตรฐานคุณวฒิุระดบัท่ี 1   

ไวป้ระกอบดว้ย  (1)  ดา้นคุณธรรม  มีความรับผิดชอบ

ต่อการกระทาํของตน หรือของกลุ่ม  ตระหนกัและ

ประพฤติปฏิบติัไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัระเบียบขอ้บงัคบั

และจรรยาบรรณวิชาชีพ  (2)  ดา้นความรู้ มีความรู้ทัว่ไป

เก่ียวกบัขอบข่ายและลกัษณะของสาขาวิชาท่ีเรียน และรู้

ลึกในความรู้บางส่วนในสาขา รวมถึงทฤษฎี แนวคิด  

และหลกัการท่ีสาํคญั  มีความเขา้ใจในปัญหาและ

งานวิจยัใหม่ ๆ (3)  ดา้นทกัษะทางปัญญา สามารถ

วิเคราะห์และแปลความหมายขอ้มลูทางเทคนิคและ

ขอ้มลูการวิจยั  แลใชใ้นการปฏิบติัโดยอาศยัคาํแนะนาํ

เพียงเลก็นอ้ย    สามารถชค้วามรู้ทางภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบติั ท่ีเก่ียวขอ้งในการทาํงานวิเคราะห์ปัญหา   

(4)  ดา้นทกัษะสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความ

รับผิดชอบ สามารถคิดและแสดงออกไดอ้ยา่งเสรี มี

ปฏิสมัพนัธ์อยา่งสร้างสรรคใ์นกลุ่มทาํงาน มีภาวะผูน้าํ 

และรับผิดชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย (5) ดา้นทกัษะ

การวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการส่ือสาร   คน้ควา้ วิเคราะห์ขอ้มลู และจดัทาํการ

นาํเสนออยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถส่ือสาร พดู  เขียน  

อภิปราย  นาํเสนอไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 แนวคิดการออกแบบหลกัสูตรแบบ  

Backward Design   (Wiggins & McTighe, 2006 อา้งถึง

ใน รุจิร์ ภู่สาระ, 2551) ซ่ึงเร่ิมตน้จากเป้าหมายหรือ

ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ แลว้จึงดาํเนินการพฒันาหลกัสูตร   

โดยเปรียบเทียบผลจากการเรียนรู้กบัมาตรฐานและความ

ตอ้งการท่ีจะใหน้กัศึกษามีพฤติกรรม  พิจารณาผลท่ี

ยอมรับได ้และวางแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้   

การพฒันาหลกัสูตรโดยใช ้ Backward Design น้ี   จะ

ช่วยใหผู้พ้ฒันาหลกัสูตร  และผูท่ี้นาํหลกัสูตรไปใช้

มองเห็นภาพของผลผลิตจากการจดัการศึกษาไดอ้ยา่ง

ชดัเจน   
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กรอบแนวคิดการวจัิย 

 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 เป็นการวิจยัแบบผสมผสาน 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

    ในการวิจยัคร้ังน้ี  จดัเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่        

 1.  กลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย  

ผูอ้าํนวยการ  รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ และหวัหนา้

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจากวิทยาลยัอาชีวศึกษาใน

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  และผูบ้ริหารสูงสุดของ

สถานประกอบการ หวัหนา้ฝ่ายบุคคลของสถาน

ประกอบการ และหวัหนา้งาน จากสถานประกอบการ   

ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เลือกโดยใชส้ดัส่วน

ของประชากร ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็น   

ความคลาดเคล่ือนของการประมาณค่าสดัส่วนเกิดข้ึนได้

ในระดบั +5% ของค่าสดัส่วนสูงสุด  (ศิริชยั, 2544)   

ประกอบดว้ย  ผูอ้าํนวยการ  รองผูอ้าํนวยการฝ่าย

วิชาการ   และหวัหนา้สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ของ

วิทยาลยัอาชีวศึกษา  จาํนวน 216  คน  และผูบ้ริหาร 



EAU HEritAgE JoUrnAl
Social Science and Humanity70 Vol. 5 No. 3 September-December 2015

หวัหนา้ฝ่ายบุคลากร และหวัหนา้งานของสถาน

ประกอบการ  จาํนวน 1,080  คน 

 2. กลุ่มผูต้อบแบบสัมภาษณ์เชิงลึก  

ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษาจากโรงเรียน

อาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  และ

ผูบ้ริหารสถานประกอบการในกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล โดยใชวิ้ธีเลือกแบบเจาะจง ประกอบดว้ย

ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ในวิทยาลยัอาชีวศึกษา  จาํนวน 30 

คน  และผูบ้ริหาร ของสถานประกอบการ จาํนวน20  คน 

 3.  กลุ่มผูท้รงคุณวฒิุ และผูเ้ช่ียวชาญ  ประเมิน

ความเป็นไปไดข้องหลกัสูตร ในขั้นตอนสุดทา้ย 

ประกอบดว้ย   ผูเ้ช่ียวชาญหลกัสูตรอาชีวศึกษา  2  คน   

ผูบ้ริหารสถานประกอบการ  3 คน  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

2  คน  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์  2  

คน  รวม  9  คน โดยใชวิ้ธีเลือกแบบเจาะจง  

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 มี 5 ประเภท ไดแ้ก่        

        1. แบบสอบถาม สาํหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา 

เป็นแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเพ่ือสอบถามความคิดเห็น  

ของการจดัการเรียนการสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า   5  ระดบั และ

แบบสอบถามปลายเปิด มีค่า  IOC=0.6-1.00  และ 

α=0.95 

 2. แบบสอบถามสาํหรับผูบ้ริหารสถาน

ประกอบการ เป็นแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน เพ่ือระบุ

สภาพท่ีเป็นจริง และสภาพท่ีคาดหวงัวา่จะเป็น ของคุณ

ลกัษณ์ของผูจ้บปวส.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจโดยเป็น

แบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 

และแบบสอบถามปลายเปิด มีค่า IOC=0.6-1.00 และ 

α=0.97 

 3. แบบสมัภาษณ์เชิงลึกสาํหรับผูบ้ริหาร

สถานศึกษา  

 4. แบบสมัภาษณ์เชิงลึกสาํหรับผูบ้ริหารสถาน

ประกอบการ 

 5.  แบบประเมินความเป็นไปได ้โดย

ผูท้รงคุณวฒิุ มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  

5 ระดบัโดยมีเกณฑใ์นการพิจารณาตรวจสอบ 4 

ประการ คือ ดา้นความเหมาะสม ดา้นความเป็นไปได้

ดา้นความสอดคลอ้ง ดา้นความเป็นประโยชน ์(Guskey, 

2000) 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 มีขั้นตอนในการดาํเนินการวิจยั  ดงัน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1  ศึกษาขอ้มลูเอกสาร วิเคราะห์  

สงัเคราะห์ขอ้มลูพ้ืนฐาน 

 ขั้นตอนท่ี 2  ศึกษาสภาพปัญหา สร้าง

เคร่ืองมือ แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์เชิงลึก  

ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ปรับปรุงแกไ้ข 

    ขั้นตอนท่ี 3  เกบ็รวมรวมขอ้มลูจาก

แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์  

สงัเคราะห์ขอ้มลู  

  ขั้นตอนท่ี 4 พฒันาหลกัสูตร โดยใช ้

Backward Design ซ่ึงประกอบดว้ย วิสยัทศัน์ หลกัการ

จุดหมายคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์จุดประสงค ์(สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) โครงสร้างหลกัสูตร เน้ือหารายวิชา 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือ และอุปกรณ์ การวดัและ

ประเมินผล 

  ขั้นตอนท่ี 5 การประเมินความเป็นไปไดข้อง

หลกัสูตร โดยผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความเช่ียวชาญ ดา้นการ

อาชีวศึกษา   คอมพิวเตอร์ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และ

ผูบ้ริหารสถานประกอบการ รวม 9 คน ทาํการประเมิน

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความสอดคลอ้ง และ

ความเป็นประโยชนข์องหลกัสูตร 
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การวเิคราะห์และสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1.  การวิเคราะห์สภาพ ขอ้มลูทัว่ไป ขอ้มลูจาก

แบบสอบถาม ใชส้ถิติ วิเคราะห์ดว้ยค่าความถ่ี ร้อยละ 

 2.  การวิเคราะห์ค่าความสอดคลอ้งของขอ้

คาํถาม  

 3.  ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ใชค่้า α-

Coefficient 

 4.  การวิเคราะห์ขอ้มลูจากแบบสอบถาม  ซ่ึง

เป็นมาตรวดัประมาณค่า  มีพิสยัการตอบ 5 ช่วงของ

สภาพคาดหวงั  และมีพิสยัการตอบ 5 ช่วงของสภาพท่ี

เป็นจริง  ใชส้ถิติ วิเคราะห์ดว้ยค่าเฉล่ีย  และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน  เกณฑพิ์จารณาความสอดคลอ้งของ

สภาพคาดหวงั กบัสภาพท่ีเป็นจริง  พิจารณาจากค่า

ผลต่างระหวา่ง  ค่าเฉล่ียของสภาพคาดหวงั  และค่าเฉล่ีย

ของสภาพท่ีเป็นจริง   

 

ผลการวจัิย 

 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 

2557 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สร้างข้ึนโดยการ

สงัเคราะห์ความตอ้งการของสถานประกอบการ โดยใช ้

Backward Design ผลการพฒันาหลกัสูตรประกอบดว้ย  

วิสยัทศัน ์คือ  ผลิตและพฒันากาํลงัคนอาชีวศึกษาอยา่งมี

คุณภาพ  ไดม้าตรฐาน  ตรงตามความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน  สงัคม และประเทศ  จุดประสงคข์อง

หลกัสูตรเนน้การพฒันาคุณลกัษณะควบคู่กบัความรู้ และ

ทกัษะในการประกอบอาชีพสนองความตอ้งการของ

ผูป้ระกอบการ และตลาดแรงงาน   

  โครงสร้างของหลกัสูตร ประกอบดว้ย (1) 

หมวดวิชาพ้ืนฐาน  ไม่นอ้ยกวา่  22  หน่วยกิต  แบ่งเป็น   

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  8-12  หน่วยกิต กลุ่มวิชา

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  6-12  หน่วยกิต  กลุ่มวิชา

มนุษยศาสตร์  3-9  หน่วยกิต  และกลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์  

3-9  หน่วยกิต 2) หมวดวิชาชีพ ไม่นอ้ยกวา่  53 หน่วยกิต  

แบ่งเป็น กลุ่มวิชาแกน  ไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต กลุ่ม

วิชาชีพบงัคบั ไม่นอ้ยกวา่  28  หน่วยกิต  กลุ่มวิชาเลือก  

ไม่นอ้ยกวา่  10   หน่วยกิต 3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ย

กวา่  6 หน่วยกิต 4) กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (ไม่นอ้ยกวา่ 

120 ชัว่โมง)  รวมตลอดหลกัสูตร  80-90  หน่วยกิต                             

 การกาํหนดแนวทาง  การจดัการเรียนการสอน

ในหลกัสูตร  นาํแนวคิดรูปแบบการพฒันาหลกัสูตร

แบบ  Backward Design ของ  Wiggins & McTighe  

(2006)  จะเห็นไดว้า่แต่ละรายวิชาในหลกัสูตรมีความสมัพนัธ์

ต่อผลการเรียนรู้ และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคห์ลกั และ

รอง  ใน 5 ดา้น  คือ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม  ดา้นความรู้  

ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์

ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบและดา้นทกัษะ

การวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร  และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาระสาํคญัของหลกัสูตรท่ี

พฒันาเนน้ภาษาต่างประเทศมากข้ึน  มีการปรับหน่วยกิ

ตรายวิชาภาษาองักฤษ  จากเดิม  1 หน่วยกิต  เป็น 2  

หน่วยกิต  ทุกรายวิชา เพ่ิม  วิชาการประยกุต์

คอมพิวเตอร์กบังานสถิติ  สังคมวิทยาโลกาภิวตัน์  

การพฒันาความคิดสร้างสรรค ์ การใชโ้ปรแกรมตดัต่อ

วีดิโอ  การพฒันาโมบายแอปพลิเคชัน่ การใชโ้ปรแกรม

เขียนแบบวีซีโอ  การใชโ้ปรแกรมเขียนแบบดว้ยออโต ้

การใชโ้ปรแกรมอินเตอร์แอคทีฟมลัติมีเดีย  การสร้างส่ือ

มลัติมีเดียดว้ยโปรแกรมโปรโชวโ์กล   การใชโ้ปรแกรม

ออกแบบสามมิติ กเูกิล สเกต็อพั การใชโ้ปรแกรม ไอ

โคน  และเพ่ิมเติมเน้ือหาในคาํอธิบายรายวิชาในหลาย

รายวิชา เช่น การพฒันางานดว้ยระบบคุณภาพ และเพ่ิม

ผลผลิต  กฎหมายธุรกิจ ระบบปฏิบติัการ  ระบบ

ฐานขอ้มลู หลกัการออกแบบ และพฒันาโปรแกรม   

การเขียนโปรแกรมภาษาซี  เป็นตน้  จดัการเรียนการ

สอนคอมพิวเตอร์ดว้ยโปรแกรมใหม่ ๆ  ท่ีทนัสมยั 

เพ่ิมเติมเกณฑก์ารสาํเร็จการศึกษา  2 ประเดน็   คือ 

ผู ้สาํ เ ร็จการศึกษา   ตอ้งไดร้ะดบัคะแนนในการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ ไม่ตํ่ากว่า  2 .00 และผ่านการ

ประเ มินมาตรฐานวิชาชีพสาขา    
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    จากผลการประเมินความเหมาะสม ของ

ผูท้รงคุณวฒิุ โดยภาพรวมพบวา่หลกัสูตรท่ีพฒันาข้ึนน้ี  

มีความสอดคลอ้ง  มีประโยชน ์ มีความเป็นไปได ้และมี

ความเหมาะสมกบัสภาพการณ์ปัจจุบนั   

 

การอภิปรายผล 

 ในปัจจุบนัหลกัสูตรและการจดัการเรียนการ

สอนอาชีวศึกษา  จดัตามภาระกิจหลกัของสาํนกังาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการจดัและส่งเสริมการ

อาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ เพ่ือผลิตกาํลงัคนระดบั

ก่ึงฝีมือ ระดบัฝีมือ ระดบัเทคนิค และระดบัเทคโนโลยี 

โดยคาํนึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศในวิชาชีพ 

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของชาติ และแผนการ

ศึกษาแห่งชาติ  ตอบสนองความตอ้งการของ

ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ จดัหลกัสูตร

ทั้งระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นสูง หลกัสูตรทวิภาคี รวมทั้งหลกัสูตรอบรมวิชาชีพ

ระยะสั้น แต่หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงท่ีใช้

อยูใ่นปัจจุบนั คือ หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  

พุทธศกัราช 2546 (ฉบบัปรับปรุง 2547)  ซ่ึงเป็น

หลกัสูตรท่ีใชม้านานถึง 10 ปี และปัจจุบนัยงัมิไดรั้บการ

พฒันา จึงทาํใหจุ้ดประสงค ์รายวิชา และเน้ือหารายวิชา 

ไม่ทนัสมยั ทนัยคุของการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี และ

ไม่ตอบสนองความตอ้งการของสงัคมเท่าท่ีควร  เพ่ือเป็น

การพฒันาหลกัสูตรท่ีตอ้งผลิตบุคลากรป้อนใหก้บัสถาน

ประกอบการ ผูวิ้จยัจึงมองความตอ้งการของสถาน

ประกอบการเป็นหลกัในการพฒันาหลกัสูตร  จึงเลือกใช้

เทคนิค Backward Design  ของ Wiggins & McTighe 

(2006) ซ่ึงมีหลกัการท่ีสาํคญั คือ มีการกาํหนดผลลพัธ์ท่ี

ตอ้งการ นัน่หมายถึง คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์อง

นกัศึกษาตามความตอ้งการของสถานประกอบการ และ

ยอ้นกลบัมาพิจารณาผลท่ียอมรับ  และวางแผนการจดั

ประสบการณ์เรียนรู้  และสร้างเป็นหลกัสูตรต่อไป  การ

พฒันาหลกัสูตรแบบ Backward Design น้ี  จะทาํให้

สถานศึกษาสามารถผลิตนกัศึกษาท่ีมีความรู้  

ความสามารถ  ตรงตามความตอ้งการของสถาน

ประกอบการ 

 ในการจดัทาํหลกัสูตรผูวิ้จยัไดก้าํหนดวิสยัทศัน์

ของหลกัสูตรไวอ้ยา่งชดัเจน เหมาะกบัสภาพการณ์

ปัจจุบนั สอดคลอ้งกบัแผนการศึกษาชาติและการปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561)   ซ่ึง

หลกัสูตรเก่ามีเพียงอุดมการณ์ของการจดัการอาชีวศึกษา

เท่านั้น และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์หลกัสูตร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2546 ไม่ได้

ระบุอยา่งชดัเจนวา่ ผูท่ี้ศึกษาหรือผูจ้บการศึกษาตอ้งมี

คุณสมบติัท่ีพึงประสงคอ์ยา่งไร หลกัสูตรอาชีวศึกษา 

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตามความตอ้งการของสถาน

ประกอบการ  ท่ีผูวิ้จยัไดพ้ฒันาข้ึน จากความตอ้งการของผูใ้ช้

โดยตรง  ซ่ึงเนน้คุณลกัษณะของผูส้าํเร็จการศึกษา 5 ดา้น 

ดงัน้ี   

 1. ดา้นคุณธรรม จริยธรรม  มีวินยั และตรงต่อ

เวลา ตระหนกัและปฏิบติัไดต้ามระเบียบและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ  มีจิตสาธารณะ และเสียสละเพ่ือ

ส่วนรวม  มีความอดทน ขยนั หมัน่เพียร  มีความซ่ือสตัย ์

จงรักภกัดี รักองคก์ร  และรักความเป็นไทย  

 2.  ดา้นความรู้   มีความรู้ทางวิชาการ และ

วิชาชีพ สามารถปฏิบติังาน วางแผน และวิเคราะห์ขอ้มลู

ไดอ้ยา่งเหมาะสม มีความสามารถในการออกแบบ และ

พฒันางานได ้มีความรู้ท่ีแตกฉาน และใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

 3.  ดา้นทกัษะทางปัญญา มีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์มีทกัษะการคิดวิเคราะห์เชิงระบบ วิเคราะห์

ปัญหา และเสนอแนะไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 4.  ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลอ และ

ความรับผิดชอบ มีทกัษะผูน้าํ ทาํงานเป็นทีม   มีความรับผดิชอบ  

และมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 

และแสดงออกอยา่งเหมาะสม และมีมนุษยสมัพนัธ์ 

                5.  ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 

การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  มี



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2558 73

ความสามารถในการส่ือสารภาษาไทย และภาษาองักฤษ

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์ วางแผน 

ปฏิบติังาน และแกปั้ญหาดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศอยา่ง

เหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มงักร หริรักษ ์ 

(2550) ไดศึ้กษาเร่ือง คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง

ผูส้าํเร็จอาชีวศึกษาประเภทช่างอุตสาหกรรม ตามความ

ตอ้งการของสถานประกอบการ   และไดส้รุปผล

คุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์ป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความ

รับผิดชอบ ดา้นความมีวินยัในตนเอง ดา้นความผกูพนั

หรือความมีนํ้าใจ ดา้นมนุษยส์มัพนัธ์ และดา้นความรู้

และทกัษะวิชาชีพ นอกจากน้ียงัไดน้าํผลการวิจยัดงักล่าว

สรุปออกมาเป็นแนวทางการดาํเนินในสถานศึกษาเพ่ือให้

ครูเป็นคู่มือเพ่ือสร้างคนดี   ทั้งน้ียงัตรงกบักรอบ

มาตรฐานคุณวฒิุ TQF (Thai Qualifications Framework) 

ของ สาํนกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา (2552) อีกดว้ย 

  จุดประสงคส์าํคญัของหลกัสูตร สร้างจากการ

วิเคราะห์ความตอ้งการในคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผู ้

จบการศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จะเห็นไดว้า่สถาน

ประกอบการมีความตอ้งการท่ีหลากหลาย ข้ึนอยูก่บั 

สภาพพ้ืนท่ี ขนาดของสถานประกอบการ และหน่วยงาน

ท่ีสงักดั โดยสถานประกอบการท่ีอยูใ่นเขต

กรุงเทพมหานครมีความตอ้งการบุคลากรเฉพาะทางและ

มีความสามารถสูง สามารถออกแบบและพฒันา

โปรแกรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่วนสถาน

ประกอบการท่ีอยู่นอกพ้ืนท่ี มีความตอ้งการบุคลากรใน

ระดบักลางสามารถใชโ้ปรแกรมท่ีหลากหลายได ้  ใน

ส่วนของขนาดสถานประกอบการ สถานประกอบการ

ขนาดใหญ่ มีความตอ้งการบุคลากรท่ีมีความชาํนาญ

เฉพาะทาง มีลกัษณะผูน้าํ มีมาตรฐานในการทาํงาน 

สามารถวิเคราะห์  นาํเสนอผลงาน  และแกปั้ญหางานได้

ดว้ยตนเองอยา่งถกูวิธี  ส่วนสถานประกอบการขนาด

กลางและเลก็ มีความตอ้งการบุคลากรท่ีมีความสามารถ

หลากหลาย มีความยืดหยุน่ และสามารถปรับตวัเขา้กบั

สถานการณ์ต่าง ๆ ได ้ รักองคก์ร มีความตระหนกัใน

เร่ืองของความคุม้ค่าของการลงทุน มีจิตสาํนึกต่องานท่ี

ทาํมากกวา่ค่าจา้งท่ีไดรั้บ  ส่วนสถานประกอบการท่ี

สงักดัรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ มีความตอ้งการบุคลากรท่ี

มีความสามารถเฉพาะทาง สามารถปฏิบติังานและ

ควบคุมคุณภาพของงานใหไ้ดม้าตรฐาน มีความรู้ในแนว

กวา้ง สามารถอธิบายผลกระทบท่ีจะเกิดจากการ

ปฏิบติังานได ้ สถานประกอบการเอกชน มีความตอ้งการ

บุคลากรท่ีมีความรับผิดชอบในงานของตนและองคก์ร

สูง พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

ในการเสนอและวิเคราะห์ปัญหาของงานไดอ้ยา่ง

เหมาะสม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถส่ือสารดว้ย

ภาษาไทย ภาษาองักฤษ และภาษาอ่ืน ๆ ได ้ จากการเกบ็

รวบรวมขอ้มูล จะเห็นไดว้า่สถานประกอบการมีความ

ตอ้งการท่ีหลากหลาย ดงันั้นผูวิ้จยัจึงสร้างจุดประสงคใ์น

ลกัษณะองคร์วม 

      โครงสร้างของหลกัสูตร ในภาพรวม

โครงสร้างของหลกัสูตรอาชีวศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ ตามความตอ้งการของสถานประกอบการ มี

จาํนวนหน่วยกิตลดลงเน่ืองจากวิชาความรู้มิไดมี้อยูใ่น

ชั้นเรียนแต่เพียงอยา่งเดียว นกัศึกษาสามารถหาความรู้ได้

ดว้ยตนเอง จากการนาํเสนอผลงาน โครงงาน ดูงาน ทศัน

ศึกษา และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  จะเห็นไดว้า่

โครงสร้างของหลกัสูตรใหม่เนน้การฝึกประสบการณ์

วิชาชีพอยา่งเป็นระบบ  แตกต่างจากการฝึกงานเดิมใน

หลกัสูตร พ.ศ.2546  กล่าวคือ ก่อนนกัศึกษาออกฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพในวิชา BUS 2220 สหกิจศึกษา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ควรมีการอบรมเชิงปฏิบติัการ 

จาํนวน 24 ชม โดย ในวนัท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบติัการ

เก่ียวกบั บุคลิกภาพ การทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น การพดู การ

ฟังท่ีเหมาะสม  การประชุม และงานคอมพิวเตอร์และ

งานสาํนกังานทัว่ไป  วนัท่ี 2 และ 3  ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพในสถานประกอบการจริงก่อนออกฝึกงาน  วนัท่ี 

4 สมัมนาการฝึกประกอบการวิชาชีพโดยวิทยากรจาก

สถานประกอบการและแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์
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จากประสบการณ์ท่ีผา่นมา หรือจากรุ่นพ่ีสู่รุ่นนอ้ง  เพ่ือ

เป็นประโยชนใ์นการเตรียมฝึกประสบการณ์จริงใน

สถานประกอบการ  และในส่วนของกิจกรรมเสริม

หลกัสูตร 120 ชม. ควรเป็นกิจกรรมในรูปแบบ การ

บริการวิชาชีพสู่ชุมชน กิจกรรมการดาํเนินธุรกิจขนาด

ยอ่ม กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการ

อนุรักษพ์ลงังานส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากกิจกรรมดงักล่าว

สามารถเสริมคุณลกัษณะ 5 ดา้นไดเ้ป็นอยา่งดี 

 การกาํหนดรายวิชา และขอบเขตของเน้ือหา

รายวิชาในหลกัสูตร สถานประกอบการมีความตอ้งการ 

บุคลากรท่ีมีความรู้และทกัษะติดต่อส่ือสารภาษาองักฤษ

เป็นอยา่งมาก ผูวิ้จยัจึงจดักลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแยก

อยา่งชดัเจนในหมวดวิชาพ้ืนฐาน ส่วนวิชาภาษาไทยให้

เนน้ในทุกรายวิชาของหลกัสูตร รายวิชาในหลกัสูตร

พุทธศกัราช 2546  มีหลายรายวิชาท่ีน่าสนใจและ

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการแต่

สถานศึกษามิไดน้าํมาเลือกใชใ้นการเรียนการสอน เช่น 

ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ การอ่านภาษาองักฤษทัว่ไป การ

เขียนตามรูปแบบภาษาองักฤษธุรกิจ ภาษาองักฤษสมคัร

งาน ภาษาจีนเบ้ืองตน้ ทกัษะชีวิต มนุษยสมัพนัธ์ในการ

ทาํงาน ภูมิฐานถ่ินไทย การเมืองการปกครองไทย การ

เพ่ิมประสิทธิภาพในองคก์ร ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการ

ประกอบธุรกิจ พฤติกรรมบริการ  เป็นตน้  ในการวิจยั

คร้ังน้ีผูวิ้จยัมิไดเ้จาะลึกในรายละเอียดรายวิชามากนกั แต่

ขอนาํเสนอรายวิชาใหม่ คือ การพฒันาความคิด

สร้างสรรค ์ การประยกุคก์บังานวิจยัทางสถิติ สงัคม

วิทยาโลกาภิวตัน ์การใชโ้ปรแกรมตดัต่อวิดีโอ การใช้

โปรแกรมเขียนแบบ และการพฒันาโมบายเอปพลิเคชัน่ 

เป็นตน้ ซ่ึงเป็นรายวิชาท่ีทนัต่อยคุสมยัท่ีเปล่ียนแปลง 

สถานศึกษาควรเลือกรายวิชาในการจดัทาํแผนการเรียน

การสอน ใหเ้หมาะสมทนัสมยั และเป็นประโยชนต่์อ

ผูเ้รียนมากท่ีสุด โดยคาํนึงถึงความตอ้งการของสถาน

ประกอบการเป็นสาํคญั อีกทั้งครูผูส้อนมีความสาํคญั

อยา่งยิ่งในการเลือกเน้ือหาและโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ใหม่ ๆ ท่ีทนัสมยั เหมาะสมกบัรายวิชานั้น ๆ  ดงันั้น

ผูส้อนตอ้งเป็นผูท่ี้ใฝ่รู้ และพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา

เพ่ือใหท้นัการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และนาํมา

ถ่ายทอดใหก้บัผูเ้รียนไดอ้ยา่งเหมาะสม และมี

ประสิทธิผลสูงสุด 

 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนในหลกัสูตร 

ผูส้อนควรมุ่งเนน้ความคาดหวงัของสถานประกอบการ

เป็นสาํคญั ในทุกรายวิชามุ่งเนน้การเรียนรู้ดา้นคุณธรรม 

จริยธรรม ดา้นความรู้ ทกัษะทางปัญญา ทกัษะสมัพนัธ์

ระหวา่งตวับุคคลและความรับผิดชอบ และการเรียนรู้

ทกัษะในการวิเคราะห์ตวัเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ ควรมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น 

กิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค ์โดยการ

นาํเสนอโครงงานใหม่ ๆ กิจกรรมท่ีมอบหมายใหท้าํงาน

เป็นทีม โดยการตอ้งจดัการกบังาน คน และเวลา 

กิจกรรมท่ีตอ้งใชเ้ทคโนโลยี นาํมาใชใ้นการวิเคราะห์ 

ออกแบบ พฒันา และนาํเสนอผลงาน กิจกรรมท่ีตอ้ง

ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  นอกจากน้ีผูส้อนยงัตอ้งมีกล

ยทุธ์ในการวดัผลท่ีหลากหลาย และเด่นชดั เพ่ือใหผู้เ้รียน

ประสบความสาํเร็จ และเกิดความรู้ท่ีถาวร ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบักลยทุธการสอนของ ทิศนา แขมมณี (2553) 

 การวดัและประเมินผลการเรียน ในภาพรวม

ของผลการสอบแต่ละรายวิชา จดัออกมาเป็นระดบั 7 ขั้น 

(grade) คือ 4.00 , 3.5, 3.00, 2.50, 2.00, 1.50 และ 1.00 

ถือวา่อยูใ่นเกณฑเ์หมาะสมดี เกณฑก์ารเล่ือนชั้น ตอ้งได้

คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ 1.75 ถือวา่อยูใ่นระดบั

มาตรฐาน ส่วนการสาํเร็จการศึกษาตอ้งไดค้ะแนนเฉล่ีย

สะสมตลอดหลกัสูตรไม่ตํ่ากวา่  2.00  อยูใ่นเกณฑ์

มาตรฐาน แต่เน่ืองจากหลกัสูตรท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึนน้ีเป็น

หลกัสูตรท่ีสนองความตอ้งการของสถานประกอบการ 

จึงไดเ้พ่ิมขอ้กาํหนดในส่วนของการสาํเร็จการศึกษา  

โดยเนน้การปฏิบติัเป็นสาํคญัคือ นกัศึกษาตอ้งไดค้ะแนน

ในรายวิชา BUS 2220 สหกิจศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

ไม่ตํ่ากวา่ 2.00 ซ่ึงเป็นรายวิชาท่ีนกัศึกษาออกฝึก
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ประสบการณ์วิชาชีพจริงในสถานประกอบการ และ

จะตอ้งผา่นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพสาขาก่อนจบ

การศึกษา 

 การพฒันาหลกัสูตรหลกัสูตรอาชีวศึกษา สาขา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตามความตอ้งการของสถาน

ประกอบการ   โดยใช ้Backward Design  ผูท้รงคุณวฒิุ

ใหค้วามเห็นวา่  เป็นแนวคิดท่ีดี    มีความทนัสมยั  และ

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการอยา่ง

แทจ้ริง  เพราะทาํใหผู้ป้ระเมินหลกัสูตรเห็นภาพได้

ชดัเจนวา่  หลกัสูตรมีความตอ้งการอะไรท่ีสาํคญัสามารถ

บอกไดว้า่ เน้ือหาสาระท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรนั้น  มุ่ง

ผลลพัธ์ขอ้ใดท่ีตั้งไวบ้า้ง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎี 

Backward Design ของ Wiggins & McTighe  (2006)  ซ่ึง

มีหลกัการท่ีสาํคญั คือ มีการกาํหนดผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ 

นัน่หมายถึง คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัศึกษาตาม

ความตอ้งการของสถานประกอบการ และยอ้นกลบัมา

พิจารณาผลท่ียอมรับ  และวางแผนการจดัประสบการณ์

เรียนรู้  และสร้างเป็นหลกัสูตร  การพฒันาหลกัสูตรแบบ 

Backward Design น้ี  จะทาํใหส้ถานศึกษาสามารถผลิต

นกัศึกษาท่ีมีความรู้  ความสามารถ  ตรงตามความ

ตอ้งการของสถานประกอบการ  และสอดคลอ้งกบั

สภาพการณ์ปัจจุบนัมากท่ีสุด โดยผลการวิจยัจะเป็น

ขอ้มลูเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาใหผู้บ้ริหาร

โรงเรียนอาชีวศึกษา สามารถนาํไปปรับใชเ้ป็นหลกัสูตร

สถานศึกษา   ท่ีจะสามารถผลิตนกัเรียนอาชีวศึกษาได้

ตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงานต่อไป  อยา่งไรก็

ดีหลงัจากนั้น  ถา้มีการประเมินผลการใชห้ลกัสูตรใน

ระยะ 5 ปี จะทาํใหก้ารพฒันาหลกัสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ดาํเนินไปอยา่งต่อเน่ือง 

  

 

ข้อเสนอแนะการวจัิย 

 1.  สถานศึกษาสามารถ นาํหลกัสูตรท่ีพฒันาข้ึน

น้ีไปทดลองใช ้เม่ือพิจารณาแลว้เห็นวา่มีความสอดคลอ้ง  

ความเป็นไปได ้และเหมาะสมกบัสภาพการณ์ปัจจุบนั  

 2. ในการจดัการเรียนการสอน ควรเสริมสร้าง

ใหน้กัศึกษาท่ีเรียนหลกัสูตรน้ี ไดป้ฏิบติัอยา่งจริงจงัมีการ 

ทาํงานเป็นทีม   และ พฒันาผูเ้รียนครบทุกดา้น เพ่ือ

เสริมสร้าง  การเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพของสงัคมต่อไป 

 3. สถานศึกษาควรร่วมมืออยา่งจริงจงัโดยการทาํ 

MOUกบัหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือสถาน

ประกอบการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   การจดัการ

เรียนการสอน  การเป็นวิทยากรการเป็นแหล่งเรียนรู้  

ตลอดจนการพฒันาหลกัสูตร ทั้งน้ีเพ่ือใหผู้ส้าํเร็จ

การศึกษาตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้และสถาน

ประกอบการ  

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ควรนาํหลกัการ Backward Design ไปพฒันา

หลกัสูตรอาชีวศึกษาระดบัอ่ืน และสาขาอ่ืน ๆ ต่อไปโดย 

เฉพาะอยา่งยิ่งสาขาการบญัชี ซ่ึงเป็นสาขาท่ี AEC 

ตอ้งการ 

 2.  ควรมีการประเมินผล การใชห้ลกัสูตร 

อาชีวศึกษาในระดบัชั้นอ่ืน และสาขาอ่ืน เพ่ือนาํผลมา

เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลกัสูตร เพ่ือใหผู้รั้บ

ผลผลิตมีความมัน่ใจในคุณภาพของผูจ้บการศึกษาตาม

ระดบัมาตรฐานนั้น ๆ 

 3. เร่งรัดใหมี้การนาํกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ 

TQF (Thai Qualifications Framework) มาเป็นแนวทาง

ในการสร้างหลกัสูตรระดบัอาชีวศึกษา 
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ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพือ่พฒันาบุคลากรของกรมการพฒันาชุมชนตามปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง 

The Efficiency of Administration to Develop the Community Development Department 

Officers through the Sufficiency Economy Philosophy 
 

                                                                                                                                   ยทุธพงค ์ ทิพยว์งศ์และ วรัิช วรัิชนิภาวรรณ                                                                                                                             

 

บทคัดย่อ    

 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษาแนวทางการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการเพ่ือ

พฒันาบุคลากรของกรมการพฒันาชุมชน และ (2) เสนอตวัแบบการบริหารจดัการเพ่ือพฒันาบุคลากรของกรมการ

พฒันาชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหารจดัการเพ่ือพฒันาบุคลากร

ของกรมการพฒันาชุมชนตามแนวคิดการบริหารจดัการความรู้ การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัแบบผสมผสาน เนน้การ

วิจยัเชิงปริมาณ มีแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือการวิจยัโดยเก็บขอ้มูลจาก ประชากรจาํนวน 1,305 คน ซ่ึงเป็น

นกัวิชาการพฒันาชุมชนของกรมการพฒันาชุมชนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าการถดถอยพหุคูณ และการหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ

เพียร์สนั นอกจากน้ี ยงัมีการสมัภาษณ์แนวลึกเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 คน ผลการศึกษาพบวา่ ประชากรมี

ความเห็นวา่ (1) แนวทางการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการเพ่ือพฒันาบุคลากรของกรมการพฒันาชุมชน

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และพบวา่ ประชากรเห็นดว้ยในระดบัมาก 2 

ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการสร้างเครือข่าย และดา้นความมีเหตุผล ส่วนท่ีเหลืออีก 6 ดา้น ประชากรเห็นดว้ยในระดบัปาน

กลาง ไดแ้ก่ ดา้นการรวมกลุ่ม ดา้นการมีภูมิคุม้กนั ดา้นความสมดุลและการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ดา้นการพ่ึงพาตนเอง ดา้น

การเสริมสร้างคนใหมี้ความรู้คู่คุณธรรม และดา้นความพอประมาณ (2) ตวัแบบการบริหารจดัการเพ่ือพฒันา

บุคลากรของกรมการพฒันาชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี 6 ปัจจยั  

 

คําสําคัญ การบริหารจดัการ, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, กรมการพฒันาชุมชน 

 

Abstract  

 The main objectives of this study were: (1) to search for courses to improve administration efficiency to 

develop  community development department officers; (2) to propose a model for the administration to develop  

community development department officers through the sufficiency economy philosophy which had influences 

on the administration efficiency to develop the community development department officers through  knowledge 

management concept.  Questionnaires were used to collect data from the  population of 1,305 community 
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development academicians of the Community Development Department in the North-eastern region, and 1,205 

completed questionnaires were collected.  Descriptive statistical analysis including, multiple regressions, and 

Pearson’s coefficient of correlation were used to analyze data.  In addition, there was a supportive in-depth 

interviews. The findings revealed that: (1)  the overview of courses to improve administration efficiency to 

develop the Community Development Department officers through the sufficiency economy philosophy was at 

average level and it was found that the population agreed at high level in  2 areas: network system building and 

rationality, whereas the population rated at the middle level for the other  6 areas comprising  conglomeration, 

immunity, balanced and sustainable development, self dependency, knowledge and morals embedding and self 

sufficiency, and (2) there were 6 factors of the model for the administration to develop the Community 

Development Department officers through the sufficiency economy philosophy. 

 

Keywords:  administration, sufficiency economy philosophy, community development department 
 

ความนํา  

กรมการพฒันาชุมชน มีอาํนาจหนา้ท่ีตาม

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมการพฒันาชุมชน 

กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552 ดงัต่อไปน้ี (1) 

กาํหนดนโยบายยทุธศาสตร์มาตรการและแนวทาง

ในการพฒันาชุมชนระดบัชาติ เพ่ือใหห้น่วยงานของ

รัฐ เอกชน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดา้นการพฒันา

ชุมชนไดใ้ชเ้ป็นกรอบแนวทางในการดาํเนินงานเพ่ือ

สร้างความสามารถ และความเขม้แขง็ของชุมชน (2) 

จดัทาํและพฒันาระบบมาตรฐานการพฒันาชุมชน

เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือสาํหรับประเมินความกา้วหนา้ 

และมาตรฐานการพฒันาของชุมชน (3) พฒันาระบบ

และกลไกในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การ

บริหารจดัการความรู้ การอาชีพ การออม และการ

บริหารจดัการเงินทุนของชุมชน เพ่ือเสริมสร้างขีด

ความสามารถของประชาชน ชุมชน ผูน้าํชุมชน 

องคก์ารชุมชน และเครือข่ายองคก์ารชุมชน (4) 

สนบัสนุนและพฒันาระบบขอ้มลูสารสนเทศชุมชน 

ส่งเสริมการใชป้ระโยชนแ์ละการใหบ้ริการขอ้มลู

สารสนเทศชุมชน เพ่ือใชใ้นการวางแผนบริหารการ

พฒันาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (5) ศึกษาวิเคราะห์ 

วิจยั พฒันา และสร้างองคค์วามรู้เพ่ือใชใ้นงานพฒันา

ชุมชน และการจดัทาํยทุธศาสตร์ชุมชน (6) ฝึกอบรม

และพฒันาขา้ราชการ เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ผูน้าํ

ชุมชน องคก์ารชุมชน และเครือข่ายองคก์ารชุมชน

ใหมี้ความรู้ ทกัษะ ทศันคติ และสมรรถนะในการ

ทาํงาน รวมทั้งใหค้วามร่วมมือทางวิชาการดา้นการ

พฒันาชุมชนแก่หน่วยงานทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ และ (7) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมาย

กาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ท่ีของกรม เป็นตน้ ใน

ทศวรรษน้ี กรมการพฒันาชุมชน มีโครงการใหม่ ๆ 

เกิดข้ึนมากมาย โดยมีงานท่ีสาํคญัดงัน้ี (1) ส่งเสริม

การจดัตั้งศูนยป์ระสานงานเครือข่ายองคก์รชุมชน

ประจาํตาํบล (ศอช.ต) (2) พฒันาระบบมาตรฐานงาน

ชุมชน (มชช.) ( 3) พฒันางานส่งเสริมระบบบริการ

บริหารจดัการชุมชน (4) พฒันาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ (5) ดาํเนินการโครงการแกปั้ญหาความ

ยากจนแบบเขา้ถึงทุกครัวเรือน (6) ขบัเคล่ือนปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง (7) พฒันาแนวความคิดการพฒันา

ทุนชุมชน เป็นตน้ นอกจากนั้น นโยบายรัฐบาลยงัมี

โครงการต่าง ๆ ท่ีไดม้อบใหก้รมการพฒันาชุมชน

ดาํเนินการในระยะน้ี ไดแ้ก่ นโยบายหน่ึงตาํบลหน่ึง
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ผลิตภณัฑ ์(OTOP) นโยบายกองทุนหมู่บา้นและ

ชุมชนเมือง โครงการศูนยซ่์อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fixit 

Center) โครงการพฒันาหมู่บา้นและชุมชน กองทุน

แม่ของแผ่นดินพฒันาชุมชนในส่วนภูมิภาคจึงเป็น

กาํลงัสาํคญัในการนาํนโยบายไปปฏิบติัทาํใหมี้

บทบาทในฐานะท่ีเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลง (change 

agent) เป็นนกัรวมกลุ่ม (organizer) เป็นผูใ้ห้

การศึกษา (educator) เป็นผูก้ระตุน้ เร่งเร้า 

(stimulator) เป็นผูป้ระสานงาน (coordinator) เป็น

ตวัเช่ือม (link) เป็นผูอ้าํนวยความสะดวก (facilitator) 

เป็นผูส่ื้อความคิดติดต่อ (communicator) (วิสุทธ์ิ 

พานิชกลุ, 2555, หนา้ 88-89) จากบทบาทขา้งตน้

แสดงใหเ้ห็นวา่ นกัวิชาการพฒันาชุมชนเป็นผูมี้

เกียรติภูมิ ความรู้ ความสามารถ ขา้ราชการกรมการ

พฒันาชุมชนจึงไดรั้บการขนานนามวา่ “ขา้ราชการ

กลุ่มพิเศษ” เป็นผูเ้สียสละความสุข และประโยชน์

ส่วนตวัเพ่ือส่วนรวมของชุมชนเพ่ือพฒันาชีวิตของ

ชาวบา้น และแนะนาํวิชาการความรู้และเทคนิค  

ใหม่ ๆ ในการประกอบอาชีพและการดาํรงชีวิตของ

ชาวบา้น (ยวุฒัน ์วฒิุเมธี, 2555, หนา้ 72-73) เท่าท่ี

ผา่นมา กรมการพฒันาชุมชนไดป้ระสบปัญหา

เก่ียวกบัการบริหารจดัการ เพ่ือพฒันาบุคลากรตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบางประการ ดงั

ตวัอยา่งต่อไปน้ี (1) ปัญหาดา้นความพอประมาณ 

เช่น ผูบ้ริหารของกรมการพฒันาชุมชน ทุกระดบัไม่

ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการพฒันาบุคลากร

ตามหลกัความพอประมาณ เช่น จดัการพฒันาหรือ

ฝึกอบรมไปในทิศทางท่ีหลงในกระแสวตัถุนิยม และ

บริโภคนิยมเป็นหลกั (2) ปัญหาดา้นความมีเหตุผล 

เช่น กรมการพฒันาชุมชน พฒันาหรือฝึกอบรม

บุคลากรโดยไม่ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการสนบัสนุน

ใหบุ้คลากรปฏิบติังานตามหนา้ท่ีบนพ้ืนฐานของ

เหตุผล และความเป็นธรรม (3) ปัญหาดา้นการมี

ภูมิคุม้กนั เช่น กรมการพฒันาชุมชนไม่คาํนึงถึงการ

วางแผน และความยืดหยุน่ในการปรับตวัตาม

แนวโนม้ของปัญหาในอนาคตเม่ือจดัการพฒันา หรือ

ฝึกอบรมบุคลากร (4) ปัญหาดา้นการพ่ึงตนเอง เช่น 

กรมการพฒันาชุมชน ไม่ไดส้ร้างองคค์วามรู้เก่ียวกบั

การพฒันา หรือฝึกอบรมบุคลากรของตนเองอยา่ง

เพียงพอ (5) ปัญหาดา้นการเสริมสร้างคนใหมี้ความรู้ 

และคุณธรรม เช่น ผูบ้ริหารของกรมการพฒันา

ชุมชนทุกระดบัไม่ประพฤติตวัเป็นแบบอยา่งท่ีดีใน

การเสริมสร้างคุณภาพคนใหมี้ทั้งความรู้ และ

คุณธรรมควบคู่กนัเม่ือจดัการพฒันาหรือฝึกอบรม

บุคลากร (6) ปัญหาดา้นการรวมกลุ่ม เช่น บุคลากร

ของกรมการพฒันาชุมชนบางส่วนทาํหนา้ท่ีพฒันา

หรือฝึกอบรมอยา่งไม่เป็นทีมท่ีประสานสอดคลอ้ง

กนั (7) ปัญหาดา้นการสร้างเครือข่าย เช่น กรมการ

พฒันาชุมชนพฒันาหรือฝึกอบรมบุคลากรโดยไม่ใช้

เครือข่ายทั้งภายในและภายนอก กรมการพฒันา

ชุมชน เช่น ไม่ไดใ้ชเ้ครือข่ายเช่ือมโยงขอ้มูลผา่น

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ (8) ปัญหาดา้น

ความสมดุลและการพฒันาท่ีย ัง่ยืน เช่น กรมการ

พฒันาชุมชน พฒันาหรือฝึกอบรมบุคลากรโดยไม่

คาํนึงถึงองคร์วมทั้งระบบ แต่ใหค้วามสาํคญักบัดา้น

เศรษฐกิจเป็นหลกั เหล่าน้ีเป็นตน้ 

 ดว้ยเหตุผลท่ีแสดงถึงความเป็นมา และ

ความสาํคญั อาํนาจหนา้ท่ี ตลอดจนตวัอยา่งปัญหา

เก่ียวกบัประสิทธิภาพการบริหารจดัการ เพ่ือพฒันา

บุคลากรของกรมการพฒันาชุมชนตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงดงักล่าวขา้งตน้ จึงทาํใหผู้ศึ้กษา

สนใจศึกษา เร่ือง “ประสิทธิภาพการบริหารจดัการ

เพ่ือพฒันาบุคลากรของกรมการพฒันาชุมชนตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยนาํปัจจยัท่ีมีส่วน

สาํคญัต่อการบริหารจดัการตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 8 ดา้น มาปรับใชเ้ป็นกรอบแนวคิด พร้อม

ทั้งคาดหวงัวา่ผลการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นประโยชนท์ั้ง
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ดา้นวิชาการ และดา้นปฏิบติัต่อบุคคลและหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งประชาชนต่อไป 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย  

1. ศึกษาแนวทางการพฒันาประสิทธิภาพ

การบริหารจดัการเพ่ือพฒันาบุคลากรของกรมการ

พฒันาชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. เสนอตวัแบบการบริหารจดัการเพ่ือ

พฒันาบุคลากรของกรมการพฒันาชุมชนตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ

การบริหารจดัการเพ่ือพฒันาบุคลากรของกรมการ

พฒันาชุมชน ตามแนวคิดการบริหารจดัการความรู้ 

 

แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 ผูวิ้จยัไดมี้การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและ

ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง คือ แนวคิดการบริหารจดัการ

ความรู้ (Knowledge Management--KM) 5 ดา้น คือ 

 1. การกาํหนดวิสยัทศัน ์ 

 2. การกาํหนดยทุธศาสตร์  

 3. การกาํหนดรูปแบบการบริหารจดัการ

ความรู้  

 4. การเขา้สู่กระบวนการบริหารจดัการ

ความรู้ 

 5. การประเมินผล 

กรอบแนวคิดการวจัิย  

 กรอบแนวคิดในการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ย ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัต่อแนวทางการ

พฒันาการบริหารจดัการเพ่ือพฒันาบุคลากรของกรมการพฒันาชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 8 ดา้น และ

ตวัแปรตาม คือ ปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัต่อประสิทธิภาพการบริหารจดัการเพ่ือพฒันาบุคลากรของกรมการพฒันา

ชุมชน ตามแนวคิดการบริหารจดัการความรู้ (Knowledge Management--KM) 5 ดา้น ดงัภาพ 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1.1 กรอบแนวคิดท่ีแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม 

 

ปัจจยัทีม่ส่ีวนสําคญัต่อแนวทางการพฒันา 

การบริหารจดัการเพือ่พฒันาบุคลากรของ 

กรมการพฒันาชุมชนตามปรัชญาของ 

เศรษฐกจิพอเพยีง 8 ด้าน  

------------------------------------------------- 

1) ความพอประมาณ  

2) ความมีเหตุผล  

3) การมีภูมิคุม้กนั  

4) การพ่ึงตนเอง 

5) การเสริมสร้างคนใหมี้ความรู้ 

 และคุณธรรม  

6) การรวมกลุ่ม  

7) การสร้างเครือข่าย 

8) ความสมดุลและการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

ปัจจยัทีม่ส่ีวนสําคญัต่อประสิทธิภาพการ

บริหารจดัการเพือ่พฒันาบุคลากรของ

กรมการพฒันาชุมชนตามแนวคดิการบริหาร

จดัการความรู้ 5 ด้าน 

---------------------------------------- 

1) การกาํหนดวสิยัทศัน์  

2) การกาํหนดยทุธศาสตร์  

3) การกาํหนดรูปแบบการบริหาร 

     จดัการความรู้  

4) การเขา้สู่กระบวนการบริหาร 

     จดัการความรู้ 

5) การประเมินผล 
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วธีิดําเนินการวจัิย  

 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัแบบผสมผสานโดย

เนน้การวิจยัเชิงปริมาณเป็นหลกั  

  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรจาํนวน 1,305 คน เป็นนกัวิชาการ

พฒันาชุมชนของกรมการพฒันาชุมชนในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

                                                

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย                                                                                                                                                            

 เป็นแบบสอบถามมีค่าความเช่ือถือไดท่ี้

ระดบั 0.96 ผูศึ้กษาเลือกใชแ้บบสอบถามแบบมาตร

ประเมินค่า โดยกาํหนดใหมี้นํ้าหนกัเปรียบเทียบกนั 

เป็นการแบ่งมาตราส่วนประมาณค่า ตีความหมาย

เป็น 3 ระดบั ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลพ้ืนฐานส่วน

บุคคลของนกัวิชาการพฒันาชุมชน ไดแ้ก่ เพศ และ

การศึกษา ส่วนท่ี 2 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัแนวทางการ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการเพ่ือพฒันา

คุณภาพชีวิตเกษตรกรของสาํนกังานการปฏิรูปท่ีดิน

เพ่ือเกษตรกรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตามกรอบแนวเศรษฐกิจพอเพียง 8 ดา้น และส่วนท่ี 3 

เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัประสิทธิภาพการบริหารจดัการ

เพ่ือพฒันาบุคลากรของกรมการพฒันาชุมชนตาม

แนวคิดการบริหารจดัการความรู้ 5 ดา้น 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์

กลบัคืนมาไดจ้าํนวน 1,205 ชุด คิดเป็นร้อยละ 92.34 

ของประชากรทั้งหมด เกบ็ขอ้มูลจากแบบสอบถาม

และการสมัภาษณ์เชิงลึกดว้ยตนเอง 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า 

การถดถอยพหุคูณ และการหาค่าสมัประสิทธ์ิ 

สหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั 

 

ผลการวจัิย  

 1. ผลการศึกษาแนวทางการพฒันา

ประสิทธิภาพการบริหารจดัการเพ่ือพฒันาบุคลากร

ของกรมการพฒันาชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง พบวา่ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 

และเม่ือจาํแนกรายดา้น เรียงตามลาํดบัค่าเฉล่ียจาก

มากไปนอ้ย พบวา่ ประชากรเห็นดว้ยในระดบัมาก 2 

ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการสร้างเครือข่าย และดา้นความมี

เหตุผล ส่วนท่ีเหลืออีก 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการ

รวมกลุ่ม ดา้นการมีภูมิคุม้กนั ดา้นความสมดุลและ

การพฒันาท่ีย ัง่ยืน ดา้นการพ่ึงพาตนเอง ดา้นการ

เสริมสร้างคนใหมี้ความรู้คู่คุณธรรม และดา้นความ

พอประมาณ และขอ้เสนอสาํหรับแนวทางการพฒันา

ประสิทธิภาพท่ีสาํคญั คือ ควรนาํระบบเครือข่ายท่ี

ทนัสมยัมาประยกุตใ์ชก้บัการพฒันาหรือฝึกอบรม

บุคลากร 

 2. ผลการเสนอตวัแบบการบริหารจดัการ

เพ่ือพฒันาบุคลากรของกรมการพฒันาชุมชนตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิภาพการบริหารจดัการเพ่ือพฒันาบุคลากร

ของกรมการพฒันาชุมชน ตามแนวคิดการบริหาร

จดัการความรู้ พบวา่ ตวัแบบการบริหารจดัการเพ่ือ

พฒันาบุคลากรของกรมการพฒันาชุมชนตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมี 6 ปัจจยั ไดแ้ก่ ( 1) ความ

พอประมาณ (2) การมีภูมิคุม้กนั (3) การพ่ึงตนเอง (4) 

การเสริมสร้างคนใหมี้ความรู้คู่คุณธรรม (5) การ

สร้างเครือข่าย และ (6) ความสมดุลและการพฒันาท่ี

ย ัง่ยืนท่ีเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการ

บริหารจดัการเพ่ือพฒันาบุคลากรของกรมการพฒันา

ชุมชนตามแนวคิดการบริหารจดัการความรู้อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติ สรุปไดด้งัภาพ 2  
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ภาพ 2 ตวัแบบการบริหารจดัการเพ่ือพฒันาบุคลากรของกรมการพฒันาชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดย 

การบูรณาการปัจจยัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และปัจจยัการบริหารจดัการความรู้  

 

การอภิปรายผล  

 1. จากผลการศึกษาแนวทางการพฒันา

ประสิทธิภาพการบริหารจดัการเพ่ือพฒันาบุคลากร

ของกรมการพฒันาชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง พบวา่ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 

เหตุผลสาํคญัท่ีกลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็นนกัวิชาการ

พฒันาชุมชนเห็นดว้ยในระดบัปานกลางดงักล่าว

แทนท่ีจะเห็นดว้ยในระดบัมากหรือในระดบันอ้ย ผู ้

ศึกษามีความเห็นวา่ ถึงแมก้รมการพฒันาชุมชน (1) 

ไดค้าํนึงถึงการใชง้บประมาณท่ียึดแนวทางสายกลาง

ในฝึกอบรมบุคลากรดว้ยความประหยดั และ (2) มี

การวางแผนพฒันาท่ีเนน้การทาํงานเป็นทีมในการ

1. ดา้นการกาํหนดวสิัยทศัน์ 

2. ดา้นการกาํหนดยทุธศาสตร์ 

 
3. ดา้นการกาํหนดรูปแบบ 

การบริหารจดัการความรู้ 

 

4. ดา้นการเขา้สู่กระบวนการ

บริหารจดัการความรู้ 

5. ดา้นการประเมินผล 

3. ดา้นการพึ่งตนเอง 

 

4. ดา้นการเสริมสร้างคน 

 

2. ดา้นการมีภูมิคุม้กนั 

 

1. ดา้นความพอประมาณ 

5. ดา้นการสร้างเครือข่าย 

6. ดา้นความสมดุล 

และการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

ปัจจัยปรัชญาของ                     

เศรษฐกจิพอเพยีง 
ปัจจัยการบริหาร             

จัดการความรู้ 

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพือ่พฒันาบุคลากร 

ของกรมการพฒันชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
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จดัทาํหลกัสูตรฝึกอบรมบุคลากรท่ีมีความชดัเจนเพ่ือ

เตรียมความพร้อมใหบุ้คลากรมีความสามารถในการ

เผชิญปัญหาและผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มแลว้ เป็นต้น ก็ตาม 

แต่ในเวลาเดียวกัน (1) บุคลากรของกรมการพฒันา

ชุมชนบางส่วนท่ีทาํหนา้ท่ีพฒันาหรือฝึกอบรมยงั

ขาดการนาํระบบเครือข่ายหรือระบบส่ือสารท่ี

ทนัสมยัมาใชใ้นการพฒันาหรือฝึกอบรม รวมทั้ง (2) 

ผูบ้ริหารของกรมการพฒันาชุมชนบางส่วนไม่

คาํนึงถึงการสนบัสนุนการพฒันาหรือฝึกอบรม

บุคลากรในเร่ืองความสมดุลในดา้นวตัถุควบคู่กบั

ดา้นจิตใจ เม่ือเป็นเช่นน้ี จึงมีส่วนสาํคญัทาํให้กลุ่ม

ตวัอย่างลว้นเห็นดว้ยในระดบัปานกลางต่อแนว

ทางการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการเพ่ือ

พฒันาบุคลากรของกรมการพฒันาชุมชนตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงแทนท่ีจะเห็นดว้ยในระดบัมาก

หรือในระดบันอ้ยดงักล่าวสาํหรับในเร่ืองของการ

วางแผนน้ี สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ดูบรินท ์และ 

ไอรีแลนด ์(Dubrin & Ireland, 1993, p. 107) ท่ีให้

ความสาํคญักบัในดา้นการวางแผน และการควบคุม

ไวด้ว้ยวา่ “กระบวนการในการกาํหนดเป้าหมายไว้

ในอนาคต การใชท้รัพยากร และการปฏิบติังานท่ีจะ

ใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้การวางแผน

จะเก่ียวเน่ืองกบัวิสยัทศัน ์พนัธกิจ เป้าหมาย และกล

ยทุธ์ ซ่ึงส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีผูบ้ริหารตอ้งระลึกอยูเ่สมอ

วา่จะมอบหมายใหใ้คร ทาํอะไร ท่ีไหน เม่ือไร ทาํไม

ตอ้งทาํ และทาํอยา่งไร เพ่ือเป็นหลกัประกนัใน

ปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไวอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การวางแผนอาจมี

ความหมายในอีกมุมมองหน่ึงว่าเป็นเร่ืองการ

ตดัสินใจ ในการจดัเตรียมส่ิงต่าง ๆ ท่ีตอ้งการใน

ปัจจุบนัและวิธีการปฏิบติัเพ่ือรับมือกบัเหตุการณ์ท่ี

จะเกิดข้ึนในอนาคต อยา่งไรก็ตาม “การวางแผน” จะ

ถกูพิจารณาในแง่ของกระบวนการหรือวิธีการในการ

จดัทาํ ในขณะท่ี “แผน” คือผลท่ีไดจ้ากกระบวนการ

วางแผนท่ีจดัทาํเสร็จเรียบร้อยแลว้ออกมาเป็น

เอกสารท่ีสามารถนาํไปอา้งอิงหรือควบคุมการ

ดาํเนินงานต่อไป” สาํหรับในเร่ืองของสาเหตุในการ

ฝึกอบรมตามสภาพแวดลอ้มเปล่ียนแปลงไปน้ี 

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เครือวลัย ์ ล่ิมอภิชาต 

(2547, หนา้  6-7) กล่าวถึงการท่ีบุคลากรตอ้งเขา้รับ

การพฒันาหรือฝึกอบรมมีสาเหตุส่วนหน่ึงมาจากการ

ท่ีสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกองคก์รมีการ

เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา การฝึกอบรมช่วยให้

บุคลากรเรียนรู้ไดเ้ร็วยิ่งข้ึน และสาํหรับขอ้เสนอแนว

ทางการพฒันาประสิทธิภาพท่ีสาํคญั คือ ควรนาํ

ระบบเครือข่ายท่ีทนัสมยัมาประยกุตใ์ชก้บัการพฒันา

หรือฝึกอบรมบุคลากรนั้น ผูศึ้กษามีความเห็นวา่ 

ประชากรท่ีตอบแบบสอบถามไดเ้ลง็เห็นถึง

ความสาํคญัของการนาํระบบเครือข่ายท่ีทนัสมยัมา

ประยกุตใ์ชก้บัการพฒันาหรือฝึกอบรมบุคลากรวา่

เป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

จดัการเพ่ือพฒันาบุคลากรของกรมการพฒันาชุมชน

ไดเ้ป็นอยา่งดี เพราะการใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่และ

ระบบเครือข่ายมาประยกุตใ์ชน้ั้นเป็นกลยทุธ์ท่ีสาํคญั

มากในปัจจุบนั ซ่ึงเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนโดยเฉพาะ

อยา่งยิ่งในภาคเอกชนท่ีมีการแข่งขนักนัอยา่งสูง โดย

มีการนาํระบบเครือข่ายท่ีทนัสมยัมาประยกุตใ์ชใ้น

การใหบ้ริการลกูคา้ของตนเพ่ือเอาชนะใจลกูคา้ใน

การใหบ้ริการ ดงั ภาณุ ลิมมานนท ์(2548, หนา้ 167-

168) ไดน้าํเสนอกลยทุธ์การใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่

มาสนบัสนุนการใหบ้ริการลกูคา้ของบริษทั แอด

วานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) (Advance 

Info Service PLC.) ท่ีเรียกกนัโดยทัว่ไปวา่ บริษทั 

AIS ท่ีทาํธุรกิจใหบ้ริการโทรศพัทมื์อถือในประเทศ

ไทยท่ีมีส่วนแบ่งตลาดมากเป็นลาํดบัท่ี 1 ของ

ประเทศ ไดก้าํหนดแนวทางการใหบ้ริการประชาชน

ท่ีมุ่งเนน้การจดัสรรงบประมาณใหก้บัระบบการ
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จดัการสารสนเทศมาใชก้บัการบริหารงานภายใน 

เพ่ือวางรากฐานการใหบ้ริการในอนาคตไม่วา่จะเป็น

เร่ืองระบบฐานขอ้มูลลูกคา้ (database system) ซ่ึง

เป็นการเกบ็ขอ้มลูพฤติกรรมการใชง้านของลกูคา้ 

อนันาํไปสู่การรับบริการท่ีจะสนองตอบแก่ลกูคา้ได้

อยา่งจาํเพาะเจาะจงตามความตอ้งการ หรือการ

จดัระบบอุปกรณ์สาํนกังานอตัโนมติั ติดตั้งระบบ

คอมพิวเตอร์ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาขีด

ความสามารถในดา้นการใหบ้ริการท่ีทดัเทียมคู่แข่ง

ระดบัชาติ มีการร่วมพนัธมิตรกบับริษทัอ่ืน (strategic 

partner) เพ่ือใชค้วามรู้หรือทรัพยากรร่วมกนัในการ

ลดตน้ทุน อีกทั้งการสร้างตวัแบบ “Care for 

Excellence” 4E (4 Excellence) คือ ความเป็นเลิศดา้น 

(1) บุคลากร (2) เทคโนโลยี (3) บริการ และ (4) 

เครือข่าย 

 2. จากผลการเสนอตวัแบบการบริหาร

จดัการเพ่ือพฒันาบุคลากรของกรมการพฒันาชุมชน

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิภาพการบริหารจดัการเพ่ือพฒันาบุคลากร

ของกรมการพฒันาชุมชน ตามแนวคิดการบริหาร

จดัการความรู้ พบวา่ ตวัแบบการบริหารจดัการเพ่ือ

พฒันาบุคลากรของกรมการพฒันาชุมชนตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมี 6 ปัจจยั ไดแ้ก่ (1) ความ

พอประมาณ (2) การมีภูมิคุม้กนั (3) การพ่ึงตนเอง (4) 

การเสริมสร้างคนใหมี้ความรู้คู่คุณธรรม (5) การ

สร้างเครือข่าย และ (6) ความสมดุลและการพฒันาท่ี

ย ัง่ยืนท่ีเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการ

บริหารจดัการเพ่ือพฒันาบุคลากรของกรมการพฒันา

ชุมชนตามแนวคิดการบริหารจดัการความรู้อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติ ผูศึ้กษาเห็นวา่ การทาํงานดา้นการ

พฒันาประสิทธิภาพบุคลากรตอ้งมีหลกัวิธีการในการ

ดาํเนินงาน การจดัการความรู้อยา่งถกูตอ้งเหมาะสม 

พอประมาณกบัฐานะตาํแหน่งของบุคลากร ระยะเวลา 

และงบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรร กรอบความคิด 

ทฤษฎีเก่ียวกบัการกาํหนดนโยบาย แผนงาน 

โครงการ และวิสัยทศัน ์ภาพลกัษณ์ (vision, image)  

ในการบริหารจดัการการพฒันาประสิทธิภาพบุคลากร 

ตลอดถึงการบริหารนโยบาย แผนงานโครงการ

ดาํเนินการพฒันากิจกรรมเพ่ือการพฒันาชุมชนใน

หมู่บา้นจะตอ้งมีพ้ืนฐานของการจดัการความรู้แก่

บุคลากรทุกระดบั กรมการพฒันาชุมชนจึงตอ้ง

ตระหนกัในการนาํปัจจยัหลกัในการบริหารจดัการ 

การเรียนรู้ของบุคลากรในองคก์รมากาํหนดเป็น

หลกัสูตรการฝึกอบรมบุคลากร โดยผูมี้หนา้ท่ีในดา้น

การพฒันาประสิทธิภาพบุคลากรตอ้งเรียนรู้ทาํความ

เขา้ใจในการใชปั้จจยัการจดัการความรู้มาใชใ้นการ

กาํหนดหลกัสูตร และการบริหารจดัการความรู้เพ่ือ

การพฒันาบุคลากรอยา่งชดัเจน บุคลากรจึงมีวิญญาณ

ของนกัพฒันาชุมชนอยา่งแทจ้ริง และสามารถจดัการ

ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน และวิเคราะห์ 

สงัเคราะห์ปัญหาของชุมชนทุก ๆ ดา้นไดอ้ยา่ง

เหมาะสม และสามารถร่วมคิดกบัผูน้าํชุมชน 

ประชาชน และองคก์รของประชาชนไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพในการวางโครงการพฒันาชุมชน ดงันั้น 

การพฒันาประสิทธิภาพบุคลากรของกรมการพฒันา

ชุมชนจึงมีความจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งนาํปัจจยัการ

บริหารจดัการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

ในการพฒันาประสิทธิภาพบุคลากร ตั้งแต่การกาํหนด

คุณสมบติัของบุคคลท่ีจะสมคัรเขา้มาทาํงาน การ

จดัการฝึกอบรมทุก ๆ ระดบั เพ่ือเสริมสร้างความรู้ 

ความรู้สึกนึกคิด จิตใจ ความเสียสละ จริยธรรม 

คุณธรรม มโนธรรม และวฒันธรรมการปฏิบติังานกบั

ประชาชน แบบคิดร่วมกนั ตดัสินใจร่วมกนั 

ปฏิบติังานร่วมกนั และรับผิดชอบร่วมกนั การ

ดาํเนินงานพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละทุนมนุษย ์

เก่ียวกบัการเสริมสร้างศกัยภาพของบุคลากรจึงตอ้ง

ตั้งอยูบ่นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งเนน้ไป

ท่ี 6 ปัจจยัสาํคญั ไดแ้ก่ (1) ความพอประมาณ (2) การ
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มีภูมิคุม้กนั (3) การพ่ึงตนเอง (4) การเสริมสร้างคน

ใหมี้ความรู้คู่คุณธรรม (5) การสร้างเครือข่าย และ (6) 

ความสมดุลและการพฒันาท่ีย ัง่ยืน แต่อยา่งไรกดี็ 

แมว้า่ ปัจจยั 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น (1) ความมีเหตุผล 

และ (2) การรวมกลุ่ม จะเป็นปัจจยัท่ีไม่มีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิภาพการบริหารจดัการเพ่ือพฒันาบุคลากร

ของกรมการพฒันาชุมชนตามแนวคิดการบริหาร

จดัการความรู้กต็าม แต่กรมการพฒันาชุมชนกค็วรหา

แนวทางในการสนบัสนุนใหก้ลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติท่ี

ดีต่อการบริหารจดัการเพ่ือพฒันาบุคลากรของ

กรมการพฒันาชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงดา้นความมีเหตุผล และดา้นการรวมกลุ่ม

ต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะ  

 1. ผูบ้ริหารของกรมการพฒันาชุมชนทุก

ระดบัควรประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการ

ดาํรงชีวิตบนทางสายกลาง มีความเป็นอยู่อยา่ง

ประมาณตน ตามฐานะ โดยไม่หลงใหลหรือยึดติด

กบักระแสวตัถุนิยมและบริโภคนิยม 

 2. กรมการพฒันาชุมชนควรพฒันาหรือ

ฝึกอบรมบุคลากรใหป้ฏิบติังานตามหนา้ท่ีบน

พ้ืนฐานของเหตุผล ความเป็นธรรม จริยธรรม มี

ความรับผิดชอบในหนา้ท่ี และไม่แสวงหา

ผลประโยชนจ์ากตาํแหน่งหนา้ท่ี 

 3. กรมการพฒันาชุมชนควรคาํนึงถึงการ

วางแผนท่ียืดหยุ่นตามแนวโนม้ของปัญหาในการ

พฒันาหรือฝึกอบรมบุคลากรในอนาคต 

 4. กรมการพฒันาชุมชนควรพฒันาหรือ

ฝึกอบรมบุคลากรเก่ียวกบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้อนั

จะนาํไปสู่ความกา้วหนา้องคก์ารอยา่งมัน่คงและ

ยัง่ยืน 

 5. ผูบ้ริหารของกรมการพฒันาชุมชนทุก

ระดบัควรสนบัสนุนการพฒันาหรือฝึกอบรม

บุคลากรเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพคนใหมี้ทั้งความรู้

และคุณธรรมควบคู่กนัไป 

 6. กรมการพฒันาชุมชนควรพฒันาบุคลากร

ฝึกอบรมใหเ้ป็นทีมงานประสิทธิภาพท่ีสามารถคิด

แกปั้ญหาไดอ้ยา่งประสาน สอดคลอ้งกนั 

 7. กรมการพฒันาชุมชนควรจดังบประมาณ

ในการจดัซ้ืออุปกรณ์และเทคโนโลยีระบบการ

ส่ือสารแบบเครือข่ายใหเ้พียงพอกบัจาํนวนผูเ้ขา้

อบรม 

 8. กรมการพฒันาชุมชนควรจา้งผูเ้ช่ียวชาญ

ดา้นหลกัสูตรมาพฒันาหลกัสูตรท่ีมีความสมดุลทั้ง

ในดา้นการพฒันาคนใหมี้คุณภาพและคุณธรรม

ควบคู่กนัไป 

 9. กรมการพฒันาชุมชนควรนาํระบบ

เครือข่ายมาสนบัสนุนการพฒันาหรือฝึกอบรม

บุคลากร เช่น การนาํระบบส่ือสารท่ีทนัสมยั และ

ระบบขอ้มลูสารสนเทศมาใชใ้นการพฒันาหรือ

ฝึกอบรมพร้อมกนัหลายแห่ง และการแบ่งกลุ่ม

สมัมนายอ่ย 

 10. กรมการพฒันาชุมชนควรสร้างบุคคล

ตน้แบบ และสรรหาบุคคลท่ีมีความเป็นมืออาชีพ 

หรือจดักิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างผูบ้ริหารมืออาชีพ เพ่ือ

เป็นตวัอยา่งแก่ผูบ้ริหารของกรมการพฒันาชุมชนท่ีมี

ความรู้ ความสามารถ และมีคุณภาพ ในการพฒันา

บุคลากรตามหลกัความพอประมาณ 

 11. กรมการพฒันาชุมชนควรนาํปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการ

เพ่ือพฒันาบุคลากร 6 ดา้นดงักล่าว มากาํหนดเป็นตวั

แบบ กลุ่มตวัช้ีวดั หรือตวัช้ีวดั (Key Performance 

Indicator--KPI) ในการบริหารจดัการเพ่ือพฒันา

บุคลากรของกรมการพฒันาชุมชน 
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ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป  

 1. การวิจยัคร้ังต่อไปอาจนาํปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 8 ดา้นไปปรับใชเ้ฉพาะบางดา้นท่ี

เหมาะสมกบัหน่วยงานท่ีศึกษาก็ได ้โดยไม่

จาํเป็นตอ้งนาํไปใชค้รบทั้งหมดทุกดา้น แต่ควรให้

เหตุผลไวด้ว้ยเสมอ 

 2. ควรทาํวิจยัแบบเจาะลึกดา้นการบริหาร

จดัการของกรมการพฒันาชุมชนแต่ละดา้นอยา่ง

เจาะจง เช่น ดา้นการมีภูมิคุม้กนั ดา้นการเสริมสร้าง

คนใหมี้ความรู้และคุณธรรม และดา้นการรวมกลุ่ม 

เป็นตน้ 

 3. ควรทาํวิจยัเชิงคุณภาพ โดยมุ่งเนน้กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งและบุคลากรในกรมการ

พฒันาชุมชน เพ่ือหาแนวทางในการสร้างกรอบ

แนวคิด หรือตวัแบบในการบริหารจดัการท่ีมี

ประสิทธิภาพเป็นเลิศ  

 4. ควรวิจยัโดยเพ่ิมกลุ่มตวัอยา่งใหม้ากข้ึน 

หรือวิจยักบักลุ่มตวัอยา่งอ่ืน ๆ โดยขยายขอบเขต

การศึกษาใหก้วา้งขวางข้ึน โดยอาจครอบคลุมถึงผู ้

เขา้ฝึกอบรมกบักรมการพฒันาชุมชน 

 5. ควรทาํวิจยัโดยใช้กรอบแนวคิดหรือตวั

แบบอ่ืนสาํหรับการศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิภาพ

การบริหารจดัการเพ่ือพฒันาบุคลากรของกรมการ

พฒันาชุมชน เช่น การบริหารจดัการตามแนว

พระราชดาํริ การบริหารจดัการตามแนวทาง

ทศพิธราชธรรม ตวัแบบคุณลกัษณะท่ีดี 8 ประการ

ของ ก.พ.ร. I AM READY และการบริหารจดัการ

ตามแนวทางคุณธรรม เป็นตน้ 

 6. ควรทาํวิจยัในเชิงเปรียบเทียบ เช่น วิจยั

การบริหารจดัการของกรมการพฒันาชุมชนกับ

หน่วยงานอ่ืนท่ีมีกรอบภาระงานใกลเ้คียงหรือ

คลา้ยกนั เป็นตน้ 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาผู้นําระดับสูงของกระทรวงกลาโหมตามแนวพระราชดําริเพือ่รองรับ

ประชาคมอาเซียน 

Strategy for Senior Leaders Development of the Ministry of Defiance According to the 

Royal Initiatives for Supporting ASEAN Community 

  

                                                                                                                   พหล สง่าเนตร และ ประณต นนัทิยะกุล                                                                                                                                                                        

บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ี เป็นการวิจยัแบบผสมผสาน มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษาสภาพคุณลกัษณะ ขีดความสามารถ และ

แนวทางการพฒันา ผูน้าํระดบัสูงของกระทรวงกลาโหมในปัจจุบนั (2) ศึกษาคุณลกัษณะและขีดความสามารถของผูน้าํ

ระดบัสูงท่ีเหมาะสมสาํหรับภารกิจในกรอบประชาคมอาเซียน (3) กาํหนดยทุธศาสตร์การพฒันาผูน้าํระดบัสูงของ

กระทรวงกลาโหมใหพ้ร้อมรับภารกิจในกรอบประชาคมอาเซียนโดยอาศยัแนวพระราชดาํริเป็นกรอบความคิด  ทาํการ

วิจยัเชิงคุณภาพโดยรวบรวมขอ้มลูเชิงเอกสารและสมัภาษณ์เชิงลึกผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงของกระทรวงกลาโหม เพ่ือ

จดัทาํยทุธศาสตร์ และใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณกบันกัศึกษาวิทยาลยัการทพับกสาํหรับปรับปรุงยทุธศาสตร์ ผลการวิจยั

พบวา่ ยทุธศาสตร์พฒันาผูน้าํระดบัสูงคือยทุธศาสตร์ AAA ประกอบดว้ย (1) ยทุธศาสตร์นาํสร้างความตระหนกัรู้  มี 2 

กลยทุธ์ คือกลยทุธ์พฒันาภายใน และ กลยทุธ์สร้างเครือข่ายภายนอก  (2) ยทุธศาสตร์หลกัมุ่งสู่การพฒันา มี 6 กลยทุธ์ 

คือกลยทุธ์รู้เท่าทนัสถานการณ์  กลยทุธ์เช่ียวชาญยทุธศาสตร์  กลยทุธ์พฒันาความรอบรู้  กลยุทธ์พฒันาทกัษะความ

เช่ียวชาญ กลยทุธ์พฒันาจินตนาการ และ กลยทุธ์พฒันาคุณลกัษณะ  และ (3) ยทุธศาสตร์ย ัง่ยืนสร้างค่าภูมิคุม้กนั มี 4 

กลยทุธ์ คือ กลยทุธ์พฒันากระบวนคิด กลยทุธ์กาํหนดทิศรับราชการ กลยทุธ์สร้างมาตรฐานผูบ้ริหาร และ กลยทุธ์ปรับ

มาตรการสนบัสนุนตรวจสอบ รวมเรียกวา่กลยุทธ์ TOPCOMMANDER 

 

คําสําคัญ: ผูน้าํระดบัสูงของกระทรวงกลาโหม, ยทุธศาสตร์, คุณลกัษณะ, ขีดความสามารถ, แนวพระราชดาํริ 

  

Abstract 

 The purpose of this research is as follows: first, to study the present characters and competencies, including 

the development process, of senior leaders of the ministry of defense, second, to study the suitable characters and 

competencies of these leaders, within the new context of ASEAN community, third, to create strategy for 

development of these leaders, according to the Royal Initiatives, for supporting ASEAN community. The mixed 

method research, mainly qualitative, was used.  Data was collected by documentary research and in-depth interviews 

with high ranking officers, in charge of policy, and personal development.  The study found that, the development 

strategy which was named AAA strategy, consisted of 3 basic strategies and 12 operational strategies, called 

“TOPCOMMANDER”.   First, awareness strategy composed of transformation and outsider operational strategies.  

Second, acknowledgement strategy consisted of perception, competence, orientation, mastery, mentality, and attribute 
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operation strategies.  Third, assurance strategy consisted of notion, distinctiveness, executive standard and 

reinforcement operational strategies.  

  

Keywords:  senior leader of the ministry of defiance, strategy, characters, The Royal Initiatives, competency 

 

ความนํา  

 ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยตอ้งเขา้สู่

ประชาคมอาเซียน โดยอาเซียนไดก้าํหนด เป้าหมายท่ีจะ

ธาํรงรักษาสนัติภาพความมัน่คงของภูมิภาค แกปั้ญหา

ความขดัแยง้ดว้ยสนัติวิธี รวมทั้งเตรียมรับภยัคุกคาม

รูปแบบใหม่ ( ศูนยศึ์กษายทุธศาสตร์ สถาบนัวิชาการ

ป้องกนัประเทศ กองบญัชาการกองทพัไทย, 2554, หนา้, 

52-57)  กระทรวงกลาโหมจึงตอ้งมีภารกิจเพ่ิมข้ึน ใน

บริบทความมัน่คงท่ีเปล่ียนแปลงไป  คุณลกัษณะและขีด

ความสามารถของผูน้าํระดบัสูงท่ีมีอยูไ่ม่เพียงพอกบั

ภารกิจความมัน่คงในกรอบของประชาคมอาเซียน ตอ้ง

พฒันาเพ่ิมเติม  ดงันั้นผูวิ้จยัจึงทาํการศึกษาเพ่ือกาํหนด

ยทุธศาสตร์พฒันาผูน้าํระดบัสูงโดยประยกุตใ์ชแ้นว

พระราชดาํริเป็นกรอบความคิด 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์3 ประการ คือ 

1.  เพ่ือศึกษา สภาพคุณลกัษณะและขีด

ความสามารถ รวมทั้งแนวทางการพฒันาผูน้าํระดบัสูง

ของกระทรวงกลาโหมท่ีดาํเนินการอยูใ่นปัจจุบนั 

 2.  เพ่ือศึกษา คุณลกัษณะ และขีดความสามารถ

ของผูน้าํระดบัสูงของกระทรวงกลาโหม ท่ีเหมาะสม

สาํหรับภารกิจใหม่ในกรอบประชาคมอาเซียน 

 3.  เพ่ือกาํหนดยทุธศาสตร์การพฒันาผูน้าํ

ระดบัสูงของกระทรวงกลาโหมใหพ้ร้อมรับภารกิจใหม่ 

ในสภาวะแวดลอ้มของประชาคมอาเซียน โดยอาศยัแนว

พระราชดาํริของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัเป็นกรอบ

ความคิด 

 

แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 การวิจยัน้ี ผูวิ้จยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฏี และ

งานวิจยั ต่าง ๆ อยา่งหลากหลาย เช่น 

ในประเดน็การกาํหนดยทุธศาสตร์ ไดศึ้กษาแนวทางของ

วิทยาลยัการทพับก (พลตรีพจน ์ พงษสุ์วรรณ, 2548, 

หนา้ 141-146), วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (2556, 

หนา้ 7-11) และวิทยาลยัการทพับกสหรัฐอเมริกา 

(Yarger, 2010, pp. 53-66) ในเร่ืองผูน้าํและการพฒันา

ผูน้าํ ไดศึ้กษางานของ Avolio Walumbwa and Weber 

(2009, pp. 423-431) Campbell and Samiec (2008, pp. 

65-75), Bapat et al. (2007, pp. 6-50), องคก์าร

สหประชาชาติ (United Nations Office of Human 

Resources Management, 2010, p. 10), กองทพับก

สหรัฐฯ (Department of the Army, 2006, pp. 2-7), และ

โรงเรียนเสนาธิการทหารบกสหรัฐฯ (USA. Command 

and General Staff College, 2009, pp. 1-15).   

สาํหรับประชาคมอาเซียนไดศึ้กษา ปัญหาความมัน่คง

รูปแบบใหม่ ความเป็นมาและอนาคต ของประชาคม

อาเซียน (ศูนยศึ์กษายทุธศาสตร์ สถาบนัวิชาการป้องกนั

ประเทศ กองบญัชาการกองทพัไทย, 2554, หนา้ 42-63) 

การดาํเนินงานดา้นความมัน่คงของอาเซียน (กองอาเซียน

, 2555, หนา้ 20-24) แนวคิดเก่ียวกบัไทยและอาเซียน  

(สุรชาติ  บาํรุงสุข, 2555, หนา้ 11-15) ปัญหาดา้นความ

มัน่คงของไทย (กรมข่าวทหาร กองบญัชาการกองทพั

ไทย, 2555, หนา้ 17-27), และบทบาทหนา้ท่ีรับผิดชอบ

ของกองทพัไทยในบริบทใหม่ (กรมอาเซียน กระทรวง

การต่างประเทศ, 2553, หนา้ 4-26) 

ไดศึ้กษานโยบายของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม 

(กระทรวงกลาโหม, 2555, หนา้ 1-3) นโยบายของ
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สาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหม (สาํนกังาน

ปลดักระทรวงกลาโหม, 2554, หนา้ 1-4) แนวความคิด

ตามยทุธศาสตร์การป้องกนัประเทศ (กรมกาํลงัพลทหาร 

กองบญัชาการกองทพัไทย, 2552, หนา้ 3-18), และ

แผนพฒันากาํลงัพลดว้ยการศึกษาของกองทพับก  

(กรมกาํลงัพลทหารบก, 2554, หนา้ 1-5)  

แนวพระราชดาํริเร่ือง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ

หลกัการทรงงานของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 

(สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาติ, 2554, หนา้ 14-24)     

 

 

  

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีใชก้ารวิจยัแบบผสมผสาน 

ประกอบดว้ยการศึกษาเอกสาร การวิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึง

เป็นการวิจยัหลกัในขั้นการจดัทาํร่างยทุธศาสตร์ และใน

ขั้นการพฒันายทุธศาสตร์  และการวิจยัเชิงปริมาณ 

(quantitative research) เพ่ือการตรวจสอบร่างยทุธศาสตร์

และปรับปรุงสาํหรับการนาํเสนอ 

การวจัิยเชิงคุณภาพ 

ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ  

ผูใ้หข้อ้มลูสาํคญัในขั้นตอนการจดัทาํร่าง

ยทุธศาสตร์ คือผูบ้งัคบับญัชาชั้นสูง 16 คน ซ่ึงรับผิดชอบ

ผู้นําระดบัสูงของ กห. 
-สภาพคุณลกัษณะ 

-ขีดความสามารถ 

-แนวทางการพฒันา 

หน่วยฝึกศึกษา 

-วปอ. 

-ว.เหล่าทพั/วสท. 

-รร.สธ.เหล่าทพั 

 

 

 

สภาวะแวดล้อมด้านความ

มัน่คง 

-สภาวะแวดลอ้มทัว่ไป 

-สภาวะแวดลอ้มในกรอบ

อาเซียน 

ภัยคุกคาม/ภารกจิ 

-ภยัคุกคามเดิม 

-ภยัคุกคามในกรอบอาเซียน 

ผู้นํายุคใหม่ 

-ผูน้าํทางพลเรือน-ผูน้าํทางทหาร 

 

 

แนวพระราชดาํริ 
-หลกัทศพิธราชธรรม 

-หลกัปรัชญาของ ศก.พอเพียง 

-หลกัการทรงงาน 

-พระบรมราโชวาท 

หลกัการกาํหนด ยศ. 
-วตัถุประสงค ์

-แนวทางการปฏิบติั 

-เคร่ืองมือ 

         คุณลกัษณะ/ขีดความสามารถ ของผูน้าํระดบัสูงของกระทรวงกลาโหม 

 

 

การพฒันาผูน้าํระดบัสูงของกระทรวงกลาโหม 

ยทุธศาสตร์การพฒันาผูน้าํระดบัสูงของกระทรวงกลาโหมตามแนวพระราชดาํริ เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน

่  



EAU HEritAgE JoUrnAl
Social Science and Humanity90 Vol. 5 No. 3 September-December 2015

นโยบายโดยรวม นโยบายดา้นกาํลงัพล และงานดา้นการ

ฝึกศึกษา ผูใ้หข้อ้มลูสาํคญัในขั้นการพฒันาร่าง

ยทุธศาสตร์ คือผูบ้งัคบับญัชาชั้นสูง 6 คน และ

ผูเ้ช่ียวชาญภายนอก 1 คน 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใช ้ไดแ้ก่แบบสมัภาษณ์เชิงลึก 

หวัขอ้สาํคญั เป็นไปตามวตัถุประสงค ์รวมทั้งการ

ประยกุตใ์ชแ้นวพระราชดาํริ ในขั้นการพฒันาร่าง

ยทุธศาสตร์  หวัขอ้สาํคญัคือ การบรรลุผล ความเป็นไป

ได ้และความคุม้ค่า ในการปฏิบติัตามร่างยทุธศาสตร์  

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูลและการวเิคราะห์

ข้อมูล 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลูทั้ง 2 ส่วน ใชวิ้ธีการ

สมัภาษณ์ การวิเคราะห์ขอ้มลู ใชก้ารวิเคราะห์เชิงเน้ือหา 

นาํมาประกอบกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสาํรวจเชิงเอกสาร 

และประสบการณ์ของผูวิ้จยั 

 

การวจัิยเชิงปริมาณ 

 การวิจยัเชิงปริมาณเป็นการดาํเนินงานใน

ขั้นตอนการตรวจสอบร่างยทุธศาสตร์  

 

ประชากร 

ประชากรไดแ้ก่นกัศึกษาวิทยาลยัการทพับกชุด

ท่ี  59 ท่ีเป็นนายทหาร จาํนวน 119 คน   

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใช ้ไดแ้ก่แบบสอบถามซ่ึงพฒันาข้ึน

จากร่างยทุธศาสตร์ท่ีไดใ้นขั้นการวิจยัเชิงคุณภาพ 

ประเดน็คาํถามสาํคญัคือการตรวจสอบ การบรรลุผล 

ความเป็นไปได ้และความคุม้ค่า   

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ใชก้ารประชุมช้ีแจงและ

แจกแบบสอบถามโดยตรง 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มลู ใชก้ารวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิง

พรรณา  

 

ผลการวจัิย 

ขอ้คน้พบจากการวิจยัเป็นดงัน้ี 

1. คุณลกัษณะของผูน้าํระดบัสูงของ

กระทรวงกลาโหมในปัจจุบนั คือ (1) เป็นผูย้ึดมัน่ใน

อุดมการณ์เพ่ือชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และ

ประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบติัตนในกรอบ

ของแบบธรรมเนียมทหาร (2) เป็นผูย้ึดมัน่ในหลกัธรรมา       

ภิบาล ทุ่มเทเสียสละ และเท่ียงธรรม (3) เป็นผูใ้ฝ่รู้พฒันา

ตนเอง เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์อยา่งต่อเน่ือง (4) 

เป็นผูมี้มนุษยส์ัมพนัธ์ดี สามารถสร้างความเขา้ใจ และ

ปฏิบติัการร่วมกบัทุกภาคส่วน (5) เป็นผูมี้สุขภาวะ มี

บุคลิกภาพ มีขวญักาํลงัใจ ยึดมัน่ในหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ขีดความสามารถของผูน้าํระดบัสูงของ

กระทรวงกลาโหมในปัจจุบนั คือ (1) การปฏิบติัตาม

ภารกิจท่ีรับมอบหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (2) การ

วางแผน อาํนวยการ ปฏิบติัการร่วม และการเป็นผูน้าํใน

การอาํนวยการยทุธ์ร่วม (3) การวางแผนรับกบั

สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงในอนาคต (4) การร่วมมือทาง

ทหารกบัประเทศเพ่ือนบา้นและภาคส่วนอ่ืน รวมทั้ง

ประชาชน (5) การมีบทบาทนาํดา้นการเสริมสร้างความ

ร่วมมือและความมัน่คงกบัต่างประเทศ (6) นอ้มนาํพระ

ราชดาํรัสของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั มาใชใ้นการ

ปฏิบติัราชการ (7) การปกครอง บงัคบับญัชา และบริหาร

จดัการกาํลงัพล รวมทั้งสวสัดิการครอบครัว 
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3. แนวทางการพฒันาผูน้าํระดบัสูงของ

กระทรวงกลาโหมท่ีดาํเนินการอยูใ่นปัจจุบนั ไดแ้ก่ (1) 

กาํหนดนโยบายยทุธศาสตร์และแผนดา้นกาํลงัพล (2) ใช้

ระบบการศึกษาเป็นหลกั โดยใหค้วามสาํคญักบั

การศึกษาในระดบัยทุธศาสตร์ (3) ส่งเสริมและ

สนบัสนุนการศึกษานอกระบบและการพฒันาตนเอง (4) 

การพฒันาประสบการณ์ดว้ยการปฏิบติัหนา้ท่ีตาม

แนวทางรับราชการ (5) การร่วมฝึก ร่วมประชุม ร่วม

สมันา กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (6) 

การพฒันาองคก์รและระบบเสริมต่าง ๆ เพ่ือสร้างความ

ยัง่ยืน รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัภาคส่วน

อ่ืนนอกกองทพั  

4. คุณลกัษณะ และขีดความสามารถของผูน้าํ

ระดบัสูงของกระทรวงกลาโหมท่ีตอ้งการ เพ่ือรองรับ

ภารกิจในบริบทของประชาคมอาเซียน ไดแ้ก่ (1) เป็นผู ้

ยึดมัน่ในอุดมการณ์เพ่ือชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ มี

คุณธรรม จริยธรรม  และปฏิบติัตนในกรอบของแบบ

ธรรมเนียมทหาร (2) เป็นผูย้ึดมัน่ในพระบรมราโชวาท  

พระราชดาํรัส  และนอ้มนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติั

ภารกิจและการดาํรงชีวิต (3) เป็นผูใ้ฝ่รู้ รอบรู้ มีภูมิ

ปัญญา  เขา้ใจสภาวะแวดลอ้มทางยทุธศาสตร์ในทุกมิติ 

(4) เป็นผูมี้ความคิดริเร่ิม มีจินตนาการ และเปิดกวา้งรับ

ฟังทางความคิด (5) เป็นผูก้ลา้คิด กลา้ตดัสินใจ กลา้

รับผิดชอบ มุ่งมัน่ไปสู่ผลสาํเร็จ (6)  เป็นผูส้ามารถจดัการ

ตนเองในสถานการณ์วิกฤต (7) เป็นผูร้อบรู้เก่ียวกบั

ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน  รวมทั้ง

สภาพภูมิสงัคม ประวติัศาสตร์ วฒันธรรมของประเทศ

อาเซียน และภูมิภาค (8) เป็นผูรู้้เท่าทนัสถานกาณ์ มี

ความคิดริเร่ิม หาแนวทางรับกบัสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน

ได ้(9) เป็นผูส้ามารถ จดัทาํพฒันา ยทุธศาสตร์และแผน 

ทั้งยทุธศาสตร์ชาติและยทุธศาสตร์ทหาร (10) เป็นผู ้

สามารถใชก้ารส่ือสาร สร้างความสมัพนัธ์  และความ

ร่วมมือ กบัทุกภาคส่วน (11) เป็นผูส้ามารถสร้างทีมงาน 

พฒันาศกัยภาพหน่วยรอง และพฒันากาํลงัพล (12)  เป็น

ผูร้อบรู้ในวิทยาการทางทหาร  สามารถประยกุตใ์ชไ้ด้

อยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ (13) เป็นผูส้ามารถนาํ 

และบริหารคน ทุกภาคส่วน   

         5.  ยทุธศาสตร์การพฒันาผูน้าํระดบัสูงของ

กระทรวงกลาโหมตามแนวพระราชดาํริ ประกอบดว้ย  

     5.1 วตัถุประสงคข์องยทุธศาสตร์ ไดแ้ก่  

คุณลกัษณะและขีดความสามารถท่ีตอ้งการตามขอ้ 4.  

     5.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการดาํเนินการพฒันา

ตามยทุธศาสตร์ ไดแ้ก่ (1) ระบบการฝึกศึกษา  ตาม

แนวทางรับราชการ การศึกษาเพ่ิมเติม และพฒันาตนเอง 

(2) แนวทางรับราชการ (3) ระบบการปฏิบติังาน  ตาม

โครงสร้างการจดั และหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ  

     5.3 แนวความคิดทางยทุธศาสตร์ ไดแ้ก่

ยทุธศาสตร์ AAA  ประกอบดว้ย 3 ยทุธศาสตร์ และ 12 

กลยทุธ์ (TOPCOMMANDER) ไดแ้ก่   

           5.3.1 ยทุธศาสตร์นาํสร้างความตระหนกั

รู้ (A-awareness strategy) อาศยัหลกัการระเบิดจาก

ภายใน เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเร่ิมกระบวนการ 

มี 2 กลยทุธ์ ไดแ้ก่  (1) กลยทุธ์พฒันาภายใน (T-

transformation) และ  (2)กลยทุธ์สร้างเครือข่ายภายนอก 

(O-outsider)   

          5.3.2  ยทุธศาสตร์หลกัมุ่งสู่การพฒันา 

(A-acknowledgement strategy)  เพ่ือพฒันาอยา่งเป็น

ระบบ ในทุกดา้น โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

และหลกัการทรงงาน มี 6 กลยุทธ์ ไดแ้ก่  (1) กลยทุธ์

รู้เท่าทนัสถานการณ์ (P-perception)  (2) กลยทุธ์

เช่ียวชาญยทุธศาสตร์ (C-competence)  (3) กลยทุธ์พฒันา

ความรอบรู้ (O-orientation) (4) กลยทุธ์พฒันาทกัษะ

ความเช่ียวชาญ (M-mastery)  (5)กลยทุธ์พฒันา

จินตนาการ (M-mentality)  และ  (6) กลยทุธ์พฒันา

คุณลกัษณะส่วนบุคคล (A-attribute) 

          5.3.3 ยทุธศาสตร์ย ัง่ยืนสร้างค่าภูมิคุม้กนั 

(A-assurance strategy) ตามหลกัการสร้างภูมิคุม้กนัใน
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี 4 กลยทุธ์ ไดแ้ก่           

(1) กลยทุธ์พฒันากระบวนคิด (N-notion)  (2) กลยุทธ์

กาํหนดทิศรับราชการ (D-distinctiveness)  (3) กลยทุธ์

สร้างมาตรฐานผูบ้ริหาร (E-executive standard) และ   

(4) กลยทุธ์ปรับมาตรการสนบัสนุน/ตรวจสอบ                      

(R-reinforcement)  ผงัสรุปแนวความคิดทางยทุธศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 
ภาพ 2 ยทุธศาสตร์การพฒันาผูน้าํระดบัสูงของกระทรวงกลาโหม 

 

การอภิปรายผล 

ผลการวิจยัพบวา่ ดา้นคุณลกัษณะ ขีด

ความสามารถ และแนวทางการพฒันาผูน้าํระดบัสูงของ

กระทรวงกลาโหมในปัจจุบนัเป็น ดงัน้ี 

1. คุณลกัษณะในปัจจุบนัมีลกัษณะผสมผสาน 

คือ  เป็นผูน้าํแบบมีส่วนร่วม  ผูน้าํแห่งการเรียนรู้  ผูน้าํ

ยคุใหม่และผูน้าํแบบปรับเปล่ียน  ขีดความสามารถใน

ปัจจุบนั ไดแ้ก่  การพฒันาตน การปฏิบติังานในหนา้ท่ี 

การนาํความรู้ไปพฒันางาน การนาํผูอ่ื้น ความ

รับผิดชอบต่อสงัคม การพลิกแพลงรับสถานการณ์ท่ีไม่

แน่นอน การนาํการปฏิบติังานร่วมกนั มีประสิทธิภาพ 

และมุ่งผลงาน  ความเขา้ใจและยึดมัน่ในค่านิยมของ

ชาติ  และ ความสามารถสร้างเครือข่ายร่วมกบัภาคส่วน

อ่ืน ภาคประชาชน และประเทศพนัธมิตร ทั้งน้ี

สอดคลอ้งกบัหลกัการและแนวความคิดตามท่ีไดศึ้กษา

ทบทวนไว ้

2.  คุณลกัษณะและขีดความสามารถท่ีเป็น

จุดเด่นเฉพาะ คือ เป็นผูมี้ความจงรักภกัดี  ยึดมัน่ใน
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อุดมการณ์เพ่ือชาติ  ศาสนา พระมหากษตัริย ์และ

ประชาชน  ยึดมัน่และนอ้มนาํปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาหน่วยและการ

ดาํรงชีวิต  อนัเป็นคุณลกัษณะท่ีสืบเน่ืองมาจากความ

ใกลชิ้ดผกูพนัระหวา่งสถาบนักษตัริยแ์ละกองทพั  

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  นอกจากน้ีการท่ีกองทพัไทย

ไดเ้ป็นกาํลงัสาํคญัในการช่วยเหลือแกปั้ญหาความ

เดือดร้อนของประชาชนมาอยา่งต่อเน่ือง จึงไดรั้บ 

ความเช่ือถือศรัทธาและการยอมรับจากประชาชน  สอง

ประการน้ีนบัเป็นจุดแขง็ท่ีสุดของระบบความมัน่คง

ของประเทศไทย   

 3.  แนวทางการพฒันาท่ีดาํเนินการอยู ่ไดแ้ก่  

การฝึกศึกษา การปฏิบติังาน  การฟังและดูตวัอยา่ง 

การศึกษาดว้ยตนเอง และการปฏิบติัการร่วมกบัภาค

ส่วนอ่ืน ๆ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาตามท่ี

ไดศึ้กษาทบทวนไว ้ สาํหรับแนวทางการพฒันาท่ี

กระทรวงกลาโหมใหค้วามสาํคญัเป็นพิเศษ

นอกเหนือจากกระบวนการต่าง ๆ ท่ีกล่าวแลว้ คือ 

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง และการศึกษาเพ่ิมเติมทั้ง

จากภาครัฐ เอกชน และจากเครือข่าย  

 ดา้นคุณลกัษณะและขีดความสามารถของผูน้าํ

ระดบัสูงฯ ท่ีเหมาะสมสาํหรับภารกิจในกรอบ

ประชาคมอาเซียนเป็น ดงัน้ี 

1.  การปฏิสมัพนัธ์และปฏิบติังานร่วม การ

ตามทนัสถานการณ์และพลิกแพลงปรับตวัรับได ้การ

เรียนรู้เขา้ใจภยัคุกคามในทุกมิติ     การเขา้ใจภยัคุกคาม

ของอาเซียน รู้กฏของอาเซียนและกฎหมายนานาชาติ 

ความรอบรู้การเมืองและการทหารของประเทศและ

ประเทศในภูมิภาค และการใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพ ซ่ึงขีดความสามารถเหล่าน้ีสอดคลอ้งกบั

แนวความคิดของผูเ้ช่ียวชาญท่ีไดศึ้กษาไว ้ สาํหรับ ขีด

ความสามารถท่ีเนน้เป็นพิเศษ คือ ตอ้งมีความรู้ ความ

เขา้ใจ ในบริบทและกิจกรรมโดยรวมของประชาคม

อาเซียนทั้ง 3 ดา้น ดา้นยทุธศาสตร์การพฒันาผูน้าํ

ระดบัสูงของกระทรวงกลาโหม ตามแนวพระราชดาํริ 

เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียนเป็น ดงัน้ี 

1.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคือยทุธศาสตร์ AAA ซ่ึงมี

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และยอมรับไดอ้ยูใ่น

เกณฑม์าก (ค่าเฉล่ีย 3.91) กลยุทธ์ 12 กลยทุธ์ ส่วน

ใหญ่สอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีไดศึ้กษาไว ้สาํหรับ  

แนวความคิดทางยทุธศาตร์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของ

การวิจยัน้ี ไดแ้ก่ 

      1.1 การกาํหนดยทุธศาสตร์ 3 ยทุธศาสตร์ 

ท่ีสอดคลอ้งเช่ือมโยงกนั โดยใชแ้นวคิดตามหลกัการ

ทรงงานและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั นบัเป็นคร้ังแรกของการ

จดัทาํยทุธศาสตร์พฒันาผูน้าํท่ีประยกุตใ์ชแ้นว

พระราชดาํริมาเป็นกรอบแนวคิด  

      1.2 การกาํหนดยทุธศาสตร์นาํสร้างความ

ตระหนกัรู้ เป็นการสร้างความพร้อมทั้งภายใน และ

ภายนอก   

      1.3  ยทุธศาสตร์หลกัมุ่งสู่การพฒันา มี 6 

กลยทุธ์ ส่วนท่ีกาํหนดข้ึนใหม่ เป็นพิเศษ คือ (1) 

ยทุธศาสตร์เร่งด่วน เป็นการพฒันาผูท่ี้อยูใ่นหนา้ท่ี

โดยตรง (2) กลยทุธ์พฒันาจินตนาการ เป็นการพฒันา

ความสามารถในการประเมินสถานการณ์ (3) มาตรการ

สาํคญัท่ีกาํหนดในยทุธศาสตร์หลกั ไดแ้ก่  มาตรการ

เสริมสร้างประสบการณ์ในต่างประเทศมาตรการบูรณ

การสู่การปฏิบติั เพ่ือพฒันาการเรียนรู้คู่กบัการ

ปฏิบติังาน  มาตรการหมุนเวียนกลุ่มงานใหค้รบทั้ง  3 

กลุ่ม คือ กลุ่มการศึกษา กลุ่มปฏิบติัการ และกลุ่มฝ่าย

อาํนวยการ รวมทั้งการปรับยา้ยระหวา่งเหล่าทพั 

กองบญัชาการกองทพัไทย และสาํนกัปลดักระทรวง

กลาโหม    และมาตรการใชร้ะบบฝ่ายอาํนวยการใน

กระบวนการตดัสินใจ 

      1.4  ยทุธศาสตร์ย ัง่ยืนสร้างค่าภูมิคุม้กนั มี 4 กล

ยทุธ์ ท่ีสาํคญั คือ (1) กลยทุธ์กาํหนดทิศรับราชการท่ี

ชดัเจนและสอดคลอ้งกบัความรู้ความสามารถ  (2) กล
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ยทุธ์สร้างมาตรฐานผูบ้ริหาร เพ่ือสร้างระบบการ

คดัเลือกผูน้าํระดบัสูง (3)  มาตรการในยทุธศาสตร์

ย ัง่ยืน ท่ีกาํหนดข้ึนเป็นพิเศษ ไดแ้ก่  มาตรการกาํหนด

แนวทางรับราชการ   มาตรการกาํหนดแนวทางพฒันา

และการรับราชการของครูอาจารย ์ มาตรการคดัเลือก

ผูบ้ริหารระดบัสูงของกระทรวงกลาโหม  มาตรการ

ปรับหลกันิยม ยทุธศาสตร์ และแผน ใหเ้หมาะกบั

บริบทอาเซียน  และ มาตรการปรับโครงสร้างการจดั

ใหมี้การกระจายอาํนาจมากข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจยัท่ีไดส้รุปไปแลว้ 

 มีขอ้เสนอแนะท่ีสาํคญั ดงัน้ี   

การเขา้สู่ประชาคมอาเซียนทาํใหภ้ารกิจและ

เง่ือนไขดา้นความมัน่คงเปล่ียนแปลงไป  ผูน้าํระดบัสูง

ของกระทรวงกลาโหมตอ้งไดรั้บการพฒันา

คุณลกัษณะและขีดความสามารถใหเ้หมาะสม 

กระทรวงกลาโหมจึงควรนาํยทุธศาสตร์ AAA น้ีไป

ดาํเนินการโดยทาํความเขา้ใจแก่กาํลงัพลใหเ้ห็นความ

จาํเป็น กาํหนดผูรั้บผิดชอบ และคณะทาํงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ใหช้ดัเจนและดาํเนินการตามยุทธศาสตร์อยา่งเป็น

ระบบ เพ่ือพฒันาผูน้าํระดบัสูงใหมี้ความพร้อมท่ีจะ

รองรับภารกิจในบริบทของประชาคมอาเซียนไดอ้ยา่ง

สมบูรณ์ 
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การพฒันามาตรฐานอตุสาหกรรมพลาสติกรีไซเคลิตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

The Development of Recycled Plastic Industrial Standard According to the Sufficiency  

Economy Philosophy 

  

                                                                                        ณรงค ์สุขะวชัรินทร์ และ สมาน งามสนิท 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัเชิงผสมผสานน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา (1) สภาพปัญหาและอุปสรรคการพฒันามาตรฐาน

อุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิล ( 2) การพฒันามาตรฐานอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลของภาครัฐและภาคเอกชน      

(3) ปัจจยัท่ีสนบัสนุนการพฒันามาตรฐานอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลและ (4) นาํเสนอแนวทางการพฒันามาตรฐาน

อุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผูใ้หข้อ้มลูหลกัในการสมัภาษณ์เชิงลึก จาํนวน 9 คน 

และใชแ้บบสอบถามเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลทั้งตน้นํ้า กลางนํ้า 

และปลายนํ้าในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลในจงัหวดันครปฐมใน 5 อาํเภอ จาํนวน 250 คนโดยการ

วิเคราะห์ขอ้มลูของ Miles and Huberman ผลการวิจยัสรุปได ้: (1) สภาพปัญหาและอุปสรรคการพฒันามาตรฐาน

อุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิล ประกอบดว้ย ปัญหาและอุปสรรครวม 19 ขอ้ (2)  การพฒันามาตรฐานอุตสาหกรรม

พลาสติกรีไซเคิลของภาครัฐและภาคเอกชน พบวา่ประกอบดว้ย การพฒันามาตรฐานอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิล  

ปัจจยัเบ้ืองตน้ กระบวนการและผลผลิตต่อการพฒันามาตรฐานอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิล (3) ปัจจยัท่ีสนบัสนุน

การพฒันามาตรฐานอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดว้ย 4 ปัจจยั 4 แนวทาง

คือ (1) สภาพปัญหาและอุปสรรคการพฒันามาตรฐานอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิล ประกอบดว้ย ปัญหาและอุปสรรค

รวม 19 ขอ้ (2)  การพฒันามาตรฐานอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลของภาครัฐและภาคเอกชน พบวา่ประกอบดว้ย การ

พฒันามาตรฐานอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิล  ปัจจยัเบ้ืองตน้ กระบวนการและผลผลิตต่อการพฒันามาตรฐาน

อุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิล (3) ปัจจยัท่ีสนบัสนุนการพฒันามาตรฐานอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดว้ย 4 ปัจจยั (4) แนวทางการพฒันามาตรฐานอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบวา่ ประกอบดว้ยส่วนสาํคญั คือ ดา้นบริบท  ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้  ดา้นกระบวนการ  

และดา้นผลผลิต  

  

คําสําคัญ : การพฒันามาตรฐานอุตสาหกรรม, พลาสติกรีไซเคิล, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

Abstract 

 The objectives of this  mixed method research are to study: (1) problems and difficulties in developing 

industry standards for recycled plastic in both public and private sector, (2) developing industry standards for 

recycled plastic in both public and private sector, (3) to study factors that support the development of an industry 

standard for recycled plastic  according to  sufficiency economy philosophy, (4) propose approaches for developing 
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industry standards for recycled plastic according to  sufficiency economy philosophy. The  structured-in-depth-

interview questions were used to collect data from 9 key informants, purposely selected from those who were 

involved with the standard development of recycled plastic industry according to  sufficiency economy philosophy  

and the data were analyzed by descriptive interpretation. Questionnaires were used to collect data from 250 samples 

of entrepreneurs among upstream, middle stream and downstream industry at Banglane, Dontoom, Gumpangsaen and 

Sampran in Nakhonpatom province and data was analyzeds using Miles and Huberman method. Research findings 

are as follows: (1) the problems and difficulties in developing industry standards for recycled plastic in both public 

and private sector consisting of 19 elements; (2) developing industry standards for recycled plastic both public and 

private sector consist of 4 factors;  (3) factors supporting the developing industry standards for recycled plastic 

according to  sufficiency economy philosophy  consisted of 4 factors;   (4) approach to developing industry standards 

for recycled plastic according to  sufficiency economy philosophy consist of  4 elements—context, preliminary 

factors, procedure, and product. 

  

Keywords:  industrial standard development,  recycled plastic,  sufficiency economy philosophy 

 

ความนํา  

 ในปั จจุบนัพลาสติกได ้เข ้ามามีบทบาทสาํคญั   

ต่ อการดาํเนินชีวิตประจาํวนัของคนไทยเป็ นอย ่างมาก 

และมีแนวโนม้ท่ีจะเพ่ิมมากข้ึน และนาํมาแทน

ทรัพยากรธรรมชาติไดห้ลายอยา่ง เช่น ไม ้เหลก็ 

เน่ืองจากพลาสติกมีราคาถกู มีนํ้าหนกัเบาและมีขอบข่าย

การใชง้านไดก้วา้ง เน่ืองจากเราสามารถผลิตพลาสติกให้

มีคุณสมบติัต่างๆ ตามท่ีตอ้งการได ้โดยข้ึนกบัการ

เลือกใชว้ตัถุดิบ ปฏิกริยาเคมี กระบวนการผลิต และ

กระบวนการข้ึนรูปทรงต่างๆ ไดอ้ยา่งมากมาย ซ่ึง

อุตสาหกรรมพลาสติกเองเป็ นหน่ึงในอุตสาหกรรมราย

สาขาท่ีมีความสาํคญัต่ อการพฒันาเศรษฐกิจ (กระทรวง

อุตสาหกรรม, 2555) ทั้งในเร่ืองการส่ งออก และการจา้ง

งานซ่ึงปัจจุบนัมีการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากรวมทั้งมีการ

เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและอ่ืนๆ อนัส่ งผลกระทบ

ต่อการพฒันาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ 

โดยกระทรวงอุตสาหกรรมไดร่้ วมมือกบักลุ่ม

อุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่ ง ประเทศ

ไทย และสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทยจดัทาํแผน

ยทุธศาสตร์  โดยมีแนวทางดาํเนินงานหลกั 3 ประการ 

ดงัน้ี (1) พฒันาผลิตภณัฑ ์ และการจดัการ (2) เพ่ิม

ความสามารถทางการตลาดและผลกัดนัการผลิตเพ่ือ

ทดแทนการนาํเขา้ (3) สร้างฐานข ้อมลูอุตสาหกรรม

พลาสติก รวมไปถึงการพฒันาศูนย ์  ข ้อมลูและวิเคราะห์ 

ขอ้มลูเชิงลึกของอุตสาหกรรม      การรีไซเคิลวสัดุหรือ

การนาํวสัดุเก่าซ่ึงใชป้ระโยชนไ์ม่ไดแ้ลว้กลบัมาผลิตเป็น

ผลิตภณัฑใ์ชใ้หม่ (material recycling) ไดก้ารยอมรับ

มากข้ึนในปัจจุบนั เพราะช่วยแกไ้ขปัญหาดงักล่าวไดเ้ป็น

อยา่งดี โดยเฉพาะการนาํพลาสติกท่ีผา่นการใชง้านแลว้

กลบัมาประยกุตห์รือ    แปรรูป เพ่ือใหใ้ชง้านไดอี้กกาํลงั

เป็นท่ีไดรั้บความสนใจอยา่งกวา้งขวาง เพราะนอกจากจะ

เป็นการลดปริมาณของของเสียแลว้ ยงัช่วยลดการทาํลาย

ทรัพยากรธรรมชาติลงไดอ้ยา่งมาก  ดงันั้นการพฒันา

มาตรฐานอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิล จึงมีความสาํคญั

อยา่งยิ่ง (สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, การสมัมนา

เร่ือง “อนาคตอุตสาหกรรมไทย”เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 

2551) 
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 ทั้งน้ีผูวิ้จยัไดป้ระกอบการอุตสาหกรรม

พลาสติกมากวา่ 30 ปี จาํหน่ายสินคา้ทั้งภายในประเทศ

และส่งออกไปยงัต่างประเทศมากกวา่ร้อยละ 80 ของการ

ผลิต ไดเ้ลง็เห็นและตระหนกัถึง ในสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน

และไดน้อ้มนาํปรัชญาพอเพียงมาประยกุตใ์ชก้บั

อุตสาหกรรมของตนและไดผ้ลเป็นอยา่งดี สามารถ

แข่งขนัไดใ้นปัจจุบนัและไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัของ

มาตรฐานของอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิล ท่ีมีมลูค่า

นบัแสนลา้นบาทต่อปี ท่ีจะเป็นรากฐานในการพฒันา

ประเทศยงักระจดักระจายไร้ทิศทางขาดการพฒันาจาํเป็น

อยา่งยิ่งท่ีภาครัฐโดยกระทรวงอุตสาหกรรมจะตอ้ง

ตระหนกั เขา้มากาํกบัดูแลและกาํหนดยทุธศาสตร์ การ

ประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพฒันา

มาตรฐานอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิล โดยยึดแนวคิด

การพฒันาแบบบูรณาการเป็นองคร์วมท่ีมีคนเป็น

ศูนยก์ลางพฒันา มีการเช่ือมโยงทุกมิติของการพฒันา

อยา่งบูรณาการ เพ่ือสร้างภูมิคุม้กนัใหพ้ร้อมเผชิญหนา้

กบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ขณะเดียวกนักใ็ห้

ความสาํคญักบัการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสงัคม

เพ่ือพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยืน  
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1.  เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคการ

พฒันามาตรฐานอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลของ

ภาครัฐและภาคเอกชน 

 2.  เพ่ือศึกษาการพฒันามาตรฐานอุตสาหกรรม

พลาสติกรีไซเคิลของภาครัฐและภาคเอกชน 

 3.  เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีสนบัสนุนการพฒันา

มาตรฐานอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

  4.  เพ่ือศึกษาแนวทางการพฒันามาตรฐาน

อุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ผูวิ้จยัไดมี้การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและ

ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง คือ (1) แนวคิดและงานวิจยัท่ีเเก่ียว

กบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) แนวคิดและยทุธศาสตร์

การพฒันาอุตสาหกรรมพลาสติกไทย (3) แนวคิดและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิล (4) 

แนวคิดการพฒันาอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลใน

ต่างประเทศ (5) แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบั

การพฒันามาตรฐานอุตสาหกรรม (กระทรวง

อุตสาหกรรม, 2555) (6) แนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัความตระหนกั (7) แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

บริหารจดัการ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2558 99

กรอบแนวคิดการวจัิย 

ผูวิ้จยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ทาํการสงัเคราะห์ท่ีจะส่งผลใหไ้ด ้ประเดน็สาํคญัของ

ปัจจยั ดงัน้ี   

 

 

                                                           

 

  

 

  

 

                
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการพฒันามาตรฐานอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 วธีิดําเนินการวจัิย  

 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัแบบผสมผสาน 

ประกอบดว้ย การวิจยัเชิงคุณภาพ  โดยการสร้างแบบ

สมัภาษณ์เชิงลึก เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มูล

โดยการสมัภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้หข้อ้มลูหลกั (key 

informants) และการใชแ้บบสอบถามเกบ็ขอ้มูล 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ในส่วนของการวิจยัเชิงคุณภาพกาํหนดผูใ้ห้

ขอ้มลูหลกั จาํนวน 9 คน คือ (1) ผูช่้วยปลดักระทรวง

อุตสาหกรรม (2) อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (3) 

เลขาธิการสาํนกังานมาตรฐานอุตสาหกรรม (4) 

อุตสาหกรรมจงัหวดันครปฐม (5) ประธานสภา

อุตสาหกรรมจงัหวดันครปฐม (6) วิศวกรชาํนาญการ

พิเศษจงัหวดันครปฐม (7) ผูบ้ริหารระดบัสูงใน

ภาคอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิล จาํนวน 3 คน การวิจยั

เชิงปริมาณประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ 

ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิล ทั้งตน้นํ้า 

กลางนํ้า ปลายนํ้า ในจงัหวดันครปฐม โดยกลุ่มตวัอยา่ง

จาํนวน 250 คน                                                                                         

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย                                                                                                                                                           

 ในการวิจยัเชิงคุณภาพ ผูวิ้จยัไดร้วบรวมขอ้มูล 

(1) ขอ้มลูทุติยภูมิท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสารต่างๆ 

เอกสารวิชาการ ตาํราตลอดจนผลงานวิจยั เพ่ือนาํมาใช้

ในกระบวนการสร้างพ้ืนฐานขององคค์วามรู้อยา่งบูรณา

การในทางวิชาการเก่ียวกบัการพฒันามาตรฐาน

อุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (2) ขอ้มลูปฐมภูมิจากแบบสมัภาษณ์ท่ีมีลกัษณะ

การสมัภาษณ์เชิงลึก สาํหรับในส่วนของการวิจยัเชิง

ปริมาณสาํหรับงานวิจยัฉบบัน้ี เพ่ือสนบัสนุนวิธีการวิจยั

เชิงคุณภาพ ซ่ึงเป็นการเกบ็ขอ้มลูปฐมภูมิ ผูวิ้จยัใช้

แนวคิดและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

แนวคิดและงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิล 

 
แนวคิดการพฒันาอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลในต่างประเทศ 

 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการพฒันามาตรฐาน

อุตสาหกรรม 

 แนวคิด ทฤษฎี  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตระหนกั 

แนวทางการพฒันามาตรฐาน

อุตสาหกรรมพลาสตกิรีไซเคลิตาม

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

แนวคิดและยทุธศาสตร์อุตสาหกรรมพลาสติกไทย 

 

แนวคิด ทฤษฎี  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการ 
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แบบสอบถามท่ีพฒันามาจากขอ้มลูท่ีไดจ้ากการ

สมัภาษณ์เชิงลึกเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มลู  

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 ในการวิจยัเชิงคุณภาพผูวิ้จยัไดจ้ากเอกสารทาง

วิชาการและการเกบ็ขอ้มลู ดงัน้ี (1) ขอ้มลู 

ทุติยภูมิ (secondary data) เป็นการศึกษาเอกสาร ตาํรา 

หนงัสือวิชาการและเอกสาร เพ่ือใหไ้ดท้ฤษฎีและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้การศึกษาและ (2) ขอ้มลู

ปฐมภูมิ (primary data) เป็นขอ้มลูจากการสมัภาษณ์เชิง

ลึก เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มลู คือ แบบสมัภาษณ์เชิง

ลึกท่ีมีโครงสร้าง เป็นการสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มลูหลกัท่ีเป็น

ผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันามาตรฐาน

อุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ในส่วนของการวิจยัเชิงปริมาณ ผูวิ้จยัได้

ดาํเนินการเกบ็ขอ้มลูตามขั้นตอน ดงัน้ี (1) ผูวิ้จยัไดข้อ

หนงัสือขอความร่วมมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพ่ือ

การวิจยัจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 

(2) ผูวิ้จยัประสานงานและติดต่อกบัผูป้ระกอบการ

อุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิล ในจงัหวดันครปฐมดว้ย

ตนเองและจดัส่งหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการแจก

แบบสอบถามและเก็บรวบรวมพร้อมกบัรับดว้ยตนเอง 

(3) ผูวิ้จยัทาํการรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืน

มาจากกลุ่มประชากรมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

แบบสอบถามและทาํการตรวจสอบคะแนนตามเกณฑท่ี์

กาํหนดไว ้ เพ่ือนาํคะแนนไปวิเคราะห์ทางสถิติ ซ่ึงผูวิ้จยั

ไดรั้บแบบสอบถามคืนจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีป็น

ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิล ในจงัหวดั

นครปฐม รวมจาํนวน 250 ฉบบั คิดเป็น 68.87% 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ขอ้มลูการวิจยัเชิงคุณภาพ ผูวิ้จยั

ไดน้าํขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์เชิงลึกประมวลผล

ขอ้มลูโดยดาํเนินการร่วมกบักระบวนการรวบรวมขอ้มลู

จากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูจากเอกสาร โดยกระบวนการ

และวิธีการวิเคราะห์อนัจะไดด้าํเนินกระบวนการตาม

แนวทางการวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) 

สาํหรับการวิเคราะห์ขอ้มลูการวิจยัเชิงปริมาณ ผูวิ้จยั

วิเคราะห์ตามขั้นตอน ดงัน้ี (1) ตรวจความสมบูรณ์ของ

แบบสอบถามแต่ละฉบบั โดยจะคดัเลือกเฉพาะฉบบัท่ีมี

ความสมบูรณ์มาวิเคราะห์ขอ้มลู (2) นาํแบบสอบถามไป

วิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ ในการหา

ค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (3) สาํหรับ

แบบสอบถามปลายเปิดผูวิ้จยันาํมาวิเคราะห์เน้ือหาแลว้

บรรยายแบบความเรียง (4) การกาํหนดค่าระดบั

ความสาํคญัของตวัเลือก ผูวิ้จยัไดก้าํหนดค่าความสาํคญั

เอาไว ้ โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามประเมินแต่ละขอ้

คาํถาม โดยกาํหนดค่าระดบัความสาํคญัตามเกณฑก์ารให้

คะแนนท่ีกาํหนดไว ้

 

ผลการวจัิย  

 ในการศึกษาการพฒันามาตรฐานอุตสาหกรรม

พลาสติกรีไซเคิลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นั้น 

ผลการวิจยัตามวตัถุประสงค ์พบวา่ 

 1.  สภาพปัญหาและอุปสรรคการพฒันา

มาตรฐานอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลของภาครัฐและ

ภาคเอกชน พบวา่ ปัจจยัหลกัท่ีสาํคญั ประกอบดว้ย (1) 

พลาสติกรีไซเคิลมีความสาํคญัต่ออุตสาหกรรมพลาสติก 

( 2) การกาํหนดมาตรฐานพลาสติกรีไซเคิล (3) การมี

ส่วนร่วมสาํคญัในการกาํหนดมาตรฐานพลาสติกรีไซเคิล 

(4) การกาํหนดมาตรฐานพลาสติกรีไซเคิลโดยภาครัฐ (5) 

การประยกุตป์รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพฒันา

อุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิล (6) โอกาส,ความสามารถ

ในการปรับตวัและแข่งขนั (7) การพฒันาคุณภาพชีวิต

โดยหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (8) ทกัษะในการ

ดาํเนินชีวิตอยา่งพอเพียง (9) คุณธรรมและจริยธรรม ใน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (10) การตอบสนองตาม

จุดมุ่งหมายของการพฒันามาตรฐานอุตสาหกรรม
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พลาสติกรีไซเคิลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (11) ความ

ชดัเจนและเหมาะสม (12) การดาํเนินตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสม (13) 

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(14) ความสอดคลอ้งของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบั

ความมุ่งหมายของการพฒันามาตรฐานอุตสาหกรรม

พลาสติกรีไซเคิล (15) การมีส่วนร่วมในการพฒันา

มาตรฐานอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง (16) วิสยัทศันใ์นการพฒันามาตรฐาน

อุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (17) การสร้างวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้การ

พฒันามาตรฐานอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (18) ความตระหนกัและ

เลง็เห็นคุณค่าในหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ 

(19) ความซาบซ้ึงในพระมหากรุณาธิคุณของพระบามสม

เดจ็พระเจา้อยูห่วัท่ีมีต่อปวงชนชาวไทย 

 2.  การพฒันามาตรฐานอุตสาหกรรมพลาสติกรี

ไซเคิลของภาครัฐและภาคเอกชน พบวา่ประกอบดว้ย (1) 

การพฒันามาตรฐานอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิล (2) 

ปัจจยัเบ้ืองตน้ต่อการพฒันามาตรฐานอุตสาหกรรม

พลาสติกรีไซเคิล (3) กระบวนการต่อการพฒันา

มาตรฐานอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลและ (4) ผลผลิต

ต่อการพฒันามาตรฐานอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิล 

 3.  ปัจจยัท่ีสนบัสนุนการพฒันามาตรฐาน

อุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ไดแ้ก่ (1) การพฒันามาตรฐานอุตสาหกรรม

พลาสติกรีไซเคิลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) 

ปัจจยัเบ้ืองตน้ต่อการพฒันามาตรฐานอุตสาหกรรม

พลาสติกรีไซเคิลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3) 

กระบวนการต่อการพฒันามาตรฐานอุตสาหกรรม

พลาสติกรีไซเคิลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ 

(4) ผลผลิตต่อการพฒันามาตรฐานอุตสาหกรรมพลาสติก

รีไซเคิลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 4.  แนวทางการพฒันามาตรฐานอุตสาหกรรม

พลาสติกรีไซเคิลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พบวา่ ประกอบดว้ยส่วนสาํคญั คือ (1) ดา้นบริบท ไดแ้ก่ 

พลาสติกรีไซเคิลมีความสาํคญัต่ออุตสาหกรรมพลาสติก 

การกาํหนดมาตรฐานพลาสติกรีไซเคิลต่อไปในอนาคต 

การมีส่วนร่วมสาํคญัในการกาํหนดมาตรฐานพลาสติกรี

ไซเคิล การกาํหนดมาตรฐานพลาสติกรีไซเคิลโดยภาครัฐ 

ความเขา้ใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยกุต์

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพฒันาอุตสาหกรรม

พลาสติกรีไซเคิล (2) ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ ไดแ้ก่ ความ

ชดัเจน เหมาะสม การพฒันาคุณภาพชีวิต จาก

ความสาํคญัของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทกัษะใน

การดาํเนินชีวิตอยา่งพอเพียง คุณธรรมและจริยธรรม 

ความรักและศรัทธาในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การ

ตอบสนองตามจุดมุ่งหมายของการพฒันามาตรฐาน

อุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

(3) ดา้นกระบวนการ  ไดแ้ก่ ความชดัเจนและเหมาะสม 

การดาํเนินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป

ประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสม ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความสอดคลอ้งของ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัความมุ่งหมายของการ

พฒันามาตรฐานอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิล การมี

ส่วนร่วมในการพฒันามาตรฐานอุตสาหกรรมพลาสติกรี

ไซเคิลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ (4) ดา้น

ผลผลิต ไดแ้ก่ วิสยัทศันใ์นการพฒันามาตรฐาน

อุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง การสร้างวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้การพฒันา

มาตรฐานอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ความตระหนกัและเลง็เห็นคุณค่าใน

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความซาบซ้ึงในพระ

มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัท่ีมีต่อ

ปวงชนชาวไทย 
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การอภิปรายผล  

 จากผลการวิจยัสามารถนาํมาอภิปรายผลได ้

ดงัน้ี  (1) ดา้นความสาํคญัของการพฒันามาตรฐาน

อุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด อาจเป็นเพราะ

การพฒันามาตรฐานอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดมี้การกาํหนดมาตรฐาน

พลาสติกรีไซเคิล การมีส่วนร่วมในการกาํหนดมาตรฐาน 

ความรู้ความเขา้ใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการ

ประยกุตป์รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพฒันา

อุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิล  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

คณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง สาํนกังาน

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

(2555) กล่าววา่ การขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงมี

เป้าหมายหลกัเพ่ือสร้างเครือข่ายเรียนรู้ ใหมี้การนาํหลกั

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชเ้ป็นกรอบความคิด เป็นแนวทาง

ในการปฏิบติั ตลอดจนเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตของคน

ไทยในทุกภาคส่วนวตัถุประสงคข์องการขบัเคล่ือนเพ่ือ

สร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีถกูตอ้ง เก่ียวกบัหลกัเศรษฐกิจ

พอเพียงใหป้ระชาชนทึกคนสามารถนาํหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์หไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมและ

ปลกูฝังปรับเปล่ียนกระบวนทศันใ์นการดาํรงชีวิตใหอ้ยู่

บนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนนาํไปสู่การ

ปรับแนวทางการพฒันาใหอ้ยู่บนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจ

พอเพียงการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการเสริม

พลงัใหป้ระเทศไทยสามารถพฒันาไปไดอ้ยา่งมัน่คง

ภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน ์โดยใหค้วามสาํคญักบัการ

สร้างฐานรากทางเศรษฐกิจและสงัคมใหเ้ขม้แขง็รักษา

ความสมดุลของทุนและทรัพยากรในมิติต่างๆ ตลอดจน

สามารถปรับตวัพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆ ได้

อยา่งเท่าทนัและนาํไปสู่ความเอยูเ่ยน็เป็นสุขของ

ประชาชนชาวไทย (2) ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ต่อการพฒันา

มาตรฐานอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เป็น

เพราะปัจจยัเบ้ืองตน้ของการพฒันามาตรฐาน

อุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไดส้ร้างความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะในการดาํเนิน

ชีวิตดว้ยคุณธรรมจริยธรรม มีความศรัทธาในปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถตอบสนองตามจุดมุ่งหมาย

ของการพฒันามาตรฐานอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิล 

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

คณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง สาํนกังาน

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(2555) กล่าววา่  การพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันา

ฯ ฉบบัท่ี 11 เป็นการนาํภูมิคุม้กนัท่ีมีอยู ่พร้อมทั้งเร่ง

สร้างภูมิคุม้กนัในประเทศใหเ้ขม้แขง็ข้ึน เพ่ือเตรียมความ

พร้อมคน สงัคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้

สามารถปรับตวัรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

ไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาคน

และสงัคมไทยใหมี้คุณภาพ มีโอกาสเขา้ถึงทรัพยากร 

และไดรั้บประโยชนจ์ากการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

อยา่งเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจดว้ย

ฐานความรู้ เทคโนโลยี นวตักรรม และความคิด

สร้างสรรค ์บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็น

มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ขณะเดียวกนั ยงัจาํเป็นตอ้งบริหาร

จดัการแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 ใหบ้งัเกิดผลในทางปฏิบติั

ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม ภายใตห้ลกัการพฒันาพ้ืนท่ีภารกิจ 

และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมไทย ซ่ึงจะ

นาํไปสู่การพฒันาเพ่ือประโยชนสุ์ขท่ีย ัง่ยืนของ

สงัคมไทยตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3) 

ดา้นปัจจยักระบวนการต่อการพฒันามาตรฐาน

อุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เป็นเพราะ

กระบวนการดาํเนินงานของการพฒันามาตรฐาน

อุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมีความครอบคลุมองคป์ระกอบการพฒันาตาม

แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งทางดา้น

หลกัการความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุม้กนัท่ีดี มี
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ความรู้ความเขา้ใจและยึดหลกัคุณธรรม โดยสอดคลอ้ง

กบัจิราย ุ อิศรางกรู ณ อยธุยา (2551) ประธาน

คณะอนุกรรมการขบั เคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง กล่าววา่ 

การพฒันาตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงวา่ เป็นการพฒันาท่ี

ตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท 

โดยคาํนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการ

สร้างภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวัตลอดจนการใชค้วามรู้ ความ

รอบคอบละคุณธรรมประกอบการวางแผน การตดัสินใจ

และการกระทาํต่างๆ ความพอประมาณ หมายถึง ความ

พอดี ท่ีไม่มากและไม่นอ้ยจนเกินไป ไม่เบียดเบียนตนเอง

และผูอ่ื้น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีพอประมาณ

ความมีเหตุผล หมายถึง การใชห้ลกัเหตุผลในการ

ตดัสินใจเร่ืองต่างๆ โดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตลอดจนผลท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนอยา่งรอบคอบ การมี

ภูมิคุม้กนัท่ีดี หมายถึง การเตรียมตวัใหพ้ร้อมรับต่อ

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงรอบตวั ปัจจยั

เหล่าน้ีจะเกิดข้ึนไดน้ั้น จะตอ้งอาศยัความรู้และคุณธรรม 

เป็นเง่ือนไขพ้ืนฐาน กล่าวคือ เง่ือนไขความรู้ หมายถึง 

ความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมดัระวงัในการ

ดาํเนินชีวิตและการประกอบการงาน ส่วนเง่ือนไข

คุณธรรม คือ การยึดถือคุณธรรมต่างๆ อาทิ ความซ่ือสตัย์

สุจริต ความอดทน ความเพียร การมุ่งต่อประโยชน์

ส่วนรวมและการแบ่งปัน ตลอดเวลาท่ีประยกุตใ์ช้

ปรัชญา (4) ดา้นผลผลิตการต่อการพฒันามาตรฐาน

อุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด อาจเป็นเพราะ

มาตรฐานอุตสาหกรรมพลาสติกซ่ึงดาํเนินการตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดก่้อใหเ้กิดประโยชน์

ต่างๆ มากมายและผลผลิตท่ีไดก้เ็ป็นมิตรกบัมนุษยแ์ละ

ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบักรมส่งเสริมคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

ส่ิงแวดลอ้ม (2554) กล่าววา่ ผลผลิตจากกระบวนการรี

ไซเคิลในอุตสาหกรรมท่ีไดม้าตรฐานจะก่อใหเ้กิด

ประโยชนต่์างๆ ดงัน้ี ช่วยลดภาระในการกาํจดักากของ

เสียจากกระบวนการทางอุตสาหกรรมช่วยประหยดั

ค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งนอ้ยคร่ึงหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการซ้ือ

สารเคมีใหม่ เพราะสามารถใชผ้ลิตภณัฑรี์ไซเคิลทดแทน

ไดช่้วยรัฐประหยดัเงินตรา เพราะเคมีภณัฑส่์วนใหญ่ตอ้ง

นาํเขา้จากต่างประเทศช่วยใหก้ารจดัเกบ็ของเสียมี

ระเบียบ จนสามารถสร้างวฒันธรรมใหม่ใหเ้กิดข้ึนใน

สงัคมไทยและลดปัญหาในการจดัหาพ้ืนท่ีสาํหรับการฝัง

กลบ ลดปริมาณมลพิษท่ีเกิดจากการเผาไหมก้ากของเสีย

ช่วยใหโ้รงงานท่ีตอ้งการสร้างระบบการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้ม  ISO 14000 เป็นไปไดง่้ายยิ่งข้ึนช่วยใหเ้กิด

ความตระหนกัในการใชท้รัพยากรของโลกดว้ยความ

ประหยดัและคุม้ค่าช่วยทาํใหโ้ลกมีจาํนวนขยะลดนอ้ยลง

ช่วยลดปริมาณการนาํทรัพยากรธรรมชาติ มาใชเ้ป็น

วตัถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมใหน้อ้ยลงช่วยลดการ

ถลุงแร่บริสุทธ์ิ และลดปริมาณการโค่นทาํลายป่าไมล้ง

ดว้ย  ลดการใชพ้ลงังานจากใตพิ้ภพช่วยลดปริมาณการ

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ข้ึนสู่อากาศและลด

ภาวะการเกิดฝนกรด การนาํกลบัมาใชใ้หม่ จึงเป็นวิธีการ

หน่ึงท่ีช่วยเพ่ิมคุณภาพใหก้บัชีวิต เพ่ิมคุณค่าใหก้บั

ส่ิงแวดลอ้มและช่วยถนอมรักษาทรัพยากรธรรมชาติของ

โลกไวไ้ดดี้ท่ีสุดในหนทางหน่ึง   

 

ข้อเสนอแนะ  

  การวิจยั เร่ือง การพฒันามาตรฐานอุตสาหกรรม

พลาสติกรีไซเคิลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน

คร้ังน้ี  ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั โดยแบ่งเป็น 

3 หวัขอ้ ดงัน้ี   ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย    ขอ้เสนอแนะ

ภาครัฐในการนาํนโยบายไปปฏิบติั และ  ขอ้เสนอแนะ

ในการนาํผลการวิจยัคร้ังต่อไป   โดยท่ีขอ้เสนอแนะเชิง

นโยบายไดแ้ก่ (1)  นโยบายการพฒันาความรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  (2) นโยบายการ

พฒันากิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความตระหนกัและเห็น

คุณค่าต่อการพฒันามาตรฐานอุตสาหกรรมพลาสติกรี

ไซเคิลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3) นโยบายการ
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สร้างเครือข่ายการพฒันามาตรฐานอุตสาหกรรมพลาสติก

รีไซเคิลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดหลกั

ภาวะการมีส่วนร่วม (4) นโยบายการร่างกฎหมายวา่ดว้ย

มาตรฐานแห่งชาติโดยเฉพาะมาตรฐานผลิตภณัฑ์

พลาสติกใหเ้ป็นมาตรฐานบงัคบัทั้งหมดเพ่ือมาตรฐาน

ของสินคา้และวางกรอบการดาํเนินงานดา้นการ

มาตรฐานของประเทศในระยะยาว  (5) นโยบายท่ีใชไ้ด้

ในทางปฏิบติัท่ีเป็นประโยชนโ์ดยรวมคือทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน คาํนึงถึงสภาพความเป็นจริงของ

ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลของไทย 

ไม่ยึดใชก้ฎหมายนาํในการแกปั้ญหา   (6) นโยบายการ

บริหารแบบมีกลยทุธ์ กล่าวคือมีวิสยัทศันท่ี์ชดัเจน ให้

ขอ้มลูทางเศรษฐกิจท่ีถูกตอ้งและสามารถนาํไปใชใ้นเชิง

ปฏิบติัไดจ้ริง   (7) นโยบายพฒันาผูป้ระกอบการให้

สามารถดาํเนินการตามมาตรฐานและกฎระเบียบและมี

ส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบาย  (8) นโยบายความ

ร่วมมือระหวา่งประเทศอาเซียนและประเทศอ่ืนๆ นอก

อาเซียน เช่น อาเซียน+3 อาเซียน+6 และอาเซียน+

สหภาพยโุรป ในการวิจยัพฒันามาตรฐานผลิตภณัฑ์

พลาสติกรีไซเคิล  การปรับปรุงคุณภาพ การเคล่ือนยา้ย

แรงงานท่ีจาํเป็น การแลกเปล่ียนเทคโนโลยีและองค์

ความรู้ต่างๆ   

 

ข้อเสนอแนะภาครัฐในการนํานโยบายไปปฏิบัติ  

 1. ควรพฒันาระบบการมาตรฐานแห่งชาติโดยให้

มีคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติเป็นผูก้าํหนดนโยบาย

และยทุธศาสตร์เพ่ือใหห้น่วยงานต่างๆเป็นไปในทิศทาง

เดียวกนั  

 2. ควรประชาสมัพนัธ์และสร้างความรู้ความ

เขา้ใจดา้นการมาตรฐานในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แก่ทุกภาคส่วน 

 3. ควรมีการวิจยัต่อเน่ืองโดยการวิจยัจาํแนกแต่ละ

ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความสาํคญั ดา้นการจดัองคก์าร ดา้นการ

นาํ และดา้นการควบคุม โดยแยกการทาํวิจยัเฉพาะในแต่

ละดา้น เพ่ือประเมินประสิทธิภาพในการนาํไปประกอบ

ใชก้บัดา้นอ่ืนๆ  

 4. ควรมีการวิจยัเร่ืองตวัช้ีวดัความสาํเร็จมาตรฐาน

อุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงแต่ละรูปแบบวา่ ควรมีตวัช้ีวดัความสาํเร็จใดบา้ง 

เพ่ือเป็นแนวทางพฒันามาตรฐานอุตสาหกรรมพลาสติกรี

ไซเคิลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 5.ควรพฒันาหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีมี

ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ใหมี้ขีดความสามารถในการ

ร่วมเป็นเครือข่ายในการกาํหนดมาตรฐาน  

 6.  ควรพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการ

ดาํเนินงานดา้นการมาตรฐานของประเทศใหเ้ป็นท่ี

ยอมรับของสากล  

 7. ควรใหภ้าคประชาชนมีส่วนร่วมในการกาํหนด

นโยบาย  ทาํงานเป็นทืม และบริหารแบบผสมผสานและ

กลา้ตดัสินใจโดยยึดประโยชนข์องประชาชนส่วนใหญ่

เป็นหลกั  

 8. ควรแกค้วามล่าชา้ของระบบราชการควรคิด

แบบนอกกรอบระบบราชการ และลดัขั้นตอนท่ีไม่จาํเป็น 

ภายใตค้วามถกูตอ้งของกฎหมาย เพ่ือประสิทธิภาพและ

ความฉบัไว    

 

ขอ้เสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป  

 1. การพฒันากฎหมายรีไซเคิลของภาครัฐตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 2. การพฒันาการจดัซ้ือจดัจา้งของภาครัฐตามหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 3. การพฒันาบริหารจดัการคาร์บอนเครดิตตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 4. การพฒันาอุตสาหกรรมประเภทอ่ืนๆ ตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 5. การวิจยัคร้ังต่อไปควรพิจารณาปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

มาตรฐานอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงทั้งท่ีเป็นปัจจยัเชิงบวก และปัจจยัเชิง
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ลบ วา่มีปัจจยัใดบา้งท่ีส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อ

กระบวนการบริหาร ดา้นการวางแผน การจดัองคก์าร 

การนาํและการควบคุม อนันาํไปสู่การพฒันา

กระบวนการบริหารใหมี้ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

ต่อไปในอนาคต 
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การบริหารจัดการเพือ่พฒันาทรัพยากรมนุษย์ของกรุงเทพมหานคร 

ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

The Administration for Human Resource Development of the Bangkok Metropolitan 

Administration According to the Royal Initiatives 

  

                                                                                                  ชนิศฏส์รฐ ์สืบสังข์และ วรัิช วิรัชนิภาวรรณ                                                                                                                                             

บทคัดย่อ 

 การวิจยัแบบผสมผสานน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา การบริหารจดัการเพ่ือพฒันาทรัพยากรมนุษยข์อง

กรุงเทพมหานครตามแนวพระราชดาํริในเร่ือง  ปัญหา ขอ้เสนอแนะ  ยทุธศาสตร์ และ  ตวัแบบ แบบสอบถามมีค่า IOC ท่ี

ระดบั 0.92 ใชส้อบถาม กลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากการสุ่มอยา่งง่าย จาํนวน 1,058 คนจากขา้ราชการกรุงเทพมหานครสามญั

จาํนวน 21,972 คน  ผูเ้ช่ียวชาญผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัดว้ยการสมัภาษณ์เชิงลึกจาํนวน 9 คน   แบบสอบถามท่ีไดรั้บคืน ร้อยละ 

87.90 ไดรั้บการวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ค่าการถดถอยพหุคูณ และค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั 

ผลการวิจยัพบวา่ (1) ปัญหาท่ีสาํคญั คือ กรุงเทพมหานครไม่ไดจ้ดัการฝึกอบรมขา้ราชการใหอ้ดทนต่อการถกูกล่าวหา 

และการวิพากษวิ์จารณ์มากเท่าท่ีควร (2) ขอ้เสนอแนะท่ีสาํคญั คือ กรุงเทพมหานครควรจดัการฝึกอบรมขา้ราชการใหอ้ดทน

ต่อการถกูกล่าวหา และการวิพากษวิ์จารณ์ (3) ยทุธศาสตร์ท่ีสาํคญั คือ กรุงเทพมหานครควรกาํหนดเป้าหมายของการ

ฝึกอบรมขา้ราชการตามแนวพระราชดาํริจากสภาพความเป็นจริง และไม่ควรสูงเกินกวา่ท่ีจะนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง และ 

(4) ตวัแบบการบริหารจดัการเพ่ือพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องกรุงเทพมหานครตามแนวพระราชดาํริท่ีเก่ียวกบัการ

บริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น  วิสยัทศันห์รือการมองการณ์ไกล  ดา้นทกัษะหรือความชาํนาญในการ

ปฏิบติังาน  ดา้นทศันคติท่ีดีในการปฏิบติังาน และ ดา้นความสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น ทั้งน้ี กรุงเทพมหานครควรนาํตวัแบบดงักล่าว

ไปใชป้ระโยชนใ์นการกาํหนดแนวทางจดัการฝึกอบรมขา้ราชการใหเ้ป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง มีแนวโนม้ท่ีจะมีส่วนสาํคญั

ต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการเพ่ือพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องกรุงเทพมหานครตามแนวคิดองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 5 

ดา้น เพ่ือความสัมฤทธ์ิผลในการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องกรุงเทพมหานครต่อไป 

 

คําสําคัญ: การบริหารจดัการ, การพฒันาทรัพยากรมนุษย,์ กรุงเทพมหานคร, แนวพระราชดาํริ 

  

Abstract 

 The main objectives of this mixed method research are to study human resource development of the 

Bangkok Metropolitan Administration (BMA) according to  royal initiatives, especially on: problems, suggestions, 

strategies, and BMA human research development model. Questionnaires which had IOC at 0.92 level were used to 

collect data from 1,058 of a sample group selected from 21,572  BMA staff.  Purposive sampling  of 9 high level 

officers were selected for in-depth interview. The 87.90 % returned questionnaires were analyzed using descriptive 

statistics, multiple regression, and Pearson Product Moment Correlation. The study results showed that: (1) The major 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2558 107

problem was lack of training for the staff in order to be able to handle  criticism; (2) The major suggestion  is  BMA should 

provide the training programs  for officials to enable them to   handle the accusation and criticism;  (3) The most 

important strategy is BMA should determine the target for the training given to officials to be in accordance with the 

royal initiatives from the actual condition, and should not be higher than being practicable; and (4) The BMA human 

resources development model according to the royal initiatives should be on 4 concentrations, namely:  Vision, 

Skill , Good attitude in performing work, and  Good relations with others. In this regard, BMA should apply such a 

model for the benefit of determining the guidelines of the training given to the officials to be practical and 

continuous, as it has a tendency to be a significant part of efficiency in management for development of BMA’s 

human resources in accordance with the concept of 5 learning organization aspects for development of BMA’s 

human resources further.  

  

Keywords:  administration,  human resource development, the Bangkok metropolitan administration,  the Royal 

initiative 

 

ความนํา  

 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงเป็นอจัฉริยะ 

และทรงอุทิศกาํลงัพระวรกาย มีพระวิริยะอุตสาหะในการ

ปฏิบติัพระราชกรณียกิจในดา้น    ต่าง ๆ  มาตลอดพระชนม์

ชีพ ซ่ึงไม่เพียงแต่เป็นท่ีประจกัษช์ดัในดวงใจอาณา

ประชาราษฎร์ภายในประเทศเท่านั้น แต่ยงัไดรั้บการยกยอ่ง

สรรเสริญจากสถาบนั องคก์รระหวา่งประเทศ และ

สถาบนัการศึกษาชั้นนาํทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือ

เฉลิมพระเกียรติเป็นจาํนวนมาก รวมถึงสาํนกังานโครงการ

แห่งสหประชาชาติ ไดทู้ลเกลา้ถวาย “รางวลัแห่งความสาํเร็จ

สูงสุดดา้นการพฒันามนุษย”์ (with new Human 

Development award, Annan hails Thai King as example for 

the World ) เม่ือ 26 พฤษภาคม 2549 โดยทรงพฒันาการศึกษา 

ในการเพ่ิมพลงัปัญญาใหร้าษฎรทุกสาขาอาชีพ เพ่ือสร้าง

ปัจจยัสาํคญัท่ีสุดใหมี้ศกัยภาพ ความพร้อมทั้งดา้นความรู้ 

ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม พ่ึงตนเองได ้สร้างความ

พอเพียงทางเศรษฐกิจและทาํคุณประโยชนใ์หก้บั

ประเทศชาติสืบไป ท่ีสาํคญัท่ีสุดพระองคท์รงสนบัสนุนให้

คนดีไดบ้ริหารบา้นเมือง ดงันั้นแนวคิดเก่ียวกบัแนว

พระราชดาํริของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัท่ีเก่ียวกบัการ

บริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์ จึงเป็นทฤษฎีการบริหาร

จดัการทรัพยากรมนุษย ์ และเป็นกระบวนการทางวิชาการ

ดา้นรัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งน้ี จากหนงัสือแนวพระราชดาํริ

ดา้นการบริหารจดัการกรุงเทพมหานครของพระบาทสมเดจ็

พระเจา้อยูห่วั ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีมุ่งเนน้การบริหารจดัการของ

องคก์รกรุงเทพมหานครโดยตรงในทุกดา้น แต่มีความโดด

เด่นท่ีแตกต่างจากแนวคิดดา้นบริหารจดัการโดยทัว่ไป 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งไดท้รงใหค้วามสาํคญัในการบริหาร

จดัการเพ่ือพฒันาบุคลากรขององคก์ร ดว้ยทรงตระหนกัวา่ 

ถา้ปราศจากบุคลากรท่ีมีคุณภาพหรือมีความพร้อมในทุก

ระดบั โครงการหรือแผนการต่าง   ๆกจ็ะสาํเร็จลุล่วงไป

ไม่ได ้เน่ืองจากเป็นผูท้าํใหก้ระบวนการดาํเนินไปดว้ยความ

ราบร่ืน สามารถแกไ้ขปัญหาและดูแลประชากรไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ จึงทรงเนน้ถึงคุณสมบติัท่ีขา้ราชการหรือ

บุคลากรตอ้งมีทั้งในดา้นวิสยัทศันห์รือการมองการณ์ไกล 

ทศันคติ ทกัษะหรือความชาํนาญในการปฏิบติังาน และ

ความสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น เป็นตน้ เพ่ือทาํใหก้ารบริหารหรือ

ปฏิบติังานขององคก์รกรุงเทพมหานครประสบความสาํเร็จ

เป็นไปตามหลกัการและเป้าหมายท่ีวางไว ้ (บริษทักรุงเทพ

ธนาคม จาํกดั, 2550, หนา้ 170)           
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            ในขณะท่ีกรุงเทพมหานครเป็นองคก์รการบริหาร

ราชการส่วนทอ้งถ่ิน มีฐานะเป็นนิติบุคคล และมีโครงสร้าง 

อาํนาจหนา้ท่ีแตกต่างจากองคก์รปกครองอ่ืน   ๆในประเทศ

ไทย ตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงสภาวะแวดลอ้มทางดา้นการ

บริหาร เศรษฐกิจ และสงัคม อีกจาํนวน 5 ฉบบั รวมถึงมี

อาํนาจหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอน

การกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 

2542 ในการบริหารจดัการดา้นต่าง ๆ  ทุกดา้น ครอบคลุมการ

พฒันาเมือง และคุณภาพชีวิตของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร ฐานะท่ีเป็นมหานคร และเมืองหลวงของ

ประเทศ การดาํเนินงานตามอาํนาจหนา้ท่ีของ

กรุงเทพมหานครเพ่ือใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิส่งผลถึงความเช่ือมัน่ 

ศรัทธาของประชาชนต่อองคก์รกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ี

บทบาท และความสาํคญัของความสาํเร็จ หรือลม้เหลวของ

การบริหารราชการกรุงเทพมหานครยงัส่งผลกระทบโดยตรง

ต่อการบริหารราชการแผน่ดินทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม 

การเมือง และความมัน่คงของประเทศอีกดว้ย ดว้ยเหตุน้ี 

กรุงเทพมหานครจึงจาํเป็นตอ้งมีการบริหารจดัการใน

รูปแบบพิเศษ มีโครงสร้างองคก์รขนาดใหญ่ และมีกลไกท่ี

สนบัสนุนในการปฏิบติังานจาํนวนมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งมี

ขา้ราชการและบุคลากรซ่ึงเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์เป็นปัจจยั

ทางการบริหารท่ีสาํคญัท่ีสุดขององคก์รอยูใ่นทุกหน่วยงาน

ในสงักดั เป็นจาํนวนถึง 91,546 คน (กองยทุธศาสตร์บริหาร

จดัการ สาํนกัยทุธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร, 

2554, หนา้ 10) แต่พบวา่ กรุงเทพมหานครมีปัญหาเก่ียวกบั

การบริหารจดัการดา้นทรัพยากรมนุษยใ์นหน่วยงาน 

(คณะวิจยัการปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร

กรุงเทพมหานครหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2553, หนา้ 

148; ศูนยวิ์จยัมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2555, หนา้ 5) ซ่ึง

ยอ่มส่งผลต่อการดาํเนินงานงานเพ่ือใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิตาม

อาํนาจหนา้ท่ีของกรุงเทพมหานคร และยงัส่งผลถึงความ

เช่ือมัน่ ศรัทธาของประชาชนต่อองคก์รกรุงเทพมหานครอีก

ดว้ย ก่อใหเ้กิดปัญหาในการบริหารจดัการและพฒันา

กรุงเทพมหานครในอนาคตติดตามมา ดงันั้น การศึกษาน้ีจึง

เป็นลกัษณะของการศึกษาเพ่ือ “พฒันาทรัพยากรมนุษย ์หรือ

ขา้ราชการของหน่วยงาน คือ กรุงเทพมหานคร” หรือ 

“พฒันาการบริหารจดัการดา้นทรัพยากรมนุษยข์อง

กรุงเทพมหานคร” ท่ีเนน้การฝึกอบรมขา้ราชการ

กรุงเทพมหานครตามแนวพระราชดาํริดา้นการบริหารจดัการ

กรุงเทพมหานครของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัท่ีเก่ียวกบั

การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น (1) 

วิสยัทศันห์รือการมองการณ์ไกล (2) ทศันคติท่ีดีในการ

ปฏิบติังาน (3) ทกัษะหรือความชาํนาญในการปฏิบติังาน 

และ (4) ความสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น  เพ่ือใหเ้ป็นบุคลากรท่ีมี

ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทาํงาน เพ่ือ

เป็นกาํลงัสาํคญัในการดาํเนินงานตามภาระหนา้ท่ีของ

องคก์ร เร่งแกไ้ขปัญหาต่าง   ๆใหส้มัฤทธ์ิผลท่ีแน่นอน 

บงัเกิดประโยชนอ์นัย ัง่ยืน  

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1.  ศึกษาปัญหาการบริหารจดัการเพ่ือพฒันา

ทรัพยากรมนุษยข์องกรุงเทพมหานครตามแนวพระราชดาํริ

ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั                                                                                         

 2. ศึกษาขอ้เสนอแนะสาํหรับการบริหารจดัการเพ่ือ

พฒันาทรัพยากรมนุษยข์องกรุงเทพมหานครตามแนว

พระราชดาํริของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  

 3. ศึกษายทุธศาสตร์สาํหรับการบริหารจดัการเพ่ือ

พฒันาทรัพยากรมนุษยข์องกรุงเทพมหานครตามแนว

พระราชดาํริของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  

 4.  นาํเสนอตวัแบบการบริหารจดัการเพ่ือพฒันา

ทรัพยากรมนุษยข์องกรุงเทพมหานครตามแนวพระราชดาํริ

ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 การบริหารจดัการ การพฒันา ทรัพยากรมนุษย ์และ

ยทุธศาสตร์ แนวพระราชดาํริของพระบาทสมเดจ็พระ
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เจา้อยูห่วัท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์

องคก์ารแห่งการเรียนรู้ (จาํเรียง  วยัวฒัน ์และเบญจมาศ  

อ ํ่าพนัธ์ุ, 2540) หรือแนวคิดองคก์รแห่งการเรียนรู้ 5 ดา้น 

ปัญหา และขอ้เสนอแนะสาํหรับการบริหารจดัการเพ่ือพฒันา

ทรัพยากรมนุษย ์รวมทั้งความเป็นมา โครงสร้าง และอาํนาจ

หนา้ท่ีของกรุงเทพมหานครท่ีเก่ียวกบัทรัพยากรมนุษย ์

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 จากการประมวลแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ี

เก่ียวข้อง สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดหลกั และกรอบ

แนวคิดรองสาํหรับการวิจยัไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดหลกัท่ีแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่ง ตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

       ปัจจยัทีม่ส่ีวนสําคญัต่อ           

    ประสิทธิภาพ ในการบริหาร     

    จดัการเพือ่พฒันาทรัพยากร  

 มนุษย์ของกรุงเทพมหานครตาม 

   แนวคดิองค์การแห่งการเรียนรู้  

                     5 ด้าน  

---------------------------------------- 

1. การเป็นตวัของตวัเอง 

2. การมีสภาพดา้นจิตใจท่ีดี หรือ 

การมีตวัแบบทางจิตท่ีมีประสิทธิภาพ 

3. การมีวสิยัทศัน์ร่วม 

4. การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม 

5. การคิดอยา่งเป็นระบบ 

ปัจจยัทีม่ส่ีวนสําคญัต่อข้อเสนอแนะสําหรับการบริหาร

จดัการเพือ่พฒันาทรัพยากรมนุษย์ของกรุงเทพมหานคร

ตามแนวพระราชดาํริของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวที่

เกีย่วกบัการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย์ 4 ด้าน  

-------------------------------------------------------------- 

1. วสิยัทศัน์หรือการมองการณ์ไกล  

2. ทศันคติท่ีดีในการปฏิบติังาน 

3. ทกัษะหรือความชาํนาญในการปฏิบติังาน  

4. ความสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น 

 

ปัจจยัทีม่ส่ีวนสําคญัต่อปัญหาการบริหารจดัการ เพือ่

พฒันาทรัพยากรมนุษย์ของกรุงเทพมหานครตามแนว

พระราชดาํริของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวทีเ่กีย่วกบั

การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย์ 4 ด้าน  

--------------------------------------------------------------- 

1. วสิยัทศัน์หรือการมองการณ์ไกล  

2. ทศันคติท่ีดีในการปฏิบติังาน 

3. ทกัษะหรือความชาํนาญในการปฏิบติังาน  

4. ความสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น 
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ภาพ 2 กรอบแนวคิดรองท่ีแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

               การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัแบบผสมผสาน ใช้

วิธีการวิจยัเชิงปริมาณเป็นหลกั และใชวิ้ธีการวิจยัเชิง

คุณภาพสนบัสนุน  

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 ประชากรในการศึกษา คือ ขา้ราชการ

กรุงเทพมหานคร เฉพาะประเภทขา้ราชการ

กรุงเทพมหานครสามญัทั้งหมดรวมทั้งส้ิน 21,972 คน 

ส่วนกลุ่มตวัอยา่ง คือ ขา้ราชการกรุงเทพมหานครสามญั

ดงักล่าวท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด จาํนวน 1,058 คน 

ไดม้าจากการคาํนวณโดยใชสู้ตรของ ทาโร ยามาเน่ 

(Yamane, 1973) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 97% และค่าความ

คลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ีระดบั 0.03 และผูท่ี้เป็น 

หรือเคยเป็นขา้ราชการกรุงเทพมหานครสามญัท่ีมีความรู้

และประสบการณ์ในการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์

และเคย หรือดาํรงตาํแหน่งทางการบริหารในหน่วยงาน

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 9 คน ดว้ยวิธีการแบบเจาะจง 

เพ่ือใหส้มัภาษณ์เชิงลึก  

    

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

1.  แบบสอบถาม ท่ีมีขอ้คาํถามสอดคลอ้ง      

กบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั และขอบเขตการวิจยั มี 

จาํนวนทั้งหมด 58 ขอ้คาํถาม และเป็นแบบมาตรประเมิน

ค่า (rating scale) โดยแบ่งมาตรประมาณค่าของการ

ตีความหมายออกเป็น 3 ระดบั ซ่ึงไดท้ดสอบหาค่าความ

เท่ียงตรงของแบบสอบถาม เป็นการทดสอบเพ่ือหาค่า

ความเท่ียงตรงตามเน้ือหา หรือหาค่าความสอดคลอ้ง

ระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั (Index of 

item Objective Congruence หรือ IOC) จากผูเ้ช่ียวชาญ

จาํนวน 5 คน โดยไดค่้า IOC เท่ากบั 0.92 รวมทั้งยงัเป็น

แบบสอบถามไดผ้า่นการทดสอบ (pre-test) เพ่ือหาความ

เท่ียงตรง และความเช่ือถือไดข้องแบบสอบถามทั้งฉบบั

จากค่าครอนบาค จาํนวน 50 ชุด ซ่ึงมีระดบัความเช่ือมัน่

เท่ากบั 0.92 เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเชิง

ปริมาณ 

ข้อเสนอแนะสําหรับการบริหาร

จดัการเพือ่พฒันาทรัพยากรมนุษย์

ของกรุงเทพมหานคร 

ตามแนวพระราชดําริของ

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 

ที่ประสบผลสําเร็จ

ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกที่มส่ีวนสําคัญทํา

ให้ข้อเสนอแนะสําหรับการบริหารจดัการ   

         เพือ่พฒันาทรัพยากรมนุษย์ของ

กรุงเทพมหานครตามแนวพระราชดาํริของ 

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 ประสบผลสําเร็จ ที่ประกอบด้วย 2 ปัจจยั 

------------------------------------------------------  

1. ปัจจยัภายใน 

2. ปัจจยัภายนอก 
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             2.  การกาํหนดประเดน็การสมัภาษณ์แนวลึก

เฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีเนน้เร่ืองปัญหา และ 

ขอ้เสนอแนะเป็นหลกั ซ่ึงไดพิ้จารณาคดัเลือกจากการ

วิเคราะห์ขอ้มลูเชิงปริมาณ เฉพาะปัญหาการบริหาร

จดัการเพ่ือพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องกรุงเทพมหานคร

ตามแนวพระราชดาํริของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัท่ี

เก่ียวกบัการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์4 ดา้นท่ี

สาํคญัท่ีสุดจากแบบสอบถาม โดยพิจารณาจากปัญหาซ่ึง

มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดของแต่ละดา้น พร้อมขอขอ้เสนอแนะ

แนวทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว    

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

             ผูศึ้กษาไดจ้ดัเกบ็ขอ้มลูจากการศึกษาคน้ควา้

ตาํรา หนงัสือ รายงานผลการวิจยั สถิติ ตวัเลข และ

เอกสารต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศรวม

ตลอดถึงขอ้มลูท่ีไดจ้ากอินเทอร์เน็ต และไดแ้จก

แบบสอบถามจาํนวน 1,058 ชุด ใหก้ลุ่มตวัอยา่งกรอก 

การแจกและการเกบ็รวบรวมแบบสอบถามดาํเนินการ

ตั้งแต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2557 ถึง วนัท่ี 15 มีนาคม 2557 

รวม 43 วนั ผูศึ้กษาเกบ็รวบรวมแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์

กลบัคืนมาไดจ้าํนวน 930 ชุด คิดเป็นร้อยละ 87. 90 ของ

แบบสอบถามทั้งหมด (1,058 ชุด) ท่ีแจกออกไป รวมทั้ง

ผูศึ้กษาดาํเนินการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 9 คน ดว้ย

ตนเองระหวา่งวนัท่ี 26-28 พฤษภาคม 2557 นอกจากน้ี 

ยงัไดท้าํการสงัเกตภาพรวมจากวิธีการปฏิบติังานของ

ขา้ราชการกรุงเทพมหานครสามญัท่ีปฏิบติังานใน 69 

หน่วยงาน รวมทั้งขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งกรอก

แบบสอบถาม และสงัเกตสภาพแวดลอ้มของหน่วยงาน

กรุงเทพมหานคร ขอ้มลูในส่วนน้ี เป็นเพียงขอ้มูลเสริม

ขอ้มลูหลกัท่ีไดจ้ากการรวบรวมขอ้มลูจากการวิจยัสนาม 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. ค่าสถิติร้อยละ (percentage) ใชวิ้เคราะห์

ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง เช่น เพศ และการศึกษา  

 2. ค่าเฉล่ีย (mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(standard deviation) หรือ SD ใชวิ้เคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบั

ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อ ปัญหา ขอ้เสนอแนะ 

และยทุธศาสตร์สาํหรับการบริหารจดัการเพ่ือพฒันา

ทรัพยากรมนุษยข์องกรุงเทพมหานครตามแนว

พระราชดาํริของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัท่ีเก่ียวกบั

การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์4 ดา้น  

 3. ค่าการถดถอยพหุคูณ (multiple regression) 

ใชใ้นการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อการ

ส่งผลของการบริหารจดัการดา้นทรัพยากรมนุษยต์าม

แนวพระราชดาํริของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 4 

ดา้นต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการเพ่ือ

พฒันาทรัพยากรมนุษยข์องกรุงเทพมหานครตามแนว

พระราชดาํริของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัตาม

แนวคิดองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 5 ดา้น 

  4. ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั 

(Pearson Product Moment Correlation) ใชเ้พ่ือการ

ทดสอบความสมัพนัธ์ของ ปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัต่อการ

บริหารจดัการเพ่ือพฒันาทรัพยากรมนุษยข์อง

กรุงเทพมหานครตามแนวพระราชดาํริของ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทั้ง 4 ดา้น (ตวัแปรอิสระ) มี

ท่ีมีต่อปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัต่อประสิทธิภาพในการ

บริหารจดัการเพ่ือพฒันาทรัพยากรมนุษยข์อง

กรุงเทพมหานครตามแนวคิดองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 5 

ดา้น (ตวัแปรตาม) 

 

ผลการวจัิย                                                                                                                

 1. ผลการศึกษาปัญหา ขอ้เสนอแนะ ยทุธศาสตร์ 

และตวัแบบการบริหารจดัการเพ่ือพฒันาทรัพยากรมนุษย์

ของกรุงเทพมหานครตามแนวพระราชดาํริของ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น (1) 

วิสยัทศันห์รือการมองการณ์ไกล (2) ทศันคติท่ีดีในการ

ปฏิบติังาน (3) ทกัษะหรือความชาํนาญในการปฏิบติังาน 

และ (4) ความสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น ในเชิงปริมาณ                       



EAU HEritAgE JoUrnAl
Social Science and Humanity112 Vol. 5 No. 3 September-December 2015

 กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อปัญหาการบริหาร

จดัการเพ่ือพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องกรุงเทพมหานครตาม

แนวพระราชดาํริฯ ทั้ง 4 ดา้น (สอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ (1) ในระดบัปานกลาง โดย

ปัญหาท่ีสาํคญั คือ ดา้นทศันคติท่ีดีในการปฏิบติังาน 

กรุงเทพมหานครไม่ไดจ้ดัการฝึกอบรมขา้ราชการให้

อดทนต่อการถกูกล่าวหา และการวิพากษวิ์จารณ์มาก

เท่าท่ีควร (ค่าเฉล่ีย 2.20) และกลุ่มตวัอยา่งยงัเห็นดว้ยกบั

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการบริหารจดัการเพ่ือพฒันา

ทรัพยากรมนุษยข์องกรุงเทพมหานครตามแนวพระราชดาํริ

ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทั้ง 4 ดา้น (สอดคลอ้ง

กบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ (2) ในระดบัมาก ดงั

ขอ้เสนอแนะท่ีสาํคญั ดา้นทศันคติดีในการปฏิบติังาน 

กรุงเทพมหานครควรจดัการฝึกอบรมขา้ราชการให้

อดทนต่อการถกูกล่าวหา และการวิพากษวิ์จารณ์ 

(ค่าเฉล่ีย 2.57 ) ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยกบั

ยทุธศาสตร์สาํหรับการบริหารจดัการเพ่ือพฒันา

ทรัพยากรมนุษยข์องกรุงเทพมหานครตามแนว

พระราชดาํริของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั จดัแบ่ง

ตามกรอบแนวคิดการวางแผนยทุธศาสตร์ 5 ดา้น 

(สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 3) ในระดบัมาก

ทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น (1) วิสยัทศัน ์(2) พนัธกิจ (3) 

เป้าหมาย (4) ยทุธศาสตร์การดาํเนินงาน และ (5) แผนท่ี

ทางยทุธศาสตร์ และตวัช้ีวดั ดงัยทุธศาสตร์ท่ีสาํคญั ดา้น

เป้าหมาย กรุงเทพมหานครควรกาํหนดเป้าหมายของการ

ฝึกอบรมขา้ราชการตามแนวพระราชดาํริจากสภาพความ

เป็นจริง และไม่ควรสูงเกินกวา่ท่ีจะนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง 

(ค่าเฉล่ีย 2.60)  

 สาํหรับผลการหาตวัแบบการบริหารจดัการเพ่ือ

พฒันาทรัพยากรมนุษยข์องกรุงเทพมหานครตามแนว

พระราชดาํริของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 4 ดา้น 

(สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 4) ไดแ้ก่ ดา้น 

(1) วิสยัทศันห์รือการมองการณ์ไกล (2) ทศันคติท่ีดีใน

การปฏิบติังาน (3) ทกัษะหรือความชาํนาญในการ

ปฏิบติังาน และ (4) ความสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น ท่ีมีอิทธิพลต่อ

ปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ

เพ่ือพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องกรุงเทพมหานครตามกรอบ

แนวคิดองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น (1) การ

เป็นตวัของตวัเอง (2) การมีสภาพดา้นจิตใจท่ีดี (หรือการ

มีตวัแบบทางจิตท่ีมีประสิทธิภาพ) (3) การมีวิสยัทศัน์

ร่วม (4) การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม และ (5) การคิดอยา่ง

เป็นระบบ พบวา่ ปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัต่อการบริหาร

จดัการเพ่ือพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องกรุงเทพมหานคร

ตามแนวพระราชดาํริของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั

ทั้ง 4 ดา้น ลว้นเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจยัท่ีมีส่วน

สาํคญัต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการเพ่ือพฒันา

ทรัพยากรมนุษยข์องกรุงเทพมหานครตามกรอบแนวคิด

องคก์ารแห่งการเรียนรู้ 5 ดา้น โดยปัจจยัสาํคญัดา้น

ทศันคติท่ีดีในการปฏิบติังาน มีอิทธิพลต่อปัจจยัท่ีมีส่วน

สาํคญัต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการเพ่ือพฒันา

ทรัพยากรมนุษยข์องกรุงเทพมหานครตามแนวคิด

องคก์ารแห่งการเรียนรู้ จาํนวน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น (1) 

การเป็นตวัของตวัเอง (2) การมีสภาพดา้นจิตใจท่ีดี (หรือ

การมีตวัแบบทางจิตท่ีมีประสิทธิภาพ) (3) การมี

วิสยัทศันร่์วม) และ (4) การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม (ยกเวน้

ดา้นการคิดอยา่งเป็นระบบ)  

              2. ผลการศึกษาเชิงคุณภาพจากการสมัภาษณ์

แนวลึกเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญต่อปัญหา และขอ้เสนอแนะ

สาํหรับการบริหารจดัการเพ่ือพฒันาทรัพยากรมนุษยข์อง

กรุงเทพมหานครตามแนวพระราชดาํริของ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เฉพาะดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียของ

ปัญหาสูงจาํนวน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น (1) ดา้นวิสยัทศันห์รือ

การมองการณ์ไกล (2) ดา้นทศันคติท่ีดีในการปฏิบติังาน 

(3) ดา้นทกัษะหรือความชาํนาญในการปฏิบติังาน 

ผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ เห็นดว้ยกบัสภาพ

ปัญหาท่ีไดจ้ากการวิจยัเชิงปริมาณทั้ง 3 ดา้น รวมทั้งส่วน

ใหญ่ มีความคิดเห็นในเร่ืองปัญหา และขอ้เสนอแนะ 

เหมือนกนั คลา้ยคลึงกนั หรือสอดคลอ้งไปในทิศทาง
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เดียวกนั ดงัขอ้คิดเห็นปัญหาและขอ้เสนอแนะท่ีสาํคญั

ดา้นทศันคติท่ีดีในการปฏิบติังาน สรุปไดว้า่ การพฒันา

ทรัพยากรมนุษยข์องกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มุ่งเนน้

ฝึกอบรมใหค้วามรู้ดา้นเทคนิค วิชาการ หรือกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งในการปฏิบติังาน ไม่มุ่งเนน้การพฒันาในดา้น

การพฒันาทางดา้นจิตใจ ไม่มีการจดัการฝึกอบรม

ขา้ราชการใหอ้ดทนต่อการถกูกล่าวหา และการ

วิพากษวิ์จารณ์โดยตรง และยงัไม่มีการกาํหนดหลกัสูตร

และเน้ือหาท่ีเนน้เร่ืองทศันคติท่ีดีในการปฏิบติังานไวใ้น

การฝึกอบรมขา้ราชการมากเท่าท่ีควร ถึงแม้

กรุงเทพมหานครจะมีสอดแทรกการจดัการฝึกอบรมท่ี

เก่ียวกบัประเดน็น้ีอยู่บา้ง แต่เป็นการอบรมแบบผิวเผิน 

การดาํเนินการไม่ต่อเน่ือง และกลุ่มเป้าหมายมีจาํนวน

จาํกดั (เช่น หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง) ขา้ราชการ

บางส่วนจึงยงัมีทศันคติในการทาํงานเป็นนายประชาชน 

ขาดความอดทน ไม่ยอมรับคาํตาํหนิ ติติง มีการชิงดี ชิง

เด่น เห็นแก่ตวั ทนรับฟังการกล่าวหา หรือวิพากษวิ์จารณ์

ไม่ได ้เป็นตน้ กรุงเทพมหานครจึงควรใหค้วามสาํคญักบั

การพฒันาจิตใจทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ร มีการจดั

หลกัสูตรเขม้ขน้ท่ีเป็นรูปธรรมและต่อเน่ืองฝึกอบรม

ขา้ราชการทุกระดบัใหมี้ทศันคติท่ีดี มีจิตสาํนึกในความ

รับผิดชอบตามอาํนาจหนา้ท่ี ทาํงานอยา่งมีความสุข ดว้ย

ความตั้งใจจริง และสร้างความมุ่งมัน่ เขม้แขง็ดา้นจิตใจ 

มีความอดทนอดกลั้นต่อการถูกกล่าวหา และการ

วิพากษวิ์จารณ์ นอกจากน้ี ผูบ้งัคบับญัชาควรมีส่วนช่วย

ดาํเนินการในการปรับเปล่ียนทศันคติดว้ย เป็นตน้   

   

การอภิปรายผล 

            ปัญหาการบริหารจดัการเพ่ือพฒันาทรัพยากรมนุษย์

ของกรุงเทพมหานครตามแนวพระราชดาํริของ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 4 ดา้น (สอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 1) ปัญหาท่ีสาํคญั ดา้นทศันคติท่ีดี

ในการปฏิบติังาน กรุงเทพมหานครไม่ไดจ้ดัการฝึกอบรม

ขา้ราชการใหอ้ดทนต่อการถกูกล่าวหาและการ

วิพากษวิ์จารณ์มากเท่าท่ีควร สอดคลอ้งกบัขอ้คิดเห็นของ

คณะวิจยัการปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร

กรุงเทพมหานครหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2553, 

หนา้ 148) และ การสาํรวจความพึงพอใจของประชาชนชาว

กรุงเทพมหานครท่ีมีต่อการบริหารตามนโยบายของ

กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ศูนยวิ์จยั

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2555, หนา้ 5) ท่ีพบวา่ 

ขา้ราชการกรุงเทพมหานครบางส่วนขาดความกระตือรือร้น 

ไม่มีจิตในการใหบ้ริการ ไม่มีความซ่ือสตัยม์ากเท่าท่ีควร 

และขาดการรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น เป็นตน้ อีกทั้งผู ้

ศึกษามีความเห็นวา่ ถึงแมก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม

การวิจยัน้ีบางส่วนเห็นวา่ กรุงเทพมหานครไม่ไดจ้ดัการ

ฝึกอบรมขา้ราชการใหอ้ดทนต่อการถกูกล่าวหา และการ

วิพากษวิ์จารณ์มากเท่าท่ีควรกต็าม แต่ในเวลาเดียวกนั 

ขา้ราชการกรุงเทพมหานครบางส่วนกเ็ห็นวา่ 

กรุงเทพมหานครไดจ้ดัการฝึกอบรมไปในทิศทางท่ี

สนบัสนุนขา้ราชการทุกระดบัใหมุ่้งมัน่ และมุมานะในการ

ปฏิบติังาน เป็นตน้ เม่ือเป็นเช่นน้ี จึงมีส่วนสาํคญัทาํใหก้ลุ่ม

ตวัอยา่งลว้นเห็นดว้ยกบัปัญหาการบริหารจดัการเพ่ือพฒันา

ทรัพยากรมนุษยข์องกรุงเทพมหานครตามแนวพระราชดาํริ

ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั 4 ดา้นในระดบัปานกลาง  

            ขอ้เสนอแนะสาํหรับการบริหารจดัการเพ่ือพฒันา

ทรัพยากรมนุษยข์องกรุงเทพมหานครตามแนวพระราชดาํริ

ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั 4 ดา้น (สอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 2) ขอ้เสนอแนะท่ีสาํคญั ดา้น

ทศันคติท่ีดีในการปฏิบติังาน กรุงเทพมหานครควรจดัการ

ฝึกอบรมขา้ราชการใหอ้ดทนต่อการถกูกล่าวหา และการ

วิพากษวิ์จารณ์ เช่นน้ี เป็นไปในแนวทางเดียวกบั

คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ท่ีไดก้าํหนด

วิสยัทศันใ์หม่ของการพฒันาระบบราชการ ใน “แผน

ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย พ.ศ. 2551-2555” 

โดยใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาจิตสาํนึกในการปฏิบติั

หนา้ท่ีราชการของเจา้หนา้ท่ีของรัฐในประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 

4 วา่ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการทาํงานของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
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คือ สร้างระบบการกาํกบัดูแลตนเองท่ีดี เกิดความโปร่งใส 

มัน่ใจ และสามารถตรวจสอบได ้รวมทั้งทาํใหบุ้คลากร

ปฏิบติังานอยา่งมีจิตสาํนึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อ

ประชาชน และต่อสงัคมโดยรวม และสอดคลอ้งกบัความ

คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญจากการสมัภาษณ์เชิงลึกซ่ึงเห็นวา่ 

กรุงเทพมหานครควรใหค้วามสาํคญั และกาํหนดหลกัสูตร

การฝึกอบรม หรือกิจกรรมท่ีเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง เพ่ือ

สร้างเสริมทศันคติท่ีดีใหแ้ก่ขา้ราชการ และใหมี้ความ

อดทนต่อการถกูกล่าวหา และการวิพากษวิ์จารณ์ ประกอบ

กบัผูศึ้กษามีความเห็นวา่ เป็นเพราะกลุ่มตวัอยา่งไดพิ้จารณา

วา่ขอ้เสนอแนะดงักล่าวจะเป็นประโยชนใ์นการพฒันา

ขา้ราชการกรุงเทพมหานครใหมี้ทศันคติท่ีดีในการ

ปฏิบติังาน ทาํงานสนองความตอ้งการของประชาชนได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ จึงมีส่วนสาํคญัทาํใหก้ลุ่มตวัอยา่งลว้น

เห็นดว้ยในระดบัมาก  

             ยทุธศาสตร์สาํหรับการบริหารจดัการเพ่ือพฒันา

ทรัพยากรมนุษยข์องกรุงเทพมหานครตามแนว

พระราชดาํริของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั จดัแบ่ง

ตามกรอบแนวคิดการวางแผนยทุธศาสตร์ 5 ดา้น 

(สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 3) ไดแ้ก่ ดา้น 

(1) วิสยัทศัน ์(2) พนัธกิจ (3) เป้าหมาย (4) ยทุธศาสตร์

การดาํเนินงาน และ (5) แผนท่ีทางยทุธศาสตร์ และ

ตวัช้ีวดั ยทุธศาสตร์ท่ีสาํคญั ดา้นเป้าหมาย 

กรุงเทพมหานครควรกาํหนดเป้าหมายของการฝึกอบรม

ขา้ราชการตามแนวพระราชดาํริจากสภาพความเป็นจริง 

และไม่ควรสูงเกินกวา่ท่ีจะนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง ซ่ึง

สอดคลอ้งกบั แนวคิดของ Dubrin, และ Ireland (1993, 

 p. 107) ซ่ึงใหค้วามสาํคญัในดา้นการวางแผน และการ

ควบคุมในการจดัเตรียมส่ิงต่าง ๆ ท่ีตอ้งการในปัจจุบนั

และวิธีการปฏิบติั และ รวมทั้งการใหค้วามสาํคญัเนน้

วตัถุประสงคห์รือผลสัมฤทธ์ิทั้งในแง่ของผลลพัธ์ 

ผลผลิต และการพฒันาคุณภาพ เพ่ือสร้างความพึงพอใจ 

ตามแนวคิดของ Boston และคณะ (1996,  p. 26) อีกทั้งผู ้

ศึกษามีความเห็นวา่ เป็นเพราะกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่

ยทุธศาสตร์ดา้นเป้าหมาย และดา้นอ่ืน ๆ รวมทั้งหมด 5 

ดา้นสาํคญั และจาํเป็นต่อการบริหารจดัการเพ่ือพฒันา

ทรัพยากรมนุษยต์ามแนวพระราชดาํริ รวมทั้งเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยิ่งต่อขา้ราชการกรุงเทพมหานครให้

ไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหบ้ริการประชาชน

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และไดรั้บการยอมรับจาก

ประชาชนเพ่ิมมากข้ึน ดว้ยเหตุผลดงักล่าวน้ี จึงมีส่วน

สาํคญัทาํใหก้ลุ่มตวัอยา่งลว้นเห็นดว้ยในระดบัมาก  

                ตวัแบบการบริหารจดัการเพ่ือพฒันาทรัพยากร

มนุษยข์องกรุงเทพมหานครตามแนวพระราชดาํริของ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 4 ดา้น (สอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 4) พบวา่ ปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญั

ต่อการบริหารจดัการเพ่ือพฒันาทรัพยากรมนุษยข์อง

กรุงเทพมหานครตามแนวพระราชดาํริของ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น (1) 

วิสยัทศันห์รือการมองการณ์ไกล (2) ทศันคติท่ีดีในการ

ปฏิบติังาน (3) ทกัษะหรือความชาํนาญในการปฏิบติังาน 

และ (4) ความสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น แต่ละดา้น ลว้นเป็นปัจจยั

ท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัต่อประสิทธิภาพใน

การบริหารจดัการเพ่ือพฒันาทรัพยากรมนุษยข์อง

กรุงเทพมหานครตามแนวคิดองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 5 

ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น (1) การเป็นตวัของตวัเอง (2) การมี

สภาพดา้นจิตใจท่ีดี (หรือการมีตวัแบบทางจิตท่ีมี

ประสิทธิภาพ) (3) การมีวิสยัทศันร่์วม) (4) การเรียนรู้

ร่วมกนัเป็นทีม และ (5) การคิดอยา่งเป็นระบบ โดยปัจจยั

สาํคญัดา้นทศันคติท่ีดีในการปฏิบติังาน มีอิทธิพลต่อ

ปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัต่อประสิทธิภาพในการบริหาร

จดัการเพ่ือพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องกรุงเทพมหานคร

ตามแนวคิดองคก์ารแห่งการเรียนรู้ จาํนวน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

ดา้น (1) การเป็นตวัของตวัเอง (2) การมีสภาพดา้นจิตใจ

ท่ีดี (หรือการมีตวัแบบทางจิตท่ีมีประสิทธิภาพ) (3) การ

มีวิสยัทศันร่์วม) และ (4) การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม 

(ยกเวน้ดา้นการคิดอยา่งเป็นระบบ) ผูศึ้กษาเห็นวา่เป็น

เพราะปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัต่อการบริหารจดัการเพ่ือ
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พฒันาทรัพยากรมนุษยข์องกรุงเทพมหานครตามแนว

พระราชดาํริของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัดา้น

ทศันคติท่ีดีในการปฏิบติังาน และดา้นอ่ืน  ๆ  รวมทั้งหมด 4 

ดา้น มีความสาํคญั จาํเป็น ชดัเจน และสามารถนาํมาปรับ

ใชใ้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องกรุงเทพมหานครให้

เกิดประโยชนอ์ยา่งเป็นรูปธรรมได ้และ มีแนวโนม้ท่ีจะ

มีส่วนสาํคญัต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการเพ่ือ

พฒันาทรัพยากรมนุษยข์องกรุงเทพมหานครตามแนวคิด

องคก์ารแห่งการเรียนรู้ 5 ดา้น ในเร่ืองภาพรวม

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการเพ่ือพฒันาทรัพยากร

มนุษยข์องกรุงเทพมหานครตามแนวคิดองคก์ารแห่งการ

เรียนรู้ ดงันั้น จึงเหมาะสมท่ีจะนาํแนวพระราชดาํริท่ี

เก่ียวกบัการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์4 ดา้น มา

กาํหนดเป็นตวัแบบในการบริหารจดัการเพ่ือพฒันา

ทรัพยากรมนุษยข์องกรุงเทพมหานครทั้ง 4 ดา้น  

 

ข้อเสนอแนะ 

             เพ่ือใหผ้ลการศึกษามีความครบถว้น สมบูรณ์ ผู ้

ศึกษาไดเ้สนอขอ้เสนอแนะท่ีสาํคญั ต่อกรุงเทพมหานคร 

ดงัน้ี 

            1. ควรมีนโยบายท่ีชดัเจนใหส้ถาบนัพฒันา

ขา้ราชการกรุงเทพมหานคร และทุกหน่วยงานเห็น

ความสาํคญัและประโยชนข์องการพฒันาจิตใจทรัพยากร

มนุษยข์ององคก์ร รวมทั้งปรับปรุงการจดักิจกรรมหรือ

หลกัสูตรการฝึกอบรมขา้ราชการเพ่ือเสริมสร้างทศันคติท่ี

ดีในการปฏิบติังาน มีความอดทนต่อการถกูกล่าวหา และ

การวิพากษวิ์จารณ์อยา่งเป็นรูปธรรม และต่อเน่ือง เช่น 

ใหมี้กิจกรรมลกูเสือซ่ึงทาํใหข้า้ราชการตอ้งอยูร่่วมกนั

อยา่งใกลชิ้ด เป็นการละลายพฤติกรรม และใหมี้การ

ประเมินผลวิพากษวิ์จารณ์กนั หรือการอบรมธรรมะเชิง

ปฏิบติัการ เป็นตน้ ซ่ึงขอ้มลูท่ีไดจ้ากการรับฟังคาํ

วิพากษวิ์จารณ์นาํไปใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเอง และรับทราบปัญหา ความ

ตอ้งการของประชาชน ช่วยใหแ้กปั้ญหาไดถ้กูตอ้งและมี

ประสิทธิภาพ (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 1. 

และ 2) 

            2. ควรนาํยทุธศาสตร์สาํหรับการบริหารจดัการ

เพ่ือพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องกรุงเทพมหานครตาม

แนวพระราชดาํริของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 

จดัแบ่งตามกรอบแนวคิดการวางแผนยทุธศาสตร์ 5 ดา้น 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งดา้นเป้าหมาย กรุงเทพมหานครควร

กาํหนดเป้าหมายของการฝึกอบรมขา้ราชการตามแนว

พระราชดาํริจากสภาพความเป็นจริง และไม่ควรสูงเกิน

กวา่ท่ีจะนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง ไปปรับใชใ้นการกาํหนด

ยทุธศาสตร์สาํหรับการบริหารจดัการเพ่ือพฒันา

ทรัพยากรมนุษยข์องกรุงเทพมหานคร เช่น กาํหนด

ยทุธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ดา้นทศันคติ โดย

มุ่งเนน้การจดักิจกรรมหรือการฝึกอบรมขา้ราชการ ใหมี้

ความอดทนต่อการถกูกล่าวหา และการวิพากษวิ์จารณ์ 

ใหค้รอบคลุมขา้ราชการทุกระดบั และทุกหน่วยงาน เป็น

ตน้ (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 3.) 

            3. ควรนาํ “แนวพระราชดาํริท่ีเก่ียวกบัการบริหาร

จดัการทรัพยากรมนุษย ์4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น (1) วิสยัทศัน์

หรือการมองการณ์ไกล (2) ทกัษะหรือความชาํนาญใน

การปฏิบติังาน (3) ทศันคติท่ีดีในการปฏิบติังาน และ (4) 

ความสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น” มากาํหนดเป็นตวัแบบในการ

บริหารจดัการเพ่ือพฒันาทรัพยากรมนุษยข์อง

กรุงเทพมหานคร ดงัน้ี  

 

ตวัแบบการบริหารจดัการเพือ่พฒันา

ทรัพยากรมนุษย์ของกรุงเทพมหานครที่

ประกอบด้วย 4 ด้าน 

1. วิสยัทศันห์รือการมองการณ์ไกล  

2. ทกัษะหรือความชาํนาญในการปฏิบติังาน  

3. ทศันคติท่ีดีในการปฏิบติังาน  

4. ความสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น 

 

ภาพ 3 ตวัแบบการบริหารจดัการเพ่ือพฒันาทรัพยากร
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มนุษยข์องกรุงเทพมหานคร 

ท่ีประกอบดว้ย 4 ดา้น 

 ทั้งน้ี กรุงเทพมหานครอาจพิจารณานาํแนว

พระราชดาํริของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัท่ีเก่ียวกบั

การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์โดยเนน้เฉพาะดา้น

ทศันคติท่ีดีในการปฏิบติังาน เพียงดา้นเดียวไปใชเ้ป็นตวั

แบบในการบริหารจดัการเพ่ือพฒันาทรัพยากรมนุษยข์อง

กรุงเทพมหานครเพ่ือแกปั้ญหาดา้นทศันคติของ

ขา้ราชการใหป้ระสพผลโดยเร็วก่อน หรือพิจารณานาํ

แนวพระราชดาํริดา้นอ่ืนดา้นหน่ึงใด หรือรวมทั้งหมด 4 

ดา้นขา้งตน้ ไปใชเ้ป็นตวัแบบในการบริหารจดัการเพ่ือ

พฒันาทรัพยากรมนุษยข์องกรุงเทพมหานครกไ็ด ้

(สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 4) 

 นอกจากน้ี ผูศึ้กษายงัมีขอ้เสนอแนะวา่ 

กรุงเทพมหานครควรนาํแนวพระราชดาํริในดา้น (1) การ

รักษาความเป็นธรรม (2) ความซ่ือสตัยสุ์จริต และ (3) 

การทาํความดี มาศึกษาวิจยัเพ่ือกาํหนดเป็นตวัแบบการ

บริหารจดัการเพ่ือพฒันาทรัพยากรมนุษยข์อง

กรุงเทพมหานครเพ่ิมเติมเป็น 7 ดา้น เช่นน้ี กจ็ะยิ่งมีส่วน

ช่วยใหก้ารบริหารจดัการเพ่ือพฒันาทรัพยากรมนุษยข์อง

กรุงเทพมหานครของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน ดงัน้ี 

 

ตวัแบบการบริหารจดัการเพือ่พฒันาทรัพยากร

มนุษย์ของกรุงเทพมหานครที่ประกอบด้วย      

7 ด้าน 

1. วิสยัทศันห์รือการมองการณ์ไกล  

2. ทกัษะหรือความชาํนาญในการปฏิบติังาน  

3. ทศันคติท่ีดีในการปฏิบติังาน  

4. ความสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น 

5. การรักษาความเป็นธรรม  

6. ความซ่ือสตัยสุ์จริต 

7. การทาํความดี 

 

ภาพ 4 ตวัแบบการบริหารจดัการเพ่ือพฒันาทรัพยากร

มนุษยข์องกรุงเทพมหานคร 

ท่ีประกอบดว้ย 7 ดา้น                  

  สาํหรับองคค์วามรู้ใหม่ท่ีไดรั้บจากการศึกษา

คร้ังน้ี คือ (1) การเกิดความรู้ความเขา้ใจ ปัญหา 

ขอ้เสนอแนะ ยทุธศาสตร์ และตวัแบบการบริหารจดัการ

เพ่ือพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องกรุงเทพมหานครตาม

แนวพระราชดาํริของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัท่ี

เก่ียวกบัการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์4 ดา้น (2) 

การสร้างกรอบแนวคิดการบริหารจดัการท่ีแบ่งเป็นตวั

แปรอิสระ อนัไดแ้ก่ “ปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัต่อปัญหาการ

บริหารจดัการเพ่ือพฒันาทรัพยากรมนุษยข์อง

กรุงเทพมหานครตามแนวพระราชดาํริของ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการ

ทรัพยากรมนุษย ์4 ดา้น” และส่วนท่ีเป็นตวัแปรตาม       

อนัไดแ้ก่ “ปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัต่อประสิทธิภาพในการ

บริหารจดัการเพ่ือพฒันาทรัพยากรมนุษยข์อง

กรุงเทพมหานครตามแนวคิดองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 5 

ดา้น” โดยนาํไปปรับใชเ้ป็นกรอบแนวคิด กลุ่มตวัช้ีวดั 

หรือตวัช้ีวดั บริหารจดัการ(Key Performance Indicator 

หรือ KPI) สาํหรับการของหน่วยงานและบุคลากรของ

หน่วยงานไดอ้ยา่งชดัเจน (3) การเสนอยทุธศาสตร์

สาํหรับการบริหารจดัการเพ่ือพฒันาทรัพยากรมนุษยข์อง

กรุงเทพมหานครตามแนวพระราชดาํริของ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เพ่ือนาํไปปรับใชใ้นการ

วางแผนและการปฏิบติังานจริง และ (4) การสร้างหรือ

การเสนอตวัแบบการบริหารจดัการเพ่ือพฒันาทรัพยากร

มนุษยข์องกรุงเทพมหานครตามแนวพระราชดาํริของ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการ

ทรัพยากรมนุษย ์4 ดา้น ทั้งน้ี องคค์วามรู้ใหม่ทั้ง 4 

ประการดงักล่าว จะเป็นประโยชนใ์นทางวิชาการ และ

ทางปฏิบติั รวมตลอดไปถึงการนาํไปศึกษาต่อยอดอยา่ง

สอดคลอ้งกบัหลกัวิชาการท่ีเป็นระบบต่อไปในอนาคต

ได ้



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2558 117

 

  

 

เอกสารอ้างองิ 

 

กองยทุธศาสตร์บริหารจดัการ สาํนกัยทุธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร. (2554). สถิติ 2554 

 กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: ผูแ้ต่ง. 

คณะวิจยัการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารกรุงเทพมหานคร. (2553). โครงการวิจัยการปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร

 กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.  

จาํเรียง  วยัวฒัน ์และเบญจมาศ  อ ํ่าพนัธ์ุ. (2540). วินัย 5 ประการพืน้ฐานองค์กรเรียนรู้. กรุงเทพฯ: คู่แข่ง. 

ศูนยวิ์จยัมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ (2555). การสาํรวจความพึงพอใจของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อการ

 บริหารตามนโยบายของกรุงเทพมหานครปีงบประมาณ พ.ศ. 2555. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ 

สาํนกัยทุธศาสตร์และประเมินผล. (2550). แนวพระราชดาํริด้านการบริหารจัดการกรุงเทพมหานครของพระบาทสมเดจ็ 

 พระเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ: กรุงเทพธนาคม.         

Boston, J. et. al. (1996). Public management: The new zealand model. Auckland: Oxford University. 

DuBrin, A. J. & Ireland, D. R. (1993). Management & organization (2nd ed.).  Cincinnati, OH: South-Western.  

Yamane, T. (1973). Statistics: An introductory analysis (3rd ed.). New York: Harper & Row. 

 



EAU HEritAgE JoUrnAl
Social Science and Humanity118 Vol. 5 No. 3 September-December 2015

 

การบริหารจัดการตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่พฒันาการเกษตรของกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ 

The Administration According to the Philosophy of Sufficiency Economy for Development 

of Agricultural Produce of the Ministry of Agriculture and Cooperatives 

 

                                                                              พล  อินทเสนี และ ประณต นนัทิยะกุล                                                                                                                                        

บทคัดย่อ 

 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัแบบผสมผสานใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพเป็นหลกั สนบัสนุนดว้ยการวิจยัเชิงปริมาณ มี

วตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษา (1) สภาพปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจดัการ (2) ปัจจยัและองคป์ระกอบท่ีสนบัสนุน

และเป็นประโยชนต่์อการบริหารจดัการ (3) แนวทางการบริหารจดัการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพฒันาการ

เกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มลู คือ แบบสมัภาษณ์เชิงลึกท่ีมีโครงสร้าง  ผูใ้หข้อ้มลู

หลกัจาํนวน 9 ท่าน ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพฒันาการเกษตรของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอ้มลูเชิงปริมาณใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งเกษตรกรท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม

พ้ืนท่ีจงัหวดัสุพรรณบุรี จาํนวน 300 คน วิเคราะห์ขอ้มลูองคป์ระกอบโดยวิธีของ Miles and Huberman ใชวิ้ธีบรรยาย

แบบความเรียงใชค่้ าสถิติพรรณนา ผลการวิจยัเชิงคุณภาพ พบวา่  สภาพสาเหตุและปัจจยัของการบริหารจดัการ 

ประกอบดว้ย (1) หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) หลกัการบริหารจดัการ (3) การพฒันาดา้นการเกษตร (4) 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์รและ (5) การมีส่วนร่วม ส่วนปัจจยัและองคป์ระกอบท่ีสนบัสนุนและเป็น

ประโยชนเ์กิดผลดีต่อการบริหารจดัการ พบวา่ ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ และรูปแบบการบริหารจดัการ พบวา่  แนว

ทางการบริหารจดัการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพฒันาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ประกอบดว้ย  5 องคป์ระกอบหลกั  

 

คําสําคัญ: การบริหารจดัการ, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, การพฒันาการเกษตร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  

Abstract 

 This mixed method research mainly utilizes a qualitative approach with the support of a quantitative 

approach. The objectives of the study are: (1) to study the current problems and obstacles in the management of the 

Ministry of Agriculture and Cooperatives based on sufficiency economy philosophy for agricultural development, (2) 

to learn the factors and components that support and advance the management of the Ministry of Agriculture and 

Cooperatives based on sufficiency economy philosophy for agricultural development, and (3) to draw up the 

guidelines on the Ministry of Agriculture and Cooperatives based on sufficiency economy philosophy for agricultural 

development. The research instruments include structured in-depth interviews with 9 key informants, purposely 

sampled from those who have been involved in the management of the Ministry of Agriculture and Cooperatives 
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based on sufficiency economy philosophy for agricultural development, and questionnaires randomly given to 300 

agriculturists in Suphan Buri Province.  Miles and Huberman’s approach to data analysis was adopted along with a 

descriptive analysis of the data and a descriptive statistics of the components. The results are as follows: (1) The 

current conditions and factors in the management of the Ministry of Agriculture and Cooperatives based on 

sufficiency economy philosophy for agricultural development consist of :  sufficiency economy philosophy,  

management, agricultural development,  organizational efficiency and effectiveness, and  participation; (2) The 

factors and components that support and advance the management of the Ministry of Agriculture and Cooperatives 

based on sufficiency economy philosophy for agricultural development concern  5 following components; (3) The 

guidelines of the Ministry of Agriculture and Cooperatives based on sufficiency economy philosophy for agricultural 

development comprises 5 main components. 

 

Keywords: management, sufficiency economy philosophy, agricultural development, Ministry of Agriculture and 

Cooperatives 

 

ความนํา  

 การพฒันาการเกษตรไดด้าํเนินการมาตั้งแต่

ประเทศไทยเร่ิมใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 2504-2506)  ซ่ึงขณะนั้น

ภาคเกษตรมีสดัส่วนร้อยละ 29.8 ของผลิตภณัฑม์วล

รวมในประเทศ (GDP)  ในช่วงแผนพฒันาแรก ๆ  

(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2550) การผลิตใน

ภาคเกษตรมีการเจริญเติบโตค่อนขา้งดี เน่ืองจาก

ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและความเหมาะสม

เชิงกาย ภาพในการทาํการเกษตร มีแรงงานจาํนวน

มากและมีทกัษะในการทาํเกษตร แต่จากสภาพการ

ผลิตท่ีตอ้งอาศยัปัจจยัทางธรรมชาติ เช่น ดินฟ้า

อากาศ ปริมาณนํ้าฝน เป็นสาํคญั ความแปรปรวน

ของปัจจยัเหล่าน้ีทาํใหเ้กิดฝนแลง้ นํ้าท่วม ศตัรูพืช 

โรคแมลงระบาด มีผลต่อการเจริญเติบโตของสินคา้

เกษตร นอกจากน้ี เม่ือเศรษฐกิจไทยมีความเช่ือมโยง

กบัเศรษฐกิจภายนอกมากข้ึน ส่งผลใหไ้ทยเปิดรับ

เทคโนโลยีจากต่างประเทศและมีการผลิตแบบ

อุตสาหกรรมมากข้ึน การผลิตภาคนอกเกษตร

โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม การบริการจึงเร่ิม

ขยายตวัค่อนขา้งเร็วและในอตัราท่ีสูงกวา่ภาคเกษตร

ท่ีแมย้งัคงขยายตวัไดอ้ยา่งต่อเน่ืองแต่เป็นไปในอตัรา

ท่ีชา้กวา่ ส่งผลใหโ้ครงสร้างการผลิตของประเทศ

เปล่ียนไปและทาํใหส้ดัส่วนของผลิตภณัฑม์วลรวม

ในประเทศภาคเกษตร (GDP ภาคเกษตร) ต่อ GDP 

ลดลง 

 การพฒันาการเกษตรถกูกาํหนดใหเ้ป็นแนว

ทางการพฒันาท่ีสาํคญัของประเทศมาตั้ง แต่

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 

จนถึงปัจจุบนั แต่มีการปรับเปล่ียนเป้าหมายและ

แนวทางในแต่ละแผนใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์

และแนวโนม้ปัญหาของภาคเกษตรและเศรษฐกิจ

สงัคมโดยรวมในช่วงเวลานั้น ๆ เป้าหมายหลกัของ

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ โดยส่วน

ใหญ่มุ่งเนน้ความเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจ

การเกษตรและการยกระดบัรายไดข้องเกษตรกรให้

สูงข้ึน อยา่งไรกต็ามในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9- 10 แนวทางการพฒันาภาค

เกษตรของประเทศใหค้วามสาํคญักบัผลิตภาพการ

ผลิตมากข้ึน เน่ืองจากการขยายตวัของผลิตภาพ 
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การผลิต (Total Factor Productivity Growth--TFPG) 

จะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัและเป็น

ปัจจยัสนบัสนุนใหเ้ศรษฐกิจการเกษตรขยายตวัอยา่ง

มีเสถียรภาพในระยะยาว การเกษตรของประเทศไทย

ไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เร่ิมตั้งแต่การผลิตเพ่ือ

ยงัชีพจนถึงการผลิตเชิงการคา้และธุรกิจ นอกเหนือ 

จากการพฒันาดา้นการผลิตและปัจจยัพ้ืนฐาน

ทางการเกษตรแลว้ ยงัมีการพฒันาเกษตรกรและ

องคก์รเกษตรกรใหมี้ความเขม้แขง็ โดยแนว ทางการ

พฒันาท่ีสาํคญั คือ มีการนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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วตัถุประสงค์การวจัิย  
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แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 ผูวิ้จยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎีและ
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์รและ (5) 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ           

มีส่วนร่วม

   

กรอบแนวคิดการวจัิย  

 ผูวิ้จยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ทาํการสงัเคราะห์ท่ีจะส่งผลใหไ้ดก้าร

บริหารจดัการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพฒันาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้

ประเดน็สาํคญัของปัจจยั ตามภาพ 1.1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยัการบริหารจดัการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพฒันาการเกษตร 

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

วธีิดําเนินการวจัิย  

 วิธีดาํเนินการวิจยั โดยเป็นไปตามขั้นตอน 

ดงัน้ี (1) การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่ม

ตวัอยา่ง (2) การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา

คน้ควา้ (3) การเกบ็รวบรวมขอ้มลู (4) การวิเคราะห์

ขอ้มลู  

 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 การวิจยัเชิงคุณภาพในการสมัภาษณ์เชิงลึก 

ผูวิ้จยัไดก้าํหนดผูใ้หข้อ้มูลหลกั โดยเลือกแบบ

เฉพาะเจาะจง จาํนวน 9 คน และสาํหรับการวิจยัเชิง

ปริมาณ ผูวิ้จยัไดก้าํหนดกลุ่มตวัอยา่งเป็นเกษตรกร

ในพ้ืนท่ีจงัหวดัสุพรรณบุรี จาํนวน 300 คน เลือก

แบบแบ่งสดัส่วน 

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1. แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งการ

บริหารจดัการ                                                                    

2. แนวคิดและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์ร                                                                       

3. แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมี

ส่วนร่วม   

สภาพบริบทในปัจจุบนัของการบริหารจดัการ 

ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจดัการ 

การบริหารจดัการตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงพฒันาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

แนวคิดและทฤษฏีการพฒันาดา้นการเกษตร 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ในการวิจยัเชิงคุณภาพ ผูวิ้จยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือ

ในการเกบ็ขอ้มลู คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีมี

โครงสร้าง จาํนวน 6 ขอ้ เพ่ือนาํมาเป็นขอ้มลูส่วน

หน่ึงในการช่วยกาํหนดแนวทางของการบริหาร

จดัการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ

พฒันาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เพ่ือพฒันาการเกษตรอยา่งเป็นระบบ สาํหรับในส่วน

ของการวิจยัเชิงปริมาณ ผูวิ้จยัใชแ้บบสอบถามท่ี

พฒันามาจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์เชิงลึก เป็น

แบบสอบถามความคิดเห็น เกษตรกรในพ้ืนท่ีจงัหวดั

สุพรรณบุรี เก่ียวกบัการบริหารจดัการตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพฒันาการเกษตร โดยใน

แต่ละแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 2 ตอน คือ 

แบบสอบถามขอ้มลูส่วนตวัและความคิดเห็นเก่ียวกบั

การบริหารจดัการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือพฒันาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์  

 

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

เกบ็ขอ้มูลปฐมภูมิเป็นขอ้มูลจากการสมัภาษณ์เชิงลึก 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มลู คือ แบบสมัภาษณ์เชิง

ลึกท่ีมีโครงสร้าง แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน เป็นการ

สมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มลูหลกัท่ีเป็นผูท้รงคุณวฒิุและผูท่ี้มี

ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพฒันาการเกษตร  

  

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ขอ้มลูการวิจยัเชิงคุณภาพ  

ผูวิ้จยัใชแ้นวทางการวิเคราะห์โดยวิธีอุปนยั วิเคราะห์

และการพรรณาความ  ผูวิ้จยัวิเคราะห์ตามขั้นตอน 

ดงัน้ี (1) การวิเคราะห์ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งท่ี

เป็นเกษตรกรในพ้ืนท่ีจงัหวดัสุพรรณบุรี (2) การ

วิเคราะห์เพ่ือตอบคาํถามการวิจยั เป็นการวิเคราะห์ 

ขอ้มลูจากแบบสอบถาม ใช ้การวิเคราะห์ ขอ้มลูโดย

ใช ค่ าสถิติพรรณนา คือ การหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

 

ผลการวจัิย 

 ในการศึกษาการบริหารจดัการตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพฒันาการเกษตรของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลการวิจยัเสนอตาม

วตัถุประสงค ์มีดงัน้ี 

1.  ปัญหาและอุปสรรคของการบริหาร

จดัการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ

พฒันาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในปัจจุบนั พบวา่ คือ ปัญหาดา้นปัจจยัและฐาน

ทรัพยากรการผลิต ปัญหาการเขา้ไม่ถึงทรัพยากรการ

ผลิต ปัญหาเร่ืองตลาด ปัญหาท่ีมาจากนโยบาย

พลงังานและปัญหาอนัเกิดจากการขาดแคลน

ทรัพยากร สาเหตุปัจจยัของปัญหามาจาก ปัจจยัจาก

ภายในเป็นปัญหากระบวนทศันข์องเกษตรกรเอง

และปัจจยัจากภายนอก ซ่ึงส่งผลรุนแรงและทาํใหเ้กิด

การเปล่ียนแปลงในภาคเกษตรกรรมอยา่งรวดเร็ว 

ปัจจยัแรก มาจากนโยบายการคา้เสรีและปัจจยัท่ี

สาํคญัมาก คือ ปัจจยัอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงของ

อากาศโลก อีกทั้ง ขาดความรู้ความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง

ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระบบกฎหมาย 
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โดยเฉพาะภาษีท่ีไม่เอ้ือต่อการใชท้รัพยากรอยา่งมี

ประสิทธิภาพมีการใชป้ระโยชนไ์มเต็มท่ีในเมือง 

ขณะท่ีมีการใชท้รัพยากรอยา่งมากในต่าง จงัหวดั อีก

ทั้งภาคธุรกิจไม่เขา้ใจการนาํเศรษฐกิจพอเพียงไป

ประยกุตใ์ช ้ทาํใหเ้หมือนมีกระแสต่อตา้นความเป็น

เศรษฐกิจพอเพียง เพราะเขา้ใจวา่ตอ้งไม่พ่ึงพา

ภายนอก การตั้งเป้าหมายเป็นไปในภาพรวม แลว้ทาํ

ใหเ้หมือนเป็นเร่ืองไกลตวัท่ีตอ้งมีหน่วยงาน องคก์ร

เป็นผูด้าํเนินการทั้งท่ีเร่ิมไดท่ี้ตวับุคคลเองได ้คนไทย

ยงัเห็นผลประโยชนเ์ฉพาะตนมากกวา่ผลประโยชน์

ส่วนรวม ทาํใหปั้ญหาการคอร์รัปชัน่ไม่สามารถ

แกไ้ขไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

2.  ปัจจยัและองคป์ระกอบท่ีเป็นประโยชน์

และเกิดผลดีต่อการบริหารจดัการตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพฒันาการเกษตรของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ พบวา่ หากมองประโยชนแ์ละ

เกิดผลดีต่อการบริหารจดัการตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพฒันาการเกษตรในภาค

ประชาชนแลว้ พบวา่ ทาํใหป้ระชาชนมีกินมีใช ้ถา้

ในภาวะปกติกส็ามารถทาํใหมี้รายไดม้ากข้ึน ถา้ใน

ภาวะท่ีมีอุทกภยักส็ามารถจะฟ้ืนตวัได ้โดยไม่ตอ้ง

ใหท้างราชการไปช่วยมากเกินไปทาํใหพ่ึ้งตนเองได้

เป็นอยา่งดี แต่หากมองประโยชนแ์ละเกิดผลดีต่อการ

บริหารจดัการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ

พฒันาการเกษตรในภาคราชการแลว้ พบวา่ ทาํให้

การบริหารจดัการในส่วนราชการเป็นไปอยา่ง

สมดุล มัน่คง ย ัง่ยืน พร้อมต่อการเปล่ียนแปลง    

 3.  แนวทางการบริหารจดัการตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพฒันาการเกษตรของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบวา่ แนวทางการ

บริหารจดัการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ

พฒันาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบหลกั คือ (1) ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง (economics philosophy) (2) การ

บริหารจดัการ (management) (3) การพฒันาดา้น

การเกษตร (agricultural development)  (4) 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์ร 

(efficiently & effectiveness) และ (5) การมีส่วนร่วม  

(participate) การนาํเสนอแนวคิดและแนวทางการ

บริหารจดัการตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง จะเห็นการสร้างเศรษฐกิจพอเพียงใหเ้กิดข้ึน

เพ่ือนาํมาใชใ้นการบริหารจดัการเพ่ือพฒันาการ

เกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมกบั

คาดหวงัใหป้ระชาชนยึดถือการบริหารจดัการและ

การดาํเนินชีวิตตามแนวทางน้ีเป็นหลกัพ้ืนฐาน อนั

จะนาํไปสู่จุดหมายปลายทางสาํคญั คือ ประเทศชาติ

และประชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข โดยประเทศชาติมีความ

เจริญ กา้วหนา้อยา่งมัน่คงย ัง่ยืน ท่ีเป็นแนวทางน้ี

เพราะวา่จะทาํใหป้ระชาชนในชาติทุกระดบัจะมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนั 

 

การอภิปรายผล  

 จากผลการวิจยัสามารถนาํมาอภิปรายผลได ้

ดงัน้ี   

 1. หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบวา่ 

ในปัจจุบนักระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการบริหาร

จดัการเพ่ือพฒันาการเกษตรโดยใชห้ลกัการของ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบ ดว้ย 3 

คุณลกัษณะ คือ ความพอประมาณ (moderation) 

ความมีเหตุผล (reasonableness) และการมีภูมิคุม้กนั

ในตวัท่ีดี (self-immunity) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุเมธ  

ตนัติเวชกลุ (อา้งถึงใน คณะอนุกรรมการขบัเคล่ือน

เศรษฐกิจพอเพียง, 2550) กล่าววา่ ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจท่ีสามารถอุม้ชู

ตวัเองอยูไ่ด ้ โดยไม่ตอ้งเดือดร้อน โดยตอ้งสร้าง

พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของตนเองใหดี้เสียก่อน คือ ตั้ง

ตวัใหมี้ความพอกิน พอใช ้ไม่ใช่มุ่งหวงัแต่จะทุ่มเท

สร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจไดร้วดเร็วแต่เพียงอยา่ง
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เดียว เพราะผูท่ี้มีอาชีพและฐานะเพียงพอท่ีจะ

พ่ึงตนเอง ยอ่มสามารถสร้างความเจริญกา้วหนา้และ

ฐานะทางเศรษฐกิจท่ีสูงข้ึนไปตามลาํดบั ส่วนนิธิ  

เอียวศรีวงษ ์(อา้งถึงใน คณะอนุกรรมการขบัเคล่ือน

เศรษฐกิจพอเพียง, 2550) กล่าววา่ ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เทคนิค แต่มีความหมายกวา้ง

กวา่นั้นมาก เพราะตอ้งรวมเอา อุดมการณ์ โลกทศัน ์

ความสมัพนัธ์และค่านิยมบางอยา่งอยูใ่นนั้นดว้ย จึง

จะนบัไดว้า่เป็นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ี

แทจ้ริง โดยทั้ง 4 ดา้น ท่ีจะกล่าวถึงน้ี  คือ ส่วนท่ีเรา

รู้จกักนัวา่วฒันธรรมนัน่เอง ถา้ไม่เขา้ใจปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงตามความหมายเช่นน้ี ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงจะมีความเป็นไป ทั้งน้ี ปรียานุช  

พิบูลสราวธุ (2551) ไดก้ล่าวไวว้า่ ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นทั้งหลกัคิด และหลกัปฏิบติัท่ี

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล

ปัจจุบนัไดพ้ระราชทานใหป้วงชนชาวไทยทุกหมู่

เหล่า นอ้มนาํไปเป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิตของ

แต่ละครอบครัว หรือกลุ่ม องคก์ร ใหส้ามารถดาํรง

อยูแ่ละกา้วหนา้ไปพร้อมกบัความสมดุล ตลอดจน

พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ไดภ้ายใตก้ระแส

โลกาภิวตัน ์ 

 2. การบริหารจดัการเพ่ือพฒันาการเกษตร

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (management) 

พบวา่ หลกัในการบริหารมีหลายรูปแบบข้ึนอยูก่บั

วฒันธรรมและในแต่ละสถานการณ์ แต่ท่ีสาํคญัท่ีได้

ยึดถือกนัมาโดยตลอดคือ การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

(participative management) โดยมีการปรึกษาหารือ

กบัผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเร่ืองท่ี

สาํคญั ๆ ทุกคนควรจะตอ้งรับรู้รับทราบ ร่วมกนั

ตดัสินใจ และร่วมกนัทาํ รวมทั้งการใชห้ลกัการ

บริหารแบบทีมงาน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  Hicks (1972) 

กล่าววา่ การจดัการหรือการบริหาร (administration) 

2 คาํน้ีจึงเป็นคาํท่ีคนส่วนใหญ่ คุน้เคยและใชก้นัอยู่

เสมออยา่งกวา้งขวาง จึงมีความหมายคลา้ยคลึงกนั

และใชท้ดแทนกนัอยูเ่สมอ เพราะฉะนั้น การจดัการ  

คือ การจดัการภารกิจภายในองคก์ารใหบ้รรลุ

วตัถุประสงคแ์ละเป็นไปตามนโยบาย แผนงานท่ีได้

กาํหนดไวห้รือการจดัการหมายถึง ภารกิจของบุคคล

หน่ึงบุคคลใด หรือหลายคนท่ีเขา้มาทาํหนา้ท่ี

ประสานใหก้ารทาํงานของแต่ละบุคคลท่ีต่างฝ่ายต่าง

ทาํไม่สามารถบรรลุผลสาํเร็จได ้ส่วนการบริหาร 

หมายถึง การบริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการใน

ระดบัและแผนงาน ซ่ึงส่วนใหญ่ใชก้บัการบริหารใน

ภาครัฐหรือองคก์ารขนาดใหญ่จากความเห็นของ

นกัวิชาการต่อคาทั้ง 2 จะเห็นไดว้า่มีความแตกต่าง

กนั ข้ึนอยูก่บัเจตนารมณ์ของผูใ้ชว้า่จะมีความ

เหมาะสมไปในทางใด  

 3. การพฒันาดา้นการเกษตร พบวา่  รูปแบบ

การพฒันาดา้นการเกษตร ประกอบดว้ย การแกไ้ข

ปัญหาเร่ืองดินและนํ้า ทฤษฎีใหม่ การเกษตรแบบ

ผสมผสาน การแกไ้ขปัญหาเร่ืองดินถือวา่ ดิน เป็น

ทรัพยากรท่ีสาํคญัต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  

เม่ือดินเส่ือมโทรม ขาดความอุดมสมบูรณ์จะทาํให้

ไม่สามารถเพาะปลกูพืชไดเ้ช่นเดิม ปัญหาของดินท่ี

มกัพบอยูเ่ป็นประจาํ คือ ดินเปร้ียว ดินเคม็ ซ่ึงแต่ละ

สภาพปัญหาของดิน มีวิธีการแกไ้ขท่ีแตกต่างกนั

ออกไป พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัได้

พระราชทานพระราชดาํริแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ศึกษาทดลอง เพ่ือหาวิธีการแกไ้ขในรูปแบบต่าง ๆ 

บนท่ีดินของมูลนิธิชยัพฒันาท่ีราษฎรนอ้มเกลา้ถวาย

จากสถานท่ีท่ีมีความแตกต่างกนั อีกปัญหาหน่ึงท่ี

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัพระราชทาน

พระราชดาํริใน การแกไ้ขใหดิ้นมีความอุดมสมบูรณ์ 

เหมาะสมต่อการเพาะปลกูพืช ผืนดินแห่งน้ีจึงเป็น

โครงการศึกษาทดลองการแกไ้ขปัญหาดินเปร้ียวอนั

เน่ืองมา จากพระราชดาํริ การแกไ้ขปัญหาดินเปร้ียว

ไดศึ้กษาทดลองดว้ยกนั 3 วิธี คือ การแกไ้ขดว้ย
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วิธีการทางธรรมชาติโดยใชน้ํ้าฝน การจดัทาํแปลง

ทฤษฎีใหม่และทดลองใชปู้นมาร์ลและนํ้าจาก

ภายนอกมาเจือจาง และวิธีสุดทา้ยใชเ้ถา้ลอยลิกไนต์

ท่ีเป็นส่วนประกอบในการก่อสร้างเข่ือนคลอง ท่า

ด่านมาศึกษาทดลองดว้ย ซ่ึงผลสาํเร็จของการศึกษา

ทดลองจะเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่เกษตรกรท่ีจะนาํไปใช้

แก ้ปัญหาดินในพ้ืนท่ีของตนเอง (4) ประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลขององคก์ร (efficiently & 

effectiveness) พบวา่ หลกัสาํคญัของประสิทธิภาพ 

ไดแ้ก่ การใหบ้ริการอยา่งเท่าเทียมกนั (equitable 

service) การบริการอย ่างรวดเร็วทนัเวลา (timely 

service)  การให ้บริการอยา่งทนัเวลา (ample Service) 

การให ้บริการอย ่างต่อเน่ือง (continuous service) การ

ให ้บริการอยา่งกา้วหนา้ (progression Service) หลกั

สาํคญัของประสิทธิผล ไดแ้ก่ แนวทางท่ีมุ่งเนน้การ

บรรลุเป้าหมาย (the goal-attainment  approach) 

แนวทางเชิงระบบ (the systems approach) แนวทาง

เชิงกลยทุธ์เฉพาะส่วน (the strategic-constituencies 

approach) และแนวทางการแข่งขนัคุณค่า (the 

competing-values approach) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ  Thomas & Waterman เขียนในหนงัสือ

ช่ือ In Search of Excellence คุณลกัษณะ 8 ประการท่ี

กล่าววา่ การบริหารของบริษทัอเมริกนัท่ีประสบ

ความสาํเร็จทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ 

มุ่งเนน้การปฏิบติั (a bias for action) มีความใกลชิ้ด

กบัลูกคา้ (close to the customer) มีความอิสระใน

การทาํงานและความรู้สึกเป็นเจา้ของ

กิจการ (autonomy and entrepreneur-ship) เพ่ิม

ผลผลิตโดยอาศยัพนกังาน (productivity through 

people) สมัผสักบังานอยา่งใกลชิ้ดและความเช่ือมัน่

ในคุณค่าเป็นแรงผลกัดนั (hands-on and value 

driven) ทาํแต่ธุรกิจท่ีมีความเช่ียวชาญและ

เก่ียวเน่ือง (stick to the  knitting) รูปแบบเรียบง่าย

ธรรมดา พนกังานอาํนวยการหรือส่วนกลางมี

จาํกดั (simple form and lean staff) และเขม้งวดและ

ผอ่นปรนในเวลาเดียวกนั (simultaneous loose-tight 

properties) และ Peters and Waterman ในการคน้หา

ความเป็นเลิศในช่วงตน้ปี 1977 พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผล

ต่อความสาํเร็จในการดาํเนินงานนอกจากกลยทุธ์และ

โครงสร้าง ยงัมีปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์เช่ือมโยง

กนัทั้งหมด 7 ปัจจยั ซ่ึงจะส่งผลถึงประสิทธิผลของ

งาน ไดแ้ก่ โครงสร้าง กลยทุธ์  บุคลากร สไตลก์าร

จดัการ ระบบ ค่านิยมร่วม ทกัษะ (5) การมีส่วนร่วม  

ซ่ึงพบวา่ หลกัการมีส่วนร่วม ประกอบดว้ย ร่วมกนั

ศึกษา คน้ควา้และสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน

ชุมชน ตลอดจนความตอ้งการในชุมชน ร่วมพฒันา 

สร้างรูปแบบและวิธีการพฒันา เพ่ือแกไ้ขปัญหาและ

ลดปัญหาของชุมชน เพ่ือสร้างส่ิงใหม่ ๆ ซ่ึงเป็น

ประโยชนต่์อชุมชนหรือสนองตอบต่อความตอ้งการ

ในชุมชน ร่วมวางแผนนโยบายหรือวางแผน

โครงการและกิจกรรม เพ่ือขจดัปัญหาและสนอง

ความตอ้งการของชุมชน ร่วมตดัสินใจในการใช้

ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัใหเ้ป็นประโยชนต่์อ

ส่วนรวมหรือชุมชน ร่วมจดัหรือปรับปรุงระบบการ

บริหารงานพฒันาชุมชนใหมี้ประสิทธิภาพ ร่วม

ลงทุนในกิจกรรม โครงการชุมชนตามขีด

ความสามารถของตนเองและหน่วยงานท่ีวางไว ้และ

ร่วมปฏิบติัตามนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม

ใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมควบคุมติดตามประเมินผล

และซ่อมแซมรักษาโครงการ กิจกรรมท่ีไดท้าํไวท้ั้ง

ในเอกชนและรัฐบาลใหไ้ดใ้ชป้ระโยชนต่์อไป ซ่ึง

สอด คลอ้งกบัสาํนกังานคณะกรรมการกองทุน

หมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาํนกังานสภา

สถาบนัราชภฎั และทบวงมหาวิทยาลยั (2545) ได้

ระบุวา่ การมีส่วนร่วม คือ การท่ีประชาชนหรือ

ชุมชนสามารถเขา้ไปมีส่วนในการตดัสินใจ ในการ

กาํหนด นโยบายพฒันาทอ้งถ่ิน และมีส่วนร่วมใน

การรับประโยชนจ์ากบริการ รวมทั้งมีส่วนใน การ



EAU HEritAgE JoUrnAl
Social Science and Humanity126 Vol. 5 No. 3 September-December 2015

ควบคุมประเมินผลโครงการต่าง ๆ ของทอ้งถ่ิน 

นอกจากน้ียงัไดใ้หค้วามหมายของ การมีส่วนร่วมวา่

มี 2 ลกัษณะ คือ การมีส่วนร่วมในลกัษณะท่ีเป็น

กระบวนการของการพฒันา โดยใหป้ระชาชน มีส่วน

ร่วมในการพฒันาตั้งแต่เร่ิมดน้จนส้ินสุดโครงการ 

ไดแ้ก่ การร่วมกนัคน้หาปัญหา การวางแผน การดดั

สินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีทอ้งถ่ิน 

การบริหารจดัการ การคิดตามประเมินผล รวมทั้งรับ

ผลประโยชนท่ี์เกิดข้ึนจากโครงการ และการมีส่วน

ร่วมทางการเมือง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การ

ส่งเสริมสิทธิและพลงัอาํนาจของพลเมืองโดย

ประชาชน หรือ ชุมชนพฒันาขีดความสามรถของตน

ในการจดัการเพ่ือรักษาผลประโยชนข์องกลุ่ม 

ควบคุมการใชแ้ละการกระจายทรัพยากรของชุมชน

อนัจะก่อใหเ้กิดกระบวนการ และโครงสร้างท่ี

ประชาชนในชนบทสามารถแสดงออกซ่ึง

ความสามารถของตนและไดรั้บ ผลประโยชนจ์าก

การพฒันาการเปล่ียนแปลงกลไกการพฒันาโดยรัฐ 

มาเป็นการพฒันาท่ีประชาชน มีบทบาทหลกัโดยการ

กระจายอาํนาจในการวางแผน จากส่วนกลางมาเป็น

ส่วนภูมิภาค เป็นการคืนอาํนาจในการพฒันาใหแ้ก่

ประชาชนใหมี้ส่วนร่วมในการกาํหนดอนาคตของ

ตนเอง นิรันดร์ จงวฒิุเวศย ์(2547) กล่าววา่ การมี

ส่วนร่วม หมายถึง การเก่ียวขอ้งทางดา้นจิตใจและ

อารมณ์ของ บุคคลหน่ึงในสถานการณ์กลุ่ม ซ่ึงผล

ของการเก่ียวขอ้งดงักล่าวเป็นเหตุเร้าใจใหก้ระทาํการ

ใหบ้รรลุ จุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้น กบัทั้งทาํใหเ้กิด

ความส่วนร่วมรับผิดชอบกบักลุ่มดงักล่าวดว้ย   

 

ข้อเสนอแนะ  

 ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั โดย

แบ่งเป็น 3 หวัขอ้ คือ 

 

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

 1. ควรมีนโยบายองคแ์ห่งการเรียนรู้ของ

บุคลากรและมีบุคลากรท่ีเรียนรู้ตลอดเวลาและเรียนรู้

ร่วมกนั  เป็นองคก์ารท่ีรู้เท่าทนักบัสถานการณ์การ

เปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีไม่อาจคาดเดาไดแ้ละสามารถ

ปรับตวัอยูร่อดและประสบความสาํเร็จมากกวา่

องคก์ารท่ีไม่สามารถปรับ ตวัเขา้กบัสถานการณ์ได ้

 2. นโยบายการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

เหมาะสมมาประยกุตใ์ชใ้นองคก์ารไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิผล 

 3. การคิดคน้และพฒันางานเกษตรกรรม

ยัง่ยืนตอ้งยกระดบัสู่ประเดน็ทางนโยบายเพ่ิมมากข้ึน 

ขณะเดียวกนัตอ้งพฒันามุมมองในเชิงนิเวศ

วฒันธรรม เพ่ือทาํใหเ้กิดการแกปั้ญหาเกษตรกรราย

ยอ่ยในวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลง  

 

ข้อเสนอแนะในการนํานโยบายไปปฏิบัติ  

 1. การเปล่ียน แปลงภาคเกษตร โดยเฉพาะ

ในเร่ืองการลดลงของเกษตรกรรายยอ่ย และแนวโนม้

การมีบทบาทมากข้ึนของบรรษทัขา้มชาติ (ดา้น

อาหารและการนาํเขา้พืชอาหารเม่ือขาดแคลน การคา้

เกษตรท่ีเช่ือมโยงกบัภูมิภาค การคา้ในบริบทภูมิภาค 

เช่น contract farming เป็นตน้) รวมทั้งแนวโนม้การ

ผกูขาดดา้นอาหาร และทรัพยากรพนัธุกรรมมีเพ่ิม

มากข้ึน การติดตามนโยบาย และการสร้างพ้ืนท่ีทาง

สงัคมของเกษตรกรรายยอ่ย เป็นเร่ืองตอ้งดาํเนินการ

ควบคู่กนั  

 2. การรับมือกบัปัญหาโลกร้อน ผลกระทบ

ต่อเกษตรกรรม ความมัน่คงทางอาหาร การรักษาฐาน

ทรัพยากรอาหาร และการรุกของพืชพลงังาน ฯลฯ 

อาจจาํเป็นตอ้งพฒันาพลงังานชีวภาพของชุมชน

เกษตรกรรมยัง่ยืน หรือมีแผนจากชุมชนในเร่ือง

พลงังานชุมชนกบัเกษตรกรรมยัง่ยืน สาํหรับการ

แกปั้ญหาเร่ืองพลงังาน รวมถึงการศึกษาหรือมีแผน
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รับมือกบัปัญหาผลกระทบต่อชุมชนเกษตรกรรมอนั

เน่ืองจากปัญหาโลกร้อน  

 3. ความมัน่คงทางอาหารเป็นประเดน็ท่ี

กาํลงัจะกลายเป็นปัญหาสาํหรับสงัคมไทย อนั

เน่ืองจากผลกระทบจากการคา้เสรี และปัญหา

พลงังาน ความมัน่คงทางอาหาร เก่ียวพนักบัประเดน็

สิทธิเกษตรกรและชุมชน กบัฐานทรัพยากรอาหาร 

รวมทั้งกบัผูบ้ริโภคโดยรวม เครือข่ายจะสร้าง

ศกัยภาพในการพ่ึงตนเองของเกษตรกรอยา่งเป็นจริง 

ไดอ้ยา่งไร 

 4. งานผูบ้ริโภคและงานดา้นการตลาด ทั้ง

การตลาดและการคา้ท่ีเป็นธรรม (หลายรูปแบบ 

หลายช่องทาง) ในมิติท่ีบูรณาการกบัการผลิตและ

การพฒันาของเกษตรกรและชุมชน 

 

 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการวิจยัต่อเน่ืองโดยการวิจยัจาํแนก

แต่ละองคป์ระกอบในกระบวนการหลกัของแนว

ทางการบริหารจดัการตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเพ่ือพฒันาการเกษตรของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์โดยแยกการทาํวิจยัเฉพาะในแต่ละ

องคป์ระกอบ เพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสมสาํหรับการ

บริหารจดัการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พฒันาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 2. ดาํเนินการวิจยัต่อยอดการหาวิธีส่งเสริม

การเรียนรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงผา่นส่ือมวลชน 

รวมถึงการเพ่ิมเวลาใหก้บัรายการท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบั

การพฒันาคน การพฒันาสงัคม และการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการพฒันาตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง 
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การบริหารการพฒันาอตุสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดับไทย 

ตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

Development Administration of Thai Gem and Jewelry Industry According to  

The Sufficiency Economy Philosophy  
  

                                                                                                                                        สุวรรณา  สิริอร่ามสกุลและ วรัิช  วรัิชนิภาวรรณ                                                                                                        

 

บทคัดย่อ    

 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัแบบผสมผสาน มีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษา (1) ปัญหาและอุปสรรคของการบริหาร

การพฒันา (2) ปัจจยัท่ีสนบัสนุนการบริหารการพฒันาและ (3) แนวทางการบริหารการพฒันาอุตสาหกรรมอญัมณี

และเคร่ืองประดบัไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผูใ้หข้อ้มลูหลกัในการวิจยัเชิงคุณภาพ คือ ขา้ราชการ

ระดบัสูงในภาครัฐ   ผูบ้ริหารระดบัสูงในอุตสาหกรรมอญัมณี จาํนวน 12 คน ส่วนการวิจยัเชิงปริมาณ  ผูต้อบ

แบบสอบถาม คือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นเจา้ของกิจการหรือผูบ้ริหารตาํแหน่งอ่ืนท่ีเทียบเท่าของธุรกิจอุตสาหกรรมอญั

มณีขนาดยอ่ม ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทยในกรุงเทพมหานคร 

จาํนวน  205  คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ข ้อมลูคือ แบบสมัภาษณ์เชิงลึกท่ีมีโครงสร้างและแบบสอบถาม โดย

ใชวิ้ธีบรรยายแบบความเรียงและวิเคราะห์องคป์ระกอบโดยใชส้ถิติพรรณนา เคร่ืองมือการวิเคราะห์ขอ้มลูในการ

วิจยัเชิงคุณภาพ ผลการวิจยัสรุปได ้ดงัน้ี (1)  ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารการพฒันาอุตสาหกรรมอญัมณี 

สะทอ้นสภาพเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยท่ีมีขอ้จาํกดัหลายประการ ปัจจยัท่ีสนบัสนุนการบริหารการจดัการ 

ประกอบดว้ย หลกัการบริหารแบบ 4 M และ POSDCORB  แนวทางการบริหารการพฒันาอุตสาหกรรมอญัมณีและ

เคร่ืองประดบัไทยและ แนวทางการบริหารการพฒันาอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทยตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง (2)  ปัจจยัท่ีสนบัสนุนการบริหารการพฒันาอุตสาหกรรมอญัมณี ประกอบดว้ย:  แนวคิดปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง;  หลกัการบริหารงาน; การบริหารการพฒันาอุตสาหกรรมไทย;  การพฒันาอุตสาหกรรมอญั

มณีและเคร่ืองประดบัไทยและ; ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารการพฒันาอุตสาหกรรมอญัมณีและ

เคร่ืองประดบัไทย (3)  แนวทางการบริหารการพฒันาอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทยตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  แนวคิดการบริหารจดัการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง;  แนวคิดพฒันาอุตสาหกรรม; แนวคิดกระบวนการบริหาร POSDCORB  MODEL  และ  แนวคิดการ

บริหารแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 

 

คําสําคัญ: การบริหาร, การพฒันาอุตสาหกรรม, อญัมณีและเคร่ืองประดบัไทย, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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Abstract  

 This mixed method research are to study: (1) The problems and difficulties of management in 

developing  gems; (2)  Factors that are beneficial to support in developing gems. And (3) the management 

method in developing gems and jewelry industry according to the philosophy of sufficiency economy. Twelve 

key informants in qualitative research are senior government official and chief executive of this industry. The 

quantitative research questionnaires were used to collect data from 205 owners or chief executive from small to 

large business in Bangkok. The descriptive statistics are used to analyze data. The structured in-depth-Interviews  

were performed with 12 key informants consisting of high level officials and top executives of gems industry. 

Research results found that:  (1) The problems and difficulties in managing and developing this industry 

according to the philosophy of sufficiency economy are as follows: World and Thai economic situation; Factors 

that could support business are 4Ms and POSDCORB could be used as managerial model, which  could develop 

this industry according to the philosophy of sufficiency economy;  (2)  Factors that could support business 

management accordingly consist of   the philosophy of sufficiency economy, business administration principle,  

development and management of Thailand industry, the development of gems and jewelry industry in Thailand, 

the philosophy of sufficiency economy in developing and managing gems and jewelry industry in Thailand; (3)  

Developing and managing model for gems and jewelry industry in Thailand has 4 elements: Managerial model 

according to the philosophy of sufficiency economy, developing model, processing management model (4M and 

POSDCORB Model)  and  Result-Based management. 

 

Keywords:  management , Industry development , Thai gems and jewelry, philosophy of sufficiency economy 

 

ความนํา  

 อุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัมี

ความสาํคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจของไทย มีอตัรา

การเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่ปี 2550-2554 หาก

เปรียบเทียบมลูค่าการส่งออกต่อภาษีทางออ้ม (Gross 

Domestic Product--GDP) GDP จะพบวา่ มลูค่า

อุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัมีสดัส่วน

เฉล่ียต่อ GDP อยูร่าวร้อยละ 3.45 ซ่ึงถือวา่เป็น

อุตสาหกรรมท่ีมีความสาํคญัต่อระบบเศรษฐกิจไทย

สูง อญัมณีและเคร่ืองประดบัเป็นสินคา้ส่งออกท่ี

สาํคญัของไทยในอนัดบัท่ี 4 รองจากอุปกรณ์และ

ส่วนประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ

ส่วนประกอบรถยนต ์และยางพารา ในปี 2554 

ประเทศไทยมีมลูค่าการคา้อญัมณี และเคร่ืองประดบั

รวมทั้งส้ิน 32,951 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เป็นการนาํเขา้

รวม 20,650 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และส่งออกรวม 

12,301 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และมีจาํนวนแรงงานใน

อุตสาหกรรมกวา่ 1.3 ลา้นคน หรือคิดเป็นร้อยละ 

3.31 ของแรงงานทั้งหมดในประเทศ บทบาทของ

ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ใน

อุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัมีความสาํคญั

ต่ออุตสาหกรรมทั้งในเร่ืองของจาํนวนสถาน

ประกอบการและการจา้งงาน จากการสาํรวจสาํมะ

โนอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัพบวา่ มี

จาํนวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมอญัมณีและ

เคร่ืองประดบัไทยทั้งหมด 15,777 แห่ง ร้อยละ 2.41 
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หรือผูป้ระกอบการจาํนวน 380 รายเป็นกิจการขนาด

ใหญ่ ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 97.59 หรือเป็นจาํนวน 

15,397 ราย คือ ผูป้ระกอบการธุรกิจวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอ่ม (โครงการจดัทาํสาํมะโน

อุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทย, 2553) 

 สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไดจ้ดัทาํ

แผนแม่บทการพฒันาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-

2574 เพ่ือช้ีนาํการพฒันาผูป้ระกอบการไทยและ

อุตสาหกรรมใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง

ภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน ์โดยภายใตแ้ผนแม่บทฯ 

เสนอวา่อุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัเป็น

อุตสาหกรรมท่ีมีมูลค่าการส่งออกและมลูค่าเพ่ิมสูง

มาก มีการใชฝี้มือแรงงานในอุตสาหกรรมในสดัส่วน

ท่ีสูง และประเทศไทยไดรั้บการยอมรับในเร่ืองฝีมือ

แรงงานในอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบั 

นอกจากน้ีอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบั ยงั

ถือไดว้า่เป็นอุตสาหกรรมใหม่ท่ีมีโอกาสในอนาคต 

บทบาทของอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบั 

ในอนาคตจะตอ้งกา้วไปสู่ผูผ้ลิตระดบัโลก และควบ

ตาํแหน่ง (positioning) เป็นแหล่งแปรรูปสร้างมูลค่า

สินคา้ เป็นตลาดซ้ือขายอญัมณีระดบัอุตสาหกรรม

และสาหรับผูบ้ริโภครวมไปถึงเป็นแหล่งวตัถุดิบอญั

มณี สาํหรับกลุ่มผูผ้ลิตในภูมิภาค 

 ในปัจจุบนัภาวะเศรษฐกิจของไทย ไดรั้บ

ผลกระทบจากปัจจยัเส่ียงและ ขอ้จาํกดัหลายประการ 

โดยเฉพาะปัจจยัจากภายนอก ดา้นราคานํ้ามนั 

ทิศทางของอตัราดอกเบ้ีย และอตัราแลกเปล่ียน 

ตลอดจนภยัธรรมชาติท่ียากจะคาดการณ์ได ้และ

ภาวะชะงกังนัทางการเมืองซ่ึงมีผลกระทบต่อการใช้

จ่ายและการลงทุนของภาครัฐ ซ่ึงปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ี

ไดส่้งสญัญาณวา่จะยงัคงมีผลต่อเศรษฐกิจไทยใน

ระยะต่อไป และกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของธุรกิจ

อุตสาหกรรมอญัมณี ทั้งขนาดย่อม ขนาดกลางและ

ขนาดใหญ่ของไทยดว้ยเช่นกนั เน่ืองจากมีบทเรียน

วิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540-2541 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่

ประเทศไทยขาดความพอประมาณ ความรู้ ความ

รอบคอบ และคุณธรรม ดงันั้น จึงจาํเป็นอยา่งยิ่ง

สาํหรับภาครัฐท่ีจะกาํหนดนโยบายการบริหาร

เศรษฐกิจภายใตห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือใหบ้รรลุความเป็นอยูท่ี่ดีและมี คุณภาพของ

ประชาชน ภายใตก้ระแสการเปล่ียนแปลงทาง

เศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง (ประสพโชค  มัง่

สวสัด์ิ, 2550, หนา้ 129) ธุรกิจอุตสาหกรรมอญัมณี

และเคร่ืองประดบัไทย ทั้งขนาดยอ่ม ขนาดกลางและ

ขนาดใหญ่ สามารถนาํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไปใชใ้นวิสยัทศันข์ององคก์รและกาํหนดแผนกล

ยทุธ์และการวางแผนธุรกิจในระดบัต่าง ๆ ดว้ยการ

คาํนึงถึงการทาํธุรกิจอยา่งพอประมาณ หรือสดัส่วน

กาํไรท่ีเหมาะสมและยัง่ยืนในระยะยาว ความมี

เหตุผลดว้ยการดาํเนินธุรกิจอย่างซ่ือตรง ไม่

เบียดเบียนพนกังานและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืน ๆ 

ตลอดจนสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ และสงัคม

ของคนรุ่นถดัไป และสร้างภูมิคุม้กนัใหก้บัธุรกิจ   

ในการหลีกเล่ียงความเส่ียง หรือหากเล่ียงไม่ไดก้็

พยายามลดความเส่ียงใหม้ากท่ีสุด เพ่ือทาํใหธุ้รกิจ

ประสบความสาํเร็จไดอ้ยา่งย ัง่ยืน (วรรณา   

ประยกุตว์งศ,์ 2549, หนา้ 173-174) 

 ดว้ยสาเหตุดงักล่าว ผูวิ้จยัจึงสนใจศึกษาการ

บริหารการพฒันาอุตสาหกรรมอญัมณีและ

เคร่ืองประดบัไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยนาํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิด และ

นโยบายของรัฐบาล มาเป็นแนวทางในการศึกษา 

 ซ่ึงถือวา่เป็นหวัใจสาํคญัของอุตสาหกรรมของ

ประเทศไทยทั้งในปัจจุบนัและอนาคต  
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วตัถุประสงค์การวจัิย  

 1.  เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการ

บริหารการพฒันาอุตสาหกรรมอญัมณีและ

เคร่ืองประดบัไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีสนบัสนุนการบริหาร

การพฒันาอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบั

ไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 3.  เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารการพฒันา

อุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทยตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 ผูวิ้จยัไดมี้การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและ

ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง คือ (1) แนวคิดเก่ียวกบั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) แนวคิด ทฤษฎีและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งการบริหาร (วรรณา   

ประยกุตว์งศ,์  2549) (3) แนวคิด ทฤษฎีเและงานวิจยั

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารการพฒันาอุตสาหกรรม

ไทย (4) แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

เก่ียวกบัการพฒันาอุตสาหกรรมอญัมณีและ

เคร่ืองประดบัไทย ( Deming, 1986) และ (5) แนวคิด 

ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารการพฒันา

อุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทย (ประสพ

โชค มัง่สวสัด์ิ, 2550) 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย  

 การกาํหนดกรอบแนวคิดการวิจยัการ

บริหารการพฒันาอุตสาหกรรมอญัมณีและ

เคร่ืองประดบัไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผูวิ้จยัไดท้าํการกาํหนดกรอบแนวคิดการวิจยัให้

สอดคลอ้งตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการศึกษา โดย

กาํหนดประเดน็ความสาํคญัของการวิจยั ซ่ึงผูวิ้จยัได้

ทาํการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการบริหารการพฒันาอุตสาหกรรมอญั

มณีและเคร่ืองประดบัไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง แลว้ทาํการสงัเคราะห์ใหเ้หลือเฉพาะ

ประเดน็ท่ีมีนํ้าหนกัเท่ากนัหรือใกลเ้คียงกนั แลว้

นาํมากาํหนดเป็นกรอบแนวคิด ดงัแสดงในภาพ 1 
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ภาพ 1 กรอบแนวคิดการศึกษาวจิยั 

 

วธีิดําเนินการวจัิย  

 วิธีดาํเนินการวิจยั ประกอบดว้ย (1) 

การศึกษาเอกสาร (documentary study) รวบรวม

ขอ้มลูต่าง ๆ จากเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2) การวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดย

วิธีการสมัภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เป็นการ

วิจยัหลกัในขั้นการศึกษาการบริหารการพฒันา

อุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทยตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ (3) การวิจยัเชิง

ปริมาณ (quantitative research) โดยใชแ้บบสอบถาม

แนวคดิพฒันาอุตสาหกรรม 

1. การพฒันาอุตสาหกรรมไทย 

2. การพฒันาอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทย                            

3. การพฒันาอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัในต่างประเทศ

4. การบริหารการพฒันาอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทย

ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

แนวทางการบริหารการพฒันา

อุตสาหกรรมอญัมณแีละ

เคร่ืองประดบัไทยตามปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง 

แนวคดิการบริหารจดัการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

1. กรอบแนวคิด 

2. คุณลกัษณะ 

3. คาํนิยาม 

4. เง่ือนไข การตดัสินใจและการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ 

5. แนวทางปฏิบติัผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

แนวคดิกระบวนการบริหาร POSDCORB  MODEL  

กระบวนการบริหารท่ีสาํคญั 7 ขั้นตอน ในการนาํมาใชเ้ป็นรูปแบบ

การบริหารการพฒันาอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทย

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวคดิการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

การใหค้วามสาํคญัต่อผลการดาํเนินงานและการตรวจวดัผลสาํเร็จ

ในการบริหารการพฒันาอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบั

ไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ความคิดเห็น และใชส้ถิติเชิงพรรณนา เพ่ือเป็นขอ้มลู

ในการบริหารการพฒันา  

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ในการวิจยัเชิงคุณภาพคร้ังน้ี ผูใ้หข้อ้มูล

หลกั คือ ขา้ราชการระดบัสูงท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง  

เจา้ของกิจการหรือผูบ้ริหารตาํแหน่งอ่ืนท่ีเทียบเท่า

ของธุรกิจอุตสาหกรรมอญัมณีขนาดยอ่ม ขนาดกลาง

และขนาดใหญ่ ในอุตสาหกรรมอญัมณีและ

เคร่ืองประดบัไทย  โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  

จาํนวน 12 คน  

 สาํหรับการวิจยัเชิงปริมาณ ผูต้อบ

แบบสอบถาม คือ เจา้ของกิจการหรือผูบ้ริหาร

ตาํแหน่งอ่ืนท่ีเทียบเท่าของธุรกิจอุตสาหกรรมอญัมณี

ขนาดยอ่ม ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ใน

อุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทยใน

กรุงเทพมหานครสุ่มอยา่งง่าย จาํนวน 205 คน 

   

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ในการวิจยัเชิงคุณภาพ ผูวิ้จยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือ

ในการเกบ็ขอ้มลู คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีมี

โครงสร้าง จาํนวน 4 ขอ้ เพ่ือนาํมาเป็นขอ้มลูส่วน

หน่ึงในการช่วยกาํหนดแนวทางการบริหารการ

พฒันาอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทย

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับในส่วน

ของการวิจยัเชิงปริมาณ ผูวิ้จยัใชแ้บบสอบถามท่ี

พฒันามาจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์เชิงลึก เป็น

แบบสอบถามความคิดเห็น เจา้ของกิจการหรือ

ผูบ้ริหารตาํแหน่งอ่ืนท่ีเทียบเท่าของธุรกิจ

อุตสาหกรรมอญัมณีขนาดยอ่ม ขนาดกลางและขนาด

ใหญ่ ในอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทย

ในกรุงเทพมหานคร โดยในแต่ละแบบสอบถาม 

ประกอบดว้ย 2 ตอน คือ แบบสอบถามขอ้มูลส่วนตวั

และความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารการพฒันา

อุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทยตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 ผูวิ้จยัสมัภาษณ์ขอ้มลูดว้ยตนเองมีการ

บนัทึกการสมัภาษณ์ และการตอบคาํถามบาง

ประเดน็ในแบบสมัภาษณ์  

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มลู ใชก้ารวิเคราะห์เชิง

เน้ือหาโดยสรุปจากคาํสมัภาษณ์ นาํมาประกอบกบั

ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสาํรวจเอกสาร จดัทาํเป็นร่าง

แนวทางในการศึกษาการดาํเนินงานการบริหารการ

พฒันาอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทย 

จากนั้นใชก้ารสมัภาษณ์เชิงลึกกบัขา้ราชการระดบัสูง

ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง เจา้ของกิจการหรือผูบ้ริหาร

ตาํแหน่งอ่ืนท่ีเทียบเท่าของธุรกิจอุตสาหกรรมอญัมณี

และผูเ้ช่ียวชาญภายนอกตามท่ีกาํหนดไว ้สาํหรับ

ความคิดเห็นท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม ใชก้ารวิเคราะห์

ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา โดยพิจารณาค่าเฉล่ีย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

ผลการวจัิย  

 ในการศึกษาการบริหารการพฒันา

อุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทยตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจยัตาม

วตัถุประสงค ์พบวา่ 

 1.  ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารการ

พฒันาอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทย

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดว้ย (1) 

สภาพปัจจุบนัของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย 

ต่ออุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทยมี

ขอ้จาํกดัหลายดา้นทั้งจากปัจจยัภายนอกดา้นราคา

นํ้ามนั อตัราดอกเบ้ีย อตัราการแลกเปล่ียนเงินตรา 
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ปัจจยัภายในประเทศไดแ้ก่ ภาวะทางการเมืองและ

ความเส่ียงจากภยัธรรมชาติ (2) ปัจจยัท่ีสนบัสนุน

การบริหารการจดัการ (4M) และ POSDCORBใน

อุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทย (3) แนว

ทางการบริหารการพฒันาอุตสาหกรรมอญัมณีและ

เคร่ืองประดบัไทยและ (4) แนวทางการบริหารการ

พฒันาอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทย

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.  ปัจจยัท่ีสนบัสนุนการบริหารการพฒันา

อุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทยตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดว้ย (1) 

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) หลกัการ

บริหารงาน (3) การบริหารการพฒันาอุตสาหกรรม

ไทย (4) การพฒันาอุตสาหกรรมอญัมณีและ

เคร่ืองประดบัไทยและ (5) ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในการบริหารการพฒันาอุตสาหกรรมอญั

มณีและเคร่ืองประดบัไทย 

 3.  แนวทางการบริหารการพฒันา

อุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทยตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดว้ย 4 

องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  (1)  แนวคิดการบริหารจดัการ

ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) แนวคิด

พฒันาอุตสาหกรรม (3) แนวคิดกระบวนการบริหาร 

POSDCORB  MODEL  และ (4) แนวคิดการบริหาร

แบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 

 

การอภิปรายผล  

 จากผลการวิจยัสามารถนาํมาอภิปรายผลได ้

ดงัน้ี  (1) ความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัของ

เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยต่ออุตสาหกรรมอญั

มณีและเคร่ืองประดบัไทย ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่

ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั แผนแม่บทการพฒันา

อุตสาหกรรม กล่าววา่ ปัจจุบนัภาคอุตสาหกรรมมี

บทบาทสาํคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ

ไทย โดยสดัส่วนมลูค่าผลผลิตอุตสาหกรรมต่อ

ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ และมลูค่าการ

ส่งออกสินคา้อุตสาหกรรมต่อมลูค่าการส่งออกรวม 

มีอตัราการขยายตวัเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะ

อยา่งยิ่งกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมท่ีตอ้งใชเ้ทคโนโลยี

ระดบักลางและสูง อยา่งไรกต็าม ยงัตอ้งมีการพ่ึงพา

การนาํเขา้ ช้ินส่วน องคป์ระกอบ ทุนและเทคโนโลยี

จากต่างประเทศในสดัส่วนท่ีสูงเช่นกนั แสดงใหเ้ห็น

วา่การผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ี ยงัตอ้งอาศยัความ

ไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบจากขั้นตอนการใชแ้รงงาน

ไร้ฝีมือค่าแรงตํ่าและทุนเป็นหลกัการพฒันาใน

ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย เป็นไปใน

ลกัษณะของการเพ่ิมมลูค่า (value added) ใน

กระบวนการผลิตมากกวา่การสร้างคุณค่า (value 

creation) ความสามารถในการเพ่ิมผลิตภาพ 

(productivity) ของประเทศไทยเพ่ือนาํไปสู่การสร้าง

คุณค่ายงัมีนอ้ยมาก เน่ืองจากขาดการสัง่สมองค์

ความรู้ เพ่ือพฒันาศกัยภาพภายในใหส้ามารถต่อยอด

องคค์วามรู้ท่ีไดม้า (endogenous efforts) ขาดการ

ยกระดบัห่วงโซ่แห่งคุณค่า (value chain) รวมถึงขาด

การประสานความร่วมมือกนั (synergy) ดว้ย

นวตักรรม องคค์วามรู้ และเทคโนโลยี ดงันั้น 

ประเทศไทยจึงจาํเป็นตอ้งมีการปรับตวั จากการ

แข่งขนัท่ีใชแ้รงงานไร้ฝีมือค่าแรงตํ่าและทุนเป็น

หลกั เป็นการสร้าง คุณค่า ดว้ยนวตักรรม องคค์วามรู้ 

และเทคโนโลยี เพ่ือเป็นการปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบั

ความทา้ทาย ความเส่ียงโอกาส และอุปสรรคท่ี

เกิดข้ึน และเพ่ือเป็นการยกระดบัการสร้าง

ความสามารถของประเทศไทยในการแข่งขนัระดบั

โลกต่อไปนอกจากน้ี การพฒันาอุตสาหกรรมของ

ประเทศไทยในอดีต เป็นการมุ่งพฒันาไปท่ีคลสัเตอร์

อุตสาหกรรมเชิงเศรษฐกิจ คือ กลุ่มอุตสาหกรรมการ

ผลิต ท่ีใชท้รัพยากรอยา่งเตม็ท่ี เพ่ือใหเ้กิดความมัง่คัง่

ในเชิงเศรษฐกิจอยา่งไรกต็าม พบวา่ สงัคมไทย
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โดยรวมยงัคงเผชิญกบัปัญหาต่าง ๆ มากมาย เช่น 

ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ความเหล่ือมลํ้าทางสงัคม รวมถึง

ขาดการพฒันาศกัยภาพของมนุษย ์ปัญหาเหล่าน้ี

สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการพฒันาประเทศอยา่งไม่สมดุล 

อาจกล่าวไดว้า่ การมุ่งเนน้การเติบโตของ

ภาคอุตสาหกรรมในเชิงเศรษฐกิจเพียงดา้นเดียว ไม่

สามารถก่อใหเ้กิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืนได ้จึงจาํเป็น

ท่ีจะตอ้งสร้างความสมดุลใหเ้กิดข้ึน โดยเร่งพฒันา

และยกระดบัคลสัเตอร์อุตสาหกรรมในมิติอ่ืน ๆ ทั้ง

เชิงปริมาณและคุณภาพ อนัประกอบไปดว้ย 

อุตสาหกรรมในมิติเชิงอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

อุตสาหกรรมในมิติเชิงพฒันาสงัคม และ

อุตสาหกรรมในมิติเชิงพฒันาศกัยภาพมนุษย ์เพ่ือ

สร้างการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนในภาคอุตสาหกรรม

โดยรวมของประเทศ และเน่ืองจากการพฒันา

อุตสาหกรรมทั้งส่ีส่วนน้ี มีความเช่ือมโยง และ

เก้ือหนุนกนั ดงันั้นการพฒันาจาํเป็นท่ีจะตอ้งบูรณา

การใหเ้กิดประโยชนต่์ออุตสาหกรรมในภาพรวม 

โดยจดัลาํดบัความสาํคญัของการพฒันาอุตสาหกรรม

ในมิติต่างๆ ท่ีนอกเหนือจากคลสัเตอร์อุตสาหกรรม

ในมิติเศรษฐกิจ เพ่ือใหเ้กิดโครงสร้างอุตสาหกรรม

ของประเทศท่ีมีความสมดุลเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั

ระหวา่งคลสัเตอร์อุตสาหกรรมทั้ง 4 มิติ และ

เช่ือมโยงเขา้กบัการพฒันาในมิติอ่ืน ๆ ของประเทศ 

อนัจะนาํไปสู่การพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศ

อยา่งย ัง่ยืนในระยะยาว ซ่ึงการดาํเนินการดงักล่าว

จาํเป็นจะตอ้งอาศยัการวิเคราะห์ขอ้มลูในดา้นต่างๆ

ทั้งศกัยภาพของอุตสาหกรรม ตลอดจนแนวโนม้และ

กระแสการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เพ่ือ

ใชใ้นการจดักลุ่มอุตสาหกรรม และกาํหนด

อุตสาหกรรมยทุธศาสตร์นาํร่อง เพ่ือเป็นตวัอยา่ง

แนวทางการพฒันาทั้งในสาขาท่ีมีศกัยภาพภายใต้

กลุ่มอุตสาหกรรมในแต่ละมิติ (potential industries) 

และต่อยอดไปสู่แนวทางในการพฒันาอุตสาหกรรม

สาขาอ่ืน ๆ ท่ีมีความสาํคญัสาํหรับประเทศไท (2) 

ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีสนบัสนุนการบริหาร

การจดัการ (4M) และ POSDCoRB ใน

อุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทย ใน

ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 

Gulick and Urwick. (1937) กล่าววา่ POSDCoRB  มี

ความครอบคลุมกระบวนการบริหารจดัการองคก์าร

ในทุกดา้น ท่ีจะทาํใหก้ารดาํเนินงานไปใหถึ้ง

เป้าหมายท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลและประหยดัท่ีสุด ประกอบดว้ย การ

วางแผน (planning) การจดัองคก์าร (organizing) การ

จดับุคลากรปฏิบติังาน (staffing) การอาํนวยการ 

(directing) การประสานงาน (coordinating) การ

รายงาน (reporting) การงบประมาณ (budgeting) (3) 

ความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในการบริหารการพฒันาอุตสาหกรรมอญั

มณีและเคร่ืองประดบัไทย ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่

ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อารี  วิบูลยพ์งศ ์ 

ทรงศกัด์ิ  ศรีบุญจิตตแ์ละคณะ (2551) กล่าววา่  

การบริหารองคก์าร คาํถามยอ่ยในดา้นน้ี

ประกอบดว้ยคาํถามรวม 13 ขอ้ การบริหารตลาด 

คาํถามยอ่ยในดา้นน้ีประกอบดว้ยคาํถามรวม 19 ขอ้ 

การบริหารการเงิน คาํถามยอ่ยในดา้นน้ีประกอบดว้ย

คาํถามรวม 15 ขอ้ การบริหารการผลิต การพฒันา

ผลิตภณัฑแ์ละเทคนิคการผลิต คาํถามยอ่ยในดา้นน้ี

ประกอบดว้ยคาํถามรวม 48 ขอ้ การบริหารการจา้ง

งาน คาํถามยอ่ยในดา้นน้ีประกอบดว้ยคาํถามรวม 17 

ขอ้ การบริหารวตัถุดิบ คาํถามยอ่ยในดา้นน้ี

ประกอบดว้ยคาํถามรวม 20 ขอ้ และ  การบริหาร

สวสัดิการชุมชน คาํถามยอ่ยในดา้นน้ีประกอบดว้ย

คาํถามรวม 9 ขอ้ (4) ความคิดเห็นเก่ียวกบัแนว

ทางการบริหารการพฒันาอุตสาหกรรมอญัมณีและ

เคร่ืองประดบัไทยในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั

มาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Deming (1986) กล่าววา่ 



EAU HEritAgE JoUrnAl
Social Science and Humanity136 Vol. 5 No. 3 September-December 2015

ขั้นตอนของการปฏิบติัจะตอ้งไดรั้บการตอบสนอง

การทาํงานจากกลุ่มคนท่ีทาํงานดว้ยกนัร่วมกนัทาํจึง

จะประสบผลสาํเร็จ การท่ีจะทาํการพฒันาคุณภาพ

เพ่ือการเพ่ิมผลผลิต (productivity improvement) 

อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แลว้จาํเป็นท่ี

จะตอ้งมีขั้นตอนท่ีชดัเจนท่ีทาํใหผู้ท่ี้ปฏิบติังานมี

ความรู้ความเขา้ใจท่ีตรงกนั เม่ือพิจารณาถึง

กระบวนการในการปรับปรุงผลผลิตแลว้กล่าวไดว้า่ 

มีความคลา้ยคลึงกบักระบวนการ เพ่ือการแกปั้ญหา

เพราะเป็นลกัษณะการท่ีองคก์รมุ่งเนน้ท่ีความ

พยายามเพ่ือการปรับปรุงใหดี้ข้ึน โดยทัว่ไปแลว้ 

กระบวนการพฒันาและปรับปรุงตามวงจร PDCA 

ประกอบดว้ย (1) Plan (การวางแผน) หมายถึง การ

วางแผนการดาํเนินงานอยา่งรอบคอบ ครอบคลุมถึง

การกาํหนดหวัขอ้ท่ีตอ้งการปรับปรุงเปล่ียนแปลง ซ่ึง

รวมถึงการพฒันาส่ิงใหม่ ๆ การแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน

จากการปฏิบติังาน อาจประกอบดว้ย การกาํหนด

เป้าหมาย หรือวตัถุประสงคข์องการดาํเนินงาน Plan 

การจดัอนัดบัความสาํคญัของ เป้าหมาย กาํหนดการ

ดาํเนินงาน กาํหนดระยะเวลาการดาํเนินงาน กาํหนด

ผูรั้บผิดชอบหรือผูด้าํเนินการและกาํหนด

งบประมาณท่ีจะใช ้การเขียนแผนดงักล่าวอาจ

ปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมของลกัษณะ การ

ดาํเนินงาน การวางแผนยงัช่วยใหเ้ราสามารถ

คาดการณ์ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในอนาคต และช่วยลดความ

สูญเสียต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้(2) Do (การปฏิบติัตาม

แผน) หมายถึง การดาํเนินการตามแผน อาจ

ประกอบดว้ย การมีโครงสร้างรองรับ การดาํเนินการ 

(เช่น คณะกรรมการหรือหน่วยงานของคณะ) มี

วิธีการ ดาํเนินการ (เช่น มีการประชุมของ

คณะกรรมการมีการจดัการเรียน การสอน มีการ

แสดงความจาํนงขอรับนกัศึกษาไปยงั

ทบวงมหาวิทยาลยั) และมีผลของการดาํเนินการ (3) 

Check (ตรวจสอบการปฏิบติัตามแผน) หมายถึง การ

ประเมินผล อาจประกอบดว้ย การประเมินโครงสร้าง

ท่ีรองรับ การดาํเนินการ การประเมินขั้นตอนการ

ดาํเนินงาน และการประเมินผลของ การดาํเนินงาน

ตามแผนท่ีไดต้ั้งไว ้โดยในการประเมินดงักล่าว

สามารถ ทาํไดเ้อง โดยคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบ

แผนการดาํเนินงานนั้น ๆ ซ่ึงเป็นลกัษณะของการ

ประเมินตนเอง โดยไม่จาํเป็นตอ้งตั้งคณะกรรมการ 

อีกชุดมาประเมินแผน หรือไม่จาํเป็นตอ้งคิด

เคร่ืองมือหรือแบบประเมิน ท่ียุง่ยากซบัซอ้นและ (4) 

Act (ปรับปรุงแกไ้ข) หมายถึง การนาํผลการประเมิน

มาพฒันาแผน อาจประกอบดว้ย การนาํผลการ 

ประเมินมาวิเคราะห์วา่มีโครงสร้าง หรือขั้นตอนการ

ปฏิบติังานใดท่ีควร ปรับปรุงหรือพฒันาส่ิงท่ีดีอยู่

แลว้ใหดี้ยิ่งข้ึนไปอีก และสงัเคราะห์รูปแบบ การ

ดาํเนินการใหม่ท่ีเหมาะสม สาํหรับการดาํเนินการใน

ปีต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะ  

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

 1.  การบริหารการพฒันาอุตสาหกรรมอญั

มณีและเคร่ืองประดบัไทยควรตอ้งดาํเนินการตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปล่ียนแปลงองคก์าร

ใหเ้ป็นองคก์ารแห่งการบริหารการจดัการความรู้ 

โดยการสร้างวิสยัทศันใ์นการบริหารการสนบัสนุน

กระบวนการจดัการความรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  

 2. การบริหารการพฒันาอุตสาหกรรมอญั

มณีและเคร่ืองประดบัไทยตอ้งดาํเนินการจดัการ

ความรู้ในองคก์ร โดยการสร้างและนาํกระบวนการ

จดัการความรู้เพ่ือสนบัสนุนการดาํเนินการตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 3. นโยบายของภาครัฐในการจดัหาแหล่ง

วตัถุดิบ ส่งเสริมการนาํเขา้วตัถุดิบจากแหล่งต่าง ๆ 

ใหห้ลากหลายมากท่ีสุด  
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 4. นโยบายของภาครัฐในการเขา้หาแหล่ง

เงินทุน โดยภาครัฐสนบัสนุน สถาบนัเงินทุนท่ีเอ้ือ

ต่อผูป้ระกอบการ  

 5. นโยบายของภาครัฐในการขยายตลาด

และการออกแบบ สร้างเอกลกัษณ์เป็นผูน้าํดา้น

แฟชัน่อญัมณีและเคร่ืองประดบั  

 6.  นโยบายของภาครัฐในเร่ืองการกีดกนั

ทางการคา้ การปรับลดสิทธิพิเศษทางการคา้ GSP 

และมีการใชม้าตรฐานการกีดกนัทางการคา้มิใช่ภาษี 

 7. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ท่ีนอ้มนาํปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาใชก้บัอุตสาหกรรมอญัมณีและ

เคร่ืองประดบัไทยเพ่ือสร้างภูมิคุม้กนัทางเศรษฐกิจท่ี

ดี ใหค้วามสาํคญักบัเป้าหมายในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพ (efficiency) และผลิตภาพ 

(productivity) ซ่ึงเป็นรากฐานการเติบโตของ

ผลิตภณัฑป์ระชาชาติ และนาํการบริหารการจดัการ

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศให้

ย ัง่ยืน 

 

 ข้อเสนอแนะในการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ 

 1. การออกใบรับรองมาตราฐานสินคา้และ

คุณภาพ โดยหน่วยงานวิเคราะห์ท่ีไดม้าตราฐาน เช่น 

สถาบนัวิจยัและพฒันาเป็นท่ียอมรับของนานา

ประเทศ  

 2. การขาดแคลนแรงงานตอ้งมีการสอนใน

ระดบัอาชีวะศึกษามหาวิทยาลยั 

 3. ขอ้มลูข่าวสารการมีส่วนร่วมในการ

พฒันาคุณภาพ 

 4. ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาช่วยใน

การผลิตใหแ้ม่นยาํ ลดการสูญเสีย  

 5.  ช่องทางสาํคญัในการจาํหน่ายสินคา้ การ

ยกระดบั การจดังานแสดงสินคา้ BANGKOK 

GEMS AND JEWELRY ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในระดบัโลก 

เผยแพร่ความเป็น “ศูนยก์ลางพลอยสีของโลก”  

“ศูนยก์ลางอญัมณีของโลก”  

 6. สร้างจิตสาํนึกและแรงจูงใจ (awareness 

& incentives) ในการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพ

แก่ผูป้ระกอบการและแรงงาน  

 7. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการกาํหนด

นโยบายบริหาร แบบผสมผสาน กลา้ตดัสินใจ โดย

ยึดประโยชนข์องประชาชนส่วนใหญ่เป็นหลกั  

 8. บูรณาการทาํงานระหวา่งหน่วยงาน

ภาครัฐ ท่ีต่างฝ่ายต่างทาํเน้ืองานหลายส่วนซํ้าซอ้น

กนั ขาดความเช่ือมโยงในการกาํหนดยทุธศาสตร์ 

 9. อุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบั

ไทยตอ้งกาํหนดแนวทางการบริหารจดัการในการ

บริหารองคก์รใหส้อดคลอ้งตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และ  

 10.  อุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบั

ไทยตอ้งดาํเนินการจดัหาโครงสร้างพ้ืนฐานในการ

จดัการความรู้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดย

ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงประกอบดว้ย เคร่ืองมือ

และเคร่ืองอุปกรณ์รวมทั้งสถานท่ีท่ีจะเอ้ืออาํนวยให้

กระบวนการเรียนรู้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงของอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบั

ไทยซ่ึงถกูปรับเปล่ียนเป็นองคก์ารแห่งการจดัการ

ความรู้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  

 

 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิยัคร้ังต่อไป  

 1. ควรมีการวิจยัการบริหารการพฒันา

อุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทยควรตอ้ง

ดาํเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไป

ทดลองใชแ้ละทาํการประเมินแนวทางในการนาํไปสู่

การปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 2. ควรมีการวิจยัเร่ืองตวัช้ีวดัความสาํเร็จ

ของการบริหารการพฒันาอุตสาหกรรมอญัมณีและ

เคร่ืองประดบัไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ในการทดลองใชก้ารบริหารการพฒันา

อุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทยตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีไดจ้ากผลการวิจยั 

เพ่ือสร้างเป็นมาตรฐาน  

 3. ควรมีการศึกษาวิจยัปัจจยัเชิงสาเหตุของ

แนวทางการบริหารการพฒันาอุตสาหกรรมอญัมณี

และเคร่ืองประดบัไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 4.  ควรมีการวิจยัพฒันาการออกแบบ 

ผลิตภณัฑ ์โดยนาํวตัถุดิบพลอยท่ีเป็นอกลกัษณ์ของ

อุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทยสร้าง

เอกลกัษณ์ และตราสินคา้ใหผ้ลิตภณัฑไ์ทย 

 5. ควรมีการวิจยัการบริหารการพฒันา

อุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทยควรตอ้ง

ดาํเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไป

ทดลองใชแ้ละทาํการประเมินแนวทางในการนาํไปสู่

การปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ  

 6. ควรมีการวิจยัเร่ืองตวัช้ีวดัความสาํเร็จ

ของการบริหารการพฒันาอุตสาหกรรมอญัมณีและ

เคร่ืองประดบัไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ในการทดลองใชก้ารบริหารการพฒันา

อุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทยตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีไดจ้ากผลการวิจยั 

เพ่ือสร้างเป็นมาตรฐานต่อไป 
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การบริหารจัดการความรู้โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริของส่ือมวลชน 
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บทคัดย่อ 

 บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา (1) สภาพบริบท ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจดัการความรู้ 

 (2) ปัจจยัท่ีสนบัสนุนการบริหารจดัการความรู้และ (3) รูปแบบการบริหารจดัการความรู้โครงการอนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริของส่ือมวลชน ระเบียบวิธีวิจยัเป็นการวิจยัแบบผสมผสาน ระหวา่งการวิจยัเชิงคุณภาพและการวิจยัเชิง

ปริมาณ การวิจยัเชิงคุณภาพเกบ็ขอ้มลูจากผูใ้หข้อ้มลูหลกั คือ ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการความรู้โครงการ

อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริของส่ือมวลชนจาํนวน 9 คน โดยการสมัภาษณ์เชิงลึกดว้ยแบบสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีมี

โครงสร้าง  วิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยการพรรณนาความ ส่วนการวิจยัเชิงปริมาณเกบ็ขอ้มลูจากผูต้อบแบบสอบถามจากกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีทาํหนา้ท่ีส่ือมวลชนทุกแขนง จาํนวน 200 คน วิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยสถิติพรรณนา  

ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี (1)  สภาพบริบท ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจดัการความรู้ ประกอบดว้ย โครงการอนั

เน่ืองมาจากพระราชดาํริ  แนวคิดการพฒันาโครงการอนัเน่ืองมา จากพระราชดาํริ  การประชาสมัพนัธ์และการ

ส่ือสารมวลชน  ความตระหนกัรู้ การจดัการความรู้ และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ ไดแ้ก่ การ

แกปั้ญหาการประยกุตใ์ชแ้ละการพฒันา  (2) ปัจจยัท่ีสนบัสนุนในการบริหารจดัการความรู้ ประกอบดว้ย 2 ปัจจยั คือ 

บุคลากร ซ่ึงมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริท่ีถกูตอ้ง กระบวนการศึกษาพฒันาการ

บริหารท่ีสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้และการสร้างประสบการณ์ใหก้บับุคลากรท่ีเหมาะสม 3.  รูปแบบการบริหาร

จดัการความรู้เก่ียวกบัโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริของส่ือมวลชนประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ 

 

คําสําคัญ : การบริหารจดัการความรู้, โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ, ส่ือมวลชน 

  

Abstract 

 The objectives of this mixed method research were: (1) to study the context, problems, obstacles of 

knowledge management, (2) to study factors affecting the support of knowledge management  and  (3) to 

study the model of knowledge management of the Royal Initiative Projects relating to the  mass media. Data 

from 9 key informants who were involved or were related to the knowledge management of  the Royal 

Initiative Project was collected through structured in-depth-interview and this data was analyzed by 

descriptive interpretation. As for the quantitative research, data was collected from 200 respondents from the 

media business. This was collected through questionnaires and this data was analyzed by descriptive statistics. 
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Findings were as follows:  (1) the context, problems, obstacles of knowledge management of the Royal 

Initiative Project  of the mass media at the present time consisted of : (1) the Royal Initiative Projects 

comprising learning activities and learning experiences including:  the concept of the Royal Initiative Projects 

development in the areas of learning  activities, organization and life development, connectivity of thinking 

and planning;  public relations and mass communication; comprehension in the areas of meaningful learning 

processes and growth and  effectiveness measurement; knowledge management that involved the connectivity 

of thinking, planning, learning processes, measurement of  outcomes and problem solving; technology 

application for learning development in the areas of  problem solving, application and development. (2) 

factors affecting the support of the management of the knowledge of the Royal Initiative Projects of the mass 

media consisted of two factors, they were (1) personnel who have the right understanding of the Royal 

Initiative Projects, (2) learning and development processes, the administration that supports the appropriate 

learning and experience creation process for personnel, (3) the model of the knowledge of the Royal Initiative 

Project management consisted of 5 components. 

  

Keywords:  knowledge management, royal initiative projects, mass media 

 

ความนํา 

 นบัตั้งแต่พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหา 

ภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จกัรี 

นฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสดจ็

เถลิงถวลัยราชสมบติั เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน พุทธศกัราช 

2489 เป็นพระมหากษตัริยแ์ห่งราชวงศจ์กัรี พระองคท่ี์ 9 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม พุทธศกัราช 2493 ในการ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณี ณ 

พระท่ีนัง่ไพศาลทกัษิณ พระบรมหาราชวงั 

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงฯ มีพระปฐมบรมราช

โองการวา่ “เราจะครองแผน่ดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์

สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั

ฯ ทรงมีพระราชหฤทยัมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาความเป็นอยูแ่ละ

แกไ้ขปัญหาความเดือดร้อน บาํบดัทุกข ์บาํรุงสุข แก่รา

ษฏรใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ดว้ยพระปรีชาสามารถและ

พระอจัฉริยภาพในดา้นต่าง ๆ พระบาทสมเดจ็พระ

เจา้อยูห่วัฯ ไดพ้ระราชทานโครงการอนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริ เพ่ือประโยชนสุ์ขของพสกนิกรชาวไทย

เสมอมา จวบจนปัจจุบนัมีโครงการอนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริ 4,447โครงการ ในพ้ืนท่ีทัว่ประเทศ สามารถ

สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายไดใ้หแ้ก่ราษฎรท่ียากไร้

ในทอ้งถ่ินทุรกนัดาน โดยเฉพาะเกษตรกร ชุมชน ใหไ้ด้

พบความสุขท่ีแทจ้ริงและยัง่ยืน แต่เน่ืองจากปัจจุบนั

ประชาชนเพียงส่วนหน่ึงเท่านั้นท่ีรับรู้ เขา้ใจ เขา้ถึง องค์

ความรู้เก่ียวกบัโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ  

 โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรินบัเป็น

องคค์วามรู้ท่ีทรงคุณค่ามหาศาล ยากเกินประมาณได ้

สามารถสร้างคุณูปการอนัใหญ่หลวง พลิกฟ้ืนคุณภาพ

ชีวิตของราษฎรผูย้ากไร้มาอยา่งต่อเน่ืองและยาวนาน แต่

ทวา่ หากการรับรู้องคค์วามรู้ท่ีคลาดเคล่ือน และไม่

ครอบคลุมเพียงพอ การนาํแนวพระราชดาํริไปสู่

ภาคปฏิบติักไ็ม่สามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งเตม็ท่ี

ส่ือมวลชนนบัเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีความสาํคญัในการนาํ

ขอ้มลูข่าวสารและสาระอนัทรงคุณค่าของโครงการอนั



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2558 141

เน่ืองมาจากพระราชดาํริไปถ่ายทอดสู่ประชาชน เพ่ือการ

รับรู้อยา่งทัว่ถึงและถกูตอ้ง จะเป็นพลงัสาํคญัท่ีจะร่วมกนั

สืบสานพระราชปณิธานในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั

ฯ ผา่นโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 4,447 

โครงการ  

 จากความเป็นมาท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้การบริหาร

จดัการความรู้โครงการอนัเน่ืองมาจาก พระราชดาํริของ

ส่ือมวลชน จึงมีความสาํคญัอยา่งยิ่ง ปัจจุบนัยงัมีประเดน็

ปัญหาในการนาํเสนอและเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบั

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริของส่ือมวลชนท่ียงั

ขาดการบริหารจดัการความรู้ความเขา้ใจอยูเ่ป็นอนัมาก 

จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งจดัสร้างรูปแบบการบริหาร

จดัการของส่ือมวลชน เพ่ือการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบั

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริใหมี้ประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน ทั้งน้ี ผูวิ้จยัไดส้าํนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัฯ ท่ีไดพ้ระราชทาน

ความช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความทุกขย์ากใหแ้ก่ราษฎร 

นบัตั้งแต่เสด็จข้ึนเถลิงถวลัยสิ์ริราชสมบติัจนถึงปัจจุบนั 

เป็นระยะเวลาถึง 65 ปี พระองคไ์ดเ้สดจ็พระราชดาํเนิน

เพ่ือทรงเยี่ยมเยียนประชาชนตามพ้ืนท่ีต่าง ๆ ทัว่ประเทศ

โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีชนบท ทุรกนัดาน เพ่ือช่วยเหลือและ

บรรเทาความทุกขย์ากเดือดร้อนใหแ้ก่พสกนิกรชาวไทย 

ก่อเกิดเป็นโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ ทั้งดา้น

การพฒันาแหล่งนํ้า การเกษตร ส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริม

อาชีพ สาธารณสุข สวสัดิการสงัคมและอ่ืน ๆ กระจายอยู่

ทัว่ทุกภูมิภาคของประเทศ 

  

วตัถุประสงค์การวจัิย  

 1.  เพ่ือศึกษาสภาพบริบท ปัญหาและอุปสรรค

ในการบริหารจดัการความรู้โครงการอนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริของส่ือมวลชนในปัจจุบนั 

2.  เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีสนบัสนุน ในการบริหารจดัการ

ความรู้โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริของ

ส่ือมวลชน 

 3.  เพ่ือเสนอรูปแบบการบริหารจดัการความรู้

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริของส่ือมวลชน 

 

แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 ผูวิ้จยัไดมี้การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและ

ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง คือ (1) แนวคิดเก่ียวกบัโครงการ

อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ (2) แนวคิด ทฤษฎีและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความรู้ (3) แนวคิด 

ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งการบริหาร (4) แนวคิดและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ และ 

(5) แนวคิดและทฤษฎีการประชาสมัพนัธ์และการ

ส่ือสารมวลชน 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย  

 ผูวิ้จยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสาร

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ทาํการสงัเคราะห์ท่ีจะส่งผลใหไ้ด้

รูปแบบการบริหารจดัการความรู้โครงการอนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริของส่ือมวลชนและไดป้ระเดน็สาํคญัของ

ปัจจยั ดงัน้ี (1) การพฒันาอนัเน่ือง มาจากพระราชดาํริ 

เป็นการสร้างความตระหนกัในการรับรู้และสาํนึกใน

พระมหากรุณาธิคุณ  (2) การจดัการความรู้ เป็นแนวทาง

ในการวางรากฐานดา้นการสร้างองคป์ระกอบของ

องคก์ารแห่งการเรียนรู้  เป็นการสงัเคราะห์แนวคิดของ  

Senge (1990)  (3) การบริหาร เป็นการสงัเคราะห์แนวคิด 

POSDCoRB Model ของ (Urwick & Gulick, 1937) (4) 

การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ เป็นการใหค้วามสาํคญัต่อ

ผลการดาํเนินงานและการตรวจวดัผลสาํเร็จในการ

ดาํเนินงานการบริหารจดัการความรู้เก่ียวกบัโครงการอนั

เน่ืองมาจากพระราชดาํริของส่ือมวลชน (5) การ

ประชาสมัพนัธ์และการส่ือสารมวลชน เป็นสหวิทยาการ 

ซ่ึงหมายถึงความรู้ท่ีรวมเอาหลายสาขาวิชามาประกอบ

กนั ดงันั้น แนวคิดและ ทฤษฎี ท่ีนาํมาใชใ้นงาน

ประชาสมัพนัธ์และการส่ือสารมวลชน จึงมาจาก

หลากหลายวิทยาการเช่นกนั 



EAU HEritAgE JoUrnAl
Social Science and Humanity142 Vol. 5 No. 3 September-December 2015

วธีิดําเนินการวจัิย  

 ผูวิ้จยัไดก้าํหนดรายละเอียดและวิธีดาํเนินการ

วิจยัเป็นขั้นตอน  3 2ขั้นตอน ดงัน้ี (1) การเตรียมโครงร่าง

การวิจยั ขั้นตอนน้ีเป็นการศึกษา และวิเคราะห์สภาพ

บริบทของการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัโครงการอนั

เน่ืองมาจากพระราชดาํริของส่ือมวลชนในปัจจุบนั จาก

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งตาํรา เอกสารทาง

วิชาการ และขอ้มลูจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (2) 

การดาํเนินการวิจยั การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีใชร้ะเบียบ

วิธีการวิจยั แบบ mixed method research เป็นการ

ศึกษาวิจยัแบบผสมผสานโดยใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพ เป็น

หลกัและนาํการวิจยัเชิงปริมาณ มาช่วยสนบัสนุน  

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัเชิงคุณภาพ คือ ผูใ้ห้

ขอ้มลูสาํคญั  จาํนวน 9 คน โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

และการวิจยัเชิงปริมาณใชก้ลุ่มตวัอยา่งจากกลุ่ม

ส่ือมวลชนทุกแขนง จาํนวน 200 คน  

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เน่ืองจากการวิจยัไดน้าํกาํหนดกระบวนวิธีการ

วิจยั โดยการใชก้ระบวนการวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพเป็น

หลกั นั้นประกอบไปดว้ยขอ้มูลทุติยภูมิ โดยการศึกษา

และคน้ควา้จากเอกสารวิชาการตาํราตลอดจนผลงานวิจยั

ท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

ขอ้มลูปฐมภูมิ ท่ีไดจ้ากแบบสัมภาษณ์ท่ีมีลกัษณะการ

สมัภาษณ์เชิงลึก สาํหรับในส่วนของการวิจยัเชิงปริมาณ 

ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงสถิติ สาํหรับงานวิจยัฉบบัน้ี เพ่ือ

สนบัสนุนวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ ผูวิ้จยัใชเ้คร่ืองมือใน

การเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการวิจยั ไดแ้ก่ ขอ้มลูปฐมภูมิ 

คือ แบบสอบถามท่ีพฒันามาจากขอ้มลูท่ีไดจ้ากการ

สมัภาษณ์เชิงลึก 

 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 โดยการรวบรวมและคน้ควา้จากเอกสารวิชาการ

ตาํราตลอดจนผลงานวิจยัประเภทต่าง ๆ ส่วนการเกบ็

รวบรวมขอ้มูลการวิจยัเชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ ขอ้มลูปฐมภูมิ

จากการสมัภาษณ์เชิงลึก สาํหรับในส่วนของการวิจยัเชิง

ปริมาณ ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงสถิติ สาํหรับงานวิจยัฉบบัน้ี 

เพ่ือสนบัสนุนวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ ขอ้มลูในการวิจยั 

ไดแ้ก่ ขอ้มลูปฐมภูมิ คือ แบบสอบถาม 

  

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 

 การวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงคุณภาพใชก้ารพรรณนา 

ส่วนสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงปริมาณไดแ้ก่

ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

ผลการวจัิย  

 ในการศึกษาการบริหารจดัการความรู้โครงการ

อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริของส่ือมวลชน นั้น 

ผลการวิจยัตามวตัถุประสงค ์พบวา่ 

1.  สภาพบริบท ปัญหาและอุปสรรคในการบริหาร

จดัการความรู้โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริของ

ส่ือมวลชนในปัจจุบนั ประกอบดว้ย (1) โครงการอนั

เน่ืองมาจากพระราชดาํริ ไดแ้ก่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

การจดัประสบการณ์การเรียน (2) แนวคิดการพฒันา

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ ไดแ้ก่ การจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ การพฒันาองคก์ร การพฒันาชีวิต 

การคิดแบบเช่ือมโยงและการวางแผน (3) การ

ประชาสมัพนัธ์และการส่ือสารมวลชน (4) ความ

ตระหนกัรู้ ไดแ้ก่  ความตระหนกัดา้นกระบวนการเรียนรู้

อยา่งมีคุณค่าและเจริญงอกงามและการประเมินผลการ

เรียนรู้เพ่ือวดัสมัฤทธิผล (5) การจดัการความรู้ ไดแ้ก่ การ

คิดเช่ือมโยง การวางแผน กระบวนการเรียนรู้ การ

ประเมินผล ประโยชนท่ี์ไดรั้บและการแกปั้ญหาและ (6) 

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ ไดแ้ก่ 

การแกปั้ญหา การประยกุตใ์ชแ้ละการพฒันา 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2558 143

2.  ปัจจยัท่ีสนบัสนุน ในการบริหารจดัการความรู้

เก่ียวกบัโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริของ

ส่ือมวลชน ประกอบดว้ย 2 ปัจจยั คือ (1) บุคลากร ซ่ึงมี

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการอนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริท่ีถกูตอ้ง (2) กระบวนการศึกษาพฒันา การ

บริหารท่ีสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้และการสร้าง

ประสบการณ์ใหก้บับุคลากรท่ีเหมาะสม 

3.  รูปแบบการบริหารจดัการความรู้โครงการอนั

เน่ืองมาจากพระราชดาํริของส่ือมวลชนประกอบดว้ย 5 

องคป์ระกอบไดแ้ก่ (1) ใหมี้องคก์รส่ือกลางของรัฐและ

เอกชนท่ีรับผิดชอบการเผยแพร่โครงการอนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริโดยตรง (2) แต่ละองคก์รส่ือใหก้าํหนด

โครงการการเผยแพร่โครงการอนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริไวเ้ป็นโครงการหลกั (3) จดัทาํฐานขอ้มูล

เก่ียวกบัโครงการอนัเน่ืองมาจากระราชดาํริในรูปแบบ

การบริหารการจดัการความรู้ (knowledge management) 

สร้างการมีส่วนร่วมกบัองคก์ารอ่ืน (4)  จดักิจกรรมการ

พฒันาองคค์วามรู้และปลูกจิตสาํนึกในพระมหา

กรุณาธิคุณท่ีเก่ียวกบัโครงการอนัเน่ืองมาจากระราชดาํริ 

และ (5) กาํหนดรูปแบบการบริหารตามแนวการบริหาร

เพ่ือใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิ( result-based management)  

 

การอภิปรายผล  

 จากผลการวิจยัสามารถนาํมาอภิปรายผลได ้

ดงัน้ี   

 1.  สภาพบริบท ปัญหาและอุปสรรคในการ

บริหารจดัการความรู้โครงการอนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริของส่ือมวลชนในปัจจุบนั พบวา่ บุคลากร

ขาดความรู้ความเขา้ใจและการใหค้วาม สาํคญัใน

โครงการพระราชดาํริตลอดทั้งขาดการบริหารจดัการ

ความรู้ท่ีเหมาะสม  สอดคลอ้งกบั  แนวคิดเก่ียวกบั

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรินั้น เกิดจากพระ

อจัฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในการท่ีไดท้รงคิดคน้ 

ดดัแปลง ปรับปรุงและแกไ้ขใหโ้ครงการอนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริเป็นงานท่ีดาํเนินการไปไดโ้ดยง่ายไม่ยุง่ยาก

ซบัซอ้นและสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นอยูแ่ละระบบ

นิเวศโดยส่วนรวมของธรรมชาติ ตลอดจนสภาพสงัคม

ของชุมชนนั้น ๆ หลายต่อหลายงานและโครงการ เม่ือ

ทรงคิดพิจารณาแลว้จนมีพระราชวินิจฉยัออกมาใน

ทา้ยท่ีสุดแลว้ นกัวิชาการและผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะเร่ืองนั้น 

ๆ กม็กัจะพบวา่เป็นเร่ืองง่ายและธรรมดา จนไม่เคยมีผูใ้ด

คาดคิดมาก่อนยอมรับกนัโดยทัว่ไปในหมู่นกัพฒันาและ

นกัวิชาการวา่พระองคท์รงโปรดท่ีจะทาํส่ิงท่ียากให้

กลายเป็นง่าย ทาํส่ิงท่ีสลบัซบัซอ้นใหเ้ขา้ใจง่าย อนัเป็น

การแกไ้ขปัญหาดว้ยการใชภ้ววิสยัแห่งธรรมชาตินั้นเอง

เป็นแนวทางการทาํส่ิงท่ียากใหก้ลายเป็นเร่ืองง่ายนั้นเป็น

ของยาก เช่นเดียวกบัการทาํส่ิงท่ีง่ายใหเ้ป็นเร่ืองยากนั้น

เป็นของง่าย มีพระราชกระแสอยูเ่นือง ๆ ถึงคาํวา่ “ทาํให้

ง่าย” ซ่ึงน่าจะตรงกบัภาษาองักฤษวา่ ซิมพลิซิต้ี 

(simplicity) ซ่ึงเป็นหลกัคิดสาํคญัในทุกเร่ืองและการ

พฒันาเกือบทุกโครงการของพระองค ์นอกเหนือไปจาก

การทาํทุกอยา่ง “ใหง่้าย” และไม่สลบัซบัซอ้นอนัเป็น

หลกัและหวัใจสาํคญัของการดาํเนินงานแลว้ การนาํ

ความรู้จริงในความเป็นไปแห่งธรรมชาติและกฎเกณฑ์

ของธรรมชาติมาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาและปรับปรุง

เปล่ียนแปลงสภาวะท่ีไม่ปรกติใหเ้ขา้สู่ระบบปรกตินั้น ก็

นบัวา่เป็นหลกัการและแนวปฏิบติัท่ีสาํคญัยิ่งอีกส่วน

หน่ึงในการทรงงานของพระองค ์เช่น การนาํนํ้าดีขบัไล่

นํ้าเสียหรือเจือจางนํ้าเสียใหก้ลบัเป็นนํ้าดี ตามจงัหวะการ

ข้ึนลงของนํ้าตามธรรมชาติ หรือดงัอีกตวัอยา่งหน่ึง เช่น 

การบาํบดันํ้าเน่าเสียโดยการใชผ้กัตบชวาซ่ึงมีอยูต่าม

ธรรมชาติใหดู้ดซบัส่ิงสกปรกปนเป้ือนในนํ้าใหบ้รรเทา

ลงดงัท่ีมีพระราชกระแสในเร่ืองน้ีวา่เป็นการ “ใชอ้ธรรม

ปรามอธรรม” สามารถนาํมาใชห้กัลา้งกนัใหมี้ผลออกมา

เป็น “ธรรม” ได ้นัน่กคื็อ นํ้าดีท่ีพึงปรารถนานัน่เอง 

แนวคิดและปรัชญาการทาํงานในลกัษณะน้ีจะเห็นไดว้า่

เป็นการใช ้“สติ”  และ “ปัญญา”  ผสมผสานกบัความรู้

เขา้ดาํเนินการ “จดัการ”  กบัสภาวะและปัจจยั ไม่วา่จะ
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เป็นบวกหรือลบท่ีอยูแ่วดลอ้มมนุษยต์ามธรรมชาติใหก่้อ

ประโยชนใ์หไ้ดใ้นท่ีสุดนั้นน่าจะถือวา่เป็นสุดยอดของ

การ “จดัการ” แนวคิดเก่ียวกบัโครงการอนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริ ในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ ท่ีถือวา่

เป็นลกัษณะพิเศษท่ีน่าสนใจอีกประการหน่ึงกคื็อการ

มุ่งเนน้ใหผ้ลของการดาํเนินงานนั้นตกถึงมือประชาชน

โดยตรงเป็นเบ้ืองแรก เพ่ือบรรเทาปัญหาเฉพาะหนา้คือ   

“การพออยู ่พอกิน” ขณะเดียวกบัท่ีปูพ้ืนฐานไวส้าํหรับ

ความ  “อยูดี่ กินดี” ต่อไปในอนาคตดว้ย ดงันั้นจึงมี

ลกัษณะของการมองผลสาํเร็จท่ีเป็นการ “คุม้ค่า” มากกวา่

การ “คุม้ทุน” ดงัท่ีเคยมีพระราชกระแสวา่ “ขาดทุนคือ

กาํไร” (our loss is our gain) กาํไรนั้นคือความอยูดี่มีสุข

ของประชาชนท่ีจาํเป็นตอ้งลงทุน แต่กเ็ป็นการลงทุนท่ี 

“คุม้ค่า” แมจ้ะไม่กลบัมาเป็นตวัเงิน คือ “กาํไร” ในนยั

ธรรมดาในตอนแรก เป็นตน้  นอกไปจากน้ี แนวคิด

เก่ียวกบัโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ ยงัมี

ลกัษณะของการ “ไม่ติดตาํรา” คือเป็นแนวคิดท่ีอนุโลม

และรอมชอมกบัสภาพแห่งธรรมชาติและสภาพของ

สงัคมจิตวิทยาแห่งชุมชนและตอ้งไม่ผกูมดัติดอยู่กบั

วิชาการและเทคโนโลยีท่ีแขง็ตวัและไม่เหมาะกบัสภาพท่ี

แทจ้ริงของคนไทย อนัจะทาํใหก้ารดาํเนินงานใน

โครงการไม่สามารถบรรลุผลสาํเร็จไดอ้ยา่งสมบูรณ์

เตม็ท่ีแนวคิดเก่ียวกบัโครงการอนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริ ท่ีเห็นสมควรยกข้ึนมากล่าวไวอี้กประการ

หน่ึงกคื็อการสร้างความรู้ รัก สามคัคีและการร่วมมือร่วม

แรงร่วมใจกนัทาํ โดยปรับลดอตัวิสยัของหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งท่ีมกัจะต่างคนต่างทาํและยึดติดการเป็นเจา้ของ

เป็นสาํคญั ใหเ้ป็นการร่วมกนัโดยไม่มีเจา้ของและ

สามารถอาํนวยประโยชนสู์งสุดใหก้บัประชาชนและ

เกษตรกร ดงัเช่นในกรณีของศูนยศึ์กษาการพฒันาอนั

เน่ืองมาจากพระราชดาํริ ท่ีเป็นรูปแบบใหม่ของการ

บริหารท่ีเป็นการ “บริการรวมจุดเดียว”   และ “การ

บริหารเบด็เสร็จ” หรือ “one step service for the farmers”  

ท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังแรกในระบบบริหารราชการแผน่ดิน

ของประเทศไทยอยา่งแทจ้ริง  และสอดคลอ้งกบั  การ

จดัการความรู้เป็นศาสตร์ท่ีมีการพฒันาต่อเน่ืองจาก

หลกัการและทฤษฎีในสาขาวิชาการอ่ืน ๆ หลายดา้น เช่น 

การบริหารจดัการ เทคโนโลยีสารสนเทศ จิตวิทยาและ

สงัคมศาสตร์และไดพ้ฒันาต่อเน่ืองมาจนเป็นศาสตร์ท่ี

เรียกวา่ การจดัการความรู้ อาจจะกล่าวไดว้า่จุดเร่ิมตน้

ของการจดัการความรู้มาจากความคิดของ ปีเตอร์  เฟอร์ดิ

นานด ์ ดรักเกอร์ (Peter  Ferdinand  Drucker, อา้งใน 

กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) โดยเม่ือปี ค.ศ. 1959 ได้

เขียนบทความเร่ือง ทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) 

โดยไดก้ล่าวถึง แรงงานท่ีใชค้วามรู้ (knowledge worker) 

ซ่ึงมีแนวโนม้เพ่ิมจาํนวนมากข้ึนและทวีความสาํคญัข้ึน

ในสงัคม และเขายงัช้ีใหเ้ห็นความ สาํคญัของบุคลากรวา่

เป็นทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีสุดขององคก์ร ซ่ึงทาํใหน้กัวิชาการ

ต่าง ๆ ยอมรับแนวคิดท่ีวา่บุคลากรขององคก์รเป็น ทุน

ทางปัญญา ซ่ึงหมายถึง ส่ิงท่ีองคก์รรู้ โดยอาจจะเป็น

ความคิด ความรู้ หรือนวตักรรม ซ่ึงองคก์รสามารถนาํไป

ทาํใหเ้กิดการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

หรือผลกาํไรทางธุรกิจได ้พร้อม ๆ กนันั้น ความ 

กา้วหนา้ทางเทคโนโลยี กท็าํใหก้ารศึกษาคน้ควา้ การ

จดัเกบ็ การคน้คืนความรู้และการสร้างความรู้ใหม่เพ่ิม

จาํนวนข้ึนอยา่งรวดเร็ว 

 2.  ปัจจยัใดท่ีสนบัสนุนการบริหารจดัการ

ความรู้เก่ียวกบัโครงการพระราชดาํริของส่ือมวลชน 

พบวา่ ปัจจยัหลกัท่ีสาํคญั ประกอบดว้ย 2 ปัจจยั คือ (1) 

บุคลากร ซ่ึงขาดความรู้ความเขา้ใจโครงการอนั

เน่ืองมาจากพระราชดาํริท่ีถกูตอ้ง (2) กระบวน การศึกษา

พฒันา ขาดการบริหารท่ีสนบั สนุนการจดัการเรียนรู้และ

การสร้างประสบการณ์ใหก้บับุคลากรท่ีเหมาะสม ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผกาพนัธ์  อินตะแกว้ (2552) การปัจจุบนั

เป็นยคุสงัคมเศรษฐกิจความรู้ท่ีความรู้ในตวัมนุษยค์วามรู้

ทางเทคโนโลยีและความรู้ดา้นวิทยาการต่าง ๆ เป็นปัจจยั

หลกัของการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมจึงจาํเป็นอยา่งยิ่ง

ท่ีตอ้งมีการพฒันาความรู้ใหม่และเทคโนโลยีใหม่ซ่ึงเป็น
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พลงังานขบัเคล่ือนของการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต

และการจา้งงานในระยะยาว พฒันาทางสงัคมและ

เศรษฐกิจความรู้จะเป็นตวัทาํใหส้ดัส่วนความรู้ท่ีอยู่

ภายในตวับุคคลเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากมีความจาํเป็น

และความตอ้งการท่ีจะพฒันาและแปลงความรู้ในตวั

บุคคล (tacit knowledge) ใหมี้สภาพเป็นความรู้ภายนอก

บุคคล (explicit knowledge) มีความชดัเจน ประชาชน

เขา้ถึงความรู้ไดม้ากข้ึนและเป็นกระบวนการ ส่งเสริม

การเรียนรู้ ซ่ึงนาํไปสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ส่วน

ระบบเศรษฐกิจท่ีถือวา่เป็นสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้

ควรมีลกัษณะดงัน้ี (1) ข้ึนอยูก่บัการดาํเนินการและการ

จดัการท่ีใชค้วามรู้เป็นพ้ืนฐาน (2) มีโครงการแบบ

เครือข่าย (3) การเขา้ถึงความรู้เป็นเง่ือนไขจาํเป็นและ (4) 

มีการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั คือ ลกัษณะงานของเขตอาชีพ

และทกัษะท่ีตอ้งการแรงงานท่ีมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีเพ่ือการพฒันาแห่งสหประชาชาติ  และ

พรธิดา  วิเชียรปัญญา (2547) กล่าววา่ การจดัการความรู้ 

คือ กระบวนการอยา่งเป็นระบบเก่ียวกบัการประมวล

ขอ้มลูสารสนเทศ ความคิด การกระทาํ ตลอดจน

ประสบการณ์ของบุคคลเพ่ือสร้างความรู้ หรือนวตักรรม

และจดัเกบ็ไวใ้นลกัษณะของแหล่งขอ้มลูท่ีบุคคล

สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยอาศยัช่องทางต่าง ๆ ท่ีองคก์ารได้

จดัเตรียมไว ้เพ่ือนาํความรู้ท่ีมีอยูไ่ปประยกุตใ์ชใ้นการ

ปฏิบติังาน ซ่ึงก่อใหเ้กิดการแบ่งปันและการถ่ายโอน

ความรู้และในท่ีสุดความรู้ท่ีมีอยูจ่ะแพร่กระจายและ

ไหลเวียนทัว่ทั้งองคก์ารอยา่งสมดุล เป็นไปเพ่ือเพ่ิมขีด

ความ สามารถในการพฒันาผลผลิตและองคก์าร 

 

ข้อเสนอแนะ  

 ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยัดงัน้ี 

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

 1. องคก์รส่ือมวลชนตอ้งดาํเนินการ

เปล่ียนแปลงองคก์ารใหเ้ป็นองคก์ารแห่งการบริหารการ

จดัการความรู้ โดยการสร้างวิสยัทศันใ์นการบริหารการ

สนบัสนุนกระบวนการจดัการความรู้โครงการอนั

เน่ืองมาจากพระราชดาํริของส่ือมวลชน การสร้างและ

พฒันาวฒันธรรมแห่งการบริหารการจดัการความรู้

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริและปรับปรุง

โครงสร้างในการบริหารการสนบัสนุนกระบวนการ

จดัการความรู้โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริของ

ส่ือมวลชน   

 2. องคก์รส่ือมวลชนตอ้งดาํเนินการจดัการ

ความรู้ในองคก์ร โดยการสร้างและนาํกระบวนการ

จดัการความรู้เพ่ือสนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริ มาใชใ้นองคก์รส่ือมวลชน  

 3. องคก์รส่ือมวลชนตอ้งดาํเนินการนาํ

เทคโนโลยีมาสนบัสนุนใหเ้กิดพลงัแห่งการจดัการ

ความรู้ในองคก์าร โดยการนาํระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

มาใชใ้นการบริหารจดัการ เพ่ือสนบัสนุนกระบวนการ

จดัการความรู้โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริอยา่ง

เพียงพอและสนบัสนุนใหมี้การใชเ้ทคโนโลยีท่ีเกิด

ประโยชนสู์งสุดสาํหรับการบริหารจดัการเพ่ือสนบัสนุน

กระบวน การเรียนรู้โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ

ขององคก์รส่ือมวลชน  

 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัต่อไป  

 1. ควรมีการวิจยัการนาํรูปแบบการบริหาร

จดัการความรู้โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริของ

ส่ือมวลชนไปทดลองใชแ้ละทาํการประเมินรูปแบบใน

การนาํไปสู่การปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล   

 2. ควรมีการวิจยัต่อเน่ืองโดยการวิจยัจาํแนกแต่

ละองคป์ระกอบในกระบวนการหลกัของรูปแบบการการ

บริหารจดัการความรู้โครงการอนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริของส่ือมวลชนไดแ้ก่ โครงการอนั

เน่ืองมาจากพระราชดาํริ  การบริหารจดัการความรู้  การ
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ประชาสมัพนัธ์และการส่ือสารมวลชน  และการบริหาร

เพ่ือใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิ  

 3. ควรมีการวิจยัเร่ืองตวัช้ีวดัความสาํเร็จของ

การบริหารจดัการความรู้โครงการอนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริของส่ือมวลชนในการทดลองใชรู้ปแบบการ

บริหารจดัการในการสนบัสนุนกระบวนการจดัการ

ความรู้โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริท่ีไดจ้าก

ผลการวิจยั เพ่ือสร้างเป็นมาตรฐาน 

 4. การวิจยัคร้ังต่อไปควรพิจารณาปัจจยัท่ีส่งผล

ต่อการบริหารการสนบัสนุนกระบวน การจดัการความรู้

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริทั้งท่ีเป็นปัจจยัเชิง

บวกและปัจจยัเชิงลบ วา่มีปัจจยัใดบา้งท่ีส่งเสริมหรือเป็น

อุปสรรคต่อการบริหารจดัการความรู้โครงการอนั

เน่ืองมาจากพระราชดาํริของส่ือมวลชน 
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ตัวแบบการบริหารจัดการเพือ่สนับสนุนการพฒันาการเกษตรตามโครงการ 

อนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

The Administrative Model Supporting Agricultural Development in Accordance with 

the Royal Initiative Project 

  

 

                                                                                                        องอาจ  เดชอิทธิรัตน์และ ประนต  นนัทิยะกุล                                                                                                                            

บทคัดย่อ 

 บทความน้ีรายงานการศึกษา ตวัแบบในการบริหารจดัการเพ่ือสนบัสนุนการพฒันาการเกษตรตามโครงการอนั

เน่ืองมาจากพระราชดาํริ โดยใชวิ้ธีการวิจยัเชิงคุณภาพ เกบ็ขอ้มลูจากผูใ้หข้อ้มูลหลกั ดว้ยการสมัภาษณ์เชิงลึกกบัผูมี้

ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการเกษตร ซ่ึงประกอบดว้ย ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 7 คน, 

กลุ่มผูเ้ขา้ร่วมโครงการหมู่บา้นเกษตรกรรมหนองหวา้/กลุ่มผูป้ฏิบติังานในโครงการ 10 คน นายอาํเภอพนมสารคาม 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 1 คน และนกัวิชาการ 2 คน ร่วมทาํการสงัเกตแบบมีส่วนร่วม มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบั

ชาวบา้นในหมู่บา้นเกษตรกรรมหนองหวา้ ผูวิ้จยัไดวิ้เคราะห์ขอ้มลูการสมัภาษณ์เชิงลึกดว้ยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหา ผล

การศึกษาพบวา่ ไดใ้ชห้ลกัการ “เสาหลกัแห่งความยัง่ยืน” สามประการ ซ่ึงเป็นไปตามแนวพระราชดาํริ ประกอบดว้ย 

อาหารมัน่คง สงัคมพ่ึงตนเอง ดิน นํ้า ป่า คงอยู ่และนาํแนวคิดบริหารจดัการ POSDCoRB มาใชใ้นการสร้างตวัแบบการ

บริหารจดัการ การพฒันาการเกษตรตามโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ ทั้งน้ีผูวิ้จยัไดน้าํเสนอ ปัจจยัแห่ง

ความสาํเร็จในการดาํเนินงานของหมู่บา้นเกษตรกรรมหนองหวา้ ประกอบดว้ย 2 ปัจจยั คือ (1) ปัจจยัหลกั ประกอบดว้ย 

ปรัชญา วิสยัทศัน ์พนัธกิจ และนโยบายของบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั, ความสามารถและการมองการณ์ไกล

ของผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั เครือเจริญโคภณัฑ ์จาํกดั และสภาพแวดลอ้มภายนอก ดา้นการเมืองการปกครอง 

เศรษฐกิจ สงัคมและทางดา้นกฎหมาย (2) ปัจจยัพ้ืนฐาน ประกอบดว้ย การใชห้ลกัยทุธศาสตร์ตามกรอบแนวคิด 7s ของ 

McKinsey ในการมีส่วนร่วมของสมาชิกหมู่บา้นเกษตรกรรมหนองหวา้ ในการตดัสินใจ การร่วมปฏิบติังาน การร่วมรับ

ผลประโยชน ์และการร่วมกนัประเมินผล  ตวัแบบการบริหารจดัการประกอบดว้ย การกาํหนด ในการวางแผน การจดั

โครงสร้างองคก์าร การวางระบบ การสร้างวฒันธรรมองคก์าร การจดัสรรบุคคลากร การสัง่การ การประสานงาน การ

รายงาน และการจดัการดา้นการเงิน และ การสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคองคก์ารสาธารณ

กศุลและภาคประชาสงัคม 

 

คําสําคัญ :  ตวัแบบการบริหารจดัการ, การพฒันาการเกษตร,โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 
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Abstract 

 This qualitative study proposes the administrative model supporting agricultural development in accordance 

with The Royal Initiative Project.   In-depth interviews with key informants consisting of seven senior executives of  

the company, two Ban Nong Wa village committee members and two academic personnel.  The data from the in-

depth interviews was analyzed using content analysis.  The study showed that 3 usages of the concept "Pillar of 

Sustainability" were implemented, namely stable food source, self-reliant society, soil, water and forest preservation.  

The administrative concept of POSDCoRB by Gulick and Urwick in building an administrative model for supporting 

agricultural development in accordance with The Royal Initiative Project is also implemented. Two factors 

influencing the success of  the Ban Nong Wa village operation namely (1) key factors of sufficient economy 

philosophy including: vision, mission, and policy of The Charoen Pokphand Group, competence and vision of the 

chief executive of The Charoen Pokphand Group, and external environment involving politics, the economy, society, 

and laws;  (2) fundamental factors consisting  of the participation of the Ban Nong Wa village residents in deciding, 

operating, sharing benefits, and evaluating; the administrative model that composes of strategic formulation planning, 

organization structuring, system implementing, organizational culture building, human resource employment, 

directing, coordinating, financial reporting and management, and support from government organizations, private 

organizations, charitable organizations and social organizations. 
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ความนํา  

บริษทัเครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั (2556) เป็น

บริษทัท่ีดาํเนินการดา้นธุรกิจท่ีหลากหลาย และไดด้าํเนิน

กิจการจนถึงปัจจุบนัมานานกว่า 93 ปี เร่ิมตั้งแต่เป็นธุรกิจ

เลก็ ๆ ในนามของร้านเจียไต๋ ซ่ึงจาํหน่ายเมลด็พนัธ์ุผกั

และปุ๋ย  และไดข้ยายธุรกิจเป็นอาหารสตัวแ์ละอาหาร

มนุษยใ์นเวลาต่อมา จนในปัจจุบนัไดข้ยายเป็นกลุ่มธุรกิจ

ต่าง ๆ เป็นบริษทั    ชั้นนาํของไทยท่ีดาํเนินธุรกิจ

หลากหลายในลกัษณะท่ีเรียกว่า Conglomerate มีการ

ลงทุนใน 16 ประเทศทัว่โลก มีบริษทัในเครือประมาณ 

250 บริษทั  โดยมีการดาํเนินธุรกิจใน 3 ธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ 

(1) ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ซ่ึงมีบริษทั 

เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ  เป็น

บริษทัหลกั (2) ธุรกิจการตลาดและการจดัจาํหน่าย โดยมี 

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน)  เป็นบริษทัหลกั (3) 

ธุรกิจโทรคมนาคม มีบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

(มหาชน)  เป็นบริษทัหลกั  

   บริษทัฯ มีนโยบายและหลกัการในการดาํเนิน

ธุรกิจ จะตอ้งคาํนึงถึงประโยชนร่์วมกนั  3 ประการ 

(Three benefits to sustainability) ตามแนวพระราชดาํริ 

คือ เพ่ือประโยชนต่์อประเทศชาติ เพ่ือประโยชนต่์อ

ประชาชน และเพ่ือประโยชนต่์อบริษทั  

 จากหลกัการเบ้ืองตน้บริษทั เครือเจริญโภค

ภณัฑ ์จาํกดั ไดส้นองตอบต่อพระราชดาํริของ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ ในการพฒันาประเทศ

อยา่งย ัง่ยืนโดยตรง โดยมีโครงการจาํนวนมากในการ

สนองพระราชดาํริ ซ่ึงโครงการอนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริในรูปแบบต่าง ๆ นั้น  นบัเป็นการ

บริหารงานพฒันาเพ่ือความมัน่คงอยา่งย ัง่ยืนแห่งชาติ

โดยตรง  แต่ในการสร้างความต่อเน่ืองของโครงการ 
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ต่าง ๆ เหล่าน้ี  จาํเป็นจะตอ้งกระตุน้ใหมี้ส่วนร่วมจาก

ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม และภาคชุมชนดว้ย ซ่ึง

บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั กมี็นโยบายในการ

สนองพระราชดาํริมาโดยตลอด เช่นกรณีของ หมู่บา้น

เกษตรกรรมหนองหวา้ ท่ีไดน้าํแนวพระราชดาํริดา้นการ

ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตร มาปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม  

ซ่ึงหากไดมี้การศึกษาอยา่งจริงจงั จะสามารถสร้างตวั

แบบท่ีทาํใหวิ้สาหกิจเอกชนต่าง ๆ หนัมาใหก้าร

สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริไดอ้ยา่ง

กวา้งขวาง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ทั้งน้ี ผูวิ้จยัจึงมี

ความสนใจท่ีจะศึกษาและนาํเสนอตวัแบบการบริหาร

จดัการเพ่ือสนบัสนุนการพฒันาการเกษตร  ตามโครงการ

อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพ่ือศึกษาการบริหารจดัการเพ่ือ 

สนบัสนุนการพฒันาการเกษตร ตามโครงการอนั 

เน่ืองมาจากพระราชดาํริ ของบริษทั เครือเจริญ 

โภคภณัฑ ์จาํกดั 

 2. เพ่ือศึกษานโยบายและการบริหารจดัการดา้น

ความรับผิดชอบต่อสงัคมขององคก์ร (CSR) โดยการ

สนบัสนุนของบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั ท่ีมีผล

ต่อการสร้างความสาํเร็จในการพฒันาการเกษตร  

 3. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการกาํหนดตวัแบบ

การบริหารจดัการเพ่ือสนบัสนุนการพฒันาการเกษตร

ตามโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ  

 4.  เพ่ือเสนอตวัแบบในการบริหารจดัการเพ่ือ

สนบัสนุนการพฒันาการเกษตรของบริษทั เครือเจริญ

โภคภณัฑ ์จาํกดั ตามแนวพระราชดาํริ 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 การบริหารจดัการ หมายถึง การบริหารจดัการ

เพ่ือการพฒันาการเกษตรตามหลกัการ เสาหลกัแห่งความ

ยัง่ยืน ของบริษทั เจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

 การพฒันาการเกษตร หมายถึง การพฒันาการ

เกษตรตามนโยบายของบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์

จาํกดั ตามนโยบาย 3 ประโยชน ์คือ 

 1. ประโยชนต่์อประเทศชาติ 

 2. ประโยชนต่์อประชาชน 

 3. ประโยชนต่์อบริษทั 

 การดาํเนินการดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม

ขององคก์ร (CSR หรือ Corporate Social Responsibility) 

หมายถึง การดาํเนินงานหรือกิจกรรมดา้นสงัคม ชุมชน 

และส่ิงแวดลอ้มท่ีองคก์ารต่าง ๆ จดัทาํข้ึนเพ่ือมุ่งสร้าง

ประโยชนแ์ก่สงัคมโดยตรง โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้

องคก์ารชุมชนมีการเติบโตร่วมกนัไปอยา่งย ัง่ยืน อนัเป็น

รากฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจและสงัคมซ่ึงจะนาํไปสู่

การมีภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อองคก์ร 

 โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ  หมายถึง 

โครงการท่ีเกิดข้ึนจากพระดาํริของพระบาทสมเดจ็พระ

เจา้อยูห่วัฯ ซ่ึงเป็นตวัอยา่งการพฒันาท่ีประชาชน

สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพอยา่ง

ย ัง่ยืน 

 ตวัแบบการบริหารจดัการเพ่ือสนบัสนุน

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ  หมายถึง แบบอยา่ง

ของการบริหารจดัการท่ีสนบัสนุนโครงการต่าง ๆ อนั

เน่ืองมาจากพระราชดาํริ “เสาหลกัแห่งความยัง่ยืน” ไว ้

เป็น สาม ประการ ซ่ึงเป็นไปตามแนวพระราชดาํริ 

โดยตรง เสาหลกัแห่งความยัง่ยืน ประกอบดว้ย

 อาหารมัน่คง 

สงัคมพ่ึงตน ดิน นํ้า ป่า คงอยู ่(เจริญโภคภณัฑอ์าหาร 

จาํกดั (มหาชน, 2556) แนวคิดดา้นความรับผิดชอบต่อ

สงัคมขององคก์ร ของบริษทัดา้นชุมชน สงัคม 

ประเทศชาติ ไดน้าํงานวิจยัของ นิสากร โลกสุทธิ (2551) 

ศึกษาเร่ือง กลยทุธ์การใชกิ้จกรรมความรับผิดชอบต่อ

สงัคม (CSR) เพ่ือการสร้างภาพลกัษณ์ของบริษทั สิงห์

คอร์เปอเรชัน่ จาํกดั พบวา่ การปรับภาพลกัษณ์ของ

องคก์รดว้ยการเช่ือมโยงคุณสมบติัต่าง ๆ ขององคก์รใน
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ระบบความจาํของผูบ้ริโภค ใน 4 มิติ ไดแ้ก่ คุณสมบติั 

คุณประโยชน ์หรือทศันคติท่ีมีต่อสินคา้และบริการ 

(Product Attributes, Benefits, or Attitudes) พนกังาน

และการสร้างความสมัพนัธ์ (People and Relationship) 

คุณค่าและโปรแกรมขององคก์ร (Values and Programs) 

และความน่าเช่ือถือขององคก์ร (Corporate Credibility)  

ทฤษฎีกระบวนการบริหาร POSDCoRB ของ กลิูค และ

เออร์วิกค ์Gulick, H. & Urwick, F. (1937)  ภาระหนา้ท่ีท่ี

สาํคญัของนกับริหารไว ้7 ประการ คือ การวางแผน 

(planning) การจดัองคก์าร (organizing) การจดับุคลากร

ปฏิบติังาน (staffing) การอาํนวยการ(directing) การ

ประสานงาน (coordinating) การรายงาน (reporting) 

การงบประมาณ (budgeting) ประสิทธิภาพเป็นเร่ืองท่ี

สาํคญัท่ีสุดของการบริหารและเพ่ือใหก้ารบริหาร งานใน

ทุกหน่วยงานมีประสิทธิภาพ  จะตอ้งมีการแบ่งงานกนัทาํ

ตามความเหมาะสมและความจาํเป็น หรือความถนดัของ

คนงาน โดยแบ่งหน่วยงานออกตามกระบวนการ 

วตัถุประสงค ์ลกูคา้และพ้ืนท่ี โดยทุกหน่วยงานจะตอ้ง

จดัรูปแบบองคก์ารเป็นรูปสามเหล่ียมปิรามิด มีสายการ

บงัคบับญัชาท่ีถอยหลัน่กนัมา 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 จากการวิเคราะห์และการสงัเคราะห์การบริหาร

จดัการเพ่ือสนบัสนุน การพฒันาการเกษตร 

ตามโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ สามารถนาํมา

สร้างกรอบแนวความคิดการวิจยั โดยเช่ือมโยงขอ้มลูจาก

วรรณกรรมท่ีใหแ้นวคิด ทฤษฎี สนบัสนุนแนวคิด 

งานวิจยัดงัน้ี 

 

 
ภาพ1 กรอบแนวคิดการวิจยัตวัแบบการบริหารจดัการ

เพ่ือสนบัสนุนการพฒันาการเกษตรตามโครงการ 

อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 

 

 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ใชวิ้ธีการเกบ็

ขอ้มลูจากแหล่งขอ้มูล ดงัน้ี  (1) เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (2) สร้างเคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูลจาก

ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการเกษตรโดยใชแ้บบ

สมัภาษณ์ และทาํการสมัภาษณ์เชิงลึก  มีการสงัเกตแบบ

มีส่วนร่วม  และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัชาวบา้นใน

หมู่บา้นเกษตรกรรมหนองหวา้ (3) คดักรอง และจดักลุ่ม

ขอ้มลูท่ีไดรั้บจากการสมัภาษณ์ และการทบทวน

วรรณกรรม (4) วิเคราะห์ สงัเคราะห์ขอ้มลู และสรุปผล 

ตามท่ีไดน้าํเสนอในขั้นตอนการวิจยั 

 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั 

 ผูใ้หข้อ้มลูหลกัสาํหรับการวิจยัเชิงคุณภาพคร้ัง

น้ีประกอบดว้ย นกัวิชาการ 2 คน ผูบ้ริหารระดบัสูงของ

บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งใน

การพฒันาการเกษตร 7 คน ผูเ้ขา้ร่วมโครงการหมู่บา้น

เกษตรกรรมหนองหวา้/ผูป้ฏิบติังานในโครงการ 10 คน 

นายอาํเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา 1 คน 

 

เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่แบบสมัภาษณ์

เชิงลึกท่ีมีโครงสร้าง (structured in-depth-interview) โดย

สร้างประเดน็การสมัภาษณ์ใหค้รอบคลุมสภาวะการวิจยั

ตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัตามแนวคิด ของของ 
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David Silverman (2005) Doing Qualitative Research 

(2005,p.105) ไดแ้ก่การเร่ิมคาํสมัภาษณ์ดว้ย What  เร่ือง

ท่ีวิจยัตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัแต่ละขอ้นั้นคืออะไร 

แลว้ตามดว้ยคาํถาม Why ทาํไมจึงเป็นเช่นนั้น  แลว้ตาม

ดว้ย  How  คือทาํอยา่งไรจึงจะได ้ หรือถึงจะบรรลุ

วตัถุประสงคข์อ้นั้น ๆ 

การวิเคราะห์ขอ้มลู              

1. นาํขอ้มลูท่ีไดจ้ากเอกสาร  ขอ้มลูภาคสนามท่ี

ไดจ้ากการสมัภาษณ์เชิงลึก  แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

และสงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม  มาถอดความ พร้อมกบั

ทาํการวิเคราะห์ ดว้ยวิธีการวิเคราะห์ของ   J. Loftland 

(Loftland,1971 pp. 14-15) 5 ประการไดแ้ก่ (1) การ

กระทาํ (act) การกระทาํท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาของการทาํ

วิจยั (2) กิจกรรม (activities) กิจกรรมในการมีส่วนร่วม

ในการวิจยั   (3) ความหมาย (meaning) การอธิบายหรือ

การส่ือสารท่ีผูป้ฏิบติัส่ือสารกบัผูวิ้จยั (4) ความสัมพนัธ์ 

(relations) การเขา้กนัไดห้รือขดัแยง้กนัของคณะผูใ้ห้

ขอ้มลูในการวิจยั และ (5) การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

(participation) หมายถึงผูมี้ส่วนร่วมในการวิจยัทาํ

กิจกรรมร่วมกนัในบริบทท่ีใชเ้ป็นสถานท่ีวิจยั 

2. นาํขอ้มลูท่ีจดัหมวดหมู่แลว้มาทาํการ

วิเคราะห์หาปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารจดัการของบริษทั

ฯ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพฒันาการบริหาร

จดัการ 

3. นาํผลการวิเคราะห์ตามขอ้ 2. มาสงัเคราะห์ 

เพ่ือหาคาํตอบตามขอบเขตดา้นเน้ือหาท่ีกาํหนดไว ้เพ่ือน

ไปสู่การแปลความหมาย 

 

ผลการวจัิย 

สรุปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ดงัน้ี     

1. การบริหารจดัการเพ่ือสนบัสนุนการ

พฒันาการเกษตรตามโครงการอนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริ ของบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

พบวา่ นาํแนวพระราชดาํริ มาเป็นหลกัในการดาํเนิน

โครงการต่าง ๆ โดยใหค้วามสาํคญักบัหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ใหป้ระเดน็หลกั  3 ประการ คือ ความ

เพียงพอ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุม้กนั บนเง่ือนไขของ

ความรู้คู่คุณธรรม เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพฒันาทุกระดบั 

ทั้งระดบัปัจเจกบุคคล ระดบัชุมชน และระดบัสงัคมโดย

ส่วนรวม  มีการนาํทฤษฎีใหม่มาประยกุต ์ใชใ้นการ

ปฏิบติั โดยแบ่งออกเป็น 3 

ขั้นตอน ประกอบดว้ย (1) การทาํการเกษตรท่ีมีระบบการ

ผลิตท่ีสามารถเล้ียงตนเองในระดบัท่ีประหยดั และ

สามารถช่วยเหลือตนเองได ้(2) การรวมพลงัของ

เกษตรกรในรูปกลุ่มหรือร่วมกนัดาํเนินการในการผลิต 

การตลาด การเป็นอยู ่สวสัดิการ การศึกษา สงัคม และ

ศาสนา โดยไดรั้บความร่วมมือจากภาครัฐ และเอกชน 

และ (3) การประสานเพ่ือจดัหาทุนและแหล่งเงินมาช่วย

ในการลงทุนและพฒันาคุณภาพชีวิตเกษตรกรโดยไดรั้บ

ประโยชนร่์วมกนั 

2.  นโยบายและการบริหารจดัการดา้นความ

รับผิดชอบต่อสงัคมขององคก์ร (CSR) โดยการ

สนบัสนุนของบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั ท่ีมีผล

ต่อการสร้างความสาํเร็จในการพฒันา การเกษตรตาม

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ พบวา่ ปัจจยัหลกัท่ี

สาํคญั ประกอบดว้ย 2 ปัจจยั คือ (1) สภาพแวดลอ้ม

ทัว่ไปเก่ียวกบั CSR และกิจกรรมการพฒันาชุมชนเพ่ือ

การเกษตรตามแนวพระราชดาํริ ของบริษทั เครือเจริญ

โภคภณัฑ ์จาํกดั และ (2) การวิเคราะห์นโยบายและการ

บริหารจดัการดา้น CSR โดยการสนบัสนุนของบริษทั 

เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั ท่ีมีผลต่อการสร้าง

ความสาํเร็จในการพฒันาชุมชนเพ่ือการเกษตรตาม

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ ทั้งน้ี ในการ

ดาํเนินงานของบริษทัเครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เพ่ือ

ก่อใหเ้กิดประโยชนส์าํคญั 5 ประการประกอบดว้ย (1) 

การดาํเนินธุรกิจของเครือเจริญโภคภณัฑ ์เพ่ือประโยชน์

แก่เกษตรกร    (2) การดาํเนินธุรกิจของเครือเจริญโภค

ภณัฑ ์เพ่ือประโยชนต่์อผูบ้ริโภคท่ีจะไดบ้ริโภค



EAU HEritAgE JoUrnAl
Social Science and Humanity152 Vol. 5 No. 3 September-December 2015

ผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ ปลอดภยั ในราคาท่ีเป็นธรรม (3) 

การดาํเนินธุรกิจของเครือเจริญโภคภณัฑ ์เพ่ือประโยชน์

ต่อสงัคม (4) การดาํเนินธุรกิจของเครือเจริญโภคภณัฑ ์

เพ่ือประโยชนต่์อประเทศชาติ (5) การดาํเนินธุรกิจของ

เครือเจริญโภคภณัฑ ์เป็นไปเพ่ือประโยชนข์อง  ผูถื้อหุน้

โดยการดาํเนินธุรกิจท่ีประสบความสาํเร็จของเครือเจริญ

โภคภณัฑ ์ทาํใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บผลตอบแทนท่ีคุม้ค่ากบั

การลงทุน 

3.  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการกาํหนดตวัแบบการ

บริหารจดัการเพ่ือสนบัสนุนการพฒันาการเกษตร ตาม

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ ปัจจยัหลกั กคื็อ 

ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง นัน่เอง กล่าวคือ การ

กาํหนดเสาหลกัสู่ความยัง่ยืน ของบริษทั เครือเจริญโภค

ภณัฑ ์จาํกดั เป็นไปตามแนวทางปรัชญาของ เศรษฐกิจ

พอเพียง ทาํใหท้ั้งบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั และ

ชุมชน สามารถกา้วพร้อมกนัไปไดอ้ยา่งย ัง่ยืนและมัน่คง  

ซ่ึงยทุธศาสตร์ของบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

เกิดข้ึนไดก้เ็พราะผูน้าํท่ีมีวิสยัทศัน ์และแนวความคิดใน

การพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยืน เน่ืองจากชุมชนเป็นฐานท่ี

ช่วยเสริมสร้าง ภูมิคุม้กนัใหบ้ริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์

จาํกดั สามารถเติบโตต่อไปไดอ้ยา่งย ัง่ยืน บนพ้ืนฐานของ

ความมีเหตุผล เป็นท่ียอมรับไดใ้นสงัคม โดยแนวทางใน

การพฒันาชุมชนของบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

ไดค้าํนึงถึงความพอประมาณท่ีจะใหชุ้มชนค่อย ๆ พฒันา

ไปในแต่ละหว้งเวลาอยา่งมัน่คงนัน่เอง 

 4.  ตวัแบบในการบริหารจดัการเพ่ือสนบัสนุน

การพฒันาการเกษตรของบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์

จาํกดั ตามแนวพระราชดาํริประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ

ในกระบวนการหลกั ดงัน้ี (1) ปรัชญา วิสยัทศัน ์พนัธกิจ 

และนโยบาย ของบริษทั เครือเจริญโคภณัฑ ์จาํกดั (2) 

ความ สามารถและการมองการณ์ไกลของผูบ้ริหาร

ระดบัสูงของบริษทั เครือเจริญโคภณัฑ ์จาํกดั และ (3) 

สภาพ แวดลอ้มภายนอกท่ีเก้ือกลูต่อการดาํเนินงาน ทั้ง

ทาง ดา้นการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สงัคม และทาง 

ดา้นกฎหมาย  

 

การอภิปรายผล 

 ปัจจยัท่ีนาํมาสู่การสร้างตวัแบบบริหารจดัการ

เพ่ือสนบัสนุนการพฒันาการเกษตรตามโครงการอนั

เน่ืองมาจากพระราชดาํริ ไดข้อ้สรุปท่ีผูวิ้จยันาํมาเป็นขอ

เสนอเพ่ือใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั มีดงัน้ี

   1. ผูน้าํ และ การกาํหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ (Gulick &Urwick, 1937)

เก่ียวกบัแนวคิด  POSDCoRB  ซ่ึงเป็นภาระหนา้ท่ีท่ี

สาํคญัของนกับริหารในดา้น (directing) การอาํนวยการ 

ซ่ึงเป็นภารกิจในการใชศิ้ลปะในการบริหารงาน เช่น 

ภาวะผูน้าํ (leadership)  มนุษยสมัพนัธ์ (human relations)  

การจูงใจ (motivation) และการตดัสินใจ (decision 

making) เป็น  เช่นในกรณีของบริษทั เครือเจริญโภค

ภณัฑ ์จาํกดั นายธนินท ์เจียรวนนท ์ประธานกรรมการ 

เป็นบุคคลท่ีมีความเป็นผูน้าํองคก์ารยคุใหม่ท่ีเรียกวา่เป็น 

ผูน้าํแห่งการปฏิรูปอยา่งแทจ้ริง ความสามารถของ

ประธานบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั ท่ีสร้าง

ความสาํเร็จในการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อ

สงัคมขององคก์ร (CSR) เพ่ือสนองโครงการอนั

เน่ืองมาจากพระราชดาํริ  

 2.  การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดาํเนินงาน

ของหมู่บา้น การมีส่วนร่วมในการบริหารงานพฒันาของ

สมาชิกหมู่บา้นเกษตรกรรมหนองหวา้ สามารถพิจารณา

ไดใ้น 2 มิติ คือ (1) การมีส่วนร่วมในแนวด่ิง นัน่คือการท่ี

สมาชิกในหมู่บา้นสามารถท่ีจะเก่ียวโยงกบัผูมี้อาํนาจ

เหนือเกษตรกรไดจ้ากการประสานงานของบริษทั เครือ

เจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เช่น  กลุ่มขา้ราชการในทอ้งถ่ินท่ี

ดูแลในเร่ืองการปกครอง การรักษาความสงบ และการ

จดัสรรสาธารณูปโภคต่าง ๆ (2) การมีส่วนร่วมในแนว

ระนาบ กคื็อ การมีส่วนร่วมในการพฒันาหมู่บา้นและ

พฒันาการผลิตในระหวา่งสมาชิกของหมู่บา้นดว้ยกนั 
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เพ่ือใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดในการทาํเกษตรกรรมตาม

เป้าหมายของหมู่บา้นท่ีไดก้าํหนดไว ้หลกัการสาํคญัท่ี

บริษทัฯ เสริมสร้างความเขม้แขง็ในการมีส่วนร่วมของ

สมาชิกหมู่บา้นในการบริหารงานพฒันากคื็อ บริษทัฯ 

สามารถประสานการร่วมมือร่วมใจในการทาํงานใน

ลกัษณะของการบูรณาการ ขีดความสามารถของบริษทัฯ 

คณะกรรมการหมู่บา้นฯ องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

และ ตวัเกษตรกร ใหร่้วมมือกนัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม การ

มีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการอยา่งย ัง่ยืน 

ส่งผลใหเ้กิดความรับผิดชอบต่อประโยชนส่์วนรวมรัก

ถ่ินฐานท่ีตนอยู ่เกิดความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของและ

เป้าหมายสูงสุดกคื็อ  ประโยชนสุ์ขของประชาชนในเขต

ทุกคน (นงพะงา บุญปักษ ์(2553) 

 3.  ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการในการ

บริหารจดัการโครงการ  บริษทัฯไดก้าํหนดแนวทางการ

ดาํเนินงานไวอ้ยา่งชดัเจน และมีการประเมินผลอยา่ง

ต่อเน่ืองสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ (Gulick & 

Urwick,1937) เก่ียวกบัแนวคิด POSDCoRB ซ่ึงเป็น

ภาระหนา้ท่ีท่ีสาํคญัของนกับริหารในการบริหารจดัการ

องคก์ารใหเ้กิดประสิทธิภาพอนัเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัท่ีสุด

ของการบริหาร 

 4.  สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเก้ือกลู การดาํเนิน

โครงการหมู่บา้นเกษตรกรรมหนองหวา้มีปัจจยัภายนอก

กลุ่มหน่ึงท่ีมีอิทธิพลอยา่งสูงต่อความสาํเร็จของโครงการ 

อนัประกอบดว้ย  (1) ปัจจยัดา้นการเมืองการปกครอง 

การบริหารจดัการหมู่บา้นฯ สอดคลอ้งกบัแนวความคิด

ในเร่ืองการกระจายอาํนาจการปกครองทอ้งถ่ิน คือ 

รัฐบาลใหก้ารบูรณาการทรัพยากรเพ่ือการพฒันาจากภาค

ราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม สามารถ

ดาํเนินไปไดด้ว้ยความราบร่ืนและสร้างความร่วมมือกนั

ในกลุ่มผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไม่วา่จะเป็นนกัลงทุน ผูบ้ริหาร 

พนกังาน หรือแมแ้ต่ลกูคา้ ยอ่มนาํมาซ่ึง การแกปั้ญหา

อยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยืนมากกวา่   (2) ปัจจยัดา้น

เศรษฐกิจและการตลาด จากการวางแผนการตลาดของ

บริษทัฯ ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการสินคา้ทางดา้น

การเกษตรของประเทศไทยและต่างประเทศ ทาํให้

สมาชิกของหมู่บา้นฯ มีรายไดห้ลกัจากการทาํการเกษตร

บนพ้ืนฐานความเส่ียงตํ่า และไม่จาํเป็นตอ้งพะวงกบัเร่ือง

การตลาด 

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 วิสาหกิจเอกชน ควรนาํผลการวิจยัน้ี ไป

ประกอบการกาํหนดวิสยัทศัน์พนัธกิจ และนโยบายของ

วิสาหกิจเอกชน ใหเ้ป็นไปในทิศทางหลกัในการดาํเนิน

กิจการ ซ่ึงในการวางแผนดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม

ขององคก์ร องคก์ารจะตอ้งยึดถือเป็นแม่บท ดงันั้น 

วิสาหกิจเอกชนท่ีจะประสบความสาํเร็จและไดรั้บการ

ยอมรับในการเป็นองคก์ารท่ีสนองตอบสงัคมอยา่ง

แทจ้ริง จะตอ้งยึดถือ หลกัการตอบแทนแก่สงัคมเป็น

แก่นขององคก์าร ดงัเช่นท่ีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์

จาํกดั  ไดก้าํหนดไวเ้ป็นนโยบายหลกั  ซ่ึงทาํใหง่้ายต่อ

การบริหารโครงการต่าง ๆ ในระดบัล่างขององคก์าร 

 การสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายใน

แผนดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร ก่อใหเ้กิด

การยอมรับทั้งในกลุ่มเป้าหมาย  และในสงัคมส่วนรวม  

อนัจะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการบริหาร

จดัการโครงการในอนาคต 

 การพฒันาการเกษตรตามโครงการอนั

เน่ืองมาจากพระราชดาํริ ซ่ึงบริษทัฯ นาํมาใชว้างแผนใน

หมู่บา้นเกษตรกรรมหนองหวา้นั้น ตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในเร่ืองความพอประมาณ 

ความมีเหตุผล การมีภูมิคุม้กนั  บนเง่ือนไขของความรู้ 

และคุณธรรม  ซ่ึงสามารถประยกุตใ์ชไ้ดท้ั้งในภาค

เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคการบริการ และการ

บริหารชีวิตของปัจเจกบุคคล 
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ข้อเสนอแนะในการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ

 เม่ือไดรั้บนโยบายจากฝ่ายบริหารแลว้  ฝ่าย

ปฏิบติัตอ้งนาํนโยบายมาศึกษาใหเ้ขา้ใจ อยา่งถ่องแท ้ 

แลว้จดัทาํแผนปฏิบติัการ ประกอบดว้ยแผนระยะสั้น 

แผนระยะยาว  แผนกาํลงัคน  แผนการเงิน  แผน

ยทุธศาสตร์ในการนาํนโยบายไปปฏิบติัใหส้าํเร็จ มีการ

ติดตามประเมินผล แผนและการปฏิบติั เพ่ือสรุปและ

รายงานใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบเพ่ือปรับปรุงแกไ้ข

ใหส้อดคลอ้งกบัความเป็นจริง 

 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 เน่ืองจากในการศึกษาคร้ังน้ี  ผูวิ้จยัได้

ทาํการศึกษากบับริษทั เครือเจริญโคภณัฑ ์จาํกดั ซ่ึงเป็น

บริษทัขา้มชาติขนาดใหญ่ ซ่ึงมีปรัชญา วิสยัทศัน ์และ

พนัธกิจ แตกต่างจากวิสาหกิจเอกชนอ่ืน ๆ เป็นส่วนใหญ่  

ดงันั้น เพ่ือใหส้ามารถต่อยอดองคค์วามรู้ท่ีได้

ทาํการศึกษาไวแ้ลว้ ใหก้วา้งขวางยิ่งข้ึน ในการวิจยัคร้ัง

ต่อไป จึงควรศึกษาในกลุ่มกิจการวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดยอ่ม  ซ่ึงมีอยูเ่ป็นจาํนวนมาก  หากวิสาหกิจ

เหล่านั้นหนัมากาํหนดนโยบายเพ่ือสนองตอบ สงัคมตาม

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ อยา่งพร้อมเพรียง

กนั  ยอ่มจะเกิดพลงัในการดาํเนินงานเป็นอยา่งมาก  ซ่ึง

จะส่งผลต่อการจรรโลงทั้งทางดา้นสงัคม  เศรษฐกิจ และ

ความมัน่คงของประเทศชาติ   เพ่ือยกฐานะความเป็นอยู่

ของประชาชนใหก้า้วสู่ความเป็นชาติท่ีพฒันาแลว้ใน

อนาคตต่อไป   
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การพฒันาวฒันธรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

The Developing Learning Culture of the Municipal Schools of Subdistrict 

Administration Organization 

 

                                                                                                                 วเิชษฐ เทียนทองและ สุพรรณี สมานญาติ 

 

บทคัดย่อ  

 การวิจยัแบบผสมผสานน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา (1) สภาพวฒันธรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาล 

สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน; (2) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อวฒันธรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาล สังกดัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน; (3) กระบวนการพฒันาวฒันธรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาล สังกดัองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน; (4) ประเมินความเป็นไปไดแ้ละความเหมาะสมกระบวนการพฒันาวฒันธรรมการเรียนรู้ของ

โรงเรียนเทศบาล สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นผูบ้ริหาร หวัหนา้วิชาการ

และครู จาํนวน 375 คน มีค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา ∞ = 0.966  การวิเคราะห์สถิติดว้ยค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ และการจดัทาํการสนทนากลุ่ม โดยผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 17 คน ผลการวิจยัพบวา่ 

(1) สภาพวฒันธรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลฯ ประกอบดว้ย 3 ดา้น และปัจจยัวฒันธรรมการเรียนรู้ของ

โรงเรียนเทศบาล สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย 9 ดา้น (2) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อวฒันธรรมการ

เรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลฯ ประกอบดว้ย 6 ดา้น (3) กระบวนการพฒันาวฒันธรรมการเรียนรู้ของโรงเรียน

เทศบาลฯ ท่ีไดพ้ฒันาข้ึนประกอบดว้ย สภาพวฒันธรรมการเรียนรู้ 5 ดา้น และกระบวนการพฒันาวฒันธรรมการ

เรียนรู้ 8 ดา้น (4) ผลประเมินความเป็นไปไดแ้ละความเหมาะสมของกระบวนการพฒันาวฒันธรรมการเรียนรู้ของ

โรงเรียนเทศบาล สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพบวา่ มีความเป็นไปได ้และความเหมาะสมท่ีจะนาํไปเป็น

กระบวนการพฒันาวฒันธรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาล 

 

คําสําคัญ: วฒันธรรมการเรียนรู้, การเรียนรู้, การพฒันาวฒันธรรมการเรียนรู้, โรงเรียนเทศบาล 

 

Abstract  

 The purposes of this mixed method research were to: (1) determine the state of the learning culture; 

(2) investigate factors influencing the learning culture (3) examine the learning culture development process 

and (4) evaluate the learning culture development process of the Municipal Schools of the Sub District 

Administration Organization. A sample consisted of 375 administrators, academic department leaders and 

teachers. The research instruments were interviews, questionnaires and the assessment form for the focus 

group of 17 experts. Descriptive statistics, including multiple regression   and content analysis, were used for 
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analyzing data. The research results were as follows: (1)  the learning culture consisted of  3 dimensions of 

knowledge management; (2) the factors which influenced the learning culture consisted of 6 dimensions; (3) 

the learning culture development process of the Municipal Schools of the Sub District Administration 

Organization consisted of personnel development,  the 5 dimensions of knowledge management and the 8 

dimensions of motivation, work promotion and work readiness; (4) the learning culture development process 

of the Municipal Schools of the Sub district Administration Organization based on focus group discussion 

was at the high level of propriety and feasibility. 

 

Keywords: learning culture, learning, learning culture developing  

 

ความนํา  

การศึกษาเป็นรากฐานท่ีสาํคญัในการผลิต

และพฒันาความรู้ ความสามารถของบุคคลซ่ึงเป็น

ทรัพยากรท่ีมีความสาํคญัในการพฒันาประเทศชาติ 

ใหมี้คุณภาพ สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัโลก 

ท่ีมีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 

รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอีกทั้ง 

เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคุณภาพชีวิตของคนให้

เป็นไปตามแนวทางท่ีพึงประสงคน์ัน่คือการนาํ

ความรู้ ความสามารถท่ีมีอยูม่าพฒันาประเทศชาติ

ใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ มีศกัยภาพในการแข่งขนั

กบันานาประเทศ ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคม

และดา้นการเมืองอยา่งเท่าเทียม  

ปัจจุบนัประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลง

อยา่งรวดเร็วและมีความเจริญกา้วหนา้ทางดา้น

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซ่ึงมีอิทธิพลต่อการ

ดาํเนินชีวิต ทุกประเทศจึงตอ้งมุ่งพฒันาคุณภาพ

ของประชาชนของตนใหไ้ดรั้บการศึกษาอยา่งทัว่ถึง 

เพ่ือยกระดบัคุณภาพของประชาชนใหก้า้วทนั 

การเปล่ียนแปลงของสังคมโลกปัจจุบนัจาก

แผนการศึกษาแห่งชาติและพระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553ไดก้าํหนด

เป้าหมายไวส้อดคลอ้งกนัวา่การจดัการศึกษาตอ้ง

เป็นไปเพ่ือพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์

ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มี

จริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิตสามารถ

อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข (กลุ่มกฎหมาย

การศึกษา, 2553, หนา้ 5) 

สถานศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีสาํคญัในการ

พฒันาทรัพยากรมนุษย ์โดยการจดัการศึกษาใหแ้ก่

ประชาชนทุกรูปแบบ มุ่งเนน้ใหป้ระชาชนไดรั้บ

การศึกษาอยา่งทัว่ถึงมีคุณภาพและเท่าเทียมกนั 

การท่ีจะพฒันาคนใหเ้ป็นเป็นคนดี มีความรู้มี

ความสามารถ เหมาะสมกบังานเพ่ือแกไ้ขปัญหา

ต่างๆ ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

ฉบบัท่ี 11 (2555-2559) ครู เป็นผูมี้บทบาทสาํคญั

ต่อการเรียนรู้และพฒันาการทุกๆ ดา้นของนกัเรียน

ครูเป็นคนมีความรู้ เป็นคนเสียสละ ตั้งใจทาํงาน

เพ่ือประโยชนข์องนกัเรียน ประเทศชาตินั้นกจ็ะได้

พลเมืองท่ีเก่งและฉลาดมีศกัยภาพ  

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในฐานะเป็น

องคก์รท่ีมีภารกิจบทบาทเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริม

และสนบัสนุนใหห้น่วยงานในสงักดักรมส่งเสริม

การปกครองทอ้งถ่ินไดจ้ดัใหมี้การจดัการศึกษาให้

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะดา้น

การศึกษาจะตอ้งดาํเนินการพฒันาคุณภาพตั้งแต่

การจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัจนถึงระดบั

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใหผู้เ้รียนไดรั้บการ
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พฒันาทั้งทางดา้นสติปัญญาร่างกายจิตใจอารมณ์

สงัคมและพฤติกรรม ครูควรตอ้งมีการพฒันา

ตนเองเพ่ือใหก้ารจดัการศึกษามีคุณภาพ และมีการ

ปรับเปล่ียนวฒันธรรมองคก์ารใหเ้อ้ือต่อการ

พฒันาบุคลากร เพราะวฒันธรรมองคก์ารเป็นส่ิงท่ี

มีแรงผลกัดนัใหไ้ปสู่ความสาํเร็จ ความเช่ือและ

ค่านิยมท่ีสามารถถ่ายทอดสืบต่อกนัไป องคก์าร

เหล่าน้ีเปรียบเสมือนสถาบนัท่ีเป็นตวับุคคล มี

ความหมายสาํหรับผูอ่ื้นทั้งในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งและ

ไม่เก่ียวขอ้งกนักบังานองคก์ารโดยตระหนกัถึง

ความสาํคญัของวฒันธรรมองคก์าร เพราะมีผลต่อ

การทาํงานของคนอนัจะส่งผลต่อความสาํเร็จของ

องคก์าร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิด Deal and 

Peterson (1990, pp. 9-11) กล่าววา่ วฒันธรรม

โรงเรียนมีอิทธิพลทาํใหค้รู นกัเรียนและผูบ้ริหาร

โรงเรียน เกิดแนวคิดและแนวทางการปฏิบติัใน

โรงเรียน สร้างแรงจูงใจใหส้มาชิกมีแรงบนัดาลใจ

เป็นเหตุใหโ้รงเรียนประสบความสาํเร็จและเพ่ิม

ประสิทธิผลและผลผลิตโดยครูและนกัเรียน

ร่วมกนัทาํงานหนกัเพ่ือความสาํเร็จและบรรลุ

เป้าหมายวฒันธรรมองคก์ารเป็นตวักาํหนด

แนวทางร่วมกนัในองคก์าร ท่ีจะใหบุ้คลากรมี

แนวทางสาํหรับปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายของ

องคก์ารสามารถท่ีจะจาํแนกออกเป็นสามระดบั

โดยมีความสอดคลอ้งเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กนั 

(Schein, 1999, pp. 15-20) คือ (1) วฒันธรรมทาง

กายภาพ (2) วฒันธรรมท่ีเป็นค่านิยม  

(3) วฒันธรรมท่ีเป็นฐานคติ และครูตอ้งตระหนกั

วา่ไม่ใช่ผูท่ี้รู้ทุกเร่ือง แต่ตอ้งเรียนรู้ไปพร้อมกบั

เดก็ ตอ้งมีวฒันธรรมการเรียนรู้ร่วมกนัโรงเรียนจึง

ตอ้งส่งเสริมการจดักิจกรรมท่ีสร้างและพฒันา

วฒันธรรมการเรียนรู้ พฒันาทกัษะบุคลากรใน

องคก์าร ใหมี้วิธีการทาํงานใหม่ๆ ใหโ้อกาส

บุคลากรในการตดัสินใจเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีมโดย

ผา่นกระบวนการทาํงาน การฝึกอบรม ท่ีจะ

ส่งเสริมใหอ้งคก์ารเกิดการเรียนรู้และบรรลุ

เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้(Johnston & Hawke, 2002, 

p. 6) การสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้ คือ การหา

วิธีการพฒันากระบวนการเรียนรู้เพ่ือพฒันา

คุณภาพชีวิตของคนในยคุแห่งการเปล่ียนแปลงถา้

กระบวนการพฒันาการศึกษาพฒันาใหค้รูและ

สงัคมเขา้มามีส่วนร่วมในการสร้างและปรับการ

เรียนรู้ใหเ้หมาะกบัทอ้งถ่ินหรือในชุมชนนั้นจะ

เป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุด (สาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาแห่งชาติ, 2545, หนา้ 23-24)  

สถานศึกษาสามารถปรับเปล่ียนองคก์าร

ท่ีจะใหเ้กิดวฒันธรรมการเรียนรู้ต่อบุคลกร

ผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งใชว้ฒันธรรมการเรียนรู้เป็น

ตวักาํหนดทิศทางของสถานศึกษาเน่ืองจาก

วฒันธรรมการเรียนรู้เป็นพฤติกรรมท่ีสะทอ้น

ขบวนการคิด การตดัสินใจ การวางแผนในการ

เรียนรู้ และท่ีสาํคญัท่ีสุดวฒันธรรมการเรียนรู้จะมี

ผลต่อการเปล่ียนแปลงองคก์ารโดยเป็นเคร่ืองมือ

ทางการบริหารและการพฒันาองคก์ารชนิดหน่ึงท่ี

เป็นตวักาํหนดทิศทางการดาํเนินการขององคก์าร

มากกวา่การใชก้ฎระเบียบเพ่ือสนบัสนุนให้

องคก์ารสามารถปรับตวัตอบสนองต่อการ

เปล่ียนแปลงในทุกมิติในสงัคมและองคก์ารท่ีจะ

เนน้วฒันธรรมการเรียนรู้จะตอ้งเขา้ใจ 

การเปล่ียนแปลงความคิดและพฤติกรรมเป็น 

ส่ิงสาํคญัท่ีจะนาํไปสู่การปฏิบติั เช่นเดียวกบั 

การพฒันาวฒันธรรมองคก์ารและการพฒันา

องคก์ารแห่งการเรียนรู้ (Skerlavaj, Song, & Lee, 

2010, p. 3) 

ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการ

พฒันาวฒันธรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาล 

สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยมุ่งหวงัท่ีนาํ

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมาเป็นขอ้มลูในการพฒันา
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โรงเรียนเทศบาลเพ่ือใหมี้คุณภาพ เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

1. เพ่ือศึกษาสภาพวฒันธรรมการเรียนรู้

ของโรงเรียนเทศบาลสงักดัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน 

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อวฒันธรรม

การเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลสงักดัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

3. เพ่ือศึกษากระบวนการพฒันา

วฒันธรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลสงักดั

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

4. เพ่ือประเมินความเป็นไปไดแ้ละความ

เหมาะสมของกระบวนการพฒันาวฒันธรรม 

การเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาล สงักดัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

แนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรมการเรียนรู้ของ

Paige, et al (2003, p. 4) กล่าววา่ วฒันธรรมการ

เรียนรู้ หมายถึง การเปล่ียนแปลงและพฒันา ความรู้ 

ทกัษะ และทศันคติ ในการปฏิสัมพนัธ์และการ

ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพกบับุคคลอ่ืน 

Skerlavaj, Song and Lee (2010, p. 3)  

กล่าววา่ องคก์ารท่ีจะเนน้วฒันธรรมการเรียนรู้

จะตอ้งเขา้ใจในความหมายของวฒันธรรมการเรียนรู้

การเปล่ียนแปลงความคิดและพฤติกรรมเป็นส่ิง

สาํคญัท่ีจะนาํไปสู่การปฏิบติั เช่นเดียวกบัการ

พฒันาวฒันธรรมองคก์าร และการพฒันาองคก์าร

แห่งการเรียนรู้ 

Schoonbeek and Henderson (2011,  

pp. 3-6) กล่าววา่การสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้

ภายในองคก์ารเป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 

Brown (2009, p. 5) กล่าววา่ วฒันธรรมการ

เรียนรู้มืออาชีพ หมายถึง บุคลากรทุกคนในองคก์าร

มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และก่อใหเ้กิดการเรียนรู้

ร่วมกนัเป็นทีม มีความรับผิชอบต่อการปฏิบติังาน 

และการพฒันาตนเอง 

Pasebani, Mohammadi and Yektatyar 

(2012, p. 96) กล่าววา่ วฒันธรรมการเรียนรู้ สามารถ

ช่วยใหบุ้คคลากรมีคุณภาพ ซ่ึงสภาพแวดลอ้มการ

เรียนรู้ท่ีดีขององคก์ารจะช่วยสามารถทาํใหบุ้คลากร

เกิดเรียนรู้และมุ่งมัน่ปฏิบติังานในองคก์ารและการ

สร้างความผกูพนัและความสัมพนัธ์ภายในองคก์าร 

ผูน้าํ แรงจูงใจ มีอิทธิพลต่อวฒันธรรมการเรียนรู้ท่ี

จะทาํใหอ้งคก์ารมีประสิทธิภาพ 

สาํหรับปัจจยัท่ีส่งผลต่อวฒันธรรมการ

เรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาล สงักดัองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน ผูวิ้จยัไดก้าํหนดไวต้ามแนวคิดบุคคล

ต่างๆ ดงัน้ี  

Baek-Kyoo & Park, Sunyoung (2010, p. 

3) กล่าววา่ องคป์ระกอบท่ีสาํคญัต่อวฒันธรรมการ

เรียนรู้เป็นการสร้างความมุ่งมัน่และแรงจูงใจในการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหเ้กิดการเรียนรู้มี

กระบวนการดาํเนินการ ดงัน้ี (1) สร้างโอกาสการ

เรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง (2) ส่งเสริมความผกูพนัในการ

ทาํงาน (3) ส่งเสริมการเรียนรู้การทาํงานร่วมกนัเป็น

ทีม (4) สร้างระบบในการแบ่งปันการเรียนรู้ (5) ช่วย

ใหบุ้คคลท่ีจะมีวิสยัทศันร่์วมกนั (6) องคก์าร

เช่ือมต่อเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม (7) การใชรู้ปแบบ

ผูน้าํและการสนบัสนุนการเรียนรู้ 

Islam, Aamir, Khan & Ahmad (2013, p. 1) 

กล่าวา่ วฒันธรรมการเรียนรู้ขององคก์าร หมายถึง 

การพฒันาพฤติกรรมของสมาชิกในองคก์ารใหเ้กิด
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การเรียนรู้ ความชาํนาญในการทาํงาน สร้างการรับรู้ 

การทาํงานเป็นทีม การถ่ายโอนความรู้ การ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหเ้กิดความรู้ใหม่ มีความคิด

สร้างสรรค ์ซ่ึงการพฒันาสมาชิกในองคก์ารไม่

เพียงแต่ใหส้มาชิกในองคก์ารใหมี้คุณภาพแต่ยงัทาํ

ใหอ้งคก์ารมีประสิทธิภาพ 

Bates and Khasawneh (2005, p. 4) กล่าววา่ 

วฒันธรรมการเรียนรู้ขององคก์าร คือ การ

สร้างสรรคน์วตักรรม การแบ่งปันความรู้ และการ

ถ่ายโอนความรู้ท่ีจะช่วยใหอ้งคก์ารมีประสิทธิภาพ 

Joo and Park (2010, pp. 5-6) กล่าววา่ 

วฒันธรรมการเรียนรู้ขององคก์ารมีความเก่ียวขอ้งกบั

สภาพแวดลอ้มบรรยากาศขององคก์าร กระบวนการ

ทาํงานเป็นทีม ความคิดสร้างสรรค ์การสร้างความรู้ 

ความสัมพนัธ์ และความพึงพอใจของบุคลากรใน

องคก์ารในการปฏิบติังาน 

Baek-Kyoo & Park, Sunyoung (2010, p. 

14) กล่าววา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อวฒันธรรมการเรียนรู้

ขององคก์าร ไดแ้ก่ ความผกูพนัต่อโรงเรียน ความ

เป็นผูน้าํ การสนบัสนุนการทาํงาน มีผูเ้ช่ียวชาญใน

การพฒันาบุคลากรขององคก์ารเกิดการเรียนรู้ จะทาํ

ใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ 

Johnston and Hawke(2002, p. 6) กล่าววา่ 

วฒันธรรมการเรียนรู้ริเร่ิมนโยบาย การพฒันาทกัษะ

บุคลากรในองคก์าร ใหมี้วิธีการทาํงานใหม่ๆ ให้

โอกาสบุคลากรในการตดัสินใจ เรียนรู้ร่วมกนัเป็น

ทีม โดยผา่นกระบวนการทาํงาน การฝึกอบรม ท่ีจะ

ส่งเสริมใหอ้งคก์ารเกิดการเรียนรู้ และบรรลุเป้าหมาย

ท่ีกาํหนดไว ้

Heaney (2007, pp. 4-5) กล่าวา่ ลกัษณะท่ีมี

ผลต่อการทาํงานและวฒันธรรมการเรียนรู้ ไดแ้ก่ 

(1) มีการกาํหนดวิสยัทศันท่ี์ชดัเจนในการ

ดาํเนินงาน (2) ใหค้วามสาํคญักบัการกาํหนด

วิสยัทศัน์และเป้าหมาย (3) สนบัสนุนบุคลากรใหมี้

ส่วนร่วมและความรับผิดชอบในการพฒันาองคก์าร

(4) เปิดกวา้งใหก้บับุคลากรในการตดัสินใจและการ

แกปั้ญหาต่างๆ (5) มีการระดมทุนและทรัพยากรใช้

ในการเรียนรู้ (6) มีการใหร้างวลัและยอมรับในการ

ทาํงาน (7) มีการสับเปล่ียนหนา้ท่ีการทาํงาน 

(8) มีการอาํนวยความสะดวกในการประชุม 

(9) มีความเขา้ใจในการทาํงานมีความรู้สึก

รับผิดชอบต่องานท่ีทาํ (10) มีส่วนร่วมในการ

ประเมินผล 

Senge (1990, pp. 55-68) ไดแ้บ่ง

องคป์ระกอบของแนวคิดเร่ืององคก์ารแห่งการ

เรียนรู้ออกเป็น 5 ประการดงัต่อไปน้ี (1) การเป็น

บุคคลรอบรู้ (2) การมีแบบแผนความคิด (3) การมี

วิสยัทศันร่์วมกนั (4) การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม 

(5) การคิดอยา่งเป็นระบบ  

Gephart and others(1996, pp. 35-45) 

กล่าววา่ องคก์ารแห่งการเรียนรู้ควรมีลกัษณะท่ี

สาํคญั 5 ประการ ดงัน้ี (1) มีการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง

ในทุกระดบัองคก์าร (2) มีการสร้างองคค์วามรู้และมี

การแลกเปล่ียนความรู้ (3)สนบัสนุนการคิดอยา่ง

เป็นระบบ (4)สร้างวฒันธรรมการเรียนรู้  

(5) ยึดคนเป็นศูนยก์ลาง 

Pedler, Burgoyne  and Boydell (1991,  

pp. 94-95) กล่าววา่ ปัจจุบนักระแสดา้นการเรียนรู้

ไดเ้ปล่ียนจากศูนยก์ลางการเรียนรู้ท่ีตวัครู มาเป็น

ศูนยก์ลางการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียน และเรียนรู้จากการ

ปฏิบติั ดว้ยตนเองนาํมาผสมผสานใหเ้ขา้กบั

สภาพแวดลอ้มในชีวิตการทาํงานมากข้ึน ซ่ึงทุกคน

จะตอ้งมีการพฒันาตนเอง 

Senge (1990, pp. 55-68)การเป็นบุคคล

รอบรู้ บุคคลหรือสมาชิกในองคก์ารเป็นรากฐาน

ขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ดงันั้นลกัษณะการเรียนรู้

ของบุคคลในองคก์ารจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการ

เรียนรู้ขององคก์ารไดน้ั้นสมาชิกองคก์ารแห่งการ
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เรียนรู้ตอ้งมีคุณลกัษณะท่ีสาํคญั คือ การเป็นนาย

ตวัเองเป็นคนท่ีเรียนรู้อยู่เร่ือยๆ มีความกระตือรือร้น

ใฝ่หาท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ อยูเ่สมอมีความปรารถนา

ท่ีเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของตนมุ่งสู่จุดมุ่งหมาย

และความสาํเร็จท่ีไดก้าํหนดไว ้

วิโรจน ์สารรัตนะ (2545, หนา้ 11) สรุปวา่ 

องคก์ารแห่งการเรียนรู้เป็นองคก์ารท่ีสมาชิกใน

องคก์ารมีความต่ืนตวัและแรงบนัดาลใจท่ีจะพฒันา

ศกัยภาพของตนเองอยา่งต่อเน่ืองมีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรคส่ิ์งแปลกๆ ใหม่ๆ ใหเ้กิดข้ึนกบัองคก์าร 

ผลจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีของบุคคล

ต่างๆ มากาํหนดเป็นกรอบทางดา้นวฒันธรรมการ

เรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาล และปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

วฒันธรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาล ผูวิ้จยั

ไดผ้ลการศึกษาดงักล่าวมากาํหนด

กระบวนการพฒันาวฒันธรรมการเรียนรู้ของ

โรงเรียนเทศบาล สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ต่อไป สรุปไดด้งัภาพ 1 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานการวจัิย 

1. สภาพวฒันธรรมการเรียนรู้ของ

โรงเรียนเทศบาลสงักดักรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ การจดัการความรู้ การพฒันา

บุคลากร และการสร้างแรงจูงใจอยูใ่นระดบัมาก 

2. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อวฒันธรรมการเรียนรู้

ของโรงเรียนเทศบาลสงักดักรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ บรรยากาศการเรียนรู้ การ

พฒันาตนเอง ความผกูพนัต่อโรงเรียนการมี

วิสยัทศันร่์วมกนัการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีมการเป็น

แนวคิดทฤษฎี วัฒนธรรมการเรียนรู้ 

Paige, et al (2003) 

Skerlavaj, Song and Lee (2010)  

Schoonbeek and Henderson (2011)  

Brown (2009)  

Pasebani1, Mohammadi and Yektatyar (2012)  

แนวคิดทฤษฎี ปัจจัยท่ีส่งผลต่อวัฒนธรรมการเรียนรู้ 

Joo and Lim (2009)  

Islam, Aamir, Khan and Ahmad (2013) 

Bates and Khasawneh (2005)  

Joo and Park (2009)  

Joo (2010) 

Johnston and Hawke (2002)  

Heaney (2007)  

Rosenberg (2008)  

Senge (1990)  

Gephart and others (1996)  

วโิรจน์  สารรัตนะ (2545) 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อวัฒนธรรมการเรียนรู้ 

1. บรรยากาศการเรียนรู้ 

2. การพฒันาตนเอง 

3. ความผกูพนัต่อโรงเรียน 

4. การมีวสิัยทศัน์ร่วมกนั 

5. การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม 

6. ความรับผดิชอบของบุคลากร 

7. ภาวะผูน้าํ 

8. การสร้างและถ่ายโอนความรู้ 

9. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 

 

 

วฒันธรรม 

การเรียนรู้  

ของโรงเรียน

เทศบาล 

สังกดัองคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน 

กระบวนการพฒันา 

วฒันธรรมการ

เรียนรู้ 

ของโรงเรียน

เทศบาล สังกดั 

กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถ่ิน 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
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ผูน้าํ การสร้างและถ่ายโอนความรู้ความรับผิดชอบ

ของบุคลากรและการแลกเปล่ียนความรู้ 

 

วธีิดําเนินการวจัิย  

 การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาระหวา่งการ

วิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพโดย

การศึกษาความคิดเห็นจากการเกบ็รวบรวมขอ้มลู

ดว้ยวิธีการสาํรวจ โดยใชแ้บบสอบถาม และแบบ

สมัภาษณ์ 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

การวิจยัคร้ังน้ี ใชป้ระชากรและกลุ่ม

ตวัอยา่ง คือ ผูบ้ริหาร หวัหนา้วิชาการและครู 

จาํนวน 375 คน  และการจดัทาํการสนทนากลุ่ม 

 โดยผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 17 คน 

 

เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 

แบบสอบถาม จาํนวน 99 ขอ้ 

ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา  = 0.966  

และแบบสมัภาษณ์ในการจดัทาํการสนทนากลุ่ม  

 

การเกบ็รวมรวมข้อมูล 

ดาํเนินการเกบ็ขอ้มลูแบบสอบถามดว้ย

ตนเองตามวนัและเวลาท่ีกาํหนด และนดัหมายกบั

กลุ่มตวัอยา่งและผูใ้หข้อ้มูลจนครบตามจาํนวนท่ี

กาํหนด กรณีไม่สามารถดาํเนินการเกบ็รวบรวม

ขอ้มลูไดด้ว้ยตนเอง ผูวิ้จยัไดด้าํเนินการส่งและรับ

คืนแบบสอบถามทางไปรษณีย ์ และเกบ็ขอ้มูลจาก

การสนทนากลุ่ม 

 

สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูในการ

วิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานสถิติความสัมพนัธ์ (Pearson 

Correlation) สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคณู 

(Multiple Regression Analysis) แบบ Enter  

 

ผลการวจัิย 

จากการศึกษาวิจยัพบวา่  

1.  การศึกษาสภาพวฒันธรรมการเรียนรู้

ของโรงเรียนเทศบาล สงักดัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน พบวา่ สภาพวฒันธรรมการเรียนรู้ของ

โรงเรียนเทศบาล ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  

(σ ) = 4.10 และ สภาพปัจจยัวฒันธรรมการเรียนรู้

ของโรงเรียนเทศบาล สงักดัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก (σ  = 4.31)  

2.  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อวฒันธรรมการเรียนรู้

ของโรงเรียนเทศบาล สงักดัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน มีจาํนวน 6 ปัจจยั มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั.05 (ค่า Sig. off นอ้ยกวา่ .05) โดยค่า

สหสมัพนัธ์พหุคูณมีค่าเท่ากบั .880 และค่า

สมัประสิทธ์ิการกาํหนด (R2) มีค่าเท่ากบั .775 ซ่ึง

สามารถพยากรณ์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อวฒันธรรมการ

เรียนรู้ไดร้้อยละ 77.50% โดยมีความคลาดเคล่ือน

มาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากบั ± 6.317  

3.  กระบวนการพฒันาวฒันธรรม 

การเรียนรู้ โดยวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ 

(exploratory factor analysis) ดว้ยวิธีการสกดัปัจจยั 

(Principal Component Analysis--PCA) เพ่ือใหไ้ด้

ตวัแปรสาํคญั วิเคราะห์ตวัแปรสภาพวฒันธรรม

การเรียนรู้และปัจจยัท่ีส่งผลต่อวฒันธรรมการ

เรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลและการสนทนากลุ่ม  

โดยกาํหนดกระบวนการพฒันาวฒันธรรมการ

เรียนรู้ 

 3.1  สภาพวฒันธรรมการเรียนรู้

ผลจากการวิเคราะห์ มีค่าความแปรปรวนของตวั

แปร (eigenvalues) เท่ากบัร้อยละ 68.08  
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 3.2  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อวฒันธรรม

การเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลผลจากการ

วิเคราะห์ มีค่าความแปรปรวนของตวัแปรทั้งหมด 

เท่ากบัร้อยละ 75.05  

 3.3  ผลการวิเคราะห์ตวัแปร

บรรยายแต่ละดา้นท่ีส่งผลต่อวฒันธรรมการเรียนรู้

ของโรงเรียนเทศบาลโดยใชส้ถิติ Multiple 

regression analysis พบวา่ ตวัแปรบรรยายท่ีส่งผล

ต่อวฒันธรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลแต่

ละดา้นมี 44 ตวั จากตวัแปรทั้งหมด 48 ตวั  

4.  ประเมินกระบวนการพฒันา

วฒันธรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาล สงักดั

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จากการพิจารณา

ตรวจสอบความเป็นไปไดแ้ละความความ

เหมาะสมของกระบวนการพฒันาวฒันธรรมการ

เรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาล สงักดัองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญ จาํนวน 17 ท่าน  

มีความเป็นไปไดแ้ละความเหมาะสมถกูตอ้ง

สามารถนาํไปใชป้ระโยชนก์ารพฒันาวฒันธรรม

การเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาล สงักดัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 

การอภิปรายผล 

จากขอ้คน้พบในการวิจยัเร่ือง การพฒันา

วฒันธรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาล สงักดั

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

1.  สภาพวฒันธรรมการเรียนรู้ของ

โรงเรียนเทศบาล สงักดัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน ขอ้คน้พบจากงานวิจยัสรุปไดอ้ยา่งชดัเจน

วา่วฒันธรรมการเรียนรู้ภายใตก้รอบ 3 ดา้น

ประกอบดว้ย ดา้นการจดัการความรู้ ดา้นการ

พฒันาบุคลากร ดา้นการสร้างแรงจูงใจ โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัแนวคิด

ของ James (1972, p. 5) ไดศึ้กษาและช้ีใหเ้ห็นวา่ 

การจูงใจนั้นเป็นส่ิงสาํคญัในการบริหารงาน โดย

เขาไดพ้บวา่ปกติบุคลากรขององคก์ารจะใช้

ความสามารถในการทาํงานเพียง 20% - 30% แต่

เม่ือพวกเขาไดรั้บแรงจูงใจ พวกเขาจะใช้

ความสามารถประมาณ 80% - 90% และ Gibson 

and others (1982, p. 5) กล่าวถึงการจูงใจวา่ บุคคล

ท่ีเขา้มาปฏิบติังานจะมีลกัษณะเฉพาะตวั เช่น การ

รับรู้ เจตคติ บุคลิกภาพและการศึกษา เม่ือเขา้มาอยู่

ในองคก์ารจะมีตวัแปรต่างๆ ภายในองคก์ารท่ีมี

อิทธิพลต่อการปฏิบติังานและจะปรากฏออกมา

เป็นผลจากการปฏิบติังานของแต่ละบุคคล ผลการ

ปฏิบติังานจะถกูประเมินและตามดว้ยการให้

รางวลัหรือผลตอบแทน รวมถึงปัจจยัภายนอกและ

ปัจจยัภายในอ่ืนๆ ตวัแปรตวัสุดทา้ยเป็นความพึง

พอใจในงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเล่ือน

ตาํแหน่ง เพ่ือนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชาหรือ

หวัหนา้ หากบุคคลเกิดความพึงพอใจในการ

ทาํงานจะส่งผลใหเ้กิดแรงจูงใจในการทาํงาน และ

การพฒันาบุคลากรจะสาํคญัอนัดบัท่ี 3 ทั้งน้ี

เน่ืองจากการทาํงานการสร้างแรงจูงใจจะเป็นส่ิง

สาํคญัท่ีจะทาํใหบุ้คลากรตั้งใจทาํงานซ่ึงบุคลกรมี

ความตั้งใจทาํงานตอ้งมีการจดัการความรู้ให้

บุคลากรไดเ้รียนรู้งานต่างๆ มีพฒันาบุคลกรใน

สถานศึกษาใหเ้กิดการเรียนรู้ มีการถ่ายทอดความรู้ 

จดัการความรู้ในการสนบัสนุนบุคลากรใน

โรงเรียนท่ีศึกษาคน้ควา้หาความรู้ในการทาํ

กิจกรรมต่างๆปรับเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการ

ทาํงานของบุคลากรท่ีเพ่ิมความรู้ความสามารถ 

ทกัษะและทศันคติใหป้ฏิบติังานไดผ้ลตาม

วตัถุประสงคข์องหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สมาน รังสิโยกฤษฎ ์

(2541, หนา้ 2-3) กล่าวถึงความสาํคญัของการ

พฒันาบุบุคคลวา่ การพฒันาบุคคลเป็นส่ิงจาํเป็น

ต่อประสิทธิภาพของงานเป็นอยา่งมาก กล่าวคือ มี



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2558 163
9 

การบรรลุและแต่งตั้งบุคคลเขา้ทาํงานแลว้ ก็มิได้

หมายความวา่จะสามารถใหเ้ขา้ทาํงานไดท้นัที

เสมอไป จาํเป็นจะตอ้งมีการอบรมแนะนาํเบ้ืองตน้

แก่ผูเ้ขา้ทาํงานใหม่ (Orientation) ในบางกรณีอาจ

ตอ้งมีการอบรมถึงวิธีการทาํงาน (In-service 

training) ทั้งน้ีเพราะการศึกษาจากวิทยาลยัหรือ

มหาวิทยาลยั ไม่สามารถทาํงานนานๆ ประกอบกบั

ระเบียบ หลกัเกณฑ ์และเทคนิคต่างๆ ในการ

ทาํงานไดเ้ปล่ียนแปลงไป กจ็าํเป็นตอ้งมีการอบรม

ของส่วนราชการจะเป็นผูด้าํเนินการเอง หรืออาจ

ส่งไปรับการอบรมในส่วนราชการอ่ืนหรือสถาบนั

อ่ืนกไ็ด ้

2.  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อวฒันธรรมการเรียนรู้

ของโรงเรียนเทศบาล สงักดัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน วิเคราะห์ปัจจยัทุกตวั โดยใชส้ถิติวิเคราะห์

การถดถอยพหุคูณ  ผลปรากฏว่ามีจาํนวน 6 ปัจจยั

ท่ีส่งผลต่อวฒันธรรมการเรียนรู้ของโรงเรียน

เทศบาล ไดแ้ก่ (1)  ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วนัเพญ็ บุรีสูงเนิน 

(2552, หนา้ 249) พบวา่ บรรยากาศโรงเรียนเป็น

ตวัแปรท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตพฒันาพ้ืนท่ีชายฝ่ัง

ทะเลตะวนัออก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดนั 

.001 รายละเอียดพบวา่ บรรยากาศโรงเรียนมี

ความสมัพนัธ์กบัความสาํเร็จในการบริหาร

โรงเรียน ผูบ้ริหารในฐานะผูน้าํองคก์ารจาํเป็นตอ้ง

สร้างบรรยากาศของโรงเรียนใหเ้อ้ือต่อการ

ปฏิบติังานระบบบริหารการจดัการในโรงเรียน 

ผูบ้ริหารตอ้งใหค้วามสาํคญักบัสภาพแวดลอ้มทาง

กายภาพในองคก์าร เพราะสภาพแวดลอ้มท่ีดีจะทาํ

ใหส้มาชิกภายในองคก์ารเกิดความสุขกายสบายใจ

และมีความรู้สึกปลอดภยัในการทาํงาน (2) ดา้น

การพฒันาตนเอง สอดคลอ้งกบักบังานวิจยัของ 

ไพบูลย ์แจ่มขาํ (2541, หนา้ 21) ไดก้ล่าวถึง การ

พฒันาตนเองของครูวา่ การพฒันาตนเองของครู 

หมายถึง การท่ีครูพยายามท่ีจะฝึกฝนตนเองใหเ้ป็น

คนท่ีดี มีความรู้ความสามารถ ท่ีจะกระตุน้ย ัว่ยุ

นกัเรียนใหรู้้จกัแสวงหาความรู้ ปฏิบติัตนใหเ้ป็นท่ี

ยอมรับของผูป้กครอง และงานวิจยัของ ณรงค ์

รอดพนัธ์ (2542, หนา้ 38) ไดอ้ธิบายถึง การพฒันา

ตนเอง คือ การจุดประการความคิดในตวัเอง ดว้ย

การปลกูจิตสาํนึกใหบุ้คคลเห็นคุณค่าในตวัตน เกิด

ความตระหนกัและสร้างความพยายามท่ีจะ

ปรับปรุงเปล่ียนแปลงตนเองไปในทางท่ีดี (3) ดา้น

การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม สอดคลอ้งกบัแนวคิด

ของของ สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบ

ราชการ (2555, หนา้ 44) อธิบายถึง การแลกเปล่ียน

เรียนรู้และพฒันา (learning sharing and challenge) 

ควรมีการสนบัสนุนโอกาสและส่งเสริมการเรียนรู้

ในองคก์าร เพ่ือใหผู้ป้ฏิบติังานไดมี้โอกาสพฒันา

ศกัยภาพของตนอยา่งเตม็ท่ี อิสระและต่อเน่ือง 

ยอมรับและเรียนรู้ขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนเพ่ือนาํไปสู่

การพฒันาตนเองของสมาชิกทุกคนในองคก์าร 

อธิบายถึง การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ทาํได้

หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge 

อาจจดัทาํเป็น เอกสาร, ฐานความรู้, เทคโนโลยี

สารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge อาจ

จดัทาํเป็นระบบ ทีมขา้มสายงาน, กิจกรรมกลุ่ม

คุณภาพและนวตักรรม, ชุมชนแห่งการเรียนรู้, 

ระบบพ่ีเล้ียง, การสบัเปล่ียนงาน, การยืมตวั, เวที

แลกเปล่ียนความรู้ เป็นตน้เป็นการนาํความรู้ 

เทคนิคในการทาํงาน เทคนิคการแกไ้ขปัญหา ท่ีได้

จากการปฏิบติังานแลว้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนั

และกนั ซ่ึงทาํไดห้ลากหลายวิธีการ (5) ดา้นภาวะ

ผูน้าํ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมคิด สกลุส

ถาปัตย ์(2552, หนา้ 258-259) ภาวะผูน้าํ การ

เปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิผล ประกอบดว้ย 6 

องคป์ระกอบคือ การสร้างส่ือกลางท่ีมีศกัยภาพ 
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การใชค้วามฉลาดทางอารมณ์เป็นฐาน การสร้าง

แรงบรรดาใจ การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

การกระตุน้การใชปั้ญญา และการใชอิ้ทธิพลอยา่ง

มีอุดมการณ์ ซ่ึงสามารถอธิบายความแปรปรวน

ของภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิผลได้

ถึงร้อยละ 80.30  (6)  ดา้นความผกูพนัต่อโรงเรียน 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิสิฐ พลูสวสัด์ิ (2548, 

หนา้ 121) ความผกูพนัต่อสถานศึกษาของครู ใน

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐมเขต 2 

โดยภาพรวมยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็น

รายดา้นพบวา่ ความผกูพนัต่อสถานศึกษาของครู 

อยูใ่นระดบัมากหน่ึงดา้น คือ ความผกูพนัดา้น

บรรทดัฐาน และความผกูพนัต่อสถานศึกษาของ

ครู อยูใ่นระดบัปานกลางสองดา้น เรียงตามลาํดบั

จากค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ย คือ ความผกูพนัดา้น

การคงอยู ่และความผกูพนัดา้นจิตใจ และจนัทิมา 

พรหมเกษ, วีระ ธนัยาภิรักษ ์และเจษฎา พรหมเกษ 

(2554, หนา้ 33) ไดศึ้กษาวิจยั การวิจยัเชิงประจกัษ์

เก่ียวกบัความยติุธรรมในองคก์ารเป็นตวักลาง

ท่ามกลางความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมการ

เรียนรู้ขององคก์าร, ความพึงพอใจของพนกังาน 

และความผกูพนัของพนกังานในมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

พบวา่ วฒันธรรมการเรียนรู้ขององคก์าร 

ประกอบดว้ย การดาํเนินงานท่ีมุ่งเนน้ทีมงาน การ

ดาํเนินงานท่ีมุ่งเนน้ระบบ การดาํเนินงานท่ีมุ่งเนน้

การเรียนรู้ และการดาํเนินงานท่ีมุ่งเนน้การใช้

ขอ้มลูในอดีต มีความสัมพนัธ์และผลกระทบกบั

ความยติุธรรมขององคก์าร  

3. กระบวนการพฒันาวฒันธรรมการ

เรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาล สงักดัองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินโดยการนาํสภาพวฒันธรรมการเรียนรู้

ของโรงเรียนเทศบาล 3 ดา้น และผลการวิเคราะห์

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อวฒันธรรมการเรียนรู้ของโรงเรียน

เทศบาล 6 ดา้น  

4.  ประเมินความเป็นไปไดแ้ละความ

เหมาะสมของกระบวนการพฒันาวฒันธรรมการ

เรียนรู้ของเทศบาล สงักดัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน จากการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญ 17 ท่าน 

กระบวนการพฒันาวฒันธรรมการเรียนรู้ของ

เทศบาล สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุมน คณานิตย ์(2552 

หนา้ 235) ผลการตรวจสอบรูปแบบการวางแผน

กลยทุธ์ดา้นความปลอดภยั ในสถานศึกษา 

ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้น

การนาํรูปแบบการวางแผนกลยุทธ์ดา้นความ

ปลอดภยั ในสถานศึกษา พบวา่ทุกองคป์ระกอบมี

ความถ่ีดา้นความเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้น

การนาํไปปฏิบติัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 

 

ข้อเสนอแนะในการวจัิย 

ขอ้เสนอแนะของการวิจยัเป็นการ

เสนอแนะเก่ียวการพฒันาวฒันธรรมการเรียนรู้

ของเทศบาล สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ประกอบดว้ยขอ้เสนอแนะทัว่ไปและขอ้เสนอแนะ

เพ่ือการวิจยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 

 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

การพฒันาวฒันธรรมการเรียนรู้ของ

โรงเรียนเทศบาล สงักดัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน มีความแตกต่างหลากหลายไปตามบริบท

ของทอ้งถ่ินผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะในเชิงนโยบาย 

ดงัต่อไปน้ี 

1  นโยบายองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

โดย (1) สนบัสนุนงบประมาณการพฒันาบุคลากร

ใหเ้พียงพอ (2) บุคลากรเรียนรู้ดว้ยตนเองไม่ถือ
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เป็นวนัลา และ (3)  ฝึกอบรมการสร้างทีมงานใน

การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม 

2.  นโยบายผูบ้ริหาร โดย (1)การจดัหอ้ง

คน้ควา้ความรู้ทางอินเตอร์เน็ต (2)  ติดตั้งอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ทุกหอ้งเรียน และ(3)  มีบุคลากรดูแล

การทาํวิทยฐานะ 

 

 ข้อเสนอแนะงานวจิยัคร้ังต่อไป 

ในการทาํวิจยัคร้ังต่อไปเพ่ือท่ีจะพฒันา

งานวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาวฒันธรรมการเรียนรู้

ของโรงเรียนเทศบาล สงักดัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินใหก้วา้งและมากข้ึน ควรศึกษาดงัน้ี 

1.  ควรศึกษาเพ่ิมเติมต่อการพฒันา

วฒันธรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลสงักดั

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในภาคอ่ืน เน่ืองจาก

วฒันธรรมของแต่ละภาคจะแตกต่างกนัออกไป 

2.  ควรมีการศึกษาการนาํการพฒันา

วฒันธรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาล สงักดั

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไปศึกษาในโรงเรียน

สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

กระทรวงมหาดไทย ไดแ้ก่ สงักดัองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดั (อบจ.) สงักดั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล (อบต.) และศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
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การพฒันารูปแบบภาวะผู้นําการเปลีย่นแปลงของผู้บริหาร โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดั 

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 และเขต 2 

The Development of Transformational Leadership Model of School Administrators 

under the Secondary Educational Service Area Offices 1 and 2 

 

                                                                                                    ถวลิ ศรีใจงาม และ วสิีรินธร สินจินดาวงศ์ 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัแบบผสมเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  น้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษาภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง

ของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 และเขต 2;  (2) พฒันา

รูปแบบภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา;   และ (3) ตรวจสอบความเหมาะสมของ

รูปแบบภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ผลการวิจยัพบวา่  (1) ภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา  ประกอบดว้ยการเป็นผูมี้วิสยัทศัน ์ การใหคุ้ณค่าและความสาํคญัต่อ

ทรัพยากรมนุษย ์ การเป็นนกัส่ือสารและฟัง การมีพฤติกรรมเชิงรุก และ การเป็นผูก้ลา้เส่ียง ภาพรวม อยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด;  (2) องคป์ระกอบของการบริหารการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา รูปแบบเชิงระบบ

ของเบอร์ทาลนัฟ์ฟ่ี เป็นการอบรมเชิงกระบวนการ  ดงัน้ี: ขอ้มลูเชิงอนาคต /บริบท  นาํเสนอภาพรวมการสาํรวจ

สภาพภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา  ประเมินภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาของผูเ้ขา้รับการพฒันา การกาํหนดตวัป้อน  องคค์วามรู้ สาํหรับผูเ้ขา้รับการพฒันา  

การปรับเปล่ียนกระบวนทศัน ์ ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา; ( 3) การกาํหนด

กระบวนการ: บรรยายใหอ้งคค์วามรู้ท่ีจาํเป็นแก่ผูเ้ขา้รับการพฒันา; วางแผนการพฒันาภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง

ของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ; นาํ ITLSS ไปปฏิบติังานในสภาพความเป็นจริงเป็นเวลา 6 เดือน เพ่ือสร้าง

ทกัษะ;ประเมินภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง; ผลผลิต และ ขอ้มลูป้อนกลบั  

 

คําสําคัญ: ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง, การพฒันารูปแบบภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง  

 

Abstract  

 This mixed method research aims to: (1) study the transformational leadership model of school 

administrators of the Secondary Educational Service Area Office 1 and 2; (2) develop the transformational 

leadership model of school administrators; and (3) examine the appropriateness of the transformational leadership 

model of school administrators. The research results showed: (1) the overall transformational leadership of school 

administrators was found at the highest level, consisting of  having vision, giving value and priority to human 

resources, being a communicator and listener, having proactive behavior, and  taking risks; (2) the components of 
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the change management of school administrators, were consistent with Bertalanffy's  system model with the 

process of training consisting of the following: Feed Forward and Context: proposed an overall survey on the 

transformational leadership of school administrators, evaluated the transformational leadership of school 

administrators of the participants: -- Input : Body-Knowledge for participants. -- Paradigm shift. (2.3) 

Transformation  leadership of secondary school administrators.  (3) Process (3.1) Gave body-knowledge lecture 

to participants. (3.2) Set the individual change leadership of secondary schools (ICLSS) (3.3) Implemented the 

ITLSS for the period of 6 months to strengthen skills. (3.4) Evaluated transformational leadership. (4) Output and 

(5) Feedback. The overall examination of the transformational leadership of school administrators, on accuracy, 

appropriateness, possibility and usefulness, was at the highest level.   

 

Keywords:  transformational leadership, development of transformational leadership    

 

ความนํา  

 การเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม 

และเทคโนโลยีอยา่งรวดเร็ว ส่งผลกระทบกบัองคก์ร

ทางการศึกษา เช่น โรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 และ

เขต 2   ทั้งในดา้นสภาพแวดลอ้ม (2) ดา้นการกาํหนด

ภารกิจ  (3) ดา้นการกาํหนดเป้าประสงค ์(4) ดา้นการ

กาํหนดยทุธศาสตร์ (5) ดา้นการกาํหนดนโยบาย  ซ่ึง

ส่งผลโดยตรงต่อการดาํเนินกิจกรรมทางดา้นวิชาการ

ของสถานศึกษา ทาํใหผู้บ้ริหารสถานศึกษา ซ่ึงเป็น

ผูน้าํขององคก์รตอ้งปรับตวั โดยใชค้วามพยายามใน

การพฒันาและปรับปรุงสถานศึกษาใหมี้

ประสิทธิภาพในการจดัการศึกษามากข้ึน โดยเฉพาะ 

ในเร่ืองของวิชาการท่ีเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตร

และการนาํหลกัสูตรไปใช ้การจดัการเรียนการสอน 

การผลิตส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา และการ

ประเมินผลผูเ้รียน (สาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2550, หนา้ 1) ทั้งน้ีเพ่ือใหมี้

ความพร้อมในการเขา้สู่สภาวะของการเปล่ียนแปลง

ในปัจจุบนั ผูน้าํของสถานศึกษาจึงไม่สามารถติดอยู่

กบัรูปแบบภาวะผูน้าํในการทาํงานแบบเดิม โดยตอ้ง

มีการปรับเปล่ียนตวัเองใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ท่ี

เกิดข้ึนได ้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงท่ีตอ้งใช้

การบริหารการเปล่ียนแปลง ซ่ึงสงัคมไทยในปัจจุบนั

กาํลงัอยูใ่นช่วงของการขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลงท่ี

สาํคญั ทั้งการปฏิรูประบบราชการและการปฏิรูป

การศึกษา ซ่ึงมีเป้าหมายท่ีมีความเช่ือมโยงซ่ึงกนัและ

กนั ในขณะท่ีการปฏิรูปการศึกษาไดมี้การกาํหนด

ยทุธศาสตร์สู่การปฏิบติั (Kavanagh & Ashkanasy, 

2006, p. 82) โดยมุ่งพฒันาและส่งเสริมการศึกษาให้

ประชาชนมีความรู้ มีศกัยภาพในการพฒันาตนเอง 

พฒันาเศรษฐกิจ พฒันาสงัคมฐานความรู้ และเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศสอดคลอ้ง

กบัวิเชียร ชิวพิมาย (2550, หนา้ 5) ท่ีวา่องคก์รทุก

องคก์รไม่วา่จะเป็นองคก์รทางธุรกิจหรือองคก์ร

ทางดา้นการศึกษา ซ่ึงลว้นแลว้แต่ตอ้งมีการพฒันา

และปรับเปล่ียนองคก์รเพ่ือพฒันาคนในองคก์รให้

เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา มีปัญญา มี

ความรู้ และมีภาวะผูน้าํในการบริหารการ

เปล่ียนแปลง 

 แต่ในทางปฏิบติัจริง ตลอดเวลา 2 ปีท่ีผา่น

มาไม่ปรากฏผลการพฒันากิจกรรมทางดา้นวิชาการ

ของสถานศึกษาทั้งระบบท่ีเก่ียวกบัการพฒันา

หลกัสูตรและการนาํหลกัสูตรไปใช ้การจดัการเรียน
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การสอน การผลิตส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

และการประเมินผลผูเ้รียน ท่ีมีความโดดเด่น จึง

ก่อใหเ้กิดปัญหาดา้นการพฒันาวิชาการใหเ้ป็นท่ี

ยอมรับโดยทัว่กนั และวิธีสอนของครูผูส้อนส่วน

ใหญ่ไม่เนน้กระบวนการใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาในดา้น

การคิด วิเคราะห์ การแสดงความคิดเห็น และการ

แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ครูยงัเป็นผูมี้อาํนาจในชั้น

เรียน ผูเ้รียนมีหนา้ท่ีรับและปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบั

เน้ือหาความรู้และวิธีการของครู ครูยงัไม่สามารถจดั

บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มใหส้มัพนัธ์เหมาะกบั

สภาพความเป็นจริง นอกจากน้ี ครูท่ีสอนยงัไม่ตรง

ตามวฒิุวิชาเอกหรือวิชาท่ีเปิด ดงันั้นครูผูส้อนจะเนน้

การสอนเน้ือหาเป็นส่วนใหญ่ ทาํใหน้กัเรียนเกิดการ

เบ่ือหน่าย ไม่สนใจการเรียน (สาํนกังานเลขาธิการ

สภาการศึกษา, 2553)  

 จากประเดน็ดงักล่าวขา้งตน้ อาจกล่าวไดว้า่

รากฐานของการดาํเนินการนั้น อยูท่ี่การใชภ้าวะผูน้าํ

การเปล่ียนแปลงในการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ี

เป็นรูปธรรมในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ซ่ึง

ตามประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พ.ศ. 2540 มาตรา 81 กาํหนดใหรั้ฐ   “... จดัใหมี้

กฎหมายเก่ียวกบัการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุง

การศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลง

เศรษฐกิจและสงัคม...” รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 80 (3) “พฒันา

คุณภาพและมาตรฐานการจดัการศึกษาทุกระดบั และ

ทุกรูปแบบใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทาง

เศรษฐกิจและสงัคม จดัใหมี้แผนยทุธศาสตร์

การศึกษาแห่งชาติ กฎหมาย  เพ่ือพฒันาการศึกษา

ของชาติ จดัใหมี้การพฒันาคุณภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษาใหก้า้วหนา้ทนัการเปล่ียนแปลงโลก...” 

ซ่ึงภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาถือเป็นเร่ืองท่ีสาํคญั และส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อการจดัการศึกษาตามบริบทของการ

เปล่ียนแปลงในยคุปัจจุบนั เพราะภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงสามารถสร้างใหเ้กิดความชดัเจน

เก่ียวกบั (1) การเป็นผูมี้วิสยัทศัน ์(having vision)  (2) 

การมีความเช่ือวา่สถานศึกษาเป็นสถานท่ีสาํหรับการ

เรียนรู้ (believing that the schools are for learning) 

(3) การใหคุ้ณค่าและความสาํคญัต่อทรัพยากรมนุษย ์

(valuing human resources) (4) การเป็นนกัส่ือสาร

และนกัฟัง (communicators and listeners) (5) การมี

พฤติกรรมเชิงรุก (proactive) (6) การเป็นผูท่ี้กลา้เส่ียง 

(risk-takers) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัธีระ รุญเจริญ (2550 , 

หนา้ 152-254) ท่ีวา่ สมรรถนะสภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาควรจะ

ครอบคลุม 4 ประเดน็ คือ (1) ยทุธวิธีภาวะผูน้าํ (2) 

ภาวะผูน้าํในการสอน  (3) ภาวะผูน้าํในองคก์าร (4) 

ภาวะผูน้าํทางจริยธรรม และยงัสอดคลอ้งกบั Bass 

and Avolio (1994, p. 49) ท่ีใหค้วามหมายของ

พฤติกรรมผูน้าํวา่ เป็นกระบวนการท่ีผูน้าํมีอิทธิพล

ต่อผูร่้วมงานหรือผูต้าม โดยผา่นองคป์ระกอบ

พฤติกรรม 4 ประการ ท่ีเรียกวา่ “Four’s” คือ การมี

อิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (idealized influence) การ

สร้างแรงบนัดาลใจ (inspirational motivation) การ

กระตุน้ทางปัญญา (intellectual stimulation) การ

คาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (individualized 

consideration)  

 ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงสนใจท่ีจะพฒันารูปแบบ

ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน

มธัยมศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 1 และเขต 2 ท่ีมีรายละเอียดชดัเจน

และเป็นรูปธรรมในทางปฏิบติัมากข้ึน และให้

ครอบคลุมถึงเร่ืองของการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ี

เก่ียวขอ้งกบังานดา้นวิชาการของสถานศึกษา เพ่ือ

สร้างเป็นรูปแบบท่ีสมบูรณ์และเหมาะสมกบั

สถานการณ์ปัจจุบนัสาํหรับการบริหารสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานประเภทโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดั
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สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 และ

เขต 2 ตามสาระสาํคญัการปฏิรูปการศึกษาใน

ทศวรรษท่ีสองท่ีตอ้งคาํนึงถึงการใชภ้าวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

เป็นสาํคญั 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย  

 .1. เพ่ือศึกษาภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 และเขต 2   

 2.  เพ่ือพฒันารูปแบบภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 และ

เขต 2    

 3. เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของ

รูปแบบภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 และเขต 2 

  

 แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 ผูวิ้จยัไดศึ้กษา แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัตอนท่ี 1 องคป์ระกอบการบริหารการ

เปล่ียนแปลงในการบริหารจดัการการศึกษา 

ผูน้าํการเปล่ียนแปลง  ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาและ รูปแบบและการพฒันา

รูปแบบ 

 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

องค์ประกอบการบริหาร 

การเปลีย่นแปลง  

1) ดา้นสภาพแวดลอ้ม  

2) ดา้นการกาํหนดภารกิจ  

3) ดา้นการกาํหนดเป้าประสงค ์ 

4) ดา้นการกาํหนดยทุธศาสตร์  

5) ดา้นการกาํหนดนโยบาย  

 

ภาวะผู้นําการเปลีย่นแปลง 

ของผู้บริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษา 

1. การเป็นผูมี้วสิัยทศัน์  

2. การมีความเช่ือวา่สถานศึกษา

เป็นสถานท่ีสาํหรับการเรียนรู้  

3. การใหคุ้ณค่าและความสาํคญั

ต่อทรัพยากรมนุษย ์ 

  

  

  
 

รูปแบบภาวะผู้นําการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา  

สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 และเขต 2 
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วธีิดําเนินการวจัิย  

 การวิจยัเร่ืองน้ีเป็นการการวิจยัแบบผสมเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ  (Creswell & Clark, 2007) ท่ี

ผสมผสานระหวา่งการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 2 แบบ คือ 

(1) ขอ้มูลเชิงปริมาณ และ (2) ขอ้มลูเชิงคุณภาพ

สาํหรับกระบวนการออกแบบการทาํวิจยัแบบผสม 

ระหวา่งวิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ การวิจยัคร้ังน้ีมีวิธีดาํเนินงาน 3 ขั้นตอน คือ  

 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลง  

 ขั้นตอนท่ี 2 พฒันารูปแบบภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา 

สาํนกังานพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 และ 2 

 ขั้นตอนท่ี 3 ประเมินรูปแบบภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา 

สาํนกังานพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 และ 2 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร ไดแ้ก่ โรงเรียนมธัยมศึกษา  เขต 

1 และเขต 2 จาํนวน 119 โรงเรียน ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 

จาํนวน 92 โรง โดยสงักดัเขต 1 จาํนวน 52 โรงเรียน 

และเขต 2 จาํนวน 40 โรงเรียน 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือวิจยัท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูมี 4 แบบ 

ไดแ้ก่ (1) แบบสมัภาษณ์เชิงลึกองคป์ระกอบของการ

บริหารการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน

มธัยมศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 1 และเขต 2  (2) แบบสอบถามภาวะ

ผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน

มธัยมศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 1 และเขต 2 จาํนวน 65 ขอ้ มีค่า

ความเช่ือมัน่ 0.919 (3) แนวทางเพ่ือการสนทนากลุ่ม

เก่ียวกบัรูปแบบภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 และเขต 2และ (4) 

แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบภาวะผูน้าํ

การเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา 

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 

และเขต 2  

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  ผูวิ้จยัประสานกบัวิทยาลยับณัฑิตศึกษา

ดา้นการจดัการ สาขาวิชาบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลยัศรีปทุมเพ่ือขอหนงัสือนาํจากวิทยาลยั

บณัฑิตศึกษาดา้นการจดัการถึง ผูท้รงคุณวฒิุ 

ผูเ้ช่ียวชาญ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดั

สาํนกังานพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 และ2 

เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการสมัภาษณ์เชิงลึก การ

สนทนากลุ่ม การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

 รวบรวม รายช่ือ ท่ีอยู ่ผูท้รงคุณวฒิุ 

ผูเ้ช่ียวชาญ และผูอ้าํนวยการโรงเรียนมธัยมศึกษา

โรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการเกบ็

รวบรวมขอ้มูล 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  และ การประชุมเสวนา โดยใชก้ารการ

วิเคราะห์เน้ือหา  

 

ผลการวจัิย  

 1. การสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะ

ผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน

มธัยมศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 1 และเขต 2 ในประเดน็ (1) การเป็น

ผูมี้วิสยัทศัน ์(2) การใหคุ้ณค่าและความสาํคญัต่อ

ทรัพยากรมนุษย ์(3) การเป็นนกัส่ือสารและฟัง (4) 

การมีพฤติกรรมเชิงรุก และ (5) การเป็นผูก้ลา้เส่ียง 
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การศึกษา พบวา่ ภาพรวม ความคิดเห็นอยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ การเป็นผูก้ลา้

เส่ียง การมีพฤติกรรมเชิงรุก การใหคุ้ณค่าและ

ความสาํคญัต่อทรัพยากรมนุษย ์การเป็นผูมี้วิสยัทศัน ์

และการมีความเช่ือวา่สถานศึกษาเป็นสถานท่ีสาํหรับ

การเรียนรู้ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด สาํหรับ การเป็นนกั

ส่ือสารและฟัง อยูใ่นระดบัมาก ตามลาํดบั 

 2. การพฒันารูปแบบภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 และ

เขต 2 สามารถสรุปไดต้ามกรอบรูปแบบเชิงระบบ

ของเบอร์ทาลนัฟ์ฟ่ี ซ่ึงเป็นการอบรมเชิง

กระบวนการ ดงัน้ี   

 1 ขอ้มลูเชิงอนาคต (feed forward) หรือ 

บริบท (context)  

                  1.1 นาํเสนอภาพรวมการสาํรวจสภาพ

ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน

มธัยมศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 1 และเขต 2 

                   1.2 ประเมินภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง

ของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาของผูเ้ขา้รับการ

พฒันา 

 2 การกาํหนดตวัป้อน (input)  

             2.1 องคค์วามรู้ (body knowledge) สาํหรับผู ้

เขา้รับการพฒันา 

             2.2 การปรับเปล่ียนกระบวนทศัน ์(paradigm 

shift) 

             2.3 ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียนมธัยมศึกษา (transformation leadership of 

secondary schools) 

 3. การกาํหนดกระบวนการ (process) 

 3.1 บรรยายใหอ้งคค์วามรู้ท่ีจาํเป็นแก่ผูเ้ขา้

รับการพฒันา 

              3.2 วางแผนการพฒันาภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาของผู ้

เขา้รับการพฒันาแต่ละคน Individual Change 

Leadership of Secondary Schools--ICLSS 

                3.3 นาํ Individual Transformation 

Leadership of Secondary Schools--ITLSS ไป

ปฏิบติังานในสภาพความเป็นจริงเป็นเวลา 6 เดือน 

เพ่ือสร้างทกัษะ     

                  3.4 ประเมินภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง

ของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาของผูเ้ขา้รับการ

พฒันา 

 4 ผลผลิต  

        4.1 ผูเ้ขา้รับการพฒันาภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาอยูใ่น

เกณฑม์าตรฐานหรือสูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน 

              5. ขอ้มลูป้อนกลบั    

                  5.1 กรณีผลการประเมินผลภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา 

เป็นไปตามเกณฑ ์ถือวา่การพฒันามีความสมบูรณ์ 

                  5.2 กรณีผลการประเมินผลภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ไม่

เป็นไปตามเกณฑ ์จะตอ้งทบทวนวา่เป็นเพราะสาเหตุ

ใด จากตวัป้อน การศึกษาบริบท คลาดเคล่ือน 

กระบวนการ หรือการปฏิบติัสภาพท่ีเป็นจริงของผู ้

เขา้รับการพฒันาแต่ละคน เม่ือไดข้อ้มลูป้อนท่ีชดัเจน

แลว้ ตอ้งมีการทบทวนการพฒันาใหม่ตามความ

เหมาะสม 

      ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ

ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน

มธัยมศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 1 และเขต 2 โดยพิจารณาถึงความ

ถกูตอ้ง ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความ

เป็นประโยชน ์พบวา่ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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การอภิปรายผล  

 รูปแบบภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 และเขต 2 

ประกอบดว้ย  

 1. ขอ้มลูเชิงอนาคต การศึกษาบริบท  

     1.1 ภาพรวมภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง

ของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 และเขต 2 

    1.2 ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 และเขต 2 ของผู ้

เขา้รับการพฒันา 

 2.ตวัป้อน ประกอบดว้ย 

   2.1 องคค์วามรู้  

   2.2 ปรับกระบวนทศัน ์ 

   2.3 ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา 

 3.กระบวนการ ประกอบดว้ย 

   3.1 กิจกรรมบรรยายใหอ้งคค์วามรู้ท่ี

จาํเป็น 

   3.2 กิจกรรมวางแผนการพฒันาภาวะผูน้าํ  

   3.3 กิจกรรมการปฏิบติังานสภาพความ

เป็นจริงเป็นเวลา 6 เดือน  

   3.4 กิจกรรมการประเมินทกัษะ     

 4. ผลผลิต 

 ผูเ้ขา้รับการพฒันาภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาอยูใ่น

เกณฑม์าตรฐานหรือสูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน 

 5. ขอ้มลูป้อนกลบั  

    5.1 การประเมินผลภาวะผูน้าํเป็นไปตาม

เกณฑก์ารพฒันามีประสิทธิภาพ 

    5.2 การประเมินผลภาวะผูน้าํไม่เป็นไป

ตามเกณฑ ์จะตอ้งทบทวนการพฒันาใหม่ท่ีเหมาะสม  

 ประเดน็ภาวะผูน้าํในการบริหาร

เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาสอดคลอ้งกบั

แนวคิดของ Méndez-Morse (1992) Kotter and 

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

Whitlock (2003) ไดเ้ห็นตรงกนัวา่ ภาวะผูน้าํในการ

บริหารเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา ควร

ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 6 ดา้น ไดแ้ก่ การเป็นผูมี้

วิสยัทศัน ์การมีความเช่ือวา่สถานศึกษาเป็นสถานท่ี

สาํหรับการเรียนรู้ การใหคุ้ณค่าและความสาํคญัต่อ

ทรัพยากรมนุษย ์การเป็นนกัส่ือสารและนกัฟัง  การมี

พฤติกรรมเชิงรุก  การเป็นผูท่ี้กลา้เส่ียง อิทธิพลอยา่ง

มีอุดมการณ์ ตามท่ี สราญรัตน ์จนัทะมล (2548) ได้

ศึกษา แนว นโยบาย ในการบริหารท่ีแตกต่างไปจาก

ผูบ้ริหารท่ีไม่มีวิสยัทศัน ์ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ี

ตอ้งการเปล่ียนแปลงจากปัจจุบนัไปสู่การพฒันาใน

ทิศทางท่ีมีประสิทธิผลจึงควรศึกษาเก่ียวกบัวิสยัทศัน์

เพ่ือจะไดมี้ความรู้ความเขา้ใจและสามารถนาํมาใช้

ในการบริหารไดช้ดัเจนข้ึน ซ่ึงสุริยนต ์เถายะบุตร 

(2549) ไดท้าํการวิจยัถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ลกัษณะองคก์ารและภาวะผูน้าํท่ีมีผลต่อประสิทธิผล

โรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

จงัหวดัสกลนคร พบวา่ ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร

โรงเรียนโดยรวมและรายดา้นทุกดา้นมีความสัมพนัธ์

ทางบวกกบัประสิทธิผลโรงเรียนดา้นผลสาํเร็จการ

บริหารงานของโรงเรียน โดยรวมและรายดา้นทุก

ดา้น อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นการ

แสดงใหเ้ห็นวา่ผูน้าํท่ีมีวิสยัทศันเ์ชิงกลยุทธ์ผา่น

ทางการใชภ้าวะผูน้าํ สามารถสร้างใหเ้กิด

ประสิทธิผลโรงเรียนดา้นผลสาํเร็จการบริหารงาน

ของโรงเรียนได ้นอกจากนั้น นฤมล สุภาทอง (2550) 

ไดท้าํการวิจยัเพ่ือศึกษาระดบัภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์

ของผูบ้ริหารและประสิทธิผลโรงเรียน ซ่ึงพบวา่ (1)  

ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํเชิงกล

ยทุธ์ของผูบ้ริหารแบบต่างๆ อยูใ่นระดบัมากทุกแบบ  
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(2)  ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผล

โรงเรียน โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากทุก

ดา้น  (3)  ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์การ

ทาํงานในตาํแหน่งผูบ้ริหารโรงเรียนแตกต่างกนั มี

ความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร

แบบต่างๆ ไม่แตกต่างกนั   (4) ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมี

ประสบการณ์การทาํงานในตาํแหน่งผูบ้ริหาร

โรงเรียนแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผล

โรงเรียนไม่แตกต่างกนั (5)  ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีอยู่

ในโรงเรียนท่ีมีลกัษณะ การเปิดสอนแตกต่างกนั มี

ความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร

แบบต่างๆ แตกต่างกนั (6) ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีอยูใ่น

โรงเรียนท่ีมีลกัษณะการเปิดสอนแตกต่างกนั มีความ

คิดเห็นต่อประสิทธิผลโรงเรียนโดยรวมแตกต่างกนั  

 การมีความเช่ือวา่สถานศึกษาเป็นสถานท่ี

สาํหรับการเรียนรู้ (Believing that the schools are for 

learning) เน่ืองจากความเช่ือของครูมีผลกระทบต่อ

ผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียน โดยผลงานวิจยัของ 

Rosenholtz (1987, p. 188) ท่ีระบุวา่รางวลัสาํคญัของ

ผูเ้ป็นครูทุกคนมาจากการไดเ้ห็นนกัเรียนของตน

ประสบความสาํเร็จ ทั้งยงัสร้างความรู้สึกมัน่ใจแก่ครู

วา่ ดว้ยความรู้ความสามารถท่ีตนทุ่มเทลงไปส่งผล

ใหเ้กิดการพฒันาท่ีดีข้ึนกบันกัเรียน และการท่ีครูได้

มีส่วนร่วมในการตดัสินใจต่างๆ ของโครงการ

บริหารจดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานหรือ SBM นั้น

ลว้นมาจากความเช่ือของครูท่ีเห็นวา่ นกัเรียนจะ

ไดรั้บประโยชนย์ิ่งข้ึนถา้ครูไดร่้วมการตดัสินใจ

ดงักล่าว อยา่งไรกดี็ยงัตอ้งมีการศึกษาวิจยัต่อไปวา่ 

ค่านิยมและความเช่ือของครูผูส้อนมีผลต่อทกัษะการ

เป็นผูน้าํอยา่งไรบา้งครูผูส้อนใหค้วามสาํคญัของการ

ไดท้าํงานกบันกัเรียน โดยเช่ือว่าตนจะมีอิทธิพลต่อ

ผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนนั้นควรไดรั้บการพิสูจน์

ต่อไปวา่ ถา้เพ่ิมบทบาทความเป็นผูน้าํใหก้บั

ครูผูส้อนดงัเช่นในโครงการ SBM หรือโครงการ

ปรับร้ือโครงสร้างแลว้จะใหผ้ลอยา่งไร และดว้ย

ขอ้จาํกดัขอ้มลูท่ีกล่าวถึงครูผูน้าํและยงัขาดการวิจยั

เพ่ือหาค่าความสมัพนัธ์ระหวา่งค่านิยมกบั

ความสามารถดา้นภาวะผูน้าํทั้งของผูบ้ริหาร

การศึกษาครูใหญ่และครูผูส้อน 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาวิจยัของ ขวญัชยั จะ

เกรง (2551) ท่ีทาํการวิจยัเพ่ือศึกษาระดบัภาวะผูน้าํ

การเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา ระดบัการ

บริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา และ

ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงกบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน

ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ช่วงชั้นท่ี 3 -4 สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม 

ผลการวิจยัพบวา่ (1)  ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ช่วงชั้นท่ี 3-4 สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นราย

ดา้น พบวา่ ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงจาก

มากไปหานอ้ย ดงัน้ี ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง ดา้น

การสร้างแรงบนัดาลใจ การมีอิทธิพลอยา่งมี

อุดมการณ์ การกระตุน้ทางปัญญา และการคาํนึงถึง

ความเป็นปัจเจกบุคคล ตามลาํดบั จากแนวคิด

ดงักล่าวสรุปไดว้า่ การมีความเช่ือวา่สถานศึกษาเป็น

สถานท่ีสาํหรับ การเรียนรู้ หมายถึง การมีความเช่ือ

วา่นกัเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง จึง

กาํหนดใหว้ตัถุประสงคข์องสถานศึกษาได้

ตอบสนองความตอ้งการของนกัเรียนทุกคนทั้ง

ทางดา้นสงัคมและดา้นวิชาการ ดว้ยการฝึกใหรู้้จกั

รับผิดชอบมากข้ึน สอนใหเ้กิดทกัษะและเพาะ

อุปนิสยัใหเ้ป็นผูรั้ก การเรียนรู้ตลอดชีวิต กระตุน้ให้

นกัเรียนเกิดความรู้สึกทา้ทายในตนเอง และพฒันา

นกัเรียนใหรู้้สึกต่ืนเตน้และสนใจต่อการเรียน 
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 การใหคุ้ณค่าและความสาํคญัต่อทรัพยากร

มนุษย ์( valuing human resources) สอดคลอ้งกบั

Joiner (1987, p. 2) กล่าววา่ คุณลกัษณะของผูน้าํใน

ดา้นการใหคุ้ณค่าและความสาํคญัต่อทรัพยากร

มนุษยมี์ 3 มิติไดแ้ก่ (1) ผูน้าํใหคุ้ณค่าของผลงานทาง

วิชาชีพ  ของบุคลากร ท่ีสร้างใหก้บัองคก์ร (2) ผูน้าํ

ตอ้งมีความสามารถในการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบั

คนในหน่วยงาน และ(3) ผูน้าํตอ้งสามารถสร้าง

บรรยากาศใหเ้กิดสมัพนัธภาพแบบใหค้วามร่วมมือ

ร่วมใจ  ระหวา่งบุคคลต่างๆ ขององคก์รจาก

คุณลกัษณะทั้ง 3 มิติดงักล่าว จะเห็นวา่มิติตามขอ้ (1) 

นั้นผูน้าํจาํเป็นตอ้งมีทกัษะและความชาํนาญการ 

(skills and expertise) ในขณะท่ีสองมิติหลงัตามขอ้ 

(2) และ (3) นั้นเก่ียวขอ้งกบัทกัษะดา้นความสมัพนัธ์

ระหวา่งบุคคล (interpersonal skills) ผูน้าํแห่งการ

เปล่ียนแปลงจะตอ้งไม่เป็นเพียงผูข้อใหพ้นกังาน

ปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามวิสยัทศันเ์ท่านั้น แต่ผูน้าํ

จาํเป็นตอ้งมีทกัษะดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล

ซ่ึงจะช่วยสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น ส่งผลใหเ้กิด

การทาํงานแบบร่วมมือร่วมใจกนั (collaboration) ข้ึน

ในหมู่ผูป้ฏิบติังานช่วยทาํใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มและ

กระบวนการทาํงานท่ีนาํไปสู่การใชค้วามพยายาม

ร่วมกนัของทุกคนในองคก์ร (organization’s 

collective efforts) ข้ึน ตลอดจนช่วยใหท้ราบถึงความ

ตอ้งการส่วนบุคคลของผูป้ฏิบติังานและของกลุ่มอีก

ดว้ย ผูน้าํการเปล่ียนแปลงตอ้งใหค้วามไวว้างใจใน

ศกัยภาพของผูป้ฏิบติังาน รวมทั้งใหคุ้ณค่าต่อการใช้

ความพยายามและความเสียสละของคนเหล่าน้ีในการ

ทาํทุกอยา่งเพ่ือใหวิ้สยัทศันข์ององคก์รกลายเป็น

ความจริง (Ingrid, 2005) นอกจากน้ี Mazzarella & 

Grundy (1989, p. 16) กล่าวถึงในผลงานวิจยัท่ี

เก่ียวกบัภาวะผูน้าํทางวิชาการ วา่การใหค้วามสาํคญั

และเห็นคุณค่าของบุคลากรในสถานศึกษาหรือเขต

พ้ืนท่ีการศึกษานั้น ผูน้าํทางวิชาการตอ้งเป็นผูน้าํแบบ

มุ่งคน (people oriented leaders) พร้อมทั้ง Meredith 

(2008) ไดศึ้กษาคุณลกัษณะของผูน้าํทางวิชาการ ท่ีมี

ประสิทธิภาพท่ีควรถกูนาํไปใชใ้นกระบวนการดา้น

การพฒันาผูน้าํรุ่นใหม่ โดยผลการวิจยัพบ

องคป์ระกอบ 5 ประการของปัจจยัดา้นความฉลาด

ทางอารมณ์ท่ีมีผลต่อความผนัแปรในพฤติกรรมดา้น

ภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลงอย่างมาก และ

องคป์ระกอบ 5 ประการเหล่าน้ีคือ การมองโลกใน 

แง่ดีการป็นตวัของตวัเองอยา่งแทจ้ริง การเห็นอกเห็น

ใจผูอ่ื้น, การเป็นนกัแกปั้ญหาและการแสดงความ

มัน่ใจในตนเองการเป็นนกัส่ือสารและนกัฟัง 

(Communicators and Listeners) สอดคลอ้งกบั 

Foster (1985, p. 18) ท่ีกล่าวถึงการเป็นผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงวา่มีจุดเนน้สาํคญัอยูท่ี่ความสามารถใน

การส่ือสารหรือความสามารถของการเป็นผูน้าํอยูท่ี่

การใชภ้าษาใหช้ดัเจน และ Mazzarella; & 

Grundy(1989, pp. 9-27) ระบุว่าโดยเฉพาะผูน้าํ

สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลดว้ยแลว้จาํเป็นตอ้งมี

ความสามารถในการส่ือสารไดดี้ โดยตอ้งมีความ

ถนดัและทกัษะท่ีดีในการปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลต่างๆ 

เพ่ือใหเ้กิดผลตามท่ีตอ้งการ ตอ้งรู้จกักาลเทศะและ

วิธีการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม พร้อมทั้ง Mahoney 

(1990, pp. 26-28) รายงานขอ้เสนอแนะจากผูน้าํต่างๆ 

วา่ จงเป็นผูฟั้งท่ีดีเพราะคนส่วนมากไม่ตอ้งการไดย้ิน

คาํโตต้อบหรือคาํตอบกลบัไปอยา่งฉบัพลนัจากผูน้าํ 

แต่ส่ิงท่ีเขาตอ้งการมากกวา่น้ีก็คือ มีใครสกัคนหน่ึง

ตั้งใจท่ีจะรับฟังในส่ิงท่ีตนพดูมา ส่วน  Nickse 

(1977, p. 15) รายงานวา่ผูบ้ริหารการศึกษาในฐานะ

ผูน้าํ  การเปล่ียนแปลงใชวิ้ธีการส่ือสารกบัครูแบบตวั

ต่อตวั และใหก้ารรับฟังผูอ่ื้นเป็นอยา่งดี ส่งผลใหค้รู

เตม็ใจใหค้วามร่วมมือในกระบวนการเปล่ียนแปลง

ต่างๆ ของสถานศึกษา  

 การมีพฤติกรรมเชิงรุก (proactive) เป็น

คุณลกัษณะของผูน้าํท่ีชอบการริเร่ิมใหม่ๆ (initiative) 
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มีความสามารถในการคาดการณ์ล่วงหนา้ 

(anticipate) และใหก้ารยอมรับต่อการเปล่ียนแปลงท่ี

ตอ้งเกิดข้ึนกบัสถานศึกษาจากนั้นจะเร่ิมสาํรวจหา

แนวทางต่างๆ ท่ีมีความเป็นไปไดเ้พ่ือตอบสนองต่อ

การเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน โดย Méndez-Morse 

(1992) กล่าววา่ผูน้าํจะทาํการตรวจสอบสภาวะ

แวดลอ้มอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือจะไดท้ราบแน่ชดัวา่จุด

ไหนบา้งท่ีจาํเป็นตอ้งมีการเปล่ียนแปลง ผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงทางการศึกษาจะมีพฤติกรรมเชิงรุกใน

การริเร่ิมการใชค้วามพยายามเพ่ือการเปล่ียนแปลง

และปรับปรุงสถานศึกษาหรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษาของ

ตน โดยผูน้าํจะทาํการตรวจสอบถึงขอ้จาํกดัของการ

ใชค้วามพยายามเพ่ือใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอยู่

ตลอดเวลา โดยเฉพาะ  การเปล่ียนแปลงในเร่ืองท่ีคน

ส่วนใหญ่เช่ือวา่ไม่น่าเป็นไปได ้ผูน้าํจาํเป็นตอ้งใช้

พฤติกรรมเชิงรุก ดว้ยเหตุท่ีวา่การเปล่ียนแปลง

ดงักล่าวกระทบต่อสถานะภาพเดิมของสถานศึกษา

และกระทบต่อการดาํเนินกิจกรรมหลกัของ

หน่วยงาน ดว้ยเหตุน้ีผูน้าํท่ีมีพฤติกรรมเชิงรุกมกัถกู

กล่าวหาวา่ เป็นคนไม่ยอมรับกฎเกณฑร์ะเบียบ

ประเพณีเดิมของสถานศึกษา ถา้หากส่ิงเหล่าน้ีเป็น

อุปสรรคท่ีขดัขวางกระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีตน

ริเร่ิมข้ึน ผูน้าํการเปล่ียนแปลงสามารถคาดการณ์

ล่วงหนา้ ถึงความจาํเป็นท่ีตอ้งเปล่ียนแปลงให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียน และจะริเร่ิม

หาแนวทางดาํเนินการเปล่ียนแปลงท่ีเหมาะสม

ตามมา ผูน้าํการเปล่ียนแปลงจะสนใจมองหาภาพ

ใหม่ขององคก์รซ่ึงแตกต่างไปจากเดิม ดว้ยการ

สาํรวจตรวจสอบหาวิสยัทศันใ์หม่ท่ีเหมาะสมกบั

องคก์รท่ีคาดหวงั นอกจากน้ี Joiner (1987, pp. 3-4) 

อภิปรายผูน้าํลกัษณะน้ีวา่ มีความสามารถและทกัษะ

ในการประเมินองคก์รของตนตามสภาพท่ีเป็นจริง 

เพ่ือจะไดท้ราบถึงช่องวา่งท่ีจะตอ้งปรับปรุงแกไ้ข

หากตอ้งการใหไ้ปถึงสภาพขององคก์รท่ีคาดหวงัใน

อนาคต ผูน้าํจะเป็นผูริ้เร่ิมการอภิปรายเพ่ือหาแนว

ทางการเปล่ียนแปลงใหเ้กิดข้ึนไดเ้ร็วข้ึนโดยตอ้ง

ปรับปรุงวิสยัทศันเ์ดิม ผูน้าํการเปล่ียนแปลงทาง

การศึกษาจะตอ้งสร้างภาวะทา้ทายต่อการดาํรง

สถานภาพเดิมของสถานศึกษา โดยกระบวนการใช้

คาํถามนาํเขา้สู่ประเดน็ต่างๆ ท่ีตอ้งการเช่น ส่ิงท่ี

เป็นอยูใ่นเร่ืองน้ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ

ของนกัเรียนหรือบุคลากรมากนอ้ยเพียงไร 

นอกจากน้ี Pitner & Ogawa (1981, p. 50) รายงาน

จากการศึกษาเดียวกนัน้ีวา่ ผูบ้ริหารท่ีมีพฤติกรรมเชิง

รุก จะใชวิ้ธีคน้หาความรู้สึกนึกคิด ทศันคติและความ

วิตกกงัวลของบุคคลต่างๆ ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ

ผลกระทบล่วงหนา้ก่อนปัญหาจะเกิด โดยการ

ส่ือสารขอความคิดเห็นจากทุกหน่วยงานเพ่ือนาํมา

วิเคราะห์และประมวลสร้างเป็นภาพจาํลองโดยรวม

ข้ึนมากลยทุธ์ดงักล่าวของผูบ้ริหาร รวมถึงการรู้วา่

ช่วงเวลาใดท่ีเหมาะสมถา้หากส่ือสารออกไปแลว้  

จะส่งผลใหค้วามคิดของตนไดก้ารยอมรับอยา่ง

แน่นอน การเป็นผูท่ี้กลา้เส่ียง (risk-takers) ซ่ึง Joiner 

(1987, p. 4) กล่าววา่ไม่ควรมองการกลา้เส่ียงในแง่

เลวร้ายแต่ตรงกนัขา้มตอ้งมีมุมมองใหม่วา่เป็นการ

สร้างโอกาสใหอ้งคก์รไดพ้ฒันาและมีผลงานท่ีดีข้ึน 

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

ถึงผูบ้ริหารการศึกษาท่ีกลา้เส่ียงวา่ คนประเภทน้ีจะ

ไม่ยอมปฏิบติัและพร้อมจะฝ่าฝืนกฎระเบียบ ซ่ึงไม่

ถกูตอ้งตามหลกัจริยธรรมอนัดีงาม  ถา้ตดัสินใจ

ปฏิบติัตามกฎระเบียบเช่นวา่นั้น โดยเรียกครูใหญ่

ประเภทน้ีวา่ นกัขดัขืนคาํสัง่ผูส้ร้างสรรค ์หรือ 

Creative insubordination ทั้งน้ีเพราะเม่ือเขาพิจารณา

วา่การตดัสินใจใดไม่เป็นไปเพ่ือประโยชนท่ี์สนอง

ต่อความตอ้งการของนกัเรียน ของครูหรือของ

สถานศึกษาแลว้ครูใหญ่กเ็ลือกท่ีจะไม่เช่ือฟังหรือ

อยา่งนอ้ยกพ็ยายามหลบเล่ียงกฎระเบียบดงักล่าวของ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้รายงาน
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ดงักล่าวระบุวา่ผูบ้ริหารการศึกษากาํลงัเส่ียงท่ีจะถกู

กล่าวหาวา่เป็นผูฝ่้าฝืนกฎระเบียบและปทสัถานทาง

วิชาชีพและขององคก์รในขณะท่ีมุ่งตอบสนองความ

ตอ้งการของนกัเรียน คณะครูและของสถานศึกษา

โดยรวม การท่ีครูใหญ่เลือกการตดัสินใจท่ีอิงหลกั

จริยธรรมเช่นน้ี เพราะรู้สาํนึกในความสาํคญัของ

นกัเรียนและสถานศึกษา การตดัสินใจฝ่าฝืนกฎเพ่ือ

รักษาผลประโยชนข์องผูเ้รียนจึงเป็นส่ิงท่ีมิอาจเล่ียง

ไดจ้ากแนวคิดต่างๆ ท่ีกล่าวมาสรุปไดว้า่ การเป็นผูท่ี้

กลา้เส่ียง หมายถึง การนาํและการใหค้าํปรึกษาท่ี

เป็นไปไดแ้ก่บุคลากร กลา้ลองผิดลองถูกโดยใช้

ความรอบคอบ มีความคิดไปขา้งหนา้ เป็นผูก้ระตุน้

ผูอ่ื้นใหท้าํการริเร่ิมส่ิงใหม่ๆ และช่วยสร้าง

สถานการณ์แวดลอ้มต่างๆ เพ่ือใหห้ลกัประกนัความ

มัน่คงและความปลอดภยัแก่บุคลากรอยา่งทัว่ถึง 

 การอภิปรายประเดน็รูปแบบภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 และ

เขต 2 สอดคลอ้งกบั Bush (1986 , p. 19) ท่ีได้

กล่าวถึงองคป์ระกอบหลกัของรูปแบบท่ีใชเ้ป็น

เกณฑใ์นการพิจารณา รูปแบบขององคก์ารทาง

การศึกษา  4 ประเภท  คือ  (1)  เป้าหมาย  (2)  

โครงสร้างองคก์าร  (3)  สภาพแวดลอ้ม  และ (4)  

ภาวะผูน้าํ คลา้ยกบัแนวคิดของ Getzels and Guba 

(1975) ไดก้าํหนดองคป์ระกอบของรูปแบบ 2  

องคป์ระกอบ 

 นอกจากน้ี Brown and Moberg (1980, pp. 

16-17) ไดส้งัเคราะห์รูปแบบข้ึนมาจากแนวคิดเชิง

ระบบ (system approach) กบัหลกัการบริหารตาม

สถานการณ์ (contingency approach) กล่าววา่  

องคป์ระกอบของรูปแบบประกอบดว้ย  

สภาพแวดลอ้ม (environment) เทคโนโลยี 

(technology) โครงสร้าง (structure)  กระบวนการ

จดัการ (management process) การตดัสินใจสัง่การ 

(Decision Making) และสอดคลอ้งกบั Willer (1986 , 

p. 83)  กล่าวถึง  การพฒันารูปแบบวา่  การพฒันา

รูปแบบอาจมีขั้นตอน   การดาํเนินงานท่ีต่างกนัไป  

แต่โดยทัว่ไปอาจแบ่งเป็น 2 ส่วน  คือ  การสร้าง

รูปแบบ (construct) และการหาความเท่ียงตรงของ

รูปแบบ  (validity)  ส่วนรายละเอียดในแต่ละ

ขั้นตอน วา่มีการดาํเนินการอยา่งไรนั้น  ข้ึนอยูก่บั

ลกัษณะและกรอบแนวคิด  ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานในการ

พฒันา รูปแบบนั้นๆ (สมาน  อศัวภูมิ,  2545, หนา้ 

18) และการจดักระบวนการอบรม (training process) 

ตามกรอบรูปแบบเชิงระบบของเบอร์ทาลนัฟ์ฟ่ีซ่ึง

เป็นการอบรมเชิงกระบวนการ นัน่เอง 

 

ข้อเสนอแนะ  

 ดา้นนโยบาย 

 1. กระทรวงศึกษาธิการ และสาํนกังาน

คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สามารถนาํ

ผลการวิจยัการพฒันารูปแบบภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 และ

เขต 2 ไปเป็นกรอบในการกาํหนดนโยบายการจดัทาํ

คู่มือกาพฒันาภาวะผูน้าํและการสร้างหรือกาํหนด

นโยบายในการหรือพฒันาภาวะผูน้าํได ้

 2. สาํนกังานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน สามารถนาํผลการวิจยัการพฒันารูปแบบ

ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน

มธัยมศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 1 และเขต 2 ไปเป็นกรอบในการ

สนบัสนุนทรัพยากรในการจดัการศึกษา และการ

จดัทาํแผนกลยทุธ์ในการบริหารสถานศึกษาได ้

 3. สถานบนัพฒันาครู คณาจารย ์บุคลากร

ทางการศึกษาสามารถนาํแนวทางในการวิจยัการ

พฒันารูปแบบภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัสาํนกังานเขต
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พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 และเขต 2 ไปเป็น

กรอบในการจดัทาํหลกัสูตรการฝึกอบรมของสถาบนั

ได ้

 4. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถนาํ

ผลการวิจยัการพฒันารูปแบบภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 และ

เขต 2 ไปเป็นกรอบในการกาํหนดวิสยัทศันท่ี์

สนบัสนุนหรือส่งเสริมใหโ้รงเรียนในสงักดัมีการ

พฒันาภาวะผูน้าํท่ีเหมาะสมและนาํความรู้ไป

ประยกุตใ์ชเ้พ่ือยกระดบัคุณภาพการศึกษาได ้

 

ด้านการปฏิบัต ิ  

 1. ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ควร

พิจารณาใหค้วามสาํคญัแนวทางการพฒันาอยา่ง

ต่อเน่ือง เช่น เนน้การเปิดโอกาสแสดงความคิดเห็น

ของครู และบุคลากรทางการศึกษา ผา่นการประชุม 

หรือช่องทางการศึกษาท่ีหลากหลาย ในการบริหาร

โรงเรียน เป็นตน้ 

 2. ผูบ้ริหารควรพิจารณาใหค้วามสาํคญัใน

ลาํดบัแรก ดว้ยการถ่ายทอดวิสัยทศันแ์ก่บุคลากรทุก

คนของโรงเรียนจนสามารถนาํไปสู่การปฏิบติัได ้

ความสามารถตดัสินใจในวิธีการปฏิบติังานของ

โรงเรียนเพ่ือบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้และสามารถ

ส่ือสารกบับุคลากรของโรงเรียนเพ่ือใหบ้รรลุ

เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้โดยการเนน้การเปิดโอกาสให้

ผูร่้วมงานมีส่วนร่วมในการกาํหนดวิสยัทศัน ์การ

กาํหนดแผนงานและเป้าหมายของสถานศึกษา ร่วม

ทั้งมีการร่วมกนัติดตามการปฏิบติัและประเมินผล

อยา่งต่อเน่ือง 

 3. ผูบ้ริหารควรพฒันาอยา่งต่อเน่ือง โดย

การมีความแน่วแน่ต่อจุดยืนในเร่ืองคุณภาพของ

ผูเ้รียน การปรับปรุงระเบียบขอ้บงัคบัใหท้นัต่อ

สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง ความสามารถคาดการณ์

ล่วงหนา้ไดท้นัการเปล่ียนแปลง มีการริเร่ิมทาํส่ิง

ใหม่ก่อนผูอ่ื้นในโรงเรียน ความต่ืนตวัต่อข่าวสารทั้ง

ภายในและภายนอกเพ่ือหาทางแกไ้ขสถานการณ์ 

และการปรับปรุงแนวทางการเนินงานดว้ยวิธีใหม่ๆ 

 4. ผูบ้ริหารควรตอบสนองความตอ้งการ

ทางดา้นสงัคมแก่ผูเ้รียน การคดัเลือกครูท่ีมีความสาม

รถในการจดัการเรียนรู้ ความสามารถการบริหาร

จดัการแกปั้ญหานกัเรียนได ้การกาํหนดเป้าหมาย

ของการจดัการศึกษาโดยคาํนึงถึงความแตกต่างของ

นกัเรียนแต่ละคน การสนบัสนุนการจดักิจกรรมท่ี

นกัเรียนส่วนใหญ่สนใจ เพ่ือใหน้กัเรียนรู้สึกต่ืนเตน้

อยากเรียนรู้ดว้ยตนเอง การสนบัสนุนครูท่ีมี

ความสามารถในการจดัการเรียนรู้ และ การ

ตอบสนองความตอ้งการทางดา้นวิชาการ แก่ผูเ้รียน  

 5. ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงดา้นการให้

คุณค่าและความสาํคญัต่อทรัพยากรมนุษย ์  การ

สนบัสนุนใหบุ้คลากรสร้างผลงานตามความสามารถ 

ความถนดัและความสนใจ การดูแลเอาใจใส่บุคลากร

ทุกคนดว้ยความสนใจอยา่งทัว่ถึง การอาํนวยความ

สะดวกแก่บุคลากรของโรงเรียนเพ่ือใหง้านบรรลุ

เป้าหมายการใหส้วสัดิการแก่บุคลากรทุกคนอยา่ง

เสมอภาคและความมีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดีกบับุคลากร

ทุกคน ควรพิจารณาใหค้วามสาํคญัในลาํดบัแรก ดว้ย

การใหค้วามสาํคญัและร่วมแกไ้ขปัญหาของบุคลากร

ไม่วา่จะเป็นปัญหาตามภาระหนา้ท่ีหรือปัญหา

ส่วนตวั และการคาํนึงถึงหลกัความสามารถวา่ตอ้งมา

คู่กบัความเตม็ใจท่ีจะรับภาระงานใหม่ๆ ของ

บุคลากร  

 6. ผูบ้ริหารควรรับฟังความคิดเห็นของ

นกัเรียน ผูป้กครองรวมทั้งบุคลากรอยา่งจริงใจ

เพ่ือท่ีจะปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง การมีวิธีการ

ส่ือสารท่ีหลากหลายใหบุ้คลากรทุกคนเขา้ใจไดอ้ยา่ง

ทัว่ถึง การส่ือสารกบับุคลากรดว้ยภาษาท่ีเขา้ใจง่าย

และชดัเจนการเปิดโอกาสใหบุ้คลากรเขา้พบเพ่ือการ
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ส่ือสารท่ีตรงกนั มีการส่งสารดว้ยวิธีท่ีหลากหลาย 

เช่นจดหมายข่าวเพ่ือใหข้อ้มลูใหม่ๆ กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

และ การเปิดโอกาสใหมี้การต่อรองในเร่ืองท่ีตดัสิน

ไปแลว้ในกรณีท่ีไม่เป็นท่ียอมรับของผูท่ี้เสีย

ผลประโยชน ์ควรพิจารณาใหค้วามสาํคญัในลาํดบั

แรก 
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การพฒันากลยุทธ์ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ  กรมยุทธศึกษาทหารอากาศกองทพัอากาศ 

The Development Strategy for Learning Organization of Air Command and Staff College 

Directorate of Education and Training Royal Thai Air Force 

  

                                                                                                             วฒิุภทัร จนัทร์สารและ สุพรรณี  สมานญาติ                                                                                                                                                                                                        

บทคัดย่อ 

 การวิจยัแบบผสานมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1)  วดัระดบัความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเสนาธิการ 

ทหารอากาศ และ (2)  พฒันากลยทุธ์ความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประชากรใน

การศึกษา เชิงสาํรวจ คือ  นายทหารนกัเรียนหลกัสูตรเสนาธิการกิจ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ปีการศึกษา 2556  

และท่ีสาํเร็จการศึกษาไปแลว้ 5 ปี (2551 - 2555) จาํนวน 628 คน สุ่มตวัอยา่งแบบง่าย ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 245 คน 

การสมัภาษณ์เชิงลึกผูบ้งัคบับญัชาของกรมยทุธศึกษาทหารอากาศ จาํนวน 10 คน  และการสมัภาษณ์กลุ่มกบั

ผูป้ฏิบติังานของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ จาํนวน 15 คน  ผลการวิจยัพบวา่ (1)  ระดบัความเป็นองคก์รแห่งการ

เรียนรู้ 9 ดา้น ของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศภาพรวมความเป็นจริงปัจจุบนัมีค่า 3.86 อยูใ่นระดบัสูง  ภาพรวม

ความคาดหวงัในอนาคตมีค่า 4.69 อยูใ่นระดบัสูงมาก  และ ( 2)  ประเดน็กลยทุธ์ในการพฒันาความเป็นองคก์รแห่งการ

เรียนรู้ของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประกอบดว้ย 9 ประเดน็ ไดแ้ก่: กลยทุธ์ดา้นการจดัการความรู้; กลยุทธ์ดา้น

การใหค้วามสาํคญักบัทรัพยากรบุคคล ว  กลยทุธ์ดา้นภาวะผูน้าํในการสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้:  กลยทุธ์ดา้นพนัธกิจ

และยทุธศาสตร์;  กลยทุธ์ดา้นวฒันธรรมองคก์ร;  กลยทุธ์ดา้นการใหค้วามสาํคญักบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย; กลยทุธ์ดา้น

การปรับเปล่ียนองคก์ร;  กลยทุธ์ดา้นการสร้างพลวตัการเรียนรู้ และกลยทุธ์ดา้นการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

คําสําคัญ: กลยทุธ์, การจดัการความรู้, องคก์รแห่งการเรียนรู้, โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ  

 

 Abstract 

 The  purpose of this research was to study  the learning organization of Air Command and Staff College 

(ACSC) of Directorate of Education and Training, Royal Thai Air Force as follows: (1) to measure levels and (2) to 

develop the strategy of the learning organization. The participants consisted of 628 students from Air Command and 

Staff College from the present academic year 2013 and a group of alumni who graduated five years ago (2008 - 

2012). The sample of questionnaires was derived from 245 persons.  The in-depth interviews with other purposive 

participants were conducted with 10 persons of the knowledge management team of Directorate of Education and 

Training, while the focus group interviews were gathered from the 15 persons from the operation officers and 

administrative of Air Command and Staff College, respectively. The results were analyzed showing that: (1) The 

level of the learning organization of ACSC from the overall picture at the current situation was 3.86 which was a high 
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level, and will reach 4.69, which was beyond initial expectations; and  (2) The strategic themes of the learning 

organization of ACSC composed of  9  strategic themes, which were :--the strategy of  knowledge  management;  the 

strategy of human resource emphasis; the strategy of leadership; the strategy of mission and strategy; the strategy of 

organization culture; the strategy of acknowledgement of organization stakeholders; the strategy of organization 

transformation; the strategy of learning dynamics; and  the strategy of information technology application.  

  

Keywords:  strategy, knowledge management, learning organization ,  Air Command and Staff College 

 

ความนํา 

 การเปล่ียนแปลงสภาวะแวดลอ้มเป็นส่ิงท่ีทุก

ภาคส่วน จะตอ้งเผชิญไม่วา่จะเป็น บุคคล กลุ่ม องคก์ร  

สถาบนั หรือ ประเทศชาติ กต็ามซ่ึงกองทพัอากาศ 

กไ็ม่ต่างกนัท่ีตอ้งเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

ทั้งการเปล่ียนแปลงภายใน และการเปล่ียนแปลง 

ภายนอก ทั้งน้ีเพราะรัฐบาลไดน้าํแนวความคิดการ 

บริหารจดัการสมยัใหม่ มาใชใ้นการบริหารจดัการ

ภาพรวมของประเทศ พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ย 

หลกัเกณฑ ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.

2546 หมวด 3 มาตรา 11 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน

จะตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามท่ีพระราชกฤษฎีกากาํหนด

โดยพฒันาหน่วยราชการไปสู่การเป็นองคก์รแห่งการ

เรียนรู้ ส่วนราชการแต่ละหน่วยเร่ิมจากการจดัการความรู้ 

ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีจะนาํไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ โดยมี 

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

เป็นหน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีในการติดตาม และประเมินผล 

 กระทรวงกลาโหมเป็นส่วนราชการดา้นความ

มัน่คง มีภารกิจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัและรักษาความ

มัน่คงของราชอาณาจกัร  จากภยัคุกคามทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ ไดก้าํหนดนโยบายเฉพาะในการพฒันา

สู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ เพ่ือพฒันากองทพัไทยใหเ้ป็น

องคก์รบริหารแนวใหม่ ท่ีสนบัสนุนการเรียนรู้ ส่งเสริม

พฒันาขีดความสามารถของกาํลงัพลในทุกระดบั ใหมี้

ความคิดอยา่งเป็นระบบ และสามารถแข่งขนั 

กบักระแสการเปล่ียนแปลง ปรับปรุงแกไ้ข กฎ ระเบียบ 

ขอ้บงัคบั และคาํสัง่ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพฒันา 

สามารถนาํความรู้มาประยกุตใ์ชเ้พ่ือลดขั้นตอนการ

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีคุณภาพ และมีคุณธรรม โดยให้

สถาบนัการศึกษาของกองทพัไทย ดาํเนินการพฒันา

คุณภาพการศึกษา  กองทพัอากาศเป็นส่วนหน่ึงของ

กองทพัไทย จาํเป็นตอ้งดาํเนินการตามนโยบายดงักล่าว 

โดยมีคาํสัง่กองทพัไทย (เฉพาะ) ท่ี 55/51 ลงวนัท่ี  

18 เมษายน พ.ศ.2551 เร่ือง นโยบายการศึกษา 

ของกองทพัไทย ในส่วนของกองทพัอากาศ เพ่ือใหก้าํลงั

พลไดมี้ความรู้ความสามารถในวิชาชีพทหารอากาศ และ

มีความเช่ียวชาญเฉพาะเก่ียวกบัเทคโนโลยีอวกาศและ

การบิน ตลอดจนการรบทางอากาศสมยัใหม่ 

 กองทพัอากาศไดก้าํหนดวิสยัทศันด์งัน้ี  

“กองทพัอากาศชั้นนาํในภูมิภาค (One of the best Air 

Forces in ASEAN)” ภายในปี พ.ศ. 2562 

ผูบ้ญัชาการทหารอากาศไดก้าํหนดเป็นนโยบายดา้น 

กาํลงัพล โดยมีกรมกาํลงัพลทหารอากาศ 

เป็นหน่วยรับผิดชอบ สาํหรับการศึกษาเพ่ือพฒันากาํลงั

พล และนาํนโยบายไปสู่การปฏิบติั มอบหมายให ้กรม

ยทุธศึกษาทหารอากาศเป็นหน่วยรับผิดชอบ มีหนา้ท่ี วาง

แผนการปฏิบติั อาํนวยการประสานงาน กาํกบัดูแล และ

ดาํเนินการเก่ียวกบัการศึกษา การฝึกอบรม แก่กาํลงัพล 

ของกองทพัอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ  เป็น

หน่วยข้ึนตรงกรมยทุธศึกษาทหารอากาศ 

มีหนา้ท่ี ใหก้ารฝึกศึกษา และอบรม แก่นายทหาร 
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สญัญาบตัรของกองทพัอากาศ ทั้งในทางดา้นยทุธการ 

เสนาธิการกิจ และการบริหาร อนัจาํเป็นสาํหรับ

ผูบ้งัคบับญัชาและฝ่ายอาํนวยการในระดบักองบิน 

ปรัชญาการศึกษา“ สร้างเสริมและพฒันาศกัยภาพ 

ความพร้อมเป็นผูบ้งัคบับญัชา และฝ่ายเสนาธิการของ

กองทพัอากาศ ท่ีมีคุณภาพ และคุณธรรม ”  มีการ

วิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง (Self  

Assessment Report--SAR) ประจาํปีงบประมาณ  

สภาพการดาํเนินการของโรงเรียนเสนาธิการทหาร 

อากาศท่ีผา่นมาเป็นการปฏิบติัราชการตามวงรอ 

บปฏิทินปฏิบติังานภายใตก้รอบงบประมาณประจาํปี 

 มีความต่อเน่ืองปกติจนเป็นงานประจาํซ่ึงยงัขาด 

การวดั ระดบัความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้จากผู ้

ประเมินภายนอกหรือแมแ้ต่ผูป้ระเมินภายใน ขาด 

การวดัความสาํเร็จ ของกระบวนการถ่ายทอดและ 

ปฏิบติัในการเรียนรู้ ดงันั้นความสาํคญัของการวดั 

ระดบั และการพฒันากลยทุธ์ท่ีจะนาํไปสู่ความเป็น

องคก์รแห่งการเรียนรู้จึงเป็นเร่ืองจาํเป็นท่ีตอ้งคน้หา 

และศึกษาวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเป็นองคก์ร 

แห่งการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบับริบทของโรงเรียน 

เสนาธิการ ทหารอากาศ เพ่ือกาํหนดจุดยืนในปัจจุบนั 

ท่ีถกูตอ้ง และการกา้วต่อไปในอนาคตท่ีถกูทาง

สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์กองทพัอากาศ 

   

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1.  เพ่ือวดัระดบัความเป็นองคก์รแห่งการ

เรียนรู้ของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ 

กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ  กองทพัอากาศ 

  2.  เพ่ือพฒันากลยทุธ์ความเป็นองคก์รแห่ง

การเรียนรู้ของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ 

กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ กองทพัอากาศ 

 

แนวคิด  ทฤษฎ ี 

 แนวคิดการพฒันาความเป็นองคก์รแห่งการ

เรียนรู้  Marquardt (1996) and Kaiser (2000)   การ

บริหารจดัการเชิงกลยุทธ์ (พสุ เดชะรินทร์, 2546) การ

วิจยัแบบผสานวิธี Creswell (2007) ทฤษฎีองคก์รและ

การจดัการ Robbins and Decenzo (2004) and Certo 

(2006) การพฒันาส่วนราชการ ใหเ้ป็นองคก์รแห่งการ

เรียนรู้ และการจดัการความรู้ในส่วนราชการ 

(สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการและ

สถาบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ, 2548)  

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 ปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประกอบดว้ย พนัธกิจของ

โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ แนวคิดการพฒันาความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ แนวคิดการบริหารจดัการ

เชิงกลยทุธ์ แนวคิดทฤษฎีองคก์รและการจดัการ วิธีการวิจยัหลอมรวมเช่ือมโยงทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ

ดว้ยระเบียบวิธี การวิจยัแบบผสานวิธี ในมุมมองเชิงระบบซ่ึงมีปัจจยันาํเขา้ในเร่ืองของบุคลากร กระบวนการ

การจดัการความรู้ 7 ขั้นตอน ตวัแปรท่ีศึกษาคือ องคป์ระกอบความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 9 องคป์ระกอบ มี

การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ิงอาํนวยความสะดวก เพ่ือใหไ้ดผ้ลผลิตออกมาเป็นการวดัระดบั 

และกลยทุธ์ท่ีนาํไปสู่ความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ 
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ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัแบบผสมผสาน  

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 หน่วยของการวิเคราะห์ คือ โรงเรียน

เสนาธิการทหารอากาศ ประชากร 

ท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชา ผูป้ฏิบติังาน/

อาจารย ์และ นายทหารนกัเรียนท่ีกาํลงัศึกษาอยู่ 

ในปีการศึกษาปัจจุบนั 2556 และท่ีสาํเร็จการศึกษา

ไปแลว้ 5 ปียอ้นหลงั (2551-2555) รวมเป็นประชากร

กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จาํนวน 653 คน   

 กลุ่มตวัอยา่ง (sample size) เน่ืองจากเป็น

การวิจยัแบบผสานวิธีระหวา่งขอ้มลูเชิงปริมาณ 

และขอ้มลูเชิงคุณภาพ จึงกาํหนดขั้นตอนการเลือก

ตวัอยา่งทั้ง 3 กลุ่ม ดงัน้ี      

 กลุ่มท่ี 1  เพ่ือวดัระดบัความเป็นองคก์ร

แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเสนาธิการทหาร

อากาศ ใชวิ้ธีเลือกแบบแบ่งชั้นภูมิ คดัเลือกตวัอยา่ง

จากโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ  ตามสดัส่วน

ของจาํนวนประชากรในแต่ละรุ่นของนายทหาร

นกัเรียน จาํนวน 614 คน  คณะอาจารยบุ์คลากร

สายวิชาการ  และบุคลากรสายสนบัสนุน จาํนวน 
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14 คน  รวมเป็น 628 คน ไดต้วัอยา่งกลุ่มท่ี 1  

จาํนวน 245 คน  

 กลุ่มท่ี 2  เพ่ือตรวจสอบยืนยนักลยทุธ์

ความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน

เสนาธิการทหารอากาศ ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบ

เจาะจง  (purposive sampling)  ทั้งน้ีโดยตวัอยา่ง

กลุ่มท่ี 2  น้ีตอ้งไม่ซํ้ ากบัตวัอยา่งกลุ่มท่ี 1 จาํนวน 

10 คน ประกอบดว้ย  ผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงออกคาํสัง่

แต่งตั้งเป็นคณะทาํงาน มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง

กบัการจดัการความรู้เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นองคก์รแห่ง

การเรียนรู้ของกรมยทุธศึกษาทหารอากาศ  

 กลุ่มท่ี 3  เพ่ือทดสอบยืนยนักลยทุธ์ความ

เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเสนาธิ

การทหารอากาศ ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง  

(purposive sampling)  ทั้งน้ีโดยตวัอยา่งกลุ่มท่ี 3  

น้ีตอ้งไม่ซํ้ ากบัตวัอยา่งกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 

จาํนวน 15 คน ประกอบดว้ยผูป้ฏิบติังาน/อาจารยผ์ู ้

มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัการความรู้เพ่ือ

มุ่งสู่ความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน

เสนาธิการทหารอากาศ 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี มี 3 แบบ 

ไดแ้ก่ (1) แบบสอบถาม (questionnaire) (2) แบบ

สมัภาษณ์ (interview) (3) แบบบนัทึกการสงัเคราะห์ 

เอกสาร (document synthesis Note)  โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 

1.  แบบสอบถาม นาํมาใชเ้พ่ือตอบ

วตัถุประสงคข์องการวิจยัขอ้ 1 คือเพ่ือวดัระดบั

ความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน

เสนาธิการทหารอากาศ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่  

  ส่วนท่ี 1  ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบ

แบบสอบถาม จาํนวน 6 ขอ้ มีลกัษณะเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการและคาํถามปลายปิด  

  ส่วนท่ี 2  ขอ้มลูเก่ียวกบัองคป์ระกอบ

ความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ จาํนวน 48 ขอ้ 

กาํหนดมาตรประมาณค่า 5 ระดบั เพ่ือการวดัระดบั

ความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเสนาธิ

การทหารอากาศ นาํแบบสอบถามไปทดสอบกบั

ประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 50 คน เพ่ือ

หาคุณภาพของเคร่ืองมือ พบวา่ค่าความเช่ือมัน่ใช้

สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค วดัระดบัความ

เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ความเป็นจริงปัจจุบนั 

(What is)ได ้0.951 ส่วนระดบัความคาดหวงัใน

อนาคต (What should be) ได ้0.979  

  ส่วนท่ี 3  ขอ้เสนอแนะ และแนวทาง

ปฏิบติัในการพฒันากลยทุธ์ความเป็นองคก์ร 

แห่งการเรียนรู้ จาํนวน 9 ขอ้ ตามองคป์ระกอบ 

ลกัษณะเป็นแบบคาํถามปลายเปิด (open-ended 

question) 

 2.  แบบสมัภาษณ์ นาํมาใชเ้พ่ือตอบ

วตัถุประสงคข์องการวิจยัขอ้ 2 คือเพ่ือพฒันากล

ยทุธ์ความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน

เสนาธิการทหารอากาศ  

 3.  แบบบนัทึกการสงัเคราะห์เอกสาร  

นาํมาใชเ้พ่ือตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยัขอ้ 2 

คือ เพ่ือพฒันากลยทุธ์ ความเป็นองคก์รแห่งการ

เรียนรู้ของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ในการ

อา้งถึงหรือใชเ้ปรียบเทียบขอ้มูล 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูวิ้จยัขอหนงัสือรับรอง และหนงัสือขอ

ความอนุเคราะห์ จากคณบดีวิทยาลยับณัฑิตศึกษา

ดา้นการจดัการ มหาวิทยาลยัศรีปทุม เพ่ือใหก้าร

ยืนยนัสถานภาพของผูวิ้จยั นาํเรียนผูบ้งัคบับญัชา

และผูเ้ก่ียวขอ้งของกองทพัอากาศในการขอใช้

สถานท่ีจดัประชุม และขอรับการสนบัสนุน

บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารจดัการดา้น
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การศึกษา ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ

ท่ีใชใ้นการวิจยั ดาํเนินการแจกแบบสอบถามกบั

นายทหารนกัเรียนหลกัสูตรเสนาธิการกิจ เก็บ

แบบสอบถาม ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาคิด

เป็นร้อยละ 100 และตรวจสอบแบบสอบถามทุก

ฉบบั มีความถกูตอ้งสมบูรณ์ การนดัหมาย

สมัภาษณ์เชิงลึกแบบเจาะจงกบัผูบ้งัคบับญัชาของ

กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ และการสมัภาษณ์กลุ่ม

ผูป้ฏิบติังาน/อาจารยข์องโรงเรียนเสนาธิการ ทหาร

อากาศ  

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือ สถิติเชิง

พรรณนา ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี  (frequency) 

ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) สถิติอา้งอิง 

ไดแ้ก่  สาํหรับการวิจยัเชิงคุณภาพใชก้ารวิเคราะห์

เน้ือหา (content analysis) 

   1.  วิเคราะห์ขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคลของ

ผูต้อบแบบสอบถาม ดา้น อาย ุชั้นยศ ระดบั

การศึกษา ตาํแหน่งในการปฏิบติังาน ความสามารถ

ในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ประสบการณ์การ

ทาํงานในกองทพัอากาศ โดยใชส้ถิติเชิงบรรยาย 

ค่าความถ่ี และร้อยละ  

 2.  วิเคราะห์ขอ้มลูความคิดเห็นตามความ

เป็นจริงปัจจุบนัภายในหน่วยงานกบัความคาดหวงั

ในอนาคตของความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้  

 3.  วิเคราะห์สภาพการดาํเนินการ (ปัญหา

หรืออุปสรรค) ขอ้เสนอแนะและแนวทางปฏิบติั  

การพฒันากลยทุธ์ความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้

ของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ และรวมถึง

บทสรุปจากการสมัภาษณ์เชิงลึกกบัผูบ้งัคบับญัชา

ของกรมยทุธศึกษาทหารอากาศ   และการสมัภาษณ์

กลุ่มกบัผูป้ฏิบติังานและอาจารยท่ี์บริหารจดัการ

ดา้นการศึกษาของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ 

  นาํเสนอขอ้มลูเชิงพรรณนาโดยการวิเคราะห์

เน้ือหา 
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ผลการวจัิย   

ตอนที่ 1  ผลการวเิคราะห์ระดบัความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ  

 

ตาราง 1   

ค่าเฉล่ียและผลต่างค่าเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 9 ด้านของโรงเรียน

เสนาธิการทหารอากาศ ตามความเป็นจริงปัจจุบันภายใน รร.สธ.ทอ.กับความคาดหวังในอนาคตรร.สธ.ทอ. 

 ปัจจุบนั อนัดบั อนาคต อนัดบั ผลต่าง อนัดบั 

1. ดา้นภาวะผูน้าํในการสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ 3.89 2 4.71 6 0.82 4 

2. ดา้นวฒันธรรมองคก์ร 4.20 9 4.76 3 0.56 8 

3. ดา้นพนัธกิจและยทุธศาสตร์ 3.96 5 4.46 9 0.50 9 

4. ดา้นการปรับเปล่ียนองคก์ร 4.01 7 4.73 5 0.72 6 

5. ดา้นการจดัการความรู้ 3.82 1 4.71 6 0.89 1 

6. ดา้นการให้ความสาํคญักบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 3.91 3 4.76 3 0.85 2 

7. ดา้นการให้ความสาํคญักบัทรัพยากรบุคคล 3.92 4 4.71 6 0.79 5 

8. ดา้นการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 4.11 8 4.82 1 0.71 7 

9. ดา้นการสร้างพลวตัการเรียนรู้ 3.96 5 4.79 2 0.83 3 

โดยรวมทุกด้าน 3.86  4.69    

จากตาราง 1  พบวา่ ค่าเฉล่ียของระดบั

ความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 9 ดา้นของ

โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศภาพรวมความ 

เป็นจริงปัจจุบนัมีค่า 3.86 อยูใ่นระดบัสูง ภาพรวม

ความคาดหวงัในอนาคตมีค่า 4.69 อยูใ่นระดบัสูงมาก 

ผลต่างของความคาดหวงัในอนาคตเทียบกบัความ

เป็นจริงปัจจุบนั ท่ีมีระดบัความคิดเห็นเฉล่ีย

ต่างกนั แสดงใหเ้ห็นความสมัพนัธ์ ความเป็นเหตุ

เป็นผลของความเป็นจริงปัจจุบนักบัความคาดหวงั

ในอนาคต  

ตอนที่ 2  ผลการวเิคราะห์การพฒันา 

กลยุทธ์ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ 

 กลยทุธ์ท่ีไดเ้กิดจากการจดัอนัดบั

ความสาํคญัของความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Marquardt (1997),  

 

 

Kaiser (2000) และสาํนกังานคณะกรรมการพฒันา

ระบบราชการ (ก.พ.ร.) (2548) ตามนํ้าหนกัคะแนน  

 

ตามอนัดบัความสาํคญัเร่งด่วน เพ่ือมุ่งเนน้การ

พฒันา และตามแหล่งท่ีมา 4 แหล่ง จากรายงานการ

ประเมินตนเองตามระบบคุณภาพการศึกษาของ

สาํนกังานพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร) ประจาํปี 

2556 จากแบบสอบถาม จากการสมัภาษณ์เชิงลึก 

และจากการสมัภาษณ์กลุ่ม ซ่ึงไดวิ้เคราะห์และ

สงัเคราะห์ แลว้นาํมาจดัอนัดบัองคป์ระกอบความ

เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเสนาธิการ 

ทหารอากาศ ไดใ้หม่ ดงัน้ี (1) ดา้นการจดัการ

ความรู้ (2) ดา้นการใหค้วามสาํคญักบัทรัพยากร

บุคคล (3) ดา้นภาวะผูน้าํในการสร้างองคก์รแห่ง

การเรียนรู้ (4) ดา้นพนัธกิจและยทุธศาสตร์ (5) ดา้น

วฒันธรรมองคก์ร (6) ดา้นการใหค้วามสาํคญักบัผู ้

มีส่วนไดส่้วนเสีย (7) ดา้นการปรับเปล่ียนองคก์ร 

(8) ดา้นการสร้างพลวตัการเรียนรู้ และ (9) ดา้น
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การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  ซ่ึงแสดง ใหเ้ห็นเป็นแผนท่ีกลยทุธ์ (strategic map) ไดด้งัน้ี 

 

 

        

ST    ST 

           

 

         

SP                                                                                                                                          Ends 

  

     

 

IP                                                                                                                                          Ways 

 

 

LP                                                                                                                                        Means 

 

ภาพ 1 กลยทุธ์องคป์ระกอบความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ 

Learning Organization of  ACSC  Model 

 

 แผนท่ีกลยทุธ์องคป์ระกอบความเป็น

องคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเสนาธิการ 

ทหารอากาศน้ี อธิบายไดว้า่  องคก์รแห่งการเรียนรู้

ของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประกอบดว้ย

9 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  (1) การจดัการความรู้ 

(knowledge management) (2) ภาวะผูน้าํในการ

สร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ (leadership)  

(3) วฒันธรรมองคก์ร (organization culture)  

(4)  พนัธกิจและยทุธศาสตร์ (mission & strategy) 

(5)  การปรับเปล่ียนองคก์ร (organization transformation) 

(6) การสร้างพลวตัการเรียนรู้ (learning dynamics) 

(7) การใหค้วามสาํคญักบัทรัพยากรบุคคล (human 

resource emphasis) (8) การใหค้วามสาํคญักบัผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสียขององคก์ร (acknowledgement of 

organization  stakeholders) (9) การประยกุตใ์ช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology 

application) ซ่ึงมีมิติมุมมอง 4 ดา้น ประกอบดว้ย  

มิติมุมองดา้นประสิทธิผล  มิติมุมมองดา้นคุณภาพ

การใหบ้ริการ มิติมุมมองดา้นประสิทธิภาพของ

การปฏิบติัราชการ  มิติมุมมองดา้นการพฒันา

องคก์ร  ตามแนวทางของ Balance Scorecard  

แนวทางของสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบ

ราชการ และแนวทางของกองทพัอากาศ 

ท่ีประยกุตใ์ชใ้นมิติมุมมองดา้นประสิทธิผล และ

คุณภาพ ใหร้วมกนั  เพ่ือปรับใหเ้ขา้กบัหลกัการ

วางแผนทางทหารเป็น Ends Ways Means  เพ่ือ

ACSC 

Learning  Organization 

Organization 

Culture 
Leadership Knowledge 

Management 

Organization 

Transformation 

Learning 

Dynamics 

Mission & 

 Strategy 

Acknowledgement of  

Org. Stakeholders 

Information Tech. 

Application 

Human 

ResourcesEmphasi
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ออกแบบการขบัเคล่ือนกลยทุธ์หรือยทุธศาสตร์  

และปรับการคิดเหลือ 3 ระดบั  ไดแ้ก่  ระดบั

นโยบาย  (policy) ระดบัการบริหารจดัการ

management)  และระดบัปฏิบติัการ (operation) 

และเหตุผลจากขอ้มลูความเป็นจริงปัจจุบนั 

ท่ีไดจ้ากผลการวิเคราะห์สงัเคราะห์แบบสอบถาม

และการสมัภาษณ์  ในภาพรวมของระดบัความเป็น

องคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเสนาธิการ 

ทหารอากาศ  ขอ้มลูท่ีไดส้ะทอ้นความเป็นปัจจุบนั

และความคาดหวงัในอนาคตเพ่ือกา้วไปสู่องคก์ร

ขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization--

HPO) และสงัคมฐานความรู้ (knowledge base 

society)  ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบทั้ง 9 ดา้น

ทั้งทางตรงและทางออ้ม มีความสมัพนัธ์ในระดบั

เดียวกนัและขา้มระดบักนั ซ่ึงมีความเช่ือมโยง 

ซ่ึงกนัและกนัทั้งทางตรงและทางออ้มในระดบั

เดียวกนัและขา้มระดบักนั  องคป์ระกอบแต่ละดา้น

จะส่งผลซ่ึงกนัและกนัและจะมีอิทธิพลต่อกนัจาก

ล่างข้ึนบนและจากบนลงล่าง ในระดบัเดียวกนั

และต่างระดบักนั 

 

การอภิปรายผล  

 ผลจากการสงัเคราะห์ขอ้มลูจาก

แบบสอบถาม และการสมัภาษณ์ จากผลการวิจยั

เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เก่ียวกบัองคป์ระกอบ

ความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน

เสนาธิการทหารอากาศ พบวา่ ระดบัความเป็น

องคก์รแห่งการเรียนรู้ 9 ดา้น ของโรงเรียนเสนาธิการ 

ทหารอากาศ ภาพรวมตามความเป็นจริงปัจจุบนั 

มีค่า 3.86 อยูใ่นระดบัสูง ภาพรวมตามความ

คาดหวงัในอนาคตมีค่า 4.69 อยูใ่นระดบัสูงมาก 

ผลต่างค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นตามความ

คาดหวงัในอนาคตกบัความเป็นจริงปัจจุบนั มีค่า 

0.83 สะทอ้นใหเ้ห็นช่องวา่งในปัจจุบนัเพ่ือการ

พฒันาต่อไปในอนาคตจนถึงดีท่ีสุดตามวิสยัทศัน์ 

ท่ีกองทพัอากาศกาํหนดไว ้

  ผลการวิจยัตามขั้นตอนท่ีไดด้าํเนินการ

พบวา่ การแปลงองคป์ระกอบความเป็นองคก์รแห่ง

การเรียนรู้ของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ 

ไปเป็นประเดน็กลยทุธ์ (strategic formulation) ท่ีมี

การจดัอนัดบัตามความเร่งด่วนและความสาํคญั 

โดยมีท่ีมาจากการแสดงความคิดเห็นร่วมกนั 

ของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการดา้นการศึกษา 

ทุกระดบั ประกอบดว้ย 9 ประเด็นกลยุทธ์ (strategic 

themes) 48 กลยทุธ์ย่อย (strategy)  

  ประเดน็กลยทุธ์ท่ี 1 ดา้นการจดัการ

ความรู้ของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ  เพ่ือ

รวบรวมองคค์วามรู้ท่ีมีอยูใ่นองคก์ร ซ่ึงกระจดั

กระจายอยูใ่นตวับุคคล หรือเอกสาร มาพฒันาให้

เป็นระบบ ทุกคนในองคก์รสามารถเขา้ถึงความรู้ 

และพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูรู้้ ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งการแบ่งปันความรู้ใหท้ัว่ทั้ง

องคก์ร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สาํนกังาน

คณะกรรมการพฒันาระบบราชการและสถาบนัเพ่ิม

ผลผลิตแห่งชาติ (2548, หนา้ 4) กล่าววา่ การจดัการ

ความรู้ หมายถึง การรวบรวมองคค์วามรู้ท่ีมีอยู่ 

ในองคก์รซ่ึงกระจดักระจายอยูใ่นตวับุคคล หรือ

เอกสาร มาพฒันาใหเ้ป็นระบบเพ่ือใหทุ้กคน 

ในองคก์รสามารถเขา้ถึงความรู้และพฒันาตนเอง 

ใหเ้ป็นผูรู้้รวมทั้งปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

อนัจะส่งผลใหอ้งคก์รมีความสามารถในเชิงแข่งขนั

สูงสุด ประกอบดว้ยกลยทุธ์ย่อย 8 กลยทุธ์ ไดแ้ก่  

(1) กลยทุธ์ยอ่ยการบ่งช้ีความรู้หรือการคน้หา

ความรู้เพ่ือปรับปรุงการทาํงาน (2) กลยทุธ์ยอ่ยการ

ประมวล หรือกลัน่กรองความรู้ใหส้มบูรณ์เป็น

มาตรฐาน  

(3) กลยทุธ์ยอ่ยการสร้าง หรือแสวงหาความรู้จาก

การรวบรวมขอ้มูล ทั้งภายในภายนอกหน่วยงาน 
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หรือความรู้ดั้งเดิม (4) กลยุทธ์ย่อยกระบวนการ

เปล่ียนผา่นความรู้ หรือการถ่ายโอนเผยแพร่ หรือ

การประยกุตใ์ชเ้พ่ือทาํใหข้อ้มูลถกูตอ้งเท่ียงตรงอยู่

เสมอ (5) กลยทุธ์ยอ่ยการพฒันาช่องทางการเขา้ถึง

ความรู้โดยง่าย สะดวก หรือรวดเร็ว (6) กลยทุธ์ยอ่ย

การจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบอยา่งมีโครงสร้าง  

เช่น การจดัตั้งทีมงาน หรือมีคาํสัง่รับรอง

ผูรั้บผิดชอบโดยตรง (7) กลยทุธ์ยอ่ยการแบ่งปัน

แลกเปล่ียนความรู้หลากหลายวิธี (8) กลยทุธ์ย่อย

การเรียนรู้หรือการส่งเสริมการเรียนรู้ ในระดบัของ

บุคคล หรือทีมงาน หรือองคก์ร 

  ประเด็นกลยุทธ์ท่ี 2 ดา้นการให้

ความสาํคญักบัทรัพยากรบุคคล เพ่ือสนบัสนุน 

ใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการจดัการความรู้ 

ไดเ้รียนรู้และกา้วหนา้อยา่งต่อเน่ือง มีการประกาศ

เกียรติคุณ และการใหร้างวลับุคลากรดีเด่น 

ดา้นการศึกษา และดา้นการปฏิบติังานเพราะวา่ 

ในพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ

บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีพ.ศ. 2546 หมวด 3 

มาตรา 11 ไดร้ะบุวา่ “ส่วนราชการมีหนา้ท่ีพฒันา

ความรู้ในส่วนราชการเพ่ือใหมี้ลกัษณะเป็นองคก์ร

แห่งการเรียนรู้อยา่งสมํ่าเสมอโดยตอ้งรับรู้ขอ้มลู

ข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในดา้น

ต่างๆ เพ่ือนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติัราชการ

ไดอ้ยา่งถกูตอ้งรวดเร็ว และเหมาะสมกบั

สถานการณ์รวมทั้งตอ้งส่งเสริมและพฒันาความรู้

ความสามารถสร้างวิสยัทศันแ์ละปรับเปล่ียน

ทศันคติของขา้ราชการในสังกดัใหเ้ป็นบุคลากรท่ีมี

ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกนัทั้งน้ีเพ่ือ

ประโยชนใ์นการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ

ใหส้อดคลอ้งกบัการบริหารราชการใหเ้กิดผล

สมัฤทธ์ิตามพระราชกฤษฎีกาน้ี” ประกอบดว้ย 

กลยทุธ์ยอ่ย 4 กลยทุธ์ ไดแ้ก่  (1) กลยทุธ์ยอ่ย

สนบัสนุนบุคลากรใหมี้ส่วนร่วมในการแสดงผล

งานดา้นวิชาการของหน่วยงาน (2) กลยทุธ์ยอ่ย

สนบัสนุนใหบุ้คลากรเรียนรู้ หรือพฒันาตนเอง

อยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ืองโดยมีทุนการศึกษาทั้ง

ภายในและต่างประเทศ (3) กลยทุธ์ยอ่ยการ

กระจายอาํนาจในการบริหารงาน ตามสดัส่วนของ

ความรับผิดชอบ หรือความสามารถในการเรียนรู้  

(4) กลยทุธ์ยอ่ยการประกาศเกียรติคุณ หรือ 

ใหร้างวลัแก่บุคลากรดีเด่นดา้นการศึกษา หรือ  

ดา้นการปฏิบติังานอ่ืนๆ  

  ประเดน็กลยทุธ์ท่ี 3 ดา้นภาวะผูน้าํ 

ในการสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ เพ่ือแสดงออก

ถึงการเป็นผูจ้ดัการความรู้ ผูร่้วมเรียน แบบอยา่ง 

ท่ีดีในการเรียนรู้  ผูป้ระสานงานและผูส้นบัสนุน

การเรียนรู้ และการมีวิสยัทศัน์ร่วมกนัขององคก์ร  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Robbins and  Decenzo 

(2004) ; Certo (2006) กล่าววา่  กระบวนการท่ีทาํ

ใหง้านกิจกรรมต่าง  ๆสาํเร็จลงไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดว้ยคน และ

ทรัพยากร ขององคก์ร นอกจากน้ีขอ้ควรในการ

ปฏิบติัท่ีดีเพ่ือไดผู้น้าํท่ีดี คือ ผูบ้งัคบับญัชา

ระดบัสูงตอ้งคดัสรรผูน้าํหน่วยท่ีมีประสบการณ์

การปฏิบติังาน มีคุณสมบติัเพียบพร้อมตาม

คุณลกัษณะท่ีเหมาะสมของหน่วยงานกาํหนดไว ้

เพ่ือนาํคุณสมบติัของผูน้าํมาประกอบในการ

บริหาร และไม่ควรคดัเลือกผูท่ี้จะมาเป็นผูน้าํท่ีมี

ประวติัการศึกษา หรือประวติัการปฏิบติัท่ีไม่ดี 

หรือไม่มีประสบการณ์ปฏิบติังานเขา้รับหนา้ท่ีเป็น

ผูน้าํบริหารการพฒันากลยทุธ์ ประกอบดว้ย 

กลยทุธ์ยอ่ย 5 กลยทุธ์ ไดแ้ก่  (1) กลยทุธ์ยอ่ย

สนบัสนุนใหผู้ป้ฏิบติังานมีการทาํงานดว้ยวิธี

แกปั้ญหาโดยการเรียนรู้ร่วมกนั (2) กลยทุธ์ย่อย

เป็นบุคคลตน้แบบผูช้าํนาญการท่ีมีไฟใฝ่รู้ หรือ

เป็นแบบอยา่งท่ีดีในการเรียน (3) กลยุทธ์ย่อยทาํ
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หนา้ท่ีเป็นผูป้ระสานงาน หรือผูส้นบัสนุนการ

เรียนรู้ในองคก์ร (4) กลยทุธ์ยอ่ยเปิดโอกาสใหทุ้ก

คนแสดงวิสยัทศันร่์วมของการเป็นองคก์รแห่งการ

เรียนรู้ (5) กลยทุธ์ยอ่ยมีความเขา้ใจ หรือตระหนกั

ถึงความสาํคญัในการจดัการความรู้ 

  ประเดน็กลยทุธ์ท่ี 4 ดา้นพนัธกิจ และ

ยทุธศาสตร์ เพ่ือการถ่ายทอดเจตนารมณ์ และ

นโยบายของผูบ้งัคบับญัชาไปสู่การปฏิบติัใหเ้ป็น

รูปธรรม โดยการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์ มาตรา 

77 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพ.ศ.2550 

และมาตรา 16 พระราชบญัญติัจดัระเบียบราชการ

กระทรวงกลาโหม พ.ศ.2503 อีกทั้งกองทพัอากาศ

ไดป้ระเมินสถานการณ์และสภาวะแวดลอ้มแลว้

กาํหนดเป็นวิสยัทศัน์กองทพัอากาศในปี พ.ศ.2562 

ดงัน้ี “กองทพัอากาศชั้นนาํในภูมิภาค (One of the 

best Air Forces in ASEAN)” ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

แนวคิดของ บุญดี บุญญากิจ และคณะ (2549) 

กล่าววา่ กิจกรรมท่ีทาํใหทุ้กคนเขา้ใจถึงส่ิง 

ท่ีองคก์รจะทาํประโยชนท่ี์จะเกิดข้ึนกบัทุกคน 

เพ่ือส่ือสารเก่ียวกบัเป้าหมายของการจดัการ 

ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการขั้นตอน เคร่ืองมือ

ท่ีจะใช ้ ตลอดจนความยากและปัญหาท่ีอาจจะพบ 

ประกอบดว้ยกลยทุธ์ย่อย 5 กลยทุธ์ ไดแ้ก่   

(1)  กลยทุธ์ยอ่ยมีการตรวจสอบสภาวะแวดลอ้ม 

ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือกาํหนดแนวทางในการ

แกปั้ญหาตามเป้าประสงคข์องหน่วย (2) กลยทุธ์

ยอ่ยมีการกาํหนดกรอบ ทิศทาง หรือเป้าประสงค์

การปฏิบติังานของหน่วยในระยะยาว (3) กลยทุธ์

ยอ่ยมีการกาํหนดกลยทุธ์ส่งเสริมการเป็นองคก์ร

แห่งการเรียนรู้ ดว้ยการประสานการเรียนรู้เขา้ไป 

ทุกการดาํเนินงานของหน่วย (4) กลยทุธ์ยอ่ย 

มีกระบวนการตดัสินใจท่ีมีความเช่ือมโยงกนั 

ของจุดมุ่งหมายสุดทา้ยเขา้กบัหนทางและวิธีการ 

เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์(5) กลยทุธ์ยอ่ยกาํหนด

พนัธกิจสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ คาํนึงถึงความ

คาดหวงั ของผูเ้ขา้รับการศึกษา หรือหน่วยงาน 

ตน้สงักดั หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

  ประเดน็กลยทุธ์ท่ี 5 ดา้นการสร้าง

วฒันธรรมองคก์ร เพ่ือเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหย้ึดถือ

เป็นแบบธรรมเนียมจนกลายมาเป็นแนวทางปฏิบติั

ร่วมกนัสืบต่อกนัมา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 

บุญดี  บุญญากิจ และคณะ (2549,หนา้ 54-58) ; 

สุวรรณเหรียญเสาวภาคย ์และคณะ (2548, หนา้ 

48-52) และผลงานวิจยัของจนัทรฉาย ยมสูงเนิน 

(2554) กล่าววา่ การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ทาํ

ไดห้ลายวิธี เช่น การจดัทาํเป็นเอกสารฐานความรู้

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit 

Knowledge อาจจดัทาํเป็นระบบทีมขา้มสายงาน

กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวตักรรมชุมชน 

แห่งการเรียนรู้ ระบบพ่ีเล้ียง การสบัเปล่ียนงาน

การยืมตวับุคลากรมาช่วยงานเวทีแลกเปล่ียน

ความรู้ซ่ึงโดยส่วนใหญ่มกัจะใชวิ้ธีผสมผสาน

เพ่ือใหบุ้คลากรไดเ้ลือกใชวิ้ธีการตามความถนดั

และความสะดวก นอกจากการสร้างวฒันธรรม

องคก์รภายในหน่วยงานของโรงเรียนเสนาธิการ 

ทหารอากาศ แลว้ยงัสามารถส่งเสริมใหเ้กิดเป็น

แนวร่วมทางการปฏิบติัร่วมกบัเหล่าทพัอ่ืนไดอี้ก  

ประกอบดว้ยกลยทุธ์ย่อย 6 กลยทุธ์ ไดแ้ก่   

(1) กลยทุธ์ยอ่ยส่งเสริมงานดา้นองคก์รแห่งการ

เรียนรู้ในงานยทุธการมากกวา่ในงานธุรการ  

(2) กลยทุธ์ยอ่ยมีการเสริมสร้างวิธีการปฏิบติัใน

การแกปั้ญหาอนัเป็นแบบอยา่งยึดถือสืบต่อกนัมา 

หรือกาํหนดค่านิยมร่วมในการทาํงาน (3) กลยทุธ์

ยอ่ยใหค้วามสนใจเก่ียวกบัการปฏิบติัการร่วม

ระหวา่งเหล่าทพั ยึดถือแบบธรรมเนียมปฏิบติัท่ีถกู

หล่อหลอมจนตกผลึกกลายเป็นแนวทางปฏิบติั

ร่วมกนั (4) กลยทุธ์ย่อยมีการทาํงานเป็นทีมทาํให้

เกิด การเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั เพ่ือเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
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นาํไปสู่การพฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งการ

เรียนรู้ (5) กลยทุธ์ยอ่ยมีการถ่ายทอดการเรียนรู้

ระหวา่งคนรุ่นใหม่กบัคนรุ่นเก่า หรือผูอ้าวโุสเป็น

แบบธรรมเนียมปฏิบติัการเรียนรู้ในองคก์ร  

(6) กลยทุธ์ยอ่ยใหค้วามสนใจเก่ียวกบัหลกัการ 

หรือแนวทางปฏิบติัในการทาํงานอยา่งเป็น

ขั้นตอน 

   ประเด็นกลยุทธ์ท่ี 6 ดา้นการให้

ความสาํคญักบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียขององคก์ร

เพ่ือการแสวงหาความร่วมมือกบัหน่วยงาน 

ดา้นความมัน่คง รวมถึงท่ีปรึกษาบุคคลทั้ง

ภายในและภายนอกหน่วยงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

แนวคิดของ บุญดี  บุญญากิจ และคณะ (2549)  

กล่าววา่ การยกยอ่งชมเชยและใหร้างวลั  

เป็นการสร้างแรงจูงใจใหเ้กิดการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของบุคลากร 

ในทุกระดบัโดยขอ้ควรพิจารณาไดแ้ก่คน้หา

ความตอ้งการของบุคลากร ทั้งน้ีส่วนราชการ

ภาครัฐทุกหน่วยงานจะตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไป

ตามท่ีพระราชกฤษฎีกากาํหนดสาํหรับ หมวด 3 

มาตรา 11  เป็นเร่ืองของการนาํหน่วยราชการ

ไปสู่การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้โดยใหส่้วน

ราชการแต่ละหน่วยเร่ิมจากการจดัการความรู้

เพราะการจดัการความรู้เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีจะ

นาํไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้โดยมีสาํนกังาน

คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

เป็นหน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีในการติดตาม และ

ประเมินผล การพฒันาการจดัการความรู้ 

ในองคก์รเป็นการนาํความรู้มาใชพ้ฒันา 

ขีดความสามารถขององคก์รใหไ้ดม้ากท่ีสุด ซ่ึง

มีกระบวนการจดัการความรู้เพ่ือถ่ายทอดและ

แบ่งปันไปยงับุคลากรเป้าหมายไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

เหมาะสมเพ่ือพฒันางานใหมี้คุณภาพและ

ผลสมัฤทธ์ิยิ่งข้ึนการพฒันาคนคือพฒันา

ผูป้ฏิบติังานและพฒันาฐานความรู้ขององคก์ร 

ประกอบดว้ยกลยทุธ์ย่อย 4 กลยทุธ์ ไดแ้ก่   

(1) กลยทุธ์ยอ่ยใหค้วามสาํคญักบัการ

ประเมินผลนายทหารนกัเรียนของหน่วยงานตน้

สงักดั หรือสถาบนัการศึกษาเฉพาะทางทหาร

อาชีพ (2) กลยทุธ์ย่อยมีการแสวงหาความ

ร่วมมือในการเรียนรู้ เช่น การเขา้ร่วมกิจกรรม

กบัหน่วยงานดา้นความมัน่คงต่างๆ  รวมถึง 

ท่ีปรึกษาบุคคลทั้งภายในและภายนอก

หน่วยงาน (3) กลยทุธ์ย่อยใหค้วามสาํคญักบั

เครือข่ายความร่วมมือในการเรียนรู้ เช่น 

วิทยาลยัเสนาธิการทหาร โรงเรียนเสนาธิการ

ทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ  

(4) กลยทุธ์ยอ่ยใหค้วามสาํคญักบันายทหาร

นกัเรียน ดว้ยการแบ่งปันและรับฟังขอ้มูลความ

คิดเห็น เช่น การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และ

เขา้ร่วมกิจกรรม  

 ประเด็นกลยทุธ์ท่ี 7 ดา้นการปรับเปล่ียน

องคก์รเพ่ือสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมในการ

ทาํงานเป็นทีมมุ่งสู่การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

โดยการปรับโครงสร้างองคก์ร (re-organization)  

ใหส้อดคลอ้งตอบสนองภยัคุกคามรูปแบบใหม่ 

หรือปรับวิธีการ กระบวนการ ขั้นตอน การ

ปฏิบติังาน (re-engineering) ใหส้อดคลอ้งกบั 

การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ หรือแนวโนม้การ

ปฏิบติัการทางทหารในอนาคต ท่ีจะเป็นการ

ปฏิบติัการร่วมระหวา่งเหล่าทพั (กองทพับก 

กองทพัเรือ และกองทพัอากาศ) เพราะการเรียนรู้

แต่เพียงเหล่าเดียว จะทาํใหเ้กิดมุมมองท่ีไม่ชดัเจน

และไม่สามารถทาํใหก้ารปฏิบติัการทางทหาร 

เกิดประสิทธิผล แนวทางปฏิบติั คือ เตรียมพร้อม

เพ่ือรับการเปล่ียนแปลงในกรณีท่ีมีการปรับเปล่ียน

ไดอ้ยา่งทนัท่วงที ประชุมสมัมนาเพ่ือวางแผน
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ปรับเปล่ียนตามแนวโนม้ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้

ในอนาคต ตลอดจนปรับหลกัสูตรโรงเรียน 

เสนาธิการทหารอากาศ ใหเ้หลือ 6 เดือน อีก  

6 เดือน ไปศึกษากบัเหล่าทพัอ่ืน เช่น โรงเรียน

เสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ 

หรือสถาบนัทั้ง 3 เหล่าทพั ควรมีสถานท่ีเรียนอยูท่ี่

เดียวกนั เพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนัและใหมี้การ

ติดตามและตรวจสอบวิสยัทศันข์องกองทพัอากาศ

อยา่งใกลชิ้ด ประกอบดว้ยกลยุทธ์ยอ่ย 4 กลยทุธ์ 

ไดแ้ก่ (1) กลยทุธ์ยอ่ยมีการส่งเสริมเพ่ิมคุณค่า 

ดว้ยการใหร้างวลัแก่ผูป้ระสบความสาํเร็จในการ

เรียนรู้ (2) กลยทุธ์ยอ่ยมีการกาํหนดโครงสร้าง

องคก์ร หรือทีมงานท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ (3) กลยทุธ์

ยอ่ยมีวิธีการทาํงานแบบมีส่วนร่วม สร้างเครือข่าย 

ในการทาํงานทั้งภายใน  และภายนอกหน่วยงาน  

(4) กลยทุธ์ยอ่ยมีการกาํหนดวิสยัทศันร่์วม ในการ

มุ่งสู่การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

 ประเดน็กลยทุธ์ท่ี 8 ดา้นการสร้าง

พลวตัการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ และการ

ฝึกฝนทกัษะการเรียนรู้ ดว้ยตนเอง การอบรม

วิธีการทาํงาน และการเรียนรู้เป็นกลุ่ม การสร้าง

ทกัษะการเรียนรู้ในองคก์ร เก่ียวกบัการคิดเชิง

ระบบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ นํ้าทิพย ์  

วิภาวิน (2547, หนา้ 17-21) กล่าววา่ ความสาํเร็จ

ของการจดัการความรู้เกิดจากการผสมผสานการ

ทาํงานระหวา่งองคป์ระกอบของการจดัการความรู้ 

ซ่ึงประกอบไปดว้ย คน กระบวนการ เทคโนโลยี

สารสนเทศ  การสร้างการเรียนรู้ในระดบับุคคล

กลุ่ม และองคก์ร เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ 

ขององคก์รการสร้างทกัษะท่ีสาํคญัในการเรียนรู้

ประกอบดว้ยกลยทุธ์ย่อย 8 กลยทุธ์ ไดแ้ก่   

(1) กลยทุธ์ยอ่ยสนบัสนุนใหมี้การแลกเปล่ียน

เรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การใชก้ระดาน

ข่าวสารอิเลก็ทรอนิกส์ จดหมายข่าว ไลน ์หรือ

เฟสบุ๊ค หรือการประชุม เพ่ือแลกเปล่ียนข่าวสาร 

(2) กลยทุธ์ยอ่ยมีการส่งเสริมการเรียนรู้และการ

ฝึกฝนทกัษะการเรียนรู้เฉพาะทางทหารอาชีพของ

นายทหารนกัเรียนดว้ยตนเอง (3) กลยทุธ์ยอ่ยมีการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ในหน่วยงานเก่ียวกบัการเรียนรู้

ดว้ยวิธีการคาดการณ์ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  

เพ่ือคน้หาแนวทางท่ีดีท่ีสุดในการวางแผน  

(4) กลยทุธ์ยอ่ยมีการส่งเสริมการเรียนรู้ 

ในหน่วยงานเก่ียวกบัการเรียนรู้จากความสาํเร็จ

และปัญหาเพ่ือนาํมาปรับปรุงการทาํงานใหดี้ยิ่งข้ึน 

(5) กลยทุธ์ยอ่ยมีการส่งเสริมการเรียนรู้เฉพาะทาง

ทหารอาชีพ โดยการอบรมวิธีการทาํงานหรือการ

เรียนรู้เป็นกลุ่ม (6) กลยทุธ์ยอ่ยมีการส่งเสริมการ

เรียนรู้ในหน่วยงานเก่ียวกบัการเรียนรู้ดว้ยวิธีการ

ลงมือปฏิบติัและเรียนรู้ร่วมกนั (7) กลยทุธ์ยอ่ย 

มีการสร้างทกัษะการเรียนรู้ในหน่วยงานเก่ียวกบั

การคิดเชิงระบบ (8) กลยทุธ์ยอ่ยมีการสร้างทกัษะ

การเรียนรู้ในหน่วยงานเก่ียวกบัการเรียนรู้ร่วมกนั

เป็นกลุ่ม หรือทีมงาน เพ่ือคน้หาวิธีปฏิบติั หรือ

แนวทางการแกปั้ญหา 

 ประเด็นกลยทุธ์ท่ี 9 ดา้นการประยกุต ์

ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือนาํระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน

ประจาํ มีการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการจดัการความรู้ เพ่ิมความรวดเร็วในการ

เขา้ถึงขอ้มลู การติดต่อส่ือสาร และการเรียนรู้ 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายเฉพาะในการพฒันา

สู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ เพ่ือเป็นการพฒันา 

กาํลงัพลใหมี้ความรู้ความสามารถโดยดาํเนินการ

อบรมกาํลงัพลใหมี้ความรู้ดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศการเรียนรู้จากส่ืออิเลก็ทรอนิกส์

การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชป้ระกอบการ

เรียนการสอนในหอ้งเรียนและการส่งเสริมกาํลงั
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พลใหไ้ดรั้บการศึกษาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในระดบัสูงและสามารถถ่ายทอดความรู้ใหก้บั

กาํลงัพลอ่ืนๆไดใ้นโอกาสต่อไป  

ทั้งในเร่ืองงานประจาํและการจดัการความรู้ เพ่ือ

เพ่ิมความเร็วหรือคุณภาพในการเรียนรู้รวมไปถึง

สามารถหาขอ้มลูต่างๆ โดยใชร้ะบบสารสนเทศได ้

เช่น ใชร้ะบบ e-learning มาใชใ้นการเรียนการ

สอน ช่วยใหล้ดการใชก้ระดาษส่งการบา้น ทาง

อินเตอร์เน็ต แปลงเอกสารทางราชการ คู่มือการ

ปฏิบติังาน หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี บทเรียนใน

อดีต เป็น soft files เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

แนวคิด/หลกัการสงครามยคุใหม่คือสงครามท่ีใช้

เครือข่ายเป็นศูนยก์ลาง (Network Centric Warfare-- 

NCW) ท่ีใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

โดยเช่ือมโยงขอ้มลูเครือข่ายท่ีเป็นศูนยก์ลาง

ระหวา่งหน่วยกองกาํลงัต่างๆ ของฝ่ายเรา ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของนํ้าทิพย ์ วิภาวิน (2547, 

หนา้ 15) กล่าววา่การจดัการความรู้มาจากคาํวา่ 

Knowledge และ Management หมายถึงการจดัการ

สารสนเทศ (Information) และการบริหารคน 

(People) ในทุกองคก์รมีการใชส้ารสนเทศท่ีจดัเกบ็

ไวใ้นรูปดิจิทลั (Digital) และจดัเกบ็ความรู้ใหม่ 

ท่ีบุคคลในองคก์รมี เพ่ือเผยแพร่และแบ่งปัน 

การใชส้ารสนเทศในองคก์รจึงจาํเป็นตอ้งใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบอินทราเน็ต และ

โซลชูัน่กรุ๊ปแวร์ เป็นเคร่ืองมือโดยการจดัเกบ็

ความรู้นั้นไม่เพียงเฉพาะความรู้ในองคก์รแต่เป็น

ความรู้นอกองคก์รท่ีเป็นประโยชนต่์อการทาํงาน

ขององคก์รดว้ยประกอบดว้ยกลยทุธ์ยอ่ย 4 กลยุทธ์ 

ไดแ้ก่ (1) กลยทุธ์ยอ่ยมีการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือการเผยแพร่ขอ้มลู เช่น (การเขา้ถึง

ขอ้มลู ตรงกบัไลน ์หรือเฟสบุ๊ค (3) กลยทุธ์ยอ่ยมี

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสาํหรับการสนบัสนุน

การปฏิบติังานประจาํใหมี้ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  

(4)  กลยทุธ์ยอ่ยมีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการจดัการความรู้ใหมี้ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

ข้อเสนอแนะ  

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1. ควรปรับปรุงนโยบายแผนแม่บท

วิสยัทศันก์าํหนดเป้าหมายท่ีชดัเจนเพ่ือเป็น

เคร่ืองช่วยใหบุ้คลากรของโรงเรียนเสนาธิการ 

ทหารอากาศ  มีกรอบการดาํเนินงานท่ีชดัเจน 

และมุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกนั 

2.  ควรจดัใหมี้โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ีรองรับ หรือ เอ้ือใหเ้กิดการแลกเปล่ียนความรู้ 

เช่น สถานท่ีหรือเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ ท่ีช่วยให้

บุคลากรไดแ้ลกเปล่ียนความรู้กนัอยา่งเพียงพอ

และทัว่ถึงรวมทั้งสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ

แบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้เช่น มีเวทีใหก้าร

ประชุมสมัมนา เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น

ความรู้ในทุกระดบัอยา่งกวา้งขวาง 

3. การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใหเ้ป็นประโยชนโ์ดยเป็นส่ือกลางในการจดัเกบ็

ความรู้ใหเ้ป็นระบบ และสามารถเขา้ถึงไดง่้าย เช่น 

การจดัทาํระบบการจดัการสารสนเทศ (MIS) 

ระบบคลงัขอ้มลูการจดัทาํเวบ็ไซต ์เพ่ือเป็น

ส่ือกลางในการแลกเปล่ียนความรู้ของบุคลากร 

(Blog) และการประชาสมัพนัธ์ข่าวสาร 

ใหป้ระชาชนทัว่ไปท่ีสนใจไดรั้บทราบรวม 

ทั้งระบบ e-learning ท่ีสามารถเรียนรู้ไดต้าม

อธัยาศยั ทุกท่ีทุกเวลาสามารถเลือกเรียนไดต้าม

ความสามารถและความสนใจของตนเองอีกดว้ย 

 

 

 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจยัต่อไป 
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 1. ควรศึกษาวิจยั  เร่ืองการเปรียบเทียบ

ระดบัการความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ระหวา่ง

โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศกบัสถาบนัการศึกษา

อ่ืนๆ เพ่ือใหเ้กิดการปรับปรุงมาตรฐาน 

ของแบบสอบถาม และสามารถวดัผลเปรียบเทียบ

ระดบัการจดัการความรู้ระหวา่งสถาบนั เพ่ือให้

ทราบถึงขอ้ดีของแต่ละสถาบนัเพ่ือการพฒันาท่ีดีข้ึน

อยา่งต่อเน่ือง 

2. ควรศึกษาวิจยั เร่ือง กลยทุธ์ท่ีจะ

นาํไปสู่ความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ เพ่ือให้

โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กา้วไปสู่การเป็น

องคก์รแห่งการเรียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและยัง่ยืน 

3.  ควรศึกษาวิจยั  เร่ือง การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศในการจดัการความรู้โดยเฉพาะเพ่ือทาํ

ใหเ้กิดองคค์วามรู้ท่ีถ่องแทเ้ฉพาะเร่ือง 

 4. ควรศึกษาวิจยั  เร่ือง  การวดัระดบั

ความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้(Learning 

Organization-- LO)  ของกองทพัอากาศ  เพ่ือ

พฒันาไปสู่องคก์ารขีดสมรรถนะสูง  (High 

Performance Organization--HPO)  ต่อไปในอนาคต  

และการกา้วเขา้สู่สงัคมฐานความรู้ (Knowledge 

Base  Society) 
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การวเิคราะห์ปัจจัยคดัสรรทีส่่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวถิีพทุธเน้นจิตอาสา 

An analysis of Selected Factors Affecting the Effectiveness of the Buddhism-Oriented 

Schools Focusing on Public Mind 

  

                                                                                เลิศศิลป์  รัตนมุสิกและ สุบิน ยรุะรัช 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัแบบผสมผสาน มีวตัถุประสงค ์(1) เพ่ือพฒันาตวับ่งช้ีประสิทธิผล (2) เพ่ือวิเคราะห์

ปัจจยัคดัสรรท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล และ (3) นาํเสนอแนวทางการพฒันาประสิทธิผล ของโรงเรียนวิถีพุทธเนน้จิตอาสา 

สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูอ้าํนวยการโรงเรียน รอง

ผูอ้าํนวยการโรงเรียน และครูของโรงเรียนวิถีพุทธเนน้จิตอาสา จาํนวน 590 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 

แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ แบบบนัทึก และแบบสังเกต วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชส้ถิติค่าความถ่ี  ร้อยละ  ค่ามชัฌิมเลข

คณิตหรือค่าเฉล่ีย  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ค่าความเบ ้และค่าความโด่ง   ของตวัแปรแฝงและตวัแปรสงัเกตได ้

การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสงัเกตได ้โดยวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั ผลการวิจยั

พบวา่ ผลการพฒันาตวับ่งช้ีประสิทธิผล ไดอ้งคป์ระกอบหลกั จาํนวน 6 องคป์ระกอบ และตวับ่งช้ีจาํนวน 44 ตวับ่งช้ี 

โมเดลปัจจยัคดัสรรท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล มีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์โดยพิจารณาจาก ค่าไค-

สแควร์ (X2 )  = 112.77 องศาอิสระ (df) = 98 ความน่าจะเป็น (P) = 0.09 ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) = 0.98 ดชันี

วดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) = 0.96 และดชันีรากท่ีสองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ 

(RMSEA) = 0.02 ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออ้ม อิทธิพลรวมมากท่ีสุด คือ สภาพแวดลอ้มภายใน

องคก์าร สาํหรับแนวทางการพฒันาประสิทธิผล เชิงนโยบาย มีจาํนวน 6 ขอ้ 

 

คําสําคัญ: ปัจจยัคดัสรร, ประสิทธิผล, โรงเรียนวิถีพุทธ, จิตอาสา 

  

Abstract 

 The purposes of this survey research were: (1) to develop the effectiveness indicators; (2) to analyze selected 

factors affecting the effectiveness; and (3) to propose schemes to develop the effectiveness of the Buddhism-oriented 

schools focusing on public mind under The Office of Basic Education Commission (OBEC). There were 590 samples 

including school directors, vice directors, and teachers in the Buddhism-oriented schools. Research instruments used 

were questionnaires, interview forms, recording forms, and observation forms. Descriptive statistics were used to 

analyze the data. The results revealed that the development of effectiveness indicators consisted of 6 main elements 

and 44 indicators. The model of selected factors affecting the effectiveness was compatible with empirical data by 

considering Chi-square (X2) of 112.77, the degree of freedom of .98, probability of .09, GFI of .98, AGFI of .96, and 

RMSEA of .02. The factors directly, indirectly, and wholly influencing on the effectiveness were the organizational 
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environments. There were 6 methods for developing the policies in morality and ethics such as the integrative tasks, 

innovating moral and ethical first-class schools, and carrying on the doctrine in schools. Furthermore, there were 9 

methods in practice and taking action such as forming the strategic plans, teaching and learning morality and ethics 

connecting to real life. 

  

Keywords:  selected Factors, effectiveness, Buddhism-oriented school, public mind   

 

ความนํา  

จากปัญหาสงัคม อาทิ เช่นปัญหาความไม่

ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ปัญหาทางศีลธรรมและ

จริยธรรม และปัญหาทางดา้นจิตใจจนทาํใหห่้วงวา่

ปัญหาต่างๆ เหล่าน้ีจะเป็นอุปสรรคต่อ การพฒันา

ประเทศในอนาคตโดยเฉพาะปัญหาทางดา้นเดก็และ

เยาวชนท่ีจะเป็นกาํลงัสาํคญัในการพฒันาประเทศใน

อนาคต ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีเด็กและเยาวชนท่ีกาํลงัอยูใ่นวยั

ศึกษา  เล่าเรียน มีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม อาทิ การแต่ง

กายไม่ถกูตอ้ง เท่ียวเร่ร่อนตามท่ีสาธารณะ แสดงกิริยา

วาจาไม่สุภาพ จบักลุ่มมัว่สุมก่อความเดือดร้อนรําคาญ 

หรือมีสารเสพติด ด่ืมเหลา้ สูบบุหร่ี ทะเลาะวิวาท ติดเกม 

มีเพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร เป็นตน้ โดยแต่ละปีเด็ก

และเยาวชนจะเพ่ิมปริมาณจาก การกระทาํความผิดทุกปี 

นบัวา่มีผลต่อคุณธรรม จริยธรรม ของเดก็และเยาวชน

เป็นอยา่งยิ่ง (คมเพชร  ฉตัรศุภกลุ, 2547) นอกจากน้ี 

สุวิมล วอ่งวานิช และคณะ (2550) ไดก้ล่าวไวว้า่ มี

งานวิจยัมากมายท่ีช้ีใหเ้ห็นถึงสังคมท่ีเป็นอนัตราย 

ล่อแหลมทาํใหเ้ดก็และเยาวชน ของไทย หมกมุ่น ช่ืนชม 

หลงใหลกบัค่านิยมทางสังคมท่ีเนน้วตัถุนิยมมากเกิน

ความพอดี จนละเลยการยึดมัน่ ใน ศาสนธรรม 

กระบวนการควบคุมปัจจยัส่ิงแวดลอ้มรอบขา้งท่ีเป็นพิษ

ต่อเยาวชน นบัวนัจะทาํใหย้ากยิ่งข้ึน จนหลายเร่ืองไม่

สามารถควบคุมได ้จึงเป็นความจาํเป็นเร่งด่วนท่ีตอ้ง

พฒันาคุณภาพคนโดยเนน้การสร้างคุณลกัษณะท่ีดีของ

บุคคล (good character) ใหเ้ป็นคนมีคุณธรรม  

 ในขณะท่ีการศึกษาถือไดว้า่เป็นเคร่ืองมือสาํคญั

ในการพฒันาความรู้ ความคิด ความประพฤติ ทศันคติ 

ค่านิยม และคุณธรรมบุคคล เพ่ือใหเ้ป็นพลเมืองท่ีดีมี

คุณภาพ และประสิทธิภาพ การพฒันาประเทศยอ่มทาํได้

สะดวกราบร่ืน และไดรั้บผลท่ีแน่นอนรวดเร็ว เป้าหมาย

การจดัการศึกษาจะตอ้งมุ่งเนน้สร้างสรรคส์งัคมใหมี้

ลกัษณะท่ีเอ้ือต่อการพฒันาประเทศชาติ โดยระบบ และ

มุ่งสร้าง “คน” หรือ “ผูเ้รียน” ซ่ึงเป็นผลผลิตโดยตรง ให้

มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคมี์ศกัยภาพ และความสามารถ

ท่ีจะพฒันาตนเองและนาํไปสู่ความสาํเร็จได ้(วฒันาพร 

ระงบัทุกข ์, 2542) ดว้ยคุณค่าอนัอนนัตข์ององคค์วามรู้

ในพุทธธรรมและระบบไตรสิกขาท่ีชดัเจนในการศึกษา

พฒันาผูเ้รียนทุกวยั กระทรวงศึกษาธิการโดยสาํนกั

พฒันานวตักรรมการจดัการศึกษา สาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงมีแนวคิดท่ีจะ

ส่งเสริมใหส้ถานศึกษานาํระบบของพุทธธรรมมา

ประยกุตก์บัระบบการจดัการเรียนการสอนใน

สถานศึกษาในปัจจุบนั อีกทั้งเพ่ือพฒันาเยาวชนไทยให้

เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ตามพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ท่ีไดเ้นน้

คุณสมบติั ของการเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข อนั

เป็นเป้าหมายแทข้องพระพุทธธรรมอยูแ่ลว้ ใหมี้ความ

ชดัเจนโดยผา่นการดาํเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธ 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546  เป็นตน้มา และตั้งแต่ปีการศึกษา 

2552 เร่ิมโรงเรียนวิถีพุทธเนน้จิตอาสา 

 ดงันั้นการศึกษาเก่ียวกบัประสิทธิผลของการ

บริหารโรงเรียนวิถีพุทธเนน้จิตอาสาจึงถือวา่เป็นเร่ืองท่ี
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ควรดาํเนินการเป็นอยา่งยิ่ง เพราะวา่ “ประสิทธิผล” จะ

เป็นเคร่ืองช้ีวดัความสาํเร็จ หรือส่ิงบ่งบอกถึง

ความสามารถในการปฏิบติัภารกิจขององคก์ารวา่บรรลุ

เป้าหมายหรือไม่ และมีปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลต่อระดบั

ประสิทธิผลขององคก์าร ดงัมีนกัวิจยัหลายท่านกล่าวถึง

ประสิทธิผลองคก์ารเช่น Hannan and Freeman (1977) 

กล่าววา่ประสิทธิผลองคก์าร หมายถึง องคก์ารสามารถ

ดาํเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์อง

องคก์ารท่ีกาํหนดไว ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Barnard (1968) 

ท่ีวา่ประสิทธิผลองคก์ารคือ การตอบสนองวตัถุประสงค์

ขององคก์ารอยา่งสมบูรณ์ ความเขม้ของการตอบสนอง

อยา่งสมบูรณ์จะเป็นตวัช้ีวดัความเขม้ของประสิทธิผล 

ส่วน Kopelman (1986) พิจารณาประสิทธิผลองคก์ารไว้

วา่ ข้ึนอยูก่บัผลิตภาพขององคก์าร (productivity) โดย

ผลิตภาพคือ อตัราส่วนของผลผลิตต่อปัจจยันาํเขา้ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบั สุทธิพงษ ์ ยงกมล (2543) ท่ีกล่าววา่ 

ประสิทธิผลองคก์ารตอ้งการปัจจยั 2 ส่วน คือ ปัจจยั

ประสิทธิภาพ (efficiency) ซ่ึงหมายถึงการบรรลุ

เป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว ดว้ยการใชท้รัพยากร 

เช่น คน เงิน เวลา วสัดุอุปกรณ์ ไดอ้ยา่งคุม้ค่าและ

เหมาะสม อีกส่วนหน่ึงคือ ปัจจยัประสิทธิผล

(effectiveness) ซ่ึงหมายถึงการพิจารณาทั้งระบบ ไดแ้ก่ 

ผลผลิต ผลลพัธ์ประสิทธิภาพ เป็นตน้  สาํหรับการ

วิเคราะห์ปัจจยัคดัสรรท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ

โรงเรียนวิถีพุทธเนน้จิตอาสา ไดป้ระยกุตใ์ชต้ามกรอบ

แนวคิดของ Steers(1985) ท่ีเนน้กระบวนการสาํคญัท่ี

สมัพนัธ์กบัประสิทธิผลขององคก์าร ซ่ึงครอบคลุมมิติ

สาํคญั 3 มิติ คือ1) การตระหนกัและใหค้วามสาํคญักบั

การบรรลุเป้าหมายสูงสุดท่ีเป็นไปได ้2) การพิจารณา

องคก์ารเชิงระบบท่ีเนน้ความสาํคญัของปฏิสมัพนัธ์

ระหวา่งองคก์ารกบัส่ิงแวดลอ้มและ 3) เนน้พฤติกรรม

ของบุคคลในองคก์าร โดยเนน้ความเขา้ใจในบทบาทของ

พฤติกรรมของบุคคล ท่ีส่งผลกระทบต่อผลิตผลของ

องคก์าร และความจาํเป็นของความสอดคลอ้งระหวา่ง

เป้าหมายส่วนบุคคลกบัเป้าหมายขององคก์าร มีตวัแปรท่ี

มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององคก์าร 4 ดา้น คือ (1)  

ปัจจยัดา้นลกัษณะองคก์าร ไดแ้ก่ โครงสร้างองคก์ารและ

เทคโนโลยี (2) ปัจจยัดา้นลกัษณะของสภาพแวดลอ้ม 

ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ารและสภาพแวดลอ้ม

ภายนอกองคก์าร (3) ปัจจยัดา้นลกัษณะของบุคคล ไดแ้ก่ 

ความผกูพนัและการปฏิบติังาน (4) ปัจจยัดา้นนโยบาย

การปฏิบติังาน ไดแ้ก่ การกาํหนดเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ท่ี

ชดัเจน การแสวงหาและการใชท้รัพยากรอยา่งมี

ประสิทธิภาพ กระบวนการติดต่อส่ือสาร ภาวะผูน้าํและ

การตดัสินใจ และการปรับตวัขององคก์ารและการริเร่ิม

ส่ิงใหม่ๆ  รวมถึงการสงัเคราะห์งานวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ี

คาดวา่จะส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธเนน้

จิตอาสาโดยตรง คือ (5) ปัจจยัดา้นการจดัการเรียนการ

สอน ไดแ้ก่ การเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั การบูรณาการตาม

หลกัพุทธธรรมและวิธีการสอนหลากหลาย  

จากขอ้มลูและเหตุผลท่ีกล่าวมาทั้งหมด ผูวิ้จยัจึง

สนใจท่ีจะทาํการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ปัจจยัคดัสรรท่ี

ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธเนน้จิตอาสา 

สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือ

จะไดข้อ้คน้พบแนวทางการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธเนน้

จิตอาสา ใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงการส่งผลต่อ

คุณภาพการศึกษาโดยรวมของประเทศและยงัเป็น

แนวทางใหโ้รงเรียนทัว่ไปไดน้าํไปประยกุตใ์ชใ้นการ

พฒันาคุณธรรม จริยธรรม ของนกัเรียนใหมี้คุณภาพ 

อยา่งย ัง่ยืนตลอดไป 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพ่ือพฒันาตวับ่งช้ีประสิทธิผลของ 

โรงเรียนวิถีพุทธเนน้จิตอาสา  สงักดัสาํนกังาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจยัคดัสรรท่ีส่งผลต่อ 

ประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธเนน้จิตอาสา สงักดั

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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3. เพ่ือนาํเสนอแนวทางการพฒันา 

ประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธเนน้จิตอาสา ทั้งเชิง

นโยบาย เชิงปฏิบติัและการดาํเนินงาน 

 

สมมติฐานการวจัิย 

สมมติฐานท่ี 1 : ลกัษณะขององคก์าร                

มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธ

เนน้จิตอาสา (ญาณิศา  บุญจิตร, 2552 ; เจริญศรี พนัปี, 

2553) 

 สมมติฐานท่ี 2 : ลกัษณะขององคก์าร                  

มีอิทธิพลทางออ้มต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธ

เนน้จิตอาสา โดยส่งผลผา่นตวัแปรลกัษณะบุคลากร  

(สุทธิพงศ ์ ยงกมล, 2543;  ธวชั กรุดมณี, 2550 ) 

สมมติฐานท่ี 3 : สภาพแวดลอ้มภายใน 

องคก์าร มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของ 

โรงเรียนวิถีพุทธเนน้จิตอาสา (ญาณิศา บุญจิตร์, 2552; 

นฤทธ์ิ  แสงสุขสวา่ง, 2552 ) 

 สมมติฐานท่ี 4 : สภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร 

มีอิทธิพลทางออ้มต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธ

เนน้จิตอาสา โดยส่งผา่นตวัแปรลกัษณะบุคลากร  

(กมลวรรณ  รอดจ่าย, 2552; เจริญศรี พนัปี, 2553) 

 สมมติฐานท่ี 5 : ลกัษณะบุคลากร                       

มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธ

เนน้จิตอาสา (สุทธนา ฮัน่เกียรติพงษ;์ กมลวรรณ   

รอดจ่าย, 2552 ; Bentley, 1988) 

 สมมติฐานท่ี 6 : นโยบายการบริหารและการ

ปฏิบติั มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถี

พุทธเนน้จิตอาสา (Duke,1987;  Chrispeels and Ann, 

1990) 

สมมติฐานท่ี 7 : นโยบายการบริหารและ 

การปฏิบติั มีอิทธิพลทางออ้มต่อประสิทธิผลของ

โรงเรียนวิถีพุทธเนน้จิตอาสา โดยส่งผลผา่นตวัแปร

ลกัษณะบุคลากร (นฤทธ์ิ แสงสุขสวา่ง, 2552;  

กมลวรรณ รอดจ่าย, 2552 ) 

 สมมติฐานท่ี 8 : การจดัการเรียนการสอน  

มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธ

เนน้จิตอาสา (ชาตรี  นามคุณ, 2552; นฤทธ์ิ แสงสุขสวา่ง, 

2552)  

สมมติฐานท่ี 9 : การจดัการเรียนการสอน  

มีอิทธิพลทางออ้มต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธ

เนน้จิตอาสา โดยส่งผลผา่นตวัแปรลกัษณะบุคลากร  

(สมคิด  โพธ์ิจุมพล,2548; วรินทวา ป้ันงาม, 2550) 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 โรงเรียนวิถีพุทธเนน้จิตอาสา 

 เม่ือประมาณปี พ.ศ. 2554  โรงเรียนวิถีพุทธ 

จาํนวนหน่ึงจากทุกเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดม้าพบกนัโดย

การเชิญของสาํนกัพฒันานวตักรรมการจดั

การศึกษา  สพฐ. เพ่ือมาแลกเปล่ียนการจดักิจกรรมการ

เสริมสร้างคุณธรรม มีแนวทางการพฒันาโรงเรียนวิถี

พุทธเนน้จิตอาสา 20 กิจกรรม   การพบกนัคร้ังนั้นเราไป

ศึกษาดูงานโรงเรียน  3 แห่งในจงัหวดันครราชสีมา ท่ี

เด่นในเร่ืองการสร้างคนใหเ้ป็นคนดี ดว้ยกิจกรรม

หลากหลาย  ไดแ้ก่ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา โรงเรียน

บา้นแปรง และโรงเรียนสะแกราชวิทยาคม  

จาก การประชุมแลกเปล่ียนกนัคร้ังนั้น  ต่อเน่ืองมาถึง

วนัท่ี 5-7 มิถุนายน 2555 ไดจ้ดัใหโ้รงเรียนส่วนหน่ึง

ประมาณ 30 แห่ง ไดม้าเล่าสู่กนัฟังและเป็นตวัแทนการ

ประชุมหารือเพ่ือร่วมจดักิจกรรมในปีงบ ประมาณ 2555 

ไดข้อ้สรุปวา่ แบ่งโรงเรียน232 โรงเรียน เป็น 6 

กลุ่ม   กลุ่ม 1 = 37 โรงเรียน   กลุ่ม 2 = 36 โรงเรียน  กลุ่ม 

3 = 46 โรงเรียน    กลุ่ม 4 = 40 โรงเรียน      กลุ่ม 5 = 34

โรงเรียน   กลุ่ม 6 = 39 โรงเรียน   ทั้ง  6 กลุ่มวางแผนให้

โรงเรียนในกลุ่มตนเองมาเล่าแลกเปล่ียนและตอบโจทย์

วา่เราจะมี แนวทางใหน้กัเรียนเป็นคนดีไดอ้ยา่งไรบา้ง 

คาดวา่ทั้ง ๖ กลุ่มจะจดักิจกรรมภายในเดือนสิงหาคม 

2555  โดยดูขอ้มลูประธานการจดักิจกรรมไดร้วมทั้ง ขอ

เชิญติดตามขอ้มลูไดจ้ากประธานแต่ละกลุ่ม 
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กรอบแนวคิดการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

 วธีิดําเนินการวจัิย  

 การดาํเนินการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้บ่งออกเป็น 2 

ระยะ ไดแ้ก่  

 ขั้นตอนการวิจยัระยะท่ี 1  กาพฒันาตวับ่งช้ีประสิทธิผล

ของโรงเรียนวิถีพุทธเนน้จิตอาสา ดาํเนินการวิจยัแบ่ง

ออกเป็น 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1  การสร้างตวับ่งช้ี 

 ขั้นตอนท่ี 2  การพฒันาและตรวจสอบคุณภาพ

ของตวับ่งช้ี 

ขั้นตอนการวิจยัระยะท่ี 2  การวิเคราะห์ปัจจยัคดัสรรท่ี

คาดวา่น่าจะส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธ

เนน้จิตอาสา ดาํเนินการวิจยัแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1  ศึกษาองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งและ

กาํหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั 

 ขั้นตอนท่ี 2  กาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 ขั้นตอนท่ี 3  สร้างและพฒันาเคร่ืองมือวิจยั 

 ขั้นตอนท่ี 4  การวิเคราะห์ขอ้มลู 

 ขั้นตอนท่ี 5  สรุปและนาํเสนอผลการวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร ไดแ้ก่ โรงเรียนวิถีพุทธ 

เนน้จิตอาสา  สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2555 จาํนวน 236 โรงเรียน  

กลุ่มตวัอยา่งผูวิ้จยัไดสุ่้มโรงเรียนวิถี       

พุทธเนน้จิตอาสาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใชก้ารสุ่มแบบ                      

แบ่งชั้น ตามลกัษณะภูมิศาสตร์เป็น  5  กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) 

กลุ่มภาคกลางและกรุงเทพมหานคร (2) กลุ่มภาค

ตะวนัออก (3) กลุ่มภูมิะวนัออกเฉียงเหนือ (4) กลุ่ม

ภาคเหนือ และ (5) กลุ่มภาคใต ้ไดโ้รงเรียนท่ีเป็นกลุ่ม

ตวัอยา่ง จาํนวน 200 โรงเรียน 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

แบบสมัภาษณ์เป็นการสมัภาษณ์ 

แบบเจาะลึก (In-depth interview) เก่ียวกบัการพฒันาตวั

บ่งช้ีประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธเนน้จิตอาสา จาก

ผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวน 5 คน/รูป ไดแ้ก่ พระสงฆ ์

นกัวิชาการ ศึกษานิเทศก ์ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน  

แบบสอบถามปัจจยัคดัสรรท่ีส่งผล 

ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธเนน้จิตอาสา 

แบบสงัเกต แบบสมัภาษณ์แบบไม่ 

เป็นทางการ แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จากประธาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูอ้าํนวยการ

โรงเรียน รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน และครูผูส้อนของ

โรงเรียนคุณธรรมชั้นนาํ 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. ขอ้มลูเชิงปริมาณผูวิ้จยัส่ง แบบสอบถาม

พร้อมหนงัสือขอความร่วมมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล

จากวิทยาลยับณัฑิตศึกษาดา้นการจดัการ  มหาวิทยาลยั

ศรีปทุม ไปยงัโรงเรียนวิถีพุทธเนน้จิตอาสาท่ีเป็นกลุ่ม

ตวัอยา่ง  

2. ขอ้มลูเชิงคุณภาพ ผูวิ้จยัดาํเนินการเกบ็

รวบรวมขอ้มูลและการจดัทาํขอ้มลู โดยนาํขอ้มลูท่ีได้

จากขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  ตรวจสอบขอ้มลู  

วิเคราะห์ขอ้มลู  ซ่ึงทั้ง 3 กระบวนการน้ีจะทาํควบคู่ไป

กบักระบวนการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  และขั้นตอนสุดทา้ย

นาํขอ้มลูท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์มาเขียนรายงานการวิจยั 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

                 1.วิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของกลุ่ม 

ตวัอยา่ง ไดแ้ก่  ค่าความถ่ี  ร้อยละ  ค่ามชัฌิมเลขคณิต

หรือค่าเฉล่ีย  (mean)  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(standard deviation) ค่าความเบ ้ (Skewness)  และค่า

ความโด่ง  (kurtosis) ของตวัแปรแฝงและตวัแปรสังเกต

ได ้การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสงัเกตได ้

โดยวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั  

 2. วิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความสอดคลอ้งของ

ปัจจยัคดัสรรท่ีคาดวา่น่าจะส่งผลต่อประสิทธิผลของ

โรงเรียนวิถีพุทธเนน้จิตอาสา  ท่ีผูวิ้จยัไดศึ้กษากบัขอ้มลู

เชิงประจกัษ ์ พร้อมทั้งคาํนวณหาขนาดอิทธิพลทางตรง

อิทธิพลทางออ้ม  และอิทธิพลรวมของปัจจยัคดัสรรท่ี

คาดวา่น่าจะส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธ

เนน้จิตอาสา รวมถึงค่าสถิติแสดงเสน้อิทธิพลทางตรง

และทางออ้ม (direct – indirect effect) และอิทธิพลรวม 

(total  effect ) ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ

โรงเรียนวิถีพุทธเนน้จิตอาสา ใชค่้าสถิติ  ไดแ้ก่  ค่า        

ไค-สแควร์ ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน ดชันีวดัระดบั

ความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้  ดชันีรากกาํลงัสองเฉล่ีย

ของส่วนท่ีเหลือ  ดชันีรากท่ีสองของค่าเฉล่ีย  ความคลาด

เคล่ือนโดยประมาณ  

3. วิเคราะห์ขอ้มลูเชิงคุณภาพใช ้การ 

 วิเคราะห์แบบอุปนยั  โดยการตีความสร้างขอ้สรุป จาก

ขอ้มลูท่ีเกบ็รวบรวมมาได ้การวิเคราะห์โดยการจาํแนก

ชนิดของขอ้มลู คือ  การจาํแนกขอ้มลูออกเป็น 2 ชนิด  

ทั้งโดยวิธีท่ีใชแ้นวคิดทฤษฎีและไม่ใชท้ฤษฎี 

 

ผลการวจัิย  

ผลการวิจยัท่ีสาํคญั สรุปไดด้งัน้ี 

1.  ผลการพฒันาตวับ่งช้ีประสิทธิผลของ

โรงเรียนวิถีพุทธเนน้จิตอาสา สงักดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบวา่ ได้

องคป์ระกอบหลกั จาํนวน 6 องคป์ระกอบ และตวับ่งช้ี

จาํนวน 44 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ องคป์ระกอบดา้นกายภาพ 

จาํนวน 8 ตวับ่งช้ี องคป์ระกอบดา้นการเรียนการสอน 

จาํนวน 6 ตวับ่งช้ี องคป์ระกอบดา้นการส่งเสริมวิถีพุทธ

เนน้จิตอาสา จาํนวน 10 ตวับ่งช้ี องคป์ระกอบดา้น

กิจกรรมประจาํวนัพระ จาํนวน 5 ตวับ่งช้ี องคป์ระกอบ

ดา้นพฤติกรรมครู ผูบ้ริหารโรงเรียน และนกัเรียน 
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จาํนวน 6 ตวับ่งช้ี และองคป์ระกอบดา้นความพึงพอใจท่ี

มีต่อโรงเรียนวิถีพุทธเนน้จิตอาสา จาํนวน 9 ตวับ่งช้ี 

ตามลาํดบั 

2.  ผลการวิเคราะห์ปัจจยัคดัสรรท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธเนน้จิตอาสา                        

สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พบวา่  

  2.1 โมเดลปัจจยัคดัสรรท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธจิตอาสา มีความ

สอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์โดยพิจารณา

จาก ค่าไค-สแควร์เท่ากบั 112.77 ท่ีองศาอิสระ 98 มีค่า

ความน่าจะเป็นเท่ากบั 0.09 ค่าดชันีวดัระดบัความ

กลมกลืนมีค่าเท่ากบั 0.98 ค่าดชันีวดัระดบัความ

กลมกลืนท่ีปรับแก ้มีค่าเท่ากบั 0.96 และค่าดชันีรากท่ี

สองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนกาํลงัสองของการ

ประมาณค่า มีค่าเท่ากบั 0.02 

  2.2 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธเนน้จิตอาสาสูงสุดคือ

สภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร รองลงมา คือ ลกัษณะของ

องคก์าร การจดัการเรียนการสอน และนโยบายการ

บริหารและการปฏิบติั และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางออ้ม

สูงสุด คือ สภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร รองลงมา คือ 

นโยบายการบริหารและการปฏิบติัและการจดัการเรียน

การสอน ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลรวมมากท่ีสุด คือ 

สภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร รองลงมา คือ การจดัการ

เรียนการสอน นโยบายการบริหารและการปฏิบติัและ

ลกัษณะขององคก์าร ตามลาํดบั 

 3. แนวทางการพฒันาประสิทธิผลของ

โรงเรียนวิถีพุทธเนน้จิตอาสา 

       3.1 แนวทางเชิงนโยบายสาํหรับ

กระทรวงศึกษาธิการ และสาํนกังานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ การบูรณาการงานคุณธรรม 

จริยธรรม การสร้างโรงเรียนคุณธรรมชั้นนาํใหเ้ป็น

ตน้แบบท่ีย ัง่ยืน การนาํตวับ่งช้ีประสิทธิผลไปประยกุตใ์ช ้

การสืบทอดหลกัคิด และคาํสอนท่ีเป็นศูนยร์วมแห่ง

ศรัทธาของประเทศ การปรับการเรียนการสอนคุณธรรม 

จริยธรรม และการนาํผลการวิจยัท่ีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผล

ต่อการบริหารจดัการสถานศึกษาไปประยกุตใ์ช ้

แนวทางเชิงปฏิบติัและการ 

ดาํเนินงาน สาํหรับโรงเรียนวิถีพุทธเนน้จิตอาสา ไดแ้ก่   

การจดัทาํแผนกลยทุธ์ การจดัทาํโครงการสู่การปฏิบติั 

การนาํปัจจยัท่ีส่งผลจากผลการวิจยัไปประยกุตใ์ชใ้นการ

บริหารจดัการ การนาํตวับ่งช้ีประสิทธิผลไปประเมินภาค

เรียนละคร้ัง การจดัการเรียนการสอนคุณธรรม จริยธรรม 

ผา่นกระบวนการ/กิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกบัชีวิตจริง การ

พฒันาครูและบุคลากรหลกัเพ่ือขยายผลการถ่ายทอด

คุณธรรม จริยธรรม การนิเทศติดตามท่ีเป็นระบบและ

ต่อเน่ือง การสรุปผลการดาํเนินการตามโครงการ รวมทั้ง

ปัญหา อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ และการแต่งตั้ง

คณะกรรมการดาํเนินงานขบัเคล่ือนดา้นคุณธรรม 

จริยธรรม 

 

การอภิปรายผล  

1. การพฒันาตวับ่งช้ีประสิทธิผลของโรงเรียน

วิถีพุทธเนน้จิตอาสา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากการวิจยัระบุวา่ ดาํเนินการเป็น 

2 ขั้นตอน ประกอบดว้ย ขั้นตอนท่ี 1 การสร้างตวับ่งช้ี

ประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธเนน้จิตอาสา ได้

ดาํเนินการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

เก่ียวกบัประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธเนน้จิตอาสา 

ไดอ้งคป์ระกอบหลกั จาํนวน 6 องคป์ระกอบ ตวับ่งช้ี 

จาํนวน 44 ตวับ่งช้ี ส่วนขั้นตอนท่ี 2 การพฒันาและ

ตรวจสอบคุณภาพตวับ่งช้ีประสิทธิผลของโรงเรียนวิถี

พุทธเนน้จิตอาสา ไดด้าํเนินการพฒันาโดยการ สมัภาษณ์

แบบเจาะลึก  จากผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวน 5คน/รูป และการ

ตรวจสอบคุณภาพตวับ่งช้ี จากการ หาฉนัทามติ จาก

ผูท้รงคุณวฒิุท่ีไดส้มัภาษณ์แบบเจาะลึก พบวา่ ได้

องคป์ระกอบหลกั จาํนวน 6 องคป์ระกอบ และตวับ่งช้ี
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จาํนวน 44 ตวับ่งช้ี ซ่ึงสามารถอภิปรายผลการวิจยัได ้

ดงัน้ี เน่ืองจากประสิทธิผลของโรงเรียน  วิถีพุทธเนน้จิต

อาสา ไดน้าํแนวคิดจากสาํนกัพฒันานวตักรรมการจดั

การศึกษา สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ท่ีไดส้รุปแนวทางการพฒันาโรงเรียนวิถีพุทธเนน้จิต

อาสา ในการประชุมผูบ้ริหารโรงเรียนวิถีพุทธเนน้จิต

อาสา รุ่นท่ี 1 และรุ่นท่ี 2 ณ สถาบนัพฒันาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา จงัหวดันครปฐม จาํนวน 5 ดา้น 

20 กิจกรรม และการประยกุตก์บัตวัช้ีวดัแนวทางการ

ดาํเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธเนน้จิตอาสา ใหเ้ป็นรูปธรรม

ของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 

2554 เก่ียวกบัการบริหารจดัการโรงเรียนวิถีพุทธ อยา่ง

นอ้ย 29 ประการ ประกอบกบัผูท้รงคุณวฒิุท่ีไดส้มัภาษณ์ 

เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ดา้นโรงเรียนวิถีพุทธหรือ

โรงเรียนวิถีพุทธเนน้จิตอาสา ทาํใหไ้ดพ้ฒันาตวับ่งช้ี

ประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธเนน้จิตอาสา มีความคล

อบคลุมในทุกดา้น ในการนาํไปประเมินผลโรงเรียนวิถี

พุทธเนน้จิตอาสา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั บดินท ์ ธรรมสงัวาลย ์

(2553) ท่ีไดท้าํการวิจยั เร่ืองการพฒันาตวับ่งช้ีคุณภาพ

โรงเรียนวิถีพุทธ โดยแบ่งการวิจยัเป็น 3 ขั้นตอน คือ 

ตอนท่ี 1 การสร้างตวับ่งช้ีคุณภาพโรงเรียนวิถีพุทธ 

ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันาตวับ่งช้ีคุณภาพโรงเรียนวิถีพุทธ 

และขั้นตอนท่ี 3 การตรวจสอบคุณภาพของตวับ่งช้ี

คุณภาพโรงเรียนวิถีพุทธ ผลการวิจยั พบวา่ ไดต้วับ่งช้ี

คุณภาพโรงเรียนวิถีพุทธ ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ

หลกั 14 องคป์ระกอบยอ่ย 66 ตวับ่งช้ี  

2. การวิเคราะห์ปัจจยัคดัสรรท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธเนน้จิตอาสา จากผลการ

วิเคราะห์ความสอดคลอ้งของปัจจยัคดัสรรท่ีส่งผล

ประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธเนน้จิตอาสา กบัขอ้มลู

เชิงประจกัษ ์พบวา่โมเดลปัจจยัคดัสรรท่ีส่งผล

ประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธเนน้จิตอาสามีความ

สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยปัจจยัคดัสรรท่ีมี

อิทธิพลทางตรงโดยรวมต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถี

พุทธเนน้จิตอาสา มากท่ีสุด คือ สภาพแวดลอ้มภายใน

องคก์าร รองลงมา คือ การจดัการเรียนการสอน นโยบาย

การบริหารและการปฏิบติัและลกัษณะขององคก์าร 

ตามลาํดบั เป็นองคป์ระกอบท่ีสามารถนาํมาอภิปราย 

ดงัน้ี 

 2.1 จากผลการวิจยัพบวา่ 

สภาพแวดลอ้มในองคก์ารมีอิทธิพลทางตรงต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียนพุทธเนน้จิตอาสา มากท่ีสุด ซ่ึง

เป็นตวัแปรแฝงท่ีวดัไดจ้ากตวัแปรสงัเกตได ้ดงัน้ี 

  2.1.1 ปัจจยัวฒันธรรม

องคก์าร แสดงวา่โรงเรียนวิถีพุทธเนน้จิตอาสา จะตอ้งมี

สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ารท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรม

องคก์ารท่ีดี คือ ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนวิถีพุทธ

เนน้จิตอาสา ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งไดเ้หมาะสม ปฏิบติั

ตนอยูใ่นระเบียบวินยัของทางราชการ เป็นแบบอยา่งท่ีดี

แก่นกัเรียน มีการถ่ายทอดแบบแผนการปฏิบติัและพิธี

การต่างๆจากรุ่นพ่ีสู่รุ่นนอ้ง มีการเสริมสร้างสมัพนัธภาพ

ท่ีดีเพ่ือความสามคัคีในหมู่คณะ มีระบบมาตรฐานในการ

ปฏิบติังานท่ีโปร่งใสเป็นธรรม มีกระบวนการทาํงานเป็น

ทีม โดยเนน้การมีส่วนร่วมในการคิด การดาํเนินงานและ

ประเมินผล รวมถึงมีการจดักิจกรรมส่งเสริมใหค้รูได้

แลกเปล่ียนเรียนรู้จากประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั ซ่ึง

สอดคลอ้งกบั Bentley (1988) ท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัการ

สร้างประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษา พบวา่ 

โรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีมีประสิทธิผล ครูจะมีความสามคัคี

ร่วมกนัในการทาํงาน เพ่ือพฒันาการเรียนการสอนและ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน และสอดคลอ้งกบั 

รุจา รอดเขม็ (2547) ท่ีไดศึ้กษาวิจยัเพ่ือพฒันารูปแบบ

การประเมินประสิทธิผลองคก์ารของวิทยาลยั ในสงักดั

กระทรวงสาธารณสุข ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ ตวัแปร

สาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของวิทยาลยั ในสังกดั

กระทรวงสาธารณสุข เรียงตามนํ้าหนกัอิทธิพลรวม ดงัน้ี 

ภาวะผูน้าํ บรรยากาศองคก์าร การติดต่อส่ือสาร 

วฒันธรรมองคก์าร การบริหารเชิงกลยทุธ์  
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  2.1.2 ปัจจยับรรยากาศ

องคก์าร  แสดงวา่โรงเรียนวิถีพุทธเนน้จิตอาสา จะตอ้งมี

สภาพแวดลอ้มในองคก์ารท่ีเก่ียวกบับรรยากาศองคก์ารท่ี

ดี  คือ มีแนวปฏิบติัท่ีชดัเจน สอดคลอ้งกบัปัจจุบนัและ

สะดวกต่อการปฏิบติั ท่ีแนวปฏิบติังานท่ียืดหยุ่น 

สมเหตุสมผล ทาํใหก้ารปฏิบติังานของครูและบุคลากร 

เป็นไปอยา่งคล่องตวั มีการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่ง

ครูกบับุคลากรทุกระดบั มีการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ

การปฏิบติังาน ผูบ้ริหารโรงเรียนใหก้ารยอมรับในความรู้

และความสามารถ ความคิดเห็นของครูและบุคลากรต่อ

การตดัสินใจในงานท่ีรับผิดชอบ และมีการประกาศยก

ยอ่งเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรท่ีประสบความสาํเร็จใน

การปฏิบติังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุทธิพงศ ์ยงกมล (2543) 

ท่ีไดท้าํการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผล

ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนท่ีใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือการ

สอน มี 12 ดา้น คือ (1) โครงสร้างองคก์าร (2) 

เทคโนโลยีองคก์าร (3) วฒันธรรมองคก์าร (4) 

บรรยากาศองคก์าร (5) การรับรู้ของบุคลากร (6) ทศันคติ

และค่านิยมของบุคลากร (7) บุคลิกของบุคลากร (8) การ

เรียนรู้ของบุคลากร (9) แรงจูงใจของบุคลากร (10) การ

วิเคราะห์เชิงกลยทุธ์ (11) การกาํหนดกลยุทธ์ และ (12) 

การปฏิบติัตามกลยทุธ์   

2.2 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางออ้มต่อประสิทธิผล

ของโรงเรียนวิถีพุทธเนน้จิตอาสามากท่ีสุด คือ 

สภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร โดยมีขนาดอิทธิพล

ทางตรง เท่ากบั 0.14 โดยมีตวัแปรสงัเกตไดท่ี้นาํมา

อภิปรายผลได ้ประกอบดว้ย ปัจจยัวฒันธรรมองคก์าร

และบรรยากาศองคก์าร ดงัท่ี Steers (1985) กล่าววา่

สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ารเป็นปัจจยัผลลพัธ์จาก

บุคลากร ซ่ึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลและการ

ดาํเนินงานภายในองคก์าร ไดแ้ก่ วฒันธรรมองคก์ารและ

บรรยากาศองคก์าร และ Steers (1985)  ยงัไดก้ล่าววา่ 

สภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร เป็นปัจจยัผลลพัธ์ของ

บุคลากรอาจแตกต่างกนัไป แต่กมี็อิทธิพลต่อพฤติกรรม

ของบุคลากรภายในองคก์าร ประกอบดว้ยการใฝ่หา

ความสาํเร็จ การใหค้วามสนใจต่อพนกังาน การมุ่งให้

รางวลัและการลงโทษ ความมัง่คงกบัความเส่ียง การเปิด

กวา้งกบัการปกปิดหรือปกป้อง ซ่ึงเป็นเร่ืองของ

บรรยากาศและวฒันธรรมองคก์าร และสอดคลอ้งกบั 

ธงชยั  สนัติวงษ ์(2542) ท่ีไดก้ล่าววา่ วฒันธรรมองคก์าร 

คือ ค่านิยม (Value) แนวคิดกบัความเช่ือ (Concept & 

beliefs) ท่ีไดมี้การพฒันา สัง่สม และขดัเกลามาเป็น

เวลานานกลายเป็นส่ิงท่ีสมาชิกในองคก์ารต่างจะยึดถือ

และปฏิบติัตาม จนกลายเป็นเคร่ืองมือสนบัสนุนใหก้าร

ทาํงานประสบความสาํเร็จ โดยเฉพาะอาศยัความเขา้ใจ

และประสานทุ่มเททาํงานไปในทิศทางเดียวกนัตามส่ิงท่ี

ยึดมัน่ร่วมกนั  

 3. การนาํเสนอแนวทางการพฒันา

ประสิทธิผลโรงเรียนวิถีพุทธเนน้จิตอาสา 

      3.1 การนาํเสนอแนวทางการพฒันา

ประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธเนน้จิตอาสาเชิง

นโยบาย จากผลการวิจยัตามวตัถุประสงคใ์นขอ้ท่ี 1 และ

ขอ้ท่ี 2 ท่ีได ้อภิปรายผลขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงไดส้งัเคราะห์

งานวิจยันาํเสนอเชิงนโยบายเพ่ือใหห้น่วยงานระดบัสูง

ทั้งกระทรวงศึกษาธิการ และสาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานนาํไปกาํหนดยทุธศาสตร์ในการ

พฒันาโรงเรียนวิถีพุทธเนน้จิตอาสาใหมี้ประสิทธิภาพ 

ประกอบดว้ย 1) การบูรณาการงานคุณธรรม จริยธรรม 

ของสถานศึกษาในสงักดักระทรวงศึกษาธิการให้

เช่ือมโยงสู่เป้าหมายเดียวกนั 2) ส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธ

เนน้จิตอาสา ใหเ้ป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนาํในการเป็น

ตน้แบบการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ท่ีย ัง่ยืน 3) 

สนบัสนุนใหน้าํตวับ่งช้ีประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธ

เนน้จิตอาสา ไปประยกุตใ์ชใ้นการประเมินคุณธรรม 

จริยธรรม ของสถานศึกษาในสังกดั 4)สนบัสนุนให้

สถานศึกษาสืบทอดหลกัคิดและคาํสอนท่ีเป็นศูนยร์วม

แห่งศรัทธาของประเทศ 5) การปรับการเรียนการสอน 

ในการศึกษาระดบัต่างๆ ท่ีเนน้การสอนคิดวิเคราะห์ การ
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รู้เหตุรู้ผล การรู้แยกผิดถกู การรู้รักสามคัคี ผา่นกิจกรรม

ท่ีเช่ือมโยงกบัสภาพการณ์ปัจจุบนั และ 6) การสนบัสนุน

ใหน้าํผลการวิจยัท่ีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหาร

จดัการสถานศึกษา และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จ

และความมีประสิทธิผล ไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดคุณภาพ

ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ท่ีย ัง่ยืนตลอดไป ท่ีนาํเสนอ

แนวทางขา้งตน้เพราะวา่ทั้ง กระทรวงศึกษาธิการ และ

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นผู ้

กาํหนดนโยบายดา้นการศึกษาเพ่ือใหส้ถานศึกษาได้

นาํไปปฏิบติั โดยเฉพาะจากสถานการณ์ของประเทศใน

ปัจจุบนั จึงเป็นการเหมาะสมอยา่งยิ่ง ท่ีจะตอ้งมีนโยบาย

ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ท่ีมีเป้าหมายชดัเจน เป็นเอกภาพ 

เพ่ือนาํไปสู่สถานศึกษาท่ีเป็นผูป้ฏิบติัในการนาํไปสู่

เป้าหมายเดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Katz and Kahn 

(1978) ท่ีไดก้ล่าววา่ นโยบายเป็นผลอนัเกิดจากการ

ต่อรอง การปฏิบติัตามขอ้ตกลง และการประนีประนอม 

ในการกาํหนดเป้าหมาย การตรวจสอบทางเลือก และ

คน้หายทุธวิธีเพ่ือใหก้ารปฏิบติังานบรรลุถึงเป้าหมายท่ี

ตอ้งการ และอาจถือไดว้า่ นโยบายเป็นกฎ และระเบียบท่ี

กาํหนดข้ึนเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจเม่ือบุคคลใดบุคคล

หน่ึง หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง ประสบกบัปัญหา

ในการปฏิบติังาน 

  3.2 การนาํเสนอแนวทางการพฒันา

ประสิทธิผลของโรงเรียนวิธีพุทธเนน้จิตอาสาเชิงปฏิบติั

และดาํเนินงาน ไดแ้ก่  

        3.2.1 ขอ้เสนอแนวทางการ

พฒันาประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธเนน้จิตอาสา เชิง

ปฏิบติั และการดาํเนินงาน ซ่ึงประกอบดว้ย (1) การจดัทาํ

แผนกลยุทธ์ระยะ 3- 5 ปี (2) การจดัทาํโครงการท่ี

สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์  (3) การนาํปัจจยัท่ีส่งผลทั้ง 4 

ดา้นไปประยกุตใ์ช ้ (4) การนาํตวับ่งช้ีประสิทธิผลของ

โรงเรียนวิถีพุทธเนน้จิตอาสา ไปประเมินอยา่งนอ้ยภาค

เรียนละคร้ัง (5) จดัการเรียนการสอนคุณธรรม จริยธรรม 

ผา่นกระบวนการ/กิจกรรมท่ีเช่ือมโยงชีวิตจริง ส่ิงรอบ

ขา้ง และสภาพแวดลอ้ม (6) การพฒันาครูและบุคลาการ

หลกัของโรงเรียน เพ่ือขยายผลการถ่ายทอดคุณธรรม 

จริยธรรม ไปสู่ชุมชน สงัคม (7) มีการนิเทศติดตาม การ

จดัการเรียนการสอนคุณธรรม จริยธรรม และกิจกรรม

ต่างๆ อยา่งเป็นระบบท่ีชดัเจน และต่อเน่ือง (8) มีการ

สรุปการดาํเนินการตามโครงการ รวมทั้งปัญหา/อุปสรรค 

และขอ้เสนอแนะไปพฒันาในการจดัทาํโครงการคร้ัง

ต่อไป และ (9) การแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานการ

ขบัเคล่ือนดา้นคุณธรรม จริยธรรม แต่ละปีการศึกษา ท่ี

เป็นเช่นน้ีเพราะโรงเรียนวิถีพุทธเนน้จิตอาสาตอ้งแสดง

ความเป็นโรงเรียนตน้แบบดา้นคุณธรรม จริยธรรม อยา่ง

ชดัเจน โดยมีการบริหารท่ีเป็นระบบ และมีเป้าหมาย

ชดัเจน เพ่ือใหโ้รงเรียนอ่ืนไดน้าํไปเป็นแบบอยา่ง ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน (2550) ท่ีกล่าววา่ การวางแผนกลยทุธ์ มีขั้นตอน

จดัทาํแผนกลยทุธ์ 7 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนท่ี 1 : การ

วิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงาน ขั้นตอนท่ี 2 : การ

วิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม (SWOT Analysis)  ขั้นตอนท่ี 3 

: การกาํหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ และเป้าประสงค ์ขั้นตอน

ท่ี 4 : การกาํหนดกลยทุธ์ ขั้นตอนท่ี 5 : กาํหนดแผนงาน/

โครงการ ขั้นตอนท่ี 6 : ดาํเนินการตามแผน และขั้นตอน

ท่ี 7 : ประเมินและรายงานผล 

 

ข้อเสนอแนะ  

   1. ประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธเนน้จิต

อาสา ไดรั้บอิทธิพลมากท่ีสุด จากสภาพแวดลอ้มภายใน

องคก์าร ซ่ึงประกอบดว้ย วฒันธรรมองคก์ารและ

บรรยากาศองคก์าร ดงันั้น ในการบริหารจดัการโรงเรียน

วิถีพุทธเนน้จิตอาสา ควรใหค้วามสาํคญั การสร้าง

วฒันธรรมองคก์ารท่ีเขม้แขง็และมีคุณภาพ โดยเฉพาะ

การถ่ายทอดแบบแผนการปฏิบติัและพิธีการต่างๆจากรุ่น

พ่ีสู่รุ่นนอ้ง  

 2. จากการวิจยัพบวา่  ความสมัพนัธ์ระหวา่ง

ปัจจยัลกัษณะขององคก์ารกบัสภาพแวดลอ้มภายใน
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องคก์าร มีความสมัพนัธ์กนัสูงสุด ดงันั้นในการบริหาร

จดัการโรงเรียนวิถีพุทธเนน้จิตอาสา สถานศึกษาจึงควร

ใหค้วามสาํคญักบัการปรับโครงสร้างองคก์ารใหมี้ความ

ยืดหยุน่ สามารถปรับเปล่ียนเพ่ือรองรับและตอบสนอง

ต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ควบคู่กบัการสร้าง

บรรยากาศองคก์ารท่ีเป็นกลัยาณมิตร การใหก้ารยอมรับ

ในความรู้ ความสามารถ ความคิดเห็นของครูและ

บุคลากรต่อการตดัสินใจในงานท่ีรับผิดชอบ เป็นตน้  

 

 ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป      

 1. จากการวิจยัพบวา่ ประสิทธิผลของโรงเรียน

วิถีพุทธเนน้จิตอาสา ดา้นกิจกรรมประจาํวนัพระ เป็น

ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก แต่พบวา่ เป็นดา้นท่ีตํ่า

ท่ีสุดใน 6 ดา้น เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ 

กิจกรรมส่วนใหญ่ จะมีขอ้จาํกดัดา้นการบริหารจดัการ

เวลา และความผกูพนัเก่ียวกบัวฒันธรรมการกิน 

โดยเฉพาะการรับประทานอาหารมงัสวิรัติในม้ือกลาง

วนัท่ีเป็นวนัพระ ทั้งผูบ้ริหารโรงเรียน ครูและนกัเรียน

จะตอ้งปรับตวั รวมทั้งการบริหารจดัการโครงการอาหาร

กลางวนั ท่ีเป็นระบบมาตรฐานเดียวกนั ดงันั้นควรมีการ

วิจยัท่ีเก่ียวกบัรูปแบบการสร้างวฒันธรรมกิจกรรม

คุณภาพ สาํหรับโรงเรียนวิถีพุทธเนน้จิตอาสา  

 2. จากผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธเนน้จิตอาสา 

มากท่ีสุด คือ สภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร แสดงวา่

โรงเรียนวิถีพุทธเนน้จิตอาสา จะตอ้งมีวฒันธรรม

องคก์ารและบรรยากาศองคก์ารท่ีมีคุณภาพ ดงันั้นควรมี

การศึกษาวิจยัรูปแบบวฒันธรรมองคก์ารท่ีมี

ประสิทธิภาพสาํหรับโรงเรียนวิถีพุทธเนน้จิตอาสา เพ่ือ

พฒันารูปแบบวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีประสิทธิภาพ

สาํหรับใชเ้ป็นแนวทางบริหารจดัการโรงเรียนวิถีพุทธ

เนน้จิตอาสาหรือโรงเรียนทัว่ไปต่อไป      

 3. เน่ืองจากปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ

โรงเรียนวิถีพุทธเนน้จิตอาสา ท่ีไดศึ้กษาไดข้อ้มลูจาก

โรงเรียนวิถีพุทธเนน้จิตอาสาทัว่ประเทศ ดงันั้น ควรมี

การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน

วิถีพุทธเนน้จิตอาสา ระหวา่งภูมิภาคท่ีแตกต่างกนัไป 

เพ่ือทดสอบความไม่แปรเปล่ียนของปัจจยัท่ีศึกษา  
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ผู้นําทางวชิาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 

เพชรบูรณ์ เขต 3: กรณศึีกษา 

Instructional Leadership of School Administrators under the Office of Phetchabun Primary 

Educational Service Area Office 3: A Case Study 

  

                                                                                                                                                             วนิยั  ป้อมดาํ                                                                                                                                                                                  

บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความเป็นผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3 โดยใชวิ้ธี กรณีศึกษา โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูลจาก การศึกษาเอกสาร การ

สงัเกตแบบมีส่วนร่วม และแบบไม่มีส่วนร่วม การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก ผูใ้หข้อ้มลูสาํคญัคือผูบ้ริหารสถานศึกษา 1 คน 

ครูวิชาการ 1 คน ครูผูส้อน  5 คน ผลการศึกษาพบวา่:  (1) วิสยัทศันใ์นการจดัการศึกษาใหท้นักบัการเปล่ียนแปลง มีการ

จดัทาํแผนงาน โครงการดา้นวิชาการจดัทาํแผนกลยทุธ์และธรรมนูญโรงเรียนเป็นปัจจุบนัและมีการแต่งตั้งใหมี้ผูรั้บผิดชอบ

เก่ียวกบังานวิชาการอยา่งชดัเจน; (2) ดา้นความเป็นผูน้าํในการริเร่ิมการใชน้วตักรรมเพ่ือการเรียนการสอน สถานศึกษา

มีการวางแผนงาน โครงการและกิจกรรมในการใชน้วตักรรมเพ่ือการเรียนการสอนอยา่งชดัเจน; (3) ดา้นการส่งเสริมการนาํ

เทคโนโลยี สารสนเทศ และการส่ือสารมาใชใ้นการปฏิรูปการเรียนรู้ สถานศึกษามีการจดัทาํแผนงาน โครงการนาํ

เทคโนโลยีมาใชใ้นการเรียนการสอนอยา่งชดัเจน แต่สถานศึกษาขาดเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์; (4) ดา้นศกัยภาพการ

พ่ึงตนเองในการพฒันางานวิชาการ สถานศึกษามีการจดัทาํ แผนงาน โครงการงาน กิจกรรมทางวิชาการอยา่งชดัเจนมี

การจดัทาํผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละภาคเรียน มีการจดัทาํหลกัสูตรมีแผนการจดัทาํกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี

ชดัเจน มีการจดัทาํการวดัผลประเมินผล มีการจดัเกบ็ขอ้มูลผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของนกัเรียน; (5) ดา้นการแสวงหา

ความรู้ใหม่มาปรับใชต้ลอดเวลา โรงเรียนมีการจดัทาํแผนงานโครงการผูบ้ริหารและครู เขา้อบรมทางวิชาการอยา่ง
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Abstract 

The objective of this paper was to study the academic leadership of school administrators under the Office 

of  Phetchabun Primary School under the Educational Service Area Office 3, using a case study method.  Data was 

collected from documents, participatory observations and non-participatory observations. In-depth interview were 

used to collect data from key informants consisting of 1 school administrator, 1 academic teacher, and 5 classroom 

teachers. The research found that: (1) the vision of the educational management was to keep pace with change. There 

was a plan of implementation of instructional projects in the strategic management plan and school charter. There 
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was also a clear appointment of persons who took responsibility in instructional work only (2) leadership of initiation 

in innovations used for learning and teaching aspects, the school had clearly planned management of the project, and 

activity in innovation for learning and teaching (3) for the support of using information communication technology in 

reforming learning, the school had a clearly planned and managed project for using technology in learning and 

teaching but it lacked computer technology;  (4) for the potential of self-reliance in instructional work development, 

the school had a clearly planned and managed project, there were management, measurement and evaluation, of 

student attainment data; and (5) for searching for new knowledge to adapt for using throughout the time, the school 

had a working plan and project for the school administrators’ consisting of regular training, the research studies were 

used with students. 

 

Keywords: the academic leadership, role of school administrators, educational service area office 3 

  

ความนํา 

งานวิชาการท่ีถือวา่เป็นงานหลกัและสาํคญั

ท่ีสุดของสถานศึกษา ท่ีจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพ

การศึกษาโดยภาพรวมของประเทศทั้งน้ีเน่ืองจากงาน

วิชาการจะเป็นตวับ่งช้ีคุณภาพทางการศึกษาและ

มาตรฐานโรงเรียนซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยส่วนท่ีเป็นร่างกาย

ของคน และเป็นงานท่ีเป็นหวัใจของโรงเรียน โดยมี

หลกัสูตรเป็นส่วนท่ีสาํคญัท่ีสุดของงานวิชาการ ท่ีใช้

กาํกบัการจดัระบบการทาํงานของโรงเรียนและใช้

กาํกบักระบวนการดาํเนินงาน ในส่วนต่างๆ ของ

โรงเรียนใหต้อบสนองและสนบัสนุนการทาํงาน

วิชาการของโรงเรียนคือใหผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพใหไ้ดค้น

ดีท่ีเป็นคนสมบูรณ์งานวิชาการจึงกลายเป็นงานท่ีเป็น

ศูนยก์ลางของโรงเรียนครอบคลุมโรงเรียนทั้งระบบ  

(สุเทพ  พงศศ์รีวฒัน,์ 2558) ดงันั้นโรงเรียนใดท่ีงาน

วิชาการกา้วหนา้โรงเรียนนั้นมกัจะมีช่ือเสียงเป็นท่ีนิยม 

และเป็นท่ียอมรับส่วนโรงเรียนใดงานวิชาการหลา้หลงั

อ่อนดอ้ย โรงเรียนนั้นจะไม่เป็นท่ีนิยมขาดศรัทธาและ

ไม่เป็นท่ียอมรับ (อุทยั บุญประเสริฐ, 2546) 

การเป็นผูน้าํจะตอ้งมีความรู้ (knowledge) 

หมายถึง องคแ์ห่งความรู้ในการเป็นผูน้าํ ความรู้ในงาน

ท่ีทาํและสามารถทาํงานร่วมกนัเป็นทีม มีแนวคิด 

(concept) มุมมองในการบริหาร  ท่ีถกูตอ้งฝึกฝนความ

เป็นผูน้าํ(leadership)  สามญัวิสัยของผูน้าํท่ีจาํเป็น

จะตอ้งมีคือการสร้างภาพพจนท่ี์ดีและถกูตอ้งเป็นส่ิง

สาํคญัในการดาํเนินการบริหารทาํงานอยา่งทุ่มเท และ

จริงจงัควบคุมอารมณ์ไดใ้หค้วามสาํคญัในการส่ือ

ความหมายทั้งภาษาพดูภาษาเขียนไดอ้ยา่งชดัเจน 

คาดการณ์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนหาแนวทางขจดัปัญหา และ

เป็นกลัยาณมิตรกบัทุกคน (รุ่ง แกว้แดง, 2542 อา้งถึง

ใน เสาวนี ตรีพุทธรัตน,์ 2547) 

ดว้ยเหตุน้ีผูบ้ริหารสถานศึกษา ในฐานะเป็น

ผูน้าํในสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

จะตอ้งปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งของผูน้าํในการ

เปล่ียนแปลง โดยเฉพาะผูน้าํทางวิชาการจะตอ้งให้

ความสาํคญัต่อการส่งเสริมวิชาการ ผูบ้ริหารจะตอ้ง

เป็นผูท่ี้มีภาวะผูน้าํทางวิชาการเป็นอยา่งดีเพ่ือเป็นผูน้าํ

สร้างพลงัความร่วมมือกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งใน

สถานศึกษาทั้งครูวิชาการครูผูส้อนและบุคลากรท่ี

เก่ียวขอ้งเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้ซ่ึงจะนาํไปสู่การปฏิรูป

การศึกษา เพ่ือใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นกัเรียนใหสู้งข้ึนและเป็นไปตามความมุ่งหมายและ

หลกัการ ของ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติดว้ยเหตุผล
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ดงักล่าวผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงจาํเป็นตอ้งมีภาวะผูน้าํ

ทางวิชาการท่ีเหมาะสม 

จากสภาพปัญหาและความสาํคญัท่ีตอ้งเร่ง

พฒันาการศึกษาดงักล่าวผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะ

ศึกษาภาวะผูน้าํทางวิชาการเพ่ือจะเป็นขอ้มลูพ้ืนฐาน

ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ซ่ึงเป็นเฟืองจกัรท่ีสาํคญัตวั

แรกท่ีจะนาํพาสถานศึกษาจดักิจกรรมวิชาการใน

สถานศึกษาไดอ้ยา่ง มีประสิทธิภาพมีทิศทางสามารถ

บรรลุวตัถุประสงคข์องสถานศึกษา นอกจากน้ีผูบ้ริหาร

สถานศึกษาจะไดพ้ฒันาตนเอง หรือเป็นขอ้มลูให้

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดาํเนินการวางแผนพฒันา

ผูบ้ริหารสถานศึกษาอนัจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา

และท่ีสาํคญัท่ีสุดคือคุณภาพของนกัเรียนสืบไป 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

เพ่ือศึกษาภาวะผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา ในโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ 

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ 

เขต 3 

 

แนวคิดทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ความเป็นผูน้าํและการจดัการ จะมีผลต่อ

ตาํแหน่งผูบ้ริหารโรงเรียนในศตวรรษท่ี 21 อยา่งเห็น

ไดช้ดัหนา้ท่ีของการจดัการจาํเป็นต่อการปฏิบติังาน ท่ี

มีประสิทธิภาพของโรงเรียน ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็น

บุคคลหลกัท่ีมีอาํนาจและเวลาท่ีจะควบคุมการจดัการ

ของโรงเรียน ยิ่งไปกวา่นั้นหาก 

ผูบ้ริหารโรงเรียนไม่จดัการงานหลกัๆก็จะไม่มีใครทาํ 

อาจพดูไดว้า่ผูบ้ริหารคือผูน้าํดา้นการจดัการ 

ส่ิงเหล่าน้ีคือความทา้ทายของการเป็นผูบ้ริหารโรงเรียน

ในศตวรรษท่ี21 บทบาทของผูบ้ริหารมี 

พฒันาการท่ีไม่ตายตวั ผูบ้ริหารโรงเรียนไม่ไดเ้ป็นผูส้ัง่

การอีกต่อไป แต่มีบทบาทเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกกบั

กระบวนการเปล่ียนแปลง (Mickey, 2002) 

ดงันั้นบทบาทการเป็นผูน้าํทางวิชาการของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาตลอดจนคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาท่ีดีจึงจาํเป็นตอ้งปลกูฝังใหเ้กิดข้ึนแก่

ผูบ้ริหาร เพ่ือส่งเสริมใหส้ถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้

เป็นแหล่งวิชาการอยา่งแทจ้ริงสถานศึกษากจ็ะประสบ

ความสาํเร็จ ในการจดัการตามภารกิจและมีคุณภาพ

การศึกษาของไทยกจ็ะมีคุณภาพและประสิทธิภาพท่ี

แทจ้ริงผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน ผูบ้ริหาร

จะตอ้งเป็นผูส้นบัสนุนส่งเสริมมากข้ึนจะตอ้งมีความรู้

ความสามารถในการสอนและการบริหารองคก์าร เป็น

นกัประชาธิปไตย เขา้ใจในงานเป็นอยา่งดี 
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กรอบแนวคิดการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

  วธีิดําเนินการวจัิย 

   วิธีดาํเนินการวิจยั เน่ืองจากการศึกษาน้ี 

  เป็นการศึกษาท่ีมีระเบียบวิธีวิทยาการวิจยัท่ีมี  

  รายละเอียดเป็นพิเศษ จึงมีขั้นตอนการวิจยั ดงัน้ี 

 

  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง คือผูบ้ริหาร 1 คน  

  ครูวิชาการ 1 คน ครูผูส้อน 5 คน เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลู 

  รายละเอียดเก่ียวกบัผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหาร 

  สถานศึกษา และการนาํไปปฏิบติัท่ีหลากหลาย เลือก 

  โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  ประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสมัภาษณ์

และแบบบนัทึก (Field notes) แบบสงัเกตภาคสนาม 

(Field notes Survey) และแบบศึกษาเอกสาร สาํหรับ

เกบ็ขอ้มูลภาคสนาม โดยมีขั้นตอนในการสร้างดงัน้ี 

1. ศึกษาเอกสาร บทความ ทฤษฎี และงานวิจยั

ท่ีเก่ียวกบัภาวะผูน้าํทางวิชาการ 

2. นาํขอ้มลูท่ีไดจ้ากขอ้ 1 มาสรุป เพ่ือสร้าง

ประเดน็คาํถามตามกรอบแนวคิดในการวิจยัจดัทาํแบบ

สมัภาษณ์ก่ึงโครงสร้างจาํนวน 3 ชุด 

ชุดท่ี 1 แบบสมัภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง เก่ียวกบั

ผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน   5 

ดา้น สาํหรับใชส้มัภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ชุดท่ี 2 แบบสมัภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง เก่ียวกบั

ผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน   5 

ดา้น สาํหรับใชส้มัภาษณ์ ครูวิชาการโรงเรียน และ

ครูผูส้อน 

ชุดท่ี 3 แบบสงัเกตภาคสนามผูน้าํทางวิชาการ

ของผูบ้ริหาร จาํนวน 5 ดา้น ของผูบ้ริหาร 

3. นาํแบบสมัภาษณ์และแบบสังเกต

ภาคสนาม 3 ชุด ใหผู้เ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่านพิจารณา

ความเหมาะสมและถูกตอ้งตามเน้ือหาและภาษา เม่ือ

ผูวิ้จยัไดป้รับแกต้ามคาํแนะนาํและตรวจสอบอีกคร้ัง 

ก่อนนาํไปใชจ้ริง 

4. เตรียมแบบบนัทึกภาคสนาม (Field notes) 

เพ่ือใชใ้นการเก็บขอ้มลูภาคสนาม เพ่ือบนัทึกเหตุการณ์

และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ สงักดั

ดา้นวิสยัทศันใ์นการจดัการศึกษาใหท้นักบัการเปล่ียนแปลง 

ดา้นความเป็นผูน้าํในการริเร่ิมการใชน้วตักรรมเพ่ือการเรียนการ

สอน 

ดา้นการส่งเสริมการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมา

ใชใ้นการปฏิรูปการเรียนรู้ 

ดา้นศกัยภาพการพ่ึงตนเองในการพฒันางานวิชาการ 

ดา้นการแสวงหาความรู้ใหม่มาปรับใชต้ลอดเวลา 

ผูน้าํทางวิชาการ 

ของผูริ้หาร

สถานศึกษา 
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สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ 

เขต 3 

 

เกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขั้นเตรียมการ 

1. ผูศึ้กษาไดติ้ดต่อโรงเรียนท่ีเป็นกรณีศึกษา 

(โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ) 

2. ผูศึ้กษาไดเ้ดินทางไป โรงเรียนอนุบาลศรี

เทพ ล่วงหนา้สร้างความคุน้เคยกบัผูบ้ริหาร ครูวิชาการ 

และครูผูส้อน นอกจากน้ียงัไดใ้ชช่้วงเวลาน้ีกาํหนด

แผนการเกบ็ขอ้มลูสัมภาษณ์และสงัเกต  

3. ศึกษาเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการ

ดาํเนินงานของโรงเรียน ตลอดจนไดเ้ตรียม วสัดุ

อุปกรณ์ท่ีจาํเป็นในการปฏิบติังานภาคสนาม ไดแ้ก่ 

กลอ้งถ่ายรูปและเทปบนัทึกเสียง 

4. จดัทาํตารางการปฏิบติังานวิจยัในโรงเรียน

อนุบาลศรีเทพเพ่ือดาํเนินการเก็บขอ้มลูภาคสนามและ

สมัภาษณ์บุคลากร  

5. ดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการ

สมัภาษณ์และการสงัเกต  

 

ขั้นการเกบ็ข้อมูลภาคสนาม 

1. ผูวิ้จยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูใน

โรงเรียนอนุบาลศรีเทพเป็นระยะเวลา 3 เดือน เร่ิม

ตั้งแต่ มีนาคม-พฤษภาคม 2557 

2. การตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มูล 

เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ขอ้มลูท่ีรวบรวมไดมี้ความเท่ียง และ

ความตรง ผูวิ้จยัจึงตระหนกัถึงการเกบ็รวบรวมขอ้มลู

จากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย (data triangulation)  

 

 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

หลงัจากไดร้วบรวมขอ้มลูจากการศึกษาราย

กรณี โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ ผูวิ้จยัไดด้าํเนินการ

วิเคราะห์ขอ้มลู 

1. วิเคราะห์ขอ้มลูภาคสนามจากแบบบนัทึก 

(field notes) ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสงัเกตเก่ียวกบั 

เหตุการณ์และกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนตลอดทั้งวนั

และบางคร้ังอาจมีการสมัภาษณ์เพ่ือเป็นการยืนยนั และ

ใหร้ายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการดาํเนินงานนั้นๆ เช่น 

สอบถามครูเก่ียวกบักิจกรรม/โครงการของโรงเรียนจดั

แสดงไว ้เป็นตน้โดยผูบ้ริหารโรงเรียน เป็นผูต้รวจและ

แกไ้ขทุกคร้ังท่ีมีการเกบ็ขอ้มลูภาคสนาม จากนั้นนาํ

ขอ้มลูของโรงเรียนมาวิเคราะห์จาํแนก และจดัเขา้กลุ่ม

ตามลกัษณะกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดใน

การวิจยั 

2. นาํขอ้มลูภาคสนามทั้งหมดและขอ้มลูจาก

การสมัภาษณ์ สงัเกต จากผูบ้ริหาร ครูวิชาการ 

ครูผูส้อนมาสงัเคราะห์ตามกรอบแนวคิดของการวิจยั 

และนาํเสนอผลการวิจยัในรูปแบบการบรรยาย แบบ

ความเรียงของขอ้มลูโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ 

เขต 3 

 

ผลการวจัิย 

ผูวิ้จยัไดศึ้กษาการเป็นผูน้าํหรือภาวะผูน้าํทาง

วิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลศรี

เทพ สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ์ เขต 3 เพ่ือตอบคาํถามตามกรอบแนวคิดใน

การวิจยัดงัน้ี 

1.  ผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา  

ภาพรวมภาวะผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาท่ีจะตอ้งปรับปรุงพฒันา คือความเป็นผูน้าํ
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ในการริเร่ิมการใชน้วตักรรมเพ่ือการเรียนการสอน 

ขาดการส่งเสริมการใชน้วตักรรมท่ีหลากหลาย ขาด

การส่งเสริมการทาํวิจยัในชั้นเรียนอยา่งจริงจงั และนาํ

ผลการวิจยัในชั้นเรียนไปพฒันางานวิชาการอยา่ง

จริงจงัและต่อเน่ือง ดา้นการส่งเสริมการนาํเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการส่ือสารมาใชใ้นการปฏิรูปการ

เรียนรู้ สถานศึกษาขาดการส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยี

มาใชใ้นการเรียนการสอนอยา่งจริงจงั สถานศึกษาขาด

ส่ือเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ขาดงบประมาณในการ

จดัซ้ือส่ือเทคโนโลยี ครูขาดทกัษะในการใชส่ื้อ

เทคโนโลยี ซ่ึงจะไดน้าํเสนอรายละเอียดในการ

วิเคราะห์ขอ้มลูแต่ละดา้นต่อไป 

2.  ดา้นวิสยัทศันใ์นการจดัการศึกษา ใหท้นั

กบัการเปล่ียนแปลง ผลการวิเคราะห์ขอ้มลู พบวา่ 

โรงเรียนมีการจดัองคก์ร โครงสร้าง การบริหารงาน มี

นโยบายแผนการดาํเนินงานในปัจจุบนัดีอยูแ่ลว้ แต่

จะตอ้งปรับปรุงการบริหารงานทั้ง 4 งาน คืองาน

วิชาการงานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล งาน

บริหารทัว่ไปแต่งานท่ีจะตอ้งใหค้วามสาํคญัมากข้ึน

กวา่ทุกงานคืองานวิชาการ เพราะจากท่ีผา่นมางาน

วิชาการโดยภาพรวมของสถานศึกษา ของเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3 โดยภาพรวม

ไม่อยูใ่นเกณฑท่ี์น่าพอใจ จะตอ้งพฒันาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนใหสู้งข้ึน เพราะถือวา่เป็นงานหลกัของ

สถานศึกษา นโยบายท่ีจะจดัทาํตามแผน ติดตามกาํกบั 

ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง มีนโยบายเก่ียวกบังานวิชาการท่ีและ

ปฏิบติัทาํตามแผนงานของโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง มีการ

จดัโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษาท่ีชดัเจน 

และถือวา่สถานศึกษาไดจ้ดัการใหเ้ป็นไปตามแผนงาน

ท่ีวางไวเ้ป็นอยา่งดีและสอดคลอ้งกบันโยบายของเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาและมีการติดตามประเมินผล 

3. ความเป็นผูน้าํในการริเร่ิมการใชน้วตักรรม

เพ่ือการเรียนการสอน จากการศึกษาเอกสาร การสงัเกต

ภาคสนาม และการสมัภาษณ์ครู พบวา่โรงเรียนได้

ส่งเสริมครูใหใ้ชน้วตักรรมใหม่ๆ มาปรับใชใ้นการ

เรียนการสอน ไดส่้งเสริมครูเขา้อบรมการใชน้วตักรรม 

และนาํความรู้มาจดัการเรียนการสอนเป็นอยา่งดี 

ยกเวน้การใชน้วตักรรมการเรียนการสอน เก่ียวกบัการ

ใชน้วตักรรมใหม่ๆ มาใชก้บัการเรียนการสอน 

บุคลากรยงัไม่มีทกัษะการใชน้วตักรรมในการเรียนการ

สอน จาํเป็นตอ้งส่งเสริมพฒันาอบรมครูใหเ้กิดทกัษะ

เพ่ือนาํความรู้และทกัษะท่ีไดม้าพฒันางานการเรียนการ

สอน  พฒันางานวิชาการของโรงเรียนและสถานศึกษา

ยงัขาดนวตักรรมใหม่ๆ ขาดการส่งเสริมการทาํวิจยัใน

ชั้นเรียนอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั และนาํผลการวิจยัมา

ปรับใชเ้พ่ือพฒันาการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ืองอยา่ง

สมํ่าเสมอ  

4.  การส่งเสริมการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารมาใชใ้นการปฏิรูปการเรียนรู้ผลการ

วิเคราะห์ พบวา่ ในการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารมาใชใ้นการปฏิรูปการเรียนรู้ โรงเรียนได้

ส่งครูเขา้อบรมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

คอมพิวเตอร์ โดยวางกรอบเป็นนโยบายของโรงเรียน

ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3 ท่ีวา่ใหน้กัเรียน มี

ความรู้ความสามารถใหน้กัเรียน ร้อยละ 80 ใน

สถานศึกษาตอ้งใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

(คอมพิวเตอร์) เป็นโรงเรียนจึงมีแผนนโยบายท่ีชดัเจน

ส่งครูเขา้อบรม การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์ ใหค้รบร้อยละ 100 ถึงแมโ้รงเรียนจะมี

คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอโรงเรียนจึงจะตอ้งหา

คอมพิวเตอร์ใหเ้พียงพอ 
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5.  ศกัยภาพการพ่ึงตนเองในการพฒันางาน

วิชาการ  ผลการวิเคราะห์พบวา่โรงเรียนไดพ้ยายาม

จดัระบบการบริหารวิชาการภายใน โดยเนน้คุณภาพ

การศึกษาเป็นหลกั การดาํเนินงานกิจกรรมต่างๆ 

ผูบ้ริหารจะเนน้ ครูวิชาการครูผูส้อน ทาํหนา้ท่ีใหก้าร

นิเทศ จดัประชุมและจดัใหมี้กลุ่มแกนนาํทางวิชาการ 

ไดส่้งครูเขา้อบรมงานวิชาการในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3 อบรมครูชมรม

ภาษาไทย ชมรมคณิตศาสตร์ ชมรมวิทยาศาสตร์ ส่งเขา้

ศึกษาต่อเม่ือมีโอกาส สร้าง ความตระหนกัใหทุ้กคนมี

ส่วนเก่ียวขอ้งเห็นความสาํคญัต่อหนา้ท่ี และ

ความสาํคญัของนกัเรียน จดัครูเขา้อบรมและจดัเขา้

สอนตามความรู้ความสามารถความถนดัตรงตาม

วิชาเอก นาํนกัเรียนเขา้แข่งขนัทกัษะทางวิชาการในเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์เขต 3 

นอกจากนั้นในดา้นการกระตือรือร้นในการเขา้อบรม

และรับผิดชอบในภาระงานในการนาํความรู้ทาง

วิชาการท่ีอบรมมา ครูวิชาการ ครูผูส้อนมีความ

กระตือรือร้นท่ีจะมุ่งพฒันางานวิชาการอยูใ่นระดบั

ค่อนขา้งสูงเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ยงัมีครูและบุคลากร

บางส่วนท่ีไม่แสดงความกระตือรือร้น ในการนาํเอา

ความรู้มาใชใ้นการเรียนการสอนกบันกัเรียน ใหมี้

ประสิทธิภาพสูงสุดทางวิชาการตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

ผูบ้ริหารและครูหวัหนา้วิชาการจะตอ้งกระตุน้เป็น

ระยะๆส่วนงานท่ีรับผิดชอบนอกจากงานการเรียนการ

สอนบุคลากรส่วนมากมีความรับผิดชอบดี แต่มี

บางส่วนท่ีมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมค่อนขา้งนอ้ย 

ซ่ึงทางโรงเรียนจาํเป็นตอ้งแกไ้ขปรับปรุงพฒันา

บุคลากรเหล่าน้ี เพ่ือใหมี้ขวญัและกาํลงัใจและสามารถ

ปรับแนวคิดพฤติกรรมใหมี้ความตระหนกัในจิต

วิญญาณของความเป็นครู และใหท้าํงานเพ่ือส่วนรวม

ใหม้ากข้ึน จึงจะสามารถพฒันางานวิชาการของ

โรงเรียนใหป้ระสบสาํเร็จพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนของนกัเรียน คือผลการประเมินผลการเรียน

ระดบัชาติ (National test = NT) สูงข้ึนต่อไป  

6.  การแสวงหาความรู้ใหม่มาปรับใช้

ตลอดเวลา  ผลการวิเคราะห์พบวา่ ผูบ้ริหารไดส่้งเสริม

สนบัสนุนครูวิชาการและครูผูส้อนเขา้อบรมทาง

วิชาการอยา่งสมํ่าเสมอและหลงัจากส่งครูเขา้อบรมแลว้

ผูบ้ริหารไดจ้ดัประชุมวางแผน โครงการเพ่ือจดัครูเขา้

รับผิดชอบ เพ่ือนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการอบรมมาพฒันา

งานงานวิชาการโรงเรียน โดยโรงเรียนจดัทาํตาราง

กิจกรรมเพ่ือ ติดตามการพฒันาส่งเสริมงานวิชาการ

ของครูต่อการพฒันาการเรียนการสอน ใหเ้กิด

ประสิทธิภาพสูงสุดมีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ใน

การประชุมคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษา 

ผูป้กครองนกัเรียน มีการประชุม วางแผนการพฒันาการ

เรียนการสอนของครูไดจ้ดัเวทีใหค้รูและชุมชนได้

พบปะสงัสรรค ์จดัประชุมสมัมนาทางวิชาการเก่ียวกบั

การจดัทาํหลกัสูตรร่วมกนัของชุมชน สนบัสนุน

ส่งเสริมใหค้รูนาํความรู้ความสามารถมาวางแผนเพ่ือ

พฒันางานวิชาการ มีการติดตามประเมินผลงาน

วิชาการของโรงเรียนอยา่งสมํ่าเสมอ มีการส่งเสริมการ

นาํวิจยัในชั้นเรียนมาใชใ้นการพฒันาการจดัการเรียน

การสอน ผูบ้ริหารไดส่้งเสริมการแสวงหาความรู้ใหม่

มาปรับใชต้ลอดเวลา ปฏิบติัตามนโยบายตามแผนงาน

วิชาการของสถานศึกษา ส่งเสริมครูนาํความรู้ใหม่มา

ปรับใช ้โดยเฉพาะการนาํหลกัสูตรของสถานศึกษาไป

ใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจดัทาํแผนการสอน จดัทาํส่ือ

การเรียนการสอน สนบัสนุนส่งเสริมใหค้รูสอนซ่อม

เสริม ส่งเสริมการนาํการวิจยัมาใชก้บัการเรียนการ

สอนอยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ และการส่งครูเขา้อบรม 

หรือเขา้เป็นวิทยากรทางวิชาการในกลุ่มโรงเรียนหรือ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดแ้ต่งตั้ง  
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จากผลการศึกษาดงักล่าวแสดงวา่ โรงเรียน

แห่งน้ีไดใ้ชย้ทุธวิธีทางการบริหารวิชาการค่อนขา้ง

หลากหลาย เพ่ือนาํไปสู่เป้าหมายของการจดัการศึกษา

และมีการปฏิบติังานของผูบ้ริหารในฐานะความเป็น

ผูน้าํทางวิชาการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Yamada 

(2000) อา้งจาก Heck และคณะ (1990) อธิบายวา่ การ

ปฏิบติังานของผูบ้ริหารในฐานะเป็นผูน้าํทางวิชาการ 

เป็นไปอยา่งมีลาํดบัขั้นตอน ซ่ึงการปฏิบติังานในแต่ละ

ขั้นตอนต่างมีความสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

ของนกัเรียน แต่อยา่งไรกต็ามโรงเรียนยงัมีปัญหาดา้น

บุคลากรสอนไม่ตรงตามวิชาเอก ซ่ึงมีความจาํเป็นจะ

ตอ้ปรับเปล่ียนแนวคิดให ้ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รู

วิชาการ ครูผูส้อนเขา้อบรมใหมี้ความรู้อยา่ง

หลากหลายเพ่ือนาํมาพฒันา การเรียนการสอน เพ่ือให้

การจดัการศึกษาใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงของสงัคมท่ี

เปล่ียนไป กล่าวคือโรงเรียนจะตอ้งมีการพฒันา

ผูบ้ริหารดา้นวิชาการภาวะผูน้าํทางวิชาการของ

ผูบ้ริหาร ควรจะใหมี้ความสาํคญักบังานดา้นวิชาการ 

และครูไดช่ื้อวา่เป็นผูน้าํในการพฒันาพฤติกรรมของ

ผูเ้รียน ซ่ึงผูบ้ริหารในลกัษณะดงักล่าวจะยึดถือเอา

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนเป็นเป้าหมายหลกั 

ในการพฒันาและส่งเสริมใหบุ้คลากรในทุกฝ่ายมีส่วน

ร่วมในการพฒันาหลกัสูตร 

ดา้นความเป็นผูน้าํในการริเร่ิมการใช้

นวตักรรมเพ่ือการเรียนการสอนดา้นความเป็นผูน้าํใน

การริเร่ิมการใชน้วตักรรมเพ่ือการเรียนการสอนพบวา่ 

มีการส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูจดัหาและผลิตส่ือการ

เรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ การจดักิจกรรม

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนรักการอ่านและการส่งเสริม

สนบัสนุนใหค้รูใชว้สัดุอุปกรณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสมและ

คุม้ค่า ส่งครูเขา้อบรมการใชน้วตักรรมเพ่ือการเรียน

การสอน และส่งเสริมการใชน้วตักรรมเพ่ือนาํมาพฒันา

งานวิชาการ ครูจดัทาํส่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร

แกนกลางกบัหลกัสูตรสถานศึกษาและหลกัสูตร

ทอ้งถ่ิน ใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน ส่งเสริมการ

ใชน้วตักรรม และวสัดุอุปกรณ์การสอน ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัแนวคิดของ Wildy and Dimmock (1993) กล่าววา่ 

ภาวะผูน้าํทางวิชาการคือภาระงานของผูบ้ริหารเองหรือ

การมอบหมายงานใหผู้อ่ื้นปฏิบติัแทนเพ่ือสนบัสนุน

การพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนซ่ึงประกอบดว้ย 

ภาระงานท่ีสาํคญัต่างๆดงัน้ี กาํหนดเป้าหมาย การ

ดาํเนินงานของโรงเรียน เตรียมส่ือวสัดุอุปกรณ์ท่ีจาํเป็น

นวตักรรมแปลกใหม่ในกระบวนการเรียนการสอน 

กาํกบั ติดตาม นิเทศ ครูเป็นคณะกรรมการอาํนวยการหรือ

ประสานงานส่งเสริมสัมพนัธภาพของบุคลากร ดา้นการ

ใชน้วตักรรมเพ่ือการเรียนการสอนนอกจากนั้น

โรงเรียนไดส่้งเสริมการทาํวิจยัในชั้นเรียนมีการจดัเกบ็

ขอ้มลูสารสนเทศของเด็กนกัเรียน รายบุคคล รายชั้น

เรียนเพ่ือนาํขอ้มลูจดัทาํวิจยัในชั้นเรียนแต่อยา่งไรก็

ตามโรงเรียนกมี็ขอ้จาํกดักบัความเป็นผูน้าํในการริเร่ิม

การใชน้วตักรรมเพ่ือการเรียนการสอนโรงเรียนยงัขาด

นวตักรรมใหม่ๆในการเรียนการสอนเช่นคอมพิวเตอร์ 

ครูยงัขาดทกัษะในการใชน้วตักรรมในการเรียนการ

สอนซ่ึงผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นผูน้าํและส่งครูเขา้อบรม

เพ่ือสามารถนาํใชน้วตักรรมใหม่ๆ มาใชพ้ฒันางาน

วิชาการไดอ้ยา่งเท่าทนักบัการเปล่ียนแปลงของสงัคมท่ี

เปล่ียนไป ผูบ้ริหารจะตอ้งมีภาวะผูน้าํในการใช้

นวตักรรมในการเรียนการสอนโดยเขา้ศึกษาอบรม 

นอกจากน้ีโรงเรียนยงัมีปัญหาในการทาํวิจยัในชั้นเรียน 

ครูขาดทกัษะในการทาํวิจยัในชั้นเรียนขาดการส่งเสริม

จากผูบ้ริหารในการทาํวิจยัอยา่งจริงจงั ครูตอ้งทาํการ

สอน 8 สาระวิชาไม่มีเวลาในการทาํวิจยัอยา่งเพียงพอ 

แต่อยา่งไรกต็ามผูบ้ริหารกาํลงัจดัทาํแผนงานการ
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ส่งเสริมการทาํวิจยัในชั้นเรียนอยา่งจริงจงั เพ่ือนาํ

ผลการวิจยัมาพฒันางานวิชาการ และนาํมาพฒันาการ

เรียนการสอนเพ่ือนาํความรู้สู่เดก็นกัเรียน 

ดา้นการส่งเสริมการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารมาใชใ้นการปฏิรูปการเรียนรู้     ผล

การศึกษาพบวา่ โรงเรียนมีการสนบัสนุนใหค้รูเขา้รับ

การอบรมการใชเ้ทคโนโลย ีสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) 

โดยการวางกรอบนโยบายของโรงเรียนสนบัสนุนให้

ครูไดพ้ฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง

ได ้การจดัเกบ็ขอ้มูลสารสนเทศเพ่ือสนบัสนุนการ

ปฏิรูปการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ และการจดัทาํขอ้มลู

พ้ืนฐานสภาพปัญหาความตอ้งการ เป้าหมาย และ

จุดเนน้ในการพฒันาผูเ้รียนเป็นสาํคญัแต่งตั้งผูจ้ดัเก็บ

ขอ้มลูพ้ืนฐานนกัเรียนอยา่งชดัเจน  จดัเรียงลาํดบั

ความสาํคญัก่อนหลงั เร่ิมจากงานวิชาการเป็นหลกัโดย

จดัทาํเป็นแผนและนโยบายของโรงเรียนอยา่งชดัเจน มี

การนิเทศ ติดตามประเมินผลอยา่งต่อเน่ืองของการนาํ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารมาใชใ้นการ

ปฏิรูปการเรียนรู้ เพราะในการเรียนรู้ในปัจจุบนั 

เทคโนโลยเีขา้มามีส่วนสาํคญั ต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วิจิตร ศรีสะอา้น อา้งถึง

ใน ธีระ รุญเจริญ (2545) ไดก้ล่าววา่ การปฏิรูปการ

เรียนรู้ คือหวัใจของการปฏิรูปการศึกษา เพราะ

การศึกษามีความสาํคญัส่งผลต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของ

ประเทศโดยเป็นกระบวนการท่ีเรียนรู้ นาํไปสู่ความ

เจริญงอกงามทั้งของบุคคลและสงัคมและเป็นเร่ืองท่ี

สร้างสรรคจ์รรโลงความกา้วหนา้ทางวิชาการและการ

สร้างองคค์วามรู้แต่อยา่งไรกต็าม ปัญหาการนาํ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารมาใชใ้นการ

ปฏิรูปการเรียนรู้ในโรงเรียนคือขาดเทคโนโลยี

(คอมพิวเตอร์) ครูขาดทกัษะท่ีจะนาํเทคโนโลยีนาํไป

สอนเดก็ ซ่ึงผูบ้ริหารจะตอ้งปรับปรุงส่งครูและ

บุคลากรเขา้อบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ(คอมพิวเตอร์) 

จดัครูผูรั้บผิดชอบอยา่งชดัเจนเพ่ือนาํความรู้ และทกัษะ

มาพฒันาการปฏิรูปการเรียนรู้ดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ เพ่ือใหท้นัการ

เปล่ียนแปลงของสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ดา้นศกัยภาพการพ่ึงตนเองในการพฒันางาน

วิชาการ  ผลการศึกษา พบวา่ ผูบ้ริหาร ครูวิชาการ และ

ครูผูส้อนในโรงเรียนมีการเขา้อบรมศึกษาดูงาน

ส่งเสริมครู และบุคลากรเขา้อบรมศึกษาดูงานและ

ศึกษาต่อมีการพฒันาดา้นวิชาการอยา่งสมํ่าเสมอ สร้าง

เครือข่ายชุมชน เครือข่ายผูป้กครอง เพ่ือร่วมมือกนั

พฒันาคุณภาพทางการศึกษา ส่งเสริมใหมี้การพฒันา

บุคลากร โดยส่งเขา้อบรมสมัมนาวิชาการอยา่งต่อเน่ือง

เป็นระยะๆ มีการพฒันาวิชาชีพครู มีการนิเทศภายใน มี

เครือข่ายครูแกนนาํ และการพฒันาวิชาชีพเหล่าน้ีไดรั้บ

การส่งเสริมสนบัสนุนจากผูบ้ริหารเป็นอยา่งดีจาก

ผลการวิจยั แสดงใหเ้ห็นภาวะผูน้าํทางวิชาการของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Gibert (2003) 

กล่าววา่ นกัศึกษามืออาชีพ ครูมืออาชีพจะเป็นบุคคล

สาํคญัยิ่งในการพฒันาการเรียนรู้ แบบบูรณาการซ่ึงเป็น

นวตักรรมทางการศึกษาเพ่ือประโยชน ์ต่อนกัเรียน ทั้ง

ในดา้นการบริหารหลกัสูตร และการจดัการในชั้นเรียน 

การพฒันาศกัยภาพของครูในโรงเรียนเป็นกิจกรรมท่ี

สาํคญั ท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งตระหนกัในการพฒันาทาง

วิชาการส่งเสริมการพฒันาครูแกนนาํเพ่ือปฏิรูปการ

เรียนรู้ในสถานศึกษา การสนบัสนุนใหค้รูไดพ้ฒันา

ตนเองดา้นการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั

อยา่งต่อเน่ือง 

ดา้นการแสวงหาความรู้ใหม่มาปรับใช้

ตลอดเวลา พบวา่ ผูบ้ริหาร ครูวิชาการ ครูผูส้อนมี

การศึกษา ดว้ยการเขา้ร่วมประชุม อบรมสมัมนา การ
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ใฝ่หาความรู้เพ่ือพฒันาตนเองอยา่งเท่าทนัเหตุการณ์ 

และการนาํความรู้ประสบการณ์ท่ีไดม้าปรับปรุงและ

พฒันางานอยา่งต่อเน่ือง จดัทาํตารางกิจกรรมเพ่ือ

ติดตามการพฒันาส่งเสริมงานวิชาการของครูต่อนกัเรียน 

มีการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนกบัชุมชนมอบหมายให ้

ขา้ราชการครูนาํไปปฏิบติัและมีการติดตาม และวดัผล

ประเมินผลอยา่งสมํ่าเสมอนอกจากนั้นมีการส่งเสริม

ใหค้รูศึกษาต่อใหข้วญั และกาํลงัใจแก่ครูท่ีพฒันา

ตนเองใชย้ทุธวิธีการใหค้วามชมเชยต่อครูท่ีพฒันา

ผูเ้รียนใหเ้ป็นเลิศทางวิชาการซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวิจยั

ของ Blase and Blase (อา้งถึงใน อารี สณัหฉวี, 2545) 

พบวา่ จากงานวิจยัหลายช้ินในความสาํเร็จของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาผูบ้ริหาร สถานศึกษาท่ีมีความ

ตอ้งการแสดงออกสูง และยอมรับในความรักความ

อบอุ่นจะเป็นผูท่ี้มีความรู้สึกไวต่อความตอ้งการชมของ

ครูดว้ยความสุขของครูใหญ่ท่ีไดจ้ากการชมเชยครู ใน

งานวิจยัของเรากพ็บวา่ครูใหญ่ ท่ีมีประสิทธิภาพมกัใช้

ยทุธวิธีชมเชยในการสร้างอิทธิพลหรือผลสะทอ้นดา้น

ดีต่อเจตคติและพฤติกรรมของครูครูจะนาํคาํชมเชยของ

ครูใหญ่ ไปเช่ือมกบัจุดมุ่งหมายของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาในการพฒันาการสอนในหอ้งเรียน ยทุธวิธี

ในการชมเชยน้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาจะใชก้บัครูตวัต่อ

ตวั การชมเชย หรือการยอมรับความ สามารถของครู

ช่วยเสริมสร้างใหก้าํลงัใจแก่ครู และความพึงพอใจใน

การทาํงานของครูการชมเชยยงัช่วยสร้างบรรยากาศใน

โรงเรียน ความสามคัคีของคณะครู และร่วมทาํงานเพ่ือ

จุดมุ่งหมายของโรงเรียน 

 

ข้อเสนอแนะ 

จากขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษา

ขอนาํเสนอแนวการจดัการศึกษา ภาวะผูน้าํทางวิชาการ

ของผูบ้ริหารสถานศึกษา เพ่ือเป็นขอ้เสนอแนะในการ

นาํผลการศึกษาไปใชใ้หเ้กิดประโยชนสู์งสุดของ

การศึกษาแต่ละระดบั ดงัน้ี 

ขอ้เสนอแนะระดบันโยบาย 

1. ควรส่งเสริมสนบัสนุนในการพฒันา

ผูบ้ริหารสถานศึกษาในการใชน้วตักรรมและ

เทคโนโลยี 

2. การคดัเลือกบรรจุแต่งตั้งผูบ้ริหาร

สถานศึกษา ควรมีหลกัสูตรการใชน้วตักรรมและ

เทคโนโลยใีนการอบรม 

3. ควรสนบัสนุนงบประมาณใหส้ถานศึกษา

ในการนาํมาพฒันา ดา้นความเป็นผูน้าํในการริเร่ิมการ

ใชน้วตักรรมเพ่ือการเรียนการสอน และดา้นการ

ส่งเสริมการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการ

ปฏิรูปการเรียนรู้ 

ขอ้เสนอแนะระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3 

1. ควรมีการพฒันาภาวะผูน้าํทางวิชาการของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นความเป็นผูน้าํในการริเร่ิม

การใชน้วตักรรมเพ่ือการเรียนการสอนและดา้นการ

ส่งเสริมการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการ

ปฏิรูปการเรียนรู้ 

2. ควรมีการส่งเสริมใหผู้บ้ริหารพฒันาครูใน

การทาํการวิจยัในชั้นเรียนและนาํผลการวิจยัไปใชก้บั

ผูเ้รียนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 3. ควรส่งเสริมสนบัสนุนงบประมาณให้

สถานศึกษาในการนาํมาพฒันา ดา้นความเป็นผูน้าํใน

การริเร่ิมการใชน้วตักรรมเพ่ือการเรียนการสอน และ

ดา้นการส่งเสริมการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้น

การปฏิรูปการเรียนรู้ 

4. ควรมีการอบรมสมัมนา การศึกษาดูงาน

ดา้นเทคโนโลยีและสารสนเทศและวิทยาการ 
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 administration, 31(21), 43-61. 

 

ใหม่ๆทั้งในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานบนัทาง

การศึกษา เพ่ือเป็นการเพ่ิมศกัยภาพและเพ่ิมภาวะผูน้าํ

ทางวิชาการแก่ผูบ้ริหารใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ และ

เกิดทกัษะ มีขอ้มลูอยา่งชดัเจนเก่ียวกบัจุดเด่น จุดดอ้ย

ของบุคลากรมาพฒันาการเรียนการสอน 

5. ควรส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้ขตพ้ืนท่ี

การศึกษา ส่งศึกษานิเทศกเ์ขา้มาส่งเสริมสนบัสนุนใน

การใชส่ื้อนวตักรรมและเทคโนโลยี 

6. ควรมีการส่งเสริมและพฒันาผูบ้ริหารอยา่ง

ต่อเน่ืองในทุกๆ ดา้นโดยเฉพาะในดา้นความเป็นผูน้าํ

ในการริเร่ิมการใชน้วตักรรมเพ่ือการเรียนการสอน 

และดา้นการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

มาใชใ้นการปฏิรูปการเรียนรู้ 

ขอ้เสนอแนะระดบัสถานศึกษา 

1. ควรพฒันาครูและบุคลากรในสถานศึกษา 

ในดา้นพฒันาดา้นความเป็นผูน้าํในการริเร่ิมการใช้

นวตักรรม เพ่ือการเรียนการสอนและดา้นการส่งเสริม

การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการปฏิรูปการ

เรียนรู้ 

 2. ควรมีนโยบายในการใชน้วตักรรมและ

เทคโนโลยีของสถานศึกษาใหช้ดัเจน 

3. ส่งเสริมครูและบุคลากรในการทาํวิจยัใน

ชั้นเรียน และนาํผลการวิจยัในชั้นเรียนไปใชก้บั

นกัเรียนอยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ 

 4. จดัหางบประมาณในการจดัซ้ือและจดัหา 

นวตักรรมและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใหเ้พียงพอกบั

ความตอ้งการ 

5. ควรนาํกระบวนการวิจยัและพฒันามาใชใ้น

การปรับปรุงและพฒันาโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง 

6. ควรมีการส่งเสริมและพฒันาครูอยา่ง

ต่อเน่ืองทุกๆ ดา้น โดยเฉพาะ ดา้นความเป็นผูน้าํใน

การริเร่ิมในการใชน้วตักรรมในการเรียนการสอน และ

การส่งเสริมการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารมาใชใ้นการปฏิรูปการเรียนรู้ 
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การจัดการสารสนเทศ การส่ือสารและเทคโนโลยสํีาหรับการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

ขั้นพืน้ฐาน สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3 

The Management of Information Communication and Technology for Learning in Basic 

Education Institutions under the Jurisdiction of Phetchabun Primary Educational Service 

Area office 3 

  

                                                                                                                                                             อรวรรณ  ป้อมดาํ                                                                                                                                                                                                    

บทคัดย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ: (1) ศึกษาระดบัการปฏิบติัการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสารและ

เทคโนโลยีสาํหรับการเรียนรู้ และเปรียบเทียบตามขนาดของสถานศึกษา; และ(2) ความตอ้งการในการพฒันา กลุ่ม

ตวัอยา่งคือสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาํนวน 136 แห่ง ผูใ้หข้อ้มลูเชิงปริมาณคือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู จาํนวน 272 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ยแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูไดแ้ก่ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าความแปรปรวนทางเดียว วิเคราะห์ขอ้มูล และวิเคราะห์เน้ือหาจากการสัมภาษณ์  

ผลการวิจยั พบวา่ (1) ระดบัการปฏิบติัการจดัการสารสนเทศ การส่ือสารและเทคโนโลยีสาํหรับการเรียนรู้ ในภาพรวมมี

การปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายยทุธศาสตร์พบวา่ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ดา้นการพฒันาการบริหาร

จดัการดา้นการศึกษาและการบริการ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ส่วนยทุธศาสตร์ท่ี 1 ดา้นการพฒันาคุณภาพการ

เรียนรู้ของผูเ้รียน ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ดา้นการพฒันาบุคลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการเรียนรู้ 

และยทุธศาสตร์ท่ี 4 ดา้นการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการเรียนรู้ มีการปฏิบติั

อยูใ่นระดบัปานกลาง; ( 2) ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความตอ้งการพฒันา โครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารเพ่ือการเรียนรู้ให้เหมาะสม พฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบริหารใหเ้ป็นโปรแกรมสาํหรับจดัการ

ขอ้มลูพ้ืนฐานท่ีสามารถนาํไปใชใ้นการวางแผนและตดัสินใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  พฒันาการจดัทาํสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลย ีและพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้เก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 

คําสําคัญ: การจดัการเทคโนโลย,ี การเรียนรู้ในสถานศึกษา, เพชรบูรณ์ 

  

Abstract 

The purposes of this research were: (1) to study the level of performance of the management of information 

and communication technology (ICT) for learning and to compare with the level of performance of ICT in institutions 

relating to school size; and  (2) to identity if there was a need for development in the performance of ICT. The sample 

consisted of 136 basic education institutions, including 272 school principals and ICT teachers. The instruments used 

for data collection were questionnaires and structured interviews to find percentage, mean, standard deviation, one-

way ANOVA and content analysis of structured interviews. The research findings were as follows:  (1) the overall 
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performance of the ICT management was at the average level. When the individual strategies were analyzed, the 

highest level of performance was related to strategy. (2) the development of education and service management, were 

as follows; strategy 1, the development of the quality of the learning, strategy 3, the development of an ICT 

management team, and strategy 4, development of an ICT infrastructure, were at the average level. (2) The 

administrators’ need to develop an ICT infrastructure suitable for the basic education institutions.  This requires 

development of an ICT program focusing on educational management regarding efficiency planning and decision 

making for educational management, developing a curriculum regarding professional use of technology and 

providing training for administrators and teachers about ICT management.   

  

Keywords:  technology management, academic study, Phetchabun 

 

ความนํา  

ปัจจุบนักระแสการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและ

สงัคมไดเ้ปล่ียนแปลงไปมากนานาประเทศ ต่าง 

มุ่งเนน้การพฒันาประเทศไปสู่เศรษฐกิจและสงัคมแห่ง

ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ แต่การท่ีจะพฒันาประเทศไปสู่

สงัคมดงักล่าวไดต้อ้งมีการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารมาเป็นเคร่ืองมือเพ่ือนาํ ไปสู่การผลิต การ

เขา้ถึง การแพร่กระจายความรู้ใหแ้ก่เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนไดเ้รียนรู้อยา่งถกูตอ้งเหมาะสม 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) ความรวดเร็วของการพฒันา

เทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลใหมี้การปรับเปล่ียนการใช้

เวลาวา่งและพฤติกรรมในการทาํงาน มีการพ่ึงพา

เทคโนโลยีสารสนเทศมากข้ึนและมีความเช่ือวา่

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทสาํคญัต่อกิจกรรมต่าง ๆ 

ในอนาคตและเป็นหวัใจของสังคมสมยัใหม่เพราะ

สามารถแกปั้ญหาความทา้ทายทางสงัคมท่ีกาํลงัเผชิญอยู่

ได ้Best (1981) 

กระทรวงศึกษาธิการเห็นถึงความสาํคญัของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในขณะเดียวกนักค็าํนึงถึง

ประโยชนแ์ละโทษท่ีอาจเกิดข้ึนจากการนาํเทคโนโลยีมา

พฒันาและประยกุตใ์ชเ้พ่ือใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้เพ่ือพฒันา

เป็นความรู้ในระดบัท่ีสูงข้ึน รวมถึงรู้จกัคิดวิเคราะห์ถึง

ผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการใชท่ี้ไม่เหมาะสมโดยยึดหลกั

เศรษฐกิจพอเพียงและคุณธรรมนาํความรู้ ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบันโยบายของรัฐบาลและเป็นไปตามนโยบายการพฒันา

เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย หรือ ไอ ที 2010 

และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 และท่ี

แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 

จึงสนบัสนุนใหมี้การใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตใน

การเรียนการสอนและการบริหารจดัการ

กระทรวงศึกษาธิการจึงกาํหนดนโยบายและมาตรฐานการ

พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาข้ึนเพ่ือ

สนบัสนุนการนาํเทคโนโลยีมาใชใ้นสถานศึกษาและ

หน่วยงานทางการศึกษาโดยใหผู้เ้รียน ผูส้อน บุคลากร

ทางการศึกษา และประชาชนไดใ้ชป้ระโยชน ์และเขา้ถึง

บริการเทคโนโลยีตามความเหมาะสม จึงมีนโยบาย และ

มาตรฐานการส่งเสริมสนบัสนุนใหส้ถานศึกษาและ

หน่วยงานทางการศึกษาจดัใหมี้ระบบสารสนเทศ ขอ้มลู

ข่าวสาร และระบบป้องกนัภยัทางอินเทอร์เน็ตเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจดัการ 

รวมทั้งประโยชนเ์พ่ือการเรียนรู้สาํหรับชุมชน และ

ประชาชนในทอ้งถ่ิน จดัใหผู้ส้อน บุคลากรทางการศึกษา 

และผูเ้รียน ไดรั้บการพฒันาความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประโยชนใ์นการจดัการเรียน

การสอนและการบริหารจดัการอยา่งสร้างสรรคแ์ละ

ปลอดภยั 
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จากการศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหาการนาํ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการเรียนรู้มา

ใชใ้นการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบวา่ ปัญหา

อุปสรรคท่ีสาํคญั มีสาเหตุ มาจากการขาดแคลน

งบประมาณการจดัซ้ือและบาํรุงรักษาทรัพยากรดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศ  การขาดซอฟตแ์วร์ในการใชง้าน

ท่ีเหมาะสม การใชท้รัพยากรท่ีมีอยูย่งัไม่คุม้ค่า ผูบ้ริหาร

และครูมีประสบการณ์ในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

ค่อนขา้งนอ้ย และผูบ้ริหารส่วนใหญ่ไม่สนบัสนุนการนาํ

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเรียนการสอน 

จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจ

ศึกษา การจดัการสารสนเทศ การส่ือสารและเทคโนโลยี

เพ่ือการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  

เขต 3 ซ่ึงเป็นการนาํเอายทุธศาสตร์จากแผนแม่บท

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศึกษา 

นาํมาจดัเป็นระบบโดยอาศยักระบวนการบริหารท่ีมี

คุณภาพดว้ยวงจรเดมม่ิง มาเป็นขอบข่ายเน้ือหาใน

การศึกษา และผลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี หวงัเป็นอยา่ง

ยิ่งวา่จะไดข้อ้มลูท่ีเป็นประโยชนต่์อสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ในการนาํไปพฒันาระบบการจดัการการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการเรียนรู้ 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการและบทบญัญติัดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการเรียนรู้ ของ

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 แกไ้ข

เพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.  2545 และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบั

ท่ี 3) พ.ศ.  2553 และหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.  

2551 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาระดบัการปฏิบติัการจดัการ

สารสนเทศ การส่ือสาร และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 

เปรียบเทียบตามขนาดของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ 

เขต 3 

 2. เพ่ือศึกษาความตอ้งการในการพฒันาการ

จดัการสารสนเทศ การส่ือสาร และเทคโนโลยีเพ่ือการ

เรียนรู้ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 

แนวคิดทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ผูน้าํยคุใหม่ควรจะเป็นผูมี้ความสามารถดา้น

เทคโนโลยีสมยัใหม่ เทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดข้ึนอยา่ง

รวดเร็ว สารสนเทศมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน อตัราความเร็ว

ในการเคล่ือนท่ีของสารสนเทศสูงมาก ผูน้าํตอ้งกา้วทนั

เทคโนโลยีอยูเ่สมอ แหล่งท่ีมาของอาํนาจจะเปล่ียนไป มี

การบูรณาการเทคโนโลยีต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิผลของผูน้าํ (Osten, 2001) และในการ

ดาํเนินการพฒันาหากไดน้าํมาดาํเนินการอย่างเป็นระบบ 

จาํเป็นตอ้งอาศยักระบวนการบริหารท่ีมีคุณภาพดว้ย

วงจรเดมม่ิง (Deming Cycle--PDCA) โดยมีการกาํหนด

ภาพในอนาคตและกาํหนดเป้าหมายอยา่งชดัเจน 

บุคลากรในองคก์ารทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 

และมีการปรับปรุงกระบวนการใหดี้ยิ่งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

ซ่ึงมีกิจกรรมหลกั 4 ขั้นตอน คือ ขั้นวางแผนการ

ปฏิบติังาน ขั้นดาํเนินการตามแผน ขั้นตรวจสอบ

ประเมินผล และขั้นปรับปรุงแกไ้ข (สมศกัด์ิ สินธุระ

เวชญ,์ 2548) 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

การจดัการสารสนเทศ การส่ือสารและ

เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ ดาํเนินการตามแนวคิด

ยทุธศาสตร์การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

เพ่ือการเรียนรู้ ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารเพ่ือการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 4 ดา้น 

เพ่ือใหก้ารบริหารเร่ืองดงักล่าวเกิดประสิทธิภาพ ผูวิ้จยัจึง

ไดน้าํแนวคิดกระบวนการบริหารคุณภาพดว้ย วงจรเดม

ม่ิง ซ่ึงประกอบดว้ย การวางแผนปฏิบติังาน การ
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การวางแผน 
กา
รป

รับ
ป
รุง

 การป
ฏ
บิ
ัต ิ

การประเมนิผล 

ดาํเนินการตามแผน การตรวจสอบและประเมินผล และ

การปรับปรุงแกไ้ข มาเสนอเป็นขอบข่ายแนวคิดทฤษฎี

เพ่ือการวิจยัดงัภาพ 1 

 

 

 

  

ตวัแปรตน้     ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

ขนาดของสถานศึกษา 

- เลก็ 

- กลาง 

- ใหญ่ 

 

 

 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการเรียนรู้ 
 

 

 

1.  ดา้นการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ฯ 

2.   ดา้นการพฒันาการบริหารจดัการศึกษา 

       และการบริการฯ 

3.   ดา้นการพฒันาบุคลากรฯ 

4. ดา้นการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานฯ 

 

                

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยัเพ่ือแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีศึกษา 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

ผูวิ้จยักาํหนดรายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการ

ดาํเนินการวิจยั ดงัต่อไปน้ี 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3 จาํนวน 

202 แห่ง เป็นสถานศึกษา ขนาดเลก็ 114 แห่ง ขนาด

กลาง 64 แห่ง และขนาดใหญ่ 24 แห่ง 

 กลุ่มตวัอยา่งและการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง ใช้

วิธีการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบใหโ้อกาสเท่ากนัหรือ

แบบเป็นไปตามโอกาสทางสถิติ (probability 

sampling) ดงัน้ี 

 การสุ่มขนาดกลุ่มตวัอยา่งสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3 จาํนวน 202 แห่ง ใช้

วิธีสุมแบบง่าย (simple random sampling) ดว้ยการใช้

ตารางสาํเร็จรูป เคร็จซีและมอร์แกน (Krejicie and 

Morgan อา้งถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, หนา้ 187-188) 

ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 136 แห่งไดก้ลุ่ม
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ตวัอยา่งท่ีครอบคลุมและกระจายตามเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์  เขต 3 ใชก้ารสุ่ม

ตามระดบัชั้น (stratified random sampling) ตาม

อตัราส่วนและวิธีการจบัสลาก จาํแนกตามขนาด

สถานศึกษา ไดก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ขนาดเลก็ 77 แห่ง ขนาดกลาง 43 แห่ง และ

ขนาดใหญ่ 16 แห่ง  รวม 136 แห่ง  และกาํหนดผูใ้ห้

ขอ้มลูโดยการสมัภาษณ์ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

จากสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3 ท่ีเป็น

ตวัแทนของโรงเรียนแต่ละขนาดตามสดัส่วนได้

จาํนวน 9 คน 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีแบ่งเป็น 2 

ชุด  

 ชุดท่ี 1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการ

จดัการสารสนเทศ การส่ือสารและเทคโนโลยีเพ่ือ

การเรียนรู้ ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ 

เขต 3 จาํนวน 1 ฉบบั มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบ

รายการ (checklist) แบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(rating scale) แบ่งออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 

 ตอนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั

สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม และสถานภาพ

ทัว่ไปเก่ียวกบัสถานศึกษา 

 ตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั

โครงสร้างพ้ืนฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารเพ่ือการเรียนรู้ ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

เพชรบูรณ์ เขต 3 

 ตอนท่ี 3  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัระดบั

การปฏิบติัการจดัการสารสนเทศ การส่ือสารและ

เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ ภายใตก้รอบวงจรการ

บริหารคุณภาพของเดมม่ิง ตามยทุธศาสตร์หลกั4 ดา้น 

คือ (1) การพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียน (2) 

การพฒันาการบริหารจดัการการศึกษาและการบริการ 

(3) การพฒันาบุคลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารเพ่ือการเรียนรู้ (4) การพฒันา

โครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารเพ่ือการเรียนรู้เป็นแบบมาตรวดัประเมินค่า 

(rating scale) 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 

นอ้ย และนอ้ยท่ีสุดใหผู้ต้อบเลือกตอบเพียงระดบั

เดียวโดยครอบคลุมสารสนเทศ การส่ือสาร และ

เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้  

 ชุดท่ี 2 เป็นแบบสมัภาษณ์ ความตอ้งการใน

การพฒันาเก่ียวกบัการจดัการสารสนเทศ การส่ือสาร

และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ ของสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นแบบสัมภาษณ์

อยา่งมีโครงสร้าง (structure interview) มีลกัษณะเป็น

แบบปลายเปิด (open-ended) 

 ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 

 1. ศึกษารวบรวมขอ้มลูต่าง ๆ จากเอกสาร 

ตาํรา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร

สถานศึกษา และการจดัการสารสนเทศ การส่ือสาร

เพ่ือ และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้โดยนาํมาวิเคราะห์

ใหส้มัพนัธ์ สอดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันาตาม

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือ

การศึกษา ท่ีกาํหนดยุทธศาสตร์หลกั 4 ดา้น แลว้

นาํมาสร้างเป็นข้อคาํถามและเป็นแบบสอบถาม    

มีลกัษณะแบบตรวจสอบรายการ และแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
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2. นาํแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบจาก

ผูเ้ช่ียวชาญแลว้มาประมวลผล สรุป เพ่ือปรับปรุงใหมี้

ความสมบูรณ์และถกูตอ้งยิ่งข้ึน 

 3. นาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บั

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ท่ีไม่ใช่กลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน 15 แห่ง รวม 30 ฉบบัโดยกาํหนด

ผูต้อบแบบสอบถาม แห่งละ 2 คน ประกอบดว้ย 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน 1 คน และครูปฏิบติังาน

ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการ

เรียนรู้ จาํนวน 1 คนแลว้นาํไปแกไ้ขปรับปรุง

แบบสอบถาม 

4. นาํแบบสอบถามจากการทดลองใช ้มา

วิเคราะห์หาคุณภาพของเคร่ืองมือดา้นความเท่ียง

(reliability) ดว้ยการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิแอล

ฟ่า (α) ของ Cronbach, 1974, p. 161ไดค่้าความ

เท่ียงตรงของเน้ือหาเท่ากบั 0.86 

5. นาํแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ข 

เพ่ือใหมี้ความสมบูรณ์ จากนั้นจึงนาํไปเกบ็ขอ้มูลกบั

กลุ่มตวัอยา่ง 

6. วิเคราะห์ระดบัการปฏิบติัการจดัการ

สารสนเทศ การส่ือสารและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 

จากแบบสอบถามท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าในแต่ละยทุธศาสตร์ 

มากาํหนดเป็นประเดน็ในการสมัภาษณ์สร้างแบบ

สมัภาษณ์และแกไ้ขปรับปรุง 

7. นาํแบบสมัภาษณ์มาปรับปรุงแกไ้ข 

เพ่ือใหมี้ความสมบูรณ์ แลว้นาํไปสมัภาษณ์กบักลุ่ม

ตวัอยา่งต่อไป 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1.  ผูวิ้จยันาํแบบสอบถามไปยงัตน้สงักดั 

เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม  

 2.  ผูวิ้จยัส่งแบบสอบถามไปยงัสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง โดยการมอบใหใ้นท่ี

ประชุม และส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน และขอความ

อนุเคราะห์ใหต้อบกลบัภายใน 2 สปัดาห์ 

 3.  ดาํเนินการติดตามเกบ็แบบสอบถามคืน 

และนาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมาตรวจสอบ

จาํนวนแบบสอบถาม ความถกูตอ้งสมบูรณ์ของ

คาํตอบ สาํหรับโรงเรียนท่ีผูวิ้จยัยงัไม่ไดรั้บคืน ผูวิ้จยั

จะประสานทางโทรศพัทเ์พ่ือขอเกบ็ขอ้มลูเพ่ิมเติม 

 4.   ตรวจสอบแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์เพ่ือ

นาํแบบสอบถามไปวิเคราะห์ขอ้มลูในขั้นตอนต่อไป

และหากพบวา่โรงเรียนใดยงัไม่ส่งแบบสอบถามคืน

ตามกาํหนด ผูวิ้จยัส่งหนงัสือขอความร่วมมือในการ

ตอบแบบสอบถามอีกคร้ังและส่งทางไปรษณียด่์วน 

(EMS)  

 5.  ผูวิ้จยัขอความร่วมมือไปยงัสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือนดัหมายทาํการสมัภาษณ์ โดยผูวิ้จยั

ส่งคาํช้ีแจง ขั้นตอนในการสมัภาษณ์และแบบ

สมัภาษณ์ไปยงัสถานศึกษา ล่วงหนา้ 1 สปัดาห์ 

 6. ผูวิ้จยัดาํเนินการสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาดว้ยตนเองตามวนัและเวลาท่ีนดัหมาย 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

1.  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

แบบสอบถาม 

2. วิเคราะห์ขอ้มลูจากแบบสอบถาม ดงัน้ี 

      ตอนท่ี 1  วิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบั

สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม และสถานภาพ

ทัว่ไปของสถานศึกษา โดยการแจกแจงความถ่ี และ

ค่าร้อยละ 

      ตอนท่ี 2  วิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบั

โครงสร้างพ้ืนฐานดา้นสารสนเทศ การส่ือสารและ
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เทคโนโลยเีพ่ือการเรียนรู้ ของสถานศึกษาขั้น โดยการ

แจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ 

     ตอนท่ี 3  วิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบัระดบั

การปฏิบติัการจดัการสารสนเทศ การส่ือสาร และ

เทคโนโลยเีพ่ือการเรียนรู้ โดยนาํขอ้มูลมาแจกแจง

ความถ่ีเพ่ือหาค่าเฉล่ีย (Χ ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  

 

ผลการวจัิย 

การวิจยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบั

การปฏิบติัและเปรียบเทียบการจดัการสารสนเทศ 

การส่ือสารและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ จาํแนกตาม

ขนาดของสถานศึกษา และศึกษาความตอ้งการในการ

พฒันาการจดัการสารสนเทศ การส่ือสารและ

เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

เพชรบูรณ์ เขต 3 นาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลู

ตามลาํดบัต่อไปน้ี 

1.  ระดบัการปฏิบติัการจดัการสารสนเทศ 

การส่ือสารและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ ของ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3 มีค่าเฉล่ียอยู่

ในระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นราย

ยุทธศาสตร์ พบวา่ ในยุทธศาสตร์ท่ี 2 ดา้นการ

พฒันาการบริหารจดัการดา้นการศึกษาและการบริการ 

อยูใ่นระดบัมาก ส่วนยทุธศาสตร์ท่ี 1 ดา้นการพฒันา

คุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียนยทุธศาสตร์ท่ี 3 ดา้นการ

พฒันาบุคลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารเพ่ือการเรียนรู้และยทุธศาสตร์ท่ี 4 ดา้นการ

พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารเพ่ือการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียอยูร่ะดบัปาน

กลาง ตามลาํดบั 

 2.  สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3ท่ีมี

ขนาดเลก็ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีระดบัการ

ปฏิบติัการจดัการสารสนเทศ การส่ือสารและ

เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ ไม่แตกต่างกนัแต่เม่ือ

พิจารณาเป็นรายยทุธศาสตร์ พบวา่ ในยทุธศาสตร์ท่ี 4 

ดา้นการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการเรียนรู้มีความ

แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ

เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบวา่ไม่แตกต่าง

กนั 

 3.  ความตอ้งการในการพฒันาการจดัการ

สารสนเทศการส่ือสารและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 

ท่ีเหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

เพชรบูรณ์ เขต 3 สรุปไดด้งัน้ี 

        3.1  พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศ

การส่ือสารและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ โดยจดัใหมี้

โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเหมาะสม การจดัหาระบบ

คอมพิวเตอร์มุ่งเนน้การสร้างมลูค่าเพ่ิมดา้นสารสนเทศ

การส่ือสารและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ ในดา้น

ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ โดยคาํนึงถึงความคุม้ประโยชน์

ในการใช ้

        3.2  พฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ

บริหารใหเ้ป็นโปรแกรมสาํหรับจดัการขอ้มลูพ้ืนฐานท่ี

สามารถนาํไปใชใ้นการวางแผนและตดัสินใจไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึงศกัยภาพและภารกิจของ

สถานศึกษาเป็นสาํคญั และยึดการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วน

ไดส่้วนเสียกบัการจดัการศึกษาทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา 

        3.3  พฒันาการจดัทาํสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลย ี(สาระท่ี 3 การออกแบบและ

เทคโนโลยี สาระท่ี 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาระท่ี  5 
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เทคโนโลยีเพ่ือการทาํงานและอาชีพ) ใหเ้ป็นไปตามความ

ตอ้งการของผูเ้รียนและชุมชนมุ่งเนน้การมีส่วนร่วมจาก

ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจดัใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนและ

ศกัยภาพของทอ้งถ่ิน 

        3.4  พฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้เก่ียวกบัการ

ใชส้ารสนเทศการส่ือสารและเทคโนโลย ีเพ่ือการ

เรียนรู้ โดยการอบรมเชิงปฏิบติัการใหค้รบทุกระบบ

ครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษา 

        3.5  ส่งเสริมการจดัเครือข่ายบุคลากร ผูรู้้ 

ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นสารสนเทศการส่ือสารและ

เทคโนโลยเีพ่ือการเรียนรู้ เพ่ือใหส้ถานศึกษาไดร่้วมกนั

ใชแ้ละพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

       3.6  พฒันาเวบ็ไซตข์องสถานศึกษา เพ่ือ

การประชาสมัพนัธ์ภารกิจของสถานศึกษา        โดย

ปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพนัธ์ให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเช่น จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์   

สมุดเยี่ยมกระดานถามตอบ เพ่ือใหมี้การตอบขอ้

ซกัถามและขอ้เสนอแนะจากผูใ้ชแ้ละผูส้นใจทัว่ไป 

        3.7  ส่งเสริมการตรวจสอบและประเมินผล

การใชเ้ทคโนโลยีดา้นต่าง ๆ   และใหมี้การรายงานผล

เสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดัและผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ

อยา่งต่อเน่ือง 

 

การอภิปรายผล 

จากผลการวิจยั เร่ือง การจดัการสารสนเทศ 

การส่ือสารและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ ของ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3มีประเดน็ท่ี

จะนาํมาอภิปราย ดงัน้ี 

 1.  ระดบัการปฏิบติัการจดัการสารสนเทศ 

การส่ือสารและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ ของ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในภาพรวมมีอยูใ่นระดบัปาน

กลาง โดยในแต่ละยทุธศาสตร์มีประเดน็ท่ีควรนาํมา

อภิปรายไดด้งัน้ี     

ยทุธศาสตร์ท่ี  1  ดา้นการพฒันาคุณภาพการ

เรียนรู้ของผูเ้รียนผลการวิจยัพบวา่สถานศึกษากาํหนด

วตัถุประสงคข์อง การดาํเนินงานการบริหารจดัการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการเรียนรู้ 

สอดคลอ้งกบัปรัชญา วิสยัทศัน์ และพนัธกิจของ

สถานศึกษาเป็นประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นลาํดบัสูงสุด

แสดงใหเ้ห็นวา่ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดด้าํเนินการ

จดัทาํแผนพฒันาแผนปฏิบติังานประจาํปี      ท่ี

ครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดีจึงทาํ

ใหก้ารกาํหนดวตัถุประสงคก์ารดาํเนินงานการจดัการ

สารสนเทศการส่ือสารและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 

สอดคลอ้งกบัปรัชญา วิสยัทศัน ์และพนัธกิจของ

สถานศึกษา  

 ยทุธศาสตร์ท่ี  2 ดา้นการพฒันาการบริหาร

จดัการดา้นการศึกษาและการบริการผลการวิจยั

พบว่า สถานศึกษาจดัทาํโปรแกรมจดัเก็บขอ้มูล

พ้ืนฐานทางการศึกษา (OBEC 56)เป็นปัจจุบนัมี

ค่าเฉล่ียอยู่ในลาํดบัสูงสุดซ่ึงแสดงให้เห็นว่างาน

ดา้นการจดัเก็บขอ้มูลพ้ืนฐานทางการศึกษา เป็น

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีหน่วยงานต้นสังกัดจัดทาํ

ให้ และเป็นงานท่ีสาํคัญท่ีสถานศึกษาตอ้ง

ดาํเนินการเพ่ือการรายงานขอ้มูลพ้ืนฐานหน่วยงาน

ตน้สงักดัเป็น รายภาคเรียน รายปีการศึกษา 

สอดคลอ้งงานวิจยัของ บงัอร  ศรี-สุทธิกุล (2544) ท่ี

พบวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษา มีการรับรู้ดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศจากการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ การนาํไป

ประยกุตใ์ช ้อยูใ่นระดบัมาก พฤติกรรมในการนาํ

เทคโนโลยีสารสนเทศไปใชใ้นการบริหารงานบริการ

อยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนประเดน็ท่ีวา่สถานศึกษา

เผยแพร่ผลการดาํเนินงานการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
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และการส่ือสารเพื่อการเรียนรู้ เพ่ือพฒันาการ

บริหารจดัการดา้นการศึกษาการบริการให้ชุมชน

และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบมีค่าเฉล่ียอยู่ใน

ลาํดบัสุดทา้ยนั้นผูวิ้จยัมีความเห็นว่าการเผยแพร่

ผลการดาํเนินงานการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารเพ่ือการเรียนรู้ เพ่ือพฒันาการบริหาร

จดัการดา้นการศึกษาและการบริการ ยงัมีสถานศึกษา

บางแห่งใหค้วามสาํคญัค่อนขา้งนอ้ย และบุคลากร

บางส่วนยงัมีความรู้และทกัษะดา้นน้ีไม่มากพอ จึงทาํ

ใหก้ารประชาสมัพนัธ์ยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

 ยทุธศาสตร์ท่ี  3 ดา้นการพฒันาบุคลากร

ดา้นสารสนเทศการส่ือสารและเทคโนโลยเีพ่ือการ

เรียนรู้ผลการวิจยัพบว่า สถานศึกษาวางแผนการ

ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผูส้อนนาํสารสนเทศการ

ส่ือสารและเทคโนโลยเีพ่ือการเรียนรู้มาใชใ้นการ

จดัการเรียนการสอนอยา่งเหมาะสมมีค่าเฉล่ียอยูใ่น

ลาํดบัสูงสุดซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่รัฐบาลและ

กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการ ส่งเสริม

สนบัสนุน การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารเพ่ือการเรียนรู้ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ 

กฤชมน อานทิพยสุ์วรรณ (2538) ท่ีพบวา่ โรงเรียนได้

นาํคอมพิวเตอร์เขา้มาใชใ้นงานบริหารวิชาการ มาก

ท่ีสุด ส่วนประเดน็ท่ีวา่สถานศึกษาจดัทศันศึกษาให้

ครูผูส้อนศึกษาดูงานสถานศึกษาท่ีมีการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการเรียนรู้

ท่ีเหมาะสม มีค่าเฉล่ียอยูใ่นลาํดบัสุดทา้ยผูวิ้จยัมี

ความเห็นวา่สถานศึกษาท่ีประสบความสาํเร็จในการ

ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการ

เรียนรู้ยงัมีจาํนวนนอ้ย ทาํใหค้รูส่วนใหญ่ไม่สามารถ

ไปศึกษาดูงานไดต้ามท่ีตอ้งการ  

 ยทุธศาสตร์ท่ี  4 ดา้นการพฒันาโครงสร้าง

พ้ืนฐานสารสนเทศการส่ือสารและเทคโนโลยีเพ่ือการ

เรียนรู้ ผลการวิจยัพบวา่สถานศึกษาวางแผนการ

จดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วง มา

ใชใ้นสถานศึกษามีค่าเฉล่ียอยูใ่นลาํดบัสูงสุด

เน่ืองจากปัจจุบนัสารสนเทศการส่ือสารและ

เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ โดยเฉพาะเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ มีราคาถกูลง สถานศึกษาสามารถจดัหา

มาใชไ้ด ้ส่วนประเดน็ท่ีวา่สถานศึกษาจดัใหมี้

ซอฟตแ์วร์ท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายลิขสิทธ์ิใชใ้นการ

ปฏิบติังานอย่างมีเพียงพอ และสถานศึกษาจดัให้มี

ซอฟต์แวร์ประเภทฟรีแวร์ท่ีใช้ในการปฏิบติังาน

เพียงพอ มีค่าเฉล่ียอยู่ในลาํดับสุดทา้ยข้อมูลน้ี

แสดงว่า สถานศึกษายงัขาดแคลนซอฟตแ์วร์ท่ี

เหมาะสมกบัการใชง้าน ซอฟตแ์วร์ท่ีมีใชแ้พร่หลาย

ในปัจจุบนัมีราคาแพง นอกจากนั้นผลการวิจยัน้ี ยงั

พบวา่ขอ้มลูเชิงสาํรวจพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารเพ่ือการเรียนรู้ ของสถานศึกษา พบวา่ 

หอ้งสมุดอิเลก็ทรอนิกส์ และศูนยส่ื์ออิเลก็ทรอนิกส์ 

ซ่ึงตอ้งอาศยัซอฟตแ์วร์เป็นหลกั มีจาํนวนน้อยมาก 

คิดเป็นร้อยละ 12.90 และ 09.90 ตามลาํดับ จึง

เป็นสาเหตุทาํให้สถานศึกษาบางแห่งไม่สามารถ

จดัหาโปรแกรมต่างๆ มาใชไ้ด ้

 2.  สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ีมีขนาดของ

สถานศึกษาต่างกนั มีระดบัการปฏิบติัการจดัการ

สารสนเทศ การส่ือสารและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 

ไม่แตกต่างกนัซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการ

วิจยั ขอ้คน้พบจากการวิจยัคร้ังน้ีอาจมีสาเหตุ

เน่ืองมาจากสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3มีนโยบายท่ีชัดเจน

ในการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการเรียนรู้โดยการ

จดัอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการใช ้การผลิต และ

การพฒันาสารสนเทศการส่ือสารและเทคโนโลยีเพ่ือ
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การเรียนรู้ พร้อมทั้งมีการนิเทศ ติดตามประเมินผล 

อยา่งต่อเน่ือง มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การสร้าง

เครือข่ายพฒันา ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารเพ่ือการเรียนรู้มีการใหค้วามช่วยเหลือกนั

ทางดา้นวิชาการ ตลอดทั้งการใชท้รัพยากรร่วมกนัใน

ระหวา่งสถานศึกษาท่ีอยู่ใกลเ้คียง 

 3.  ความตอ้งการในการพฒันาการจดัการ

สารสนเทศ การส่ือสารและเทคโนโลยีเพ่ือการ

เรียนรู้ ท่ีเหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3 ไดข้อ้สรุป 7 ประการ 

ซ่ึงสามารถนาํมาอภิปรายใหเ้ก่ียวขอ้งกบัยทุธศาสตร์

ทั้ง 4 ดา้น ดงัน้ี 

       3.1  ยทุธศาสตร์ท่ี 1ดา้นการพฒันา

คุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียน จากผลการวิจยัพบวา่ มี

ความตอ้งการในการจดัทาํสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลยีท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของผูเ้รียนและชุมชน ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจาก(1) 

ความเจริญอยา่งรวดเร็วทางดา้นวิชาการ วิทยาการ

ใหม่ๆ และส่ิงประดิษฐต่์างๆ ไดถ้กูคิดคน้ประดิษฐ์

ข้ึนมาใชใ้นสงัคมจาํนวนมาก ซ่ึงมีผลโดยตรงต่อการ

เปล่ียนแปลงและปรับตวัทางดา้นหลกัสูตรการเรียน

การสอนของสถานศึกษา (2) การเปล่ียนแปลงอยา่ง

รวดเร็วของสงัคม มีผลกระทบมาจากพฒันาการ

ทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลต่อการ

ดาํรงชีวิต การปรับตวั และพฒันาการของนกัเรียน 

และ  (3) ลกัษณะสงัคมขอ้มลูข่าวสาร ซ่ึงเป็นผลมา

จากพฒันาการทางดา้นอิเลก็ทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ 

และเทคโนโลยีโทรคมนาคม ทาํใหข่้าวสารทุก

รูปแบบ และขอ้มลูคอมพิวเตอร์สามารถถ่ายทอดและ

ส่งถึงกนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว จึงจาํเป็นตอ้งพฒันาสาระ

การเรียนรู้การอาชีพและเทคโนโลยี โดยใชเ้คร่ืองมือ

ทางเทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีเหมาะสม ใหเ้ป็นไป

ตามความตอ้งการของผูเ้รียนและชุมชน 

       3.2  ยทุธศาสตร์ท่ี 2ดา้นการพฒันาการ

บริหารจดัการดา้นการศึกษาและการบริการ จาก

ผลการวิจยัพบวา่ มีความตอ้งการในการพฒันา

เวบ็ไซตข์องสถานศึกษา ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นวา่

ปัจจุบนัอินเทอร์เน็ตเขา้มามีบทบาทในการดาํเนิน

ชีวิตของมนุษยทุ์กชาติ ทุกภาษา ในวงการศึกษาไดใ้ช้

อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของ

มนุษย์ท่ีทาํให้ทุกคนสามารถศึกษาหาความรู้ได้

ทุกเวลา ทุกสถานท่ี เป็นระบบเครือข่ายท่ีเปิดและ

เช่ือมโยงตลอด 24 ชั่วโมงและเครือข่ายน้ี ยงั

สามารถเป็นท่ีส่ือสารแลกเปล่ียนความรู้แนวคิดการ

ติดต่อซ่ึงรวดเร็วและมีราคาถกูการติดต่อระหวา่ง

ผูเ้รียนและผูส้อน ผูเ้รียนสามารถเรียนจากท่ีไหนหรือ

เม่ือไรกไ็ดโ้ดยไม่มีขอ้จาํกดัในดา้นของสถานท่ีและ

เวลา ดงันั้น จึงมีความจาํเป็นตอ้งพฒันาเวบ็ไซตข์อง

สถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพในดา้นการ

ประชาสมัพนัธ์ภารกิจและกิจกรรมของสถานศึกษา 

เพ่ือใหค้รู นกัเรียน และชุมชนไดมี้โอกาสให้

ขอ้เสนอแนะและตอบขอ้สงสยัในการจดัการศึกษาได ้

       3.3  ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ดา้นการพฒันา

บุคลากรดา้นสารสนเทศการส่ือสารและเทคโนโลยี

เพ่ือการเรียนรู้จากผลการวิจยั พบวา่ มีความตอ้งการ

พฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้เก่ียวกบัการใชส้ารสนเทศ

การส่ือสารและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ จึง

จาํเป็นตอ้งพฒันาใหมี้ความรู้ ใหมี้การเรียนการสอน

ผา่นเทคโน โลยีสารสนเทศและการส่ือสารผนวกการ

ใชเ้ขา้ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรการเรียนการ

สอน โดยใหมี้ผลในการประเมินคุณภาพและสามารถ

นบัเป็นภาระงานของครูได ้ครูจะมีโอกาสใชส้มอง

ประสบการณ์และมีความเป็นวิชาชีพมากข้ึน 
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       3.4  ยทุธศาสตร์ท่ี 4 ดา้นการพฒันา

โครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศการส่ือสารและ

เทคโนโลยเีพ่ือการเรียนรู้จากผลการวิจยั พบวา่ มี

ความตอ้งการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศ

การส่ือสารและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิสยัทศันข์องแผนแม่บทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการเรียนรู้ สามารถ

นาํไปใชใ้นการวางแผนและตดัสินใจไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพเป็นไปตามศกัยภาพและภารกิจของการ

จดัการศึกษา สถานศึกษาสามารถปฏิบติัใหเ้กิดผลได ้

โดยวิธีการท่ีหลากหลายตามบริบทของสถานศึกษา 

ดงันั้น ผูวิ้จยัหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ การดาํเนินการ

ดงักล่าวจะสาํเร็จลงได ้ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และชุมชน 

ควรมีส่วนร่วมในการพฒันา รวมทั้งเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาตอ้งใหก้ารสนบัสนุนอยา่งเพียงพอ และ

ทัว่ถึงดว้ย 

 

ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1. ผูบ้ริหารสถานศึกษา ควรเห็นความสาํคญั

ในการเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลงกบัการท่ีจะ

พฒันาการจดัการสารสนเทศ การส่ือสารและ

เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ โดยนาํขอ้คน้พบท่ีไดจ้าก

การวิจยัน้ีไปใชเ้ป็นขอ้มูลและแนวทางในการพฒันา

บุคลากรและนกัเรียนใหก้า้วทนัระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการเรียนรู้ 

 2. สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่ละแห่งควรมี

การกาํหนดนโยบายและกลยทุธ์ในการพฒันา

สารสนเทศการส่ือสารและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 

ใหส้อดคลอ้งกบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารเพ่ือการเรียนรู้ เพ่ือสามารถนาํไปสู่การปฏิบติั

ท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 3. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ควรส่งเสริมใหมี้การ

จดักิจกรรมท่ีหลากหลายอนัจะส่งผลดีต่อการพฒันา

สารสนเทศการส่ือสารและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้

ใหก้บัครูและบุคลากรทางการศึกษา และพฒันา

สถานศึกษาท่ีมีความพร้อมดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการเรียนรู้ ใหเ้ป็น

สถานศึกษาตน้แบบ 
 

 

  

เอกสารอ้างองิ 

 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2550). แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศึกษา 

กระทรวง ศึกษาธิการ.  กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ. 

กฤชมน  อานทิพยสุ์วรรณ. (2538). สภาพและปัญหาการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในงานบริหารโรงเรียน 

                ประถมศึกษา สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 1. วิทยานิพนธ์ปริญญา

ครุศาสตรมหาบณัฑิต ภาควิชาบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

 

 

 



EAU HEritAgE JoUrnAl
Social Science and Humanity232 Vol. 5 No. 3 September-December 2015

บงัอร  ศรีสุทธิกลุ. (2544). อิทธิพลของภาวะผู้นาํและการรับรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหาร   ท่ีส่งผลต่อ

พฤติกรรมในการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการบริหารงานโรงเรียนตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542: ศึกษาเฉพาะกรณี โรงเรียนมธัยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา กลุ่ม สหวิทยาเขตบรมราชชนนี 1. 

วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต ภาควิชาบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั, จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั. 

บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบือ้งต้น (พิมพค์ร้ังท่ี 7). กรุงเทพฯ:  สุรีวิยาสาส์น. 

สมศกัด์ิ  สินธุระเวชญ.์ (2541). การประกันคุณภาพการศึกษาวารสารวิชาการ. 1, 6 (มิถุนายน 2541), 27-39. 

Best, J. W. (1981).  Research in Education (4th ed.). New Jersey: Prentice-Hall. 

Cronbach, L. J. (1974).  Essentials of Psychological Testing. New York: Harper & Brother. 

Osten, M. (2001). Technology leadership: The executive director’s role in the tech planning process.  Retrieved from 

https://books.google.co.th/books?id=18CeBQAAQBA 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2558 233

 

ปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัการใช้มาตรการพเิศษในการคุ้มครองพยานตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองพยานในคดีอาญาพ.ศ. 2546 

Legal Problems Regarding the Implementation of Special Measures in Witness Protection 

under the Witness Protection in Criminal Case Act B.E. 2546 

  

                                                                                                                                                    มนตช์ยั จงไกรรัตนกุล                                                                                                                                                                      

บทคัดย่อ 

 เป็นท่ียอมรับอยา่งชดัเจนวา่พยานบุคคลในคดีอาญา ถือเป็นบุคคลท่ีมีส่วนสาํคญัของกระบวนการยติุธรรม 

เพราะการพิจารณาพิพากษาลงโทษผูก้ระทาํความผิดหรืออาชญากรรมนั้น ศาลยติุธรรมกย็อ่มท่ีจะตอ้งพิจารณาจากคาํ

เบิกความหรือถอ้ยคาํของพยานเป็นสาํคญั หรือพิจารณาจากนํ้าหนกัความเช่ือถือท่ีพยานไดใ้หก้ารเป็นสาํคญั แต่อยา่งไร

กต็ามพยานบุคคลในคดีอาญาจะเบิกความหรือใหถ้อ้ยคาํใดๆไปในลกัษณะท่ีเป็นประโยชนแ์ละเป็นไปตามความจริงได้

นั้น พยานกย็อ่มจะตอ้งไดรั้บการคุม้ครองจากหน่วยงานของรัฐท่ีมีหนา้ท่ี และตอ้งสร้างความมัน่ใจใหก้บัพยานจาก

การศึกษาพบวา่การบงัคบัใชม้าตรการพิเศษในการคุม้ครองพยานบุคคลในคดีอาญาของประเทศไทย ตาม

พระราชบญัญติัคุม้ครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 ยงัหาไดใ้หค้วามคุม้ครองพยานบุคคลในคดีอาญาดว้ยวิธีการ

มาตรการพิเศษไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเหมาะสมกบัประเทศไทยแต่อยา่งใดไม่ 

 

คําสําคัญ: ปัญหาทางกฎหมาย, การใชม้าตรการพิเศษ, การคุม้ครองพยาน 

  

Abstract 

 It is obviously accepted that the witness in a criminal case is considered as the person who plays a very 

crucial role in the justice procedure because under the judgment and punishment of the offenders or the criminals, 

justice courts can consider the testimony or statement of the witness or from the weight of reliability in the testimony 

given by the witness. However, a verbal witness in a criminal case can give the testimony or statement for the sake of 

him/her or in accordance with the truth. To do so, the witness must be protected by the related government agencies 

and such agencies must ensure confidence for the witness. Form the study, it is found that the enforcement of special 

measures to protect witnesses in criminal cases in Thailand under the Witness Protection in Criminal Case Act, B.E. 

2546, has not effectively protected the witness in criminal cases as described by the special measure.  

    

Keywords:  legal problems, special measures, witness protection 

 

 

 



EAU HEritAgE JoUrnAl
Social Science and Humanity234 Vol. 5 No. 3 September-December 2015

ความนํา  

 ในปัจจุบนัแนวโนม้ของการประกอบ

อาชญากรรมมีลกัษณะซบัซอ้นและใชเ้ทคโนโลยีท่ี

ทนัสมยัมากยิ่งข้ึนโดยเฉพาะรูปแบบของการสมคบหรือ

ร่วมมือกนัประกอบเป็นองคก์รอาชญากรรมของผูมี้

อิทธิพล รวมถึงบางกรณียงัไดมี้การสร้างพยานหลกัฐาน

ต่าง ๆ อนัเป็นเท็จ ทาํใหรั้ฐซ่ึงมีหนา้ท่ีในการควบคุม

ความสงบสุขของสงัคมตอ้งพิจารณาหามาตรการท่ีมี

ประสิทธิภาพท่ีสามารถคุม้ครองความปลอดภยัของ

สงัคมได ้(กุลพล  พลวนั, 2547) และเป็นการป้องปราม

กลุ่มอาชญากรเหล่าน้ี มาตรฐานสาํคญัประการหน่ึงท่ีรัฐ

นาํมาเป็นเคร่ืองมือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ

ป้องกนัและปราบปรามองคก์รอาชญากรรมและผูมี้

อิทธิพลคือการใหค้วามคุม้ครองพยานพยานบุคคลใน

คดีอาญา ซ่ึงนานาประเทศลว้นยอมรับวา่พยานบุคคลใน

คดีอาญาถือเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทสาํคญัอยา่งท่ีสุด ใน

กระบวนการยติุธรรมทางอาญา เพราะจะตอ้งเป็นผูใ้ห้

การในฐานะพยานหรือตอ้งมีการนาํเสนอขอ้เทจ็จริงต่อ

ศาล แต่อุปสรรคประการสาํคญักคื็อความไม่ปลอดภยั

ของพยาน พยานไม่กลา้ท่ีจะมาเบิกความตามคาํกล่าวท่ีวา่ 

“ไม่มีพยาน กไ็ม่มีขอ้เทจ็จริงท่ีจะเป็นตวักาํหนดขอ้

กล่าวหา” ซ่ึงการดาํเนินคดีหรือการพิพากษาลงโทษ

จาํเลยนั้น ตอ้งพิจารณาพิพากษาจากขอ้เทจ็จริงตามท่ี

พยานไดมี้การเบิกความเพ่ือใหศ้าลสามารถใชดุ้ลพินิจใน

การชัง่นํ้าหนกัความเช่ือถือของพยานได ้ในบางกรณี

ผูเ้สียหายอาจเป็นพยานและไดเ้บิกความเป็นการพิสูจน์

ความผิดท่ีมีการกล่าวหา แต่ในความเป็นจริงแลว้พยาน

กลบัไม่กลา้ท่ีจะมาเบิกความเพราะความไม่ปลอดภยัของ

ตวัพยานเอง ทั้ง ๆ กรณีดงักล่าวถือเป็นส่วนหน่ึงในการ

นาํไปสู่การช้ีตวัจบักุมผูก้ระทาํความผิดและพิพากษา

ลงโทษ 

 

 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1.  เพ่ือศึกษาถึงหลกัการและแนวคิด

เก่ียวกบัการคุม้ครองพยานในคดีอาญาแนวคิดการให้

ความคุม้ครองพยานในประเทศไทยบทบาทของ

หน่วยงานท่ีมีภารกิจเก่ียวขอ้งกบัการใหค้วามคุม้ครอง

พยาน 

 2.  เพ่ือศึกษาถึงความเป็นมา หลกัการและ

สาระสาํคญัของพระราชบญัญติัคุม้ครองพยานใน

คดีอาญา พ.ศ. 2546 เง่ือนไขและวิธีดาํเนินการคุม้ครอง

พยานโดยใชม้าตรการพิเศษรวมทั้งระเบียบและประกาศ

ท่ีเก่ียวขอ้งและศึกษาการคุม้ครองพยานตามมาตรการ

พิเศษตามกฎหมายต่างประเทศ 

 3.  เพ่ือวิเคราะห์และจดัทาํขอ้เสนอแนะ

เก่ียวกบัแนวทางการพฒันากฎหมายเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการคุม้ครองพยานตามมาตรการพิเศษของ

ประเทศไทย 

 

สมมติฐานการวจัิย 

 พระราชบญัญติัคุม้ครองพยานในคดีอาญา 

พ.ศ. 2546 นั้นมีเจตนารมณ์เพ่ือตอ้งการใหเ้กิดความ

ปลอดภยัแก่พยาน ตลอดจนบุคคลในครอบครัวของ

พยานทั้งก่อนดาํเนินคดีและหลงัดาํเนินคดีเสร็จส้ิน โดย

การใชม้าตรการคุม้ครองพยานท่ีเหมาะสมกบัประเทศ

ไทย แต่อยา่งไรกดี็ปัจจุบนัพบวา่ ยงัมีปัญหาและ

อุปสรรคในการคุม้ครองพยาน โดยการใชม้าตรการพิเศษ

อยูเ่ป็นจาํนวนมาก เช่น ในส่วนของการเปล่ียนช่ือตวัช่ือ

สกลุของพยาน และหลกัฐานทางทะเบียนต่าง ๆ นั้นยงั

ขดัหรือแยง้กบักฎหมายฉบบัอ่ืน และยงัไม่มีเง่ือนไข

หลกัเกณฑท่ี์ชดัเจน เก่ียวกบัการเปล่ียนช่ือหรือกาํหนด

เลขท่ีบตัรประชาชนใหม่ใหก้บัพยาน การขอความ

ร่วมมือหรือการประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนไม่วา่ใน

การจดัหาอาชีพหรือจดัใหมี้การศึกษาอบรม ขาดการ

ประชาสมัพนัธ์ หรือค่าตอบแทนท่ีตํ่าหาทาํใหเ้กิด

แรงจูงใจแก่พยานแต่ประการใด รวมถึง ขั้นตอนหรือ
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กระบวนการอนุมติัท่ีกาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจของ

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรมแต่เพียงผูเ้ดียวในการ

กาํหนดใชม้าตรการพิเศษในการคุม้ครองพยาน เป็นตน้ 

ซ่ึงมาตรการพิเศษดงักล่าวเป็นมาตรการขั้นสูงสุดในการ

คุม้ครองใหพ้ยานในคดีท่ีมีความร้ายแรงหรือในคดีสาํคญั 

ดงันั้นจึงควรศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการบงัคบัใช้

มาตรการพิเศษในการคุม้ครองพยานของประเทศไทย

โดยศึกษามาตรการพิเศษในการคุม้ครองพยานของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศ

เยอรมนัหรือสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศอิตาลี

หรือสาธารณรัฐอิตาลี และประเทศองักฤษหรือสหราช

อาณาจกัร เพ่ือนาํหลกัการในกฎหมายของประเทศ

เหล่านั้นมาเป็นแนวทางแกไ้ขเพ่ิมเติมการใชม้าตรการ

พิเศษในการคุม้ครองพยานของไทยก่อใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุดต่อบุคคลท่ีเป็นพยานและต่อกระบวนการยติุธรรม

ทางอาญาต่อไป 

 

แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง  

 มาตรการพิเศษนั้น หลาย ๆ ประเทศรวมถึง

ประเทศไทยจาํเป็นตอ้งใชม้าตรการพิเศษในการคุม้ครอง

พยานสืบเน่ืองมาจากปัญหาองคก์รอาชญากรรม ซ่ึงมีการ

พฒันาในลกัษณะขา้มชาติมกัจะมีเครือข่ายในการกระทาํ

ผิดหลายๆ รัฐ มกัมีการคุกคาม ข่มขู่ ทาํร้าย กาํจดัพยาน 

หรือผูใ้กลชิ้ด มีการกดดนัพยานไม่ใหพ้ยานไปใหก้ารต่อ

เจา้หนา้ท่ีหรือศาล แมส้มาชิกผูก้ระทาํผิดจะถกูจบัไดก้ย็งั

มีสมาชิก หรือผูก้ระทาํผิดอยา่งต่อเน่ือง การสืบสวน

สอบสวนเพ่ือเอาผิดต่อผูก้ระทาํผิด หรือ ผูร่้วมขบวนการ

จาํเป็นตอ้งใชบุ้คคลท่ีมีความใกลชิ้ดกบัการกระทาํผิด 

โดยเฉพาะในขั้นตอนการใหก้ารเป็นพยานในศาล จึงมี

การกนัผูร่้วมกระทาํผิดเป็นพยาน เพ่ือสืบสาวไปใหถึ้งผู ้

บงการหรือตวัการสาํคญั จาํเป็นตอ้งใชม้าตรการพิเศษใน

การต่อตา้นองคก์รอาชญากรรมดงักล่าว โดยการคดัเลือก

พยานบุคคลเขา้สู่ความดูแลของรัฐ โดยพิจารณาจาก

พยานท่ีมีโอกาสไดรั้บความเส่ียงภยัและพิจารณาร่วมกบั

ปัจจยัอ่ืน เน่ืองจากรัฐมีขอ้กาํหนดใหด้า้นงบประมาณ

และบุคลากรมาตรการพิเศษ จึงถือเป็นมาตรการท่ีรัฐได้

กาํหนดใหเ้ง่ือนไขในการคุม้ครองพยานไดมี้ศกัยภาพ

มากกวา่เดิมและเหมาะสมกบับริบทเก่ียวกบัคดีใน

ปัจจุบนั และถือเป็นมาตรการสูงสุดเก่ียวกบัการรักษา

ความปลอดภยัของพยาน และความร้ายแรงของคดี

มากกวา่คดีปกติธรรมดา เช่น คดีความผิดเก่ียวกบัยาเสพ

ติด คดีความผิดเก่ียวกบัความมัน่คงแห่งราชอาณาจกัร คดี

ความผิดเก่ียวกบัเพศ คดีความผิดเก่ียวกบัองคก์ร

อาชญากรรม คดีความผิดท่ีมีอตัราโทษอยา่งตํ่าใหจ้าํคุกตั้งแต่สิบ

ปีข้ึนไป เป็นตน้โดยพระราชบญัญติัดงักล่าวไดก้าํหนดให้

สาํนกังานคุม้ครองพยานดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

ไดแ้ก่ การยา้ยท่ีอยู ่หรือจดัหาท่ีพกัอนัเหมาะสม การจ่าย

เล้ียงชีพท่ีสมควรแก่พยานหรือบุคคลท่ีอยูใ่นอุปการะ

เล้ียงดูของพยานเป็นระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี เวน้แต่มีเหตุ

จาํเป็นอาจขอขยายระยะเวลาไดค้ร้ังละไม่เกินสามเดือน 

แต่ไม่เกินสองปี การประสานงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือ

ดาํเนินการเปล่ียนช่ือตวั ช่ือสกุล และหลกัฐานทาง

ทะเบียนท่ีสามารถระบุตวัพยาน รวมทั้งการดาํเนินการ

เพ่ือกลบัคืนสู่ฐานะเดิมตามคาํขอของพยานดว้ย การ

ดาํเนินการเพ่ือใหมี้อาชีพใหมี้การศึกษาอบรม หรือ

ดาํเนินการใดเพ่ือใหพ้ยานสามารถดาํรงชีพอยูไ่ดต้ามท่ี

เหมาะสม การช่วยเหลือในการเรียกร้องสิทธิท่ีพยานพึง

ไดรั้บ การดาํเนินการใหมี้เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองความ

ปลอดภยัในระยะเวลาท่ีจาํเป็น 

 มาตรการพเิศษในการคุ้มครองพยานบุคคล

ในคดอีาญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ 

 นานาอารยะประเทศต่างเห็นตรงกนัวา่ การ

คุม้ครองพยานนั้นถือเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นและเป็นหวัใจของ

กระบวนการยติุธรรมอยา่งท่ีสุด ดงันั้นในแต่ละประเทศ

ลว้นมีมาตรการในการคุม้ครองพยานแตกต่างกนั ข้ึนอยู่

กบัเง่ือนไขและบริบทของแต่ละประเทศเป็นสาํคญั แต่

เพ่ือใหก้ารกาํหนดมาตรการพิเศษในการคุม้ครองพยาน

ไปในทิศทางเดียวกนั  หรือมีมาตรฐานใกลเ้คียงกนัแลว้ 
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สหประชาชาติจึงไดมี้การวางหลกัการเร่ืองการคุม้ครอง

พยานในอนุสญัญาแห่งสหประชาชาติต่อดา้น

อาชญากรรมขา้มชาติ (The United Nations Convention 

against Transnational Organized Crime) (มติท่ีประชุม

สมชัชาใหญ่เลขท่ี 55/25 ภาคผนวก 1) (General 

Assembly Resolution 55/25,annex I) เม่ือวนัท่ี 15 

พฤศจิกายน ค.ศ.2000 ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองมือสาํคญัท่ีนานา

ประเทศในการต่อตา้นกบัอาชญากรรมองคก์รขา้มชาติ 

โดยรัฐภาคีสมาชิกไดมี้การลงนามร่วมกนัในการประชุม

ท่ี Palermo ประเทศอิตาลี ซ่ึงจดัข้ึนระหวา่งวนัท่ี 12-15 

ธนัวาคม ค.ศ.2000(สาํหรับประเทศไทยไดล้งนามเม่ือ

วนัท่ี 13 ธนัวาคม ค.ศ.2000) (พ.ศ.2543) และมีผลบงัคบั

ใชใ้นวนัท่ี 29 กนัยายน ค.ศ.2003 (พ.ศ.2546) ในการน้ี

ประเทศไทยซ่ึงเป็นรัฐภาคีสมาชิกอยูแ่ลว้ ไดน้าํหลกัการ

ภายใตอ้นุสญัญาฉบบัดงักล่าวน้ีเขา้สู่กระบวนการให้

สตัยาบนัภายใตก้ฎหมายแห่งอาณาจกัรไทยเม่ือวนัท่ี 17 

ตุลาคม ค.ศ. 2003 (พ.ศ. 2546) 

 โดยอนุสญัญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการต่อ

ดา้นอาชญากรรมขา้มชาติท่ีจดัตั้งในลกัษณะองคก์ร ค.ศ. 

2000 (The United Nations Convention against 

Transnational Organized Crime) ดงักล่าวไดว้าง

หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการคุม้ครองพยานไวใ้นขอ้ 24 ความ

วา่ (ปกป้อง  ศรีสนิท, 2553) รัฐภาคีแต่ละรัฐจะตอ้งใช้

มาตรการทั้งหลายท่ีเหมาะสมภายในวิถีทางของตน 

เพ่ือท่ีจะใหค้วามคุม้ครองอยา่งมีประสิทธิภาพแก่พยาน

จากการแกแ้คน้ หรือข่มขู่ท่ีอาจเกิดข้ึนไดใ้นการ

ดาํเนินคดีอาญา ซ่ึงพยานผูน้ั้นเป็นผูใ้หก้ารท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ความผิดท่ีครอบคลุมภายใตอ้นุสญัญาน้ี และแก่ญาติและ

บุคคลอ่ืนท่ีใกลชิ้ดกบัพยานผูน้ั้นตามความเหมาะสม 

มาตรการดงักล่าว ตอ้งไม่ทาํใหเ้ส่ือมสิทธิของจาํเลย  เช่น 

ภายในขอบเขตท่ีจาํเป็นและกระทาํได ้การยา้ยบุคคล

เหล่านั้นไปอยูท่ี่อ่ืนและเท่าท่ีเห็นจาํเป็น การไม่เปิดเผย

หรือจาํกดัการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัรูปพรรณและท่ีอยู่

ของบุคคลดงักล่าว หรือจดัใหมี้กฎเกณฑท์าง

พยานหลกัฐานท่ีอนุญาต ใหค้าํใหก้ารของพยานสามารถ

กระทาํไดใ้นลกัษณะท่ีทาํใหแ้น่ใจวา่พยานไดรั้บความ

ปลอดภยั หรือรัฐตอ้งพิจารณาจดัทาํความตกลงหรือ

ขอ้ตกลงกบัรัฐอ่ืน เพ่ือยา้ยบุคคลท่ีอา้งถึงในวรรคหน่ึง

ของขอ้น้ีไปอยู่ท่ีอ่ืน 

 เพ่ือเป็นแนวทางท่ีเหมาะสมกบัการดงักล่าว 

จึงไดมี้การกาํหนดแนวปฏิบติัท่ีดีสาํหรับการคุม้ครอง

พยานในกระบวนยติุธรรมทางอาญาท่ีเก่ียวขอ้งกบั

องคก์รอาชญากรรม (Good Practices for the Protection 

of Witnesses in Criminal Proceedings Involving 

Organized Crime 2008) จะไดมี้การเป็นแบบอยา่งในการ

คุม้ครองพยานใหก้บัรัฐภาคสมาชิก แต่อยา่งไรกต็าม

มาตรการพิเศษของแต่ละประเทศ ต่างมีการกาํหนด

เง่ือนไขรูปแบบและวิธีการบงัคบัใชไ้วห้ลากหลาย

ต่างกนั แต่ส่ิงเดียวท่ีเหมือนกนัคือการท่ีจะนาํมาตรการ

พิเศษดงักล่าวไปใชใ้นการคุม้ครองพยานนั้นทุกประเทศ

ต่างตอ้งการใหพ้ยาน หรือบุคคลท่ีพยานร้องขอใหมี้การ

คุม้ครองนั้นไดรั้บความปลอดภยัสูงสุด และทาํใหพ้ยาน

เกิดความเช่ือมัน่กบัการเบิกความดงักล่าว ผลของการ

กระทาํดงักล่าว ยอ่มจะทาํใหก้ารพิจารณาคดีอาญา

เป็นไปดว้ยความยติุธรรม ในการน้ีสามารถจดักลุ่ม

มาตรการพิเศษในการคุม้ครองพยานได ้5 กลุ่มดงัน้ี 

 1.  มาตรการด้านกายภาพ 

 มาตรการดา้นกายภาพ เป็นมาตรการพิเศษ

ในการคุม้ครองพยานในคดีอาญา ซ่ึงเก่ียวกบัการจดั

สภาพแวดลอ้มใหเ้กิดความปลอดภยัแก่พยานและ

ครอบครัวของพยาน อาทิเช่น การจดัหาสถานท่ีท่ี

ปลอดภยัใหพ้ยาน ซ่ึงอาจกระทาํโดยการยา้ยท่ีอยูข่อง

พยานและบุคคลใกลชิ้ด การจดัหาอุปกรณ์ท่ีเป็น

เคร่ืองมือในการรักษาความปลอดภยั เป็นตน้ ซ่ึงแต่ละ

ประเทศกจ็ะมีลกัษณะของการใชม้าตรการดา้นกายภาพ

ดงัน้ี คือ 
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 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 การคุม้ครองพยานไดถ้กูบญัญติัในประมวล

กฎหมาย(United States Code) บรรพ 18 (Title 18) 

อาชญากรรมและกระบวนการทางอาญา (Crimes and 

Criminal Procedure) ส่วน 2 (Part II) หมวด 224 (Chapter 

224) มาตรา 3521 (Section 3521) (a)(1), (b)(1) ไดก้าํหนดผู ้

ท่ีจะไดรั้บความคุม้ครอง ไดแ้ก่ พยาน ผูท่ี้จะเป็นพยาน

หรือมีแนวโนม้ท่ีจะเป็นพยาน ตลอดจนสมาชิกใน

ครอบครัว หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งใกลชิ้ดกบัพยานใน

กรณีท่ีบุคคลดงักล่าวอาจจะไดรั้บอนัตรายจากการท่ีพยาน

นั้นๆ ในการใหค้วามคุม้ครองพยาน จะกระทาํโดยการยา้ย

ถ่ินท่ีอยูแ่ละการคุม้ครองโดยประการอ่ืนท่ีรัฐมนตรี

กระทรวงยติุธรรมเห็นสมควร เช่นการทาํร้ายร่างกาย การ

ใหป้ระกนัเร่ืองสุขภาพ เร่ืองความปลอดภยั เร่ืองสวสัดิการ

ของบุคลเหล่านั้น รวมทั้งจิตใจและการปรับตวัเขา้สู่สงัคม 

ใหก้บัพยาน ครอบครัวและบุคคลท่ีใกลชิ้ดกบัพยาน

ดงักล่าว  และทั้งน้ี U.S. Marshals ถือเป็นหน่วยงานท่ีถกู

ระบุไวใ้นกฎหมาย United States Code Title28, part II, 

Chapter 37 Section 561 เป็นหน่วยงานภายใตก้ระทรวง

ยติุธรรม โดยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรมเป็นผูมี้อาํนาจ

และสัง่การ มีหนา้ท่ีโดยตรงในการนาํมาตรการทางกายภาพไปปรับ

ใชก้บัพยาน และยงัมีอาํนาจในการออกขอ้บงัคบั เพ่ือ

ดาํเนินการเก่ียวกบัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

 (1)  จดัใหมี้การเปล่ียนช่ือตวั ช่ือสกลุของ

พยานหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 (2)  จดัท่ีพกัอาศยัใหก้บัพยาน 

 (3)  จดัใหมี้การขนของ เคร่ืองใชเ้พ่ือใหเ้ขา้

ไปอยูใ่นสถานท่ีพกัแห่งใหม่ 

 (4)  จ่ายค่าเล้ียงชีพท่ีเพียงพอ 

 (5)  ช่วยใหพ้ยานมีงานทาํ 

 (6)  ใหค้วามช่วยเหลืออยา่งใดๆ เพ่ือใหเ้ขา

สามารถดาํรงชีพอยูไ่ดใ้นสงัคมใหม่ 

 (7)  ปกปิดหรือปฏิเสธท่ีจะเปิดเผยช่ือหรือ

สถานท่ีของพยานท่ีไดรั้บการคุม้ครอง หรือขอ้เทจ็จริง

ใดๆ ท่ีเก่ียวกบัพยานหรือโครงการคุม้ครองพยาน ยกเวน้

การมีคาํสัง่ศาลโดยการร้องขอของมลรัฐหรือพนกังาน

เจา้หนา้ท่ีของรัฐในทอ้งถ่ิน 

 (8)  รักษาความลบัของช่ือตวั ช่ือสกลุ 

รวมถึงสถานท่ีอยูข่องพยานในกรณีท่ีตอ้งมีการบนัทึกใน

ทะเบียนประวติัอาชญากรรมภายใตก้ฎหมายของประเทศ

สหรัฐอเมริกาหรือมลรัฐ 

 ประเทศออสเตรเลยี 

 เจา้หนา้ท่ีตาํรวจเป็นผูรั้บผิดชอบในการ

คุม้ครองตลอดระยะเวลา 24 ชัว่โมง และยงัมีอาํนาจใน

การท่ีจะโยกยา้ยผูใ้หเ้บาะแสไปยงัสถานท่ีอ่ืนๆ พร้อมทั้ง

มีการเปล่ียนรูปพรรณสณัฐาน โดยมีการจดัตั้งองคก์รข้ึน

อยา่งเป็นทางการเพ่ือคุม้ครองพยานท่ีตกลงจะใหก้ารเป็น

ปฏิปักษต่์อองคก์รอาชญากรรม ต่อมาโครงการดงักล่าว

ไดรั้บการพฒันาจนเป็นการบงัคบัใชก้ฎหมายใน

ระดบัประเทศและใหค้วามคุม้ครองในระดบัท่ีสูงข้ึน 

ส่งผลทาํใหก้ารปราบปรามอาชญากรรมประสบ

ความสาํเร็จมากข้ึน โดยเง่ือนไขและขอ้กาํหนดดงักล่าว

ไดถ้กูบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัคุม้ครองพยาน ค.ศ. 

1994 (Witness Protection Act 1994) 

 ประเทศเยอรมนัหรือสหพนัธ์สาธารณรัฐ

เยอรมนี 

 การคุม้ครองพยานไดมี้การบญัญติัใน

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (The German Code of 

Criminal Procedure) แต่การคุม้ครองพยานดงักล่าวยงัมี

ขอ้จาํกดัไม่สามารถสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัพยานหรือ

ผูเ้สียหายได ้เพราะเป็นการคุม้ครองเฉพาะในการ

พิจารณาคดีเท่านั้น ดงันั้นจึงไดมี้การนาํกฎหมายตาํรวจ 

(Police Law) มาเสริมมาตรการท่ีมีอยูใ่นกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา (The German Code of Criminal 

Procedure) ก่อนการพิจารณาคดีอาญา ซ่ึงมาตรา 68 

อนุมาตรา 1 มีการกาํหนดใหบุ้คคลใดไม่วา่จะเป็นตาํรวจ

หรือพยานมีสิทธิท่ีจะใหก้ารต่อศาลเก่ียวกบัถ่ินท่ีอยูห่รือ

ภูมิลาํเนาโดยสามารถใหส้ถานท่ีทาํงานเป็นถ่ินท่ีอยูแ่ทน
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ได ้หรืออาจระบุถึงท่ีอยูอ่ื่นซ่ึงอาจส่งหมายไดก้ไ็ด ้

สอดคลอ้งกบัมาตรา 68 อนุมาตรา 2 ท่ีไดก้าํหนดใหศ้าล

มีอาํนาจใหพ้ยานไม่ตอ้งใหก้ารเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยัและ

ภูมิลาํเนากไ็ด ้รวมถึงพยานสามารถท่ีจะหลีกเล่ียงการให้

ขอ้มลูใด ๆ ท่ีทาํใหพ้ยานไดรั้บอนัตรายได ้

 ประเทศอติาลหีรือสาธารณรัฐอติาล ี

 การคุม้ครองพยานไดถ้กูบญัญติัไวใ้น Law 

no. 45 ค.ศ. 2001 ซ่ึงเป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมใน Law no. 

8 ขอ้ท่ี 17 ทวิ ซ่ึงไดใ้หอ้าํนาจการคุม้ครองเป็นหนา้ท่ี

กระทรวง มหาดไทย ดงันั้นกระทรวงมหาดไทยจึงไดอ้อก

กฎระเบียบท่ี 2004/04/23 ฉบบัท่ี 161 เก่ียวกบั

มาตรการพิเศษในการคุม้ครองพยานและทาํงาน

ร่วมกนัของความยติุธรรม (Protective measures for 

witnesses and collaborator so fjustice: Regulation 

23.04.2004 Ministry of Interior Decree No. 161) ดว้ย

การยา้ยท่ีอยูข่องพยานไปอยูท่ี่อ่ืน รวมทั้งใหมี้ช่ือตวั ช่ือ

สกลุใหม่ วิธีการน้ีถือเป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพและ

สามารถประกนัความมัน่คงและความปลอดภยัของพยาน

ไดเ้ป็นอยา่งดี  ดงันั้นการคุม้ครองพยานท่ีจะใหก้ารเป็น

ปฏิปักษต่์ออาชญากรเหล่านั้น จะตอ้งรวมถึงบุคคลท่ีสาม

ซ่ึงมีความเก่ียวพนักบัพยานดว้ย มิฉะนั้นบุคคลท่ีสามซ่ึง

ไม่ไดรั้บการคุม้ครองจะตอ้งไดรั้บผลจากการกระทาํท่ีไม่

ชอบและกลายเป็นเหยื่อโดยท่ีไม่ไดต้ั้งใจ 

 ประเทศองักฤษหรือสหราชอาณาจกัร 

 การคุม้ครองพยานไดมี้บญัญติัไวใ้น

พระราชบญัญติัคดีเยาวชนและพยานหลกัฐานใน

คดีอาญา ค.ศ. 1999 (The Youth Justice and Criminal 

Evidence Act 1999 (YJCEA)) ในกรณีท่ีคดีมีความ

ร้ายแรงมาก และมีความเส่ียงท่ีพยานจะเป็นอนัตรายอาจ

ตอ้งมีการยา้ยพยานบุคคลไปอยูอี่กท่ีหน่ึง กล่าวคือ อาจ

ใหพ้ยานไปอยู่นอกภูมิลาํเนาในเมืองอ่ืนท่ีอยูภ่ายในส

หราชอาณาจกัรกไ็ด ้

 

 

 2.  มาตรการด้านความปลอดภัย 

 มาตรการดา้นความปลอดภยั เป็นมาตรการ

พิเศษท่ีช่วยในการคุม้ครองตวัพยานและบุคคลใน

ครอบครัวจากการถกูประทุษร้าย ซ่ึงไดแ้ก่ การจดัชุด

เจา้หนา้ท่ีไปคุม้ครองความปลอดภยัของพยาน มาตรการ

เก่ียวกบัการปกปิดท่ีอยู ่มาตรการรักษาความลบัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินโครงการคุม้ครองพยาน เป็นตน้ 

ซ่ึงแต่ละประเทศกจ็ะมีลกัษณะของการใชม้าตรการ

เก่ียวกบัสถานะของพยานดงัน้ี คือ 

 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ยงัมีการกาํหนดใหค้วามคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูล

ข่าวสารในคดีความผิดสาํคญัโดยเฉพาะการก่อการร้ายหรือ

การจารกรรมขอ้มูล และยงักาํหนดโปรแกรมของการ

คุม้ครองท่ีเรียกวา่ (Witness Security Program/ 

WITSEC)* อยูใ่น United States Code Title 18, part II, 

Chapter 204 Section 3073 และ 3076  เพราะกฎหมาย

ดงักล่าวเห็นการปกปิดท่ีอยู่หรือขอ้มลูต่าง ๆ ของพยาน

เป็นเร่ืองสาํคญั โดยกาํหนดให ้United States  Marshals 

จะตอ้งใหค้วามคุม้ครองพยานตลอด 24 ชัว่โมง ขณะเม่ือ

พยานไปใหก้ารหรือเบิกความต่อศาล 

 ประเทศออสเตรเลยี 

 อาํนาจหนา้ท่ีในการคุม้ครองพยานของ

ประเทศออสเตรเลีย ผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติเป็นผูมี้

อาํนาจและรับผิดชอบในโครงการดงกล่าว รวมถึงเป็นผู ้

ลงทะเบียนพยานท่ีเขา้สู่โครงการโดยอุปกรณ์

อิเลก็ทรอนิกส์ โดยใหเ้ฉพาะผูบ้ญัชาการตาํรวจ บุคคลท่ีดาํรง

ตาํแหน่งท่ีไดรั้บการแต่งตั้งและบุคคลใด ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย

จากผูบ้ญัชาการตาํรวจเท่านั้น ท่ีจะมีอาํนาจเขา้ถึงขอ้มลู

ใดๆทางทะเบียน และรวมถึงเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบั

ทะเบียนดงักล่าวรวมถึงจะตอ้งผา่นการตรวจสอบและ

การประเมินความน่าไวว้างใจของระบบการเกบ็ทะเบียน

ในชั้น “ลบั” หรือ “ลบัท่ีสุด” นอกจากน้ี พระราชบญัญติั

คุม้ครองพยานฉบบัน้ียงัไดมี้การกาํหนดโทษ กล่าวคือ

สาํหรับกรณีบุคคลท่ีเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัช่ือแสดงตวั
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หรือแหล่งท่ีอยูข่องบุคคลท่ีเป็นหรือไดเ้ป็นผูเ้ขา้ร่วมแห่ง

เครือจกัรภพ หรือท่ีจะทาํใหเ้กิดความเส่ือมเสียแก่ความ

ปลอดภยัของบุคคลดงักล่าวบทลงโทษระวางโทษจาํคุก 

10 ปี 

 ประเทศเยอรมนัหรือสหพนัธ์สาธารณรัฐ

เยอรมนี 

 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (The 

German Code of Criminal Procedure) มาตรา 68 

อนุมาตรา 3 ไดก้าํหนดวา่ทั้งขอ้มลูส่วนตวัและขอ้มลู

เอกสารต่าง ๆ เก่ียวกบัรูปพรรณสณัฐาน ของพยานนั้น 

พยานอาจปกปิดไดห้ากพยานเห็นวา่การเปิดเผยขอ้มูล

นั้นจะก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่ชีวิต อิสรเสรีภาพ แต่อยา่งไร

กต็าม ขอ้มลูส่วนตวัและเอกสารต่างๆ ซ่ึงเก่ียวกบั

รูปพรรณของพยานนั้น หรือเอกสารท่ีเก่ียวโยงถึงตวั

บุคคลนั้น ท่ีพยานเห็นวา่อาจจะก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่ชีวิต

และเสรีภาพของพยานและบุคคลท่ีใกลชิ้ดพยานไดพ้ยาน

กส็ามารถท่ีจะนาํส่งใหเ้ก็บรักษาไว ้ท่ีสาํนกังานอยัการ

ได ้แมก้ฎหมายจะกาํหนดใหน้าํส่งท่ีศาลกต็าม และยงั

กาํหนดไวใ้นมาตรา 96 กาํหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐมี

หนา้ท่ีท่ีจะตอ้งนาํส่งแฟ้มขอ้มูลหรือเอกสารต่าง ๆ หากมี

การร้องขอหรือมีการขอหมายเรียก เพ่ือเป็นมาตราในการ

คุม้ครองพยานเพ่ือจะทาํใหเ้จา้พนกังานของรัฐไม่ตอ้งให้

ขอ้มลูหรือแฟ้มดงักล่าวตามท่ีร้องขอโดยชอบดว้ย

กฎหมายได ้มาตรา 110 b กาํหนดใหรู้ปพรรณสณัฐานท่ี

แทจ้ริง (Identity) ของเจา้หนา้ท่ีสืบสวนนอกเคร่ืองแบบ

ซ่ึงทาํงานสามารถใชช่ื้อท่ีสมมติและตอ้งถูกเก็บไวเ้ป็น

ความลบัแมภ้ายหลงัเสร็จส้ินภารกิจแลว้กต็าม 

 ประเทศอติาลหีรือสาธารณรัฐอติาลี 

 ภายใต ้Law no. 45 ค.ศ. 2001 ท่ีให้อาํนาจ

กระทรวงมหาดไทยในการคุม้ครองพยานจึงไดอ้อก

กฎระเบียบท่ี 2004/04/23 ฉบบัท่ี 161 เก่ียวกบั

มาตรการพิเศษในการคุม้ครองพยานและทาํงาน

ร่วมกนัของความยติุธรรม มีการกาํหนดคุณสมบติัไวใ้น

มาตรา7 (4)  

 ก)  การเฝ้าระวงั และการคุม้ครองนั้น

จะตอ้งดาํเนินการโดยหน่วยงานท่ีบงัคบัใช้กฎหมาย 

โดยตาํรวจ 

 ข)  ความปลอดภยัทางเทคนิค หมายถึง 

ให้ความปลอดภยัแก่บา้นหรือ ทรัพยสิ์นของพยาน

หรือบุคคลผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยใช้กลอ้งวีดีโอระยะไกล

หรือ CCTV เป็นตน้ 

 ค)  มาตรการท่ีจาํเป็นสาํหรับการยา้ยท่ีอยู่

อาศยัไปอยู่ท่ีอ่ืน 

 ง)  สามารถยา้ยไปในเรือนจาํ 

 จ)  จดัสรรงบประมาณให้แก่พยาน 

 ฉ)  มาตรการใด ๆ อ่ืน ๆ ท่ีจาํเป็นท่ี

สอดคลอ้งกบั แนวทางปฏิบติัทัว่ไปท่ีกาํหนดโดย

อธิบดีกรมตาํรวจ 

 ประเทศองักฤษหรือสหราชอาณาจกัร 

 มาตรการดา้นความปลอดภยัถูกนาํมาใชด้ว้ย

การทาํใหพ้ยานเป็นผูไ้ม่มีช่ือ เป็นมาตรการพิเศษในการ

คุม้ครองพยานตามมาตรา 74 ถึง 85 ของ The Coroners 

and Justice Act 2009 ซ่ึงเป็นมาตรการปกปิดช่ือของ

พยานตั้งแต่ชั้นสอบสวนเม่ือไดรั้บการร้องขอจากพยาน 

เพ่ือป้องกนัปัญหาเร่ืองการข่มขู่พยานอนัเน่ืองจากมีการ

เปิดเผยช่ือบุคคลและบุคคลดงักล่าวมีส่วนไดเ้สียกบั

คู่ความในคดี นอกจากน้ีในกรณีท่ีคดีมีความร้ายแรงมาก 

และมีความเส่ียงท่ีพยานจะเป็นอนัตรายอาจตอ้งมีการยา้ย

พยานบุคคลไปอยูอี่กท่ีหน่ึง 

 3.  มาตรการเกีย่วกบัสถานะของพยาน 

 มาตรการเก่ียวกบัสถานะของพยาน เป็น

มาตรการพิเศษท่ีถกูกาํหนดข้ึนเพ่ือใหพ้ยานไดรั้บการ

ปกปิดหรืออาํพรางสถานะตวัตนท่ีแทจ้ริง เป็นการอาํ

พรางเพ่ือมิใหผู้อ่ื้นล่วงรู้ตวัตนท่ีแทจ้ริงของพยาน  

มาตรการดงักล่าว ไดแ้ก่ การเปล่ียนช่ือสกุล หลกัฐาน 

ต่าง ๆ ทางทะเบียน การเปล่ียนอาชีพการงานของพยาน

ระหวา่งและหลงัท่ีมีการเบิกความไปแลว้ ซ่ึงแต่ละ
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ประเทศกจ็ะมีลกัษณะของการใชม้าตรการดา้นเก่ียวกบั

สถานะของพยานดงัน้ี คือ 

 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 United States Marshals จะตอ้งดาํเนินการ

ยา้ยท่ีอยูข่องพยานใหพ้น้จากเขตอนัตราย (danger area) 

ไปยงัเขตท่ีปลอดภยั (secure area) นอกจากน้ียงั

กาํหนดให ้United States Marshals เป็นผูร้้องขอใหศ้าลมี

คาํสัง่เปล่ียนช่ือ นามสกุล ตามท่ีตั้งใหม่ใหก้บัพยาน 

พร้อมทั้งจดัทาํเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง (Identity) ทั้งหมดแทน

ของเดิมใหก้บัพยาน แต่การเขา้สู่โครงการเร่ิมจาก

เจา้หนา้ท่ีตาํรวจของมลรัฐหรือสหรัฐเป็นผูส่้งคาํร้องขอ

ความคุม้ครองต่อ Office of Enforcement Operation 

(OEO) ซ่ึงอยูใ่นกระทรวงยติุธรรม โดยมี Attorney 

General เป็นผูบ้งัคบับญัชา โดยท่ีการยื่นคาํขอของพยาน

ตอ้งระบุถึงคาํใหก้ารเป็นพยาน ภยัท่ีพยานไดรั้บการข่มขู่

และความเส่ียงใด ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนแก่ชุมชนใหม่ท่ีพยาน

จะเขา้ไปอยู ่เม่ือไดรั้บคาํขอแลว้ OEO จะประสานเพ่ือให้

พยานไดรั้บการสมัภาษณ์จาก US  Marshals Service เพ่ือ

พยานจะไดท้ราบวา่ชีวิตของพยานจะเปล่ียนแปลงไป

อยา่งไรหากเขา้สู่การคุม้ครองพยาน และ US Marshals 

จะประสานงานเพ่ือให ้Attorney General ไดส้มัภาษณ์

พยานโดยตรง และเสนอต่อ Attorney General วา่ควรให้

พยานเขา้สู่โครงการหรือไม่และส่งคาํแนะนาํดงักล่าวไป

ยงั OEO 

 ประเทศออสเตรเลยี 

 ผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติเป็นผูมี้อาํนาจใน

การคุม้ครองพยานและยงัมีอาํนาจ จดัทาํเอกสารสาํคญัข้ึน

ใหม่ เช่น บตัรประจาํตวั , เปล่ียนช่ือและจดัทาํเอกสารท่ี

เก่ียวขอ้ง การยา้ยถ่ินฐาน การจดัหาท่ีอยู่ใหม่ จดัการขนส่ง

ส่ิงของท่ีเป็นของพยาน,ใหค่้าครองชีพท่ีจาํเป็น รวมถึงให้

ความช่วยเหลือทางการเงิน ใหค่้ายา้ยถ่ินฐาน ช่วยเหลือใน

การหางานและการศึกษาต่อ และกระทาํการอ่ืนใดท่ีเห็นวา่มี

ความจาํเป็นต่อความปลอดภยัของพยาน กรณีท่ีพยานไดมี้

การเปล่ียนช่ือหรือหลกัฐานทางทะเบียน กฎหมายให้

อาํนาจผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติท่ีจะอนุญาตใหพ้ยาน

ปกปิดขอ้มูลเก่ียวกบัรูปพรรณสณัฐานเดิมและอา้งเฉพาะ

ขอ้มลูเก่ียวกบัรูปพรรณสณัฐานใหม่และยงัอนุญาตใหผู้ ้

บญัชาการตาํรวจแห่งชาติ รองผูบ้ญัชาการฯ หรือ

เจา้หนา้ท่ีพิเศษท่ีเก่ียวขอ้งของสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

ไม่จาํตอ้งนาํเสนอเอกสารท่ีอยู่ในความครอบครอง

เก่ียวกบัขอ้มลูของพยานในโครงการต่อศาล 

 ประเทศเยอรมนัหรือสหพนัธ์สาธารณรัฐ

เยอรมนี 

 พระราชบญัญติั Witness Protection 

Harmonisation Act (2007) ไดก้าํหนดมาตรการเก่ียวกบั

สถานะของพยานไวใ้นมาตรา 1 ไดก้าํหนดใหห้น่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้งดาํเนินการเปล่ียนแปลงช่ือ สกลุและท่ีอยู ่แต่

ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบุคคลดงักล่าวก่อน และ

มาตรา 5 กาํหนดเก่ียวกบั รูปพรรณสณัฐานชัว่คราวไว ้

คือ 

 อนุ 1 ในกรณีท่ีหน่วยงานท่ีคุม้ครองพยาน

ร้องขอเพ่ือประโยชนแ์ก่บุคคลท่ีจะไดรั้บการคุม้ครอง

หรือพยาน หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งอาจจะออก

เอกสารสิทธิหรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีจะก่อใหเ้กิดหรือคงไว้

ซ่ึงรูปพรรณสณัฐานท่ีมีการเปล่ียนแปลงชัว่คราว ทั้งน้ี

ตอ้งเป็นไปตามขอ้มูลท่ีหน่วยงานท่ีคุม้ครองพยานไดใ้ห้

ไว ้

 อนุ 2 องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครอง

พยานอาจร้องขอใหห้น่วยงานของรัฐไม่ใหข้อ้มลูหรือ

เปล่ียนแปลงขอ้มลู และสามารถท่ีจะร้องขอใหห้น่วยงาน

ของรัฐดาํเนินการเปล่ียนแปลงตามท่ีองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการคุม้ครองพยานร้องขอ  

 อนุ 3 ถา้จะตอ้งทาํธุรกรรมทางกฎหมาย 

บุคคลท่ีจะไดรั้บการคุม้ครองหรือพยานไดรั้บอนุญาตให้

สามารถเขา้สู่การเปล่ียนแปลงรูปพรรณสณัฐานได้

ชัว่คราว  
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 อนุ 4 ภายใตอ้นุ 1-3 ใหน้าํมาใชโ้ดยอนุโลม 

กบัตาํรวจหรือเจา้พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการ

ดา้นการคุม้ครองพยาน 

 

 ประเทศอติาลหีรือสาธารณรัฐอติาลี 

 ภายใต ้Law no. 45 ค.ศ. 2001 ยงัได้

กาํหนดให้อยัการ (the public prosecutor) เป็นผูร้้อง

ขอใหมี้มาตรการคุม้ครอง โดยใหค้ณะกรรมการกลาง 

(the Central Commission) เป็นผูมี้อาํนาจสูงสุดในการ

พิจารณาและใหส้าํนกังานคุม้ครองพยานกลาง (the 

Central Protection Service) เป็นผูน้าํมาตรการตาม

กฎหมายไปบงัคบัใชม้าตรการในการคุม้ครองพยาน

ครอบคลุมถึงความปลอดภยั การยา้ยถ่ินท่ีอยู ่การเปล่ียน

รูปพรรณสณัฐานชัว่คราวหรือถาวรวิธีการคุม้ครองพยาน

ดว้ยการใหมี้ช่ือตวั ช่ือสกุลใหม่ วิธีการน้ีถือเป็นวิธีท่ีมี

ประสิทธิภาพและสามารถสร้างความปลอดภยัใหก้บัพยาน

ไดเ้ป็นอยา่งดี มาตรการดงักล่าวถือเป็นมาตรการท่ี กาํหนดให้

กระบวนการเปล่ียนแปลงรูปพรรณสณัฐานนั้นตอ้งกระทาํ

เป็นความลบัและรวดเร็ว การเปล่ียนแปลงรูปพรรณ

สณัฐานใหม่ตอ้งมีการทาํหลกัฐานเป็นหนงัสือกบั

กระทรวงมหาดไทย 

 ประเทศองักฤษหรือสหราชอาณาจกัร 

 พระราชบญัญติัคดีเยาวชนและ

พยานหลกัฐานในคดีอาญา ค.ศ. 1999 (The Youth 

Justice and Criminal Evidence Act 1999 (YJCEA)) 

พยานท่ีมีสิทธิไดรั้บการช่วยเหลือพยานในกระบวน

คดีอาญามีสิทธิท่ีจะไดรั้บการช่วยเหลือ ในกรณีท่ีศาล

พอใจวา่คุณสมบติัของพยานหลกัฐานท่ีพยานไดใ้หไ้ว้

ไม่ไดถ้กูทาํลายลงโดยเหตุแห่งความกลวัหรือความกงัวล

ใจอยา่งรุ่นแรงในส่วนของพยาน อนัเก่ียวเน่ืองกบัการให้

การในกระบวนการพิจารณาคดี ศาลจะตอ้งนาํเร่ือง

ดงัต่อไปน้ีมาพิจารณาเป็นกรณีๆ ไปคือ 

 (ก)  ลกัษณะของพฤติการณ์ท่ีถกูกล่าวหาใน

การทาํความผิด 

 (ข)  อายขุองพยาน 

 (ค)  ภูมิหลงัดา้นสังคม วฒันธรรม ชาติพนัธ์ุ

ของพยาน ประสบการณ์การทาํงานพยานและความเช่ือ

ทางศาสนาและความเห็นทางการเมืองของพยาน 

 (ง)  พฤติกรรมใดๆท่ีมีต่อพยานในความเห็น

ของจาํเลย สมาชิกในครอบครัว หรือผูใ้กลชิ้ดของจาํเลย 

หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีมีแนวโนม้จะเป็นจาํเลยหรือเป็นพยาน

ในคดี  

 4.  มาตรการเกีย่วกบักระบวนการพจิารณา

คด ี

 มาตรการเก่ียวกบักระบวนการพิจารณาคดี  

เป็นการคุม้ครองพยานตามมาตรการพิเศษท่ีใชใ้นชั้น

พิจารณา เพ่ือใหก้ารดาํเนินกระบวนพิจารณาคดีเป็นไป

โดยสะดวกและพยานมีความปลอดภยัจากการมาใหก้าร

หรือเป็นพยานในชั้นศาล  อาทิเช่น  มาตรการเก่ียวกบั

การสืบพยานต่างๆ การซกัถามพยานดงักล่าว เป็นตน้ ซ่ึง

แต่ละประเทศกจ็ะมีลกัษณะของการใชม้าตรการเก่ียวกบั

กระบวนการพิจารณาคดี ดงัน้ี คือ 

 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ในระหวา่งการพิจารณาคดี United States 

Marshals จะดาํเนินการในส่วนการคุม้ครองความ

ปลอดภยัดา้นการคมนาคมระหวา่งเรือนจาํกบัการมา

ปรากฏตวัในศาล เพ่ืออาํนวยการความปลอดภยัของ

พยาน และกรณีท่ีมีการซกัคา้นพยานในศาลโดยทนาย

จาํเลย เม่ือเสร็จภารกิจในการเป็นพยานแลว้ United 

States Marshals จะรีบพาตวัพยานออกไป เพ่ือไม่ใหอ้ยู่

ในภาวะท่ีตอ้งทาํหนา้ท่ีไม่จาํเป็นสาํหรับพยานเอง 

นอกจากน้ีกฎหมายคุม้ครองพยานยงักาํหนดใหพ้ยาน 

เม่ือพยานร้องขอ เจา้หนา้ท่ีตอ้งแจง้ใหแ้ก่นายจา้งของ

พยานทราบถึงความจาํเป็นในการตอ้งขาดงานในช่วงท่ี

พยานตอ้งมาใหป้ากคาํทั้งในชั้นพนกังานสอบสวนและ

ในชั้นศาล รวมถึง เจา้หน้ีของพยาน หากการมาใหป้ากคาํ

หรือรูปคดีส่งผลใหพ้ยานตอ้งชาํระหน้ีล่าชา้ หรือการจดั

ใหมี้การอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ใหแ้ก่พยาน เช่น 
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ยานพาหนะในการรับส่งพยาน ท่ีจอดรถ การดูแลบุตร

ใหแ้ก่พยานในเวลาท่ีพยานตอ้งมาใหป้ากคาํ ล่าม หรือจดั

ใหมี้การรักษาความปลอดภยัใหแ้ก่พยานในขณะเดินทาง

มาใหป้ากคาํ หากจาํเป็น อยัการควรแจง้ใหศ้าลทราบถึง

ระดบัความเส่ียงและท่ีมาของภยัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนแก่

พยานใหศ้าลทราบ หรือในขณะท่ีรอใหป้ากคาํ ควรจดัท่ี

พกัของพยานแยกต่างหากจากฝ่ายโจทกแ์ละจาํเลย หรือ

พยานควรจะไดรั้บการรายงานสถานะหรือความคืบหนา้

ของคดีอยา่งต่อเน่ือง  

 ประเทศออสเตรเลยี 

 ในระหวา่งการสืบพยานท่ีศาล กรณีจาํเป็นผู ้

พิพากษาเจา้ของสาํนวนตอ้งทราบท่ีอยูแ่ละพฤติการณ์

ของพยาน เจา้หนา้ท่ีผูมี้อาํนาจท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งเปิดเผย

ขอ้มลูนั้น แต่หากขณะนั้นมีผูอ่ื้นนอกจากผูพิ้พากษาอยู่

ดว้ยเจา้หนา้ท่ีผูน้ั้นไม่จาํตอ้งเปิดเผยขอ้มลู ผูพิ้พากษาท่ี

ไดรั้บขอ้มลูจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูของพยาน ใน

กระบวนการพิจารณาคดีของศาล หากจะตอ้งมีการ

เปิดเผยรูปพรรณสณัฐานของพยานท่ีไดรั้บการคุม้ครอง

ศาลจะตอ้งดาํเนินกระบวนพิจารณาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัรูปพรรณสณัฐานเป็นการส่วนตวัและจะตอ้งมีคาํสัง่

เก่ียวกบัการหา้มเผยแพร่พยานหลกัฐานท่ีมีการนาํเสนอ

ในศาลเพ่ือเป็นหลกัประกนัวา่รูปพรรณสณัฐานของ

พยานจะไม่ถูกเปิดเผย 

 ประเทศเยอรมนัหรือสหพนัธ์สาธารณรัฐ

เยอรมนี 

 The German Code of Criminal Procedure  

มาตรา 223 มุ่งเนน้ถึงการคุม้ครองพยานท่ีป่วยหรือมี

อุปสรรค ส่งผลทาํใหพ้ยานไม่สามารถมาเบิกความใน

ฐานะพยานในการพิจารณาคดีนดัสืบพยานหรือนดัท่ีตอ้ง

ปรากฏตวัในการสืบพยาน โดยศาลอาจมีคาํสัง่เดินเผชิญ

สืบไปยงัสถานท่ีท่ีพยานอยูเ่พ่ือทาํการสืบพยานกไ็ดแ้ต่

ทั้งน้ีสาํหรับการเดินเผชิญสืบนั้น ทนายความมีสิทธิท่ีจะ

เดินทางไปดว้ย นอกจากน้ียงัไดมี้การกาํหนดใหศ้าล

สามารถมีคาํสัง่แต่งตั้งผูพิ้พากษาเพ่ือไปทาํการบนัทึก

วีดีโอเพ่ือนาํมาเปิดในการสืบพยานนดัสืบพยานในคราว

ท่ีจะมีการสืบพยานจริงไดต้อ้งเป็นกรณีท่ีพยานนั้นอยู่

ไกลไม่สามารถมาเบิกความท่ีศาลได ้มาตรา 251 

นอกจากน้ีมาตรา 58 a มาตรา 168e มาตรา 247 a และ

มาตรา 255 a ยงัไดว้างหลกัวา่พยานอาจถกูซกัถาม

ต่างหากโดยผูพิ้พากษาเสียตั้งแต่ในชั้นสอบสวน โดยเป็น

กระบวนการท่ีแยกออกจากบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในการ

พิจารณาและในชั้นพิจารณาคดีนั้น พยานกไ็ม่ตอ้งปรากฏ

ตวัในหอ้งพิจารณาเพ่ือการซกัถามทุกคร้ังไป ในทั้งสอง

กรณีดงักล่าวคาํใหก้ารของพยานจะถูกส่งผา่นทางวีดีโอ

ไปพร้อมกบัมีการบนัทึกภาพและเสียงดว้ยหากเขา้

เง่ือนไขตามกฎหมาย นอกจากนั้น ยงัอาจใหมี้การบนัทึก

คาํถามโดยเจา้หนา้ท่ีตาํรวจและอยัการอีกดว้ย 

 ประเทศอติาลหีรือสาธารณรัฐอติาล ี

 รัฐบญัญติัฉบบัท่ี 11 ค.ศ. 1998 น้ี อนุญาต

ใหใ้ชร้ะบบการประชุมทางวีดีโอมาใชเ้พ่ือเป็นการ

คุม้ครองพยานไดด้ว้ย ใน 3 กรณี คือ กรณีแรกเป็นการใช้

การประชุมทางวีดีโอในการพิจารณาคดีของศาลน้ีบญัญติั

อยูใ่นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาประเทศ

อิตาลีมาตรา 146 ทวิ สามารถกระทาํไดส้าํหรับความผิด

ร้ายแรง และตามมาตรา 51/3 ทวิ เช่น การมีส่วนเก่ียวขอ้ง

กบัขบวนการมาเฟีย การใหค้วามช่วยเหลือหรือ

สนบัสนุนกิจกรรมของมาเฟีย การลกัพาตวัเพ่ือเรียกค่า

ไถ่การคา้ยาเสพติด เป็นตน้  กรณีท่ีสองเป็นการปรากฏ

ตวัต่อหนา้ศาลในหอ้งพิจารณา อาจรวมถึงการสืบพยาน

ต่อหนา้ศาลแห่งเสรีภาพการสืบพยานชั้นอุทธรณ์การไต่

สวนมูลฟ้อง กระบวนพิจารณาท่ีไม่ชอบและถกู

ตรวจสอบ และกรณีท่ีสามเป็นการไต่สวนพยานของรัฐ

ซ่ึงตกอยูใ่นฐานะไดรั้บความคุม้ครอง สามารถกระทาํ

โดยการประชุมทางจอภาพได ้

 ประเทศองักฤษหรือสหราชอาณาจกัร 

 มาตรการเก่ียวกบักระบวนการพิจารณาคดี

ถกูนาํมาใชด้ว้ยการนาํมาตรการสืบพยานเป็นการส่วนตวั

ดว้ยกลอ้งวิดีโอในชั้นศาล(Applications to hold a Crown 
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Court hearing in camera) กฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา (The Criminal Procedure Rules 2010 (CPR)) 

16.10 โดยเป็นการพิจารณาแบบลบั โดยไม่อนุญาตให้

ประชาชนทัว่ไปเขา้ฟังการพิจารณา และศาลอาจสัง่ให้

สืบพยานบุคคลเป็นการส่วนตวัในหอ้งท่ีจดัไวเ้ฉพาะ 

 5.  มาตรการช่วยเหลอืและเยยีวยาจาก

ภาครัฐ  

 มาตรการช่วยเหลือและเยียวยาจากภาครัฐ 

เป็นบทบาทของรัฐในการใหค้วามช่วยเหลือในดา้นต่างๆ 

ต่อตวัพยาน โดยใชก้ลไกและงบประมาณของรัฐ  อาทิ

เช่น การช่วยทางคดี การเรียกร้องสิทธิต่างๆ การ

ช่วยเหลือทางการเงิน จ่ายค่าเล้ียงชีพ การรักษาพยาบาล 

ใหก้ารศึกษา การอบรม ช่วยงานอาชีพ รวมถึงครอบครัว

ของพยานดว้ย เป็นตน้ซ่ึงแต่ละประเทศกจ็ะมีลกัษณะ

ของการใชม้าตรการดา้นช่วยเหลือและเยียวยาจากภาครัฐ

ดงัน้ี คือ 

 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 United States Code Title 18, Part II, 

Chapter 224 Section 3521 (a) (1) บญัญติัวา่ตอ้งเป็น

ความผิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์รอาชญากรรมหรือความผิด

ร้ายแรง เพราะการคุม้ครองพยานเป็นสาํคญัจาํตอ้งใช้

งบประมาณเป็นจาํนวนมาก และอาชญากรรมในประเทศ

สหรัฐอเมริกา มีความสลบัซบัซอ้น ซ่อนเง่ือนอยา่งมาก 

และถือเป็นกิจกรรมท่ีขยายวงกวา้ง ทาํใหจ้าํนวนเงินตอ้ง

ไหลไปสู่ขบวนการดงักล่าวเป็นจาํนวนมากผา่นทาง

สินคา้ท่ีผิดกฎหมาย การใชอ้าํนาจโดยผิดกฎหมาย การ

ฉอ้ฉล และการคอร์รัปชัน่ การนาํเขา้และจาํหน่ายยาเสพ

ติด รวมทั้งการทาํลายสงัคมในรูปแบบอ่ืน เงินและอาํนาจ 

ก่อใหเ้กิดการทุจริตอยา่งเป็นระบบ อาชญากรรมองคก์รใน

ประเทศสหรัฐอเมริกาทาํใหค้วามมัน่คงของระบบ

เศรษฐกิจมีนอ้ยลง เป็นอุปสรรคในทางพาณิชยข์อง

ประเทศและต่างประเทศอยา่งรุนแรง รัฐจึงจาํตอ้งให้

ความคุม้ครองกบัการคุม้ครองพยาน เพ่ือใหพ้ยานไดรั้บ

ความปลอดภยัเพ่ือลม้ลา้งอาชญากรรมองคก์รไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงกาํหนด

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลหนา้ท่ีโดยตรงคือ United 

States Marshals เพ่ือให ้United States Marshals มีอาํนาจ

ในการคุม้ครองพยานไดอ้ยา่งมีศกัยภาพ โดยเบ้ืองตน้ได้

กาํหนดใหก้ารรักษา พยาบาล การฝึกงาน สถานท่ีศึกษา

ของบุตรและจดัหางานใหใ้หม่ตามความรู้ความถนดัของ

ตน และยงักาํหนดใหรั้ฐมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งรับผิดชอบดูแล

จ่ายค่าครองชีพเบ้ืองตน้ จนกวา่พยานจะช่วยเหลือตนเอง

และครอบครัวได ้

 ประเทศออสเตรเลยี 

 พระราชบญัญติัคุม้ครองพยาน ค.ศ. 1994 

(Witness Protection Act 1994) ถือเป็นหลกักฎหมาย

คุม้ครองพยานท่ีวางกฎเกณฑเ์ก่ียวกบัการคุม้ครองพยาน

อยา่งมี  และสามารถทาํใหพ้ยานกลา้ท่ีจะมาเป็นพยาน

เพ่ือเป็นการลม้ลา้งอาชญากรรมองคก์รต่างๆ รัฐจึง

กาํหนดใหมี้การจดัตั้งโครงการคุม้ครองพยานแห่งชาติ 

หรือ National Witness Protection Program (NWPP) ซ่ึง

เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการใหค้วามช่วยเหลือและ

คุม้ครองพยานของประเทศออสเตรเลีย กาํหนดใหผู้ ้

บญัชาการตาํรวจแห่งชาติออสเตรเลีย (The 

Commissioner of the Australian Federal Police) เป็นผู ้

รักษาการตามโครงการคุม้ครองพยาน มีอาํนาจตดัสินวา่

บุคคลใดสมควรไดรั้บการคุม้ครอง และใหมี้อาํนาจใน

การท่ีจะอนุญาตใหพ้ยานเปล่ียนแปลงหลกัฐานขอ้มูล

ส่วนตวัใหม่ จดัหาสถานท่ีอยูใ่หพ้ยานใหม่ จดัหาส่ิง

อาํนวยความสะดวกใหพ้ยาน จดัการขนยา้ยทรัพยสิ์น

ของพยาน ดาํเนินการช่วยเหลือทางดา้นการเงินแก่พยาน

ตามสมควร 

 ประเทศเยอรมนัหรือสหพนัธ์สาธารณรัฐ

เยอรมนี 

 การท่ีจะพิจารณาวา่เง่ือนไขใดหรือรูปแบบ

อยา่งไรถึงจะสามารถนาํมาตรการพิเศษในการคุม้ครอง

พยานไปใชไ้ดน้ั้น ข้ึนอยู่กบัรูปแบบลกัษณะของ

อาชญากรรม โดยตอ้งถึงระดบัท่ีเป็นอาชญากรรมรุนแรง 
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(serious crime) ไดแ้ก่ อาชญากรรมองคก์ร (organized 

crime) แต่มาตรการพิเศษท่ีถกูกาํหนดไวใ้นกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญาไม่เพียงพอท่ีจะสามารถคุม้ครอง

พยานได ้รัฐจึงไดห้าแนวทางท่ีเหมาะสมเพ่ือตอ้งการท่ีจะ

สร้างความปลอดภยัใหแ้ก่พยานสูงสุด โดยการนาํ

หลกัเกณฑท่ี์บญัญติัในกฎหมาย (police law) มา

สนบัสนุนการคุม้ครองพยานในช่วงก่อนท่ีจะดาํเนินคดี 

จึงทาํใหก้ารคุม้ครองพยานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ

ครอบคลุมทั้งก่อนและหลงัการพิจารณาคดี แต่อยา่งไรก็

ตามเพ่ือใหเ้กิดความสอดรับและมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึนแลว้ ประเทศเยอรมนัยงัไดก้าํหนดใหมี้

พระราชบญัญติัท่ีทาํใหก้ารคุม้ครองพยานเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกนัหรือใหก้ารคุม้ครองพยานสอดคลอ้งกนัท่ี

เรียกวา่ (The Act to Harmonize the Protection of Winess 

at Risk) และทั้งน้ี บทบญัญติัในกฎหมาย (Police Law) 

ไดก้าํหนดมาตรการในการคุม้ครองพยานของเจา้หนา้ท่ี 

ดงัน้ี 

 1.  ดูแลสภาพจิตใจของพยานและให้

คาํแนะนาํในทางดา้นพฤติกรรม 

 2.  จดัใหมี้พนกังานตาํรวจคุม้ครองความ

ปลอดภยัของพยานในระยะเวลาท่ียาวนาน โดยจดัตาํรวจ

ติดตามทั้งแบบเปิดเผยและแบบเป็นการลบั 

 3.  จดัหาช่ือ ท่ีอยู ่เอกสารเก่ียวกบัรูปพรรณ

สณัฐานใหม่ อาชีพใหม่ โดยจะอยูท่อ้งท่ีหรือภูมิลาํเนา

อ่ืนภายในประเทศ หรือนอกประเทศกไ็ด ้

 4.  ใหค้วามช่วยเหลือในดา้นเงินทุนเล้ียงชีพ

เป็นการชัว่คราวจนกวา่จะมีอาชีพใหม่และสามารถเล้ียง

ตนเองได้  

 ประเทศอติาลหีรือสาธารณรัฐอติาลี 

 ประเทศอิตาลีไดมี้การแกไ้ขกฎหมายโดย

ออกเป็น Decree Law No.8 of 15 January 1991 กฎหมาย

ดงักล่าวมีเจตนารมณ์เป็นการป้องกนัและปราบปรามการ

กระทาํผิดทางอาญา และยงัไดมี้ขอ้กาํหนดในการ

คุม้ครองพยาน โดยไดก้าํหนดใหก้ระทรวงมหาดไทย

โดยปรึกษาหารือกบักระทรวงยติุธรรม สามารถออก

ระเบียบในการคุม้ครองพยานไดอ้ยูใ่นมาตรา 17 ทวิ และ

ยงักาํหนดมาตรการคุม้ครองโดยใชม้าตรฐานการบงัคบั

โดยตรงจากหน่วยงานของรัฐ มีการประสานงานกบั

หน่วยงานต่าง ๆ ในการน้ียงัไดมี้การกาํหนดโครงการ

คุม้ครองพยานเป็นกรณีพิเศษข้ึนไว ้โดยมีรูปแบบในการ

ช่วยเหลือไว ้ไดแ้ก่ การเฝ้าระวงั และการคุม้ครองนั้น

จะตอ้งดาํเนินการโดยหน่วยงานท่ีบงัคบัใช้กฎหมาย 

โดยตาํรวจ ให้ความปลอดภยัแก่บา้นหรือ ทรัพยสิ์น

ของพยานโดยใช้กลอ้งวีดีโอระยะไกลหรือ CCTV 

เป็นตน้ การยา้ยท่ีอยู่อาศยัไปอยู่ท่ีอ่ืน หรือสามารถยา้ย

ไปในเรือนจาํ การจดัสรรงบประมาณให้แก่พยาน 

และมาตรการใด ๆ อ่ืน ๆ ท่ีจาํเป็นท่ีสอดคลอ้งกบั 

แนวทางปฏิบติัทัว่ไปท่ีกาํหนดโดยอธิบดีกรมตาํรวจ  

 ประเทศองักฤษหรือสหราชอาณาจกัร 

 หลกัพ้ืนฐานการคุม้ครองพยาน ไดมี้การวาง

แนวทางในมาตรา 6 (1) ของอนุสญัญายโุรปดา้นสิทธิ

มนุษยชน (European Convention on Human Rights) วา่

บุคคลทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการพิจารณาคดีอยา่งเป็น

ธรรม และเปิดเผยภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมโดยศาล 

ดงันั้นพยานจึงเป็นเร่ืองสาํคญัท่ีรัฐไดใ้หค้วามสาํคญั 

เพ่ือใหพ้ยานไดรั้บความปลอดภยั การท่ีพยานไม่กลา้มา

ใหป้ากคาํในกรณีคดีอุกฉกรรจ ์คดีองคก์รอาชญากรรม 

หรือคดีเก่ียวกบัอาวธุปืนซ่ึงพยานมีมีความกลวัเร่ืองการ

คุม้ครองความปลอดภยัของตนและครอบครัวกรณีตอ้ง

เดินทางมาเป็นพยานและกรณีการเป็นพยานบุคคลถือ

เป็นประเดน็สาํคญัท่ีศาลจะตอ้งมีการยกมาปรับพิจารณา

ลงโทษผูก้ระทาํความผิด มาตรการพิเศษในการคุม้ครอง

พยานไดมี้บญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัคดีเยาวชนและ

พยานหลกัฐานในคดีอาญา ค.ศ. 1999 (The Youth 

Justice and Criminal Evidence Act 1999 (YJCEA)) แต่

พระราชบญัญติัคดีเยาวชนและพยาน หลกัฐานใน

คดีอาญา ค.ศ. 1999 (The Youth Justice and Criminal 

Evidence Act 1999 (YJCEA))  ยงัไดมี้การกาํหนด
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วิธีการใชม้าตรการคุม้ครองพยานกบัพยานท่ีเป็นผูใ้หญ่

และบุคคลท่ีมีอายถึุง 18 ปีบริบูรณ์ไวใ้นมาตรา 46 และ

กฎหมายยงักาํหนดใหใ้ชม้าตรการไม่เปิดเผยช่ือพยานใน

ระหวา่งการสอบสวนน้ีใชไ้ดเ้ฉพาะในสถานการณ์ท่ี

จาํกดั เพ่ือตอ้งการใหเ้กิดความปลอดภยัและเป็นการ

คุม้ครองพยานอยา่งท่ีสุด 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 การศึกษาในเร่ืองน้ีมุ่งศึกษาถึงหลกัการ

ขอ้กาํหนดและการบงัคบัใชม้าตรการพิเศษในการ

คุม้ครองพยานตามพระราชบญัญติัคุม้ครองพยานใน

คดีอาญา พ.ศ. 2546 เป็นหลกัภายใตแ้นวทางของ

หลกัการสากลตามอนุสญัญาสหประชาชาติเพ่ือต่อตา้น

อาชญากรรมขา้มชาติท่ีจดัตั้งในลกัษณะองคก์ร ค.ศ. 

2000 และกฎหมายระหวา่งประเทศ รวมถึงรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 และศึกษาแนว

ทางการใชม้าตรการพิเศษในการคุม้ครองพยานตาม

กฎหมายต่างประเทศ ไดแ้ก่ กฎหมายของประเทศ

สหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศเยอรมนัหรือ

สาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศอิตาลีหรือสาธารณรัฐอิตาลี

และประเทศองักฤษหรือสหราชอาณาจกัร  

 

 วธีิดําเนินการวจัิย  

 เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

 สงัเคราะห์ขอ้มลูจากเอกสาร (Documentary 

Research)  

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 ดุษฎีนิพนธ์ฉบบัน้ีไดด้าํเนินการผา่นการ

เกบ็รวมรวมขอ้มูล ซ่ึงนาํมาวิเคราะห์และอภิปรายรวมถึง

ไดเ้สนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาซ่ึงเป็นหวัขอ้ของการ

วิจยั โดยศึกษาจากขอ้มลูหนงัสือ บทความวิชาการ คาํ

พิพากษาของศาลไทย และต่างประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศเยอรมนั 

ประเทศอิตาลี และประเทศองักฤษ ประกอบกบัการวิจยั

ภาคสนาม ไดแ้ก่ การสมัภาษณ์เชิงลึกผูท้รงคุณวฒิุใน

กลุ่มผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัคุม้ครองพยานใน

คดีอาญา พ.ศ. 2546 กลุ่มผูป้ฏิบติังานในกระบวน

ยติุธรรมทางอาญา และนกัวิชาการ เช่น อดีตประธานศาล

ฎีกา หรืออดีตอยัการสูงสุด เป็นตน้  

 

ผลการวจัิย 

  1.  ทาํใหท้ราบถึงหลกัการและแนวคิด

เก่ียวกบัการคุม้ครองพยานในคดีอาญาแนวคิดการให้

ความคุม้ครองพยานในประเทศไทยบทบาทของ

หน่วยงานท่ีมีภารกิจเก่ียวขอ้งกบัการใหค้วามคุม้ครอง

พยาน 

 2.  ทาํใหท้ราบถึงความเป็นมา หลกัการและ

สาระสาํคญัของพระราชบญัญติัคุม้ครองพยานใน

คดีอาญา พ.ศ. 2546 เง่ือนไขและวิธีดาํเนินการคุม้ครอง

พยานโดยใชม้าตรการพิเศษรวมทั้งระเบียบและประกาศ

ท่ีเก่ียวขอ้งและศึกษาการคุม้ครองพยานตามมาตรการ

พิเศษตามกฎหมายต่างประเทศ  

 3.  ทาํใหท้ราบถึงแนวทางท่ีเหมาะสมและ

ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางการพฒันากฎหมายและ

เพ่ิมประสิทธิภาพการคุม้ครองพยานตามมาตรการพิเศษ

ของประเทศไทย 

 

การอภิปรายผล 

 กรณีการศึกษาดงักล่าว ส่งผลทาํใหท้ราบถึง

ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการใชม้าตรการพิเศษในการ

คุม้ครองพยานบุคคลในคดีอาญาของประเทศไทยนั้นเกิด

จากหลายปัจจยัหลายองคป์ระกอบ อยา่งไรกต็ามเม่ือ

พิจารณาในรายละเอียดท่ีกาํหนดไว ้จะเห็นไดว้า่

พระราชบญัญติัฉบบัน้ีถูกกาํหนดและออกแบบไวอ้ยา่งดี

เป็นไปตามหลกัสากล แต่ในทางตรงกนัขา้มเม่ือมีการนาํ
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พระราชบญัญติัคุม้ครองพยาน พ.ศ. 2546 ฉบบัน้ีมาใช้

บงัคบัตามเจตนารมณ์แลว้ ก็จะพบวา่รายละเอียดและ

เง่ือนไขต่าง  ๆ(วรรณพร  สิทธิกรวงศ,์ 2552) ท่ีกาํหนดไว้

ในพระราชบญัญติัคุม้ครองพยาน พ.ศ. 2546 ฉบบัน้ี อาจยงั

ไม่เหมาะกบัโครงสร้างพ้ืนฐานและวฒันธรรมของ

สงัคมไทยในขณะน้ี จึงทาํใหเ้กิดปัญหาของการมาตรการ

พิเศษของประเทศไทยในการใหค้วามคุม้ครองพยาน

บุคคลในคดีอาญา ดงัต่อไปน้ี 

 ปัญหาเกีย่วกบัประสิทธิภาพในการบังคับใช้

มาตรการพเิศษในการคุ้มครองพยานในคดอีาญาของ

ประเทศไทย 

 ครอบครัวไทยเป็นครอบครัวท่ีมีญาติพ่ีนอ้ง

อยูด่ว้ยกนัเป็นอยา่งมาก แต่ในประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึง

อาจจะถือเป็นประเทศแม่แบบของการนาํกฎหมาย

คุม้ครองพยานมาปรับใช ้ลกัษณะการใชชี้วิตประจาํวนั

จะแตกต่างกนั โดยในต่างประเทศจะมีเป็นลกัษณะต่าง

คนต่างอยู ่แยกครอบครัวกนัอย่างชดัเจน ความสมัพนัธ์

ใกลชิ้ดในระดบัครอบครัวจึงไม่มีความผกูผนัเหมือนดงั

ลกัษณะครอบครัวไทย ดงันั้น การรักษาความลบั หรือ

กระทาํการต่าง ๆ ตามท่ีพระราชบญัญติัคุม้ครองพยาน

ฉบบัน้ีกาํหนดไว ้ยอ่มเป็นอุปสรรค และจะส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการบงัคบัใชม้าตรการพิเศษได ้รวมถึง

การขาดการประชาสมัพนัธ์ไม่เป็นท่ีแพร่หลายไม่เป็นท่ี

นิยมใช ้มีกระบวนการพิจารณาอนุมติัท่ีค่อนขา้งซบัซอ้น 

บุคลากรของหน่วยงานคุม้ครองพยานค่อนขา้งมีจาํนวน

นอ้ย ขาดการประสานงานระหวา่งหน่วยงานท่ีเป็นระบบ

อยา่งชดัเจน กบัทั้งการนาํพระราชบญัญติัคุม้ครองพยาน

ไปใชน้ั้นกย็งัติดขดัหรือแยง้กบักฎหมายอ่ืน และอีก

ประการหน่ึงขาดงบประมาณท่ีจะส่งเสริมสนบัสนุน

เพ่ือใหพ้ยานมีอาชีพและมีรายไดท่ี้ถาวร เป็นตน้ จึงถือ

เป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํใหป้ระสิทธิภาพของการบงัคบัใชไ้ม่มี

ประสิทธิภาพ 

 ปัญหาเกีย่วกบัความเหมาะสมของการ

กาํหนดประเภทคดทีี่เป็นเงือ่นไขการใช้มาตรการพเิศษ

ในการคุ้มครองพยานตามมาตรา8 แห่งพระราชบัญญัติ

คุ้มครองพยานในคดอีาญา พ.ศ. 2546 

 พระราชบญัญติัคุม้ครองพยานฉบบัน้ีไม่ได้

มีการระบุมลูฐานความผิดใหค้รอบคลุม และคดีแต่คดีก็

ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งหรือไม่ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่เป็นคดีสาํคญั

หรือเก่ียวโยงกบักลุ่มอิทธิแต่อยา่งใด ไม่มีการประเมิน

คดีวา่เหมาะสมหรือไม่ท่ีจะเขา้สู่โครงการพิเศษแต่อยา่ง

ใด เป็นตน้ และหากพิจารณาในส่วนของอนุมาตรา 5 ท่ี

กาํหนดใหค้ดีความผิดท่ีมีอตัราโทษอยา่งตํ่าใหจ้าํคุก

ตั้งแต่สิบปีข้ึนไป จะเห็นไดว้า่ปัจจุบนัน้ีความผิดท่ีระบุ

โทษจาํคุกตํ่ากวา่สิบปี เช่นคดีฉอ้โกง กอ็าจเป็นคดีรุนแรง

ร้ายแรงหรือเก่ียวกบัอาชญากรรมและอาจเหมาะสมท่ีจะ

นาํมาตรการพิเศษในการคุม้ครองพยานมาใชบ้งัคบัได ้

ดงันั้นการกาํหนดประเภทของคดีท่ีจะสามารถไดรั้บการ

ใชม้าตรการพิเศษในการคุม้ครองพยานบุคคลใน

คดีอาญาเป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญัเป็นอยา่งมาก ปัจจุบนั

แมว้า่พระราชบญัญติัคุม้ครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 

2546 จะไดมี้การกาํหนดประเภทคดีท่ีเป็นเง่ือนไขการใช้

มาตรการพิเศษในการคุม้ครองพยานบุคคลในคดีอาญา

ไวแ้ลว้กต็าม แต่กย็งัมีปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้

มาตรการพิเศษดงักล่าวอยูน่ัน่เอง 

 ปัญหาเกีย่วกบัอุปสรรคในการบังคับใช้

มาตรการพเิศษตามที่ปรากฏในมาตรา 10 แห่ง

พระราชบัญญัตคุ้ิมครองพยานในคดอีาญา พ.ศ. 2546 

 มาตรา 10 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครอง

พยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 นั้นมี 7 มาตรการ ซ่ึงบาง

มาตรการกเ็ป็นเร่ืองท่ีดี เช่นการยา้ยท่ีอยูห่รือการจดัหาท่ี

พกัอนัเหมาะสมใหแ้ก่พยาน   ซ่ึงถือเป็นแนวทางท่ีดีและ

เหมาะสมอยา่งยิ่งกบัสงัคมไทย เพราะการยา้ยท่ีอยูห่รือ

การหาท่ีอยูใ่หม่ใหก้บัพยาน ต่างเป็นเร่ืองท่ีนานาประเทศ

กไ็ดก้ระทาํกนั สาํหรับประเทศไทยยิ่งการยา้ยท่ีอยูข่อง

พยานถือเป็นการลดการเผชิญหนา้ระหวา่งกนั กย็ิ่งเป็น

ทางออกท่ีดีสาํหรับทุก ๆ ฝ่าย สงัคมไทยนั้นเป็นท่ีทราบ

กนัดีวา่กลุ่มอาชญากรรมท่ีจะติดต่อหรือจะลา้งแคน้ถึง
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ขนาดติดตามไปทุกหนทุกแห่งค่อนขา้งนอ้ย ดงันั้นการ

ยา้ยท่ีอยูจึ่งเป็นเร่ืองท่ีดี แต่สาํหรับมาตรการอ่ืน  

(ราเมศ  พรหมเยน็, 2552) โดยเฉพาะมาตรการท่ี 3 หรือ

มาตรการอ่ืนๆ ไม่วา่จะเป็นการการจ่ายค่าตอบแทนท่ี

ค่อนขา้งนอ้ยไม่จูงใจพยานหรือบุคคลท่ีพยานร้องขอให้

คุม้ครอง หรือการประสานงานใหห้น่วยงานอ่ืนๆ มา

อบรมวิชาชีพต่างๆ เห็นวา่ปัญหาและอุปสรรคในการ

บงัคบัใชม้าตรการพิเศษตามท่ีปรากฏในมาตรา 10 แห่ง

พระราชบญัญติัคุม้ครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 นั้น

เป็นเร่ืองท่ีกาํหนดไวใ้นรูปแบบหรือในตวับทกฎหมาย

เท่านั้น แต่เป็นเร่ืองยากท่ีจะนาํมาใชใ้นทางปฏิบติัได ้

เพราะกฎหมายยงัไม่ไดก้าํหนดถึงวิธีการต่างๆเก่ียวกบั

ปัญหาท่ีมีผลกระทบทั้งภาคเอกชนและภาคหน่วยงานรัฐ 

รวมถึงกรณีการท่ีจะแกไ้ขเปล่ียนแปลงหลกัฐานทาง

ทะเบียนกจ็ะไปขดักบักฎหมายอ่ืน และในการน้ีประเทศ

ไทยถือเป็นรัฐเดียวท่ีมีการปกครองภายใตก้ฎหมายฉบบั

เดียวมีพ้ืนท่ีอาญาบริเวณประมาณหา้แสนตารางกิโลเมตร

เท่านั้น หาใช่ประเทศกวา้งขวางเหมือนกบันานาประเทศ 

ดงันั้นการกาํหนดรูปแบบสาํหรับการใชม้าตราพิเศษตาม

มาตรา 10(3) ในเร่ืองของการเปล่ียนแปลงช่ือสกลุนั้นจะ

เห็นไดช้ดัวา่การกาํหนดรูปแบบดงักล่าวนั้นเป็นเร่ืองท่ีดี 

แต่จะใชไ้ดห้รือไม่นั้นกค็วรท่ีจะมีการพฒันาหรือ

ประสานงานแต่ละองคก์รเพ่ือใหก้ฎหมายสามารถบงัคบั

ใชไ้ด ้แต่หากจะลองอนุมานต่อไปถึงกรณีดงักล่าววา่ 

หากสามารถท่ีจะเปล่ียนช่ือสกุลหรือเอกสารต่าง ๆ ได้

ตามวตัถุประสงคแ์ลว้  แต่ปัญหาดงักล่าวกห็าไดท่ี้จะยติุ  

กล่าวคือดว้ยความเป็นจริงวา่เวลาคนร้ายหรือกลุ่ม

อิทธิพลจะตามหาตวัพยานหรือบุคคลท่ีพยานร้องขอกลุ่ม

บุคคลดงักล่าวไม่ไดไ้ปถามช่ือสกลุแต่ประการใด คงนาํ

รูปภาพหรือภาพถ่ายไปสอบถามเท่านั้น 

  

 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ปัญหาเกีย่วกบัการการประสานงานระหว่าง

หน่วยงานที่เกีย่วข้องเพือ่บังคับใช้มาตรการพเิศษในการ

คุ้มครองพยานในคดอีาญา 

 การประสานงานระหวา่งหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งเพ่ือบงัคบัใชม้าตรการพิเศษในการคุม้ครอง

พยานในคดีอาญาเป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญัและควรไดรั้บ

การศึกษาวา่การประสานงานดงักล่าวมีประสิทธิภาพ

เพียงพอหรือไม่กบัการใหค้วามคุม้ครองพยานบุคคลใน

คดีอาญา โดยในปัจจุบนัยงัไม่มีการออกกฎกระทรวง

หรือระเบียบประสานท่ีออกตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง

พยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 มีเพียงการจดัทาํบนัทึก

ขอ้ตกลงวา่ดว้ยการปฏิบติัและประสานงานการใหค้วาม

คุม้ครองพยานในคดีอาญาร่วมกบักรมคุม้ครองสิทธิและ

เสรีภาพแต่บนัทึกดงักล่าวกไ็ม่สามารถแกไ้ขปัญหา

ดงักล่าวแลว้ 

 ปัญหาเกีย่วกบักระบวนการร้องขอและ

ขั้นตอนการการใช้มาตรการพเิศษในการคุ้มครองพยาน

ในคดอีาญา 

 พ้ืนฐานโครงสร้างของสงัคมไทย นั้นคน

ไทยค่อนขา้งเป็นคนท่ีชอบเกรงใจ  คนไทยมกัจะไม่ชอบ

ท่ีจะไปยุง่เก่ียวหรือไปร้องขอ  แต่มาตรา 9 เป็น

บทบญัญติัท่ีการอนุมติั เป็นอาํนาจของรัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงยติุธรรมหรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นผูมี้

อาํนาจในการพิจารณา แน่นอนยอ่มจะมีความเหมือนกนั

กบัต่างประเทศ  แต่การกาํหนดใหสิ้ทธิขาดอยูท่ี่

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรม อาจจะไม่ค่อยมีความ

เหมาะสมเพราะรัฐมนตรีวา่การนั้นมาจากฝ่ายบริหารซ่ึง

เป็นนกัการเมือง  ซ่ึงบุคคลหรือผูมี้อาํนาจในการพิจารณา

ควรมีความเป็นอิสระไม่เก่ียวขอ้งกบัฝ่ายบริหาร และหาก

พิจารณาในส่วนของบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายตามท่ี

กาํหนดไวใ้นมาตรา 9 วรรคแรก ประกอบกบัวรรคสาม 

พระราชบญัญติัคุม้ครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 ท่ี

ใหอ้าํนาจรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรมสามารถมอบ
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อาํนาจไดบุ้คคลอ่ืนสามารถทาํหนา้ท่ีในการพิจารณาแทน

ตนเองไดแ้ต่ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีถกูกาํหนดไวใ้น

กฎกระทรวง ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากยงัไม่มี

กฎกระทรวงท่ีกาํหนดวิธีการมอบอาํนาจของรัฐมนตรี 
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*Footnote 

The Witness Security Program was authorized in 1970. The organized crime control act of 1970 and  

The comprehensive crime control act of 1984. U.S. Department of justice, office for victims of crime, attorney 

general guideline for victim and witness assistance, 2007. 
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การสร้างรูปแบบการจัดการความรู้ภูมปัิญญาท้องถิน่ในโรงเรียนสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

The Creation of Local Wisdom Knowledge Management Model in Schools 

under the Local Administration 

  

                                                                                                                                                                                   สกุลพร หสิภาพร                                                                                                                                                                                                     

บทคัดย่อ 

 การวิจยัน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบผสมผสาน มีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างรูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินในโรงเรียนสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูใ้หข้อ้มลูหลกัคือ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศึกษา และดา้นการจดัการ

ความรู้ จาํนวน 5 คน  กลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสัมภาษณ์คือ ครูในโรงเรียนสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จาํนวน 92 

คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ (1) แบบสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัตน้แบบรูปแบบการจดัการความรู้; (2) 

แบบสอบถามความพึงพอใจเก่ียวกบัผลผลิตความรู้; (3) แบบสอบถามความพึงพอใจเก่ียวกบัการดาํเนินการจดัการ

ความรู้; และ (4) แบบประเมินความคิดเห็นต่อรูปแบบการจดัการความรู้ วิเคราะห์ขอ้มลูคุณภาพโดยการวิเคราะห์เน้ือหา 

ขอ้มลูเชิงปริมาณวิเคราะห์ดว้ยค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบวา่ (1) รูปแบบการจดัการความรู้มี 3 

องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ : ปัจจยัความสาํเร็จในการจดัการความรู้ ประกอบดว้ย ภาวะผูน้าํ วฒันธรรมองคก์าร โครงสร้าง

พ้ืนฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ ; กระบวนการจดัการความรู้ไดแ้ก่ การสร้างความรู้ การแสวงหาความรู้ การ

รวบรวมความรู้ การจดัเกบ็ความรู้ การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ การนาํความรู้ไปใช;้ การประเมินการจดัการความรู้

ไดแ้ก่ การประเมินผลผลิตความรู้ การประเมินการดาํเนินการจดัการความรู้ และการประเมินรูปแบบการจดัการความรู้ ; 

(2) ผลการทดลองใชรู้ปแบบ พบวา่   รูปแบบการจดัการความรู้เป็นการดาํเนินกิจกรรม 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ขั้น

เตรียมการ ระยะท่ี 2 การใชก้ระบวนการจดัการความรู้; (3)  ผลการประเมินรูปแบบ พบวา่ ครูผูใ้ชรู้ปแบบมีความพึง

พอใจต่อผลผลิตความรู้ และการดาํเนินการจดัการความรู้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อรูปแบบ

ในระดบัมากท่ีสุด 

 

คําสําคัญ: รูปแบบ, การจดัการความรู้, โรงเรียนสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

  

Abstract 

 This mixed method research aimed to create a knowledge management model in schools under the Local 

Administration. The informants were 5 educational and knowledge management experts and the sample group for 

quantitative research consisted of 92 teachers. The research instruments consisted of (1) in-depth structured 

interviews, (2) questionnaires on satisfaction towards output knowledge, (3) questionnaires on satisfaction towards 

knowledge management implementation, and (4) assessment of opinions on a knowledge management model. Data 

was analyzed by using content analysis, mean, and standard deviation. The research results indicated the following- 

(1) A knowledge management  model consisted of three components, namely: success factors for knowledge 
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management covering leadership, organizational culture, information technology and basic infrastructure  the 

knowledge management process consisted of knowledge creation, knowledge acquisition, knowledge collection, 

knowledge storing, knowledge sharing, and knowledge utilization; and knowledge management evaluation involved 

output knowledge evaluation, knowledge management evaluation, and knowledge management model  (2) The 

results of the research on a knowledge management model indicated 2 phases of implementation, namely Phase 1, 

prepare knowledge management activities, and Phase 2 the application of the knowledge management process  (3) 

According to knowledge management evaluation, it was found that output knowledge evaluation and knowledge 

management evaluation of a teacher was rated at the best level. Also, experts found a knowledge management model 

at the best level. 

   

Keywords:  creation model, knowledge management, schools under the local administration, legal knowledge 

 

ความนํา  

 พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์และวิธีการ

บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี เป็นกฎหมายท่ีออกมาเพ่ือ

ผลกัดนัแนวคิดธรรมาภิบาล (good governance) ให้

เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยในมาตรา 11 กาํหนดวา่ ส่วน

ราชการมีหนา้ท่ีพฒันาความรู้เพ่ือใหมี้ลกัษณะเป็น

องคก์ารแห่งการเรียนรู้อยา่งสมํ่าเสมอ โดยตอ้งรับรู้

ขอ้มลูข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในดา้นต่าง 

ๆ เพ่ือนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติัราชการไดอ้ยา่ง

ถกูตอ้ง รวดเร็ว และเหมาะสม (ประพนธ์ ผาสุกยืด, 

2547) ดว้ยเหตุน้ีหน่วยงานต่าง ๆ ควรตอ้งเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขนั ซ่ึงหลายองคก์ารหนัมาให้

ความสาํคญัในการขบัเคล่ือนองคก์ารใหมี้การพฒันาท่ี

ย ัง่ยืน โดยเนน้การขบัเคล่ือนดว้ยความรู้และการจดัการ

ความรู้ในการผลกัดนัใหเ้กิดการเจริญเติบโตอยา่งมี

ประสิทธิภาพและยัง่ยืน (อาชญัญา รัตนอุบล และคณะ, 

2550) ดงันั้นการเตรียมประชาชนในชาติ โดยเฉพาะ

เยาวชน ใหมี้ความรู้ความสามารถอยูใ่นสงัคมไทยได้

อยา่งเดียวคงไม่เพียงพอ กระบวนการเรียนรู้ควรตอ้งมุ่ง

ปลกูฝังจิตสาํนึกท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัความภาคภูมิใจใน

ความเป็นไทย ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มุ่งสร้าง

ภูมิคุม้กนัของประเทศ เพ่ือใหส้ามารถรองรับผลกระทบ

จากการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงั

พระราชดาํริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเดจ็พระ

เจา้อยูห่วัท่ีทรงแนะใหใ้ชภู้มิปัญญาไทยหรือภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน ในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของชาติให้

เจริญรุ่งเรือง โดยการใชวิ้ถีทางของตนเอง เพ่ือเป็นการ

สร้างฐานรากของสงัคมใหแ้ขง็แกร่ง อนัจะนาํไปสู่การ

พฒันาตนเองอยา่งย ัง่ยืน (ทองทิพภา วิริยะพนัธ์ุ, 2554)  

 จากนโยบายส่งเสริมภูมิปัญญาไทยในการจดั

การศึกษา ทาํใหมี้การติดตามการนาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมา

ปรับใชใ้นการจดัการศึกษาของสถานศึกษาในสังกดั

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีพบวา่ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาส่วนใหญ่ขาดความตระหนกัในการนาํ 

ภูมิปัญญาในทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชเ้ป็นกลยทุธ์ในการ

บริหารความรู้อยา่งเป็นระบบ สถานศึกษายงัขาดการ

จดัการความรู้ในส่วนของแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน ขาดการรวบรวมขอ้มลูไม่มีเน้ือหาเก่ียวกบั 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และการรวบรวมแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

เพ่ือจดัทาํเป็นสารสนเทศของโรงเรียน อีกทั้งองคค์วามรู้

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไม่ไดรั้บการบนัทึกถ่ายทอด ตลอดจน

นาํองคค์วามรู้เดิมมาผสมผสานกบัองคค์วามรู้ปัจจุบนัท่ี

จะเติมเตม็ใหก้บัการเรียนรู้ นอกจากน้ีในดา้นครูผูส้อนมี

การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินมาสู่การเรียนการสอนนอ้ย ครูยงั



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2558 251

ขาดความรู้ความเขา้ใจและไม่เห็นค่าและความสาํคญั

เก่ียวกบัการนาํเอาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาปรับใช ้(สาํนกั

ประสานและพฒันาการจดัการศึกษาทอ้งถ่ิน, 2555) อีก

ทั้งเจา้ของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินบางท่านกข็าดความร่วมมือ

ในการนาํภูมิปัญญาท่ีตนมีถ่ายทอดแก่ผูอ่ื้น ซ่ึงการขาด

การส่งเสริมใหท้ัว่ถึงอยา่งจริงจงั ทาํใหไ้ม่สามารถ

กระตุน้ใหผู้เ้รียนและสงัคมไดต้ระหนกัและมีเจตคติท่ี

ถกูตอ้งเก่ียวกบัการจดัการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ประชาชนจาํนวนมากจึงไม่สามารถเขา้ถึงบริการทาง

การศึกษาและแหล่งเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิตได ้

(สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551)  

 ฉะนั้นเพ่ือการพฒันาคนใหส้อดคลอ้งกบัวิถี

ชีวิตวฒันธรรมไทย การนาํเอาภูมิปัญญาท่ีสัง่สมไวใ้น

บา้นเมืองมาพฒันาการศึกษาจึงมีความจาํเป็นยิ่ง ท่ีจะตอ้ง

นาํมิติทางวฒันธรรมมาใชผ้สมผสานเขา้สู่ระบบ

การศึกษาเพ่ือสงัคมท่ีดีและเกิดประโยชนไ์ดใ้นหลาย

ประการ ดงันั้นสถานศึกษาจึงเป็นองคก์ารท่ีควรนาํการ

จดัการความรู้มาใช ้ดว้ยการบริหารจดัการแบบมีส่วน

ร่วมในการใชก้ระบวนการเชิงระบบ โดยรวมพลงัครูทั้ง

โรงเรียนใหพ้ฒันางานโดยการจดัการความรู้ซ่ึงจะเป็น

การเพ่ิมพนูความรู้ หรือทุนปัญญาขององคก์ารใหเ้กิด

ประโยชนต่์อการจดัการศึกษา เพราะความรู้ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินถือเป็น “ทรัพยสิ์นทางปัญญา” ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง

สามารถนาํความรู้ไปศึกษา นาํไปใชป้ระโยชน ์และ

นาํไปต่อยอดความรู้ท่ีแตกฉานต่อไปได ้ทั้งน้ีสถานศึกษา

ท่ีมีการจดัการความรู้ จะมีผลผลิตและบริการท่ีไดรั้บการ

ยอมรับมากข้ึน (Sallis & Jones, 2002)  

ดงันั้น สถานศึกษาท่ีมีหนา้ท่ีจดัการศึกษาใน

ทอ้งถ่ิน จึงควรนาํการจดัการความรู้มาปรับ ประยกุตเ์อา

ความรู้ท่ีมีคุณค่าของทอ้งถ่ินเขา้สู่กระบวนการเรียนรู้ เพ่ือ

การพฒันาองคก์ารของตน มุ่งสู่วิสยัทศัน ์อนัเป็น

เป้าหมายในการขบัเคล่ือนความรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

ใหเ้ป็นความรู้สู่สถานศึกษา เพ่ือสร้างโอกาสในการ

เรียนรู้การถ่ายทอดความรู้และเป็นเวทีแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ วิทยาการ ตลอดจนภูมิปัญญาของชุมชน

ใหส้ามารถพฒันาครู ผูเ้รียน และชุมชนไปสู่ยคุข่าวสาร

และสงัคมแห่งการเรียนรู้ไดอ้ย่างแทจ้ริง 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 เพ่ือสร้างรูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินในโรงเรียนสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 1. แนวคิดทฤษฎีดา้นปัจจยัท่ีทาํใหก้ารจดัการ

ความรู้ประสบความสาํเร็จของ จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ ์

(2552) Keyser (2004) Liebowitz (2000) Choi (2000) 

Skyrme (2000)  ใชส้รุปเป็นองคป์ระกอบดา้นปัจจยัท่ีทาํ

ใหก้ารจดัการความรู้ประสบผลสาํเร็จ ประกอบดว้ย  

ภาวะผูน้าํ วฒันธรรมองคก์าร  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2. รูปแบบการจดัการความรู้มีรายละเอียดของ

ขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 2.1 รูปแบบการจดัการความรู้เชิง

องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ (1) รูปแบบการจดัการความรู้ของ 

Anderson and American Productivity  and Quality 

Center--APQC (1996); (2) รูปแบบการจดัการความรู้

ของ Singapore Productivity and Standards  Board: PSB 

(2001); (3) รูปแบบการจดัการความรู้ของ Lindsey 

(2002); (4) รูปแบบการจดัการความรู้ของ Ernst and 

Young (1999); (5) รูปแบบการจดัการความรู้ของ 

Liebowitz, (2000); (6) รูปแบบการจดัการความรู้ของ 

Marquardt (1994)  

 2.2 รูปแบบการจดัการความรู้เชิงวงจร 

ไดแ้ก่ (1) วงจรการจดัการความรู้ของ Wiig (1993); (2) 

วงจรการจดัการความรู้ของ Zack (1996)   

 2.3 รูปแบบการจดัการความรู้เชิง

กระบวนการ ไดแ้ก่ (1) รูปแบบการจดัการความรู้ของ 

Demarest (1997); (2) รูปแบบการจดัการความรู้ของ 
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Turban (2001); (3) รูปแบบการจดัการความรู้ของ วิจารณ์ 

พานิช (2547); (4) รูปแบบการจดัการความรู้ของ 

ประพนธ์ ผาสุกยืด (2547); (5) รูปแบบการจดัการความรู้

ของ บดินทร์ วิจารณ์ (2547); (6) รูปแบบการจดัการ

ความรู้ของสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ            

( ก.พ.ร.) และสถาบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ (2547) ผลการ

วิเคราะห์ และสงัเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ใช้

สรุปเป็นองคป์ระกอบดา้นกระบวนการจดัการความรู้ 

ประกอบดว้ย (1) การสร้างความรู้ (2) การแสวงหา

ความรู้ (3) การรวบรวมความรู้ 4) การจดัเกบ็ความรู้ 5) 

การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ และ (6) การนาํความรู้ไป

ใช ้

3. การประเมินการจดัการความรู้ ประกอบดว้ย 

(1) การประเมินผลผลิตความรู้ (2) การประเมินการ

ดาํเนินการจดัการความรู้ และ (3) การประเมินรูปแบบ

การจดัการความรู้ 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

ผูวิ้จยันาํขอ้มลูจากแนวคิด ทฤษฎีนาํมาวิเคราะห์

และสงัเคราะห์ใชส้รุปเป็นองคป์ระกอบของรูปแบบการ

จดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนสังกดัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน นาํมาเป็นขอ้มลูพ้ืนฐาน ไดรู้ปแบบ

การจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย  ปัจจยั

ความสาํเร็จในการจดัการความรู้ กระบวนการจดัการ

ความรู้ และการประเมินการจดัการความรู้ ซ่ึงผูวิ้จยัได้

นาํมาพฒันาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัภาพ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั  

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 การวิจยัในคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบผสม  

(Creswell & Plano Clack, 2007) โดยมีขั้นตอนการ

ดาํเนินการวิจยัแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาขอ้มลูพ้ืนฐานเพ่ือสร้าง

ตน้แบบรูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใน

โรงเรียนสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นการ

ดาํเนินการดงัน้ี 

   

กระบวนการจัดการความรู้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. การสร้างความรู้ 

 
2. การแสวงหาความรู้ 

 
3. การรวบรวมความรู้ 

 
4. การจดัเก็บความรู้ 

6. การนาํความรู้ไปใช้ 

 

รูปแบบการจัดการความรู้ 

1. รูปแบบการจดัการ

ความรู้เชิงองคป์ระกอบ 

2. รูปแบบการจดัการ

ความรู้เชิงวงจร 

3. รูปแบบการจดัการ

ความรู้เชิงกระบวนการ 

4. การประเมินการจดัการ

ความรู้  

 

 

ปัจจัยช่วยการ

จัดการความรู้ 

1. ภาวะผูน้าํ  

2. วฒันธรรม

องคก์าร 

3. เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

4. โครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

 

 

 

 

 

5.  การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ 
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 1. ศึกษาขอ้มลูพ้ืนฐานจากแนวคิด ทฤษฎีท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการสร้างรูปแบบการจดัการความรู้ เพ่ือ

กาํหนดองคป์ระกอบของรูปแบบ ใน 3 ดา้น คือ  

(1) ปัจจยัความสาํเร็จในการจดัการความรู้  

ทอ้งถ่ิน ดาํเนินการโดยสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดั

การศึกษา และดา้นการจดัการความรู้ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ี

เก่ียวกบัความเหมาะสม และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั

รูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน(2) 

กระบวนการจดัการความรู้ และ (3) การประเมินการ

จดัการความรู้ 

2. สร้างตน้แบบรูปแบบการจดัการความรู้ภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนสงักดัองคก์รปกครองส่วน

ขั้นตอนท่ี 2 การทดลองใชรู้ปแบบการจดัการความรู้ภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน ในขั้นตอนน้ีเป็นการใชร้ะเบียบวิธีการ

วิจยัเชิงคุณภาพ ในการทดลองการจดัการความรู้ภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ินของจงัหวดัชลบุรี ใน 2 ระยะ คือ  

ระยะท่ี 1 ขั้นเตรียมการ เป็นการเตรียมโครงการ

อบรมการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียน

สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และเตรียมทีมจดัการ

ความรู้  

ระยะท่ี 2 การใชก้ระบวนการจดัการความรู้  

6 ขั้นตอน ไดแ้ก่ (1) การสร้างความรู้ (2) การแสวงหา

ความรู้ (3) การรวบรวมความรู้ (4) การจดัเกบ็ความรู้ (5) 

การแบ่งปันความรู้ และ (6) การนาํความรู้ไปใช ้

 ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินและปรับปรุงรูปแบบ

การจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนสงักดั

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นการประเมินการจดัการ

ความรู้ใน 3 ดา้น คือ (1) การประเมินความพึงพอใจต่อ

ผลผลิตความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน (2) การประเมินความ

พึงพอใจต่อการดาํเนินการจดัการความรู้ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน และ (3) การประเมินความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบ

การจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน แลว้จึงปรับปรุงตาม 

ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการประเมิน 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร คือ (1) กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ ดา้น

การศึกษาและดา้นการจดัการความรู้ และ (2) ครูใน

โรงเรียนสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

กลุ่มตวัอยา่ง คือ (1) กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ ดา้น

การศึกษาและดา้นการจดัการความรู้ จาํนวน 5 คนและ 

(2) ครูในโรงเรียนสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

จาํนวน  92 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 

  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

1. แบบสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัตน้แบบ 

รูปแบบการจดัการความรู้ จาํนวน 7 ขอ้ หาค่าความเช่ือมัน่

โดยใชค่้าสมัประสิทธ์ิสมัประสิทธ์ิแอลฟาของ 

ครอนบาคไดค่้าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั เท่ากบั 0.81 

 2. แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผูใ้ช้

ความรู้เก่ียวกบัผลผลิตความรู้ จาํนวน 11 ขอ้ 

ประกอบดว้ยคาํถาม ใน 3 ดา้น คือ ดา้นลกัษณะของ

ผลงาน ดา้นคุณภาพของผลงาน ดา้นประโยชนข์อง

ผลงานท่ีสามารถนาํไปใชใ้นการปฏิบติังาน นาํขอ้มลูท่ี

ไดม้าหาค่าความเช่ือมัน่ โดยใชค่้าสมัประสิทธ์ิอลัฟาของ 

ครอนบาค ไดค่้าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั เท่ากบั 0.85 

 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของครู

ผูด้าํเนินการจดัการความรู้เก่ียวกบักิจกรรมในการจดัการ

ความรู้ จาํนวน 14 ขอ้ นาํขอ้มลูท่ีไดม้าหาค่าความเช่ือมัน่ 

โดยใชค่้าสมัประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาค ไดค่้าความเช่ือมัน่

ทั้งฉบบั เท่ากบั 0.80 

 4. แบบประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญต่อ

รูปแบบการจดัการความรู้ จาํนวน 14 ขอ้ ประกอบดว้ย

คาํถาม ใน 3 ดา้น คือ ดา้นความมีประโยชน ์ดา้นความ

เป็นไปได ้และดา้นความเหมาะสมในการนาํไปใช ้

จากนั้นจึงนาํขอ้มลูท่ีไดม้าหาค่าความเช่ือมัน่ โดยใชค่้า 
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สมัประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาค ไดค่้าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั 

เท่ากบั 0.77 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1. การสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัตน้แบบ 

รูปแบบการจดัการความรู้ ผูวิ้จยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ย

ตนเองโดยการนดัหมายและสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ในระหวา่ง  

วนัท่ี 22 มกราคม 2556 ถึง วนัท่ี 28 มีนาคม 2556 

 2. การเกบ็รวบรวมแบบสอบถามเก่ียวกบัความ

พึงพอใจของครูผูใ้ชผ้ลผลิตความรู้ การดาํเนินการจดัการ

ความรู้และแบบประเมินความคิดเห็นผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบั

รูปแบบ ผูวิ้จยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเองจาก

การนดัหมายการจดักิจกรรมการจดัการความรู้ในแต่ละคร้ัง 

ในการอบรมสมัมนาตามโครงการจดัการความรู้ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินในโรงเรียนสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 วิเคราะห์ขอ้มลูโดยการวิเคราะห์เน้ือหา  

ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

ผลการวจัิย 

 1. รูปแบบการจดัการภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใน

โรงเรียนสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี  

3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

องคป์ระกอบท่ี 1 ปัจจยัท่ีทาํใหก้ารจดัการ 

ความรู้ประสบผลสาํเร็จ ไดแ้ก่  (1) ภาวะผูน้าํ  (2) 

วฒันธรรมองคก์าร (3) เทคโนโลยีสารสนเทศ และ(4) 

โครงสร้างพ้ืนฐาน  

องคป์ระกอบท่ี 2 กระบวนการจดัการความรู้ 6 

ขั้นตอน ไดแ้ก่ (1) การสร้างความรู้ (2) การแสวงหา

ความรู้ (3) การรวบรวมความรู้ (4) การจดัเกบ็ความรู้ (5) 

การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ และ(6) การนาํความรู้ไป

ใช ้ 

องคป์ระกอบท่ี 3 การประเมินการจดัการความรู้ 

ไดแ้ก่ (1) การประเมินความพึงพอใจต่อผลผลิต 

ความรู้ (2) การประเมินความพึงพอใจต่อการ 

ดาํเนินการจดัการความรู้ (3) การประเมินความคิดเห็นต่อ

รูปแบบการจดัการความรู้  

2. ผลการทดลองใชรู้ปแบบการจดัการความรู้

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของโรงเรียนในสงักดัองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน พบวา่ 

 2.1 ปัจจยัท่ีทาํใหก้ารจดัการความรู้ประสบ

ความสาํเร็จ ไดแ้ก่ (1) การใชภ้าวะผูน้าํ โดยการจดั

โครงการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของโรงเรียนใน

สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยผูบ้ริหารประชุม

ทาํความเขา้ใจกบัคณะครูตามโครงการจดัการความรู้ภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ินและเชิญวิทยากรใหค้วามรู้เก่ียวกบัการ

จดัการความรู้ (2) การสร้างวฒันธรรมองคก์าร โดยการ

ปรับทศันคติและสร้างแรงจูงใจในการจดัการความรู้ภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน เขา้ร่วมสมัมนาร่วมกนัเก่ียวกบัวิธีการจดั

กิจกรรมการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยเนน้การ

สร้างวฒันธรรมการแบ่งปันถ่ายทอดความรู้ และร่วม

แลกเปล่ียนความรู้ สร้างบรรยากาศในการส่ือสารเป็นไป

อยา่งเป็นกนัเอง (3) การใชเ้ทคโนโลยี สารสนเทศ โดย

การใชเ้ทคโนโลยีท่ีใชง้านง่ายทนัสมยัและสะดวกในการ

เขา้ถึง เช่น เวบ็ไซตใ์นการจดัการความรู้เพ่ือรวบรวม 

จดัเกบ็ประมวลและแสดงผล และร่วมกนัจดัทาํเวบ็ไซต์

การจดัการความรู้ มีช่องทางในการส่ือสาร แลกเปล่ียน

ความคิดเห็นดา้นความรู้และประสบการณ์ โดยใชเ้วบ็

บอร์ดหรือเวบ็บลอ็ก (4) การวางโครงสร้างพ้ืนฐาน โดย

การสร้างทีมและแกนนาํการจดัการความรู้ ทีมจดัการ

ความรู้แต่ละทีมร่วมกนักาํหนดแกนนาํและบทบาทของ

สมาชิกในแต่ละทีมในการจดัการความรู้ และวางแผน

กิจกรรม โดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน 

 2.2 กระบวนการจดัการความรู้ มี 6 ขั้นตอน 

ประกอบดว้ย (1) ขั้นการสร้างความรู้ เป็นการจดัการ
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ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของจงัหวดัชลบุรีโดยทีมจดัการ

ความรู้ร่วมกนักาํหนดความรู้ภูมิปัญญาท่ีมีในทอ้งถ่ิน (2) 

ขั้นการแสวงหาความรู้ เป็นการสืบคน้ความรู้ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินของจงัหวดัชลบุรี พบองคค์วามรู้ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน จาํนวน 9 สาขา คือ  

(1) สาขาความเช่ือและศาสนา (2) สาขาประเพณีและ

วฒันธรรม (3) สาขาศิลปะพ้ืนบา้น (4) สาขาอาหารและ

ผกัพ้ืนบา้น (5) สาขาการละเล่นพ้ืนบา้น (6) สาขา

ศิลปวฒันธรรม (7) สาขาสมุนไพร และตาํรายาพ้ืนบา้น 

(8) สาขาประดิษฐก์รรม และหตัถกรรมพ้ืนบา้น และ  

(9) สาขาการดาํรงชีวิตตามสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ  

(3) ขั้นการรวบรวมความรู้ โดยการนาํองคค์วามรู้ภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ินจากการแสวงหาความรู้ นาํมาตรวจสอบ 

กลัน่กรอง และรวบรวมจดัหมวดหมู่ แบ่งประเภทของ

ความรู้ในแต่ละสาขาใหเ้ป็นระบบ (4) ขั้นการจดัเกบ็

ความรู้ ทีมการจดัการความรู้ ร่วมกนัจดัทาํเวบ็ไซตก์าร

จดัการความรู้ ไดเ้วบ็ไซตก์ารจดัการความรู้ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินของจงัหวดัชลบุรีช่ือ 

http://www.cholburiwisdom.in.th เพ่ือนาํขอ้มูลภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน มาจดัเกบ็ความรู้ไวใ้นเวบ็ไซต ์ 

 (5) ขั้นการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ 

เป็นการนาํความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ข

และจดัเกบ็ไวใ้นเวบ็ไซตก์ารจดัการความรู้ เผยแพร่

ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ผา่นเวบ็ไซตก์ารจดัการความรู้

ท่ีสร้างข้ึน เป็นการแบ่งปันความรู้ในช่องทางการเรียนรู้

จากเวบ็ไซตก์ารจดัการความรู้ และ 

 (6) ขั้นการนาํความรู้ไปใช ้โดยการ

ส่งเสริมใหบุ้คลากรในโรงเรียนนาํความรู้ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินจากเวบ็ไซตก์ารจดัการความรู้ไปใชใ้นการพฒันา

การศึกษา พฒันาทอ้งถ่ินอนันาํไปสู่ความเป็นองคก์าร

แห่งการเรียนรู้ท่ีมีความเขม้แข็งและยัง่ยืน 

2.3 การประเมินรูปแบบการจดัการความรู้

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนสังกดัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ (1) กลุ่มครูผูใ้ชค้วามรู้มี

ความพึงพอใจในผลผลิตความรู้ ในระดบัมากท่ีสุด (2) 

กลุ่มครูผูด้าํเนินการจดัการความรู้มีความพึงพอใจใน

กิจกรรมการจดัการความรู้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และ (3) 

กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการจดัการ

ความรู้วา่เป็นรูปแบบท่ีมีประโยชน ์มีความเป็นไปได ้

และมีความเหมาะสมในการนาํไปใชอ้ยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด 

 

การอภิปรายผล 

  1. องคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการความรู้

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนสังกดัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกั  

3 ประการ ไดแ้ก่ (1) ปัจจยัความสาํเร็จในการจดัการ

ความรู้ (2) กระบวนการจดัการความรู้ และ (3) การ

ประเมินการจดัการความรู้ สอดคลอ้งกบั  Morey, Daryl; 

Maybury, Mark; Thraising, Bhavani (2001)  

ท่ีพบวา่ องคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จของการ

จดัการความรู้ท่ีสาํคญั ประกอบดว้ย ภาวะผูน้าํและการ

ตดัสินใจ โครงสร้างองคก์ร การติดต่อส่ือสารในองคก์ร 

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  

ซ่ึงรายละเอียดขององคป์ระกอบแต่ละดา้น มี

ดงัน้ี 

1. องค์ประกอบด้านปัจจยัความสําเร็จใน

การจดัการความรู้ 

1.1 ภาวะผูน้าํ จากผลการวิจยัพบวา่ 

ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารถือวา่เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมี

ความสาํคญัมากในการจดัการความรู้ขององคก์ารตั้งแต่ 

การเห็นคุณค่าต่อการนาํความคิดริเร่ิมความรอบรู้ในเชิง

วิชาการ ตลอดจนการใชอิ้ทธิพลช้ีนาํ จูงใจหรือผลกัดนั

ให ้ครู และบุคลากรของโรงเรียนปฏิบติังาน เพ่ือใหง้าน

ดา้นการจดัการความรู้ไปสู่เป้าหมายความสาํเร็จอยา่งมี

ประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Nonaka & 

Takeuchi อา้งถึงในวิจารณ์ พานิช (2548) ไดก้ล่าวถึง 

ผูบ้ริหารความรู้ควรมีคุณสมบติัและความสามารถในการ
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ส่ือสารวิสยัทศันค์วามรู้และวฒันธรรมองคก์รไปสู่

สมาชิกของ Project Team และมีทกัษะในการเขา้ไปร่วม

กระบวนการจดัการความรู้กบัพนกังาน เพ่ือสร้างความ

มุ่งมัน่ต่อการจดัการความรู้ เพราะหากผูบ้ริหารมีลกัษณะ

ดงักล่าว จะทาํใหบุ้คลากรของหน่วยงานเกิดความรู้สึกท่ี

ดีระหวา่งตนเองกบัผูบ้ริหาร ส่งผลต่อการทาํงานร่วมกนั

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 1.2 วฒันธรรมองคก์าร จากผลการวิจยั

พบวา่ วฒันธรรมองคก์ารจะเกิดข้ึนไดค้นในองคก์ารควร

ตอ้งร่วมกนัสร้างวฒันธรรมท่ีเอ้ือต่อการจดัการความรู้ 

เช่น ตอ้งสร้างแรงจูงใจใหแ้ลกเปล่ียนความรู้ หรือเปิด

โอกาสใหทุ้กคนในองคก์ารเขา้ถึงและแลกเปล่ียนความรู้

กนัไดจ้ะช่วยใหก้ารจดัการความรู้มีความยัง่ยืน 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นํ้าทิพย ์วิภาวิน (2546) ท่ี

กล่าววา่องคก์ารท่ีเนน้บรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกนั และ

นาํความรู้ของแต่ละบุคคลมาใชป้ระโยชนใ์หม้ากท่ีสุด 

จะเป็นการเพ่ิมค่าความผกูพนัต่อองคก์ารไดอี้กดว้ย 

 1.3 ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ จา

ผลการวิจยัพบวา่ เทคโนโลยีสารสนเทศดา้นขอ้มลูและ

ดา้นคอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือพฒันาฐานขอ้มูลความรู้ 

และช่วยเพ่ิมพลงัในการจดัการความรู้ใหส้ามารถเขา้ถึง

ไดท้างอินเตอร์เน็ต โดยจะทาํหนา้ท่ีเสมือนหน่ึงเป็นคลงั

เกบ็ความรู้ต่าง ๆ ตลอดจนการอาํนวยความสะดวกใน

การเขา้ถึงการศึกษาคน้ควา้ การแบ่งปันแลกเปล่ียน

ความรู้ และการนาํความรู้ท่ีไดอ้อกมาใชใ้นการทาํงาน 

และการพฒันาบุคคลกรในองคก์รใหมี้ทกัษะในการ

สืบคน้ผา่นอินเตอร์เน็ต ซ่ึงถือเป็นเร่ืองสาํคญัท่ีช่วยให้

การจดัการความรู้ สามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 

รวดเร็วและมีความยัง่ยืน เพราะโลกยคุปัจจุบนัแข่งขนั

กนัดว้ยการสร้างนวตักรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 

สุพจน์ ศรีนุตพงษ ์(2555) ท่ีกล่าวถึงประโยชนด์า้นการ

พฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ถือเป็น

องคป์ระกอบของท่ีสาํคญัของการถ่ายทอดความรู้ โดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการจดัระบบ  

 1.4 โครงสร้างพ้ืนฐาน ผลการวิจยัพบวา่ 

การท่ีจะทาํใหก้ารจดัการความรู้ประสบผลสาํเร็จไดน้ั้น

ในดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานตอ้งมีความพร้อม ทั้งในดา้น

สถานท่ี บุคลากร ควรมีการกาํหนดโครงสร้างการบริหาร

จดัการในการจดัการความรู้อยา่งชดัเจน มีระบบการ

ประสานงานอยา่งเป็นทางการ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

จิระประภา โมจิดะ (2554) ท่ีศึกษาการบริหารการ

เปล่ียนแปลงดา้นงานบุคคล ควรเป็นไปเพ่ือใหเ้กิดการ

ฝึกอบรมบุคลากรการจดักิจกรรมส่งเสริมสนบัสนุนให้

บุคลากรไดพ้ฒันาตนเอง และการสรรหาและคดัเลือก

บุคลากรตามความตอ้งการของสถานศึกษา  Marquardt 

และ Reynolds (1994) ไดน้าํเสนอกลยทุธ์ในการสร้าง

องคก์รแห่งการเรียนรู้วา่ควรพฒันากิจกรรมการเรียนรู้

เป็นทีม (develop team learning activities) เพ่ือใหก้าร

เรียนรู้เป็นปัจจยัสาํคญัของการมีส่วนร่วมในทีม สาํหรับ

แนวทางการแกไ้ขในการจดัการความรู้ท่ีโรงเรียน

ตอ้งการคือการไดเ้รียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ซ่ึงการ

เรียนรู้จากประสบการณ์ การแลกเปล่ียนประสบการณ์กบั

ผูอ่ื้น การวิจารณ์จากผูร่้วมงาน การปฏิบติัตามคาํแนะนาํ

จากผูร่้วมงาน และการทบทวนร่วมกนักบัผูร่้วมงาน

เก่ียวกบัส่ิงท่ีนาํไปปฏิบติัวา่ไดรั้บความรู้จากการเรียนรู้

ในเร่ืองดงักล่าวหรือไม่ 

 

 2. องค์ประกอบด้านกระบวนการจดัการ

ความรู้  

  2.1 การสร้างความรู้ เป็นการดาํเนินการ

จดัการความรู้ โดยทีมจดัการความรู้ร่วมกนักาํหนด

ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของจงัหวดัชลบุรีจาก 9 สาขา

ตามแนวคิดของ อรพินท ์ภาคาผล (2548) คือ  

(1) สาขาความเช่ือและศาสนา (2) สาขาประเพณีและ

วฒันธรรม (3) สาขาศิลปะพ้ืนบา้น (4) สาขาอาหารและ

ผกัพ้ืนบา้น (5) สาขาการละเล่นพ้ืนบา้น (6) สาขา

ศิลปวฒันธรรม (7) สาขาสมุนไพร และตาํรายาพ้ืนบา้น 

(8) สาขาประดิษฐก์รรม และหตัถกรรมพ้ืนบา้น และ  
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(9) สาขาการดาํรงชีวิตตามสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ 

จากการดาํเนินงานทีมจดัการความรู้เนน้การมีส่วนร่วม

จากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเป็นระบบ ทาํใหมี้แนว

ทางการสร้างความรู้อยา่งชดัเจน โดยเนน้การใช้

วฒันธรรมองค ์และการจดัโครงสร้างของทีมใหเ้ขม้แขง็ 

โดยการสร้างความตระหนกัในการร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วม

แกไ้ข สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อาํนวย เถาตระกลู 

(2550) ท่ีไดก้ล่าวถึงการนาํรูปแบบการบริหารความรู้มา

พฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ทางดา้นการบริหารความรู้

เป็นคนทาํงานดว้ยความรู้ ใชค้วามรู้ในการพฒันาคน 

พฒันางาน พฒันาความรู้ใหม้ากท่ีสุด ซ่ึงแนวทางในการ

พฒันาบุคลากรใหเ้ป็นคนทาํงานดว้ยความรู้ตามท่ีผูวิ้จยั

ไดเ้สนอไวเ้ช่ือวา่จะเป็นแนวทางนาํไปสู่การปฏิบติัจริงท่ี

ชดัเจนไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล กจ็ะแกปั้ญหาช่วยใหก้าร

ดาํเนินการบริหารความรู้มีความชดัเจน เป็นรูปธรรม ลด

ความขดัแยง้ สร้างความเช่ือมัน่ เกิดความมัน่ใจ ได้

ผลสาํเร็จบรรลุตามวตัถุประสงคทุ์กประการ  

  2.2 ดา้นการแสวงหาความรู้ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน เป็นการร่วมกนัวางแผนการแสวงหาความรู้ภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ินวา่จะหามาไดอ้ยา่งไร สร้างไดอ้ยา่งไร 

โดยมีการการสืบคน้ความรู้ดว้ย การสอบถามจากปราชญ์

ชาวบา้น ผูรู้้ ผูน้าํในทอ้งถ่ิน ทาํใหไ้ดข้อ้มูลองคค์วามรู้

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของจงัหวดัชลบุรีทั้ง  

9 สาขาทั้งน้ีและผลจากการแสวงหาความรู้ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินในขั้นตอนน้ี ทาํใหค้รูและบุคลากรในการจดัการ

ความรู้มีทกัษะและประสบการณ์ในการทาํงาน อาจ

เพราะการดาํเนินการดงักล่าวมีการจดัตั้งทีมงานแสวงหา

ความรู้ มีฝ่ายท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบเฉพาะท่ีชดัเจน 

สอดคลอ้งกบั Marali (2001) ท่ีพบวา่ การแสวงหาความรู้

ร่วมกนัเป็นเง่ือนไขสาํคญัสาํหรับการเพ่ิมคุณค่าใหก้บั

องคก์ร ท่ีไดม้าจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและ

การลงมือปฏิบติั เพ่ือใหเ้กิดความคิดใหม่ ๆ อยา่ง

สมํ่าเสมอ  

  2.3 การรวบรวมความรู้ เป็นการนาํ

ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจาการดาํเนินการ นาํมาประมวล 

ปรับปรุงเน้ือหา ภาษา และจดัประเภทรูปแบบขอ้มลู

ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหเ้ป็นระบบ เป็นหมวดหมู่ มี

การคดักรองความรู้ ตรวจสอบความรู้โดยทีมงานจดัการ

ความรู้ทาํใหไ้ดข้อ้มลูความรู้ท่ีมีความน่าเช่ือถือ

สอดคลอ้งกบั ยืน ภู่วรวรรณ (2546) ไดก้ล่าวถึงสาเหตุ 

ของการคิดจดัการความรู้อยา่งเป็นระบบ ท่ีพบวา่

สารสนเทศกระจดักระจายมีการเกบ็ในแหล่งท่ี

หลากหลาย ท่ีสาํคญัคือมีขอ้มลูมากมายแต่ความรู้มีนอ้ย

ในเวลาท่ีตอ้งการการตดัสินใจจึงทาํอะไรไม่ไดเ้ตม็ท่ี อีก

ทั้งเสียเวลาในการคน้หา ดงันั้น การจดัการความรู้อยา่ง

เป็นระบบจะช่วยใหปั้ญหาดงักล่าวบรรเทาลง หรือหมด

ไป  

  2.4 ดา้นการจดัเกบ็ความรู้โดย ทีมการ

จดัการความรู้ ร่วมกนัจดัทาํเวบ็ไซตก์ารจดัการความรู้ 

เพ่ือนาํขอ้มลูภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มาจดัเกบ็ความรู้ไวท้าํให้

ไดเ้วบ็ไซตก์ารจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินช่ือ 

http://www.Cholburiwisdom .in.th  

  2.5 ขั้นการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ ทาํ

ใหเ้กิดการนาํความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีไดป้รับปรุง

แกไ้ขและจดัเก็บไวใ้นเวบ็ไซตก์ารจดัการความรู้ นาํมา

เผยแพร่ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ผา่นเวบ็ไซตก์ารจดัการ

ความรู้ท่ีสร้างข้ึน เป็นการแบ่งปันความรู้ในช่องทางการ

เรียนรู้จากเวบ็ไซต ์และการแลกเปล่ียนความรู้จากเวบ็

บอร์ด ตรงกบัท่ีสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบ

ราชการ(2549) ไดใ้หค้วามหมายของการบริหารจดัการ

ความรู้ หมายถึง การรวบรวมองคค์วามรู้ท่ีมีอยูใ่นส่วน

ราชการ ซ่ึงกระจดักระจายอยูใ่นตวับุคคล หรือเอกสาร 

มาพฒันาใหเ้ป็นระบบ เพ่ือใหทุ้กคนในองคก์รสามารถ

เขา้ถึงความรู้ และพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูรู้้ รวมทั้ง

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลใหอ้งคก์ร

มีความสามารถในเชิงแข่งขนัสูงสุด  
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  2.6 ดา้นการนาํความรู้ไปใชเ้ป็นการ

สร้างมาตรการส่งเสริมใหบุ้คลากรในองคก์ารนาํความรู้

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ไปใช ้อนัจะนาํไปสู่เป้าหมายแห่ง

ความสาํเร็จในการพฒันาไปสู่ความเป็นองคก์ารแห่งการ

เรียนรู้ท่ีมีความเขม้แขง็และยัง่ยืน สอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ วิจารณ์ พานิช (2547) ท่ีไดก้ล่าวถึงเป้าหมายของการ

จดัการความรู้ คือการใชป้ระโยชนจ์ากความรู้มาเพ่ิม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาํเนินงานของ

องคก์าร ทาํใหอ้งคก์าร สามารถรักษาความไดเ้ปรียบ

ทางการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยืน  

 3. การประเมนิรูปแบบการจดัการความรู้ เป็น

การประเมินใน 3 ดา้น คือ (1) การประเมินความพึงพอใจ

ต่อผลผลิตความรู้ (2) การประเมินความพึงพอใจต่อการ

ดาํเนินการจดัการความรู้ และ (3) การประเมินความ

คิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

มีผลการประเมินโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ีผล

การประเมินอาจเน่ืองมาจากการจดัการความรู้คร้ังน้ีไดท้าํ

อยา่งเป็นระบบมีขั้นตอน มีความร่วมมือในแต่ละ

กระบวนการชดัเจนสอดคลอ้งกบั แกว้เวียง  

นาํนาผล (2551) พบวา่ ครูมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด และความพึงพอใจของคณะกรรมการ

สถานศึกษาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เน่ืองมาจากมีการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่ง ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน 

นกัเรียน ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวจิยัไปใช้

ประโยชน์ 

 1. ผูบ้ริหารตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการจดัการ

ความรู้ ตลอดจนสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ืองทั้งดา้นความรู้ 

เวลา สถานท่ี และงบประมาณ 

 2. การสร้างวฒันธรรมองคก์าร ควรใชเ้วลาใน

การสร้างอาจมีการสมัมนาร่วมกนัสร้างความตระหนกั 

ส่ือสารและประชาสมัพนัธ์ ควรเนน้วฒันธรรมการเปิดใจ 

และการแบ่งปันความรู้ 

 3. เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีนาํมาใชเ้ป็น

เคร่ืองมือการจดัการความรู้ ควรมีการพฒันาใหเ้ขา้ถึง 

ใชไ้ดอ้ยา่งสะดวกและใชง้านง่าย มีการพฒันาเวบ็ไซต ์

และประชาสมัพนัธ์ใหบุ้คลากรในองคก์ารเขา้ไปใชอ้ยา่ง

ต่อเน่ือง  

 4. ควรมีทีมจดัการความรู้ท่ีจะดาํเนินการ

ผลกัดนัใหก้ารจดัการความรู้ประสบความสาํเร็จ 

 5. การกาํหนดระยะเวลาในการจดัการความรู้ 

ควรจดัทาํเป็นกรอบระยะเวลาในภาพกวา้ง และทีม

เรียนรู้ปรับใหเ้หมาะสมกบัทีมของตนเอง 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัเคร่ืองมือและ

วิธีการจดัการความรู้ ดา้นอ่ืน ๆ เช่น ระบบผูเ้ช่ียวชาญ วิธี

ปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด เป็นตน้ 

2. ควรมีการศึกษาวิจยัดา้นองคป์ระกอบ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการความรู้ 

3. ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัตวัช้ีวดั ของ

ระบบการประเมินการจดัการความรู้ 
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การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในเขตจังหวดัปทุมธานีเพือ่เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

The Preparation of Students in Pathum Thani Province to the Association of South East 

Asian Nations (ASEAN) 

  

                                                                                                                    ตระกลู จิตวฒันากรและ วโิรชน์  หม่ืนเทพ                                                                                                                                                                                       

บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสภาพการเตรียมความพร้อมของนกัศึกษาในเขตจงัหวดัปทุมธานีในการเขา้

สู่ประชาคมอาเซียนและเปรียบเทียบขอ้มลูพ้ืนฐานของนกัศึกษาในเขตจงัหวดัปทุมธานีท่ีส่งผลต่อการเตรียมความ

พร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ในดา้น ดา้นภาษา  ดา้นการเรียนรู้ของตนเอง  ดา้นการเรียนรู้อาเซียน  ดา้นทกัษะ

วิชาชีพ   ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดา้นการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น  และดา้นการติดตามข่าวสารอาเซียน ประชากรท่ีใช้

ในการวิจยั ไดแ้ก่ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัในจงัหวดัปทุมธานีท่ีสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2556 จาํนวน 9 มหาวิทยาลยั รวมจาํนวนนกัศึกษาทั้งส้ิน 144,819 คน กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 

399 คน ไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งแบบแบบชั้นภูมิ ใชแ้บบสอบถามในการเกบ็ขอ้มลู สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก่ 

ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ F-test ผลการวิจยั พบวา่  นกัศึกษาส่วนใหญ่กาํลงัศึกษาอยู่

ชั้นปีท่ี 2 จาํนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.6 มีระดบัผลการเรียนเฉล่ียอยู่ในช่วง 2.51-3.00 จาํนวน 116 คน คิดเป็นร้อย

ละ 29.1 และศึกษาอยูใ่นกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จาํนวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.6 การเตรียมความ

พร้อมของนกัศึกษาในเขตจงัหวดัปทุมธานีเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน พบวา่ การเตรียมความพร้อมของนกัศึกษาในเขต

จงัหวดัปทุมธานีเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือจาํแนกตามชั้นปี จาํแนกตามระดบั

ผลการเรียน และจาํแนกตามกลุ่มสาขาวิชา พบวา่ การเตรียมความพร้อมของนกัศึกษามีความแตกต่างกนัในแต่ละชั้นปี 

แตกต่างกนัในแต่ละระดบัผลการเรียนเฉล่ียและแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา 

 

คําสําคัญ: การเตรียมความพร้อมของนกัศึกษา, ประชาคมอาเซียน, จงัหวดัปทุมธานี 

  

Abstract 

 This study aimed to (1) examine the preparation of students in Phathum Thani Province and, (2) 

compare basic data of the students which affect the preparation in terms of language, self-learning, learning for AEC, 

professional skills, technology, working with colleagues and the information of the AEC. A sample group of 399 

students were randomly selected from 144,819 undergraduate students in nine universities in Pathum Thani province 

under the office of the Higher Education Commission (OHEC) in 2013. Questionnaires were used to collect data. 

Descriptive and F-test were used to analyze data. The findings showed that students were mostly second year, 154 

persons (38.6%) . The students have average grade 2.51 – 3.00, 116 persons (29.1%) and study science and 

technology, 210 persons (52.6%). The preparation of students in Pathum Thani Province to the Association of South 
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East Asian Nations (ASEAN) found that it is at a moderate level, classified by years, grade, and department. It found 

that the preparation of students is different in each college in terms of year, grade average, and   department of study.    

  

Keywords:  student preparation,  ASEAN, Pathum Thani  

 

ความนํา  

ในยคุปัจจุบนัท่ีกระแสโลกาภิวตันแ์ละความ

เปล่ียนแปลงเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วไดส่้งผลใหป้ระชาคม

โลกตอ้งเผชิญกบัความเปล่ียนแปลงอยา่งมากมาย ภายใต้

สงัคม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา ส่ิงแวดลอ้มและ

วฒันธรรมท่ีมีความซบัซอ้นมากยิ่งข้ึน ซ่ึงถูกเช่ือมโยง

ดว้ยยคุของขอ้มลูข่าวสารท่ีถึงกนัอยา่งรวดเร็ว ทาํให้

ประชาคมโลกถกูหล่อหลอมเขา้เป็นสงัคมเดียวกนั      

(ศรีวิกา  เมฆธวชัชยัสกลุ, ม.ป.ป.) ทาํใหป้ระเทศในกลุ่ม

เอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ลง็เห็นความสาํคญัของการ

รวมกลุ่มเพ่ือเป็นการสร้างอาํนาจในการดาํเนินกิจการ

ทางเศรษฐกิจและสร้างความไดเ้ปรียบในการต่อรองทาง

การคา้และการลงทุนต่าง ๆ จึงไดร้วมกลุ่มประเทศในการ

จดัตั้งประชาคมอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่ง

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Association of South East 

Asian Nations-- ASEAN) เพ่ือความร่วมมือกนัทาง 

เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม   

ดงันั้นประเทศไทยในฐานะสมาชิกของ

ประชาคมอาเซียนจาํเป็นตอ้งสร้างความพร้อมและความ

เขม้แขง็ ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม การเมือง

และความมัน่คง รวมทั้งเร่งดาํเนินการตามขอ้ผกูพนัใน

การรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ทั้งในมิติ

เศรษฐกิจ สงัคม และความมัน่คง การเตรียมความพร้อม

สู่ประชาคมอาเซียนเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุกส่วน

ราชการและทุกภาคส่วน รวมทั้งภาคเอกชนและ

ประชาชน (กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ, 

2555) โดยเฉพาะในดา้นการศึกษาซ่ึงถือเป็นการเตรียม

บุคลากรของประเทศท่ีมีความรู้ความสามารถในการ

แข่งขนักบักลุ่มประชาคมอาเซียนเน่ืองจากการเกิดข้ึน

ของประชาคมอาเซียน ช้ีวา่สงัคมไทยในอนาคตจะมีการ

เปล่ียนแปลงในหลายเร่ืองท่ีกระทบต่อวิถีชีวิตท่ีเคย

ดาํเนินมาในอดีต เม่ือศึกษาในบริบทดา้นการศึกษา

ระดบัอุดมศึกษาพบวา่ควรมีการปรับตวัและการเตรียม

ความพร้อมของรัฐบาลโดยเฉพาะ กระทรวงศึกษาธิการ

และกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวกบั

สถาบนัอุดมศึกษาควรมีนโยบาย และแผนยทุธศาสตร์ใน

การรองรับการเตรียมความพร้อมของอุดมศึกษาไทยใน

การกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน การปรับตวัดา้นการ

เตรียมความพร้อมของนกัศึกษาจึงหลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้

จะตอ้งเรียนรู้ ปรับตวั และเตรียมการ (adaptability  and  

preparation)  ประเดน็ท่ีนกัศึกษารุ่นใหม่ควรตอ้งเตรียม

ตนเอง เพ่ือทาํใหมี้ความพร้อมรับมือกบัสถานการณ์ใน

อนาคต เช่น  

1. ควรมีความสนใจและตระหนกัถึงผลท่ีเกิดข้ึน 

อนัเน่ืองมาจากการรวมตวัของประเทศต่าง ๆ สู่

ประชาคมอาเซียน  

2. สะทอ้นความเป็นสงัคมพหุวฒันธรรมเพ่ิม

มากข้ึน การเรียนรู้ของนกัศึกษายคุใหม่จึงจาํเป็นตอ้ง

ปรับทั้งกระบวนการเรียนรู้ ปรับทศันคติท่ีจะตอ้ง

ตระหนกัถึงความเป็นชาติ  

3. ปรับกระบวนทศัน์การเรียนรู้ การเรียนรู้ยคุ

ใหม่ควรเป็นไปอยา่งมีเป้าหมาย อยา่งคนรู้เท่าทนั

สถานการณ์  

4. นกัศึกษารุ่นใหม่จาํเป็นตอ้งตระหนกัถึงความ

เป็นชาติและความดาํรงอยูข่องรัฐชาติ  

5. พฒันาความเป็นคนมีวินยั มุ่งเนน้

ความสามารถในการดารงชีวิตภายใตส้งัคมพหุ

วฒันธรรม  
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6. สร้างความสามารถในการทางานร่วมกบัผูอ่ื้น 

ควรพฒันาตนเองใหแ้น่ใจวา่ สามารถท่ีจะทางานกบัผูค้น

ต่างวฒันธรรมได ้ 

7. เรียนรู้ประเทศเพ่ือนบา้นทั้งในดา้น

ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจอนัดี

ระหวา่งกนั  

8. สร้างโอกาสเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตอ้งเพ่ิม

ทกัษะทางดา้นภาษาองักฤษใหม้ากข้ึน ใหส้ามารถ

ส่ือสารได ้ 

ฉะนั้น นกัศึกษาใหม่ตั้งแต่ปี 2554 จึงตอ้งมี

ความตระหนกัรู้ เขา้ใจ และวางเป้าหมายชีวิตท่ีชดัเจน 

เพ่ือใหต้นเองมีความพร้อมต่อการท่ีประเทศไทยกา้วเขา้สู่

ประชาคมอาเซียนในปี 2558 น้ี (จิรวฒัน ์วีรังกร,ม.ป.ป.)  

จากความสาํคญัของการเตรียมความพร้อมของ

นกัศึกษาเพ่ือเขา้สู่ประชามคมอาเซียนดงัท่ีกล่าวมา ผูวิ้จยั

ไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัของการเตรียมความพร้อมของ

นกัศึกษาจึงดาํเนินการศึกษาสภาพการเตรียมความพร้อม

ของนกัศึกษาในจงัหวดัปทุมธานีในการเขา้สู่ประชามคม

อาเซียนเพ่ือเป็นขอ้มลูในการวางแผนผลิตบณัฑิตท่ีมี

คุณภาพ มีความรู้ความสามารถแข่งขนัในประชาคม

อาเซียนต่อไป 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพ่ือศึกษาสภาพการเตรียมความพร้อมของ

นกัศึกษาในเขตจงัหวดัปทุมธานีในการเขา้สู่ประชาคม

อาเซียน 

2. เพ่ือเปรียบเทียบขอ้มลูพ้ืนฐานของนกัศึกษา

ในเขตจงัหวดัปทุมธานีท่ีส่งผลต่อการเตรียมความพร้อม

ในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการเตรียมความ

พร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียนจาตุรนต ์ฉายแสง (ม.ป.ป.) 

กล่าววา่  

 1. ส่งเสริมการเรียนรู้เก่ียวกบัประเทศเพ่ือน

บา้น ประเทศสมาชิกอาเซียน และส่งเสริมใหมี้

ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้เก่ียวกบัประเทศสมาชิกอาเซียนใน

เชิงลึกศึกษาประวติัศาสตร์และวฒันธรรมอยา่งลึกซ้ึง 

พฒันาเน้ือหาการเรียนดา้นประวติัศาสตร์ ปฏิรูป

หลกัสูตรประวติัศาสตร์และวฒันธรรม เพ่ือสร้างความ

เขา้ใจเก่ียวกบัค่านิยม ความคิด ทศันคติ ประวติัศาสตร์

วฒันธรรม ประเพณี และภาษา อยา่งถกูตอ้ง เพ่ือ

หลีกเล่ียงความขดัแยง้ระหวา่งกนั เป็นการเตรียมคนให้

เรียนรู้พหุวฒันธรรม สร้างความรู้ ความเขา้ใจในกา รอยู่

ร่วมกนักบัประเทศเพ่ือนบา้นและเป็นการสร้างผูรู้้ 

ผูเ้ช่ียวชาญเร่ืองเหล่าน้ีใหเ้กิดข้ึน 

 2. ส่งเสริมการเรียนภาษาองักฤษ ภาษาอาเซียน 

และภาษาต่างประเทศอ่ืนใชก้ระแสความต่ืนตวัในการเขา้

สู่ประชาคมอาเซียนเพ่ือกระตุน้และสร้างแรงบนัดาลใจ

ใหค้นไทยสนใจเรียนภาษาองักฤษ และการเรียนภาษา

อาเซียนอ่ืน ๆ ดว้ยการเนน้ส่งเสริมใหเ้รียนรู้เพ่ือการ

ส่ือสารและนาไปใชจ้ริง โดยเรียนตามความถนดัและ

ความสนใจ ตามศกัยภาพของผูเ้รียน นอกจากน้ียงั

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนจานวนหน่ึงท่ีเรียนรู้อยา่งแตกฉาน ให้

อยูใ่นระดบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาใดภาษาหน่ึงสามารถ

ส่ือสารเป็นล่ามไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 3. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมของผูเ้รียน

เพ่ือรองรับการเคล่ือนยา้ยแรงงานพฒันาผูเ้รียนใหมี้

ความรู้และสมรรถนะ ท่ีสอดคลอ้งตามมาตรฐานกรอบ

คุณวฒิุแห่งชาติโดยตอ้งเช่ือมโยงกบักรอบคุณวฒิุ

อาเซียน เพ่ือรองรับการเคล่ือนยา้ยแรงงานท่ีเกิดข้ึน 

รวมทั้งการผลิตบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของตลาดแรงงานทั้งในอาเซียน และในภูมิภาคต่าง ๆ

ของโลกดว้ย 

 4. พฒันาคุณภาพการศึกษาเพ่ือเป็นศูนยก์ลาง

ทางการศึกษาในภูมิภาคส่งเสริมใหส้ถาบนัการศึกษาท่ีมี

ศกัยภาพของไทยทั้งรัฐและเอกชน จดัการเรียนการสอน

ท่ีมีคุณภาพมีการเรียนการสอนดว้ยภาษาองักฤษ เพ่ือเพ่ิม



EAU HEritAgE JoUrnAl
Social Science and Humanity264 Vol. 5 No. 3 September-December 2015

จานวนนกัเรียน นกัศึกษาจากต่างประเทศ รวมถึง

ประเทศในอาเซียน ใหม้าศึกษาในไทยมากข้ึน พฒันา

ระบบการถ่ายโอนหน่วยกิตระหวา่งมหาวิทยาลยัใหม้าก

ข้ึนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั นอกจากน้ี

ควรส่งเสริมใหมี้การเชิญบุคลากรทางการศึกษา

ผูเ้ช่ียวชาญจากต่างประเทศ หรือส่งเสริมใหเ้ปิด

สถานศึกษาหรือมหาวิทยาลยัต่างประเทศในไทยดว้ย 

 5. ส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนและภาค

ประชาสงัคมในภาคการศึกษาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ภาคเอกชน ภาคประชาคมสงัคม และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

เพ่ือการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เพ่ือรองรับการผลิต

บุคลากรเขา้สู่ตลาดแรงงานทั้งในระดบัประเทศและ

ระดบันานาชาติ 

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ (2556) 

กล่าววา่ การรับรู้และตระหนกัเก่ียวกบั “อาเซียน” ของ

คนไทยในการกา้วสู่การเป็น “ประชาคมอาเซียน” ในปี 

พ.ศ.2558 หลงัจากท่ีภาครัฐ ภาคเอกชน ทอ้งถ่ินและ

สถาบนัการศึกษาดูต่ืนตวัในการแสวงหาและเผยแพร่

ความรู้เก่ียวกบัอาเซียนมาเป็นระยะเวลาหน่ึงแลว้เป็นท่ี

น่าสนใจวา่คนไทยรู้จกัและรับรู้เก่ียวกบัอาเซียนมากข้ึน

เพียงใด ในการน้ี ศูนยส์าํรวจความคิดเห็น “นิดา้โพล” 

ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ไดท้าํการสาํรวจ

การรับรู้และตระหนกัเก่ียวกบัอาเซียนของประชาชนชาว

ไทยเม่ือช่วงตน้ปีท่ีผา่นมา โดยกระจายกลุ่มตวัอยา่งทัว่

ประเทศในหลายช่วงอายแุละหลากหลายอาชีพ รวม

ทั้งส้ิน 2,503 คน จนไดผ้ลสาํรวจในรอบท่ี 1 สรุปไดด้งัน้ี 

 1. ประชาชนท่ีคิดวา่ตนมีความพร้อมในการเป็น

ประชาชนในประชาคมอาเซียน คิดเป็นร้อยละ 51.4  

 2. การรับรู้ขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัประชาคม

อาเซียนจากส่ือโทรทศัน์มากท่ีสุด รองลงมา คือ 

หนงัสือพิมพ ์อินเตอร์เน็ต วิทยุกระจากเสียง นิตยสาร/

วารสาร และหนงัสือ ตามลาํดบั 

 3. ประชาชนท่ีคิดวา่การใหค้วามรู้เก่ียวกบั

ประชาคมอาเซียนในประเดน็เศรษฐกิจ การคา้ และการ

ลงทุน มีความสาํคญัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 70 

รองลงมาเป็นเร่ืองการเมืองและความมัน่คง (ร้อยละ 

13.9) ซ่ึงใหค้วามสาํคญัไม่ต่างกนัมากนกักบัเร่ืองสงัคม

และวฒันธรรม (ร้อยละ 13.3) 

 4. ประชาชนท่ีคิดวา่การเตรียมความพร้อมดา้น

ฝีมือแรงงานเป็นเร่ืองจาํเป็นมาก คิดเป็นร้อยละ 96 

 5. ประชาชนท่ีคิดวา่การส่งเสริมใหมี้การเรียน

ภาษาองักฤษหรือภาษาประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นเร่ือง

จาํเป็นมากคิดเป็นร้อยละ 81 

ธญัญลกัษณ์ วีระสมบติั (2555) กล่าววา่ ความ

พร้อม/ทกัษะ ของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีพึง

ประสงคใ์นบริบท AEC นกัศึกษาหลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้

จะตอ้งเรียนรู้ ปรับตวั และเตรียมการ (adaptability and 

preparation) ในเร่ืองต่อไปน้ี 

 1. ทกัษะและความสามารถใชภ้าษาองักฤษ 

ภาษาประเทศเพ่ือนบา้นในอาเซียน ภาษาจีนภาษาองักฤษ

จะเป็นภาษากลางของอาเซียน แต่ทิศทางในอนาคต

ภาษาจีนจะมีความสาํคญัสูงจึงควรใหค้วามสนใจใน

การศึกษาภาษาจีนเช่นเดียวกนั นอกจากน้ีควรสร้าง

โอกาสการเรียนรู้ภาษาประเทศเพ่ือนบา้น เพ่ือสร้าง

โอกาสใหต้นเองสามารถทางานในประเทศเพ่ือนบา้นได้

ดว้ย 

 2. เรียนรู้ขอ้มลูประเทศเพ่ือนบา้น ทั้งในดา้น

วฒันธรรม และประวติัศาสตร์เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจและ

เห็นคุณค่าของวฒันธรรมท่ีต่างกนั และสามารถพฒันา

ความสามารถในการดาเนินชีวิตภายใตส้งัคมพหุ

วฒันธรรม เคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์เคารพความ

หลากหลายทางเช้ือชาติและวฒันธรรม 

 3. ติดตามข่าวสารเก่ียวกบั AEC และเรียนรู้

เก่ียวกบักฎ ระเบียบต่าง ๆ ของอาเซียน 

เพ่ือทราบทิศทางและนโยบายเก่ียวกบัอาเซียน 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งท่ีส่งผลกระทบต่อสภาพการจา้งงาน

และสภาพการทางาน 
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 4. พฒันาทกัษะของแรงงานมีฝีมือใหมี้

มาตรฐานและมีความสามารถในการปรับตวัใหเ้ขา้กบั

มาตรฐานการทางานท่ีเป็นสากลและการเปล่ียนแปลง

ทางอุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมโอกาสใหต้นเองในการทางาน

ในประเทศอ่ืน และเพ่ือปรับตวัใหท้นัต่อรูปแบบการ

ปฏิบติังานใหม่ ๆ ท่ีเป็นสากล เพราะในอนาคตจะมีการ

ลงทุนจากต่างชาติในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน

เพ่ิมสูงข้ึน 

 5. พฒันาความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือใหส้ามารถใชเ้ทคโนโลยีในสารสนเทศ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานไดอ้ยา่งเหมาะสม มี

ความสามารถติดต่อส่ือสารผา่นระบบเครือข่ายต่าง ๆ 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งหากตอ้งทางานอยูใ่น Cluster or 

Network Organization 

 6. ปรับกระบวนทศัน์การเรียนรู้ การเรียนรู้ควร

เป็นไปอยา่งมีเป้าหมาย อยา่งคนรู้เท่าทนัสถานการณ์ 

และเรียนรู้อยูต่ลอดเวลารู้จกัท่ีจะสร้างมลูค่าเพ่ิมใน

ตนเองทาใหต้นเป็นคนมีศกัยภาพรอบดา้น แนวคิดท่ีควร

จะเร่งเสริมสร้าง คือ ทาใหต้นเองสามารถทางานไดท้ัว่

อาเซียน ทั้งทางการเรียนรู้ การเสริมสร้างปฏิสมัพนัธ์ การ

ส่ือสาร การมีวินยัในตนเอง การมีภาวะผูน้า ฯลฯ เพราะ

คู่แข่งในอนาคตมิใช่คนไทยดว้ยกนัเท่านั้น แต่รวมถึงการ

แข่งขนักบัคนต่างชาติต่างวฒันธรรมท่ีจะมีจานวนเพ่ิม

มากข้ึน 

 7. สร้างความสามารถในการทางานร่วมกบัผูอ่ื้น 

ควรพฒันาตนเองใหแ้น่ใจไดว้่า มีความสามารถในการ

ทางานเป็นทีม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสามารถท่ีจะทางานกบั

ผูค้นต่างวฒันธรรมได ้

 

กรอบแนวคิดการวจัิย  

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการเตรียมความพร้อมของนกัศึกษาเพ่ือเขา้สู่

ประชาคมอาเซียน สามารถสรุปไดเ้ป็นกรอบแนวคิดของ

การวิจยัได ้ดงัน้ี 

 

  

 

    ตวัแปรตน้ 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

วธีิดําเนินการวจัิย  

 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ มีความมุ่ง

หมายเพ่ือศึกษาสภาพการเตรียมความพร้อมของนกัศึกษา

ในเขตจงัหวดัปทุมธานีในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

โดยมีวิธีดาํเนินงานดงัน้ี 

 

ขอ้มูลพ้ืนฐานของนกัศึกษา

ในเขตจงัหวดัปทุมธานี 

1. ชั้นปี 

2. ระดบัผลการเรียน 

3. กลุ่มสาขาวชิา 

 

สภาพการเตรียมความพร้อมของนกัศึกษาในเขตจงัหวดั

ปทุมธานี ในดา้น 

1. ดา้นภาษา 

2. ดา้นการเรียนรู้ของตนเอง 

3. ดา้นการเรียนรู้อาเซียน 

4. ดา้นทกัษะวชิาชีพ 

5. ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

6. ดา้นการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

7. ดา้นการติดตามข่าวสารอาเซียน 

ตวัแปรตาม 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกัศึกษาระดบั

ปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัในจงัหวดัปทุมธานีท่ีสังกดั

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจาํปี

การศึกษา 2556 จาํนวน 9 มหาวิทยาลยั รวมจาํนวน

นกัศึกษาทั้งส้ิน 144,819 คน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั

คร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยั

ในจงัหวดัปทุมธานีท่ีสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา จาํนวน 9 มหาวิทยาลยั รวมจาํนวนนกัศึกษา

ทั้งส้ิน 399 คน โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบแบบชั้นภูมิ 

(stratified random sampling) กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง

โดยใชสู้ตรการคาํนวนของ Taro Yamame ท่ีระดบัความ

เช่ือมัน่ 95% ระดบัความคลาดเคล่ือน +5% (Yamane 

,1967) 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

 เคร่ืองมือท่ีใชไ้ดก้ารวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม

เก่ียวกบัสภาพการเตรียมความพร้อมของนกัศึกษาในเขต

จงัหวดัปทุมธานีเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน แบ่ง

ออกเป็นสามตอน ตอนท่ี 1 เป็นขอ้มลูพ้ืนฐานของผูต้อบ

แบบสอบถามเก่ียวกบั ชั้นปี ระดบัผลการเรียน กลุ่ม

สาขาวิชา ลกัษณะขอ้คาํถามแบบตรวจสอบรายการ 

(check  list)  จาํนวน 3 ขอ้ ตอนท่ี 2 เป็นขอ้คาํถาม

เก่ียวกบัสภาพการเตรียมความพร้อมของนกัศึกษาในเขต

จงัหวดัปทุมธานีเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ในดา้น.ดา้น

ภาษา ดา้นการเรียนรู้ของตนเอง  ดา้นการเรียนรู้อาเซียน  

ดา้นทกัษะวิชาชีพ  ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดา้นการ

ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น  และดา้นวฒันธรรม   

 ลกัษณะขอ้คาํถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า (rating scales) จาํนวน 45  ขอ้ ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ

อ่ืนๆ เพ่ิมเติม จาํนวน 2 ขอ้ ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ

โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความสอดคลอ้ง และความ

เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และนาํแบบสอบถามจาํนวน 30 ชุด 

ไป Tryout กบันกัศึกษามหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ เพ่ือ

วิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ (reliability) ทั้งฉบบั โดยใช้

สูตรสมัประสิทธ์ิแอลฟา(∝ Coefficient)  โดยกาํหนด

เกณฑค่์าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบัตอ้งมีค่า

ตั้งแต่ 0.80 ข้ึนไป 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูวิ้จยั

ดาํเนินการตามลาํดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

 1. ผูวิ้จยัทาํหนงัสือจากมหาวิทยาลยัเพ่ือส่งไปยงั

กลุ่มตวัอยา่ง โดยส่งหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการ

เกบ็ขอ้มูลงานวิจยัพร้อมกบัแบบสอบถามท่ีลงรหสั

เรียบร้อยแลว้ไปยงัมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ดงัน้ี มหาวิทยาลยั

ราชภฏั วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ศูนยรั์งสิต)  มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี  มหาวิทยาลยักรุงเทพ (วิทยา

เขตรังสิต) มหาวิทยาลยัชินวตัร มหาวิทยาลยันอร์ทกรุง

เทพ (วิทยาเขตรังสิต)  มหาวิทยาลยัปทุมธานี  

มหาวิทยาลยัรังสิต มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย เพ่ือขอ

ความอนุเคราะห์ใหท้างมหาวิทยาลยันาํแบบสอบถามให้

นกัศึกษากรอกขอ้มลู โดยใหเ้วลาตอบแบบสอบถาม 

หน่ึง สปัดาห์ แลว้ส่งไปรษณียก์ลบัคืนมา 

 2. เม่ือไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมา ผูวิ้จยั

ตรวจสอบความถกูตอ้งและครบถว้นทั้งขอ้มลูใน

แบบสอบถามและจาํนวนของแบบสอบถาม แลว้นาํ

แบบสอบถามท่ีไดม้าจดัหมวดหมู่ ลงรหสัขอ้มลู 

 3. ป้อนขอ้มลูของแบบสอบถาม แลว้นาํไป

วิเคราะห์ขอ้มลูโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปทาง

สถิติต่อไป 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ F-test ในกรณีท่ีผลการ

วิเคราะห์ F-test พบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 จะทาํการวิเคราะห์ขอ้มลูเพ่ิมเติมดว้ยวิธี
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ของ Scheffe โดยนาํเสนอในรูปตารางประกอบความ

เรียง 

 

ผลการวจัิย  

1. ผูต้อบแบบสอบถามมีทั้งหมด 399 คน ส่วน

ใหญ่กาํลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 2 จาํนวน 154 คน คิดเป็นร้อย

ละ 38.6 (ไม่มีนกัศึกษาชั้นท่ี 6 ตอบแบบสอบถาม) มี

ระดบัผลการเรียนเฉล่ียอยูใ่นช่วง 2.51-3.00 จาํนวน 116 

คน คิดเป็นร้อยละ 29.1 และศึกษาอยูใ่นกลุ่มสาขา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จาํนวน 210 คน คิดเป็นร้อย

ละ 52.6  

2. การเตรียมความพร้อมของนกัศึกษาในเขต

จงัหวดัปทุมธานีเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน พบวา่ การ

เตรียมความพร้อมของนกัศึกษาในเขตจงัหวดัปทุมธานี

เพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน โดยภาพรวมมีการเตรียม

ความพร้อมของนกัศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  

=3.32, SD=.62) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ การเตรียม

ความพร้อมของนกัศึกษาดา้นการเรียนรู้ของตนเองอยูใ่น

ระดบัมาก ( X  =3.78, SD=.66)  รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการ

ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นอยูใ่นระดบัมาก ( X =3.73, SD=.69)  

ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  

=3.35, SD=.79)  ดา้นการติดตามข่าวสารอาเซียนอยูใ่น

ระดบัปานกลาง ( X  =3.17, SD=.86)   ดา้นการเรียนรู้

อาเซียนและดา้นทกัษะวิชาชีพอยูใ่นระดบัปานกลาง( X

=3.16, SD=.86) ( X  =3.16, SD=.84)   และดา้นภาษา อยู่

ในระดบัปานกลาง        ( X =2.90, SD=1.02) ตามลาํดบั 

 3. การเตรียมความพร้อมของนกัศึกษาในเขต

จงัหวดัปทุมธานีเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน จาํแนกตาม

ชั้นปี จาํแนกตามระดบัผลการเรียน และจาํแนกตามกลุ่ม

สาขาวิชา พบวา่ การเตรียมความพร้อมของนกัศึกษามี

ความแตกต่างกนัในแต่ละชั้นปี แตกต่างกนัในแต่ละ

ระดบัผลการเรียนเฉล่ียและแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม

สาขาวิชา 

 

การอภิปรายผล 

จากผลการวิจยัการเตรียมความพร้อมของ

นกัศึกษาในเขตจงัหวดัปทุมธานีเพ่ือเขา้สู่ประชาคม

อาเซียนท่ีพบวา่การเตรียมความพร้อมของนกัศึกษาใน

เขตจงัหวดัปทุมธานีเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน โดย

ภาพรวมมีการเตรียมความพร้อมของนกัศึกษาอยูใ่น

ระดบัปานกลางซ่ึงสอดคลอ้งกบักรมอาเซียน กระทรวง

การต่างประเทศ (2556) วา่ประชาชนท่ีคิดวา่ตนมีความ

พร้อมในการเป็นประชาชนในประชาคมอาเซียน คิดเป็น

ร้อยละ 51.4 และสอดคลอ้งกบัสุบิน ยรุะรัชและคณะ 

(2554)ท่ีศึกษาความพร้อมในการพฒันาบณัฑิตของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยเพ่ือรองรับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยพบวา่สถาบนัอุดมศึกษา

เอกชนในประเทศไทยมีความพร้อมร้อยละ 49.48 ในการ

พฒันาบณัฑิตเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ใน

ดา้น (1) ดา้นอาชีพ  (2) ดา้นคุณลกัษณะของบณัฑิต และ 

(3) ดา้นกิจกรรมการผลิตและพฒันาคุณภาพบณัฑิต 

นอกจากนั้นยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของธญัญ

ลกัษณ์ วีระสมบติั (2555) ท่ีกล่าววา่ ความพร้อม/ทกัษะ 

ของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีพึงประสงคใ์นบริบท 

AEC นกัศึกษาหลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้จะตอ้งเรียนรู้ ปรับตวั 

และเตรียมการในเร่ืองต่อไปน้ี 

 1. ทกัษะและความสามารถใชภ้าษาองักฤษ 

ภาษาประเทศเพ่ือนบา้นในอาเซียน ภาษาจีนภาษาองักฤษ

จะเป็นภาษากลางของอาเซียน นอกจากน้ีควรสร้าง

โอกาสการเรียนรู้ภาษาประเทศเพ่ือนบา้น เพ่ือสร้าง

โอกาสใหต้นเองสามารถทางานในประเทศเพ่ือนบา้นได้

ดว้ย 

 2. เรียนรู้ขอ้มลูประเทศเพ่ือนบา้น ทั้งในดา้น

วฒันธรรม และประวติัศาสตร์เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจและ

เห็นคุณค่าของวฒันธรรมท่ีต่างกนั และสามารถพฒันา

ความสามารถในการดาเนินชีวิตภายใตส้งัคมพหุ

วฒันธรรม  
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 3. ติดตามข่าวสารเก่ียวกบั AEC และเรียนรู้

เก่ียวกบักฎ ระเบียบต่าง ๆ ของอาเซียนเพ่ือทราบทิศทาง

และนโยบายเก่ียวกบัอาเซียน 

 4. พฒันาทกัษะของแรงงานมีฝีมือใหมี้

มาตรฐานและมีความสามารถในการปรับตวัใหเ้ขา้กบั

มาตรฐานการทางานท่ีเป็นสากลและการเปล่ียนแปลง

ทางอุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมโอกาสใหต้นเองในการทางาน

ในประเทศอ่ืน  

 5. พฒันาความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือใหส้ามารถใชเ้ทคโนโลยีในสารสนเทศ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทางานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 6. ปรับกระบวนทศัน์การเรียนรู้ การเรียนรู้ควร

เป็นไปอยา่งมีเป้าหมาย อยา่งคนรู้เท่าทนัสถานการณ์ 

และเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา 

 7. สร้างความสามารถในการทางานร่วมกบัผูอ่ื้น 

ควรพฒันาตนเองใหแ้น่ใจไดว้่า มีความสามารถในการ

ทางานเป็นทีม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสามารถท่ีจะทางานกบั

ผูค้นต่างวฒันธรรมได ้

 จากผลการเปรียบเทียบการเตรียมความพร้อม

ของนกัศึกษาในเขตจงัหวดัปทุมธานีเพ่ือเขา้สู่ประชาคม

อาเซียน จาํแนกตามชั้นปี จาํแนกตามระดบัผลการเรียน 

และจาํแนกตามกลุ่มสาขาวิชา พบวา่ การเตรียมความ

พร้อมของนกัศึกษามีความแตกต่างกนัในแต่ละชั้นปี 

แตกต่างกนัในแต่ละระดบัผลการเรียนเฉล่ียและแตกต่าง

กนัในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา เน่ืองจากในแต่ละชั้นปี แต่ละ

ระดบัผลการเรียนเฉล่ีย และแต่ละกลุ่มสาขาวิชา มีความ

ตระหนกัและการรับรู้ท่ีจะเตรียมความพร้อมเพ่ือกา้วเขา้

สู่ประชาคมอาเซียนท่ีไม่เท่ากนัส่งผลใหก้ารเตรียมความ

พร้อมของนกัศึกษาในแต่ละชั้นปี แต่ละระดบัผลการ

เรียนและแต่ละกลุ่มสาขาวิชาไม่เท่ากนัสอดคลอ้งกบั

ปรัชญา  ชุ่มนาเสียว (2555) ท่ีศึกษาเร่ืองศึกษาความ

พร้อมในการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัศึกษามหาวิทยาลยั

รามคาํแหงสู่การเป็นประชาคมอาเซียน พบวา่ เพศ และ

การรู้จกัและเขา้ใจประชาคมอาเซียนของนกัศึกษา

มหาวิทยาลยัรามคาํแหงแตกต่างกนัมีความพร้อมในการ

เรียนรู้ดว้ยตนเองสู่การเป็นประชาคมอาเซียนโดย

ภาพรวมมีความแตกต่างกนั 

 

ข้อเสนอแนะ  

 ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  

1. ควรมีการพฒันาองคค์วามรู้และทกัษะดา้น

ต่างๆของนกัศึกษาในจงัหวดัปทุมธานีเพ่ือเตรียมความ

พร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะดา้นภาษา 

2. การพฒันานกัศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมเขา้

สู่ประชาคมอาเซียนควรคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่ง

ชั้นปี ระดบัผลการเรียนเฉล่ียและกลุ่มสาขาวิชา 

 

ข้อเสนอแนะเพือ่การทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ

เตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของนกัศึกษา

ในจงัหวดัปทุมธานี 

2. ควรพฒันารูปแบบการเตรียมความพร้อมเพ่ือ

เขา้สู่ประชาคมอาเซียนใหก้บันกัศึกษาใชเ้ป็นแนวทางใน

การวางแผนและพฒันาตนเอง 
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การพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน เพือ่พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร์ 

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่1 

The Development of Computer Assisted Instruction to Develop Learning Achievement 

in Mathematics for Prathomsuksa 1 Students 

 

                                                                    แสงเพชร ทพัเพชร  กาญจนา สุจีนะพงษ ์และบุญเรือง ศรีเหรัญ                                                                                                                                                                                                                              

บทคัดย่อ 

 การวิจยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) พฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

คณิตศาสตร์สาหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 และ (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงัการเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัน้ี เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนปิยวฒันศาสตร์ อาเภอธญับุรี จงัหวดั

ปทุมธานี ท่ีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 จาํนวน 1 หอ้งเรียน 40  คน ไดม้าจากการสุ่มแบบกลุ่ม   

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ สาํหรับ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 

ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และค่าทีแบบกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่อิสระจากกนั ผลการวิจยัพบวา่ (1) 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ สาหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 มี

ประสิทธิภาพ 80.33/82.24 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ท่ีตั้งไว ้(2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 1 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05  

 

คําสําคัญ: คอมพิวเตอร์ช่วยสอน, ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

  

Abstract 

 The purposes of this research were to:  (1) develop computer assisted instruction that develop attainment in 

mathematics of Prathomsuksa 1 students following a criterion 80/80;  and (2) compare the mathematics attainment of 

students before and after learning by computer assisted instruction. The samples were 40 Prathomsuksa 1 students in 

the first semester of academic year 2011 at Piyavathanasart school in Thunyaburi, Pathum Thani Province. The 

samples were chosen by cluster sampling. The tools used were computer assisted instruction to develop attainment in 

mathematics for Prathomsuksa 1 students and mathematics learning achievement test. Statistics used to analyze the 

data were percentage, mean, standard deviation, and t-test (dependent samples). The results were as follows (1) The 

computer assisted instruction to develop learning achievement in mathematics for Prathomsuksa 1 students attained 
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an efficiency level of 84.33/82.50 following a criterion 80/80. (2) The learning achievement in mathematics of 

Prathomsuksa 1 students after learning by computer assisted instruction was higher than before learning by computer 

assisted instruction at statistically significant level of .05.  

  

Keywords:  computer assisted instruction, learning achievement in mathematics  

 

ความนํา  

 ปัจจุบนัสภาพสงัคมเป็นยคุของเทคโนโลยี

ขอ้มลูข่าวสาร ข่าวสารต่าง ๆ สามารถแพร่กระจายไปได้

อยา่งรวดเร็ว คนในสงัคมจึงตอ้งใชก้ารวิเคราะห์ 

สงัเคราะห์ขอ้มลู เพ่ือใชป้ระกอบการตดัสินใจอยา่ง

ถกูตอ้ง แม่นยาํ เน่ืองจากเทคโนโลยีและวิทยาการ

เจริญกา้วหนา้และเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว จึงมีความ

จาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งพฒันาคนใหมี้คุณภาพ สามารถ

คิดเป็น ทาเป็น แกปั้ญหาเป็น มีความคิดริเร่ิม สร้างสรรค ์

มีเหตุผล สามารถวิเคราะห์ สงัเคราะห์สภาพปัญหาได้

อยา่งละเอียดถ่ีถว้น รอบคอบ สามารถคาดการณ์ วาง

แผนการตดัสินใจและสามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

เหมาะสมทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีตลอดจน

ศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพราะคณิตศาสตร์ช่วยฝึก

ทกัษะกระบวนการคิด การแกปั้ญหา มีระเบียบแบบแผน

เป็นเหตุเป็นผล มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์คณิตศาสตร์

เป็นวิชาท่ีมีบทบาทสาคญัต่อการพฒันาความคิดของ

มนุษย ์ทาํใหม้นุษย ์มีความคิดสร้างสรรค ์คิดอยา่งมี

เหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา

สถานการณ์ไดอ้ยา่งถ่ีถว้นรอบคอบ สามารถคาดการณ์ 

วางแผนตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม ทั้งยงัช่วย

พฒันาคนใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ

สติปัญญา อารมณ์ และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  

 หลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 

2221 ไดต้ระหนกัถึงความสาคญัของคณิตศาสตร์จึงไดก้า

หนดใหก้ลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นการศึกษา

เพ่ือปวงชนท่ีเปิดโอกาสใหเ้ยาวชนทุกคน ไดเ้รียนรู้

คณิตศาสตร์อยา่งต่อเน่ืองและตลอดชีวิตตามศกัยภาพ 

ทั้งน้ี เพ่ือใหเ้ยาวชนเป็นผูท่ี้มีความสามารถ 3 ทาง

คณิตศาสตร์ท่ีพอเพียง สามารถนาความรู้และทกัษะ

กระบวนการไปเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และ

เป็นพ้ืนฐานสาหรับการศึกษาต่อ ทนัต่อการเปล่ียนแปลง

และดารงชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2546)  

 สภาพปัจจุบนัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

คณิตศาสตร์ ในระดบัชั้นประถมศึกษาอยูใ่นระดบัไม่น่า

พอใจ ดงัจะเห็นไดจ้ากผลการทดสอบระดบัชาติ

(National Test--NT) ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

ปีการศึกษา 2553 พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

คณิตศาสตร์มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 52.87 ระดบัจงัหวดั

ปทุมธานี คะแนนเฉล่ียร้อยละ55.41 และระดบัอาเภอ

ธญับุรี มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ52.86 (สาํนกังาน

คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2545) เม่ือ

พิจารณาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 1 ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานการเรียนคณิตศาสตร์

ในระดบัชั้นท่ีสูงข้ึนพบวา่ การบวกและการลบ มีปัญหา

มาก นกัเรียนจะลืมหลกัการบวกและการลบ จึงจาเป็น

ตอ้งทบทวนกนัใหม่ ก่อนการสอนเร่ืองต่อไปทุกคร้ัง ทา

ใหเ้สียเวลาเรียนในเร่ืองอ่ืน ๆ ส่งผลใหผ้ลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนต่า ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ี

เป็นนามธรรม นกัเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

ยงัไม่คุน้เคยกบัส่ิงท่ีเป็นนามธรรมจึงทาใหเ้ขามีความ

สนใจเรียนคณิตศาสตร์นอ้ย ประกอบกบัมีส่ือการเรียน

การสอนท่ียงัไม่น่าสนใจสาหรับเดก็ จากขอ้มูลดงักล่าว

ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนเพ่ือพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์
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ข้ึน เพ่ือเป็นส่ือการเรียนการสอนท่ีใชแ้ทนครู (รุจโรจน ์

แกว้อุไร, 2555) โดยพฒันาใหเ้น้ือหาในบทเรียนเรียงจาก

ง่ายไปยาก มีตวัอยา่งท่ีหลากหลาย มีภาพน่ิงท่ีมีสีสัน

สดใสดึงดูดความสนใจ มีเสียงบรรยายประกอบการ

อธิบาย มีแบบฝึกหดัเพ่ือตรวจสอบความรู้ความเขา้ใจ 

พร้อมทั้งแจง้ผลคะแนนท่ีทาไดถ้กูตอ้ง และนกัเรียน

สามารถศึกษาแต่ละหน่วยไดต้ามความตอ้งการของ

ตนเอง สามารถสร้างแรงจูงใจใหน้กัเรียนสนใจและอยาก

เรียนวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมมากข้ึน ส่งผลใหผ้ลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนเพ่ิมสูงข้ึนได ้ 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1.  เพ่ือพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

เพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ สาหรับ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ใหมี้ประสิทธิภาพตาม

เกณฑ ์84/84  

 2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและ

หลงัการเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

คณิตศาสตร์  

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วนสอน เพ่ือพฒันา 

การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 ผูวิ้จยัใชท้ฤษฎีระบบในการพฒันาบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

คณิตศาสตร์สาหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ผูวิ้จยั

ไดศึ้กษาและวิเคราะห์หลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศกัราช 2221 และหลกัสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ และนาํแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้

ของบรูเนอร์ท่ีนามาประยกุตใ์ชใ้นการการเรียนการสอน

วา่ควรมีโครงสร้างของบทเรียนซ่ึงตอ้ง 0  

วธีิดําเนินการวจัิย 

 ใชวิ้ธีการวิจยัเชิงทดสอบ บทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนปิยวฒัน

ศาสตร์ท่ีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 

จาํนวน 1 หอ้งเรียน ไดม้าจากการสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม 1 

หอ้งเรียน จาํนวน 40 คน 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือพฒันา

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 1 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 โดยใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบดว้ยตนเอง 

 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่งเบนมาตรฐาน ร้อยละ และค่าที

แบบ Dependent sample 

 

ผลการวจัิย 

 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วนสอน เพ่ือพฒันา 

การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์สาํหรับนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์

84.33/82.50  

 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1ท่ีไดรั้บการสอนโดยใช้

แบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ดว้ยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

เร่ืองการบวกและการลบ หลงัเรียน (Χ =16.77, 

SD=1.25) สูงกวา่ก่อนเรียน ( Χ =8.75, SD=0.84) ท่ี

ระดบั .05 
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ข้อเสนอแนะ 

 ควรนาํผลท่ีไดรั้บจากการวิจยัมาใชเ้พ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริการกบัการตัดสินใจเลอืกใช้บริการ 

ธุรกจินําเทีย่ว: กรณศึีกษาบริษทับ้านมคัคุเทศก์ จํากดั สาขาย่อยจังหวดัอบุลราชธานี 

Relationship Between Service Marketing Mix and Decision Making on the Purchase of 

Tourist Guide Business: A Case Study of Baan Makkuted Co., Ltd.  

Sub-branch Ubon Ratchathani Province  

  

                                                                                                                                                              ศิวพร วงศคู์ณ                                                                                                                                                                                            

บทคัดย่อ 

 การวิจยัเชิงปริมาณน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษากรณีบริษทับา้นมคัคุเทศก ์ในสามดา้น (1) การตดัสินใจเลือกใช้

บริการธุรกิจนาํเท่ียว (2) เปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะประชากรท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ธุรกิจนาํเท่ียว (3) ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจนาํ

เท่ียว กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยในจงัหวดัอุบลราชธานีท่ีเคยใชบ้ริการธุรกิจนาํเท่ียวของบริษทับา้น

มคัคุเทศก ์จาํกดั สาขายอ่ย จงัหวดัอุบลราชธานีจาํนวน 400 คน ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเลือกเฉพาะเจาะจง เคร่ืองมือ

ท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูคือ การทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของ

กลุ่มตวัอยา่ง T-test  F-test และการวิเคราะห์สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั ผลการวิจยัพบวา่ (1) เพศ และสถานภาพสมรส ท่ี

แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจนาํเท่ียวแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

และ (2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการทุกดา้นประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการจดัจาํหน่าย ดา้นบุคคล, ดา้นลกัษณะทางการภาพ และดา้นกระบวนการการจดัจาํหน่ายมี

ความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจนาํเท่ียว อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

 

คําสําคัญ: ส่วนประสมทางการตลาดบริการ, การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ, ธุรกิจนาํเท่ียว  

  

Abstract 

The main aims of this study were to study (1) the decision making of customer on choosing the tourist guide 

service (2) to compare the characteristics of Demography that influence the decision making of the customers on 

choosing the tourist guide service of (3) to study the relation between services marketing mix and customers’ decision 

making on choosing tourist guide service. The samples were 400 Thai tourists in Ubonrachathani provice who used to 

choose Baan Makkuted Co., Ltd. Sub branch Ubonrachathani by purposive sampling method. Research instrument 

was questionnaire. Statistics used for data analysis were T-test, F-test, and Pearson’s Correlation Analysis.  The 

results indicated that (1) different genders and marital status influence to the decision making on choosing tourist 

guide satisfaction at 0.05 level. and (2) the service marketing mix in any aspects such as product pricing, channel of 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2558 275

selling promotion personnel physical characteristics and selling process have relationship to customers’ decision 

making satisfaction at 0.01 level.  

   

Keywords:  marketing mix, decision making on the purchase, tourist guide business. 

 

 

ความนํา  

การท่องเท่ียวนบัเป็นกิจกรรมท่ีมีความ สาํคญั

อยา่งยิ่งต่อการเคล่ือนไหวทางเศรษฐกิจและสงัคมใน

ปัจจุบนัโดยเฉพาะหากพิจารณามิติของการเดินทาง

ท่องเท่ียวพร้อมไปกบัมิติการพฒันาทางสงัคมเน่ืองจากมี

แนวโนม้ท่ีเช่ือไดว้า่การเปล่ียน แปลงทางสงัคมมีความ

สอดคลอ้งเก่ียวเน่ืองกบัการเปล่ียนแปลงทศันคติและ

พฤติกรรมดา้นการท่องเท่ียว ซ่ึงในปัจจุบนัความตอ้งการ

ในการเดินทางท่องเท่ียวของคนไทยมีความหลากหลาย

และซบัซอ้น การมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัส่งผลใหค้นไทย

สามารถศึกษาหาขอ้มลูเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวและ

กิจกรรมต่าง ๆรวมทั้งขอ้มลูการเดินทางไดง่้ายข้ึน

ประกอบกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคมใน

ปัจจุบนัทาํใหค้นไทยมีพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียวท่ี

แตกต่างกนัไปตามความพร้อมและความตอ้งการของแต่

ละบุคคล  การเปล่ียนแปลงดงักล่าวทาํใหห้น่วยงานทั้ง

ภาครัฐและเอกชนพยายามท่ีจะเขา้ถึงพฤติกรรมการ

เดินทางท่อง เท่ียวของคนไทยมากข้ึนเพ่ือเป็นการติดตาม

ความเคล่ือนไหวสถานการณ์ และแนวโนม้ของการ

ท่องเท่ียวไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

จากแผนปฏิบติัการของการท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทยปี 2556 แนวโนม้สถานการณ์การท่องเท่ียวปี 

2556 คาดวา่สถานการณ์การท่องเท่ียวภายในประเทศจะ

เติบโตไดดี้ต่อเน่ือง โดยมีสาเหตุหลกัมาจากภาวะ

เศรษฐกิจของไทย ท่ีมีแนวโนม้ขยายตวัดีอยา่งต่อเน่ือง

และการส่งเสริมการท่องเท่ียวอยา่งเขม้ขน้ของการ

ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ทั้งน้ีหากสถานการณ์

ภายในประเทศเป็นปกติคาดวา่สถานการณ์การท่องเท่ียว

ภายในประเทศปี 2556 จะมีการเดินทางท่องเท่ียว

ภายในประเทศของคนไทยเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 2.8 

หรือมีจาํนวน 115.35 ลา้นคนคร้ัง และก่อใหเ้กิดรายได้

หมุนเวียนเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 5.5 หรือมีรายไดจ้าก

การท่องเท่ียวประมาณ 535,292 ลา้นบาท (การท่องเท่ียว

แห่ง ประเทศไทย, 2556, หนา้ 13) สาํหรับปี 2557 คาดวา่ 

สถานการณ์การท่องเท่ียวของไทยยงัคงเติบโตต่อไป 

เน่ืองจากมีปัจจยัเสริมดา้นการบินท่ีมีการเพ่ิมเท่ียวบินเขา้

ไทยอยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งประเทศไทยกาํลงัเตรียมความ

พร้อมในการเขา้สู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

Economic Community --AEC) ยงัเป็นปัจจยัท่ีดึงดูด

นกัท่องเท่ียวอยา่งมากโดยหลายประเทศมองวา่ไทยมี

ศกัยภาพสูงในการเป็นจุดเช่ือมโยงการท่องเท่ียวเขา้สู่

อาเซียน ทั้งน้ี หากในปี 2557 สถานการณ์การเมืองไทย

ไม่มีความอ่อนไหวไปจนถึงจุดวิกฤต หรือไม่เกิดภยัพิบติั

ทางธรรมชาติรุนแรง กค็าดวา่สถานการณ์การท่องเท่ียว

จะยงัเติบโตต่อเน่ืองโดยคาดวา่รายไดท้างการท่องเท่ียว

จะเติบโตร้อยละ 13 และจาํนวนนกัท่องเท่ียวเติบโต 

ร้อยละ 7 (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2556,  หนา้ 

13) เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้และจะสามารถเป็น

ฐานใหป้ระเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายรายได ้2.2 

ลา้นลา้นบาท ในปี 2558 ไดใ้นท่ีสุด 

สถานการณ์การท่องเท่ียวของจงัหวดั

อุบลราชธานีไตรมาสท่ี 4 ของปี 2555 มีจาํนวน

นกัท่องเท่ียว 219,590 คน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.63 จากไตร

มาสท่ี 3 ของปี 2555 และคาดวา่ไตรมาสท่ี 1  

ของปี 2556 จะมีจาํนวนนกัท่องเท่ียว 225,826 คน 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.76 (ภาวะเศรษฐกิจการคลงัจงัหวดั
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อุบลราชธานี 2556) การท่ีจงัหวดัอุบลราชธานีมี

นกัท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึนเป็นผลมาจากการไดรั้บอิทธิพลมา

จากปัจจยัส่งเสริม หลายประการ อาทิ การเปิดตวัสายการ

บินตน้ทุนตํ่า การมีเสน้ทางแหล่งท่องเท่ียวเช่ือมโยง

ระหวา่งจงัหวดั การส่งเสริมกิจกรรมงานประเพณีวนั

สาํคญัทางศาสนา เช่น ประเพณีแห่เทียนเขา้พรรษา 

รวมทั้งการสนบัสนุนการจดัประชุม สมัมนาของ

หน่วยงานต่าง ๆ การส่งเสริมจดัทาํ 

เเพค็เกจทวัร์ร่วมกบัผูป้ระกอบการในราคาพิเศษ  อีกทั้ง

จงัหวดัอุบลราชธานียงัเป็นประตูการท่องเท่ียวเช่ือมโยง

ไปยงัประเทศลาว ซ่ึงรัฐบาลลาวไดอ้าํนวยความสะดวก

ในการเดินทางขา้มพรมแดนเป็นอยา่งมาก ส่งผลให้

นกัท่องเท่ียวทั้งชาวจงัหวดัอุบลราชธานีและจงัหวดัอ่ืน ๆ 

เดินทางเขา้ไปท่องเท่ียวผา่นชายแดนจงัหวดัอุบลราชธานี

เป็นจาํนวนมากทั้งไปในรูปแบบซ้ือแพค็เกจทวัร์หรือ

เดินทางเอง ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีไดช่้วยกระตุน้การเดินทาง

ท่องเท่ียวในจงัหวดัอุบลราชธานี ใหเ้ติบโตเพ่ิมข้ึนอยา่ง

ต่อเน่ือง ทาํใหธุ้รกิจนาํเท่ียวมีส่วนสาํคญัอยา่งยิ่งต่อการ

เดินทางท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว เน่ืองจากการคาํนึงถึง

ความสะดวกสบาย เห็นไดจ้ากการจดทะเบียนท่ีเพ่ิมข้ึน

ของธุรกิจนาํเท่ียวในจงัหวดัอุบลราชธานี ปี 2555 ท่ีมีถึง 

34 แห่ง(สาํนกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดั

อุบลราชธานี)จึงทาํใหเ้กิดการแข่งขนักนัอยา่งมากของ

ธุรกิจนาํเท่ียวในจงัหวดัอุบลราชธานีอีกทั้งยงัมีการนาํเอา

กลยทุธ์ต่างๆมาใชก้นัอยา่งกวา้งขวางเน่ืองจาก

นกัท่องเท่ียวเร่ิมหนัมาสนใจใชบ้ริการธุรกิจนาํเท่ียวมาก

ข้ึน 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจ

นาํเท่ียว :กรณีศึกษาบริษทับา้นมคัคุเทศก ์จาํกดั สาขา

ยอ่ยจงัหวดัอุบลราชธานี 

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของ

ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการธุรกิจนาํเท่ียว :  กรณีศึกษาบริษทับา้น

มคัคุเทศก ์จาํกดั สาขายอ่ยจงัหวดัอุบลราชธานี 

3. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดบริการกบัการตดัสินใจเลือกใช้

บริการธุรกิจนาํเท่ียว :  กรณีศึกษาบริษทับา้นมคัคุเทศก ์

จาํกดั สาขายอ่ยจงัหวดัอุบลราชธานี 

 

สมมติฐานการวจัิย 

1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ของนกัท่องเท่ียว 

ชาวไทย ในจงัหวดัอุบลราชธานี ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ  

สถานภาพสมรส อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้

ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ธุรกิจนาํเท่ียวแตกต่างกนั  

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการมี

ความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจนาํ

เท่ียว  

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 Philip Kotler (2003) ไดใ้หค้วามหมายและ

แนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการวา่เป็น

ตวัแปรท่ีสามารถจะควบคุมไดโ้ดยทางการตลาด 

หมายถึง การตอบสนองต่อความตอ้งการ เป็นตวัแปรท่ี

สามารถควบคุมได ้และสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้

ใหเ้กิดความพึงพอใจได ้ประกอบดว้ยส่วนประสม 7 

ดา้นดงัต่อไปน้ี 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(product) เป็นส่ิงซ่ึงสนอง

ความจาํเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ด ้คือ ส่ิงท่ี

ผูข้ายตอ้งมอบใหแ้ก่ลกูคา้และลกูคา้จะไดรั้บ

ผลประโยชนแ์ละคุณค่าของผลิตภณัฑน์ั้นๆโดย ทัว่ไป

แลว้ ผลิตภณัฑแ์บ่งเป็นสองลกัษณะ คือ ผลิตภณัฑท่ี์อาจ

จบัตอ้งได ้และผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้

2. ดา้นราคา (price) หมายถึง คุณค่าของ

ผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน โดยใหแ้นวคิดวา่ ลกูค่าจะ

เปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า (value) ของบริการกบัราคา 
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(price) ของบริการนั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคา ลกูคา้จะ

ตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น การกาํหนดราคาการใหบ้ริการควรมี

ความเหมาะสมกบัระดบัการใหบ้ริการชดัเจน และง่ายต่อ

การแยกบริการท่ีต่างกนั 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (place) เป็น

กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้มในการ

นาํเสนอบริการใหแ้ก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลกูคา้

ในคุณค่าและคุณประโยชนข์องการบริการท่ีนาํเสนอ ซ่ึง

จะตอ้งพิจารณาในดา้นทาํเลท่ีตั้ง (location) และช่องทาง

ในการนาํเสนอบริการ 

4. ดา้นส่งเสริมการจดัจาํหน่าย (promotion) 

เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความสาํคญัในการติดต่อ ส่ือสาร

ใหผู้ใ้ชบ้ริการ โดยมีวตัถุประสงคท่ี์แจง้ข่าวสารหรือชกั

จูงใหเ้กิดทศันคติและพฤติกรรมการใชบ้ริการและเป็น

กญุแจสาํคญัของการตลาดสายสมัพนัธ์ 

5. ดา้นบุคคล (people) หรือพนกังาน

(Employee) ตอ้งอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม การจูง

ใจ เพ่ือใหส้ามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ได้

แตกต่างกนัเหนือคู่แข่ง เป็นความสมัพนัธ์ระหวา่ง

เจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการและผูใ้ชบ้ริการต่าง ๆ ขององคก์ร 

เจา้หนา้ท่ีตอ้งมีความสามารถ มีทศันคติท่ีสามารถ

ตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถ

ในการแกไ้ขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร 

6. ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทาง

กายภาพ (physical evidence and presentation) เป็นการ

สร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพใหก้บัลูกคา้ โดย

พยายามสร้างคุณภาพโดยรวมทั้งทางดา้นกายภาพและ

รูปแบบการใหบ้ริการเพ่ือสร้างคุณค่าใหก้บัลกูคา้ รวมไป

ถึงผลประโยชนอ่ื์นๆท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ 

7. ดา้นกระบวนการ (process) เป็น

กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบและวิธีการปฏิบติัใน

ดา้นการบริการ ท่ีผูผ้ลิตหรือผูจ้าํหน่ายนาํเสนอใหก้บั

ผูใ้ชบ้ริการหรือบริโภค เพ่ือมอบการบริการท่ีถกูตอ้งและ

รวดเร็ว และความเสมอภาคเท่าเทียมกนัแก่ผูบ้ริโภค ซ่ึง

จะทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความประทบัใจ 

 

แนวคิดเกีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 

Philip Kotler (2000) ไดใ้หแ้นวคิดวา่วิธีการท่ี

ผูบ้ริโภคทาํการตดัสินใจประกอบดว้ย ปัจจยัภายใน คือ 

แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและทศันคติของ

ผูบ้ริโภคซ่ึงจะสะทอ้งใหเ้ห็นถึงความตอ้งการ ความ

ตระหนกัในการท่ีมีสินคา้ใหเ้ลือกหลากหลาย กิจกรรมท่ี

มีผูบ้ริโภคเขา้มาเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบัขอ้มูลท่ีมีอยู ่หรือ

ขอ้มลูฝ่ายผูผ้ลิตใหม้า และสุดทา้ยคือการประเมินค่าของ

ทางเลือกเหล่านั้น ปัจจยัภายนอก ประกอบดว้ย (1) ความ

เส่ียงจากการตดัสินใจของผูบ้ริโภค คือ ความ 

ไม่แน่นอนเม่ือผูบ้ริโภคตอ้งเผชิญกบัส่ิงท่ีไม่สามารถ

คาดการณ์ไดเ้ม่ือตดัสินใจซ้ือไปแลว้ (2) การพิจารณา

ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้นั้นมกัเป็นสินคา้ท่ีคุน้เคย จาํได้

และยอมรับได ้

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

การกาํหนดกรอบแนวความคิดของการวิจยัคร้ัง

น้ี ไดแ้นวคิดทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมทาง

การตลาด (Kotler, 2003) และการตดัสินใจ (Kotler, 

2000) ซ่ึงสามารถแสดงไดจ้ากกรอบ แนวความคิด       

ดงัภาพ 1 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



EAU HEritAgE JoUrnAl
Social Science and Humanity278 Vol. 5 No. 3 September-December 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 ใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณ 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร (population) คือ นกัท่องเท่ียวชาว

ไทยในจงัหวดัอุบลราชธานีท่ีเคยใชบ้ริการธุรกิจนาํเท่ียว 

อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง โดยศึกษาเฉพาะ  บริษทั บา้นมคัคุเทศก ์

จาํกดั สาขายอ่ย จงัหวดัอุบลราชธานี   

กลุ่มตวัอยา่ง (sample) คือนกัท่องเท่ียวชาวไทย

ในจงัหวดัอุบลราชธานีท่ีเคยใชบ้ริการธุรกิจนาํเท่ียวของ 

บริษทั บา้นมคัคุเทศก ์จาํกดั สาขายอ่ย จงัหวดั

อุบลราชธานี  จาํนวน 400 คน 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามโดยแบ่งเป็น 3 

ตอนคือ ตอนท่ี  1 ขอ้มลูทัว่ไปของนกัท่องเท่ียวชาวไทย

ในจงัหวดัอุบลราชธานีท่ีเคยใชบ้ริการธุรกิจนาํเท่ียวของ

บริษทั บา้นมคัคุเทศก ์จาํกดั สาขายอ่ย จงัหวดั

อุบลราชธานีซ่ึงครอบคลุมขอ้มูลเก่ียวกบั  เพศ  

สถานภาพสมรส   อาย ุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ และ

รายไดต่้อเดือนมีจาํนวน 6 ขอ้ ตอนท่ี 2 ความสาํคญัของ

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีต่อการเลือกใช้

บริการธุรกิจนาํเท่ียว ซ่ึงครอบคลุม 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น

ผลิตภณัฑ ์(product), ดา้นราคา (price), ดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่าย (place), ดา้นส่งเสริมการจดัจาํหน่าย 

(promotion), ดา้นบุคคล (people), ดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ (physical evidence and presentation) และดา้น

กระบวนการการใหบ้ริการ(process) มีจาํนวน 50 ขอ้ 

และมีค่าความเช่ือมัน่(reliability) คิดเป็นร้อยละ 83.6 

(α = 0.836) ตอนท่ี 3 การตดัสินใจใชบ้ริการธุรกิจนาํ

เท่ียว แบบสอบถามแบบมีคาํตอบใหเ้ลือก 5 ขอ้ และ

แบบสอบถามเพ่ือใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดใ้ห้

ขอ้เสนอแนะเป็นแบบปลายเปิด  

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

เพศ , อาย ุ, ระดบัการศึกษา , สถานภาพ

สมรส , อาชีพ , รายได ้

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

- ผลิตภณัฑ ์/ บริการ  

- ราคา  

- ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

-  การส่งเสริมการจดัจาํหน่าย  

- บุคคล 

- ลกัษณะทางกายภาพ 

- กระบวนการใหบ้ริการ  

 

การตดัสินใจใช้บริการธุรกจินําเที่ยว 

- พฤติกรรมการใชบ้ริการซํ้า 

- พฤติกรรมการเลิกใชบ้ริการ 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1. แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ ( secondary data )ไดม้า

จากการศึกษาคน้ควา้จากเอกสารและขอ้มลู จากการ

ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ตาํราทฤษฎีส่ือส่ิงพิมพ ์

อินเตอร์เน็ต และงานวิจยัต่าง ๆ  

 2. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (primary data)ไดม้าจาก

การใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน   

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

การทดสอบค่าความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย

ของกลุ่มตวัอยา่ง T-test, F-test และการวิเคราะห์

สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Correlation 

Analysis) ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ 

 

ผลการวจัิย 

ผลจากการศึกษาความแตกต่างของลกัษณะ

ประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการธุรกิจนาํเท่ียว : กรณีศึกษาบริษทับา้นมคัคุเทศก ์

จาํกดั สาขายอ่ยจงัหวดัอุบลราชธานี พบวา่ เพศและ

สถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการธุรกิจนาํเท่ียวแตกต่างกนั มีค่า P–Value 

เท่ากบั 0.020 และ 0.010 ตามลาํดบั อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่ง

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการกบัการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการธุรกิจนาํเท่ียว พบวา่ ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดบริการทุกดา้นประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑ,์ 

ดา้นราคา, ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย, ดา้นส่งเสริมการ

จดัจาํหน่าย, ดา้นบุคคล, ดา้นลกัษณะทางกายภาพและ

ดา้นกระบวนการการใหบ้ริการมีความสมัพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจนาํเท่ียว ตามลาํดบัไปใน

ทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึง

สามารถแปรความหมายไดว้า่ ปัจจยัดา้นราคามีค่า

สมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r  = .198) หมายความวา่ 

ความสมัพนัธ์ของปัจจยัดา้นราคากบัการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการธุรกิจนาํเท่ียวเป็นแบบแทบจะไม่มี

ความสมัพนัธ์กนัเลย ส่วนปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย, ดา้นส่งเสริมการจดัจาํหน่าย 

ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้น

กระบวนการการใหบ้ริการมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 

(r)  = .262, .211, .216, .284, .231, .249 ตามลาํดบั 

หมายความวา่ ความสมัพนัธ์ของปัจจยัดา้นดงักล่าวกบั

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจนาํเท่ียวเป็นแบบมี

ความสมัพนัธ์กนันอ้ย 

 

การอภิปรายผล 

 จากผลการวิจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจนาํ

เท่ียว : กรณีศึกษาบริษทับา้นมคัคุเทศก ์จาํกดั สาขายอ่ย 

จงัหวดัอุบลราชธานี ซ่ึงผลของการวิจยัดงักล่าวมีความ

สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ดงัน้ี  

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้น
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ความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัและมีความสัมพนัธ์

กนันอ้ย 
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ความสมัพนัธ์กนันอ้ย 

 

การอภิปรายผล 

 จากผลการวิจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
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สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ดงัน้ี  

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้น
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ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 

 จากขอ้มลูการวิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบัระดบั

ความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการ

ตดัสินใจใชบ้ริการธุรกิจนาํเท่ียวพบวา่ผูต้อบ

แบบสอบถามใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัทุกดา้นในระดบั

มากทั้งน้ีเม่ือพิจารณาแยกปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดเป็นรายดา้นพบวา่  

ปัจจยัดา้นราคา นกัท่องเท่ียวใหค้วามสาํคญั

สูงสุด ซ่ึงหมายความวา่นกัท่องเท่ียวเห็นวา่การบริหาร

จดัการดา้นราคาของบริษทั บา้นมคัคุเทศก ์ทวัร์ สาขา

ยอ่ยจงัหวดัอุบลราชธานี มีความเหมาะสมและน่าจะเป็น

ปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหน้กัท่องเท่ียวเลือกใชบ้ริการ ซ่ึง

ผูป้ระกอบการตอ้งใหค้วามสาํคญัในการจดัการดา้นราคา

ดงักล่าว โดยเนน้ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ดว้ยการ

จดัโปรโมชนัใหเ้หมาะสมกบัราคาท่ียติุธรรมไม่เอารัดเอา

เปรียบลกูคา้ เช่น ค่าพาหนะ ค่าท่ีพกั ค่าอาหาร และ

ค่าบริการอ่ืนๆ เพ่ือภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของบริษทั  

เม่ือพิจารณาปัจจยัท่ีนกัท่องเท่ียวใหค้วาม 

สาํคญันอ้ยท่ีสุดคือดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ซ่ึง

หมายความวา่นกัท่องเท่ียวเห็นวา่ปัจจยัดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่ายของบริษทับา้นมคัคุเทศก ์ทวัร์ สาขายอ่ย

จงัหวดัอุบลราชธานี ยงัมีความสาํคญันอ้ยท่ีจะตอ้งใช้

ประกอบการพิจารณาเลือกใชบ้ริการ ผูป้ระกอบการควร

ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัในดา้นดงักล่าวซ่ึงเป็นปัจจยั

เสริมของธุรกิจใหบ้ริการ อนัจะส่งผลต่อการตดัสินใจ

ของนกัท่องเท่ียวไดแ้ละเพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวก

ใหแ้ก่ลกูคา้ เช่น การซ้ือแพก็เกจทวัร์ผา่นอินเทอร์เน็ต

และทางโทรศพัท ์ หรือการแจง้ขอ้มลูการท่องเท่ียว

ใหก้บัลกูคา้ ผา่นอีเมล หรือโทรศพัท ์ยอ่มจะเป็นปัจจยั

เสริมใหน้กัท่องเท่ียวหนัมาสนใจใชบ้ริการไดง่้ายและ

มากข้ึนอีกดว้ย 

 ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษางานวิจยัเก่ียวกบัส่วนปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดเพ่ิมเติม เพ่ือใชป้ระกอบ

งานวิจยัคร้ังต่อไป 

2. ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดศึ้กษาเฉพาะ

นกัท่องเท่ียวท่ีเคยใชบ้ริการท่องเท่ียวของบริษทับา้น

มคัคุเทศก ์ทวัร์ สาขายอ่ยจงัหวดัอุบลราชธานีเพียง

เท่านั้น ซ่ึงในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรท่ีจะศึกษาบริษทันาํ

เท่ียวอ่ืนดว้ยเพ่ือทาํการเปรียบเทียบจุดเด่นและจุดท่ีควร

ปรับปรุงของบริษทับา้นมคัคุเทศก ์ทวัร์ สาขายอ่ยจงัหวดั

อุบลราชธานี 

3. ศึกษางานวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการ

ตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวในหลายๆแง่มุมเพ่ือนาํมา

เปรียบเทียบและพฒันางานวิจยัใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

4. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจในการใช้

บริการบริษทันาํเท่ียวดว้ย เพ่ือใหท้ราบถึงความตอ้งการ

และความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อบริษทันาํเท่ียว  
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4. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจในการใช้

บริการบริษทันาํเท่ียวดว้ย เพ่ือใหท้ราบถึงความตอ้งการ

และความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อบริษทันาํเท่ียว  

  

 

 

 

 

เอกสารอ้างองิ 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย . (2556). แผนปฏิบัติการของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยปี 2556. กรุงเทพฯ:  ผูแ้ต่ง. 

พิสมยั จตุัรัตน.์ (2546). ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจนาํเท่ียวของ  นักท่องเท่ียวชาว

ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลงั. (2556). จังหวัดอุบลราชธานี. ปีท่ี 11 ฉบบัท่ี 7. เดือน เมษายน 2556. 

Kotler, P. ( 2000). Marketing management. New Jersey: Prentice Hall. 

Kotler, P. (2003). Marketing management (11th ed.).  New Jersey: Prentice Hall. 

 

 ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 

 จากขอ้มลูการวิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบัระดบั

ความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการ

ตดัสินใจใชบ้ริการธุรกิจนาํเท่ียวพบวา่ผูต้อบ

แบบสอบถามใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัทุกดา้นในระดบั

มากทั้งน้ีเม่ือพิจารณาแยกปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดเป็นรายดา้นพบวา่  

ปัจจยัดา้นราคา นกัท่องเท่ียวใหค้วามสาํคญั

สูงสุด ซ่ึงหมายความวา่นกัท่องเท่ียวเห็นวา่การบริหาร

จดัการดา้นราคาของบริษทั บา้นมคัคุเทศก ์ทวัร์ สาขา

ยอ่ยจงัหวดัอุบลราชธานี มีความเหมาะสมและน่าจะเป็น

ปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหน้กัท่องเท่ียวเลือกใชบ้ริการ ซ่ึง

ผูป้ระกอบการตอ้งใหค้วามสาํคญัในการจดัการดา้นราคา

ดงักล่าว โดยเนน้ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ดว้ยการ

จดัโปรโมชนัใหเ้หมาะสมกบัราคาท่ียติุธรรมไม่เอารัดเอา

เปรียบลกูคา้ เช่น ค่าพาหนะ ค่าท่ีพกั ค่าอาหาร และ

ค่าบริการอ่ืนๆ เพ่ือภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของบริษทั  

เม่ือพิจารณาปัจจยัท่ีนกัท่องเท่ียวใหค้วาม 

สาํคญันอ้ยท่ีสุดคือดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ซ่ึง
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ประกอบการพิจารณาเลือกใชบ้ริการ ผูป้ระกอบการควร

ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัในดา้นดงักล่าวซ่ึงเป็นปัจจยั

เสริมของธุรกิจใหบ้ริการ อนัจะส่งผลต่อการตดัสินใจ

ของนกัท่องเท่ียวไดแ้ละเพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวก

ใหแ้ก่ลกูคา้ เช่น การซ้ือแพก็เกจทวัร์ผา่นอินเทอร์เน็ต
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เสริมใหน้กัท่องเท่ียวหนัมาสนใจใชบ้ริการไดง่้ายและ

มากข้ึนอีกดว้ย 

 ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษางานวิจยัเก่ียวกบัส่วนปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดเพ่ิมเติม เพ่ือใชป้ระกอบ

งานวิจยัคร้ังต่อไป 

2. ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดศึ้กษาเฉพาะ

นกัท่องเท่ียวท่ีเคยใชบ้ริการท่องเท่ียวของบริษทับา้น

มคัคุเทศก ์ทวัร์ สาขายอ่ยจงัหวดัอุบลราชธานีเพียง

เท่านั้น ซ่ึงในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรท่ีจะศึกษาบริษทันาํ

เท่ียวอ่ืนดว้ยเพ่ือทาํการเปรียบเทียบจุดเด่นและจุดท่ีควร

ปรับปรุงของบริษทับา้นมคัคุเทศก ์ทวัร์ สาขายอ่ยจงัหวดั

อุบลราชธานี 

3. ศึกษางานวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการ

ตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวในหลายๆแง่มุมเพ่ือนาํมา

เปรียบเทียบและพฒันางานวิจยัใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

4. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจในการใช้

บริการบริษทันาํเท่ียวดว้ย เพ่ือใหท้ราบถึงความตอ้งการ

และความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อบริษทันาํเท่ียว  
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รูปแบบการนํานโยบายส่งเสริมสุขภาพไปปฏบัิติในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

The Policy Implementation Model of Health Promotion in Basic Education Institutions 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา (1) สภาพปัจจุบนัและปัญหาของการนาํนโยบายส่งเสริมสุขภาพไปปฏิบติั 

ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2) ปัจจยัส่งเสริมความสาํเร็จในการนาํนโยบายส่งเสริมสุขภาพไปปฏิบติัในสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน (3) การพฒันารูปแบบการนาํนโยบายส่งเสริมสุขภาพไปปฏิบติัในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (4) ความเหมาะสม

และความเป็นไปไดข้องรูปแบบการนาํนโยบายส่งเสริมสุขภาพไปปฏิบติัในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประชากรท่ีใชใ้น

การศึกษา ไดแ้ก่โรงเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1–6 สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาํนวน 1,910 

โรงเรียน ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 820 โรงเรียน ผูใ้หข้อ้มลู ไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนหรือรองผูอ้าํนวยการ หวัหนา้กลุ่มงาน 

ครู ผูป้กครอง นกัเรียน และนกัวิชาการสาธารณสุข เคร่ืองมือท่ีใช ้ไดแ้ก่ แบบสอบถาม การสมัภาษณ์เชิงลึก ร่างรูปแบบ

การนาํนโยบายส่งเสริมสุขภาพไปปฏิบติัในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผา่นการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ และไดรั้บ

การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได ้โดยการสนทนากลุ่ม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อย

ละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน  ผลการวิจยัพบวา่ (1) สภาพปัจจุบนัและปัญหาของการนาํนโยบายไปปฏิบติั 

พบวา่ การนาํนโยบายไปปฏิบติัยงัขาดกระบวนการท่ีเป็นแนวทางท่ีชดัเจนในการดาํเนินงาน บุคลากรมีความรู้ความ

เขา้ใจในนโยบายนอ้ย ทรัพยากรสนบัสนุนไม่เพียงพอ การมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชนนอ้ย การปฏิบติังานไม่

เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว ้และขอ้มลูในการติดตามและประเมินผลไม่สมบูรณ์ (2) ปัจจยัส่งเสริมความสาํเร็จในการ

นาํนโยบายส่งเสริมสุขภาพไปปฏิบติั ไดแ้ก่ ความชดัเจนของนโยบาย การจดัองคก์ร  การประเมินผลและการสร้างความ

ต่อเน่ือง ความร่วมมือของผูน้าํนโยบายไปปฏิบติั และ ความรู้ความเขา้ใจของผูน้าํนโยบายไปปฏิบติั (3) รูปแบบท่ี

พฒันาข้ึนเป็นรูปแบบเชิงกระบวนการนาํนโยบายไปปฏิบติั ซ่ึงประกอบไปดว้ย องคป์ระกอบหลกั 2 ส่วน คือ ส่วนแรก

เป็นหลกัการและแนวคิด โดยมี 5 หลกัการ ส่วนท่ีสองคือ กระบวนการนาํนโยบายไปปฏิบติั ประกอบดว้ย 7 ขั้นตอน(4) 

รูปแบบการนาํนโยบายส่งเสริมสุขภาพไปปฏิบติัในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นการ

นาํไปปฏิบติัทุกองคป์ระกอบ 

 

คําสําคัญ: นโยบายส่งเสริมสุขภาพ, สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, การนาํนโยบายไปปฏิบติั 

  

Abstract 

 This study set out to examine the health  promotion in basic education institutions in four areas: (1) the 

current situation of policy implementation (2) the factors governing  success of policy implementation (3) a model of 

policy implementation  (4) the usefulness and feasibility of the health  promotion  model . This study was carried 

out at 1,910 schools from the first generation of secondary and high schools under the basic education system. The 
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sample consisted of 820 schools. Questionnaires and in-depth interviews were used to collect data. The results 

indicated the necessity of drafting a policy and implementing it in order to be created to promote health in basic 

education institutions, which could be examined by experts, was a model to assess the appropriateness and feasibility 

of health policy by a Focus group. Data was analyzed by using descriptive statistics. The results of the study revealed 

that (1) At present there are no particular processes or directions on Policy implementation. People have little 

understanding of the policy, in terms of adequate resources, or of involvement of parents and the community. The 

work did not did not result in planning and assessment data was incomplete. (2) The most important factors were 

influencing the implementation of policy in promoting health in basic education institutions. (3) The recommended 

model is a process that includes policy implementation. The main components of the two major components are: 

Component 1: The principles and concepts that include the following 5 principles. (4) The model was policy 

implementation to health promotion in basic education institutions, in an appropriate and feasible implementation of 

all elements. 

 

Keywords: health  promotion, basic education institutions, policy implementation

ความนํา  
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และเยาวชนสูงข้ึนเร่ือย ๆ เช่น ภาวะนํ้าหนกัเกิน มกัเกิด
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สุขภาพจิตมากท่ีสุด อีกทั้งไม่มัน่ใจวา่จะสามารถควบคุม

อารมณ์ตวัเองได ้เม่ือมีเหตุการณ์คบัขนัหรือร้ายแรง

เกิดข้ึน “เยาวชนส่วนใหญ่มีความสุขเม่ือไดช่้วยเหลือ

ผูอ่ื้น เพียงแต่เดก็ ๆ ขาดความสามารถในการใชชี้วิต 

ควบคุมอารมณ์ไม่ได ้ขาดประสบการณ์จากการใหแ้ละ

การช่วยเหลือผูอ่ื้น รวมทั้งผูใ้หญ่มีทศันคติท่ีไม่ดีต่อการ

ตดัสินใจความถกูผิดของเด็ก และไม่ยอมเปิดใจรับฟัง

ความคิดเห็นของเด็ก ส่งผลใหเ้ดก็ขาดพ้ืนท่ีในการคน้หา

ตวัเอง ท่ีสาํคญัเดก็ขาดโอกาสในการทาํความดี สาํหรับ

การแกปั้ญหา ตอ้งแกท่ี้พฤติกรรมการแสดงออกภายนอก 

ควรเนน้การเติมความเขม้แขง็จากภายในใจของเยาวชน 

เช่ือวา่ หากเดก็ ๆ ไดรั้บความดูแลดว้ยทศันะคติท่ีถูกตอ้ง

มาตั้งแต่ตน้ ความด้ือในตวัเดก็จะสามารถแปลงเป็นการ

สร้างโอกาสท่ีดี”  

จากท่ีมาและความสาํคญัของปัญหาขา้งตน้ ได้

ศึกษาความเขา้ใจในนโยบายและความคิดเห็นดา้นความ

พร้อมของบุคลากรในการนาํนโยบายไปปฏิบติั ปัญหา

และอุปสรรค ขอ้เสนอแนะเพ่ือผลสาํเร็จของการปฏิบติั

ตามนโยบาย ตลอดจนการศึกษาการบริหารเพ่ือ

พฒันาการนาํนโยบายไปปฏิบติัในสถานศึกษา ซ่ึงจาก

การศึกษาคร้ังน้ีสามารถอธิบายปัญหาและอุปสรรคใน

กระบวนการนาํนโยบายไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นจริงและ

ถกูตอ้ง เพ่ือพฒันาแนวทางการนาํนโยบายไปปฏิบติั 

สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาคุณภาพโรงเรียน

ไดอ้ยา่งเป็นจริงและถูกตอ้ง 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหา 

ของการนาํนโยบายส่งเสริมสุขภาพไปปฏิบติัใน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 2. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งเสริม 

ความสาํเร็จในการนาํนโยบายส่งเสริมสุขภาพไป 

ปฏิบติัในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 3. เพ่ือสร้างรูปแบบการนาํนโยบาย 

ส่งเสริมสุขภาพไปปฏิบติัในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 4. เพ่ือศึกษาความเหมาะสมและเป็นได ้

ของรูปแบบการนาํนโยบายส่งเสริมสุขภาพไปปฏิบติัใน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั   

 

 ปัจจยัส่งเสริมความสาํเร็จในการนาํนโยบายไปปฏิบติั 

1. ความชดัเจนของนโยบาย 

2. การจดัองคก์ร 

3. การกาํหนดภารกิจและการมอบหมายงาน 

4. ทรัพยากรในการดาํเนินการ 

5. การประเมินผลและการกาํกบัดูแลอยา่งต่อเน่ือง 

6. ความร่วมมือของผูน้าํนโยบายไปปฏิบติั 

นโยบาย 

7. ความรู้ความเขา้ใจของผูน้าํ 

นโยบายไปปฏิบติั 
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3. แนวคิดทฤษฏีการส่งเสริมสุขภาพไป
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 4. นโยบายส่งเสริมสุขภาพ 
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แนวคิด ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 แนวคิดการส่งเสริมสุขภาพ  ส่วนใหญ่มกัเขา้ใจ

วา่เป็นเพียงการใหว้คัซีน  การสุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม  นํ้า

สะอาด  อาหารสะอาด  การโภชนาการเท่านั้น   และ

ประกอบกบัแผนงานโครงการทางสุขภาพยงัเนน้การ

สร้างโรงพยาบาล  การจดัหาอุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์

ทนัสมยัมากกวา่การเนน้การแกไ้ขปัญหาพฤติกรรม

สุขภาพท่ีไม่เหมาะสม นโยบายสาธารณะดา้นสุขภาพมี

เพียงกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้นท่ีรับผิดชอบ   แทนท่ี

จะเป็นความร่วมมือของทุกหน่วยงานภาครัฐเป็น

ผูด้าํเนินการ แผนงานโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริม

สุขภาพเป็นส่วนใหญ่   ภาคเอกชน  องคก์รวิชาชีพอ่ืน ๆ 

มีบทบาทนอ้ย แผนงานโครงการส่วนใหญ่เนน้การ

ป้องกนัโรคหรือป้องกนัสุขภาพของประชากร  มากกวา่

เป็นการส่งเสริมสุขภาพอยา่งแทจ้ริง  การพฒันาศกัยภาพ

ของประชาชนในดา้นการส่งเสริมสุขภาพยงัอยูใ่น

วงจาํกดั   รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพท่ีกระทาํโดยภาค

สาธารณสุขจาํกดัอยูใ่นบางกลุ่ม และเป็นเฉพาะเร่ือง  

เช่น กลุ่มแม่และเดก็เนน้ในดา้นโภชนาการ  ไม่ได้

ส่งเสริมสุขภาพแบบองคร์วม  ไม่มีความหลากหลาย  อีก

ทั้งกลุ่มเส่ียงทางสุขภาพไม่ไดรั้บการแกไ้ขปัญหาท่ี

ชดัเจน  ตลอดจนการประชาสมัพนัธ์ไม่ทัว่ถึง  ไม่

ปรับปรุงรูปแบบท่ีทนัสมยัเพียงพอท่ีจะดึงดูดความสนใจ

ของประชาชนใหเ้ปล่ียนแปลงพฤติกรรมได ้

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัผสมผสานระหวา่ง

วิธีการวิจยัเชิงปริมาณ (quantitative research) และการ

วิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) ส่วนของการ

วิเคราะห์เพ่ือใหมี้ความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน โดยทั้งสองวิธีน้ีได้

นาํมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาองคค์วามรู้ในการ

วิจยัคร้ังน้ี ซ่ึงรายละเอียดของวิธีการวิจยัไดด้าํเนินการ

ตามขั้นตอนต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

      ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหาของการ

นาํนโยบายส่งเสริมสุขภาพไป 

ปฏิบติัในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

      ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาปัจจยัท่ีส่งเสริมความสาํเร็จในการ

นาํนโยบายส่งเสริมสุขภาพไป 

ปฏิบติัในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

      ขั้นตอนท่ี 3 การออกแบบรูปแบบการนาํนโยบาย

ส่งเสริมสุขภาพไปปฏิบติัในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

      ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินความเหมาะสมและเป็นได้

ของรูปแบบการนาํนโยบายส่งเสริม 

สุขภาพไปปฏิบติัในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ขั้นตอนท่ี 1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทัว่ประเทศ  

จาํนวน 15 คน ไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการ/รองผูอ้าํนวยการโดย

ไดม้าจากการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง  

         ขั้นตอนท่ี 2 ประชากร ประชากรท่ีใชใ้น

การศึกษา ไดแ้ก่ สถานศึกษาสงักดัคณะกรรมการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานท่ีเปิดสอนระดบัชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 1 ถึง

ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 1,910 แห่ง 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ สถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานสงักดัคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเปิดสอน

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 1 ถึงระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

จาํนวน   820 โรงเรียน เลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 

(purposive หรือ judgmental sampling)  ผูใ้หข้อ้มลู ไดแ้ก่ 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียน หรือรองผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

หวัหนา้ฝ่ายงาน/กลุ่มงานในโรงเรียน และบุคลากรครู 

ของโรงเรียน    

        ขั้นตอนท่ี 3 ตรวจสอบร่างรูปแบบโดย ผูเ้ช่ียวชาญ 

จาํนวน 15 ท่าน โดยเลือกแบบเจาะจง โดยจาํแนกเป็น 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา 3 ท่าน 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2558 285

ผูน้าํนโยบายไปปฏิบติั  3 ท่าน นกัวิชาการสาธารณสุข 

กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข  3 ท่าน  นกัวิชาการ

บริหารการศึกษา  3 ท่าน เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข  3 ท่าน 

          ขั้นตอนท่ี 4 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น

การศึกษา ไดแ้ก่ สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จาํนวน 2 

แห่ง สถานศึกษาจาํนวน 2 แห่ง ใชวิ้ธีการเลือกแบบ

เจาะจง ผูท่ี้ใหข้อ้มูลได ้ผูอ้าํนวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ศึกษานิเทศน ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูน้าํนโยบายไป

ปฏิบติั  ครู ผูป้กครอง และเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข เป็นผูท่ี้

เก่ียวขอ้งในการนาํนโยบายไปปฏิบติั 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

       ขั้นตอนท่ี 1 เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสัมภาษณ์แบบก่ึง

โครงสร้าง สภาพปัจจุบนัและปัญหาของการนาํนโยบาย

ส่งเสริมสุขภาพไปปฏิบติัในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

นาํเสนอผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรง

เชิงเน้ือหา และแกไ้ข 

ปรับปรุงใหส้มบูรณ์ IOC = 0.87 

       ขั้นตอนท่ี 2 เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามปัจจยัท่ี

ส่งเสริมความสาํเร็จในการนาํนโยบายส่งเสริมสุขภาพไป

ปฏิบติัในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

นาํเสนอผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรง

เชิงเน้ือหา และแกไ้ขปรับปรุงใหส้มบูรณ์ IOC = 0.60 นาํ

แบบสอบถามท่ีปรับปรุงตามขอ้เสนอของผูเ้ช่ียวชาญ

เรียบร้อยแลว้นาํไปจดัทาํแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ 

ตรวจสอบความเช่ือมัน่ (reliability) โดยวิธีหาค่า

สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha 

Coefficient) ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.97 

          ขั้นตอนท่ี 3 เคร่ืองมือท่ีใชร่้างรูปแบบเป็น

แบบสอบถามและแบบคาํถามปลายเปิด เพ่ือตรวจสอบ

ความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องร่างรูปแบบ 

ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดยขอคาํปรึกษา

จากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความ

ถกูตอ้งเหมาะสม               

          ขั้นตอนท่ี 4 เคร่ืองมือท่ีใชป้ระเมินความ

เหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบการนาํนโยบาย

ส่งเสริมสุขภาพไปปฏิบติัในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็น

แบบสอบถาม (check list) และแบบคาํถามปลายเปิด 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

         ขั้นตอนท่ี 1 ผูวิ้จยัไดโ้ทรศพัทติ์ดต่อไปยงั

เลขานุการหนา้หอ้งเพ่ือแจง้ความประสงคใ์นการขอ

สมัภาษณ์  และติดต่อขอหนงัสือจากมหาวิทยาลยั ฯ เพ่ือ

ขอความอนุเคราะห์สมัภาษณ์               

          ขั้นตอนท่ี 2 นาํแบบสอบถามส่งทางไปรษณีย์

ใหก้บัสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาํนวน 1,000 ชุด ได้

กลบัคืนมาจาํนวน 820 ชุด คิดเป็นร้อยละ 82 ใชเ้วลาใน

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ประมาณ 2 เดือน  

          ขั้นตอนท่ี 3 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูในเคร่ืองมือ 

เป็นแบบสาํรวจความคิดเห็นจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงไดแ้ก่ 

นกัวิชาการ ผูบ้ริหารการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่ีมี

ต่อรูปแบบ การนาํนโยบายส่งเสริมสุขภาพไปปฏิบติัใน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

           ขั้นตอนท่ี 4 ประเมินความเหมาะสมและความ

เป็นไปไดข้องรูปแบบการนาํนโยบายส่งเสริมสุขภาพไป

ปฏิบติัในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นแบบสนทนากลุ่ม 

(Focus Group)  

 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 

         ขั้นตอนท่ี 1 นาํผลการสมัภาษณ์มาถอดเทปและ

วิเคราะห์ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร และสร้าง

เคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นปัจจยัส่งเสริม

ความสาํเร็จในการนาํนโยบายส่งเสริมสุขภาพไปปฏิบติั

ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

      ขั้นตอนท่ี 2 ปัจจยัท่ีส่งเสริมความสาํเร็จในการนาํ

นโยบายส่งเสริมสุขภาพไป ปฏิบติัในสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน วิเคราะห์ขอ้มลู ใชส้ถิติเชิงพรรณนา โดยค่าเฉล่ีย

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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     ขั้นตอนท่ี 3 การออกแบบรูปแบบการนาํนโยบาย

ส่งเสริมสุขภาพไปปฏิบติัในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

วิเคราะห์ขอ้มลู ใชส้ถิติเชิงพรรณนา โดยค่าเฉล่ียและ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

      ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินความเหมาะสมและเป็นได้

ของรูปแบบการนาํนโยบายส่งเสริม 

สุขภาพไปปฏิบติัในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วิเคราะห์

ขอ้มลู ใชส้ถิติเชิงพรรณนา โดยค่าเฉล่ียและส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

ผลการวจัิย 

 ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหา

ของการนาํนโยบายส่งเสริมสุขภาพไปปฏิบติัใน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูจากการศึกษาดว้ยวิธีเชิงคุณภาพ 

เก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัและปัญหาในการนาํนโยบาย

ส่งเสริมสุขภาพไปปฏิบติัในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการสมัภาษณ์ ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล ผูวิ้จยัเลือกกลุ่ม

ตวัอยา่งสาํหรับการใหส้มัภาษณ์โดยวิธีการแบบเจาะจง 

ผลการสมัภาษณ์ดงัต่อไปน้ี                                                                  

 1.  สถานศึกษามีการจดัทาํแผนพฒันา

สถานศึกษาในช่วงระยะ 3 -5 ปี แต่สถานศึกษาส่วนใหญ่

ไม่พบเร่ืองการส่งเสริมสุขภาพอยูใ่นแผนงาน มี 

เพียงบางส่วนท่ีมีโครงการและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

ซ่ึงสถานศึกษามีความเห็นตรงกนัวา่มีความจาํเป็นท่ี

จะตอ้งมีแผนการส่งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา    

 2.  ดา้นบุคลากรท่ีเขา้มาส่วนร่วมในการ

วางแผน ส่วนใหญ่จะเป็นครูในสถานศึกษา มีบางแห่งท่ี

มีผูท้รงคุณวฒิุ  ผูป้กครอง  ร่วมอยูใ่นคณะวางแผนการ

ส่งเสริมสุขภาพ  ไม่พบการมีส่วนร่วมของนกัเรียน 

ชุมชน และคณะกรรมการไม่มีการหมุนเวียน ขาดการ

ส่วนร่วมของบุคลากรในองคก์ร โดยผูท้าํหนา้ท่ีส่วน

ใหญ่เป็นบุคลากรท่ีอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

และพลศึกษา โครงสร้างดา้นการส่งเสริมสุขภาพไม่

ชดัเจน ขาดการมอบหมายงานในการส่งเสริมสุขภาพ

อยา่งทัว่ถึง การกาํหนดเร่ืองการส่งเสริมสุขภาพใน

สถานศึกษาไม่เป็นจุดเนน้ และขาดการติดตาม อยา่ง

ต่อเน่ือง   

 3. สถานศึกษาบางแห่งมีการนาํนโยบายส่งเสริม

สุขภาพไปปฏิบติัและมีผลการปฏิบติัตามนโยบาย แต่ไม่

มีกระบวนการท่ีชดัเจนและเป็นระบบ 

             4. ปัญหาท่ีพบในการนาํนโยบายส่งเสริม

สุขภาพไปปฏิบติั คือ    

  4.1  บุคลากร มกัปรากฏอยูแ่ทบทุก

หน่วยงาน และเป็นอุปสรรคสาํคญัท่ีขดัขวางการนาํ

นโยบายไปปฏิบติั บุคลากรท่ีมีอยูข่าดความรู้ ทกัษะ

ความชาํนาญ ขาดบุคลากรท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมกบังาน 

ทาํใหเ้กิดความล่าชา้ และความผิดพลาดซ่ึงมีผลต่อ

ความสาํเร็จ  

  4.2  งบประมาณและทรัพยากร การ 

สนบัสนุนทางดา้นการเงินในการจดักิจกรรม 

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพยงัไม่เพียงพอ รวมถึงขาดการ

สนบัสนุนทรัพยากรดา้นต่าง ๆในการดาํเนินการ 

  4.3 ความไม่ชดัเจนของนโยบาย ไม่มี 

ผูรั้บผิดชอบงานท่ีชดัเจน ผูป้ฏิบติังานไม่ 

ทราบถึงวตัถุประสงค ์และแนวทางในการปฏิบติังาน 

  4.4 การมีส่วนร่วม บุคลากรขาดความ 

เขา้ใจบทบาทวา่จะมีส่วนร่วมอยา่งไรใน การดาํเนินงาน

ตามนโยบายส่งเสริมสุขภาพไปปฏิบติั กิจกรรมดา้นการ

ส่งเสริมสุขภาพยงัมีนอ้ย 

  4.5 ขาดความรู้ความเขา้ใจ ทีมนาํและ

ผูป้ฏิบติัยงัมีความเขา้ใจในนโยบายส่งเสริมสุขภาพไม่

ตรงกนั ขาดความรู้ความชดัเจนในการดาํเนินการ ทาํให้

ไม่สามารถปฏิบติัได ้

             5. ปัจจยัท่ีส่งเสริมความสาํเร็จในการนาํนโยบาย

ส่งเสริมสุขภาพไปปฏิบติัในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควร

ประกอบดว้ยกระบวนการดงัน้ี คือ 
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  5.1  ความชดัเจนของนโยบาย เป็น

ปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสุด เพราะนโยบายท่ีชดัเจนสามารถท่ีจะ

ถ่ายทอดใหผู้น้าํนโยบายไปปฏิบติัมีความเขา้ใจ ตาม

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย มีทิศทางในการดาํเนินงาน 

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

              5.2 การจดัองคก์ร เป็นการกาํหนด

ภาระ แบ่งงาน มอบหมายงาน การจดัไม่ควรใหล้าํดบั

ขั้นตอนมากเกินไป จะทาํใหเ้กิดปัญหาการส่ือสาร ล่าชา้ 

บิดเบือน และอาจยากต่อการควบคุม การประสานงานท่ี

มีประสิทธิภาพ เป็นกิจกรรมสาํคญัท่ีจะทาํใหง้านท่ีแบ่ง

กนัไปแลว้สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งสอดคลอ้ง และทาํ

ใหง้านบรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีตอ้งการ 

  5.3  การกาํหนดภารกิจและการ

มอบหมายงาน มีความสาํคญัต่อการดาํเนินงานของทุก

ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ขา้ใจตรงกนั และดาํเนินงานจะไดไ้ม่มี

ความผิดพลาด ขั้นตอนการดาํเนินงานท่ีชดัเจน ตอ้งมีการ

วางระบบการทาํงานไวจ้ะทาํช่วงเวลาใด รวมทั้งขั้นตอน

การประเมินผล 

  5.4 ทรัพยากรในการดาํเนินการ เป็น

ปัจจยัสาํคญัในการนาํนโยบายไปปฏิบติั งบประมาณท่ี

จดัไวไ้ม่เพียงพอ ตอ้งมีการจดังบสนบัสนุนจาก

หน่วยงานอ่ืน 

  5.5 การประเมินและการกาํกบัดูแล

อยา่งต่อเน่ือง การเกบ็รวบรวมขอ้มลูอยา่งไดม้าตรฐาน 

เพ่ือนาํไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบันโยบาย การรวบรวม

และวิเคราะห์ข่าวสาร เพ่ือรายงานขอ้สรุป เป็นประโยชน์

ต่อผูท่ี้ทาํการตดัสินใจในการเลือกหนทางต่าง ๆ ท่ี

เป็นไปได ้และมีการติดตามการทาํงานปฏิบติัตามแผน

จริงหรือไม่ เพ่ือพฒันาและปรับปรุงโครงงานใหมี้

ประสิทธิภาพ 

  5.6 ความร่วมมือของผูน้าํนโยบายไป

ปฏิบติั  จะทาํใหก้ารทาํงานร่วมกนัในองคก์รสาํเร็จบรรลุ

วตัถุประสงค ์บุคลากรในหน่วยงานตอ้งมีความสามคัคี

เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในการร่วมมือกนัทาํงาน  การ

ทาํงานเป็นทีม เป็นความร่วมมือร่วมใจของบุคคล 

เพ่ือท่ีจะบรรลุเป้าหมายร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

                 5.7 ความรู้ความเขา้ในการนาํนโยบาย

ไปปฏิบติั เป็นปัจจยัท่ีสาํคญั เพราะการนาํนโยบายไป 

ปฏิบติัตอ้งอาศยัผูป้ฏิบติัท่ีมีความรู้ความเขา้ในดา้นการ

บริหารจดัการ ทาํใหป้ฏิบติัไดเ้ป็นอยา่งดี เน่ืองจาก

ความรู้ความเขา้เป็นตวัเฟืองท่ีสาํคญัท่ีจะทาํใหน้โยบาย

ขบัเคล่ือนไปไดส้าํเร็จหรือลม้เหลวกไ็ด ้หากผูป้ฏิบติัมี

ประสบการณ์จะทาํใหก้ารปฏิบติังานไดร้วดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพ                                                                                                                                 

 6. รูปแบบท่ีเหมาะสมในการนาํนโยบาย

ส่งเสริมสุขภาพไปปฏิบติั สถานศึกษาส่วนใหญ่มี

ความเห็นวา่ควรกาํหนดรูปแบบใหมี้ลกัษณะของ PDCA 

(Plan-Do-Check-Act)  เป็นกิจกรรมพ้ืนฐานในการ

พฒันาประสิทธิภาพและคุณภาพของการดาํเนินงาน ซ่ึง

ประกอบดว้ย ขั้นตอน 4 ขั้น คือ วางแผน-ปฏิบติั-

ตรวจสอบ-ปรับปรุงการดาํเนินกิจกรรม ส่งผลใหก้าร

ดาํเนินงานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 

          ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีส่งเสริมความสาํเร็จ

ในการนาํนโยบายส่งเสริมสุขภาพ 

ไปปฏิบติัในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

        ผลการศึกษา พบวา่ ความคิดเห็นปัจจยัท่ีส่งเสริม

ความสาํเร็จในการนาํนโยบายส่งเสริมสุขภาพไปปฏิบติั

ในสถานศึกษาโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.45 ส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.69 โดย

ดา้นความชดัเจนของนโยบาย มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 

3.55 ส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.57 ส่วนการจดั

องคก์รมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดเท่ากบั 3.29 ส่วนเบ่ียงแบน

มาตรฐาน เท่ากบั 0.83 

 

การอภิปรายผล 

 จากผลการวิจยั ผูวิ้จยัพบประเดน็ท่ีเห็นวา่ควร

นาํมาอภิปรายตามลาํดบัของประเดน็การวิจยัตามคาํถาม

นาํสาํหรับการวิจยั โดยเร่ิมจากผลการศึกษาสภาพ
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ปัจจุบนัและปัญหาของการนาํนโยบายส่งเสริมสุขภาพ

ไปสู่การปฏิบติัในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สาํหรับการ

อภิปรายผลการวิจยัแนวทางสู่ความสาํเร็จนั้นผูวิ้จยัจะทาํ

การอภิปรายรวมในส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบหลกัของ

รูปธรรมท่ีไดพ้ฒันาข้ึนจากการวิจยัคร้ังน้ี 

 1. สภาพปัจจุบนัและปัญหาในการนาํนโยบาย

ส่งเสริมไปสู่การปฏิบติัของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานพบวา่ 

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่วนมากมีการนาํนโยบายไปสู่

การปฏิบติัและมีผลของการปฏิบติัตามนโยบาย แต่ไม่มี

กระบวนการหรือแนวทางในการดาํเนินการท่ีชดัเจนหรือ

เป็นระบบ ซ่ึงน่าจะมีสาเหตุมาจากลกัษณะหรือท่ีมาของ

นโยบาย ซ่ึงเป็นนโยบายมาจากหน่วยเหนือหรือหน่วย

นโยบายท่ีมอบหมายมายงัหน่วยงานในระดบัล่างใหมี้

การปฏิบติัตามนโยบายดงันั้นสถานศึกษาทุกแห่งจึงตอ้ง

มีการดาํเนินงานกิจกรรมตามท่ีไดรั้บมอบหมายมา แต่จะ

ดาํเนินงานดว้ยกระบวนการหรือวิธีการอยา่งไรนั้นข้ึนอยู่

กบัแต่ละสถานศึกษาจะพิจารณา ซ่ึงสาเหตุอีกส่วนหน่ึง

อาจจะมาจากการท่ีหน่วยงานในระดบันโยบายไดเ้ปิด

โอกาสใหห้น่วยปฏิบติัหรือโรงเรียนสามารถแสวงหา

ทางเลือกหรือแนวทางหรือวิธีการในการดาํเนินงานตาม

บริบทหรือสภาพแวดลอ้มของแต่ละโรงเรียนซ่ึงการ

ดาํเนินการดงักล่าวสอดคลอ้งกบัหลกัการจดัการศึกษาท่ี

กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

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

วา่ ในการจดัการศึกษานั้นใหย้ึดหลกัความเป็นเอกภาพ

ในดา้นนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบติั ซ่ึง

จากหลกัการดงักล่าวก็ปรากฏว่าในความหลากหลายใน

การปฏิบติังานเหล่านั้นมีโรงเรียนเพียงส่วนนอ้ยเท่านั้นท่ี

ประสบความสาํเร็จ เน่ืองจากมีระบบหรือมีกระบวนการ

ในการปฏิบติังานอยา่งชดัเจนเป็นขั้นเป็นตอน มีการ

วิเคราะห์ การปรับปรุง และพฒันาการปฏิบติังานอยา่ง

ต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ สอดคลอ้งกบั วรเดช  จนัทรศร (2540) 

และสมบติั  ธาํรงธญัวงศ ์(2540) ท่ีกล่าวถึงการนาํ

นโยบายไปสู่การปฏิบติัใหป้ระสบผลสาํเร็จวา่ หากไดมี้

การศึกษารูปแบบ แนวทาง วิธีการ ระบบหรือขั้นตอน 

ตลอดจนปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการนาํนโยบายไปสู่

การปฏิบติั กจ็ะนาํองคก์ารหรือหน่วยงานประสบ

ความสาํเร็จ บรรลุวตัถุประสงคข์องนโยบายท่ีไดต้ั้งไว ้

 สาํหรับปัญหาในการนาํนโยบายส่งเสริม

สุขภาพไปสู่การปฏิบติัท่ีโรงเรียนส่วนใหญ่พบ คือ ขาด

แคลนงบประมาณในการดาํเนินงานเน่ืองจากมีภาระงาน

จาํนวนมากและงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรไม่เพียงพอ 

ปัญหาดา้นบุคลากรเช่น การขาดแคลนผูส้อน การขาด

แคลนบุคลากรในการทาํหนา้ท่ีดา้นจดัการดา้นสุขภาพ 

ขาดการมีส่วนร่วม พบวา่โรงเรียนส่วนใหญ่มี

ภาระหนา้ท่ีท่ีตอ้งรับผิดชอบมากอยูแ่ลว้ในทุกขนาดของ

สถานศึกษา ทั้งน้ีเป็นเพราะสภาพความขาดแคลนครูใน

แต่ละสถานศึกษา ส่งผลใหค้รูมีขอ้จาํกดัในการใชเ้วลา

ไปจดัการดา้นสุขภาพ ตอ้งปฏิบติัภาระงานท่ีมอบใหซ่ึ้ง

เป็นการกระจายหนา้ท่ีรับผิดชอบงาน โดยเฉพาะงานดา้น

ธุรการ และยงัพบอีกวา่ ผูรั้บมอบอาํนาจไม่เขา้ใจบทบาท

ของตนเองและไม่มีความรู้เพียงพอ 

 2. จากรูปแบบการนาํนโยบายส่งเสริมสุขภาพ

ไปสู่การปฏิบติั สาํหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีนาํเสนอ

มีประเดน็สาํคญัท่ีน่าสนใจดงัน้ี 

                    2.1 รูปแบบท่ีนาํเสนอ ไดผ้า่น

กระบวนการพฒันาท่ีเป็นลาํดบัขั้นตอนโดยใชวิ้ธี

วิทยาการวิจยัเป็นฐานในการพฒันา จึงถือไดว้า่มีความ

น่าเช่ือถือ ซ่ึงในการพฒันารูปแบบในคร้ังน้ีเร่ิมจากการ

สาํรวจสภาพปัจจุบนัของการนาํนโยบายส่งเสริมสุขภาพ

ไปสู่การปฏิบติัตลอดจนปัจจยัท่ีส่งเสริมไปสู่ความสาํเร็จ

ในระยะแรกทั้งในเชิงกวา้งและเชิงลึก กล่าวคือ มีทั้ง

การศึกษาเชิงกวา้งเพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูเชิงปริมาณโดยใช้

แบบสอบถามกบัโรงเรียนทัว่ไปซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ทัง่

ประเทศ สอดคลอ้งกบั พิสณุ  ฟองศรี (2550) ท่ีกล่าววา่ 

การวิจยัทางสงัคมศาสตร์มกัจะศึกษากบัประชากรขนาด

ใหญ่แต่สามารถทาํการศึกษาโดยการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง

ใหค้รอบคลุมได ้ซ่ึงมีขอ้ดี คือ 1) ประหยดัค่าใชจ่้าย 2) 
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ประหยดัเวลา 3) ใชวิ้ธีเก็บขอ้มูลไดห้ลายวิธี และ 4) ได้

ขอ้มลูท่ีน่าเช่ือถือเป็นตวัแทนของประชากรได ้และมี

การศึกษาขอ้มลูเชิงคุรภาพโดยใชวิ้ธีการเชิงคุณภาพ 

ไดแ้ก่ การสงัเกต การสมัภาษณ์และการวิเคราะห์เอกสาร

ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุภางค ์ จนัทวานิช (2537) 

ซ่ึงสรุปไดว้า่ การวิจยัเชิงคุณภาพเป็นการศึกษา

ปรากฏการณ์ทางสงัคมอยา่งลึกซ้ึง ไม่เนน้ตวัเลขทั้งจา

การวดัและการวิเคราะห์ขอ้มลู ใชวิ้ธีการเกบ็ขอ้มลูท่ี

สาํคญัคือ การสงัเกตแบบมีส่วนร่วมและการสมัภาษณ์

เหตุการณ์ เร่ืองราว ระเบียบ กฎเกณฑ ์และขอ้กาํหนด

ต่าง ๆ โดยถือวา่ ผูวิ้จยัเป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัท่ีสุดในการ

วิจยั 

           รูปแบบท่ีนาํเสนอ มีการสร้างข้ึนมาจากกรอบ

แนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้เอกสาร

และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งครอบคลุม และไดรั้บ

คาํแนะนาํจากผูเ้ช่ียวชาญทั้งทางดา้นโยบายและการ

รูปแบบ รวมทั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาก่อนท่ีจะนาํไปทดสอบ

และตรวจสอบเพ่ือท่ีจะปรับปรุงเป็นรูปแบบท่ีสมบูรณ์ 

 หลงัจากท่ีไดส้ร้างรูปแบบข้ึนมาแลว้ไดมี้การ

ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้อง

ผูเ้ก่ียวขอ้ง อยา่งครอบคลุมทุกกลุ่ม ไดแ้ก่ การตรวจสอบ

โดยผูป้ฏิบติัในระดบัสถานศึกษา  และการตรวจสอบขั้น

สุดทา้ยโดยผูท้รงคุณวฒิุ ซ่ึงประกอบดว้ย นกัวิชาการ

ดา้นต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ผูท้รงคุณวฒิุทางดา้นนโยบายและ

ผูท้รงคุณวฒิุในการนาํนโยบายไปสู่การปฏิบติั ต่างมี

ความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ รูปแบบท่ีนาํเสนอมีความ

เหมาะสมและมีความเป็นไปไดทุ้กองคป์ระกอบ ซ่ึง

วิธีการตรวจสอบรูปแบบโดยผูท้รงคุณวฒิุสาํหรับ

รูปแบบทางการศึกษานั้นมีความเหมาะสมและยอมรับได ้   

(พลูสุข  หิงคานนท,์ 2540: 53-55) สาํหรับรูปแบบท่ี

นาํเสนอเป็นรูปแบบท่ีเนน้ไปท่ีการอธิบายกระบวนการ

ในการนาํนโยบายส่งเสริมสุขภาพไปสู่การปฏิบติั โดยจะ

นาํเสนอขั้นตอนหรือกิจกรรมท่ีสาํคญั ๆ เพ่ือไดง่้ายต่อ

การทาํความเขา้ใจ โดยไม่ไดอ้ธิบายรายละเอียดทุกแง่ทุก

มุมเพราะจะทาํใหคุ้ณค่าของรูปแบบนั้นดอ้ยลงไป ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัความเห็นของ Bardo and Hartman (1982, 

pp. 70-71) ท่ีกล่าววา่รูปแบบหรือแบบจาํลองท่ีดี ควร

อธิบายสภาพหรือแนวทางกวา้ง ๆ แต่จะไม่ระบุ

รายละเอียดมากเกินไป พร้อมทั้งจดัทาํคู่มือแนวทางการ

นาํนโยบายส่งเสริมสุขภาพไปปฏิบติั 

      2.2 เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบของรูปแบบท่ี

นาํเสนอ มีประเดน็ท่ีน่าสนใจดงัต่อไปน้ี 

       องคป์ระกอบหลกัของรูปแบบการนาํ

นโยบายส่งเสริมสุขภาพไปสู่การปฏิบติันั้น ทุก

องคป์ระกอบมีความเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้น

ระดบัมาก ตามความเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ และมีความ

เหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดและความเป็นไปไดใ้น

ระดบัมาก ตามความเห็นของผูป้ฏิบติัในระดบั

สถานศึกษา ซ่ึงเป็นตวับ่งช้ีใหเ้ห็นวา่ องคป์ระกอบหลกั

ของรูปแบบท่ีสร้างข้ึนในคร้ังน้ีมีความเหมาะสมและ

ความเป็นไปไดเ้พราะไดรั้บการยอมรับทั้งในเชิงวิชาการ

และในระดบัปฏิบติัการ ดงัท่ี Eisner (1976, pp. 192-193) 

ไดเ้สนอแนวคิดการตรวจสอบโดยการใชผู้ท้รงคุณวฒิุใน

เร่ืองท่ีตอ้งการความละเอียดอ่อนมากกวา่การวิจยัในเชิง

ปริมาณ โดยเช่ือวา่การรับรู้ท่ีเท่ากนันั้นเป็นคุณสมบติั

พ้ืนฐานของผูรู้้ และเช่ือวา่ผูท้รงคุณวฒิุนั้นเท่ียงธรรมและ

มีดุลพินิจท่ีดี ทั้งน้ีมาตรฐานและเกณฑพิ์จารณาต่างๆ นั้น

จะเกิดข้ึนจากประสบการณ์และความชาํนาญของ

ผูท้รงคุณวฒิุ 

              เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบยอ่ยในแต่ละขั้นตอน

ของกระบวนการในการนาํนโยบายไปสู่การปฏิบติั 

ปรากฏผลท่ีน่าสนใจดงัน้ี  

 1. ความชดัเจนของนโยบาย เป็นขั้นตอนสาํคญั

ในการนาํนโยบายส่งเสริมสุขภาพไปสู่การปฏิบติัสาํหรับ

หน่วยงานในระดบัปฏิบติัซ่ึงจาํเป็นจะตอ้งตีความหรือ

แปลความหมายตลอดจนเจตนารมณ์และวตัถุประสงค์

ของนโยบายนั้นๆ ใหช้ดัเจนเพ่ือใหผู้ป้ฏิบติังานมีความ

เขา้ใจและมีความชดัเจนวา่จะตอ้งดาํเนินกิจกรรมตาม
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นโยบายอยา่งไร ประกอบดว้ยกิจกรรมท่ีสาํคญัคือ 1. การ

ประชุม เพ่ือทาํความเขา้ใจ ถึงท่ีมา ความสาํคญั 

วตัถุประสงค ์เน้ือหาและรายละเอียดของนโยบาย 2. การ

กาํหนดและระบุผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบันโยบาย 3. การกาํหนด

และระบุ กลุ่มเป้าหมายของนโยบาย  4. การจดัทาํ คู่มือ 

หรือเอกสารช้ีแจงใหค้วามรู้เก่ียวกบัการนาํนโยบาย

ส่งเสริมสุขภาพไปสู่การปฏิบติั ซ่ึงกิจกรรมสาํคญัท่ี

นาํเสนอสอดคลอ้งกบัแนวคิดของนกัวิชาการอยา่ง

หลากหลาย ท่ีสาํคญัไดแ้ก่ Williama (1971), Van and 

Meter (1976), Sabatier and Mazmanizn (1989) ประชุม 

รอดประเสริฐ (2529) ศุภชยั ยาวะประภาษ (2533) ซ่ึง

ผูวิ้จยัไดท้าํการสงัเคราะห์และมีการปรับปรุงให้

เหมาะสมตามลาํดบั 

                  2.การจดัองคก์ร เป็นกระบวนการจดัการ

ทรัพยากรต่างๆ และการจดัระบบการดาํเนินงานเพ่ือให้

บรรลุเป้าหมายขององคก์ร กิจกรรมการจดัองคก์ร นบัวา่

เป็นขั้นตอนท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึง ทั้งน้ีเพราะมีความ

จาํเป็นอยา่งยิ่งสาํหรับการนาํนโยบายไปสู่การปฏิบติัท่ี

จะตอ้งมีองคก์ารในการรับผิดชอบ พบวา่มีการจดัองคก์ร

ใน 3 ลกัษณะใหญ่ๆ คือ 1) การใชอ้งคก์รเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ 

2) การจดัตั้งองคก์รข้ึนมาใหม่ และ 3) การจดัองคก์รใน

ลกัษณะรูปแบบพิเศษ ซ่ึงกิจกรรมสาํคญัในขั้นตอนน้ี

ประกอบดว้ย 1. การวิเคราะห์งานและภารกิจขององคก์ร 

2. การจดัโครงสร้างองคก์รเพ่ือการประสานงานและการ

บงัคบับญัชา 3. การจดับุคลากรเพ่ือการปฏิบติังาน และ 

4. การจดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มขององคก์ร  

                3.การกาํหนดภารกิจและมอบหมายงาน การนาํ

นโยบายไปสู่การปฏิบติันั้น จาํเป็นตอ้ง 

มีขั้นตอนในการดาํเนินการตามนโยบาย ซ่ึงอาจ

ดาํเนินการในลกัษณะของการแปลงนโยบายนั้น ๆ 

ออกมาเป็นแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม เพ่ือใหผู้ ้

ปฏิบติัไดป้ฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้ในขั้นการวางแผน ใช้

แนวคิดหลกัคือ การมีส่วนร่วมและการบริหารเชิงกลยทุธ์ 

ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนสาํคญั 1.การแต่งตั้ง

คณะกรรมการ 2.การจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีของ

โรงเรียน 3.การกาํกบัควบคุมการปฏิบติังาน ในแต่ละ

โครงการ/กิจกรรม 4.การกาํหนดโครงการ/กิจกรรม อยา่ง

เป็นลาํดบัขั้นตอน ไวใ้นคู่มือการปฏิบติังานตามนโยบาย 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ปวีณ์พร ทวีนุช (2553) พบวา่ ปัจจยั

ความสาํเร็จในการมอบหมายงาน ในการนาํนโยบาย

กระจายอาํนาจการคลงัไปปฏิบติัมีความสมัพนัธ์เชิงบวก

กบัความสาํเร็จในการนาํนโยบายไปปฏิบติัในระดบั

ค่อนขา้งสูงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 พร้อม

ทั้ง เสกสรรค ์นิสยักลา้ (2550) ท่ีเสนอการกาํหนดภารกิจ

และมอบหมายงานในลกัษณะเดียวกนั และสอดคลอ้งกบั 

เกศฉราภรณ์ สตัยาชยั (2553) ศึกษา ปัจจยัท่ีมี

ประสิทธิผลการนาํนโยบายการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวไปปฏิบติั 

พบวา่ ปัจจยักาํหนดภารกิจและมอบหมายงาน การ

สนบัสนุนของผูบ้ริหารของหน่วยปฏิบติั ทพัยากรของ

หน่วยปฏิบติั การมีส่วนร่วมของผูป้ฏิบติั และทศันคติ

ของผูป้ฏิบติั สามารถอธิบายถึงความผนัแปรของตวัแปร

ตาม คือ ประสิทธิผลการนาํนโยบายการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว

ไปปฏิบติั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 

                4.ทรัพยากรในการดาํเนินการ กิจกรรมสาํคญั

ในขั้นตอนน้ีประกอบดว้ย 1. การสาํรวจ 

ความตอ้งการใชท้รัพยากรในการนาํนโยบายไปปฏิบติั 2. 

การกาํหนดเป้าหมายและวตัถุประสงคใ์นการจดัหา

ทรัพยากรเพ่ือการนาํนโยบายไปปฏิบติั 3. การวางแผน

กาํหนดทรัพยากรท่ีตอ้งการในการนาํนโยบายไปปฏิบติั 

4. การประสานความร่วมมือในการระดมทรัพยากรจาก

ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในการนาํนโยบายไปสู่การปฏิบติั 5. มี

การจดัหาทรัพยากรเพ่ือการนาํนโยบายไปปฏิบติัอยา่ง

หลากหลาย 6. การใชท้รัพยากรในการนาํนโยบายไปสู่

การปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 7. การกาํกบั 

ติดตาม ประเมินผลการใชท้รัพยากรในการนาํนโยบาย

ไปสู่การปฏิบติั และ 8. การสรุปรายงานผลการใช้

ทรัพยากรในการนาํนโยบายไปสู่การปฏิบติัต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั บพิธ รัตนบุรี (2552) ศึกษาปัจจยัท่ี



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2558 291

ส่งผลต่อความสาํเร็จ ของการนาํนโยบายการใหบ้ริการ

แบบศูนยบ์ริการจุดเดียวเบด็เสร็จ [One Stop Service] ไป

ปฏิบติั ศึกษากรณี สาํนกังานเขตสายไหม 

กรุงเทพมหานคร พบวา่ปัจจยัมี 4 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

ความสาํเร็จ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นเป้าหมายและวตัถุประสงค์

ของนโยบาย ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ปัจจยัดา้น

บุคลากรใหบ้ริการ และปัจจยัดา้นสมรรถนะของ

หน่วยงานปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง และสอดคลอ้งกบั 

สมศกัด์ิ ใยแจง้ (2553) พบวา่ปัจจยัในการนาํนโยบาย

ป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมสาํนกัตาํรวจ

แห่งชาติไปปฏิบติั โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

เรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย คือ ความชดัเจนของนโยบาย 

ดา้นวฒันธรรมองคก์ร ดา้นการสนบัสนุนจากหน่วย

เหนือ ดา้นบุคลกร เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้และอุปกรณ์ 

เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ดา้นสวสัดิการและการจูงใจ 

             5.การประเมินผลและการสร้างความต่อเน่ือง 

กิจกรรมสาํคญัในขั้นตอนน้ีประกอบดว้ย  

1. การประเมินสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนาํ

นโยบายไปสู่การปฏิบติั 2. การประเมินปัจจยันาํเขา้ไปใน

การนาํนโยบายไปสู่การปฏิบติั 3. การประเมิน

กระบวนการในการนาํนโยบายไปสู่การปฏิบติั และ 4. 

การประเมิน ผลผลิต/ผลลพัธ์ของการนาํนโยบายไปสู่การ

ปฏิบติั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดการประเมินผลของ 

Green และ Stufflebeam (1968) ซ่ึงไดน้าํเสนอรูปแบบ

การประเมินแบบ CIPP Model ซ่ึงไดรั้บการยอมรับอยา่ง

กวา้งขวางในการประเมินผลโครงการและการปฏิบติังาน

ต่าง ๆ การสร้างความต่อเน่ือง กิจกรรมสาํคญัในขั้นตอน

น้ีประกอบดว้ย 1. การพฒันาระบบขอ้มลูสารสนเทศ 2. 

การรายงานผลใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทราบ 3. การ

ปรับปรุงและพฒันากระบวนการนาํนโยบายไปสู่การ

ปฏิบติั และ 4. การเผยแพร่ความสาํเร็จท่ีเก่ียวกบัการนาํ

นโยบายไปสู่การปฏิบติั ซ่ึงหลกัการสาํคญัในขั้นตอนน้ี

คือ ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายควรมีส่วนร่วมในการสร้าง

ความต่อเน่ืองและความเป็นปึกแผน่ มีการพฒันาระบบ

และช่องทาง การส่ือสารท่ีหลากหลายและมี

ประสิทธิภาพ มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมืออยา่ง

กวา้งในการนาํนโยบายไปปฏิบติัตลอดจนการส่งเสริม

และสนบัสนุนบุคลากรในการนาํนโยบายไปปฏิบติัอยา่ง

ต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Berman และคณะ (1972, อา้ง

ถึงใน มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2549) กิจกรรม 

พบวา่ มียทุธศาสตร์ 2 ประการท่ีทาํใหค้รูมีแรงจูงใจท่ีจะ

ปรับปรุงการดาํเนินงานอยูส่มํ่าเสมอและดาํเนินต่อไป 

แมว้า่รัฐบาลกลางจะส้ินสุดการใหค้วามสนบัสนุนทาง

การเงินแลว้ นัน่คือ ยทุธศาสตร์การมีส่วนร่วมและ

ยทุธศาสตร์การสนบัสนุนจากฝ่ายบริหาร 

         6.  ความร่วมมือของผูน้าํนโยบายไปปฏิบติั 

นโยบายส่งเสริมสุขภาพจะประสบผลสาํเร็จ การทาํงาน 

บุคลากรในหน่วยงานตอ้งมีความสามคัคีเป็นอนัหน่ึงอนั

เดียวกนัในการร่วมมือกนัทาํงาน การทาํงานเป็นทีม เตม็

ใจทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

เตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมกบัคนอ่ืน งานท่ีไดรั้บมอบหมาย

จะบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวแ้ละมีประสิทธิภาพ ภาวะผูน้าํ

ขององคก์ร 

         7. ความรู้ความเขา้ใจในการนาํนโยบายไปปฏิบติั 

การนาํนโยบายส่งเสริมสุขภาพไปปฏิบติั มีผลทาํใหเ้กิด

การเปล่ียนและความรับผิดชอบของบุคคลซ่ึงตอ้งรับ

หนา้ท่ีท่ีอาจไม่คุน้เคยมาก่อน จึงตอ้งการไดรั้บการพฒันา

ใหมี้ความรู้ความสามารถในการดาํเนินการ ควรใหค้รู

ระบุความตอ้งการดา้นการฝึกอบรมตนเอง การใช้

ประสบการณ์จากงานท่ีคนอ่ืนไดท้าํมาก่อนช่วยใหเ้กิด

แนวคิดของการทาํงานและพฒันางานต่อไปได ้หรือมี

การจดัประชุมเชิงปฏิบติัการท่ีสาํคญั 

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังนี้ 

 1. ควรมีการจดัตั้งคณะกรรมการในทุกระดบั

ตั้งแต่กระทรวง ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและระดบั

จริงจงั จะตอ้งมีพนัธะสญัญา มีนโยบายส่งเสริมสุขภาพ

ในสถานศึกษา ประกาศเป็นวิสยัทศัน ์พนัธกิจหรือ
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วตัถุประสงคห์ลกัของสถานศึกษา เพ่ือความมุ่งมัน่ใน

การพฒันานกัเรียน 

        2. ควรจดัใหมี้การนาํกระบวนการในการนาํ

นโยบายส่งเสรมสุขภาพไปสู่การปฏิบติัไปใชใ้ห้

ครบถว้นสมบูรณ์ตามเง่ือนไขท่ีผูวิ้จยัไดน้าํเสนอไว ้

        3. ผูบ้ริหารจะตอ้งตระหนกัและเห็นความสาํคญั

ของปัญหาสุขภาพของนกัเรียนอยา่ง 

จริงจงั จะตอ้งมีพนัธะสญัญา มีนโยบายส่งเสริมสุขภาพ

ในสถานศึกษา ประกาศเป็นวิสยัทศัน ์พนัธ 

กิจหรือวตัถุประสงคห์ลกัของสถานศึกษา เพ่ือความ

มุ่งมัน่ในการพฒันานกัเรียน 

        4.  คณะกรรมการการส่งเสริมสุขภาพ ควรจะ

ประกอบดว้ยผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียทั้งภายนอก 

และภายในสถานศึกษา ควรขอความสนบัสนุนช่วยเหลือ

จากหน่วยงานในชุมชน หน่วยงานราชการ/หน่วยงาน

สาธารณสุข 

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 

 ควรนาํรูปแบบการวิจยัน้ีไปทดลองใชก้บั

สถานศึกษา วา่รูปแบบดงักล่าวมีประสิทธิภาพมากนอ้ย

เพียงใดในการทาํงานเท่าท่ีจาํเป็นเพ่ือความสะดวก 

รวดเร็วและปลอดภยัเนน้การทาํงานเป็นทีมอยา่งเป็น

ระบบ มีการฝึกซอ้มการปฏิบติังานทบทวนแผนอยา่ง

สมํ่าเสมอ
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รูปแบบการพฒันาสมรรถนะของผู้บริหารศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกดัองค์การบริหารส่วนตําบลใน

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

A Chief’s Competency Development Model of the Early Childhood Center under the Sub-

District Organization Administration in Northeast Thailand 

 

                                                                                                                                            ภทัรพล โพธิภทัรและ วรีะวฒัน์  อุทยัรัตน์                                                                                                                                                  

บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษาสมรรถนะของผูบ้ริหาร (2) สร้างรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของ

ผูบ้ริหาร และ (3) ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดั

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ ประชากรไดแ้ก่   ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดั

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จาํนวน 2,237 คน  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชไ้ดจ้ากการ

สุ่มตวัอยา่งจาํนวน 327 คน ตามตารางกาํหนดขนาดตวัอยา่งของ Krejcie and Morgan การสุ่มตวัอยา่งอาศยัหลกัความ

น่าจะเป็น โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่  ความถ่ี และค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน นอกจากน้ียงัมีการเก็บขอ้มลูเชิงคุณภาพท่ีใชก้ารสมัภาษณ์เชิงลึก และการประชุมสนทนากลุ่ม โดยใชวิ้ธีการ

วิเคราะห์เน้ือหา ผลการศึกษา พบวา่ (1) สมรรถนะหลกั ภาพรวมความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ส่วนสมรรถนะ

ทางการบริหาร ภาพรวมความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และสมรรถนะตามลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ภาพรวม ความ

คิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (2) การสร้างรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สังกดัองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ประกอบดว้ย องคป์ระกอบ 4 ดา้น คือ  ตวัป้อน 

กระบวนการ ผลผลิต และขอ้มูลป้อนกลบั (3)  การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของ

ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย การตรวจสอบ

รูปแบบการพฒันาสมรรถนะของผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยพิจารณาถึงความถกูตอ้ง ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็น

ประโยชนพ์บวา่ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น 

  

คําสําคัญ: สมรรถนะของผูบ้ริหาร, ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็, องคก์ารบริหารส่วนตาํบล, ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

  

Abstract 

The research aimed to (1) study the competence of the directors of the Early Childhood Center under the 

Sub-District Administration in Northeastern  Thailand  (2) to establish a model to develop the competence and (3) to 

assess the suitability of the development model for  the directors of the Early Childhood Center under the Sub-

District Administration. The research focused upon 2,237 directors of the Early Childhood Center under the Sub-

District Administration in Northeastern Thailand. The samples were 327 directors randomly selected. The statistics 
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used were descriptive statistics. Research results were as follows (1) a study of the basic competence of the directors 

of the Early Childhood Center under the Sub-District Administration in Northeastern Thailand was at the highest 

level. The overview was  at the highest level of managerial competence (2) the establishment of the model to develop 

the competence of the directors of the Early Childhood Center under the Sub-District Administration in Northeastern 

Thailand  comprised of 4 main elements; input, process, output and feedback (3) the overall assessment of the 

development model, in terms of  suitability, potential, and benefits, and it was found that the overall approval existed 

at the highest level in all aspects. 

 

Keywords: directors competency, early childhood center, district organization administration, northeast 

 

ความนํา  

กรอบทิศทางการพฒันาการศึกษา ในช่วง

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.

2550 – 2554) ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนการศึกษาแห่งชาติ 

(พ.ศ.2545 – 2559) ท่ีมุ่งเนน้การพฒันาการศึกษาอยา่ง

ครอบคลุม เพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตในทุก ๆ ดา้น 

ประกอบกบัยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพคนและ

สงัคมไทยสู่สงัคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ท่ีได้

กาํหนดไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2550 – 2554) และการทบทวนสภาพ

ปัญหาของการจดัการศึกษาท่ีผา่นมา รวมทั้งความ

เปล่ียนแปลงของบริบทต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว

ภายใตก้ระแสโลกาภิวตันท่ี์มีอิทธิพลต่อการจดัการศึกษา

ของประเทศ ทาํใหก้ารศึกษาในทุกภาคส่วน ทุกระดบั ทั้ง

ในส่วนกลาง เขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษาโดยเฉพาะ

อยา่งยิ่งการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ทั้ง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล และองคก์าร

บริหารส่วนตาํบล ท่ีตอ้งรับถ่ายโอนภารกิจการจดั

การศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ตาม

พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 

 แต่เน่ืองจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความ

แตกต่างกนัทั้งในดา้นความพร้อมและศกัยภาพ เม่ือ

พิจารณาจากแนวทางการดาํเนินงานจดัการศึกษาของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นสามารถดาํเนินการได ้2 

แนวทางคือ การดาํเนินการจดัการศึกษาเอง หรือการมี

ส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการจดัการศึกษาในสถานศึกษา

สงักดัอ่ืน ๆ การดาํเนิน การจดัการศึกษาเองสามารถ

ดาํเนินการได ้2 กรณี คือ  (1) ดาํเนินการจดัตั้ง

สถานศึกษาข้ึนเองภายในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

นั้น ๆ  (2) ดาํเนินการรับถ่ายโอนภารกิจการจดัการศึกษา 

โดยรัฐจะถ่ายโอนภารกิจการจดัการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็น

ผูบ้ริหารจดั การศึกษาเอง  ซ่ึงเป็นไปตาม 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ.2542แกไ้ข

เพ่ิมเติมฉบบัท่ี 2  และกฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑ์

และวิธีการประเมินความพร้อมในการจดัการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2547  

 การจดัการดา้นการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ เกิด

ประสิทธิผล ประหยดัและเกิดประโยชนต่์อทุกคน ใน

ภาพรวมจาํตอ้งมีการตระเตรียมวางแผนดาํเนินการ 

จดัระบบการศึกษาใหค้รบทุกประเภท และทุกระดบั นบั

แต่การศึกษาขั้นปฐมวยั จนถึงอุดมศึกษาในส่วนของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล รัฐบาลไดมี้นโยบายใหบ้ริหาร

จดัการดา้นศึกษาแก่เดก็ปฐมวยัในพ้ืนท่ี โดยใหอ้งคก์าร

บริหารส่วนตาํบลทุกแห่งเปิดศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ อยา่ง

นอ้ย ตาํบลละ 1 แห่ง ในระยะเวลาท่ีผา่นมาการจดัการ
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ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ในบางแห่งขององคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลกมี็ประสบความสาํเร็จบา้ง บางพ้ืนท่ีกไ็ม่ประสบ

ความสาํเร็จเท่าท่ีควร และบางพ้ืนท่ีกไ็ม่ประสบ

ความสาํเร็จเลย  ซ่ึงปัจจยัสาํคญัในการจดัการเร่ืองศูนย์

พฒันาเดก็เลก็ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเท่าท่ี

มองเห็นได ้ประกอบดว้ยหลายปัจจยั อาทิ ดา้นรายได้

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีนาํมาบริหารจดัการ  

ความสามารถของบุคลากร ความใส่ใจของผูบ้ริหารศูนย์

พฒันาเดก็เลก็ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน

ของผูป้กครองเด็ก เป็นตน้ ในภาพรวมของประเทศแลว้ 

การบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เกิดความ

หลากหลายและแตกต่างกนัอย่างมีนยั  ดงันั้น หากจะให้

เกิดความพร้อมทางดา้นการศึกษาของเดก็นบัแต่วยั

เร่ิมตน้ เพ่ือนาํไปสู่การพฒันาในดา้นต่าง ๆ ไม่วา่ ดา้น

ร่างกาย   ดา้นอารมณ์ ดา้นสงัคม สติปัญญา และจิตใจ

จาํเป็นตอ้งมีการตระเตรียมเดก็ใหเ้กิดความพร้อมในทุก

ดา้นก่อนเขา้สู่ระบบการศึกษาในระดบัประถมศึกษา  

ผูวิ้จยัจึงสนใจท่ีจะหารูปแบบการพฒันาสมรรถนะของ

ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สังกดัองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ข้ึน 

ซ่ึงคาดหวงัวา่ ผลการวิจยัคร้ังน้ีจะส่งผลใหผู้บ้ริหารศูนย์

พฒันาเดก็เลก็ มีขีดความสามารถสูงข้ึนในการบริหาร

จดัการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดัองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล ใหป้ระสบความสาํเร็จตามนโยบาย ภารกิจและ

เป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิด

ประโยชนต่์อองคร์วม และประหยดังบประมาณในการ

บริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต่อไป 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย  

1. เพ่ือศึกษาสมรรถนะของผูบ้ริหารศูนย์

พฒันาเดก็เลก็สงักดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

2. เพ่ือสร้างรูปแบบการพฒันาสมรรถนะ

ของผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดัองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

 3. เพ่ือประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการ

พฒันาสมรรถนะของผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดั

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ของประเทศไทย 
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กรอบแนวคิดการวจัิย 

 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

การวิจยัเร่ืองรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของ

ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สังกดัองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มุ่ง

ศึกษาภายใตห้ลกัการตามแนวคิดของสาํนกังาน ก.พ.และ

ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินท่ีไดจ้ดัทาํคู่มือ

สมรรถนะสาํหรับส่วนราชการ  เพ่ือใชป้ระกอบการ

กาํหนดสมรรถนะไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเป็นมาตรฐาน

เดียวกนั ตามหลกัแนวคิดของ Mc Cleland and Spencer 

(1994) และ Parry (1998)  ซ่ึงไดก้ล่าววา่สมรรถนะคือ

กลุ่มของความรู้ (knowledge ) ทกัษะ (skill  และ

คุณลกัษณะ (attributes ) ท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีผลกระทบต่อ

งานหลกัของตาํแหน่งงานหน่ึง ๆ โดยผูวิ้จยัไดน้าํแนวคิด

ดา้นสมรรถนะหลกั (core competency) 5 ดา้นของ

สาํนกังาน ก.พ. ประกอบดว้ย การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ   การ

บริการท่ีดี การสัง่สมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ การยึด

มัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม และการ

ทาํงานเป็นทีม และสมรรถนะทางการบริหารของ ก.พ. 
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(managerial competency) (6) ดา้น ประกอบดว้ย สภาวะ

ผูน้าํ วิสยัทศันก์ารวางกลยทุธ์ภาครัฐ, ศกัยภาพเพ่ือนาํการ

ปรับเปล่ียน, การควบคุมตนเอง และการสอนงานและ

การมอบหมายงาน รวมทั้ง สมรรถนะของกรมส่งเสริม

การปกครองทอ้งถ่ินดา้นองคก์รและสมรรถนะประจาํ

ตาํแหน่งงาน  (2551) จาํนวน 9 ดา้น ประกอบดว้ย ความ

เขา้ใจองคก์รและระบบราชการ การพฒันาศกัยภาพ

บุคคล ภาวะผูน้าํ การคิดเชิงวิเคราะห์ การมองภาพองค์

รวม การดาํเนินการเชิงรุก การสืบเสาะหาขอ้มลู การ

ส่ือสารจูงใจ และความถูกตอ้งและคุณภาพของงาน  และ

สมรรถนะดา้นบริหาร(professional competency) ท่ี

จาํเป็นในดา้นการจดัการปฐมวยัศึกษา  2  ดา้นคือดา้น

การประสานความร่วมมือระหวา่งหน่วยงาน(Morrison, 

1998) ซ่ึงลกัษณะของกิจกรรมความร่วมมือใน

สถานศึกษา และดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มใน

สถานศึกษาปฐมวยั  โดยจาํแนกสภาพแวดลอ้มใน

สถานศึกษาปฐมวยั เป็น 3 ดา้น คือ สภาพแวดลอ้มทาง

กายภาพ ไดแ้ก่ อาคารสถานท่ี บริเวณ สนาม วสัดุ

อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้การจดัเน้ือท่ี และการใชส้อย 

สภาพแวดลอ้มดา้นกิจกรรมและประสบการณ์ ไดแ้ก่ 

ตารางกิจกรรมประจาํวนั สดัส่วนของเวลาและกิจกรรมท่ี

กาํหนด ประสบการณ์เรียนรู้ต่าง ๆ และสภาพแวดลอ้ม

ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ไดแ้ก่ บรรยากาศ 

ลกัษณะของปฏิสัมพนัธ์ของเด็กกบัผูอ่ื้น จาํนวนเดก็ 

อตัราส่วนของครูกบัเด็ก กลุ่มอายขุองผูเ้รียน บุคลิกภาค

และท่าทีของครู โดยนาํกลุ่มความรู้ ทกัษะและ

คุณลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้มาสมัพนัธ์กบัผลงานและ

สามารถวดัผลเปรียบเทียบกบัมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับ

และเป็นส่ิงท่ีสามารถเสริมสร้างข้ึนได ้โดยผา่นการ

ฝึกอบรมสัมมนา   

 

วธีิดําเนินการวจัิย  

 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัแบบผสมผสาน โดย

แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน 

. ขั้นตอนท่ี 1  ศึกษาสมรรถนะของผูบ้ริหารศูนย์

พฒันาเดก็เลก็สงักดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  

. ขั้นตอนท่ี 2  สร้างรูปแบบการพฒันาสมรรถนะ

ของผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดัองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  

. ขั้นตอนท่ี 3  ประเมินความเหมาะสมของ

รูปแบบการพฒันาสมรรถนะของผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็

เลก็สงักดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ตอนท่ี 1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ 

ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ จาํนวน 2,237 คน ไดก้ลุ่ม

ตวัอยา่ง จาํนวน 327 คน โดยมีวิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง

แบบตารางกาํหนดขนาดตวัอยา่ง Krejcie and Morgan 

 ตอนท่ี 2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการสร้างรูปแบบ

การพฒันาสมรรถนะของผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็

สงักดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย คร้ังน้ี คือ 

ผูท้รงคุณวฒิุดา้น การบริหารศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ จาํนวน  

10 ท่าน 

 ตอนท่ี 3 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการประเมินความ

เหมาะสมของรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของผูบ้ริหาร

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลใน

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย คร้ังน้ี คือ 

ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการบริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็จาํนวน  

10  ท่าน 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

 1. แบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์ 

 2. แนวทางเพ่ือการสนทนากลุ่มเก่ียวกบัรูปแบบ

การพฒันาสมรรถนะของผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2558 299

สงักดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

 3. การจดัประชุมสนทนากลุ่มรวมจาํนวน 105 

ขอ้ 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 เกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง การเกบ็

แบบสอบถาม การสมัภาษณ์เชิงลึก และการประชุม

สนทนากลุ่ม 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ค่าเฉล่ีย (mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(standard deviation) ทาํการวิเคราะห์ขอ้มลูองคป์ระกอบ 

(factor analysis) ดว้ยวิธี Principal-Component Analysis 

(PC) และใชวิ้ธีหมุนแกนออโธกอนอลแบบวาริแมกซ์ 

วิเคราะห์ขอ้มลูเชิงพรรณนาทั้งหมดดว้ยสถิติ ค่าความถ่ี 

และค่าร้อยละ จากนั้นนาํเสนอในรูปของตารางประกอบ

ความเรียง 

 

ผลการวจัิย  

1. ผลการศึกษาสมรรถนะของผูบ้ริหารศูนย์

พฒันาเดก็เลก็สงักดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย สมรรถนะหลกั 

(core competency) ภาพรวมความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นบริการท่ีดี ดา้นการ

สัง่สมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ ดา้นการมุ่งผลสาํฤทธ์ิ 

และดา้นการทาํงานเป็นทีม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด สาํหรับ

ดา้นการยึดมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม 

อยูใ่นระดบัมาก เท่านั้น ตามลาํดบั สมรรถนะทางการ

บริหาร (managerial competency) ภาพรวมความคิดเห็น

อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดงัน้ี ดา้นศกัยภาพเพ่ือนาํการ

ปรับเปล่ียนและดา้นภาวะผูน้าํ โดยเรียงลาํดบั สมรรถนะ

ตามลกัษณะงานท่ีปฏิบติั (functional competency) 

ภาพรวม ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณา

รายประเดน็ พบวา่ ดา้นการส่ือสารจูงใจ ดา้นการมอง

ภาพองคร์วม ดา้นสภาพแวดลอ้มในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

ดา้นความถกูตอ้งและคุณภาพงาน ดา้นประสานความ

ร่วมมือ ดา้นการสืบเสาะหาขอ้มลู ดา้นการคิดเชิง

วิเคราะห์ ดา้นการพฒันาศกัยภาพบุคคล อยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด สาํหรับดา้นการดาํเนินการเชิงรุก ดา้นความเขา้ใจ

องคก์รและระบบราชการ อยูใ่นระดบัมาก เรียงตามลาํดบั 

2. ผลการสร้างรูปแบบการพฒันาสมรรถนะ

ของผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดัองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

 รูปแบบการพฒันาสมรรถนะของผูบ้ริหารศูนย์

พฒันาเดก็เลก็สงักดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยประกอบดว้ย 

องคป์ระกอบ 4 ดา้น คือ 

                1.1 ตวัป้อน (Input) การใหอ้งคค์วามรู้

ท่ีจาํเป็น (body of knowledge) ประกอบดว้ย กระบวน

ทศัน ์(Paradigm Shift) และ แนวคิดสมรรถนะ 

(competency) 

 เง่ือนไข 

  วิทยากรตอ้งทาํใหผู้เ้ขา้รับพฒันาเขา้ใจ

คาํวา่ กระบวนทศัน ์ใหช้ดัเจนก่อนท่ีจะดาํเนินการใน

ขั้นตอนต่อไป 

  วิทยากรตอ้งมีมโนทศันใ์นเร่ืองท่ีจะ

บรรยายเป็นอยา่งดี 

  วิทยาการตอ้งมีความสามารถในการ

ถ่ายทอดอยา่งดี 

  1.2 กระบวนการ (process) การทาํให้

เกิดทกัษะ (skills) ประกอบดว้ย การเขียนแผนพฒันา

ตนเอง การปฏิบติัในสภาพจริง และการประเมินผลการ

พฒันาสมรรถนะ 

 เง่ือนไข 

  ผลการประเมินจากแบบสอบถาม

สมรรถนะเป็นขอ้มลูดา้นหน่ึงเท่านั้น 
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  กระตุน้ใหผู้เ้ขา้รับพฒันาเกิดความ

มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาตนเอง 

  ผูเ้ขา้รับการพฒันาสมรรถนะตอ้งนาํ

บริบทท่ีตนเองทาํงานอยูม่าร่วมวิเคราะห์ดว้ย 

  ผูเ้ขา้รับการพฒันาตอ้งเขียนแผนการ

พฒันาตนเองท่ีปฏิบติัไดจ้ริงในบริบทท่ีตนเองปฏิบติังาน

อยู ่

  1.3 ผลผลิต (Output) ของสมรรถนะ 

สาํหรับผูบ้ริหารศูนยแ์ละผูป้ฏิบติังานศูนย ์

 เง่ือนไข 

  วิทยากรพ่ีเล้ียงตอ้งมีการติดตามอยา่ง

เน่ือง 

  ใชแ้บบสอบถามประเมินผลการพฒันา

สมรรถนะ ตามผนวก ก. 

  1.4 ขอ้มลูป้อนกลบั (Feedback) 

ประกอบดว้ย 

    ผูเ้ขา้รับการพฒันามีสมรรถนะสาํหรับบริหาร

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลใน

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเป็นไปตาม

เกณฑม์าตรฐาน 

         ผูเ้ขา้รับการพฒันามีสมรรถนะสาํหรับ

บริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดัองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยไม่

เป็นตามเกณฑม์าตรฐาน 

 เง่ือนไข ตอ้งนาํผลการประเมินการพฒันา

สมรรถนะมากาํหนดกรอบการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

3. ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ

การพฒันาสมรรถนะของผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็

สงักดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย การตรวจสอบ

รูปแบบการพฒันาสมรรถนะของผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็

เลก็สงักดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยพิจารณาถึง

ความถกูตอ้ง ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความ

เป็นประโยชนพ์บวา่ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุก

ดา้น 

 

การอภิปรายผล  

รูปแบบการพฒันาสมรรถนะของผูบ้ริหารศูนย์

พฒันาเดก็เลก็สงักดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ประกอบดว้ย 

องคป์ระกอบ 4 ดา้น คือ (1) ตวัป้อน (input) การใหอ้งค์

ความรู้ท่ีจาํเป็น (body of knowledge) ประกอบดว้ย 

กระบวนทศัน ์(paradigm shift) และ แนวคิด สมรรถนะ 

(competency) (2) กระบวนการ (process) การทาํใหเ้กิด

ทกัษะ (skills) ประกอบดว้ย การเขียนแผนพฒันาตนเอง 

การปฏิบติัในสภาพจริง และการประเมินผลการพฒันา

สมรรถนะ (3) ผลผลิต (output) ของสมรรถนะ สาํหรับ

ผูบ้ริหารศูนยแ์ละผูป้ฏิบติังานศูนย ์และ(4) ขอ้มลู

ป้อนกลบั (Feedback) ประกอบดว้ย (4.1) ผูเ้ขา้รับการ

พฒันามีสมรรถนะสาํหรับบริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็

สงักดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน และ (4.2) ผูเ้ขา้รับการพฒันามีสมรรถนะ

สาํหรับบริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดัองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ไม่เป็นตามเกณฑม์าตรฐาน ซ่ึงในประเดน็ของรูปแบบ

สอดคลอ้งกบัความหมายท่ี เสรี  ชดัแชม้ (2538, หนา้ 3), 

อุทยั บุญประเสริฐ (2546, หนา้ 31), อุทุมพร จามรมาน 

(2541, หนา้ 22), Bardo and Hartman (1982, p. 70), 

Good (1973), Keeves (1988, p. 559) และ Willer (1967, 

p. 15) กล่าวถึง ส่ิงท่ีแสดงโครงสร้างของความเก่ียวขอ้ง

ระหวา่งชุดของ ปัจจยัหรือตวัแปรต่าง ๆ หรือ

องคป์ระกอบท่ีสาํคญัในเชิงความสมัพนัธ์หรือเหตุผลซ่ึง

กนัและกนั เพ่ือช่วยเขา้ใจขอ้เท็จจริงหรือปรากฏการณ์ใน

เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั

คุณลกัษณะของรูปแบบท่ีดีท่ี Keeves (1988, p. 560) 

กล่าวไวว้า่ รูปแบบท่ีใชป้ระโยชนไ์ด ้ควรประกอบดว้ย
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ความสมัพนัธ์อยา่งมีโครงสร้าง (structural relationship) 

มากกวา่ความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกนัแบบรวม ๆ 

(associative relationship) และเป็นไปในทิศทางเดียวกบั

สอดคลอ้ง กบันกัวิชาการหลายท่าน ประกอบดว้ยอุทยั  

บุญประเสริฐ (2546, หนา้ 36)  ท่ีนิยาม วา่ รูปแบบ

หมายถึง ส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นความสมัพนัธ์ของ

องคป์ระกอบท่ีสาํคญั ๆ ในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดโดยเฉพาะ 

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

นามธรรมของจริง หรือภาพจาํลองของสภาพการณ์อยา่ง

ใดอยา่งหน่ึง  ซ่ึงอาจจะมีตั้งแต่รูปแบบอยา่งง่าย ไปจนถึง

รูปแบบท่ีมีความซบัซอ้นมาก ๆ มีทั้งรูปแบบเชิงกายภาพ 

(Physical Model) เช่น รูปแบบหอสมุด รูปแบบเคร่ืองบิน

ขบัไล่ เอฟ 16  เป็นตน้  และรูปแบบเชิงคุณลกัษณะ 

(Qualitative Model)  ท่ีใชอ้ธิบายสภาพการณ์หรือ

ปรากฏการณ์ดว้ยภาษาหรือสญัลกัษณ์ต่าง ๆ Bardo and 

Hartman (1982, p. 70)  กล่าวว่า  รูปแบบในทาง

สงัคมศาสตร์หมายถึง ชุดของ   ขอ้ความเชิงนามธรรม

เก่ียวกบัปรากฏการณ์ท่ีสนใจ เพ่ือใชใ้นการนิยาม

คุณลกัษณะและ / หรือ บรรยายคุณลกัษณะท่ีสาํคญั ๆ 

ของปรากฏการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือใหง่้ายต่อการทาํ

ความเขา้ใจ รูปแบบจึงไม่ใช่การบรรยายหรืออธิบาย

ปรากฏการณ์อยา่งละเอียดทุกแง่ทุกมุม  เพราะการทาํ

เช่นน้ีจะทาํใหรู้ปแบบมีความซบัซอ้น และยุง่ยากเกินไป

ในการท่ีจะทาํความเขา้ใจ ซ่ึงทาํใหคุ้ณค่าของรูปแบบนั้น

ดอ้ยลงไป ส่วนการท่ีจะระบุวา่รูปแบบหน่ึง ๆ   จะตอ้งมี

รายละเอียดมากนอ้ยเพียงใดจึงจะเหมาะสม และรูปแบบ

นั้น ๆ ควรมีองคป์ระกอบอะไรบา้ง ไม่ได ้มีขอ้กาํหนด

เป็นการตายตวั  ทั้งน้ีก็แลว้แต่ปรากฏการณ์แต่ละอยา่ง 

และวตัถุประสงคข์องผูส้ร้าง รูปแบบท่ีตอ้งการจะอธิบาย

ปรากฏการณ์นั้น ๆ Keeves (1998, p. 559)  กล่าววา่  

รูปแบบหมายถึง การแสดงโครงสร้างเพ่ือใชศึ้กษา

ความสมัพนัธ์ของตวัแปร สมาน   อศัวภูมิ (2545, หนา้ 

11)  กล่าววา่  รูปแบบหมายถึง ส่ิงหรือวิธีการดาํเนินงาน

ท่ีเป็น   ตน้แบบของอยา่งใดอย่างหน่ึง  เช่น  รูปแบบ

ส่ิงก่อสร้าง รูปแบบในการพฒันาชนบท รูปแบบในการ

หาเสียงของผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นผูแ้ทนราษฎร เป็นตน้ 

กรรณิกา เจิมเทียนชยั (2544, หนา้ 82)  กล่าววา่  รูปแบบ

หมายถึง แบบจาํลองอยา่งง่ายหรือ  ยอ่ส่วนของ

ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีผูเ้สนอไดศึ้กษาและพฒันาข้ึน เพ่ือ

แสดงอธิบายปรากฏการณ์ใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึนหรือบางกรณี

อาจใชป้ระโยชนใ์นการทาํนายปรากฏการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน 

ตลอดจนใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินการอยา่งใดอยา่ง

หน่ึงต่อไป พลูสุข หิงคานนท ์ (2544, หนา้ 50)  กล่าววา่  

รูปแบบ  หมายถึง  ส่ิงท่ีแสดงโครงสร้างทางความคิด 

องคป์ระกอบและความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบต่าง ๆ 

ท่ีสาํคญัของเร่ืองท่ีศึกษา อุทุมพร จามรมาน (2541, หนา้ 

22-25) กล่าววา่ โมเดลหมายถึง โครงสร้างของความ

เก่ียวขอ้งของหน่วยต่าง ๆ หรือตวัแปรต่าง ๆ ดงันั้น 

โมเดลจึงน่าจะมีมากกวา่ 1 มิติ หลายตวัแปร และตวัแปร

ต่างมีความเก่ียวขอ้งซ่ึงกนัและกนัในเชิงความสมัพนัธ์

หรือเชิงเหตุและผล โดยสรุปแลว้รูปแบบการพฒันา

วฒันธรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความเป็นองคก์รแห่งการ

เรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสงักดักรุงเทพมหานคร

เป็นไปตามการใหค้วามหมายหรือนิยามท่ีวา่รูปแบบเป็น

ส่ิงท่ีไดรั้บการพฒันาข้ึนเพ่ืออธิบายหรือแสดงใหเ้ห็นถึง

องคป์ระกอบสาํคญั ๆ ของเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงใหเ้ขา้ใจได้

ง่ายข้ึนเพ่ือเป็นแนวทางในการดาํเนินการอยา่งใดอยา่ง

หน่ึงต่อไป หรือ คือ  รูปแบบท่ีเป็นแบบจาํลองของส่ิงท่ี

เป็นรูปธรรม  ในรูปแบบท่ีเป็นแบบจาํลองของส่ิงท่ีเป็น

นามธรรม  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความหมายท่ี  Tosi and  

Carroll  (1982, p. 163)  กล่าวถึงเอาไวว้า่  รูปแบบเป็น

นามธรรม  ของจริงหรือภาพจาํลองของสภาพการณ์อยา่ง

ใดอยา่งหน่ึง  ซ่ึงอาจจะมีตั้งแต่รูปแบบอยา่งง่าย  ไป

จนถึง   รูปแบบท่ีมีความสลบัซบัซอ้นมาก ๆ และมีทั้ง

รูปแบบทางกายภาพ  (physical model)  ท่ีเป็น

แบบจาํลองของวตัถุ  หรือ ส่ิงท่ีไดรั้บการพฒันาข้ึนเพ่ือ

อธิบายหรือแสดงใหเ้ห็นถึงองคป์ระกอบสาํคญั ๆ  ของ

หลกัการหรือแนวคิดเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงใหเ้ขา้ใจไดง่้ายข้ึน  
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เพ่ือเป็นแนวทางในการดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึง

ต่อไป 

 สาํหรับองคป์ระกอบของรูปแบบสอดคลอ้งกบั

แนวคิดของการจดักระบวนการอบรม (training process) 

ตามกรอบ รูปแบบเชิงระบบของเบอร์ทาลนัฟ์ฟ่ี ซ่ึงเป็น

การอบรมเชิงกระบวนการท่ีประกอบดว้ย องคป์ระกอบ 

3 ดา้น คือ การใหอ้งคค์วามรู้ (body of knowledge) การ

ทาํใหเ้กิดทกัษะ (Skills) ท่ีจาํเป็น ประกอบดว้ย และ

สมรรถนะท่ีจาํเป็น ในประเดน็ของสมรรถนะสอดคลอ้ง

กบัแนวทางกาํหนดสมรรถนะชองสาํนกังานขา้ราชการ

พลเรือนตามท่ีบริษทัท่ีปรึกษา (บริษทั เฮย ์กรุ๊ป จาํกดั) 

ซ่ึงบริษทัไดด้าํเนินการในองคก์ารภาครัฐในต่างประเทศ 

และเสนอ สมรรถนะหลกั(core competency) สมรรถนะ

ทางการบริหาร (managerial competency) และสมรรถนะ

ตามลกัษณะงานท่ีปฏิบติั (functional competency) ซ่ึง

สมรรถนะหลกัของ ก.พ. (core competency) ไดห้มายถึง 

คุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ีกาํหนดเป็นคุณลกัษณะร่วม

ของขา้ราชการพลเรือนทั้งระบบ เพ่ือหล่อหลอม ค่านิยม 

และพฤติกรรมท่ีพึงประสงคร่์วมกนั ประกอบดว้ย 5 ขอ้ 

(1) การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ หมายถึง   ความมุ่งมัน่และตั้งใจท่ี

จะปฏิบติัหนา้ท่ีราชการใหดี้ ใหมี้ประสิทธิผล หรือใหสู้ง

เกินกวา่มาตรฐานท่ีมีอยู ่ยงัรวมถึงการรังสรรค ์การ

พฒันาผลงาน หรือการปฏิบติังานท่ียากและทา้ทายอีก

ดว้ย (2) บริการท่ีดี  หมายถึง  ความมุ่งมัน่ ความตั้งใจ 

และความพยายามท่ีจะใหบ้ริการแก่ผูม้าขอรับบริการจาก

งานในหนา้ท่ีราชการของตนหรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งท่ี

ตนเองสามารถท่ีจะใหบ้ริการได ้ไม่วา่การใหบ้ริการต่อ

ประชาชน ขา้ราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีติดต่อของ

รับบริการ (3) การสัง่สมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ  

หมายถึง  ความสนใจใฝ่รู้ ในอนัท่ีจะสัง่สมความรู้ 

ความสามารถของตน ดว้ยการศึกษา คน้ควา้ และพฒันา

ตนเองอยา่งต่อเน่ือง จนสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ทาง

วิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ือใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ี

ราชการใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดได ้(4) การยึดมัน่ในความ

ถกูตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม  หมายถึง  การดาํรงตน

และการประพฤติปฏิบติัตนในวิถีแห่งความดีงาม ความ

ถกูตอ้ง ทั้งในกรอบของกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพ่ือภาพลกัษณ์ ศกัด์ิศรี 

ช่ือเสียงและเกียรติยศของความเป็นขา้ราชการท่ีดีและ (5) 

การทาํงานเป็นทีมหมายถึง  ความตั้งใจและความพร้อมท่ี

จะทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น หรือเป็นส่วนหน่ึงของทีม 

หน่วยงาน หรือส่วนราชการ โดยผูป้ฏิบติัมีฐานะเป็น

สมาชิก ไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งอยู่ในฐานะหรือตาํแหน่ง

หวัหนา้ทีมแต่เพียงตาํแหน่งเดียว และรวมถึง

ความสามารถในการสร้างและรักษาสมัพนัธภาพกบั

สมาชิกในทีมดว้ย สาํหรับสมรรถนะทางการบริหาร 

(managerial competency เป็นไปตามกรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ในฐานะส่วน

ราชการไดจ้ดัทาํคู่มือสมรรถนะ (2554) สาํหรับ

ขา้ราชการกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินตามแนวทาง

ของสาํนกังาน ก.พ. ไดแ้ก่ ภาวะผูน้าํ และศกัยภาพเพ่ือนาํ

การปรับเปล่ียนซ่ึงหมายถึง ศกัยภาพของผูบ้ริหารท่ี

จะตอ้งสามารถคิด ริเร่ิม และมีความพร้อมท่ีจะเผชิญหนา้

กบัความเปล่ียนแปลงในทุกรูปแบบ ผูบ้ริหารของส่วน

ราชการจะตอ้งใชค้วามสามารถหรือศกัยภาพของตน

ผลกัดนัใหก้ารปรับเปล่ียนดาํเนินต่อไปอยา่งราบร่ืน .ใน

เร่ืองสมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะงาน (functional 

competency)  หมายถึง คุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ี

กาํหนดเป็นคุณลกัษณะเฉพาะตามหนา้งานท่ีปฏิบติั 

ประกอบดว้ย ความเขา้ใจองคก์รและระบบราชการการ

พฒันาศกัยภาพบุคคล  การคิดเชิงวิเคราะห์ การมองภาพ

องคร์วม การดาํเนินงานเชิงรุก  การสืบเสาะหาขอ้มลู 

ศิลปะการส่ือสารจูงใจ ความถกูตอ้งและคุณภาพงาน การ

ประสานความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานและการจดั

สภาพแวดลอ้มในศูนยพ์ฒันาเดก็ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

แนวทางของ ก.พ.กาํหนด นอกน้ีจากยงัเป็นไปตามแนว

ทางการประเมินสมรรถนะในการทาํงานและกาํหนด

แผนพฒันารายบุคคล วตัถุประสงคข์องการประเมิน
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สมรรถนะในการทาํงานเพ่ือใชใ้นการพฒันาบุคลากร

และเพ่ือใชใ้นการปรับปรุงงาน  เพ่ือพฒันาบุคลากรให้

สามารถทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร เพ่ือใหเ้ห็น

ภาพปัญหาและอุปสรรคในการทาํงานเพ่ือเป็นขอ้มลูใน

การปรับปรุงระบบและพฒันาบุคลากร เพ่ือใหบ้รรยากาศ

ในการทาํงานร่วมกนัของบุคลากรเป็นไปอยา่ง

สร้างสรรคแ์ละร่วมกนัพฒันาองคก์รใหบ้รรลุตาม

เป้าหมาย และเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของการพิจารณาความดี 

ความชอบประจาํปีของพนกังานผูรั้บผิดชอบในการ

ประเมินสมรรถนะ  การประเมินระบบสมรรถนะ ใชว้ดั

ระดบัความสามารถท่ีมีอยู ่จริงของบุคลากร เปรียบเทียบ

กบัระดบัของสมรรถนะท่ีองคก์ารคาดหวงัในแต่ละ

ตาํแหน่งงาน ทั้งน้ีการประเมินของแต่ละองคก์รนั้น อาจ

แตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคใ์นการนาํระบบ 

สมรรถนะมาใช ้และความพร้อมของบุคลากร ตลอดจน

ทรัพยากรและเวลาวิธีการประเมิน ระบบสมรรถนะ และ

ไปในทิศทางเดียวกบั ชชัรินทร์  ชวนวนั (2552) ท่ีได้

ศึกษาวิจยัเร่ือง รูปแบบการประเมินสมรรถนะขา้ราชการ 

สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ

ศึกษารูปแบบสมรรถนะขา้ราชการสาํนกังาน

ปลดักระทรวงศึกษาธิการ องคป์ระกอบและตวัช้ีวดั

สมรรถนะเพ่ือการพฒันาขา้ราชการสาํนกังาน

ปลดักระทรวงศึกษาธิการ โดยแบ่งการศึกษาเป็น 3 ตอน

คือตอนท่ี 1 การศึกษารูปแบบสมรรถนะองคป์ระกอบ

และตวัช้ีวดัสมรรถนะ และรูปแบบการประเมิน

สมรรถนะขา้ราชการสาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

ดว้ยเทคนิคการวิจยัอนาคตแบบ Ethnographic Delphi 

Research (EDFR) ขั้นตอนท่ี 2 สร้างรูปแบบการประเมิน

สมรรถนะขา้ราชการสาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

และขั้นตอนท่ี 3 การนาํเสนอรูปแบบการประเมิน

สมรรถนะไปประชุมกลุ่มจากผูท้รงคุณวฒิุเพ่ือตรวจสอบ

ความเป็นไปได ้ผลการวิจยัพบวา่องคป์ระกอบและ

ตวัช้ีวดัสมรรถนะเพ่ือการพฒันาขา้ราชการประเภท

สมรรถนะช่ือ สมรรถนะ  นิยามสมรรถนะ  ระดบั

สมรรถนะ  กาํหนดเป็น5 ระดบัคือ เร่ิมตน้  ขั้นเรียนรู้  

ขั้นสามารถปฏิบติัได ้ขั้นชาํนาญ  ขั้นเช่ียวชาญ  และ

ตวัช้ีวดัสมรรถนะ  ส่วนรูปแบบการประเมินสมรรถนะ

นาํเสนอหลกัการเชิงระบบ (system approach) 3 ขั้นตอน 

ปัจจยันาํเขา้  การเตรียมการวางแผนการประเมิน  ขั้น

กระบวนการและขั้นผลิต ผูท้รงคุณวฒิุสรุปความเป็นไป

ไดแ้ละสามารถนาํไปประเมินขา้ราชการไดใ้นระดบัมาก 

  

ข้อเสนอแนะ  

 1. ผลการวิจยั พบวา่ สมรรถนะหลกั (core 

competency) ดา้นการสัง่สมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 

อยูใ่นระดบัมากเท่านั้น เห็นควรให ้กรมส่งเสริมการ

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย พิจารณา

กาํหนดแนวทางหรือนโยบายในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

2. องคก์รบริหารส่วนตาํบล ควรพิจารณาให้

ความสาํคญักบัสมรรถนะหลกั (core competency) 

สมรรถนะทางการบริหาร (managerial competency) และ

สมรรถนะตามลกัษณะงานท่ีปฏิบติั (functional 

competency) อยา่งต่อเน่ือง พร้อมทั้งสนบัสนุนทรัพยากร

ในการพฒันาสมรรถนะ 

3. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สามารถนาํองคป์ระกอบ

ของรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของผูบ้ริหารศูนย์

พฒันาเดก็เลก็สงักดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยไปปฏิบติัได ้

4. ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็

สามารถนาํองคป์ระกอบของรูปแบบการพฒันา

สมรรถนะของผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดัองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทยไปปฏิบติัได ้
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รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ทีส่่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้

ห้าด้าน ของนักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง วทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จังหวดัชุมพร 

The Model of Learning Affecting on the Learning Achievement of the Five Standard 

Criteria of Master of Business Administration’s Students King Mongkut's Institute of 

Technology Lad Krabang, Prince of Chumphon Campus 

            

  

                                                                                                                                                        สุดาพร สาวม ่วง                                                                                                                  

บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัผสมระหวา่งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีวตัถุประสงค ์เพ่ือสร้าง ทดลองใชแ้ละ 

ประเมินผล ตลอดจนเผยแพร่รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อสมัฤทธ์ิผลทางการเรียน ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้

หา้ดา้นซ่ึงไดแ้ก่  ดา้นคุณธรรม จริยธรรม  ดา้นความรู้  ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล

และความรับผิดชอบ และ ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ของ

นกัศึกษา ในวิชาการจดัการการตลาด รหสั 11607101  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต แขนงบริหารธุรกิจ ชั้นปีท่ี1 

ภาคการศึกษาท่ี1 ปีการศึกษา 2557 ของ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร  ลาดกระบงั วิทยาเขตชุมพรเขตร

อุดมศกัด์ิ จงัหวดัชุมพร ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาจาํนวน31 คน เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการวิจยั และเกบ็รวบรวมขอ้มลูไดแ้ก่ แผนการสอน แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน  

แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบบนัทึกการสอน แบบประเมินจากการนิเทศการสอนของผูท้รงคุณวฒิุ สถิติท่ีใชใ้นการ

วิจยัไดแ้ก่ การแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบวา่ รูปแบบการจดัการเรียนการ

สอนแบบบูรณาการท่ีใชเ้ช่น  วิธีสอนแบบบรรยาย  วิธีสอนแบบใชก้รณีตวัอยา่ง  แบบใชส่ื้อวิดิโอ ยทููบ การประกวด  

และวิธีใชเ้พาเวอร์พอ้ย และอ่ืนๆ  ท่ีไดส้ร้างข้ึนตามแผนการสอน (course syllabus) และ ทดลองใชท้าํใหก้ลุ่มเป้าหมาย

มีพฒันาการ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ดา้นโดยนกัศึกษามีพฒันาการเรียนรู้ท่ีเพ่ิมข้ึนหลงัการเรียนในเชิงบวก 

 

คําสําคัญ : รูปแบบการจดัการเรียนรู้ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หา้ดา้น 

 

 Abstract 

This research is a combination of qualitative and quantitative research. The purpose is to study, test, 

evaluate, and publish the models of learning that affect five aspectsstudent achievement, namely, moral aspects of 

knowledge, intellectual skills, interpersonal skills and responsibility and numerical analysis, communication and 

information technology skills of students in Marketing Management MBA code 11607101. Business  Administration 
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Year 1 Semester 1 Academic Year 2557 of the Institute of Technology Lad Krabang, Prince of  Chumphon Campus. 

A sample of 31 graduate students was used in the research. The measurement to include Lesson plans, Course 

syllabus,  Pre-Post Achievement Testing, a questionnaire to measure Satisfaction, Note and Evaluation from 

supervision. The measurement were tested by the evaluator. The statistics used in this study were descriptive 

statistics, consisting of frequency, percentage, average and the standard deviation. The results showed that Form of 

teaching integrated using : lecture   approach using a case study   VDO Utube   Contest , and  PowerPoint  etc. that 

were created by the plan (Course Syllabus) have positively affected five areas of student achievement development.  

 

Keywords:  the models of learning, the five student achievement aspect 

 

 

ความนํา  

   การวิจยัในชั้นเรียน คือ กระบวนการแสวงหา

ความรู้อนัเป็นความจริงท่ีเช่ือถือไดใ้นเน้ือหาเก่ียวกบัการ

พฒันาการจดัการเรียนการสอน เพ่ือการพฒันาการเรียนรู้

ของนกัเรียนในบริบทของชั้นเรียน การวิจยัในชั้นเรียนมี

เป้าหมายสาํคญัอยูท่ี่การพฒันางานการจดัการเรียนการ

สอนของครู ลกัษณะของ การวิจยัเป็นการวิจยัเชิง

ปฏิบติัการ (action  research) คือ เป็นการวิจยัควบคู่ไป

กบัการปฏิบติังานจริง โดยมีครูเป็นทั้งผูผ้ลิต

งานวิจยั  และผูบ้ริโภคผลการวิจยั  หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง

คือครูเป็นนกัวิจยัในชั้นเรียน ครูนกัวิจยัจะตั้งคาํถามท่ีมี

ความหมายในการพฒันาการจดัการเรียนการสอน แลว้จะ

วางแผนการปฏิบติังานและการวิจยั หลกัจากนั้นครูจะ

ดาํเนินการการจดัการเรียนการสอนไปพร้อม ๆ กบัทาํ

การจดัเกบ็ขอ้มูลตามระบบขอ้มลูท่ีไดว้างแผนการวิจยั

ไว ้ นาํขอ้มลูท่ีไดม้าวิเคราะห์สรุปผลการวิจยั  นาํ

ผลการวิจยัไปใชใ้นการพฒันาการจดัการเรียนการสอน

แลว้จะพฒันาขอ้ความรู้ท่ีไดน้ั้นต่อไปใหมี้ความถกูตอ้ง

เป็นสากลและเป็นประโยชนม์ากยิ่งข้ึนต่อการพฒันาการ

เรียนการสอนเพ่ือการพฒันานกัเรียนของครูใหมี้คุณภาพ

ยิ่ง ๆ ข้ึนไป (พิมพพ์นัธ์ุ เดชะคุปต,์ 2557) 

                 เม่ือครูผูส้อนไดท้าํการวิจยัในชั้นเรียนควบคู่

ไปกบัการปฏิบติังานสอนอยา่ง เหมาะสมแลว้จะ

ก่อใหเ้กิดผลดีต่อวงการศึกษา และวิชาชีพครูอยา่งนอ้ย 3 

ประการ คือ  (1) นกัเรียนจะมีการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน (2) วงวิชาการการศึกษาจะมี

ขอ้ความรู้และนวตักรรมทาง การจดัการเรียนการสอนท่ี 

เป็นจริงเกิดมากข้ึนอนัจะเป็นประโยชนต่์อครูและเพ่ือน

ครูในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนเป็นอยา่งมาก 

และวิถีชีวิตของครู หรือวฒันธรรมในการทาํงานของครู  

และ (3) วิถีชีวิตของครู หรือวฒันธรรมในการทาํงานของ

ครู) จะพฒันาไปสู่ความเป็นครูมืออาชีพอยา่ง 

(professional teacher) มากยิ่งข้ึนทั้งน้ีเพราะครูนกัวิจยัจะ

มีคุณสมบติัของการเป็นผูแ้สวงหาความรู้หรือผูเ้รียน 

(learner) ในศาสตร์แห่งการสอนอยา่งต่อเน่ืองและมี

ชีวิตชีวา จนในท่ีสุดก็จะเป็นผูท่ี้มีความรู้ความเขา้ใจท่ี

กวา้งขวาง   และลึกซ้ึงในศาสตร์และศิลป์แห่งการสอน

เป็นครูท่ีมีวิทยายทุธ์แกร่งกลา้ในการสอนสามารถท่ีจะ

สอนนกัเรียนใหพ้ฒันากา้วหนา้ในดา้นต่าง ๆ ในหลาย

บริบทหรือท่ีเรียกวา่เป็นครูผูร้อบรู้ หรือครูปรมาจารย ์

(Master Teacher) ซ่ึงถา้มีปริมาณครูนกัวิจยัดงักล่าวมาก

ข้ึนจะช่วยใหก้ารพฒันาวิชาชีพครูเป็นไปอยา่ง

สร้างสรรคแ์ละมัน่คง (สุวฒันา สุวรรณเขตนิคม, 2538) 

                   รูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีใชใ้นชั้น

เรียนปัจจุบนัมีหลากหลายมากมาย แต่การจดัการเรียน

การสอนในระดบัมหาบณัฑิตขาดการพฒันา ส่วนใหญ่
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ใชรู้ปแบบเดิม ๆ คือ การบรรยายและการสมัมนาเท่านั้น 

การจดัการเรียนรู้ในระดบัมหาบณัฑิต ในรายวิชาการ

จดัการตลาดของหลกัสูตรบริหารธุรกิจ สถาบนั

เทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงัวิทยา

เขตชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ จงัหวดัชุมพร ตามแบบ มคอ 2  

(2557)   มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีพฒันาการเรียนรู้ 5 ดา้น ซ่ึง

ไดแ้ก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทกัษะทาง

ปัญญา (4) ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความ

รับผิดชอบ และ (5) ทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ

ส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ (สจล.วิทยา

เขตชุมพร, 2557) 

                 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวมาขา้งตน้ครูจึงควรมีการ

วิจยัในชั้นเรียน เพ่ือการใชก้ารวิจยัปฏิบติัการในการ

พฒันาพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนและการสอนของ

ตนเอง  การวิจยัคร้ังน้ีจึงมุ่งเนน้ศึกษารูปแบบการจดัการ

เรียนรู้แบบบูรณาการ ท่ีเหมาะสม เพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาทางดา้นบริหารธุรกิจ5 ดา้น ตามแบบ 

มคอ.2  (สจล.วิทยาเขตชุมพร, 2557) ของนกัศึกษา

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต แขนงบริหารธุรกิจชั้น

ปีท่ี1 ภาคการศึกษาท่ี1 ปีการศึกษา2557 สจล. ชุมพร ใน

วิชาการจดัการการตลาด รหสั 11607101   

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพ่ือศึกษารูปแบบการจดัการเรียนรู้ ท่ีส่งผล

ต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

หา้ดา้น ของนกัศึกษา ในวิชาการจดัการการตลาด รหสั 

11607101 หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต แขนง

บริหารธุรกิจ ชั้นปีท่ี1 ภาคการศึกษาท่ี1 ปีการศึกษา2557 

ของ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร  

ลาดกระบงั วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ จงัหวดัชุมพร 

           2. เพ่ือทดลองใช ้และ ประเมินผล รูปแบบการ

จดัการเรียนรู้ ในวิชาการจดัการการตลาด รหสั 

11607101  กบันกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต แขนงบริหารธุรกิจ ชั้นปีท่ี1 ภาคการศึกษาท่ี

1 ปีการศึกษา 2557 ของ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้

เจา้คุณทหาร  ลาดกระบงั วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ 

จงัหวดัชุมพร 

    3. เพ่ือเผยแพร่รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งผล

ต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 

ดา้น ในวิชาการจดัการการตลาด รหสั 11607101 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต แขนงบริหารธุรกิจ  

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร  

ลาดกระบงั วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ จงัหวดัชุมพร 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 การวิจยัเร่ือง รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งผล

ต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้

หา้ดา้น ของวิชาการจดัการตลาด หลกัสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณ

ทหาร  ลาดกระบงั วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ จงัหวดั

ชุมพร เป็นการวิจยัในชั้นเรียนท่ีมุ่งเนน้พฒันาผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนของผูเ้รียน ท่ีเกิดจากวิธีการจดัการเรียนการ

สอนของครูผูส้อนตามแผนการสอนท่ีไดว้างไว ้เช่น การ

สอนโดยใช ้(1) วิธีสอนแบบบรรยาย (2) วิธีสอนแบบใช้

กรณีตวัอยา่ง (3) แบบใชส่ื้อ VDO You Tube (4) การ

ประกวด  และ (5) วิธีใช ้PowerPoint และ อ่ืน ๆ การวิจยั

น้ีไดมี้การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น รูปแบบ

การสอนหรือรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบต่าง ๆ และ

แบบบูรณาการ พิมพพ์นัธ์ุ เดชะคุปต ์ (2554), พิมพพ์นัธ์ุ 

เดชะคุปต ์และ พเยาว ์ยินดีสุข (2550),  สุวฒันา สุวรรณ

เขตนิคม (2548) มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่

รายวิชา (curriculum mapping) สถาบนัเทคโนโลยีพระ

จอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงัวิทยาเขตชุมพร เขตร

อุดมศกัด์ิ จงัหวดัชุมพร (2557),  และการทาํวิจยัในชั้น

เรียน ของ สรชยั พิศาลบุตร (2555) ตลอดจนเน้ือหาวิชา 

ความรู้ดา้นการจดัการตลาด ของ นนัทสารี สุขโต และ

คณะ (2009) หลกัการตลาดของ  ธนวรรณ แสงสุวรรณ 

และคณะ (2550), นิเวศน ์ธรรมะ และคณะ. (2009), 
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วารุณี ตนัติวงศว์าณิช และคณะ (2009 ), สุวิมล แมน้จริง  

(2552)  และ Kotler  and Keller (2012)   

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 เป็นการวิจัยผสมระหว่างเชิงคุณภาพและเชิง

ปริมาณ 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาหลกัสูตร

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิตรุ่นท่ี1ภาคการศึกษาท่ี1 ปี

การศึกษา 2557 จาํนวน31 คน 

 

เครร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 บทเรียนวิชาการจดัการทางการตลาด 15 บท   

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงั

เรียน  แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบบนัทึกการสอน 

แบบประเมินจากการนิเทศการสอน เคร่ืองมือวิจยัทาํการ

หาคุณภาพโดยผูท้รงคุณวฒิุท่ีเช่ียวชาญดา้นวิธีการสอน

การสอน และ เช่ียวชาญเน้ือหาทางดา้นการจดัการตลาด 

ประกอบดว้ย รองศาสตราจารยศิ์ริโสภาคย ์บูรพาเดชะ 

และรองศาสตราจารย ์ดร. พิมพพ์นัธ์ุ เดชะคุปต ์

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 เกบ็ดว้ยตนเอง 

 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 

 การแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 

ผลการวจัิย 

 รูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีใชใ้นชั้น

เรียนปัจจุบนัมีหลากหลายมากมาย แต่การจดัการเรียน

การสอนในระดบัมหาบณัฑิตขาดการพฒันา ส่วนใหญ่

ใชรู้ปแบบเดิม ๆ คือ การบรรยายและการสมัมนาเท่านั้น 

การจดัการเรียนรู้ในระดบัมหาบณัฑิต ในรายวิชาการ

จดัการตลาดของหลกัสูตรบริหารธุรกิจ สถาบนั

เทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงัวิทยา

เขตชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ จงัหวดัชุมพร ตามแบบ มคอ2  

(2557)  มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีพฒันาการเรียนรู้ 5 ดา้น ซ่ึง

ไดแ้ก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทกัษะทาง

ปัญญา (4) ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความ

รับผิดชอบ และ 5) ทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ

ส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ (สจล.วิทยา

เขตชุมพร, 2557) 

               1. รูปแบบการจดัการเรียนรู้ ท่ีส่งผลต่อ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หา้

ดา้น ของนกัศึกษา ในวิชาการจดัการการตลาด รหสั 

11607101  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต แขนง

บริหารธุรกิจ ชั้นปีท่ี1 ภาคการศึกษาท่ี1 ปีการศึกษา2557 

ของ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร  

ลาดกระบงั วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ จงัหวดัชุมพร 

เป็นรูปแบบท่ีใชวิ้ธีการสอนแบบบูรณาการหลาย ๆวิธี

เขา้ดว้ยกนั ประกอบดว้ย (1) วิธีสอนแบบบรรยาย (2) วิธี

สอนแบบใชก้รณีตวัอยา่ง (3) แบบใชส่ื้อ VDO You 

Tube (4) การประกวด  และ (5)  PowerPoint และ อืนๆ   

 

          2. ผลการทดลองใช ้และ การประเมินผล รูปแบบ

การจดัการเรียนรู้ ในวิชาการจดัการการตลาด (รหสั 

11607101)  กบันกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต แขนงบริหารธุรกิจ ชั้นปีท่ี1 ภาคการศึกษาท่ี

1 ปีการศึกษา2557 ของ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้

เจา้คุณทหาร  ลาดกระบงั วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ 

จงัหวดัชุมพร สรุปไดด้งัน้ี 

          2.1 ผลการทดลองใชแ้ละผลการประเมินรูปแบบ

การจดัการเรียนรู้ โดยผูเ้ช่ียวชาญจากการนิเทศการสอน 

ผูรั้บการนิเทศ อาจารย ์ดร.สุดาพร สาวม่วง วิชา การ

จดัการตลาด รหสัวิชา 11607101 ชั้นปี ท่ี 1 หลกัสูตร 
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บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม

เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดม

ศกัด์ิ จงัหวดัชุมพร โดย รองศาสตราจารยศิ์ริโสภาคย ์

บูรพาเดชะ ไดผ้ลประเมินดงัแสดงในตาราง 1 

 

 

 

  

 

ตาราง 1  

บันทึกการนิเทศครูผู้สอนรายบุคคล 

ที่ รายการนิเทศ 
การปฏิบัติ ผลการปฏิบัติ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี ดมีาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

1 แผนการจัดการเรียนรู้        

 1.1 มีแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีใชป้ระกอบการเรียนการสอน / /      

 1.2  การกาํหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ตามตวัช้ีวดัตาม หลกัสูตร / 

ผลการเรียนรู้ 

/ /      

 1.3 กาํหนดความรู้ท่ีคงทน/ผลของการจดัการเรียนการสอน / /      

 1.4 การดาํเนินกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร 

และธรรมชาติของวิชา 

/ /      

 1.5 การกาํหนดส่ือประกอบการสอนและแหล่งเรียนรู้ / /      

 1.6 กาํหนดวิธีการวดัประเมินผล / /      

2 ลาํดบัขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน / /      

3 การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั /นกัเรียนมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

/ /      

4 กิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามจุดเนน้ของกระทรวง / /      

5 การใชส่ื้อ ประกอบการเรียนการสอน / /      

6 การกาํหนดเวลาในการทาํกิจกรรมการเรียนรู้ / /      

7 มีการวดัผลก่อนเรียน และหลงัเรียนในแต่ละบทเรียน / /      

8 การวดัและประเมินผลดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายและสอดคลอ้งกบั

หลกัสูตร และประเมินความรู้ความสามารถของผูเ้รียน 

/ /      

9 มีการกาํกบัติดตาม นกัเรียนท่ีมีปัญหาหรือไม่เขา้ใจในบทเรียน 

ของรายวิชาท่ีสอน ดาํเนินการช่วยเหลือ/ แกไ้ข 

/ /      

10 การบนัทึกหลงัสอน และการนาํผลการบนัทึกหลงัสอนมาแกไ้ข / 

พฒันา 

/ /      

 

ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 

 1. พฤติกรรมครู: ความเอาใจใส่ผูเ้รียนของ

ผูส้อนดีมาก คาํถามของผูส้อนไม่ไดเ้ป็นปัญหา แต่

กลบัเป็นตวัช้ีวดันกัศึกษา ใส่ใจ เอาใจใส่นกัศึกษา และ

นกัศึกษามี Interaction กบัผูส้อนเพราะผูส้อนมี

ความสามารถในการกระตุน้ใหน้กัศึกษามีส่วนร่วม 

 2. การจดักิจกรรมการเรียนการสอน : 

เหมาะสมดีแลว้ 
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 3. พฤติกรรมนกัเรียน: ความเอาใจใส่ต่อ

พฤติกรรมผูเ้รียนของผูส้อนเหมาะสมดีแลว้แต่อาจ

เพ่ิมเติม การคน้ควา้ หรือการอภิปราย บทเรียนให้

นกัเรียนสามารถออกความคิดเห็นโดยถว้นหนา้  

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หา้

ดา้น  

               มาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลกัสูตรสู 

รายวิชา (curriculum mapping) ของหลกัสูตร

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาขาบริหารธุรกิจ (2557) 

สจล. ชุมพร วิชาการจดัการตลาด รหสั 11607101 ได้

ออกแบบไวใ้นเร่ือง การพฒันาผลการเรียนรู้ของ

นกัศึกษาจะประกอบดว้ย 5 ดา้น โดยมีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี  

 ดา้นท่ี 1. การพฒันาผลการเรียนรู้ในดา้น

คุณธรรม จริยธรรม ผลการเรียนรู้ดา้นคุณธรรม 

จริยธรรม ตวัช้ีวดั มีวินยัตรงต่อเวลารับผิดชอบต่อ

ตนเองและสงัคม กลยทุธ์การสอนท่ีใชพ้ฒันาการ

เรียนรู้ดา้นความรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรมสอดแทรก

เร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในการสอนสอดแทรก

กิจกรรมเก่ียวกบัการเรียนรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นความรู้ดา้น

คุณธรรม จริยธรรมประเมินจากการตรงเวลาของ

นกัศึกษาในการเขา้ชั้นเรียน 

การส่งงานตามกาํหนดระยะเวลาท่ีมอบหมาย 

การทาํงานร่วมกนัของนกัศึกษา การแต่งกาย ปริมาณ

การกระทาํทุจริตในการสอบ การใหเ้กียรติในการ

อา้งอิงผลงานในการทาํวิจยั 

 ดา้นท่ี 2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในดา้น

ความรู้ ผลการเรียนรู้ดา้นความรู้ ตวัช้ีวดั  มีความรู้และ

ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีท่ีสาํคญัใน

เน้ือหาท่ีปรึกษา  กลยทุธ์การสอนท่ีใชพ้ฒันาการเรียนรู้

ดา้นความรู้ ใชก้ารสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนน้

หลกัการทางทฤษฎี และประยกุตใ์หเ้ขา้กบัสถานการณ์

จริง มีการฝึกฝนและทาํวิจยั ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตาม

ลกัษณะของรายวิชาตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวิชา

นั้น ๆ นอกจากน้ีใหมี้การศึกษาดูงาน หรือเชิญ

ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษ

เฉพาะ กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นความรู้ 

ประเมินจากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบติั

ของนกัศึกษา ในดา้นต่าง ๆ คือ การทดสอบก่อนเรียน

และหลงัเรียน (ปลายภาคเรียน) ประเมินจากรายงานท่ี

นกัศึกษาจดัทาํและจากโจทยก์ารบา้น ประเมินจาก

โครงการวิจยัท่ีนาํเสนอ 

 ดา้นท่ี 3. การพฒันาผลการเรียนรู้ในดา้น

ทกัษะทางปัญญา ผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางปัญญา 

ตวัช้ีวดั  สามารถสืบคน้ตีความและประเมินปัญหาทาง

ธุรกิจเพ่ือใชใ้นการแกไ้ขปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์

                      กลยทุธ์การสอนท่ีใชใ้นการพฒันาการ

เรียนรู้ดา้นทกัษะทางปัญญา กาํหนดกรณีศึกษาให้

นกัศึกษาจดัทาํในรายบุคคลหรือรายงานกลุ่ม การ

มอบหมายงานในลกัษณะใหน้กัศึกษาคิด วิเคราะห์และ

แกปั้ญหาโดยใชโ้จทยจ์ากสถานประกอบการจริง การ

ออกขอ้สอบท่ีใหน้กัศึกษาแกปั้ญหา อธิบายแนวคิดการ

แกปั้ญหาและแนวทางการประยกุตค์วามรู้ท่ีเรียนมา

มอบหมายใหน้กัศึกษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง 

แลว้นาํมาวิพากษร่์วมกบัอาจารย ์ กลยทุธ์การ

ประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางปัญญาประเมิน

ตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบติัของนกัศึกษา 

เช่น ประเมินจากการนาํเสนอรายงานในชั้นเรียน เป็น

ตน้ 

 ดา้นท่ี 4. การพฒันาผลการเรียนรู้ในดา้น

ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความ

รับผิดชอบ ผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์

ระหวา่งตวับุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ 

ตวัช้ีวดั  มีความรับชอบต่อวิชาชีพ และงานท่ีไดรั้บ

มอบหมาย 
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กลยทุธ์การสอนท่ีใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ดา้น

ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความ

รับผิดชอบ ใชก้ารสอนท่ีมีการกาํหนดกิจกรรมใหมี้การ

ทาํงานเป็นกลุ่ม การทาํงานท่ีตอ้งประสานงานกบัผูอ่ื้น 

งานนาํเสนอ หรือตอ้งคน้ควา้หาขอ้มลูจากการ

สมัภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผูมี้ประสบการณ์โดยมีความ

คาดหวงัในผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์

ระหวา่งตวับุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ

กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะ

ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนกัศึกษา

ในการนาํเสนอรายงานกลุ่มในชั้นในชั้นเรียนและ

สงัเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร่วมกิจกรรม

ต่าง ๆ รวมถึงจากการประเมินดว้ยกนัเองของนกัศึกษา 

ดา้นท่ี 5. ทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 

การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  ผลการ

เรียนรู้ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร 

และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ นกัศึกษาตอ้งมี

ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นตํ่า ดงัน้ี ตวัช้ีวดัมี

วิจารณญาณในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ

รวบรวมขอ้มูลแปลความหมายและส่ือสารขอ้มลู 

กลยทุธ์การสอนท่ีใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ดา้น

ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ กลยทุธ์การสอนท่ีใชใ้นการ

พฒันาการเรียนรู้ดา้นทกัษะในการวิเคราะห์สามารถทาํ

ไดใ้นระหวา่งการสอน โดยใหน้กัศึกษาแกปั้ญหา 

วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแกปั้ญหา และให้

นาํเสนอแนวคิดของการแกปั้ญหาโดยวิเคราะห์

ทางเลือกในการตดัสินใจ การมอบหมายงาน โดย

ประยกุตใ์ชก้ารบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศใน

การแกปั้ญหา การกาํหนดใหน้าํเสนอผลงานของตนเอง

หรือผูอ่ื้น จดักิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา โดยให้

นกัศึกษาไดวิ้เคราะห์สถานการณ์จาํลอง และ

สถานการณ์เสมือนจริง และนาํเสนอการแกไ้ขปัญหาท่ี

เหมาะสม 

 กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะ

การวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ ประเมินจากเทคนิคการใช้

เคร่ืองมือการคาํนวณและเคร่ืองมือทางบริหารจดัการ

ประเมินจากเทคนิคในการวิเคราะห์ขอ้มลูสารสนเทศ

ทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยกุตใ์นการ

แกปั้ญหาโจทยก์ารคาํนวณประเมินจากผลงานท่ี

มอบหมาย                   

                 การวิจยัน้ีทาํการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หา้ดา้นตามแบบ มคอ. 2 

ก่อน-หลงัการเรียน โดยในแต่ละดา้นจะมีคะแนนเต็ม 5 

คะแนน และเปอร์เซ็นตผ์ลการพฒันาเพ่ิมข้ึนร้อยละ4-

45 แสดงดงัตาราง 2 ท่ีไดจ้ากการประเมิน   
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ตาราง 2  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ห้าด้านตามแบบ มคอ.2 ก่อน-หลงัการเรียน 

 

 

นกัศึกษาคนท่ี 

การเรียนรู้ก่อนเรียน การเรียนรู้หลังเรียน คะแนน

ผลการ

พฒันา 

 

%  

ผลการ

พฒันา 

1 

 

2 3 4 5 คะแนน

ที่ได้  

1 2 3 4 5 คะแนน

ที่ได้  

คะแนน

ท่ีเพ่ิม 

 

1 2 2 2 2 2 10 4 3 4 4 3 18 8 32 

2 3 1 2 3 2 11 3 3 3 3 2 14 3 12 

3 2 2 2 2 2 10 3 3 3 3 3 15 5 20 

4 4 4 4 4 4 20 5 5 5 5 5 25 5 20 

5 2 2 3 4 2 13 4 4 4 4 4 20 7 28 

6 3 3 3 3 3 15 4 3 4 4 3 18   3 4 

7 3 3 3 3 3 15 4 4 4 4 4 20 5 12 

8 2 2 2 3 3 12 3 4 4 4 4 19 7 28 

9 2 2 2 2 3 11 3 4 4 4 4 19 8 32 

10 1 3 3 3 3 13 1 4 4 3 3 15 2 12 

11 4 2 2 3 2 13 4 3 3 4 3 17 4 16 

12 3 1 1 4 3 12 3 4 4 4 3 18 6 24 

13 3 2 2 3 2 12 3 3 3 4 4 14 2 20 

14 3 2 3 3 3 14 4 3 3 4 4 18 4 16 

15 3 2 2 3 3 13 3 3 3 3 3 15 2 8 

16 2 1 2 2 3 10 3 4 3 3 4 17 7 28 

17 2 2 2 2 2 10 4 4 4 4 4 20 10 40 

18 3 2 2 3 3 13 4 3 3 4 4 18 5 20 

19 2 1 2 2 2 9 3 3 3 3 3 15 6 24 

20 2 2 2 2 1 9 3 3 3 3 3 15 6 24 

21 2 2 2 3 3 12 3 3 3 4 4 17 5 20 

22 2 2 2 2 2 10 4 4 4 4 4 20 10 40 

23 1 1 1 1 1 5 4 4 4 4 4 20 15 45 

24 1 1 1 2 2 7 4 3 3 3 4 17 10 40 

25 4 3 3 4 3 13 4 3 3 4 3 17 4 16 

26 3 2 3 3 2 13 4 3 4 4 3 17 4 20 

27 2 1 2 2 3 10 3 3 3 3 3 15 5 20 

28 4 3 3 3 3 16 4 4 4 4 4 20 4 16 

29 4 3 3 4 2 16 4 3 4 4 3 18 2 8 

30 4 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 16 

31 3 2 2 2 2 11 4 3 3 4 4 18 7 28 
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 การวิจยัน้ีทาํการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Achievement ) โดยแบบทดสอบ ก่อนเรียนและหลงัเรียน (Pre -

Test and Post- Test) กบันกัศึกษา โดยมีคะแนนเตม็ 100 คะแนน และเปอร์เซ็นตผ์ลการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

ร้อยละ 3-63 ดงัตาราง 3 

 

ตาราง 3  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (achievement) ก่อนและหลงัการเรียน  (Pre -Test and Post- Test) 

รายวิชาการจัดการตลาดของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตภาคการศึกษาท่ี1/2557  

นักศึกษาคนที่ ผลก่อนเรียนคะแนนเต็ม 100คะแนน ผลหลังเรียน คะแนนเต็ม 100คะแนน ผลพฒันาการเรียน100% 

1 50 86 36 

2 45 82 37 

3 57 92 35 

4 50 78 28 

5 27 66 39 

6 50 90 40 

7 37 76 39 

8 55 94 39 

9 40 80 40 

10 59 70 11 

11 45 82 37 

12 30 90 60 

13 45 78 33 

14 52 90 38 

15 37 82 45 

16 45 58 13 

17 25 88 63 

18 46 80 34 

19 36 94 58 

20 40 90 50 

21 41 45 4 

22 57 68 11 

23 45 68 23 

24 43 94 51 

25 47 70 23 

26 47 50 3 

27 47 98 51 

28 39 82 43 

29 27 90 63 

30 39 94 55 

31 47 88 41 
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 3. การเผยแพร่รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีได้

สร้างข้ึน กระทาํโดยการนาํเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการ

ระดบัชาติและนานาชาติดา้นบริหารธุรกิจ สารสนเทศ 

และการจดัการ (Business Informatics and 

Management: BIM2015) ระหวา่งวนัท่ี 27-30 เมษายน 

2558 ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร 

จดัโดย สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิจงัหวดัชุมพร 

และตีพิมพล์งในวารสารวิชาการท่ีมีรายช่ืออยูใ่นฐาน 

TCI 

 

การอภิปรายผล 

               รูปแบบการจดัการเรียนรู้ ท่ีส่งผลต่อ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หา้

ดา้น ของนกัศึกษา ในวิชาการจดัการการตลาด รหสั 

11607101  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต แขนง

บริหารธุรกิจ ชั้นปีท่ี1 ภาคการศึกษาท่ี1 ปีการศึกษา

2557 ของ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณ

ทหาร  ลาดกระบงั วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ 

จงัหวดัชุมพร เป็นรูปแบบท่ีใชวิ้ธีการสอนแบบบูรณา

การหลายๆวิธีเขา้ดว้ยกนั ประกอบดว้ย (1) วิธีสอน

แบบบรรยาย (Lecture) (2) วิธีสอนแบบใชก้รณี

ตวัอยา่ง  (Case study) (3) แบบใชส่ื้อ VDO You Tube 

(4) การประกวด (Contest) และ (5)  PowerPoint และ 

อ่ืนๆ ซ่ึงการจดัรูปแบบการสอนท่ีหลากหลายเพ่ือใช้

สอนในแต่ละบทของเน้ือหา เช่น การจดัการประกวด 

(ontest) โดยการใชเ้น้ือหาในบางบทเรียนเช่น การ

จดัทาํแผนการตลาด (marketing plan) ท่ีผูส้อนได้

ออกแบบใหน้กัศึกษาไดจ้ดั Event marketing นกัศึกษา 

ทาํให ้ผูเ้รียนเกิดความต่ืนตวั เกิดความไม่เบ่ือหน่ายใน

การเรียน การเรียนการสอนท่ีใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จาก

สถานการณ์จริง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ หรรษา 

นิลวิเชียร (2551)  และ สาํนกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา  (2553) ท่ีกล่าววา่ การเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียน

เป็นสาํคญัเป็นแนวทางการจดัการศึกษา ท่ีสอดคลอ้ง

กบันโยบายยกระดบัคุณภาพการศึกษาตามกรอบแผน

อุดมศึกษา ระยะยาว ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2565) 

ซ่ึงมุ่งสู่เป้าหมายท่ีจะผลิต และพฒันาบุคลากรท่ีมี

คุณภาพสามารถปรับตวัสาํหรับงานท่ีเกิดข้ึนตลอดชีวิต 

พร้อมทั้งพฒันาศกัยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้

และนวตักรรมเพ่ือเพ่ิมขีด ความสามารถในการแข่งขนั

ของประเทศภายใตภ้าวะโลกาภิวฒัน ์แต่การจดัการ 

เรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัยอ่มไม่สามารถดาํเนิน

ไปภายใตก้ระบวนทศัน ์และ ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง

ผูเ้รียนผูส้อนในรูปแบบท่ีอิงอยู่กบัการบรรยายในชั้น

เรียนเพียงอยา่งเดียว สถาบนัการศึกษาจาํเป็นตอ้งสรร

หาวิธีการจดัการเรียนการสอนใหม่ ๆ เพ่ือช่วยให ้

ผูเ้รียนพฒันาความสามารถในการเรียนรู้และคิด

วิเคราะห์อยา่งมีบูรณาการ มีวฒิุภาวะ และความรู้

เหมาะกบัการดาํเนินชีวิตตามศกัยภาพของตน  
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การวเิคราะห์สมรรถนะเพือ่การฝึกอบรมและพฒันาผู้จัดการท่าอากาศยานนานาชาต ิ

ในตลาดการบินเดียวอาเซียน 

An Analysis of International Airport Manager’s Competency for Training  

and Developing In  the ASEAN Single  Aviation Market 

 

                                                                                สุฐิต ห่วงสุวรรณและ พลสัณห์ โพธ์ิศรีทอง 

 
บทคัดย่อ 

บทความวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพ่ือศึกษาบทบาทหนา้ท่ีผูจ้ดัการท่าอากาศยานนานาชาติในตลาดการ

บินเดียวอาเซียน (2) เพ่ือกาํหนดรูปแบบสมรรถนะเพ่ือการฝึกอบรมและพฒันาท่ีสาํคญัและจาํเป็นต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี

ผูจ้ดัการท่าอากาศยานนานาชาติในตลาดการบินเดียวอาเซียน (3) เพ่ือตรวจสอบรูปแบบสมรรถนะเพ่ือการฝึกอบรมและ

พฒันาท่ีมีความเหมาะสม ครอบคลุมสมรรถนะท่ีสาํคญัและจาํเป็นต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีผูจ้ดัการท่าอากาศยานนานาชาติ

ในตลาดการบินเดียวอาเซียน กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญการบริหารท่าอากาศยานนานาชาติในตลาดการบินเดียว

อาเซียน ผูเ้ช่ียวชาญในอุตสาหกรรมการบิน ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการบริหารการศึกษาและผูน้าํการเปล่ียนแปลง จาํนวน 40 

คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างและแบบสอบถามเก่ียวกบัสมรรถนะหลกัและสมรรถนะ

ในงาน ผูจ้ดัการท่าอากาศยานนานาชาติในตลาดการบินเดียวอาเซียน ผลการวิจยัพบวา่ ผูจ้ดัการท่าอากาศยานนานาชาติ

ในตลาดการบินเดียวอาเซียน มีบทบาทหนา้ท่ี 4 ดา้น สมรรถนะหลกั 5 รายการ สมรรถนะในงาน 24 รายการ ผลการ

ตรวจสอบรูปแบบสมรรถนะเพ่ือการฝึกอบรมและพฒันา มีความเหมาะสม ครอบคลุม สมรรถนะท่ีสาํคญัและจาํเป็นต่อ

การปฏิบติัหนา้ท่ีผูจ้ดัการท่าอากาศยานนานาชาติในตลาดการบินเดียวอาเซียน ในระดบัมากท่ีสุดทุกสมรรถนะ 

 

คําสําคัญ:  สมรรถนะ, การฝึกอบรมและพฒันา, ผูจ้ดัการท่าอากาศยาน, ท่าอากาศยานนานาชาติ, ตลาดการบินเดียว

อาเซียน 

 

Abstract 

 The objectives of this research article were: (1) to study the role and duties of International Airport Managers in 

ASEAN single aviation market (2) to formulate a competence model for training and developing  International 

Airport Managers in the ASEAN single aviation market, and (3) to verify the suitability and comprehensiveness of 

the formulated competence model for training and developing the International Airport Managers in the ASEAN 

single aviation market. Research methodology was mixed method, using both quantitative and qualitative approaches. 

The sample group consisted of 40 experts in airport management and the aviation industry, as well as highly qualified 

executives in educational administration and leadership changes. The instrument used was a questionnaire focusing 

on core and functional abilities  required for training and developing  International Airport Managers in the ASEAN 
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single aviation market. Data was analyzed using descriptive statistics, namely mean, median, standard deviation and 

quartile deviation. The qualitative method involved a semi-structured interview followed by content analysis for 

research results. Findings revealed that the role and duties of the International Airport Managers in the ASEAN single 

aviation market consisted of 5 core and 24 functional abilities. The model formulated for training and developing the 

key skills cover the responsibilities necessary for the performance of the duties of International Airport Managers in 

the ASEAN single aviation market at the highest level. 

 

Keywords: competency, trainning and developing, Airport Manager, International Airport,  ASEAN single aviation 

market 

ความนํา 

ความเปล่ียนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ

การเมืองและเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อการดาํเนินงาน

ขององคก์รอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้องคก์รมีความจาํเป็นท่ี

จะตอ้งเปล่ียนแปลงโครงสร้าง กลยทุธ์ และ

กระบวนการทาํงานใหส้อดรับกบัความเปล่ียนแปลง

ต่างๆ เพ่ือธาํรงรักษาขีดความสามารถในการบรรลุ

เป้าหมายตามภารกิจขององคก์ร ผูท่ี้มีบทบาทสาํคญั

ท่ีสุดในการนาํเปล่ียนแปลงองคก์รใหป้ระสบ

ความสาํเร็จท่ามกลางความเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วมาก

ในปัจจุบนั คือ ผูบ้ริหารระดบัสูง (Vugotich, 2011, p. 

5) เพราะผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งทาํหนา้ท่ีของผูน้าํการ

เปล่ียนแปลง (change leader) หรือ ตวัแทนการ

เปล่ียนแปลง (change agent) ตลอดจนทาํหนา้ท่ี

สนบัสนุนการเปล่ียนแปลง (change sponsor) และการ

จดัการความเปล่ียนแปลง (change management) การ

ศึกษาวิจยัจาํนวนมากช้ีชดัวา่ องคก์รท่ีมีผูบ้ริหาร ท่ีมี

สมรรถนะความเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลงเป็นองคก์รท่ี

สามารถรักษาระดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัได้

เสมอ (Naquin & Holton, 2003, p. 26; McDonough, 

2010, p. 8) ดงันั้น สมรรถนะของผูบ้ริหารระดบัสูงจึง

เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัต่อความสาํเร็จขององคก์รท่ามกลาง

ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว (Hiatt & 

Creasey, 2003, p. 10; Neer, 2006, p. 1; Spiro, 2011) 

 ความเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และ

การเมืองอยา่งหน่ึงท่ีมีผลกระทบองคก์รทุกภาคส่วนใน

ประเทศไทยปัจจุบนัเป็นอยา่งมาก คือ ขอ้ตกลงดา้น

ต่างๆ ของประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 

สาระสาํคญั คือ การดาํเนินการร่วมของทุกประเทศ

เสมือนหน่ึงเป็นประเทศเดียวกนั ประเดน็สาํคญัอยา่ง

หน่ึง คือ การเปิดเสรีของการดาํเนินการทางธุรกิจและ

อุตสาหกรรมส่งผลใหป้ริมาณการคมนาคมและการ

ขนส่งทางอากาศระหวา่งประเทศเพ่ิมมากข้ึนเป็น

ทวีคูณในธุรกิจการบิน มีผลกระทบโดยตรงจาก

ขอ้ตกลง “ตลาดการบินเดียวอาเซียน”(The Asean 

Single Aviation Market -- ASAM) ณ กรุงพนมเปญ 

วนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 ซ่ึงขอ้ตกลง ASAM น้ี ถือ

เป็นกิจกรรมสาํคญัประการหน่ึงของประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community -- 

AEC) สาระสาํคญั คือ กาํหนดใหมี้การแข่งขนัดา้นการ

บินเชิงพาณิชยเ์ตม็รูปแบบในปี พ.ศ. 2558 นัน่คือ การ

บินพาณิชย ์จะตอ้งดาํเนินการในตลาดท่ีมีการแข่งขนั

อยา่งสูง (highly competitive) มีการเคล่ือนยา้ยบุคคล

และสินคา้ทางอากาศอยา่งเสรี มีประสิทธิภาพ 

ปลอดภยั และมีมาตรการรักษาความปลอดภยัในการ

เคล่ือนยา้ยบุคคลและสินคา้ (free, efficient, safe, and 

secure movement of people and goods) ในภูมิภาค

อาเซียนและภูมิภาคอ่ืนทัว่โลก (ASEAN, 2009) 

นอกจากน้ี หน่วยราชการหลายหน่วย เช่น บริษทัวิทยุ
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การบินแห่งประเทศไทย จาํกดั (บวท.) รวมทั้งบริษทั 

ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) ไดร่้วมกาํหนด

วิสยัทศันใ์นการผลกัดนัใหป้ระเทศไทยกลายเป็น

ศูนยก์ลางของการคมนาคมขนส่งทางอากาศของ

ภูมิภาค (สมชาย เธียรอนนัท,์ 2552)   จึงเท่ากบัวา่ท่า

อากาศยานจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการ

ใหบ้ริการอยา่งมหาศาล  เพ่ือรองรับความเปล่ียนแปลง

น้ีผูบ้ริหารท่าอากาศยานมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งพฒันา

สมรรถนะของตนเองใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะการ

ดาํเนินงานท่ีเปล่ียนแปลงไปดว้ย เป็นท่ียอมรับวา่ 

ผูจ้ดัการท่ีมีคุณสมบติัท่ีดีมาก (highly qualified) เป็น

ปัจจยัท่ีสาํคญัต่อประสิทธิผลของท่าอากาศยาน 

(Inamete, 1988) 

จากขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่าอากาศยาน

นานาชาติในประเทศไทยพบว่า นอกจากท่าอากาศยาน

ในสงักดัของบริษทัท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 

บางแห่งแลว้ ท่าอากาศยาน อ่ืนๆ ยงัคงมีการดาํเนินงาน

ตามแนวทางเดิม ซ่ึงอาจจะเป็นเพราะขอ้จาํกดัในดา้น

งบประมาณหรือปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จึงยงัไม่มีการ

พฒันาการบริหารท่าอากาศยานในบริบทประชาคม

อาเซียนและตลาดการบินเดียวอาเซียน ปัญหาเก่ียวกบั

การดาํเนินการท่ียงั                        ไม่สอดคลอ้งกบั

บริบทดงักล่าว มีดงัต่อไปน้ี  

ประการแรก  พิจารณาจากความสาํเร็จของ

การบริหารจดัการท่าอากาศยานในประเทศไทย ดา้น

การบริการผูโ้ดยสาร พบวา่ มีเพียงท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิเพียงแห่งเดียวท่ีสามารถดาํเนินการไดใ้น

ระดบัท่ีอยูใ่นลาํดบัตน้ๆ ของการจดัอนัดบัท่าอากาศ

ยานทัว่โลก คือ ผลการสาํรวจท่าอากาศยานดีเด่น

ประจาํปี ค.ศ. 2014 โดย สกายแทรกซ์ ซ่ึงเป็นกิจการ

สาํรวจความคิดเห็นต่อสายการบินและท่าอากาศยาน 

ผลปรากฏวา่ ท่าอากาศยานในอาเซียนติดใน 10 อนัดบั

แรก ถึง 2 แห่ง คือ ท่าอากาศยานชางฮี ประเทศสิงค์

โปร์อยูท่ี่อนัดบั 1 และท่าอากาศยานอินชอน ประเทศ

เกาหลี อยูท่ี่อนัดบั 2 ส่วนท่าอากาศยานนานาชาติ

สุวรรณภูมิเคยติดอนัดบัท่ี 10 เม่ือปี 2012 อนัดบัท่ี 38  

ในปี 2013 และอนัดบัท่ี 47  ในปี 2015   

ประการท่ีสอง  พิจารณาจากภารกิจท่ี

เก่ียวขอ้งท่ีนอกเหนือจากการบริการผูโ้ดยสารและสาย

การบินแลว้ พบวา่ มีภารกิจหลายประการท่ีทวี

ความสาํคญัมากข้ึนเม่ือเขา้สู่บริบทอาเซียน  คือ การ

จดัการส่ิงแวดลอ้ม (ผูจ้ดัการออนไลน์, 2554) การรักษา

ความปลอดภยั (บริษทั แมเนจเมนทโ์ซลชูัน่ส์ อินเตอร์

เนชัน่แนล จาํกดั, 2547, หนา้ 8) การส่งเสริมการ

ท่องเท่ียว (ฐานเศรษฐกิจออนไลน์, 2555) การ

ปราบปรามยาเสพติด (ศูนยอ์าํนวยการพลงัแผ่นดิน

เอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ, 2555) และ การขนส่งสินคา้ 

(สถาบนันานาชาติเพ่ือเอเซียแปซิฟิคศึกษา 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ, 2553) ซ่ึงจากความเปล่ียนแปลง

เหล่าน้ี ผูบ้ริหารท่าอากาศยานมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้ง

พฒันาพ้ืนฐานความรู้ความเขา้ใจ และสมรรถนะท่ี

เก่ียวขอ้งในอนัท่ีจะกาํหนดกลยทุธ์การดาํเนินงานให้

สอดคลอ้งกบัภารกิจดงักล่าวมากข้ึน 

ประการท่ีสาม  ตามลกัษณะของการ

ดาํเนินการของอาเซียนจะมีการลงทุนและเคล่ือนยา้ย

แรงงานระหวา่งประเทศในปริมาณมาก บุคลากรและผู ้

เป็นเจา้ของธุรกิจในหน่วยงานหน่ึงๆ อาจมาจากหลาย

ประเทศ มีความแตกต่างกนัในเร่ืองภาษาและ

วฒันธรรม ดงันั้น ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความพร้อมในการ

สร้างความร่วมมือและการบริหารจดัการร่วมกบั

บุคลากรท่ีมีความหลากหลายทางภาษาและวฒันธรรม 

(Ryan, Spencer, & Bernhard, 2012, p. 91) 

ประการท่ีส่ี  ท่าอากาศยานนานาชาติใน

ประเทศไทยปัจจุบนั มีตน้สังกดัแตกต่างกนั  4 ลกัษณะ 

คือ ท่าอากาศยานท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจ ท่าอากาศยานสงักดั

หน่วยงานราชการพลเรือน     ท่าอากาศยานสงักดั

หน่วยงานราชการทหาร และท่าอากาศยานสงักดั

กิจการเอกชน ในอนาคตเม่ือมีการดาํเนินการตาม
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ขอ้ตกลงอาเซียนเตม็รูปแบบ การดาํเนินการท่าอากาศ

ยานจะเปล่ียนแปลงไปอีก ผูบ้ริหารท่าอากาศยานมี

ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีสมรรถนะท่ีสอดคลอ้งกบั    การ

เปล่ียนแปลงในดา้นน้ีดว้ย 

จากปัญหาดงัท่ีกล่าวมานั้นแสดงใหเ้ห็นความ

จาํเป็นท่ีจะตอ้งรีบเร่งดาํเนินการพฒันาการดาํเนินงาน

ดา้นการบิน และการบริหารจดัการท่าอากาศยาน

พาณิชยท่ี์ใหบ้ริการในระดบันานาชาติ ประเดน็หน่ึงท่ี

สามารถทาํได ้คือ การพฒันาผูบ้ริหารท่าอากาศยาน ซ่ึง

จะตอ้งเร่ิมกระบวนการพฒันา ความรู้ความเขา้ใจและ

สมรรถนะท่ีจาํเป็น กระบวนการพฒันาสมรรถนะของ

ผูบ้ริหารเชิงการศึกษาและผูน้าํการเปล่ียนแปลงนั้น 

เป็นกระบวนการท่ีตอ้งดาํเนินการในหลายขั้นตอน แต่

โดยปกติแลว้ขั้นตอนแรกของการพฒันาสมรรถนะ

ผูบ้ริหาร    เชิงการศึกษาและผูน้าํการเปล่ียนแปลงท่ี

สามารถดาํเนินการได ้คือ การกาํหนดรูปธรรมท่ีชดัเจน

ของรูปแบบสมรรถนะ (Griffith, 1994) ดงันั้น ขั้นตอน

แรกของการตอบสนองความเปล่ียนแปลงสู่บริบท

ตลาดการบินเดียวอาเซียนของท่าอากาศยานนาชาติใน

ประเทศไทย คือ การกาํหนดรูปแบบสมรรถนะของ

ผูจ้ดัการท่าอากาศยานนานาชาติท่ีตอบสนองต่อการ

ดาํเนินการตามความจาํเป็นเร่งด่วนของประชาคม

อาเซียน การคา้เสรีอาเซียน และตลาดการบินเดียว

อาเซียนดงักล่าวแลว้ 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1.  เพ่ือศึกษาบทบาทหนา้ท่ีผูจ้ดัการท่าอากาศ

ยานนานาชาติในตลาดการบินเดียวอาเซียน 

2.  เพ่ือกาํหนดรูปแบบสมรรถนะเพ่ือการ

ฝึกอบรมและพฒันาท่ีสาํคญัและจาํเป็นต่อการปฏิบติั

หนา้ท่ีผูจ้ดัการท่าอากาศยานนานาชาติในตลาดการบิน

เดียวอาเซียน 

3. เพ่ือตรวจสอบรูปแบบสมรรถนะเพ่ือการ

ฝึกอบรมและพฒันาท่ีมีความเหมาะสม ครอบคลุม

สมรรถนะท่ีสาํคญัและจาํเป็นต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี

ผูจ้ดัการท่าอากาศยานนานาชาติในตลาดการบินเดียว

อาเซียน 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาและกาํหนดรูปแบบ

สมรรถนะเพ่ือการฝึกอบรมและพฒันาผูจ้ดัการท่า

อากาศยานนานาชาติในตลาดการบินเดียวอาเซียน โดย

ยึดเอาผลการวิเคราะห์เชิงเน้ือหาจากแบบสมัภาษณ์

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารท่าอากาศยานนานาชาติใน

ตลาดการบินเดียวอาเซียนเป็นจุดเร่ิมตน้และนาํเอา

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัเก่ียวกบัสมรรถนะ 

หลกัเกณฑข์ององคก์ารการบินระหวา่งประเทศ 

ขอ้กาํหนดของตลาดการบินเดียวอาเซียน และ พรบ.

การเดินอากาศ 2497 (ฉบบัท่ี11) ปรับปรุงแกไ้ข พ.ศ.

2551 มาเป็นปัจจยักาํหนดรูปแบบสมรรถนะเพ่ือการ

ฝึกอบรมและพฒันาผูจ้ดัการท่าอากาศยานนานาชาติใน

ตลาดการบินเดียวอาเซียน สรุปเป็นกรอบแนวคิดการ

วิจยั ตามภาพ 1 
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ภาพ1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

แนวคิด ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

แนวคิดเร่ืองสมรรถนะมกัมีการอธิบายดว้ย

โมเดลภูเขานํ้าแขง็ (Iceberg model) ซ่ึงอธิบายความ

แตกต่างระหวา่งบุคคลเปรียบเทียบไดก้บัภูเขานํ้าแขง็  

ส่วนท่ีเห็นไดง่้าย และพฒันาไดง่้ายคือส่วนท่ีลอยอยู่

เหนือนํ้า นัน่คือองคค์วามรู้ และทกัษะต่างๆท่ีบุคคลมี

อยู ่แต่ส่วนใหญ่ท่ีมองเห็นไดย้ากอยูใ่ตผ้ิวนํ้า ไดแ้ก่ 

แรงจูงใจ อุปนิสยั ภาพลกัษณ์ภายใน และบทบาท

แสดงออกต่อสงัคม ส่วนท่ีอยูใ่ตน้ํ้าน้ีมีผลต่อพฤติกรรม

ในการทาํงานของบุคคลอยา่งมากและเป็นส่วนท่ี

พฒันาไดย้าก  ดงัภาพท่ี 2   

 

ภาพ 2 โมเดลภูเขานํ้าแขง็  

ท่ีมา. จาก เอกสารประกอบการสัมมนา สมรรถนะของ

ข้าราชการ, (หนา้ 4) โดย สาํนกังานขา้ราชการพลเรือน

2548, www.ocsc.go.th/ocsc/th/uploads/file/ 

competency.pdf. 

จากภาพ 2 สาํนกังานคณะกรรมการ

ขา้ราชการพลเรือน (2548, หนา้ 2-4) ไดอ้ธิบายถึงความ

แตกต่างระหวา่งบุคคลเปรียบเทียบไดก้บัภูเขานํ้าแขง็ 

การท่ีบุคคลจะมีพฤติกรรมในการทาํงานอยา่งใดข้ึนอยู่

กบัคุณลกัษณะท่ีบุคคลมีอยูซ่ึ่งอธิบายในตวัแบบภูเขา

นํ้าแขง็ คือ ความรู้ ทกัษะ ความเช่ียวชาญ ซ่ึงเป็นส่วนท่ี

อยูเ่หนือนํ้าและคุณลกัษณะอ่ืนๆ เช่นบทบาท 

ความรู้สึกนึกคิด ความเคยชิน อุปนิสยั และจินตนาการ 

ซ่ึงเป็นส่วนท่ีอยูใ่ตน้ํ้าของบุคคลนั้นๆ  

บทความทางวิชาการเร่ืองแรกท่ีนาํคาํวา่ 

สมรรถนะ (competence) มาใชใ้นการอธิบาย

พฤติกรรมทางการบริหาร คือ เร่ือง Motivation 

Reconsidered The Concept of Competence ของ       

โรเบิร์ต ไวท ์กล่าววา่ สมรรถนะ คือ พฤติกรรมต่างๆ 

บทบาทหน้าที่ผู้จดัการท่าอากาศยานนานาชาตใิน

ตลาดการบินเดยีวอาเซียน 

1. พรบ.การเดินอากาศ พ.ศ.2497 (ฉบบัท่ี11) 

แกไ้ขปรับปรุง พ.ศ.2551 

2. ขอ้กาํหนดของตลาดการบินเดียวอาเซียน 

3. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัเก่ียวกบัสมรรถนะ 

4. ผลการวิเคราะห์จากการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 

 

 สมรรถนะทีสํ่าคญัและจาํเป็นต่อการปฏบิัตหิน้าที่

ผู้จดัการท่าอากาศยานนานาชาตใินตลาดการบิน

เดยีวอาเซียน 

1. ดา้นการบริหารท่าอากาศยาน 

2. ดา้นแผนงานและการเงินท่าอากาศยาน 

3. ดา้นการดาํเนินงานท่าอากาศยาน 

4. ดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้มท่าอากาศยาน 

รูปแบบสมรรถนะเพือ่การฝึกอบรมและพฒันา

ผู้จดัการท่าอากาศยานนานาชาตใินตลาดการบินเดยีว

อาเซียน 

1. ช่ือสมรรถนะของแต่ละสมรรถนะ 

2. นิยามสมรรถนะของแต่ละสมรรถนะ 

3. พฤติกรรมบ่งช้ีหรือพฤติกรรมหลกัของแต่ละ

สมรรถนะ 

4. ระดบัสมรรถนะของแต่ละสมรรถนะ 
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ท่ีใชใ้นการปฏิสัมพนัธ์อยา่งมีประสิทธิภาพกบั

ส่ิงแวดลอ้ม  (White, 1959, p. 317) 

แนวคิดเร่ือง สมรรถนะ เร่ิมไดรั้บความสนใจ

กวา้งขวางมาก เม่ือ McClelland ไดเ้ขียนบทความแสดง

ความเห็นต่อแบบทดสอบคุณสมบติัผูเ้ขา้ทาํงานท่ีใชอ้ยู่

โดยทัว่ไปในประเทศสหรัฐอเมริกา วา่ แบบทดสอบ

เหล่านั้นขาดความสามารถท่ีจะทาํนายผลการทาํงาน 

(performance) ของบุคคลได ้(McClelland, 1973, p. 9)  

นกัวิจยัท่ีนาํคาํวา่ competency มาใชเ้ป็นคน

แรก คือ ริชาร์ด อี. โบยทัซิส ไดน้าํขอ้มลูการวิจยัมา

เขียนประกอบหนงัสือ ช่ือ The Competent Manager – 

A Model for Effective Performance ซ่ึงโบยทัซิส 

อธิบายวา่ competency เป็นคุณลกัษณะพ้ืนฐานของ

บุคคลท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพหรือ

ผลดีเยี่ยม (underlying characteristic of an individual 

that is causally related to effective or superior 

performance in a job) (Boyatzis, 1982, p. 21) 

 

ความหมายของสมรรถนะ 

McClelland (1973, p. 14) ไดส้รุปความหมาย

สมรรถนะ คือ บุคลิกลกัษณะท่ีซ่อนอยูภ่ายในปัจเจก

บุคคล ซ่ึงสามารถผลกัดนัใหปั้จเจกบุคคลนั้นสร้างผล

การปฏิบติังานท่ีดีหรือตามเกณฑท่ี์กาํหนดในงานท่ีตน

รับผิดชอบและสมรรถนะอาจกาํหนดวา่เป็น

คุณลกัษณะของบุคคล หรือกลุ่มของนิสยัซ่ึงมี

ความสมัพนัธ์กบัการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ คุณลกัษณะ

พ้ืนฐานเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีคงท่ี มีแบบแผน หรือ

พฤติกรรม ตลอดจนอารมณ์ท่ีคงท่ี   

สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 

(2548, หนา้ 5-6) ไดก้าํหนดคาํนิยามความหมาย 

สมรรถนะคือ คุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเป็นผลมา

จากความรู้ ทกัษะ ความสามารถและคุณลกัษณะอ่ืนๆ 

การท่ีบุคคลจะแสดงสมรรถนะหน่ึงไดม้กัจะตอ้งมี

องคป์ระกอบของทั้งความรู้ ทกัษะ ความสามารถและ

คุณลกัษณะอ่ืนๆท่ีทาํใหบุ้คคลสามารถ สร้างผลงานได้

โดดเด่นกวา่เพ่ือนร่วมงานอ่ืนๆในองคก์ร  

สรุปไดว้า่  สมรรถนะคือ  ความรู้ ทกัษะ และ

คุณลกัษณะท่ีใชใ้นการปฏิบติังานเพ่ือใหป้ระสบ

ผลสาํเร็จตามท่ีกาํหนดไวโ้ดยคุณลกัษณะเชิง

พฤติกรรมท่ีทาํใหบุ้คลากรในองคก์รสามารถ

ปฏิบติังานไดผ้ลโดดเด่นกวา่คนอ่ืนๆ  

 

ประเภทของสมรรถนะ 

1. สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพล

เรือน (2553, หนา้ 11) ไดพ้ฒันารูปแบบสมรรถนะ

สาํหรับขา้ราชการพลเรือนไทย มาจากแนวคิดของ The 

McBer Competency Framework แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 

คือ สมรรถนะหลกั Core Competencies และสมรรถนะ

ในงาน Functional Competencies ท่ีกาํหนดตามกลุ่ม

งาน (job family) มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 1.1 สมรรถนะหลกั (core 

competency) 

สมรรถนะหลกั  หมายถึง คุณลกัษณะร่วม

ของขา้ราชการพลเรือนไทยทั้งระบบเพ่ือหล่อหลอม

ค่านิยมและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคร่์วมกนั 

ประกอบดว้ย 5 สมรรถนะ ซ่ึงขา้ราชการทุกคนไม่วา่จะ

อยูใ่นกลุ่มงานใดตอ้งมีสมรรถนะกลุ่มน้ี จึง

เปรียบเทียบเสมือนเอกลกัษณ์ของขา้ราชการไทย 

 1.2 สมรรถนะในงาน (functional 

competency) 

สมรรถนะในงาน หมายถึง สมรรถนะท่ี

กาํหนดเฉพาะสาํหรับกลุ่มงานเพ่ือ สนบัสนุนให้

ขา้ราชการแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมแก่หนา้ท่ี และ

ส่งเสริมใหป้ฏิบติัภารกิจในหนา้ท่ีใหไ้ดดี้ยิ่งข้ึน 

2. รูปแบบสมรรถนะหลกัขององคก์ร ตาม

แนวคิดของพาราฮาแลด และ ฮาเมล มีองคป์ระกอบ

สาํคญั 3 ประการ (พาราฮาแลด และ ฮาเมล, 2547, หนา้ 

27) คือ  
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 2.1 เป็นส่ิงท่ีเพ่ิมศกัยภาพใหอ้งคก์ร

สามารถเขา้ถึงตลาดไดอ้ยา่งหลากหลาย เช่น 

ความสามารถในการผลิตจอแสดงผลอิเลก็ทรอนิกส์ ท่ี

สามารถผลิตสนองความตอ้งการการผลิตสินคา้อ่ืนอีก 

เช่น คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคิดเลข โทรทศัน ์

เคร่ืองเล่นเกมส์ หนา้ปัดรถยนต ์หนา้ปัดเคร่ืองจกัร 

เป็นตน้ 

 2.2 เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าสาํหรับลกูคา้

ขั้นสุดทา้ย (end user) คือ ความสามารถท่ีจะตอบสนอง

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้สินคา้หรือบริการท่ีเกิด

จากองคก์รมีประโยชนก์บัผูบ้ริโภคจริงใชใ้น

ชีวิตประจาํวนัไดห้ลายโอกาส 

 2.3 เป็นส่ิงท่ีคู่แข่งเลียนแบบไดย้าก 

ซ่ึงจะตอ้งเกิดจากการผสมผสานอยา่งซบัซอ้นของ

ความชาํนาญในการผลิตและเทคโนโลยีหลายหลาย ทาํ

ใหคู้่แข่งไม่สามารถเลียนแบบได ้ 

3. บริษทั ฮิวเลตต ์แพคคาร์ด ซ่ึงประกอบ

กิจการดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี

ยอดขายมากท่ีสุดในโลก เป็นกิจการท่ีมีการพฒันาการ

บริหารจดัการท่ีดีมา โดยตลอดกวา่ 80 ปี (Hewlett - 

Packard Development Company, L.P., 2011) ได้

กาํหนดรูปแบบสมรรถนะขององคก์รมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 

2000 โดยใหค้าํจาํกดัความวา่ สมรรถนะ คือ พฤติกรรม

ท่ีมีผลมาจาก ความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะบุคคล ท่ี

จาํเป็นต่อการปฏิบติังานท่ีมีความสาํเร็จ (LaRocca, 

2011) 

ผูวิ้จยัจึงสรุปไดว้า่ สมรรถนะแบ่งออกเป็น 2 

ประเภท คือ 

สมรรถนะหลกั หมายถึง ความรู้ ทกัษะ และ

คุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีทุกคนในองคก์รจาํเป็นตอ้งมี 

เพ่ือเป็นพ้ืนฐานท่ีจะนาํองคก์รไปสู่วิสยัทศันท่ี์กาํหนด

ไว ้

สมรรถนะในงาน หมายถึง ความรู้ ทกัษะ 

และคุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีจาํเป็นของบุคคล เพ่ือใช้

ในการปฏิบติัหนา้ท่ีใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้

กระบวนการกาํหนดรูปแบบและพจนานุกรม

สมรรถนะ 

การกาํหนดรูปแบบสมรรถนะหมายถึง 

(competency modeling) คือ การจดัทาํ คาํอธิบาย

ประเภท (type) และขอบเขต (range) ของความสามารถ 

(ability) ความรู้ (knowledge) และทกัษะ (skill) ท่ีมีอยู่

ในองคก์ร ซ่ึงทาํใหอ้งคก์รมีศกัยภาพในการแข่งขนั 

(competitive advantage) หรือมีความจาํเป็นตอ้งพฒันา

ใหมี้ข้ึนเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนั 

การกาํหนดรูปแบบสมรรถนะเป็นขั้นตอน

หน่ึงในหลายขั้นตอนของการจดัการผลการปฏิบติังาน

และการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ร (Campion, 

etal.,2015, p. 228) การกาํหนดรูปแบบสมรรถนะมี

ขั้นตอนแตกต่างกนัตามแนวคิดท่ีแตกต่างกนั ตวัอยา่ง

กระบวนการจดัทาํรูปแบบสมรรถนะท่ีแตกต่างกนัของ

หน่วยงานต่างๆ มีดงัน้ี 

1. สาํนกังานขา้ราชการพลเรือนสรุปไวส้ั้นๆ 

วา่ สมรรถนะเป็นเร่ืองของการศึกษาเปรียบเทียบ

พฤติกรรมผูมี้ผลงานโดดเด่นในองคก์าร อยูใ่นลกัษณะ

ของการวิจยัเพ่ือระบุ ความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และ

คุณลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีเป็นตวัแปรทาํนาย ท่ีสามารถผลงาน

ท่ีโดดเด่นได ้(สาํนกังานขา้ราชการพลเรือน, 2557) 

2. มหาวิทยาลยักรุงเทพไดด้าํเนินการจดัทาํ

ระบบสมรรถนะของมหาวิทยาลยั โดยการสมัภาษณ์ 

สงัเกตการทาํงานและปฏิสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหาร 

คณาจารย ์เจา้หนา้ท่ี รวมทั้งพนกังานของมหาวิทยาลยั  

ใชร้ะยะเวลาในการรวบรวมขอ้มลูเป็นเวลา 2 ปี 

สามารถกาํหนดรายการสมรรถนะไดเ้ป็น 24 รายการ 

แยกเป็นสมรรถนะหลกั 21 รายการ และสมรรถนะตาม

หนา้ท่ี 3 รายการ (ธีรพนัธ์ ชยัมงคลโรจน์, 2556) 
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3.  ขั้นตอน 5 ขั้นของแพททริเซีย มาร์แชล 

นกัวิชาการคนหน่ึงในระยะแรกเร่ิมของ  การนาํ

รูปแบบสมรรถนะมาใชใ้นการบริหาร กาํหนดขั้นตอน

การจดัทาํรูปแบบสมรรถนะเป็น 5 ขั้น (Marshall, 

1992, p. 32) โดยไม่รวมขั้นตอนการนาํไปใช ้คือ 

3.1 กาํหนดเกณฑก์ารปฏิบติังาน 

(performance criteria) คือ การใหค้าํจาํกดัความของ

การปฏิบติัท่ีดีเยี่ยม (superior performance) ของ

ตาํแหน่งหนา้ท่ีท่ีตอ้งการกาํหนดรูปแบบสมรรถนะ 

3.2 กาํหนดตวัอยา่งบุคคล (criterion 

sample) คือการเลือกบุคคลท่ีมีผลงานยอดเยี่ยมเป็น

แหล่งขอ้มลู 

3.3 รวบรวมขอ้มลู (data collection) คือ 

การบนัทึกขอ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรม ท่ีนาํไปสู่

ความสาํเร็จโดยเทคนิคการสมัภาษณ์เหตุการณ์เชิง

พฤติกรรม (Behavioral Event Interview --BEI) 

3.4 วิเคราะห์ขอ้มลู (data analysis) คือ การ

วิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมและผล

ของพฤติกรรม ท่ีนาํไปสู่ความสาํเร็จ จดัทาํเป็น

โครงสร้างความสมัพนัธ์ การจดักลุ่ม ซ่ึงเท่ากบัเป็นการ

ร่างตน้แบบของรูปแบบสมรรถนะ (straw model) 

3.5 ตรวจสอบยืนยนั (validation) คือ การ

ทบทวนโดยผูบ้ริหารและผูเ้ช่ียวชาญ โดยให้

ผูเ้ช่ียวชาญวิเคราะห์สมรรถนะจากธรรมชาติของงาน

โดยไม่คาํนึงถึงคุณสมบติัของผูป้ฏิบติังานดีเด่นสรุป

เป็นสมรรถนะท่ีจาํเป็น แลว้นาํมาเปรียบเทียบและ

ผสานเขา้กบัคุณสมบติัท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์พนกังาน

ท่ีมีผลการปฏิบติังานดีเด่น จดัทาํเป็นรูปแบสมรรถนะ 

แลว้มีการตรวจสอบรับรองอีกคร้ังหน่ึง  

สรุปไดว้า่กระบวนการกาํหนดรูปแบบ

สมรรถนะมีขั้นตอนสาํคญั 3 ขั้นตอน คือ (1) การร่าง

รูปแบบสมรรถนะบนพ้ืนฐานขอ้มลูท่ีเก่ียวกบันโยบาย 

วิสยัทศัน ์พนัธกิจ และเป้าหมายขององคก์ร (2) การ

ทบทวนโดยผูอ้ยูใ่นสายงาน และ (3) การตรวจรับรอง

โดยผูเ้ช่ียวชาญ โดยแต่ละขั้นตอนอาจมีขั้นตอนยอ่ย

ติดกนัมากนอ้ยแตกต่างกนัตามบริบทขององคก์ร 

รูปแบบสมรรถนะผู้จดัการท่าอากาศยาน

นานาชาติ 

1.  รูปแบบสมรรถนะผูจ้ดัการท่าอากาศยาน

นานาชาติของกรมการบินพลเรือน กรมการบินพล

เรือนในฐานะหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลกิจการบินเชิง

พาณิชยข์องประเทศไทย และมีท่าอากาศยานในความ

รับผิดชอบมากท่ีสุด ไดจ้ดัทาํระบบสมรรถนะของ

ขา้ราชการพลเรือนสามญัข้ึน (กรมการบินพลเรือน, 

2556) กาํหนดใหต้าํแหน่งผูจ้ดัการท่าอากาศยานมี

สมรรถนะ 2 ส่วนคือ สมรรถนะหลกั 5 รายการ 

ประกอบดว้ย  การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  การบริการท่ีดี  การ

สัง่สมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ  การยึดมัน่ในความ

ถกูตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม  การทาํงานเป็นทีม  

และ สมรรถนะในงาน ประกอบดว้ย 7 สมรรถนะ คือ  

การสืบเสาะหาขอ้มลู  ความเขา้ใจองคก์รและระบบ

ราชการ   การตรวจสอบความถกูตอ้งตามกระบวนงาน  

ความรู้ดา้นการบริหารความเส่ียง  ความรู้ดา้นการบิน 

ความรู้ดา้นกฎหมายการบิน  จิตสาํนึกความปลอดภยั 

2.  รูปแบบสมรรถนะผูบ้ริหารระดบัสูงของ

ท่าอากาศยานนานาชาติแมนเชสเตอร์ ท่าอากาศยาน

แมนเชสเตอร์ เป็นท่าอากาศยานในประเทศสหราช

อาณาจกัร ซ่ึงมีท่าอากาศยานทั้งหมด 66 แห่ง นบัเป็น

อนัดบัท่ี 2 ของยโุรปตะวนัตก  เดิมบริหารในลกัษณะ

หน่วยงานทอ้งถ่ิน (local authority) แปรรูปเป็นธุรกิจ

เอกชน (privatized) ในปี ค.ศ. 1986 มีความจาํเป็นใน

การพฒันาองคก์รอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้(Griffith, 1994) 

และไดก้าํหนดรูปแบบสมรรถนะเพ่ือการพฒันาไว ้16 

ดา้น คือ มุ่งความสาํเร็จ (achievement)  ความคิดเชิง

บวก (proactivity)  ความมีประสิทธิผล (effectiveness)  

ทกัษะระหวา่งบุคคล (interpersonal skills) การชกัจูง 

(persuasion)  ผลกระทบ (impact)  การจูงใจ 
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(motivation)  ความยืดหยุน่ (flexibility)  ความ

เช่ียวชาญ (expertise)  การผลกัดนั (influence)  การใช ้

เหตุผล (reasoning)  วิสยัทศัน ์(vision)  ทิศทาง 

(direction)  ความมัน่ใจ (confidence)  การควบคุม 

(control)  ความรู้ในงานเฉพาะดา้น(business know-

how) 

3.  รูปแบบสมรรถนะผูจ้ดัการท่าอากาศยาน

ของการท่าอากาศยานมาเลเซีย หน่วยงาน รับผิดชอบ

ท่าอากาศยานนานาชาติ 4 แห่ง ท่าอากาศยานใน

ประเทศ 16 แห่ง และสนามบินขนาดเลก็อีก 18 แห่ง 

(Abdul, 2007, p. 2)ไดก้าํหนดรูปแบบสมรรถนะ

ผูจ้ดัการท่าอากาศยานในการดาํเนินงานระดบัโลก 

(world class) ไว ้3 ดา้น คือ   สมรรถนะวิชาชีพ 

(professional competency) ประกอบดว้ย ภาวะผูน้าํ 

(leadership)  มุ่งกลยทุธ์ (strategic orientation)   การ

ตดัสินใจ (decision making)  การแกปั้ญหา (decision 

making)   การต่อรอง (negotiation)    สมรรถนะการ

จดัการ (managerial competency) ประกอบดว้ยการ

วางแผนและการจดัองคก์าร (planning & organizing)  

มุ่งผลลพัธ์ (result oriented) ความคิดริเร่ิม (initiative) 

การประสานงาน (cooperation)  การจดัการความ

หลากหลาย (diversity management)  สมรรถนะตาม

สายงาน (functional competency) ประกอบดว้ย การ

วางแผนสถานการณ์ฉุกเฉินในท่าอากาศยาน (airport 

emergency planning)การดาํเนินการท่าอากาศยาน 

(airport operation management)  การจดัการภาวะ

วิกฤติ (crisis management)การจดัการความสมัพนัธ์

ลกูคา้ (customer relationship management) การ

วางแผนและการรายงานทางการเงิน (financial 

planning & reporting) การจดัการการบาํรุงรักษา 

(facility maintenance management) การจดัการท่า

อากาศยานเชิงกลยทุธ์ (strategic airport management)  

4.  รูปแบบสมรรถนะผูบ้ริหารของท่าอากาศ

ยานดลัลสั-ฟอร์ทเวิร์ท ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่า

อากาศยานดลัลสั-ฟอร์ทเวิร์ทเป็นท่าอากาศยานท่ีมี

ขนาดใหญ่อนัดบั 3 ของโลก มีปริมาณผูโ้ดยสารอนัดบั 

8 ของโลก มีเส้นทางการบินในประเทศ 146 เสน้ทาง 

และต่างประเทศ 46 เสน้ทาง มีบุคลากรรวมกวา่ 60,000 

คน ค่าจา้งกวา่ 8 ลา้นลา้นดอลลาร์ต่อปี (Dallas/Fort 

Worth International Airport, 2011) ไดก้าํหนดรูปแบบ

สมรรถนะผูบ้ริหาร ท่าอากาศยาน เป็น 5 มิติ คือ  การ

นาํบุคคล (leading people) ประกอบดว้ยสมรรถนะยอ่ย 

3 ดา้น คือ  การส่ือสารสู่ระดบัสูง ระดบัตน้ และระดบั

เดียวกนั การพฒันาบุคลากรโดยการโคช้และการให้

ขอ้มลูป้อนกลบั การใชก้ระบวนการประเมินผลเพ่ือ

การเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพ  การนาํธุรกิจ 

(leading business) ประกอบดว้ยสมรรถนะยอ่ย 3 ดา้น 

คือ การมุ่งหลกัการพ้ืนฐานของธุรกิจหลกัท่ีนาํสู่

ผลสาํเร็จ ความเขา้ใจความตอ้งการของผูบ้ริหารระดบั

สูงสุด การสร้างความเขา้ใจต่อมาตรการดา้นการเงินท่ี

นาํสู่ความสาํเร็จ  การนาํการเปล่ียนแปลง (leading 

change) ประกอบดว้ยสมรรถนะยอ่ย 3 ดา้น คือ นาํการ

เปล่ียนแปลงท่ีมุ่งสู่ผลงาน สร้างความสมัพนัธ์และการ

ชกัจูงเครือข่าย และตดัสินใจอยา่งเหมาะสม  การ

จดัการความสามารถท่ีโดดเด่น (leading talent 

management) ประกอบดว้ยสมรรถนะยอ่ย 3 ดา้น คือ 

สร้างบรรยากาศท่ีทาํใหบุ้คลากรตอ้งการทาํดีท่ีสุด 

ส่ือสารระดบัความเป็นเลิศของผลงาน ใชก้ระบวนการ

เชิงกลยทุธ์ในการจดัการความสามารถท่ีโดดเด่นเพ่ือ

ความจาํเป็นทางธุรกิจ   ภาวะผูน้าํระดบัสูง (executive 

leadership) ประกอบดว้ยสมรรถนะยอ่ย 4 ดา้น คือ คิด

และดาํเนินการเชิงกลยทุธ์ สร้างวิสยัทศันเ์พ่ืออนาคต 

นาํการเปล่ียนแปลงในภาวะความไม่แน่นอน สร้าง

ความสามารถขององคก์รโดยการสรรหาบุคคลอยา่ง

เป็นระบบเชิงกลยทุธ์  
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ประโยชน์ของการนําสมรรถนะไปประยุกต์ใช้ในการ

จดัการทรัพยากรมนุษย์ 

ประโยชนข์องการนาํสมรรถนะไปประยกุต์

ในการจดัการทรัพยากรมนุษยภ์ายในองคก์าร ( สุ

กญัญา รัศมีธรรมโชติ, 2550 หนา้ 28) โดยสามารถทาํ

ไดห้ลายประการ ดงัน้ี 

1. การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์(human 

resource planning) จะเป็นการวางแผนทั้ง ความ

ตอ้งการเก่ียวกบัตาํแหน่ง จะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการ

กาํหนด competency ในแต่ละตาํแหน่ง 

เพ่ือใหท้ราบวา่องคก์ารมีคนท่ี เหมาะสมจะตอ้งมี

competencyในแต่ละตาํแหน่งเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการ

วางแผนกลยทุธ์ขององคก์าร 

2. การตีค่างานและการบริหารค่าจา้งและ

เงินเดือน (job evaluation of wage and salary 

administration competency) สามารถนาํมาใช้

กาํหนดค่างาน เช่น วิธีการ point methodโดยการปัจจยั

และใหค้ะแนนแต่ละปัจจยัมีความจาํเป็นตอ้งใชใ้น

ตาํแหน่งงานนั้นๆ มากนอ้ยเพียงใด 

3. การสรรหาและการคดัเลือก (recruitment 

and selection) เม่ือมีการกาํหนด Competency ของ

ตาํแหน่งไวแ้ลว้ การสรรหาและการคดัเลือกพนกังาน

ควรสอดคลอ้งกบั Competency ของตาํแหน่งงาน 

4. การบรรจุแต่งตั้งควรคาํนึงถึง Competency 

ของผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมหรือมีความสามารถตรงกบั

ตาํแหน่งท่ีตอ้งการ 

5. การฝึกอบรมและพฒันา (training and 

development) ควรมีการฝึกอบรมใหส้อดคลอ้งกบั

Competency ของบุคลากรใหเ้ตม็ศกัยภาพของแต่ละ

บุคคล 

6. การวางแผนสายอาชีพและการสืบทอด

ตาํแหน่ง (career planning and succession planning) 

องคก์ารจะตอ้งวางแผนเสน้ทางอาชีพ (career path) ใน

แต่ละเสน้ทางท่ีแต่ละคนกา้วเดินไปในแต่ละขั้นตอน

นั้นตอ้งมี Competency  อะไรบา้ง  องคก์ารจะ

ช่วยเหลือใหก้า้วหนา้ไดอ้ยา่งไรและตนเองจะตอ้ง

พฒันาอยา่งไร ในองคก์ารจะตอ้งมีการสร้างบุคคล

ข้ึนมาแทนในตาํแหน่งบริหารเป็นการสืบทอด  จะตอ้ง

มีการพฒันาสมรรถนะอยา่งไรและตอ้งมีการวดั 

competency เพ่ือนาํไปสู่การพฒันาอยา่งไร  ซ่ึงจะ

นาํไปสู่กระบวนการฝึกอบรมต่อไป 

7. การโยกยา้ย การเลิกจา้ง การเล่ือนตาํแหน่ง 

(rotation termination and promotion) การทราบ 

competency ของแต่ละคนทาํใหท้ราบการบริหารงาน

ของแต่ละคนเก่ียวกบัการโยกยา้ย การเลิกจา้ง การเล่ือน

ตาํแหน่ง ไดง่้ายและเหมาะกบับุคลากร 

8. การจดัการผลการปฏิบติังาน (performance 

management) เป็นการนาํหลกัการจดัการทางคุณภาพท่ี

เรียกวา่วงจรคุณภาพ PDCA มาใชใ้นการวางแผน

ทรัพยากรมนุษย ์ตั้งแต่การวางแผนท่ีตอ้งคาํนึงถึง 

Competency ของแต่ละคน  วางคนใหเ้หมาะกบังาน

และความสามารถ  รวมทั้งการติดตามการทาํงาน และ

การประเมินผลกพิ็จารณาจาก  Competency เป็นสาํคญั

และนาํผลท่ีไดไ้ปปรับปรุงต่อไป 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

การวิจยัน้ี ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบผสม โดยใช้

เทคนิคการวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) เทคนิค

การศึกษาวิจยัอนาคต (Ethnographic Delphi Futures 

Research -- EDFR) และการประชุมสนทนากลุ่ม 

(Focus Group Discussion -- FGD) โดยมีขั้นตอนและ

วิธีดาํเนินการวิจยัดงัน้ี  

ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาบทบาทหนา้ท่ีผูจ้ดัการ

ท่าอากาศยานนานาชาติในตลาดการบินเดียวอาเซียน 

ขั้นตอนท่ี 2 การกาํหนดรูปแบบสมรรถนะ

เพ่ือการฝึกอบรมและพฒันาท่ีสาํคญัและจาํเป็นต่อการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีผูจ้ดัการท่าอากาศยานานาชาติในตลาด

การบินเดียวอาเซียน 
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ขั้นตอนท่ี 3 การตรวจสอบรูปแบบสมรรถนะ

เพ่ือการฝึกอบรมและพฒันาท่ีมีความเหมาะสม

ครอบคลุม สมรรถนะท่ีสาํคญัและจาํเป็นต่อการปฏิบติั

หนา้ท่ีผูจ้ดัการท่าอากาศยานนานาชาติในตลาดการบิน

เดียวอาเซียน 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัไดแ้ก่ 

ผูจ้ดัการท่าอากาศยานนานาชาติในตลาดการบินเดียว

อาเซียน  

2.  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั ไดแ้ก่ 

ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการบริหารการศึกษาและผูน้าํการ

เปล่ียนแปลง ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารท่าอากาศยาน

ในตลาดการบินเดียวอาเซียน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ

บริหารในอุตสาหกรรมการบิน รวม  40  คน 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

               ผูศึ้กษาวิจยัไดศึ้กษาวิธีการสร้างเคร่ืองมือจาก

เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยนาํ

ขอ้สรุปจากการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารมากาํหนด

กรอบและประเดน็ใน   เร่ืองท่ีตอ้งการศึกษา เพ่ือ

กาํหนดกรอบการสมัภาษณ์และแบบสอบถาม จาํนวน 

4 ชุด ไดแ้ก่ 

 เคร่ืองมือชุดท่ี 1  ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์แบบก่ึง

โครงสร้าง (semi-structured interview) เพ่ือใชใ้นการ

เกบ็รวบรวมขอ้มลู EDFR รอบท่ี 1 มีลกัษณะคาํถาม

แบบเปิดกวา้ง ไม่ช้ีนาํ 

 ส่วนท่ี 1  ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบั

บทบาทหนา้ท่ีผูจ้ดัการท่าอากาศยานนานาชาติในตลาด

การบินเดียวอาเซียนในภาพรวม         

 ส่วนท่ี 2  รูปแบบสมรรถนะเพ่ือการฝึกอบรม

และพฒันาผูจ้ดัการท่าอากาศยานนานาชาติในตลาด

การบินเดียวอาเซียน ไดแ้ก่ ช่ือสมรรถนะ ระดบั

สมรรถนะ  นิยามสมรรถนะ  ระดบัสมรรถนะ การ

กาํหนดตวัช้ีวดัพฤติกรรมสมรถนะ การจดัทาํ

พจนานุกรมสมรรถนะ (competency dictionary)  

 เคร่ืองมือชุดท่ี 2  ไดแ้ก่ แบบสอบถามความ

คิดเห็นท่ีผูศึ้กษาวิจยัสร้างข้ึนเพ่ือใชใ้นการเก็บรวบรวม

ขอ้มลูในการทาํ EDFR รอบท่ี 2 โดยรวบรวมขอ้มลู

จากผลการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการ

สมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญในการทาํ EDFR รอบท่ี 1 แลว้

นาํมาสร้างเป็นขอ้ความตามประเดน็ความคิดเห็นในแต่

ละประเดน็ และใหผู้เ้ช่ียวชาญแสดงความคิดเห็นวา่

เห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นมากนอ้ยเพียงใด โดยใชม้าตรา

ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตามแบบลิเคร์ิท (likert type) 

มีค่าความคิดเห็นของกลุ่มโดยแสดงตาํแหน่งของมธัย

ฐาน (median) และค่าพิสยัระหวา่งควอไทล ์

(interquartile) ของแต่ละขอ้ความตลอดจนตาํแหน่ง

คาํตอบท่ีผูเ้ช่ียวชาญท่านนั้นตอบในแบบสอบถาม

ความคิดเห็นรอบท่ี 1 สาํหรับรายละเอียดของ

แบบสอบถามความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 2  ส่วนคือ 

        ส่วนท่ี 1  รูปแบบสมรรถนะผูจ้ดัการท่า

อากาศยานนานาชาติในตลาดการบินเดียวอาเซียน 

ประกอบดว้ยสมรรถนะหลกั (core competency) และ

สมรรถนะในงาน (functional competency) ซ่ึงพิจารณา

เร่ืองช่ือสมรรถนะและนิยามสมรรถนะ 

        ส่วนท่ี 2  องคป์ระกอบและตวัช้ีวดั

สมรรถนะผูจ้ดัการท่าอากาศยานนานาชาติในตลาดการ

บินเดียวอาเซียน ประกอบดว้ย องคป์ระกอบหรือ

โครงสร้างสมรรถนะ และรายการตวัช้ีวดัสมรรถนะ 

ซ่ึงพิจารณาเร่ืองระดบัสมรรถนะ นิยามระดบั

สมรรถนะและรายการพฤติกรรมสมรรถนะ 

 เคร่ืองมือชุดท่ี 3  แบบสอบถามความคิดเห็น

เพ่ือใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการทาํ EDFR รอบ

ท่ี 3  มีลกัษณะขอ้ความเช่นเดียวกบัขอ้ความใน

แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีใชใ้น การทาํ EDFR รอบ

ท่ี 2 มาถามความคิดเห็นซํ้า เพ่ือยืนยนัคาํตอบท่ีไดต้อบ

ไปแลว้วา่เป็นเช่นเดียวกบัความคิดเห็นของกลุ่ม
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ผูเ้ช่ียวชาญหรือแตกต่างจากความคิดเห็นของกลุ่ม

ผูเ้ช่ียวชาญ โดยแบบสอบถามความคิดเห็นเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตามแบบลิเคร์ิท (likert 

scale) มีค่าความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ โดยแสดง

ตาํแหน่งของมธัยฐาน (median) และค่าพิสยัระหวา่ง 

ควอไทม ์(interquatile) ของแต่ละขอ้ความ ตลอดจน

ตาํแหน่งคาํตอบท่ีผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนตอบใน

แบบสอบถามความคิดเห็น EDFR รอบท่ี 2  สาํหรับ

รายละเอียดของแบบสอบถามความคิดเห็นแบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วน เช่นเดียวกบัเคร่ืองมือชุดท่ี 2          

 เคร่ืองมือชุดท่ี 4  แบบสอบถามความคิดเห็น

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสนทนากลุ่ม (focus group discussion) 

เพ่ือยืนยนัขอ้สรุปของผูเ้ช่ียวชาญท่ีไดจ้ากเทคนิคการ

ศึกษาวิจยัอนาคตแบบ EDFR และเป็นฉนัทามติในการ

ตรวจสอบรูปแบบสมรรถนะเพ่ือการฝึกอบรมและ

พฒันาท่ีมีความเหมาะสม ครอบคลุมสมรรถนะท่ี

สาํคญัและจาํเป็นต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีผูจ้ดัการ                       

ท่าอากาศยานนานาชาติในตลาดการบินเดียวอาเซียน 

แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นแบบมาตราส่วน 5 

ระดบั ตามแบบลิเคร์ิท (likert  scale) ใชก้ารวิเคราะห์

หาค่าทางสถิติเป็นค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (standard deviation)  ของคาํตอบแต่ละขอ้ 

โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS for Windows และ

โปรแกรม Excel 

 

การเกบ็และรวบรวมข้อมูล 

 1.  การเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารท่าอากาศยานนานาชาติใน

ตลาดการบินเดียวอาเซียน จาํนวน 9 คน (EDFR รอบท่ี 

1) ดาํเนินการสมัภาษณ์โดยใชแ้บบสมัภาษณ์ก่ึง

โครงสร้าง (semi-structured interview) ไม่ถามช้ีนาํ 

เพ่ือใหผู้เ้ช่ียวชาญแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ และ

ซกัถามผูเ้ช่ียวชาญเพ่ิมเติมเพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูครบถว้น

ในขณะสมัภาษณ์ ผูส้มัภาษณ์จะขออนุญาตผูเ้ช่ียวชาญ

เพ่ือจดบนัทึกไวต้ลอดการสมัภาษณ์ เม่ือจบการ

สมัภาษณ์ แต่ละประเดน็ไดส้รุปคาํสมัภาษณ์ให้

ผูเ้ช่ียวชาญฟังเป็นระยะๆ เพ่ือยนืยนัความถูกตอ้งใน

การบนัทึกคาํสมัภาษณ์ 

 2.  การเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถาม 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารท่าอากาศยานนานาชาติใน

ตลาดการบินเดียวอาเซียน จาํนวน 19 คน (EDFR รอบ

ท่ี 2 และ 3) ผูวิ้จยัจดัส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์

ตอบรับตามระยะเวลาท่ีกาํหนด  

 3.  การเกบ็ขอ้มลูจากการประชุมสนทนากลุ่ม 

(focus group discussion)  ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุ

ดา้นการบริหารการศึกษาและผูน้าํการเปล่ียนแปลง 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารท่าอากาศยานนานาชาติใน

ตลาดการบินเดียวอาเซียนและผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ

บริหารในอุตสาหกรรมการบิน จาํนวน 12 คน 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. การวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 

ขอ้มลูเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารท่าอากาศยานนานาชาติใน

ตลาดการบินเดียวอาเซียน นาํมาวิเคราะห์โดยใช้

เทคนิคการวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) ได้

บทบาทหนา้ท่ีผูจ้ดัการท่าอากาศยานนานาชาติในตลาด

การบินเดียวอาเซียน  

2. การวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม  

2.1 การวิเคราะห์ขอ้มลูความคิดเห็นของ

ผูเ้ช่ียวชาญจากแบบสอบถาม (EDFR รอบท่ี 2 และ 3 ) 

ใชก้ารวิเคราะห์หาค่าทางสถิติเป็นค่ามธัยฐาน (median) 

และค่าพิสยัระหวา่งควอไทล ์(interquatile range) ของ

คาํตอบแต่ละขอ้  

2.2 การวิเคราะห์ขอ้มลู ความคิดเห็นของ

ผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญจากแบบสอบถามภายหลงั

การประชุมสนทนากลุ่ม เพ่ือหาฉนัทามติใชก้าร

วิเคราะห์หาค่าทางสถิติเป็นค่าเฉล่ีย (mean) และส่วน
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เบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของคาํตอบแต่

ละขอ้  

ผลการวจัิย 

บทบาทหน้าที่ผู้จดัการท่าอากาศยานนานาชาติ

ในตลาดการบินเดียวอาเซียน แบ่งออกเป็น 4 ดา้นดงัน้ี  

1. ดา้นการบริหารท่าอากาศยาน (airport 

management) ประกอบดว้ย การจดัทาํแผนแม่บท 

กาํหนดวิสยัทศันใ์นการบริหารท่าอากาศยาน กาํหนด

นโยบาย กลยทุธ์ มาตรการและระเบียบสาํหรับการ

บริหารท่าอากาศยาน ประสานงาน กาํกบัดูแล

ตรวจสอบและประเมินผลการดาํเนินงานของ

หน่วยงานในสังกดั หน่วยงานจดัจา้งและหน่วยงานท่ี

ปรึกษาทุกๆ ดา้น รวมทั้งการบริหารทรัพยากรบุคคล 

และอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากหน่วยงานท่ีกาํกบั

ดูแล 

2. ดา้นแผนงานและการเงินท่าอากาศยาน 

(airport planning and finance) ประกอบดว้ย การจดัทาํ

แผนปฏิบติัการทั้งระยะสั้นและระยะยาวในดา้น

การตลาด การดาํเนินงานเชิงพาณิชย ์การเงิน และการ

ใชท้รัพยากร  กาํหนดขอบเขตความรับผิดชอบ 

มาตรฐานการปฏิบติังานการจดัสรรงบประมาณ การ

บริหารความเส่ียง การรายงานขอ้มลูสถิติ การพฒันา

ประสิทธิภาพการทาํงานทัว่ไป และอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแล 

3. ดา้นการดาํเนินงานท่าอากาศยาน (airport 

operations) ประกอบดว้ย การดาํเนินกิจการขนส่งทาง

อากาศ บริหารจดัการลานจอดอากาศยาน บริการและ

อาํนวยความสะดวกแก่อากาศยาน ผูโ้ดยสาร สินคา้ 

พสัดุภณัฑ ์ไปรษณียภณัฑ ์และผูป้ระกอบกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกบัท่าอากาศยาน การรักษาความปลอดภยั 

การป้องกนัอุบติัภยั การบาํรุงรักษาสนามบิน อาคาร 

สถานท่ี ระบบสาธารณูปโภค และส่ิงอาํนวยความ

สะดวกภายในเขตท่าอากาศยาน การดบัเพลิงและกูภ้ยั

และอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากหน่วยงานท่ีกาํกบั

ดูแล 

 4. ดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้มท่าอากาศยาน 

(social and environmental of airports) ประกอบดว้ย 

การใหค้าํปรึกษาแนะนาํ การร่วมประชุมเก่ียวกบั

วิชาการ  ความร่วมมือ สนบัสนุน และร่วมแกไ้ขปัญหา

ระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในและต่างประเทศ 

ร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม ดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มใน

บริเวณท่าอากาศยาน ร่วมกบัชุมชนบริเวณโดยรอบท่า

อากาศยาน และอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจาก

หน่วยงานท่ีกาํกบัดูแล 

รูปแบบสมรรถนะเพือ่การฝึกอบรมและพฒันา

ที่สําคัญและจําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ผู้จดัการท่า

อากาศยานนานาชาติในตลาดการบินเดยีวอาเซียน แบ่ง

ออกไดเ้ป็น 2 ประเภทดงัน้ี 

1.สมรรถนะหลกั จาํนวน 5 รายการ คือ  การมุ่ง

ผลสมัฤทธ์ิ บริการท่ีดี การสัง่สมความเช่ียวชาญใน

อาชีพ การยึดมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรม และ

จริยธรรม และการทาํงานเป็นทีม  

2. สมรรถนะในงาน 4 ดา้นรวม 24 รายการ คือ 

2.1 ดา้นการบริหารท่าอากาศยาน ( airport 

management) ประกอบดว้ย วิสยัทศัน ์ผูน้าํการ

เปล่ียนแปลง การสอนงานและการมอบอาํนาจใหผู้อ่ื้น 

ทกัษะการใชภ้าษาองักฤษและ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพ ความรู้ความเขา้ใจ

องคก์รและระบบราชการ  

2.2   ดา้นแผนงานและการเงินท่าอากาศยาน 

(airport planning and finance) ประกอบดว้ย การ

สืบเสาะหาขอ้มลู การวางแผนเชิงกลยทุธ์ ความรู้ดา้น

ธุรกิจการบิน ความรู้ดา้นการเงินงบประมาณ และการ

จดัหารายได ้การบริหารความเส่ียง และการจดัการ

ลกูคา้สมัพนัธ์  

 2.3 ดา้นการดาํเนินงานท่าอากาศยาน (airport 

operations) ประกอบดว้ย กฎขอ้บงัคบัและมาตรฐาน
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ดา้นการบิน ระบบการจดัการดา้นนิรภยั การบริหาร

จดัการระบบซ่อมบาํรุง การติดต่อประสานงาน การ

ตรวจสอบความถกูตอ้งตามกระบวนงาน และการ

เขา้ใจผูอ่ื้น 

 2.4 ดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้มท่าอากาศยาน 

(social and environmental of airports) ประกอบดว้ย 

การมีส่วนร่วมกบัประชาชนในทอ้งถ่ิน การสร้าง

เครือข่าย การประชาสมัพนัธ์ ความรับผิดชอบต่อสงัคม

และส่ิงแวดลอ้ม และการบริหารความขดัแยง้ ความ

เขา้ใจขอ้แตกต่างทางวฒันธรรม  

ผลการตรวจสอบรูปแบบสมรรถนะเพือ่การ

ฝึกอบรมและพฒันาที่มีความเหมาะสม ครอบคลมุ

สมรรถนะที่สําคัญ และจาํเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่

ผู้จดัการท่าอากาศยานนานาชาติในตลาดการบินเดยีว

อาเซียน  

ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการบริหารการศึกษาและ

ผูน้าํการเปล่ียนแปลง ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารท่า

อากาศยานนานาชาติในตลาดการบินเดียวอาเซียน และ

ผูเ้ช่ียวชาญในอุตสาหกรรมการบิน รวม 12 คน  มีความ

คิดเห็นสอดคลอ้งกนัในการประชุมสนทนากลุ่ม สรุป

ไดว้า่  

 1.  รูปแบบสมรรถนะเพ่ือการฝึกอบรม

และพฒันา ซ่ึงประกอบดว้ยสมรรถนะหลกั 5 รายการ 

สมรรถนะในงานดา้นการบริหารท่าอากาศยาน 6 

รายการ สมรรถนะในงานดา้นแผนงานและการเงินท่า

อากาศยาน 6 รายการ สมรรถนะในงานดา้นการ

ดาํเนินงานท่าอากาศยาน 6 รายการสมรรถนะในงาน

ดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้มท่าอากาศยาน 6 รายการ 

รวม 29 รายการ มีความเหมาะสม  ครอบคลุม

สมรรถนะท่ีสาํคญัและจาํเป็นต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี

ผูจ้ดัการท่าอากาศยานนานาชาติในตลาดการบินเดียว

อาเซียน  ในระดบัมากท่ีสุด   

 2.  พจนานุกรมสมรรถนะเพ่ือการ

ฝึกอบรมและพฒันาผูจ้ดัการท่าอากาศยานนานาชาติใน

ตลาดการบินเดียวอาเซียนมีความเหมาะสมและเป็นไป

ไดใ้นการนาํไปใชป้ระโยชน ์ 

 

การอภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาวิจยัเร่ือง “การวิเคราะห์

สมรรถนะเพ่ือการฝึกอบรมและพฒันาผูจ้ดัการท่า

อากาศยานนานาชาชาติในตลาดการบินเดียวอาเซียน มี

ขอ้คน้พบดงัน้ี 

 1. บทบาทหนา้ท่ีผูจ้ดัการท่าอากาศยาน

นานาชาติในตลาดการบินเดียวอาเซียน พบวา่แบ่ง

ออกเป็น 4 ดา้นคือ (1) ดา้นการบริหารท่าอากาศยาน 

(2) ดา้นแผนงานและการเงินท่าอากาศยาน (3) ดา้นการ

ดาํเนินงานท่าอากาศยาน (4) ดา้นสงัคมและ

ส่ิงแวดลอ้มท่าอากาศยาน ซ่ึงเป็นบทบาทหนา้ท่ีของ

ผูบ้ริหารองคก์าร และบทบาทผูน้าํการเปล่ียนแปลงใน

บริบทของความร่วมมือระหวา่งนานาชาติ (multi-

lateal) โดยเฉพาะท่าอากาศยานเป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจ

สายการบินและการบริหารเชิงธุรกิจ   ( Balboa & 

Wignaraja,2014; นณริฏ พิศลยบุตร,2558)  ผูจ้ดัการท่า

อากาศยานนานาชาติในตลาดการบินเดียวอาเซียนมี

ส่วนสาํคญัในการบริหารจดัการและปรับเปล่ียนให้

สอดคลอ้งกบับริบทดงักล่าว สมรรถนะดา้นความเป็น

ผูน้าํการเปล่ียนแปลงและการบริหารองคก์ารในเชิง

ธุรกิจ จึงเป็นสมรรถนะสาํคญัสาํหรับการดาํเนินงานใน

ตลาดการบินเดียวอาเซียน 

 2. การกาํหนดรูปแบบสมรรถนะเพ่ือการ

ฝึกอบรมและพฒันาท่ีสาํคญัและจาํเป็นต่อการปฏิบติั

หนา้ท่ีผูจ้ดัการท่าอากาศยานนานาชาติในตลาดการบิน

เดียวอาเซียน พบวา่ แบ่งออกเป็นสมรรถนะหลกั 5 

รายการ และสมรรถนะในงาน 4 ดา้น รวม  29 รายการ 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรูปแบบสมรรถนะผูบ้ริหารของ

สาํนกังานการจดัการบุคคลสหรัฐอเมริกา ( United 

States Office of Personnel Management, 2008)  ท่ีระบุ

วา่ ผูบ้ริหารมีรายการสมรรถนะ 7 ดา้น รวม 32 รายการ 
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เท่ากบัขอ้คน้พบน้ียืนยนัหลกัการของระบบสมรรถนะ

ท่ีวา่ผูบ้ริหารไม่วา่จะปฏิบติังานในหน่วยงานประเภท

ใดมกัจะมีสมรรถนะท่ีสาํคญัและจาํเป็นคลา้ยคลึงกนั 

เพียงแต่มีองคป์ระกอบแยกยอ่ยแตกต่างกนัไปบา้งตาม

บริบทและความเร่งด่วนของการแกปั้ญหาในการ

ดาํเนินงาน 

 3. การตรวจสอบรูปแบบสมรรถนะเพ่ือการ

ฝึกอบรมและพฒันาท่ีมีความเหมาะสมครอบคลุม

สมรรถนะท่ีสาํคญัและจาํเป็นต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี

ผูจ้ดัการท่าอากาศยานนานาชาติในตลาดการบินเดียว

อาเซียน พบวา่ จากการประชุมสนทนากลุ่ม 

ผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญมีฉนัทามติลงความเห็น

สอดคลอ้งกนัวา่ รูปแบบสมรรถนะเพ่ือการฝึกอบรม

และพฒันาผูจ้ดัการท่าอากาศยานานานาชาติในตลาด

การบินเดียวอาเซียนท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีเป็นรูปแบบ

สมรรถนะเพ่ือการฝึกอบรมและพฒันาท่ีมีความ

เหมาะสม ครอบคลุมสมรรถนะท่ีสาํคญัและจาํเป็นต่อ

การปฏิบติัหนา้ท่ีในตลาดการบินเดียวอาเซียนในระดบั

มากท่ีสุด สามารถนาํไปใชก้บัการฝึกอบรมและพฒันา

บุคลากร หรือผูท่ี้ปฏิบติัหนา้ท่ีผูจ้ดัการท่าอากาศยาน

นานาชาติในตลาดการบินเดียวอาเซียนในทุกแห่ง 

 

ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

 1. หน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลท่าอากาศยาน

นานาชาติในประเทศไทย ควรกาํหนดนโยบายในการ

พฒันาผูบ้ริหารท่าอากาศยานนานาชาติในระยะสั้น ทาํ

ความร่วมมือหรือขอ้ตกลงกบัสถาบนัการศึกษาท่ีมี

ศกัยภาพในการฝึกอบรมและพฒันาดา้นการบิน โดยยึด

ระบบสมรรถนะเป็นส่วนหน่ึงของแผนพฒันาบุคลากร

โดยเร่งด่วน และนาํรูปแบบสมรรถนะไปปรับเปล่ียน

และประยกุตใ์ชก้บัท่าอากาศยานนานาชาติเพ่ือใหต้อบ

รับความจาํเป็นของขอ้กาํหนดดา้นเวลาตามพนัธะ

สญัญาของตลาดการบินเดียวอาเซียน ส่วนนโยบาย

ระยะยาวควรแสวงหาความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีทาํ

หนา้ท่ีเดียวกนัในประเทศสมาชิกของสมาคมอาเซียน

หรือประเทศคู่สญัญาทางการบินอ่ืนๆ ในการพฒันา

บุคลากรใหเ้ป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติ 

 2. สถาบนัการศึกษาท่ีเปิดการเรียนการสอน

ดา้นการบิน ควรส่งเสริมและพฒันาหลกัสูตรและ

รายวิชาใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบการดาํเนินงานของท่า

อากาศยานนานาชาติในตลาดการบินเดียวอาเซียน และ

เป็นไปตามมาตรฐานขององคก์ารการบินพลเรือน

ระหวา่งประเทศ  โดยการสร้างความร่วมมือระหวา่ง

สถาบนัดว้ยกนัเอง ซ่ึงอาจจะเป็นการแบ่งความ

รับผิดชอบโครงการหรือพ้ืนท่ีหรือแยกความ

รับผิดชอบในลกัษณะอ่ืนไดต้ามความจาํเป็นและ

เหมาะสม 

 3. การกาํหนดรูปแบบสมรรถนะเพ่ือการ

ฝึกอบรมและพฒันาผูจ้ดัการท่าอากาศยานนานาชาติใน

ตลาดการบินเดียวอาเซียน หน่วยงานท่ีเป็นเจา้ของหรือ

เป็นผูก้าํกบัดูแลควรกาํหนดรูปแบบสมรรถนะให้

เหมาะสมกบับริบทการดาํเนินงานของแต่ละท่าอากาศ

ยาน โดยนาํเอาผลจากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีไปพฒันา

ปรับลดหรือเพ่ิมจาํนวนรายการสมรรถนะให้

สอดคลอ้งกบับริบทของแต่ละท่าอากาศยาน 

 4. รูปแบบสมรรถนะเพ่ือการฝึกอบรมและ

พฒันาผูจ้ดัการท่าอากาศยานนานาชาติในตลาดการบิน

เดียวอาเซียนน้ี สามารถนาํไปบูรณาการปรับใชใ้นการ

บริหารทรัพยากรบุคคลดา้นอ่ืน หรือใชใ้นการ

ประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร การพิจารณา

ค่าตอบแทนและการเล่ือนตาํแหน่งในระดบัต่างๆ ได ้

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. รูปแบบสมรรถนะตามผลการวิจยัคร้ังน้ี 

แสดงรายการสมรรถนะต่างๆ โดยไม่ไดร้ะบุความ

แตกต่างของความสาํคญั หรือ ความจาํเป็น เช่นเดียวกบั

การกาํหนดรูปแบบสมรรถนะขององคก์รต่างๆ ท่ีได้

ทบทวนในบทท่ี 2  ซ่ึงในความเป็นจริงรายการ
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สมรรถนะทั้งหมดในแต่ละรูปแบบ แต่ละรายการ

สมรรถนะน่าจะมีผลกระทบต่อผลการปฏิบติังาน

ต่างกนั ซ่ึงข้ึนอยูก่บัลกัษณะขององคก์รและ

ส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นในการทาํวิจยัเก่ียวกบัรูปแบบ

สมรรถนะคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาใหส้ามารถระบุ

ถึงความแตกต่างของความสาํคญัของสมรรถนะแต่ละ

รายการดว้ย ซ่ึงอาจกาํหนดโดยการใหน้ํ้าหนกั (weight) 

หรือ จดักลุ่มเป็นระดบัต่างๆ เช่น สาํคญัมากท่ีสุด 

สาํคญัมาก และสาํคญั เป็นตน้ ผลการศึกษาท่ีระบุ

ความสาํคญัของรายการสมรรถนะสามารถนาํไปใชใ้น

การจดัลาํดบัความเร่งด่วน (priority) ในการดาํเนินงาน

ดา้นต่างๆ ไดช้ดัเจนมากยิ่งข้ึน  

2. ศึกษารูปแบบการพฒันาสมรรถนะ

ผูบ้ริหารทุกระดบัของท่าอากาศยานนานาชาติในตลาด

การบินเดียวอาเซียนโดยศึกษา วิธีการ ขั้นตอนและ

เทคนิคการฝึกอบรมและพฒันาท่ีเหมาะสมและระบุ

ขอบเขตท่ีสาํคญัจาํเป็นตามลาํดบัความเร่งด่วนของการ

พฒันาดว้ย 

 3.  ศึกษารูปแบบการประเมินสมรรถนะ

ผูจ้ดัการท่าอากาศยานนานาชาติในตลาดการบินเดียว

อาเซียนโดยศึกษาแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการสร้างความเขา้ใจและการยอมรับใน

หลกัเกณฑก์ารประเมิน ตลอดจนแนวทางการนาํผล

การประเมินดงักล่าวไปใชใ้นการบริหารทรัพยากร

บุคคลในกระบวนการอ่ืนๆ  ดว้ย 

 4. ศึกษารูปแบบสมรรถนะผูบ้ริหารและ

ผูป้ฏิบติังานทุกระดบัของท่าอากาศยานนานาชาติใน

ตลาดการบินเดียวอาเซียน เพ่ือใหท่้าอากาศยาน

นานาชาติในประเทศไทยสามารถพฒันาศกัยภาพของ

บุคลากรใหมี้ความสามารถในการใหบ้ริการท่ีดีต่อ

ผูใ้ชบ้ริการทุกภาคส่วน แต่ควรระบุความสาํคญัและ

ความจาํเป็นของรายการสมรรถนะดว้ย 

5. ศึกษารูปแบบ และระบบสมรรถนะท่ีมา

จากการรวบรวมขอ้มลูในระดบัระหวา่งประเทศ อยา่ง

ครบถว้นสาํหรับสมาชิกของอาเซียน เพ่ือสามารถ

กาํหนดรูปแบบท่ีเป็นกลาง สามารถนาํไปปฏิบติัใชใ้น

หน่วยงานอยา่งเป็นมาตรฐานเดียวกนัในตลาดการบิน

เดียวอาเซียน 

6. ศึกษาอยา่งละเอียดในแง่ของการแยกระดบั

ความสาํคญัของแต่ละรายการสมรรถนะ และความ

ชดัเจนในการแยกประเภทสมรรถนะท่ีแบ่งออกเป็น 

ความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะส่วนบุคคลดว้ย 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกบัการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 

ของสถานศึกษา สังกดั สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 

The Relationship between Administrative Factors and Performance Based Budgeting 

Management in Schools underPathumthani Primary Educational Service Area Office 

  

                                                                                                                                                   บณัฑิตาภรณ์   ศรีคาํภา                                                                                                                                                                                                                                                                 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษาระดบัปัจจยัทางการบริหารของสถานศึกษา (2) ศึกษาระดบัการ

บริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานของสถานศึกษา และ3)ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางการบริหารกบัการ

บริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานของสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานีกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน 65 คน และครูการเงิน/ครูพสัดุ จาํนวน 130 คนรวม 195 

คนในสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  ปีการศึกษา 2556 ท่ีไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่ง

แบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั  ผลการวิจยัพบวา่ (1) ปัจจยัทางการบริหารของ

สถานศึกษา ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.25) โดยพบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกเรียงตามลาํดบั คือ 

ดา้นโครงสร้าง ดา้นภาวะผูน้าํ และดา้นการจูงใจ (2) การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานของสถานศึกษา 

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก( X = 4.20) โดยพบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกเรียงตามลาํดบั คือ ดา้นการ

จดัระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง ดา้นบริหารทางการเงิน การควบคุมงบประมาณ และดา้นการตรวจสอบภายใน และ (3) ปัจจยั

ทางการบริหารมี ความสมัพนัธ์ทางบวก ระดบัปานกลางกบัการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานของสถานศึกษา 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

 

คําสําคัญ: ปัจจยัการบริหาร, งบประมาณ, ผลงานของสถานศึกษา 

  

Abstract 

 The purposes of this  research were to study (1) the influence of administrative factors  (2) the level of 

performance-based  budgeting  management  and (3) the relationship between administrative factors and performance  

based  budgeting  management  in  basic  schools  under The Office of  Pathum Thani  Primary Education  Service  

Area. The research samples consisted of  195 persons consisting of 65 administrators and 130 teachers in charge of 

the financial and budget office under The Office of  Pathum Thani Primary Education Service  Area in second 

semester 2013, selected by purposive sampling. Data collected from  a questions was used in the samples. The data 

were analyzed by percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s product moment correlation coefficient. The  

research findings were as follows: (1) the overall level of administrative factors was at a  high level                             
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( X = 4.25, SD. = 0.64).  (2) the overall level of performance-based  budgeting  management was at a high level         

( X = 4.20, SD = 0.66),  and (3) there was a positive relationship between administrative factors and performance  

based  budgeting  management  in  basic  schools  under The Office of Pathum Thani  Primary Education  Service  

Area,  in the middle level at the .01 level of significance . 

  

 Keywords:  administrative factors, budget,  performance based budgeting 

 

ความนํา  

 โรงเรียนเป็นองคก์ารท่ีมีความสาํคญัต่อการจดั

การศึกษา ดงันั้นผูบ้ริหารจึงเป็นผูมี้บทบาทสาํคญัอยา่งยิ่ง

ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหมี้

ประสิทธิผล การบริหารโรงเรียนส่ิงท่ีมีความสาํคญัและ

เป็นตวับ่งช้ีวา่การจดัการศึกษาหรือการบริหารโรงเรียน

ประสบความสาํเร็จ ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งมีความรู้

ความสามารถและประสบการณ์ วิสยัทศัน ์ผูน้าํในการ

เปล่ียนแปลง ส่งเสริมสนบัสนุน ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษามีการพฒันาและทนัต่อการเปล่ียนแปลงใหเ้กิดผล

ตามเป้าหมายท่ีวางไว ้(พิมพรรณ  สุริโย,  2553, หนา้ 2)   

 ดงันั้นผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในโรงเรียนจาํเป็นตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในการบริหาร

งบประมาณ การบริหารงบประมาณเป็นปัจจยัสาํคญัใน

การบริหารประเทศทุกภาคส่วน นบัตั้งแต่ปี 2540 

ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจทาํใหก้าร

ปฏิรูประบบงบประมาณของประเทศไทยอยา่งต่อเน่ือง 

แต่กย็งัไม่มีความชดัเจนเป็นรูปธรรม จนกระทัง่ปี 2539 

สาํนกังบประมาณไดมี้การจดัทาํแผนปรับปรุงระบบ

งบประมาณเนน้การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชท้รัพยากร

ภาครัฐโดยการกาํหนดเป้าประสงค ์พนัธกิจ และ

วิสยัทศันข์องกระบวนการงบประมาณบทบาทภารกิจ

และวิธีบริหารงานในแต่ละขั้นตอนไวอ้ยา่งชดัเจน นบัได้

วา่เป็นปรากฏการณ์ใหม่ของงบประมาณไทย ทาํให้

ระบบงบประมาณมีความเด่นชดัมากข้ึนการปรับปรุง

ระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง

ของแผนการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ พ.ศ. 2540-2544  

ปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลใหเ้กิดการปฏิรูประบบงบประมาณ

ของประเทศใหม่ใหเ้หมาะสมกบัสภาวะปัจจุบนัและ

ระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน (performance 

based budgeting) ไดถ้กูนาํมาใชใ้นการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การบริหารจดัการสาํหรับหน่วยงานต่าง ๆในประเทศ

ไทยปัจจุบนั(กองนโยบายและแผน,  2544,  หนา้ 1-6  

อา้งถึงใน ประเสริฐ ป่ินปฐมรัฐ และคณะ,  2549, หนา้  

3-4) 

 จากสถานการณ์โลกในปัจจุบนัสถานศึกษา

จาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียน เพ่ือใหมี้ความสมดุลและเท่าทนั

ความเปล่ียนแปลงของสถานศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 

ผูบ้ริหาร จะตอ้งเตรียมความพร้อมในการจดัการศึกษาให้

สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนท่ีเกิดข้ึน การจดัการศึกษาเพ่ือ

พฒันาคนใหมี้คุณภาพ และการสรรงบประมาณใหเ้กิด

ประสิทธิภาพ จึงเป็นภารกิจสาํคญัและจาํเป็นอยา่งยิ่ง 

เพ่ือพฒันาศกัยภาพในตวับุคคลอยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงจะทาํให้

บรรลุเป้าหมายไดน้ั้นจาํเป็นตอ้งมีบุคลากรทางการศึกษา

ท่ีมีความรู้ ความสามารถและมีปัจจยัทางการบริหารของ

ผูบ้ริหารท่ีเป็นตวัแปรสาํคญัท่ีจะนาํไปสู่ความสาํเร็จได ้  

(สมชาย พะโยม,  2554, หนา้ 1) 

ดงันั้นผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาจึง

มีบทบาทสาํคญัมากในการรับผิดชอบตั้งแต่ขั้นวางแผน 

ขั้นบริหารงบประมาณและขั้นรายงานผล โดยมุ่งเนน้

ความสาํเร็จของงาน คาํนึงถึงความสาํคญัของการบริหาร

งบประมาณของสถานศึกษา สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

ผาณิต ฮานาฟี  (2555) พบวา่ งบประมาณเป็นปัจจยั

สาํคญัท่ีส่งผลใหก้ารบริหารจดัการดา้นต่าง ๆในองคก์าร
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ประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมาย และส่ิงสาํคญัอีกอยา่ง

หน่ึงคือปัจจยัทางการบริหารท่ีจะทาํหนา้ท่ีในการบริหาร

งบประมาณโดยตรง ถา้บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งขาดความรู้

ความชาํนาญ ไม่มีประสบการณ์ ขาดความรู้

ความสามารถ จะส่งผลต่อความสาํเร็จและประสิทธิภาพ

การบริหารได ้ 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1.  เพ่ือศึกษาระดบัปัจจยัทางการบริหารของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา ปทุมธานี  

           2.  เพ่ือศึกษาระดบัการบริหารงบประมาณแบบ

มุ่งเนน้ผลงานของสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี  

           3.   เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางการ

บริหารกบัการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานของ

สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา ปทุมธานี  

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ผูวิ้จยัไดศึ้กษา ปัจจยัการบริหารจากการ

วิเคราะห์และสงัเคราะห์จากแนวคิดและงานวิจยัของ 

Owens (2001), Hoy and Mishel (2001), 

Moorhead and Griffin(1998), French and Bell (1984), 

Stuart –Kotze  and Foskin, Healy (1994), พรทิพย ์ ยอด

ดว้ง (2549), วนัชยั มีชาติ (2550), กนกพร  สร้อยจิต 

(2551), ธีรพงษ ์วงษห์นองหอย (2552), พิจิตร 

พรหมจารีย ์(2553), สลัมาน    สะบูดิง (2553), กฤษฎา  

การีชุม (2554), อริยา คงเพียรภาค(2554) ปัจจยัทางการ

บริหารระดบัผูบ้ริหารสถานศึกษา ไดแ้ก่  ดา้นโครงสร้าง

ของโรงเรียน  ดา้นภาวะผูน้าํ  ดา้นการจูงใจ  ดา้น

วฒันธรรมและบรรยากาศในโรงเรียน  ดา้นบุคลากร และ

ดา้นการทาํงานเป็นทีม ส่วนการบริหารงบประมาณแบบ

มุ่งเนน้ผลงาน (performance-based budgeting ซ่ึงมี

มาตรฐานดา้นการเงิน 7 ดา้นหรือท่ีเรียกวา่  7 Hurdles 

ประกอบดว้ย การวางแผนงบประมาณ(budget planning) 

การคาํนวณตน้ทุนของกิจกรรม(activity based costing) 

การจดัระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง (procurement 

management)การบริหารทางการเงินและการควบคุม

งบประมาณ(financial management/fund control) การ

รายงานทางการเงินและผลดาํเนินการ(financial and 

performance reporting) การบริหารสินทรัพย ์(asset  

management)  การตรวจสอบภายใน ( internal audit) 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

 

 

 

 

  

 

 

ปัจจัยทางการบริหาร

ได้แก่ 

1. ดา้นโครงสร้างของ

โรงเรียน 

2.  ดา้นภาวะผูน้าํ 

3.  ดา้นการจูงใจ 

4.  ดา้นวฒันธรรมและ 

บรรยากาศในโรงเรียน 

5.  ดา้นบุคลากร 

6. ดา้นการทาํงานเป็น

ทีม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารงานงบประมาณ

แบบมุ่งเน้นผลงาน(  Hurdles 

,2544 ) 

1.การวางแผนงบประมาณ 

2.การคาํนวณตน้ทุนของ

กิจกรรม 

3.การจดัระบบการจดัซ้ือจดั

จา้ง 

4.การบริหารทางการเงินและ

การควบคุมงบประมาณ 

5.การรายงานทางการเงินและ

ผลดาํเนินการ 

6.การบริหารสินทรัพย ์
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วธีิดําเนินการวจัิย 

 ผูวิ้จยัศึกษาคน้ควา้ทฤษฎี แนวคิดและหลกัการ

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัการบริหารและการบริหาร

งบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานในการปฏิบติังานของ

ผูบ้ริหารของสถานศึกษา จากเอกสาร ตาํรางานวิจยัทั้งใน

ประเทศ ต่างประเทศ และจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ  แลว้

นาํขอ้มลูจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

มาสร้างเป็นแบบสอบถามใหเ้หมาะสมเก่ียวกบัปัจจยั

ทางการบริหารและการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้

ผลงานของผูบ้ริหารของสถานศึกษา จากนั้นนาํร่าง

แบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแลว้เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา

วิทยานิพนธ์เพ่ือพิจารณาความถกูตอ้งและแกไ้ขปรับปรุง

นาํแบบสอบถามท่ีผา่นการแกไ้ขปรับปรุงแลว้เสนอ

ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 ท่าน คือผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา

จาํนวน 3 ท่าน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวิจยัการสอน จาํนวน 2 

ท่าน พิจารณาเพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาของ

เคร่ืองมือแลว้นาํมาคาํนวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 

ต่อจากนั้นนาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช ้ 

(try out)  กบัผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูเจา้หนา้ท่ี

การเงินและพสัดุของสถานศึกษาเขตอ่ืน จาํนวน 30 คน 

เพ่ือหาค่าความเช่ือมัน่  (reliability) ไดค่้าความเช่ือ 

มัน่.991 ของแบบสอบถาม โดยใชสู้ตรการหาค่า  (Alpha 

Coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach, 1970, p. 161 

อา้งถึงใน บุญชม  ศรีสะอาด, 2545) 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย

ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูเจา้หนา้ท่ีการเงิน/ครูพสัดุ ใน

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี  ปีการศึกษา 2556  ดงัน้ี ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

จาํนวน  65 คน และครูการเงิน /ครูพสัดุ จาํนวน 130 คน  

รวมทั้งส้ิน  195  คน โดยใชก้ารสุ่มแบบเจาะจง 

(purposive sampling) 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็น

แบบสอบถามความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางการบริหาร

กบัการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานของ

สถานศึกษา  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา ปทุมธานีตอนท่ี 1 เก่ียวกบัสถานภาพของ

ผูต้อบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ ( Check 

list )จาํนวน 5 ขอ้ตอนท่ี 2   เก่ียวกบัปัจจยัทางการบริหาร

จาํนวน 35 ขอ้ตอนท่ี 3   เก่ียวกบัการบริหารงบประมาณ

แบบมุ่งเนน้ผลงานมีมาตรฐานดา้นการเงิน 7 ดา้นหรือท่ี

เรียกวา่  7 Hurdles จาํนวน 60 ขอ้โดยตอนท่ี 2และ 3เป็น

แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล   

ผูวิ้จยัดาํเนินการแจกและเกบ็ขอ้มลูดว้ยตนเอง 

จาํนวน 195 ฉบบั ตามจาํนวนผูบ้ริหารสถานศึกษาและ

ครูเจา้หนา้ท่ีการเงิน/ครูพสัดุของสถานศึกษาท่ีเป็น

ประชากร ไดแ้บบสอบถามท่ีสมบูรณ์คืนมาทั้งหมด 188 

ฉบบั คิดเป็นร้อยละ96.41 

 

สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูวิ้จยัดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มลู โดยใช้

โปรแกรมสาํเร็จรูปทดสอบสมมุติฐานของการวิจยั ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1การวิเคราะห์ขอ้มลูทางการกายภาพ วิเคราะห์

โดยใชค่้าร้อยละ ตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 ทาํการวิเคราะห์

ขอ้มลูการใหค้ะแนนและการแปลความหมายของ

คะแนนท่ีกาํหนดไว ้ซ่ึงลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัตามแบบลิเคอร์ท          

(อา้งถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา้ 69-71) นาํผล

การคาํนวณมาวิเคราะห์ขอ้มลูเทียบกบัเกณฑโ์ดยใช้

ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และ 

การวิเคราะห์ระดบัความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางการ
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บริหารกบัการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานของ

สถานศึกษา พิจารณาจากค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของ

เพียร์สนั (ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2553, หนา้ 316) 

 

ผลการวจัิย 

 1. ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามพบวา่

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 76.60 ส่วน

ตาํแหน่งผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตาํแหน่งครู

การเงิน/ครูพสัดุ คิดเป็นร้อยละ 72.30 เม่ือพิจารณาดา้น

ระดบัการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวฒิุ

การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 63.30  

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการ

บริหาร ตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 52.10 การ

พิจารณาขนาดสถานศึกษาส่วนใหญ่เป็นขนาดกลาง คิด

เป็นร้อยละ 51.60 ตามลาํดบั 

 2. ปัจจยัทางการบริหารสถานศึกษา สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการ

วิจยัท่ีตั้งไวเ้ม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น โดยเรียงลาํดบัจาก

มากไปนอ้ย ดงัน้ี ดา้นโครงสร้างของโรงเรียนดา้นภาวะ

ผูน้าํดา้นการจูงใจดา้นการทาํงานเป็นทีมดา้นบุคลากร

ดา้นวฒันธรรมและบรรยากาศในโรงเรียน ตามลาํดบั 

 3. การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน

ของสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไวเ้ม่ือพิจารณาเป็น

รายดา้น โดยเรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี  ดา้นการ

จดัระบบการจดัซ้ือจดัจา้งดา้นบริหารทางการเงินและการ

ควบคุมงบประมาณ ดา้นการตรวจสอบภายในดา้นการ

รายงานทางการเงินและผลการดาํเนินงานดา้นการ

วางแผนงบประมาณดา้นการบริหารสินทรัพยด์า้นการ

กาํหนดผลผลิตและการคาํนวณตน้ทุนตามลาํดบั 

  4. ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางการ

บริหาร กบัการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน

ของสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี มีความสมัพนัธ์ทิศทางทางบวก 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ในระดบัปานกลาง 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้

 

การอภิปรายผล 

 การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางการ

บริหารกบัการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานของ

สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี สามารถอภิปรายผลการวิจยัได้

ดงัน้ี 

 1. ปัจจยัทางการบริหารสถานศึกษา  

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานีในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี

เน่ืองจากผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูมี้บทบาทสาํคญัใน

การพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหเ้กิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารสถานศึกษาจะ

ประสบความสาํเร็จหรือไม่นั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้ง

มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ มีวิสยัทศันใ์น

การเป็นผูน้าํส่งเสริมสนบัสนุน ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาใหมี้การพฒันาตน เพ่ือนาํไปใชใ้นการพฒันา

คุณภาพการศึกษาและส่ิงสาํคญัของขอบข่ายการบริหาร

จดัการศึกษา สอดคลอ้งกบั วิโรจน ์สารรัตนะ (2546) 

กล่าววา่ การบริหารเป็นกระบวนการดาํเนินงานเพ่ือให้

บรรลุจุดมุ่งหมายขององคก์าร โดยอาศยัหนา้ท่ีการ

บริหารท่ีสาํคญั คือการวางแผน การจดัองคก์าร การนาํ

และการควบคุม ผูบ้ริหารเป็นบุคคลท่ีทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น

หรือกลุ่ม เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร และ

เป็นผูบ้งการพฤติกรรมของผูอ่ื้น การทาํงานของผูบ้ริหาร

อาจใชแ้รงจูงใจ การสัง่การ หรือการใชก้ฎระเบียบในการ

บงัคบับญัชาคนอ่ืนใหท้าํงาน โดยยึดวตัถุประสงคข์อง

องคก์ารเป็นหลกั ผูบ้ริหารอาจจะตอ้งรับผิดชอบในการ

ปฏิบติังานใหส้าํเร็จตามเป้าหมายโดยร่วมกบัผูอ่ื้น 

 2. การบริหารงบประมาณแบบ 
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มุ่งเนน้ผลงานของสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ในภาพรวม และราย

ดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียงตามระดบัความคิดเห็นต่อการ

บริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานของสถานศึกษา

จากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี  ดา้นการจดัระบบการจดัซ้ือ

จดัจา้งอยูใ่นระดบัมากซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเกศินี 

พนัธุมจินดา (2554,  หนา้123)  พบวา่ สภาพการ

ดาํเนินงานดา้นการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้

ผลงาน อยูใ่นระดบัมาก เป็นเพราะผูบ้ริหารและบุคลากร

ท่ีทาํหนา้ท่ีทางดา้นการเงินและพสัดุมีความรู้

ความสามารถ มีการจดัระบบการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีถูกตอ้ง 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางการบริหารกบัการ

บริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานของสถานศึกษา 

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ปทุมธานี มีความสมัพนัธ์ในทิศทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .01 ในระดบัปานกลาง ปัจจยัทางการ

บริหารท่ีมีความสมัพนัธ์กนัสูง คือ ดา้นบุคลากรกบัดา้น

การจดัระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง ทั้งน้ีเป็นเพราะการบริหาร

งบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานของสถานศึกษามี

ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลข้ึนได ้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการ

บริหารงบประมาณโดยตรงในสถานศึกษาคือบุคลกร 

ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูการเงิน/ครูพสัดุตอ้งให้

ความสาํคญักบัปัจจยัทางการบริหารใหเ้กิดข้ึนใน

สถานศึกษาของตนสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (Tyree,  

(1995, pp. 16-20) พบวา่ (1)  หวัหนา้สถานศึกษามีส่วน

ร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบังบประมาณมีความพึงพอใจ

ใจการทาํงานมากกวา่ผูท่ี้ไม่มีส่วนร่วมในเร่ือง

งบประมาณ (2)  หวัหนา้สถานศึกษามีส่วนร่วมและไม่มี

ส่วนร่วมในส่วนงบประมาณ (3) ผูบ้ริหารสถานศึกษามี

ความตอ้งการท่ีจะมีส่วนร่วมในการจดังบประมาณ (4) 

ผูบ้ริหารและผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนักบั

บทบาทท่ีคาดหวงัของผูบ้ริหาร 

 

ในการจดัทาํงบประมาณ 

  

ข้อเสนอแนะ 

 1. ปัจจยัทางการบริหารสถานศึกษา สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี ใน

ภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ทาํใหผู้บ้ริหาร

สถานศึกษา ครูการเงิน/ครูพสัดุ ควรนาํปัจจยัทางการ

บริหารไปใชก้บัสถานศึกษาของตนเพ่ือใหมุ่้งผลสาํเร็จ

ของงาน 

2. การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน

ของสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา ปทุมธานี ในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่น

ระดบัมาก ทาํใหผู้บ้ริหารสถานศึกษา ครูการเงิน/ครูพสัดุ 

ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในการบริหารงบประมาณแบบ

มุ่งเนน้ผลงาน เพ่ือจะไดน้าํขั้นตอนการบริหาร

งบประมาณ  7 ดา้น นาํไปใชใ้นการบริหารงบประมาณ

สถานศึกษาของตน 

3. ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางการบริหาร

กบัการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานของ

สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา ปทุมธานี ภาพรวมอยูร่ะดบัปานกลาง ท่ีมี

ความสมัพนัธ์ทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.01 ทุกค่า ดา้นท่ีมีความสมัพนัธ์มากท่ีสุดคือดา้นบุคลากร 

ดงันั้นในการบริหารงบประมาณ บุคลากรในสถานศึกษา

ควรมีความรู้ความสามารถในการใชง้บประมาณ 

บุคลากรจึงควรไดรั้บการอบรมการใชง้บประมาณแบบ

มุ่งเนน้ผลงาน เพ่ือใหก้ารบริหารงานในสถานศึกษา

ประสบผลสาํเร็จโปร่งใส ตรวจสอบได ้

  

 

 

 

 



EAU HEritAgE JoUrnAl
Social Science and Humanity340 Vol. 5 No. 3 September-December 2015

เอกสารอ้างองิ 

 

กฤษฎา  การีชุม. (2554). ปัจจัยทางการบริหารท่ีส่งผลต่อการดาํเนินงานประกันคุณภาพของโรงเรียนขนาด 

เลก็ สาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาํภู เขต1. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น.   

กนกพร  สร้อยจิต. (2551). ปัจจัยทางการบริหารท่ีส่งผลต่อความสามารถในการจัดทาํผลงานทางวิชาการ 

ของข้าราชการครู  ในสังกัดสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต 3. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสุรินทร์. 

เกศินี พนัธุมจินดา. (2554). การดาํเนินงานตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของโรงเรียนมธัยมในจังหวัด

ปทุมธานี. วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 5 (ฉบบัเสริม 

1/2554), 217-225. 

ชูศรี  วงศรั์ตนะ. (2553). เทคนิคการใช้สถิติเพ่ือการวิจัย (พิมพค์ร้ังท่ี 12). กรุงเทพฯ: เทพนิมิต การพิมพ.์ 

ธีรพงษ ์ วงษห์นองหอย. (2552). ปัจจัยทางการบริหารท่ีส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเลก็ 

สังกัดสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาขอนแก่น. การศึกษาอิสระปริญญามหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัขอนแก่น.   

บุญชม  ศรีสะอาด.  (2545). การวิจัยเบือ้งต้น.( พิมพค์ร้ังท่ี 7). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น. 

ประเสริฐ ป่ินปฐมรัฐ และคณะ. (2549). การพัฒนากระบวนการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี              

              ราชมงคลธัญบรีุโดยระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยทุธศาสตร์ชาติ โครงการวิจัย  

ได้รับสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินคณะเทคโนโลยีการเกษตร. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต, 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี. 

ผาณิต  ฮานาฟี.  ( 2555 ).ปัญหาและแนวทางพัฒนาการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา  

สาํนักงานหนองจอก กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยับูรพา. 

พรทิพย ์ ยอดดว้ง.(2549). ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการดาํเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษา

ขั้นพืน้ฐาน เขตตรวจราชการท่ี 3. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยันเรศวร. 

พิจิตร  พรหมจารีย.์(2553).ปัจจัยทางการบริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการหลกัสูตรของโรงเรียน 

ประถมศึกษา สังกัดสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาอุดรธานี. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัราช

ภฏัอุดรธานี. 

พิมพรรณ  สุริโย. (2553). ปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน. วิทยานิพนธ์ปริญญา

 มหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย. 

วนัชยั  มีชาติ.(2550). การบริหารองค์การ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

วิโรจน ์สารรัตนะ. (2546). การบริหารการศึกษา หลกัการ ทฤษฎี หน้าท่ีประเดน็และบทวิเคราะห์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

 ทิพยวิสุทธ์ิ. 

สลัมาน  สะบูดิง. (2551). ปัจจัยการบริหารท่ีส่งผลต่อการดาํเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน 

             เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษายะลา เขต 1. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, 

 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์. 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2558 341

สุเมธ  เช้ือจนัทร์. (2553). คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาสงักดัเทศบาลในภูมิภาคตะวนัออก. ศึกษาศาสตร

มหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัศิลปากร. 

สมชาย  พะโยม.(2554). คุณลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูผู้สอนระดับประถมศึกษาในอาํเภอ

หางแมว สังกัดสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบรีุ เขต 1. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, 

มหาวิทยาลยับูรพา. 

อริยา  คงเพียรภาค. (2554). ปัจจัยทางการบริหารท่ีส่งผลต่อการดาํเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขนาดเลก็ 

สังกัดสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4. การศึกษาอิสระปริญญามหาบณัฑิต, 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น.   

French, W.,L.& Bell, C., H., Jr. (1984). Organization development: behavioral science interventions for organization 

Improvement (2nd ed.). New Delhi: Prentice - Hall. 

Healy, M. (1994). BS 5750 and beyond in a secondary school: A change for the Best. In C. Parsons (ed). Quality 

improvement education. London: David Fuilon. 

Hoy, W. K., &  Miskel, C. G.  (2001). Educational administration: Theory  research and practice  (6th ed).  

 New York: Mc Graw-Hill. 

Moorthead, G. & Griffin, R.W. (1998). Organizational behavior: Managing people and organizationals. 

( 5th ed). Boston: Houghton Miffin. 

Owens, R. G. (2001). Organizational behavior in education. New York: Prentice-Hill. 

Tyree, L. W., & Hellmich, D. M. (1995). .Florida’s continuing accountability experiment organization (5thed.). 

Community college journal, 6(7), 16-20. 

 



EAU HEritAgE JoUrnAl
Social Science and Humanity342 Vol. 5 No. 3 September-December 2015

 

การใช้อาํนาจของผู้บริหารสถานศึกษากบัขวญักาํลงัใจในการปฏบัิติงานของครู สังกดัสํานักงาน 

เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

The Relationship between of the Empowerment of School Administrators and Teacher 

Morale under the Office of Prathumthani Primary Educational Service Area 1 

  

                                                                                                                                                    ดวงพร   วอ่งสุนทร                                                                                                                                                                                                                                                                  

บทคัดย่อ 

 การวิจยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา (1) ระดบัการใชอ้าํนาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา (2) ระดบัขวญักาํลงัใจใน

การปฏิบติังานของครูและ (3) ความสมัพนัธ์ระหวา่งการใชอ้าํนาจของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัขวญักาํลงัใจในการ

ปฏิบติังานของครู สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี 

คือ ครูท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 310 คน ไดม้าจากการสุ่มแบบชั้นภูมิ 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั ผลการวิจยัพบวา่ (1) การใชอ้าํนาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยภาพ

รวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.02, SD = 0.62)  (2) ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก    

( X = 4.03, SD = 0.53) และ (3) ความสมัพนัธ์ระหวา่งการใชอ้าํนาจของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัขวญักาํลงัใจในการ

ปฏิบติังานของครู สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีความสมัพนัธ์ในทิศทางบวก  

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ในระดบัมาก 

คําสําคัญ: การใชอ้าํนาจ, ขวญักาํลงัใจในการทาํงาน, ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

  

Abstract 

 The purposes of this research were to study (1) the level of the empowerment of school administrators (2)  

level of teacher morale and (3)  the relationship between the  empowerment of school administrators and teacher 

morale under The Office of Pathum Thani Primary Educational Service Area1. The research samples consisted of 310 

teachers who taught in second semester, 2013 selected by stratified random sampling. Data collected by 

questionnaires was used with the samples. The data was analysed by percentage, mean, standard deviation, and 

Pearson’s product moment correlation coefficient.  The research findings were as follows (1) the overall level of the 

empowerment of school administrators was in the high level ( X = 4.02, SD = 0.62) (2) the overall level of teacher 

morale was at a high level ( X = 4.03, SD  = 0.53) and 3) there was a positive relationship between the 

empowerment of school administrators and teacher morale in basic schools under The Office of Pathum Thani 

Primary Educational Service  Area 1 at the high level of the .01 level of significance. 

 

Keywords:  empowerment, employee morale, school administrator 
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ความนํา  

 “ผู้น้อยทําตามด้วยศรัทธา หากผู้บังคับบัญชา

เป็นตวัอย่างที่ดี”ความตอนหน่ึงจากพระบรมราโชวาท

ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัภูมิพลอดุลยเดช 

มหาราช พระราชทานเน่ืองในวโรกาสพิธีประดบัยศ

นายทหารชั้นนายพล ณ พระตาํหนกัจิตรลดารโหฐาน 

เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2513 จากพระบรมราโชวาท

จะเห็นไดว้า่การเป็นผูบ้งัคบับญัชาหากปฏิบติัตนเป็น

แบบอยา่งท่ีดีแลว้ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชายอ่มท่ีจะปฏิบติัตาม

ดว้ยความศรัทธาเสมอ 

จากพุทธศกัราช  2542 ประเทศไทยมีการ

ปรับเปล่ียนรูปแบบการจดัการศึกษาคร้ังใหญ่ หรือท่ีเรียก

กนัวา่ “ปฏิรูปการศึกษา” โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพฒันา

การศึกษาใหมี้คุณภาพทดัเทียมกบัอารยประเทศ มุ่งเนน้

ในเร่ืองของการปรับโครงสร้างทางการบริหาร การ

พฒันาหลกัสูตร การพฒันาคุณภาพครู กระบวนการ

เรียนรู้ของนกัเรียน รวมทั้งการพฒันาคุณภาพแหล่ง

เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาท่ีสาํคญัได้

พฒันาคุณภาพการบริหารจดัการ ซ่ึงเนน้ใหมี้การกระจาย

อาํนาจลงไปสู่หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงสถานศึกษาดว้ย 

โดยเปิดโอกาสใหผู้บ้ริหารสถานศึกษามีอาํนาจในการคิด

ตดัสินใจ เพ่ือทาํใหก้ารบริหารจดัการสถานศึกษาเกิด

ความคล่องตวั มีอิสระ เพ่ือสร้างความเขม้แขง็ใหก้บั

สถานศึกษา สามารถจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของการพฒันาการศึกษา 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา เป็นกลไกสาํคญัท่ีทาํใหก้าร

ดาํเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและสามารถ

พฒันาคุณภาพนกัเรียนใหบ้รรลุเป้าหมายได ้ดงันั้น

ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีทกัษะทางการ

บริหาร และการจูงใจในการปฏิบติังาน ตอ้งมีภาวะผูน้าํท่ี

พร้อมเปล่ียนแปลงจากส่ิงเก่าเพ่ือแสวงหาส่ิงใหม่ พร้อม

รับฟังและพร้อมท่ีจะร่วมมือกบัทุกฝ่าย เพ่ือใหก้าร

บริหารงานในโรงเรียนบรรลุเป้าหมายตามท่ีสงัคม

คาดหวงั  การบริหารสถานศึกษาในยคุปัจจุบนัจะตอ้ง

ปรับเปล่ียนวิธีการไปต่าง ๆ พอสมควร เพ่ือใหอ้งคก์าร

สามารถทาํหนา้ท่ีไดดี้ยิ่งข้ึน ตอบสนองความตอ้งการ

ของผูเ้ก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (อธิปัตย ์ คล่ี

สุนทร, 2550, หนา้ 1 อา้งถึงใน เจริญชยั  บรรเลงรมย,์ 

2550, หนา้ 2)ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูท่ี้มีอาํนาจในการ

คิด ตดัสินใจในการบริหารจดัการสถานศึกษาอยา่งอิสระ 

สาํหรับในการใชอ้าํนาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาบางคร้ัง

อาจก่อใหเ้กิดความหลงใหลในรสชาติของอาํนาจ ใช้

อาํนาจพรํ่าเพร่ือจนบางคร้ังลืมคาํนึงถึงความถูกตอ้งและ

ความเป็นธรรม เพราะอาํนาจเป็นเสมือนดาบสองคม 

หากใชอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสมก็จะช่วยใหท้าํงานสาํเร็จได้

โดยง่าย แต่ในทางกลบักนัหากใชอ้าํนาจไม่ถูกตอ้ง ไม่

เหมาะสม หรือขาดความเป็นธรรมแลว้ ผลลพัธ์ท่ีไดก้คื็อ

ความลม้เหลวของการบริหาร ดงันั้นผูบ้ริหารท่ีฉลาด

จาํเป็นตอ้งมองหาแหล่งอาํนาจท่ีจะนาํมาสนบัสนุน

อาํนาจหนา้ท่ีท่ีมีอยู ่เพ่ือใหป้ระโยชนต่์อการปฏิบติังาน 

เป็นแรงกระตุน้ จูงใจใหผู้ร่้วมงานไดท้าํงานอยา่งเตม็

ความสามารถ เพ่ือใหง้านบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

และเป็นการสร้างขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานอนั

ก่อใหเ้กิดบรรยากาศองคก์ารท่ีดี เกิดความร่วมมือร่วมใจ

ในการปฏิบติังาน (Litwin& Stringer, 2002, p. 65)

ผูบ้ริหารท่ีดีจะตอ้งมีภาวะผูน้าํในทุก ๆ สถานการณ์ มี

พฤติกรรมหรือกระบวนการท่ีมีอิทธิพลโนม้นา้วบุคคล

อ่ืน หรือกลุ่มการทาํงานเพ่ือใหบ้รรลุผลตามเป้าหมาย มี

ความเช่ียวชาญในการวางแผน การจดัการองคก์าร การ

จดัสรรงบประมาณ การติดตามควบคุมตลอดจนตอ้งรู้จกั

ใชอ้าํนาจแก่บุคคลอ่ืน ๆ ในหลาย ๆ วิธี (ภารดี          

อนนัตน์าวี, 2551, หนา้ 82) ผูบ้ริหารท่ีมีภาวะผูน้าํท่ีดี

จะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัขวญักาํลงัใจของผูป้ฏิบติังาน 

การยื่นมือเขา้ไปใหค้วามช่วยเหลือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะทาํ

ใหเ้ขาเกิดความมัน่ใจในตนเอง นอกจากจะเป็นการ

ช่วยเหลือแลว้ยงัตอบสนองความตอ้งการพ้ืนฐานของผู ้

ตาม ซ่ึงจะทาํใหผ้ลงานและขวญักาํลงัใจของ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสูงข้ึนดว้ย เพราะขวญักาํลงัใจในการ
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ปฏิบติังานเป็นเร่ืองสาํคญัท่ีผูบ้ริหารควรตระหนกั 

เน่ืองจากขวญักาํลงัใจกเ็หมือนสุขภาพของมนุษย ์ตอ้งให้

การเอาใจใส่ การตรวจวินิจฉยั การดูแลรักษาใหข้วญั

กาํลงัใจดี และระดบัขวญักาํลงัใจสูงเสมอ ไม่วา่ขวญั

กาํลงัใจของบุคคล หรือขวญัขององคก์ารอนัเป็น

ส่วนรวม (Davis, 1987, p. 59) ดงันั้นผูบ้ริหารท่ีดีจะตอ้ง

พยายามเสริมสร้างขวญักาํลงัใจ และบาํรุงขวญักาํลงัใจ

ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือผูร่้วมงานตลอดเวลา เพ่ือความ

มีประสิทธิภาพของงานในองคก์ารหรือหน่วยงานเพราะ

ขวญักาํลงัใจเป็นการแสดงออกทางภาวะจิตใจหรือ

ความรู้สึกหรือเจตคติของคนในหน่วยงาน ท่ีมีต่อบุคคล 

หรือเพ่ือนร่วมงาน ต่อองคก์ารท่ีตนปฏิบติังานอยู ่ต่อ

วตัถุประสงคแ์ละความสาํเร็จตามจุดมุ่งหมายของ

องคก์าร โดยขวญักาํลงัใจดีจะทาํใหเ้กิดความร่วมมือใน

การทาํงาน ทาํใหเ้กิดความสามคัคีในหมู่คณะ เกิดความ

เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เกิดความเช่ือมัน่และศรัทธาใน

องคก์าร 

 จากท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้า่การใชอ้าํนาจของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา กบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน

ของครู ต่างเป็นตวัแปรท่ีสาํคญัท่ีจะทาํใหก้ารบริหาร

การศึกษามีประสิทธิภาพ สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1มีโรงเรียนระดบั

ประถมศึกษาของรัฐบาลท่ีจดัการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล

ท่ี 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และโรงเรียนขยายโอกาส

เปิดสอนถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จาํนวนทั้งหมด 

103 โรงเรียน มีผูบ้ริหาร 135 คน ครู 1,645 คน 

(สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 

1, 2555, หนา้ 1) ในแต่ละปีมีขา้ราชการครูแสดงความ

จาํนงเพ่ือขอเกษียณอายรุาชการก่อนกาํหนดเป็นจาํนวน

มาก ซ่ึงในบางโรงเรียนมีครูขอเกษียณอายรุาชการก่อน

กาํหนดเพียงปีเดียวมากถึง 8 คน เม่ือดูขอ้มูลยอ้นหลงั 3 

ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 ถึง ปีงบประมาณ 2555 บาง

โรงเรียนมีครูยื่นความจาํนงมากถึง 13 คน (ขอ้มลู: 

โครงการเกษียณอายรุาชการก่อนกาํหนด ปีงบประมาณ 

2553, 2554 และ 2555) ประการหน่ึงคือครูขาดขวญั

กาํลงัใจในการปฏิบติังานอนัเน่ืองมาจากการใชอ้าํนาจ

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีไม่คาํนึงถึงขวญักาํลงัใจของ

ครู มุ่งเพียงแต่งานใหบ้รรลุวตัถุประสงคเ์ท่านั้นจาก

งานวิจยัของ ศิริพงษเ์ช้ือดี (2552, หนา้ 75) ไดศึ้กษาวิจยั

เร่ืองการใชพ้ลงัอาํนาจของผูบ้ริหารโรงเรียนสงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบวา่

ผูบ้ริหารมีการใชอ้าํนาจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ดา้นท่ีมี

การใชสู้งท่ีสุดคืออาํนาจความเช่ียวชาญ รองลงมาคือ

อาํนาจบงัคบั และดา้นท่ีมีการใชต้ํ่าท่ีสุดคืออาํนาจการให้

รางวลั จากงานวิจยัดงักล่าวผูวิ้จยัจึงสนใจศึกษา

ความสมัพนัธ์ระหวา่งการใชอ้าํนาจของผูบ้ริหาร

สถานศึกษากบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครู 

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาระดบัการใชอ้าํนาจของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  

2. เพ่ือศึกษาระดบัขวญักาํลงัใจในการ

ปฏิบติังานของครู สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

3. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการใชอ้าํนาจ

ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัขวญักาํลงัใจในการ

ปฏิบติังานของครู สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

 

สมมติฐานการวจัิย 

1. การใชอ้าํนาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 

1 อยูใ่นระดบัมาก 

2. ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครู สงักดั 

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
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 เขต 1 อยูใ่นระดบัมาก 

3. การใชอ้าํนาจของผูบ้ริหารสถานศึกษากบั

ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครู สงักดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มี

ความสมัพนัธ์ในเชิงบวก 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัจึงเลือกใชท้ฤษฎีการ

ใชอ้าํนาจของเฟรนซ์และราเวน (French & Raven, 2001, 

pp. 321-326) มีการใชอ้าํนาจอยู ่5 ดา้น และขวญักาํลงัใจ

ในการปฏิบติังานของครู โดยศึกษาวิเคราะห์และ

สงัเคราะห์แนวคิดและทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

ทฤษฎีลาํดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow, 

1970 อา้งถึงใน ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์, 2547, หนา้ 

117) ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg & 

other,1959) ทฤษฎีจูงใจ ERG ของอลัเดอร์เฟอร์ 

(Alderfer, 1972 อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ, 

2545, น. 312) ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิของแมคคลีล

แลนด ์(McClellan, 1961) ทฤษฎีเก่ียวกบัขวญัในการ

ทาํงานของเบนทเ์ลยแ์ละเรมเพล (Bentley &Rempel, 

1970)   และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ สิริกร  สืบสงดั 

(2552) กรณ์  คงสุนทรกิจกลุ (2550) พระมหาวิวฒัน ์

ปรีชาโน พวกนิยม (2551)  จรวย  ชยัสวสัด์ิ (2553) และ

ธนธรณ์จีปิน (2550)  ประกอบดว้ยขวญักาํลงัใจในการ

ปฏิบติังาน 7 ดา้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดศึ้กษา 

ทฤษฎี แนวคิด เอกสารวรรณกรรมและงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการใชอ้าํนาจและขวญักาํลงัใจในการ

ปฏิบติังานวิธีการสร้างเคร่ืองมือท่ีเป็นแบบสอบถามแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (rating scale) แลว้นาํ

ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการศึกษามาประมวลกาํหนดขอบเขตของ

เน้ือหา เพ่ือดาํเนินการสร้างเคร่ืองมือใหค้รอบคลุมเน้ือหา

และกรอบแนวคิดในการวิจยั จากนั้นนาํเคร่ืองมือท่ีเป็น

แบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จผา่นการแกไ้ขปรับปรุง

เรียบร้อยแลว้เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเน้ือหา จาํนวน 

5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (content 

validity) ความถกูตอ้งดา้นภาษา นาํมาปรับปรุงแกไ้ขตาม

ขอ้เสนอแนะ แลว้จึงนาํแบบสอบถามไปทดลอง กบักลุ่ม

ตวัอยา่งครูผูส้อน จาํนวน 30 คนในสถานศึกษา ซ่ึงไม่ใช่

กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั เพ่ือหาความเช่ือมัน่(reliability) 

ของแบบสอบถามโดยใชวิ้ธีหาค่าสมัประสิทธ์ิสมัพนัธ์

แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 

(บุญชม  ศรีสะอาด, 2545, หนา้ 96) โดยมีค่าความเช่ือมัน่

ทั้งฉบบั เท่ากบั .946ปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือใหไ้ด้

การใช้อํานาจของ

ผู้บริหารสถานศึกษา 

1) อาํนาจการให้รางวลั 

2) อาํนาจการบงัคบั

บญัชา 

3) อาํนาจตามกฎหมาย 

4) อาํนาจอา้งอิง 

5) อาํนาจความ

เช่ียวชาญ 

ขวญักาํลงัใจในการปฏิบัติงาน

ของครู 

1) ดา้นความสาํเร็จในงาน 

2) ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบั

ถือ 

3) ดา้นความรับผิดชอบในงาน 

4) ดา้นความกา้วหนา้ใน

ตาํแหน่งการงาน 

5) ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ 

6) ดา้นความสมัพนัธ์ใน

หน่วยงาน 

7) ดา้นความมัน่คงในงาน 
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แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ นาํไปใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูจาก

กลุ่มตวัอยา่งวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 

เพ่ือหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย( X )ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน( SD ) และค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบ

เพียร์สนั  

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ครูท่ีปฏิบติังานใน

สถานศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556โดยกาํหนด

ขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามตารางของเครซ่ีและมอร์แกน การ

สุ่มแบบชั้นภูมิและสุ่มอยา่งง่าย ตามสดัส่วนประชากรแต่

ละโรงเรียนไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 310 คน 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัเป็น

แบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึน แบ่งเป็น 3 ตอน ตอนท่ี 1 

สอบถามขอ้มูลทัว่ไป เป็นแบบตรวจสอบรายการ จาํนวน 

4 ขอ้ ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกบัการใชอ้าํนาจของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 

ระดบั จาํนวน 25 ขอ้ และตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกบัขวญั

กาํลงัใจในการปฏิบติังานของครู เป็นแบบมาตราส่วน

ประเมินค่า 5 ระดบั ตามแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง จาํนวน 40 ขอ้ โดยมีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั

เท่ากบั .946 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูวิ้จยัไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดย

ประสานงานกบัฝ่ายบณัฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 

เพ่ือขอหนงัสือเก่ียวกบัการขอความอนุเคราะห์เกบ็

รวบรวมขอ้มูลไปยงัสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง โดย

ผูวิ้จยัเดินทางไปเกบ็ขอ้มลูดว้ยตนเอง ไดแ้บบสอบถาม

กลบัคืนมาจาํนวน 270 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 87.09 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มลู ผูวิ้จยัไดด้าํเนินการ 

วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป สถิติท่ีใช ้ตอน

ท่ี 1 ใชค่้าร้อยละ ตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 ใชค่้าเฉล่ีย 

 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และหาความสมัพนัธ์โดยใชค่้า

สมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’sProduct 

Moment Correlation Coefficient) 

 

ผลการวจัิย 

 จากการวิจยัพบวา่ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 

77.78 เป็นผูมี้อาย ุ46 ปีข้ึนไปมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

35.93เป็นผูมี้ประสบการณ์ปฏิบติัการสอนไม่เกิน 5 ปี คิด

เป็นร้อยละ 31.85 และส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 70.74 

 1. การใชอ้าํนาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 

1 ตามความคิดเห็นของครู พบวา่อยูใ่นระดบัมาก ทั้งโดย

ภาพรวม และรายดา้น โดยดา้นท่ีมีระดบัการใชสู้งท่ีสุด

เท่ากนัสองรายการ คืออาํนาจอา้งอิง และอาํนาจความ

เช่ียวชาญ รองลงมาคือ อาํนาจตามกฎหมาย และดา้นท่ีมี

ระดบัการใชต้ํ่าท่ีสุดคือ อาํนาจการใหร้างวลั 

 2. ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครู สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 

1 ตามความคิดเห็นของครู พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทั้งโดย

ภาพรวมและรายดา้น โดยดา้นท่ีมีระดบัสูงท่ีสุดคือ ดา้น

ความมัน่คงของงาน รองลงมาคือ ดา้นความรับผิดชอบ

ในงาน และดา้นท่ีระดบัตํ่าท่ีสุดเท่ากนัสองรายการคือ 

ดา้นการไดรั้บการยอมรับ และดา้นเงินเดือนและ

สวสัดิการ 

 3. ความสมัพนัธ์ระหวา่งการใชอ้าํนาจของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษากบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน

ของครู สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 พบวา่ มีความสมัพนัธ์กนัในทิศทางบวก 
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อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01ในระดบัมาก เม่ือ

พิจารณารายคู่พบวา่ มีความสมัพนัธ์ในทิศทางบวก ใน

ระดบัปานกลาง ทุกคู่ โดยดา้นท่ีมีความสมัพนัธ์กนัสูง

ท่ีสุดคือ ดา้นอาํนาจการใหร้างวลักบัขวญักาํลงัใจในการ

ปฏิบติังาน รองลงมาคือ อาํนาจตามกฎหมายกบัขวญั

กาํลงัใจในการปฏิบติังาน และดา้นท่ีมีความสมัพนัธ์กนั

ตํ่าท่ีสุดคือ ดา้นการบงัคบับญัชากบัขวญักาํลงัใจในการ

ปฏิบติังาน 

 

การอภิปรายผล 

 การศึกษาวิจยัเร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งการใช้

อาํนาจของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัขวญักาํลงัใจในการ

ปฏิบติังานของครู สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ตามวตัถุประสงค ์และ

สมมติฐานของการวิจยั ซ่ึงผลของการวิจยันาํมาอภิปราย

ผลไดด้งัน้ี 

 1. ผลการวิจยั พบวา่การใชอ้าํนาจของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวท้ั้งน้ีอาจเป็นเพราะ

ก่อนการเขา้สู่ตาํแหน่งของผูบ้ริหารตอ้งผา่นการ

สอบแข่งขนั การอบรมหลกัสูตรการเป็นผูบ้ริหาร จึงทาํ

ใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาตอ้งมีความต่ืนตวัท่ีจะพฒันา

ตนเองอยูต่ลอดเวลา สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เฟรนซ์ 

และราเวน (French & Raven, 1968) ท่ีกล่าววา่ มนุษย์

ตอ้งการทาํส่ิงท่ีดีใหก้บับุคคลท่ีตนช่ืนชอบเป็นพิเศษ 

รวมถึงยินยอมท่ีจะปฏิบติัตามคาํร้องขอของผูน้ั้นอยา่ง

เตม็ใจสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิรินรัตน ์ปัญญาวงศ ์

(2552, หนา้119) พบวา่การใชอ้าํนาจของผูบ้ริหาร

โรงเรียนโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น

ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหารโรงเรียนมีความรู้ความ

เขา้ใจถึงหลกัการบริหารท่ีดี  เช่นเดียวกบัยพุา  จนัทะ

บุตร (2553, หนา้ 70-72) ท่ีพบวา่การใชอ้าํนาจของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนอยูใ่นระดบัมากทุกดา้นเป็นเพราะวา่

ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งการท่ีจะทาํใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิด

การยอมรับ ช่ืนชม ศรัทธา เกิดความประทบัใจ เล่ือมใส 

จึงมีการวางตวัอยา่งเหมาะสมและถกูตอ้งตาม

สถานการณ์ทั้งการแต่งกาย การพดูคุย การมีบุคลิกท่ีดี มี

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคส์อดคลอ้งกบัเตม็สิริ  ทิพยจ์นัทา 

(2554, หนา้ 143) กล่าววา่ผูบ้ริหารท่ีจะประสบผลสาํเร็จ

ในการบริหารงาน ควรตอ้งมีความรู้ความสามารถ มี

บุคลิกภาพท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม ทั้งต่อ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของการจดั

การศึกษาของโรงเรียน 

 2. ผลการวิจยัพบวา่ ขวญักาํลงัใจในการ

ปฏิบติังานของครู สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวท้ั้งน้ีอาจเป็นเพราะ

ผูป้ฏิบติังานรับรู้วา่อาชีพท่ีตนเองปฏิบติันั้นเป็นอาชีพท่ีมี

เกียรติ มีศกัด์ิศรี รับรู้ถึงความรัก ความผกูพนั ความเป็น

อนัหน่ึงอนัเดียวกนั ความร่วมมือช่วยกนัทาํงานของคน

ในองคก์าร การไดรั้บการยอมรับในผลสาํเร็จของงาน 

งานท่ีทาํมีความมัน่คงในชีวิต และมีความมีความ

เจริญกา้วหนา้ ส่วนเงินเดือนและสวสัดิการอาจไม่มีผล

ต่อขวญักาํลงัใจมากนกั เพราะวา่อตัราเงินเดือนของ

ระบบราชการเป็นส่ิงท่ีมีการกาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจนอยู่

แลว้ดงันั้นผูท่ี้ตอ้งการเขา้สู่ระบบราชการจึงยอมรับในใน

เงินเดือนและเงินสวสัดิการต่าง ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎี

ความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow, 1970, p.69 อา้งถึง

ใน ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน,์ 2547, หนา้ 117) ท่ีไดก้ล่าว

ไวว้า่มนุษยมี์ความตอ้งการพ้ืนฐานในชีวิต ไดแ้ก่ความ

ตอ้งการทางดา้นร่างกาย กคื็อปัจจยัส่ี ความมัน่คงความ

ปลอดภยัในชีวิต การไดรั้บความรัก การยอมรับในสงัคม 

ความมีช่ือเสียงเกียรติยศ ตลอดจนการประสบ

ความสาํเร็จในทุก ๆเร่ืองไม่วา่จะเป็นชีวิตหรือหนา้ท่ีการ

งาน เช่นเดียวกบัแมคคลีลแลนด ์(McClelland, 1961, 

p.36-62) ท่ีกล่าวถึงแรงจูงใจทางสงัคมของมนุษยไ์ว ้คือ

มนุษยมี์ความปรารถนาท่ีจะกระทาํส่ิงหน่ึงส่ิงใดใหส้าํเร็จ
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ลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ปรารถนาท่ีจะเป็นท่ียอมรับของผูอ่ื้น

ตอ้งการเป็นท่ีนิยมชมชอบ รักใคร่ชอบพอของคนอ่ืน 

และปรารถนาท่ีจะมีอิทธิพลเหนือผูอ่ื้น ซ่ึงจะทาํใหเ้กิด

ความภาคภูมิใจ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของธีรยทุธ  สิงห์

ศิลป์ (2550, หนา้60) พบวา่ขวญักาํลงัใจโดยรวมอยูใ่น

ระดบัมาก เป็นเพราะการปฏิรูปการศึกษา ท่ีใหค้รูผูส้อน

ตอ้งปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสอน มีการสนบัสนุนให้

ครูไดรั้บการพฒันาอาชีพ และการดาํรงตาํแหน่งให้

สูงข้ึนเช่นเดียวกบั ธนธรณ์จีปิน (2550, หนา้ 50) พบวา่ 

ขา้ราชการ ลกูจา้งประจาํ และลกูจา้งชัว่คราวท่ีปฏิบติังาน

ในสถานสาธารณสุขเครือข่ายอาํเภอทุ่งชา้ง มีระดบัขวญั

และกาํลงัใจในการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัมาก เป็น

เพราะรู้สึกวา่ตนเองเป็นสมาชิกคนหน่ึงของหน่วยงาน 

ผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงานยอมรับในความรู้

ความสามารถ ไดรั้บคาํชมเม่ือปฏิบติังานไดผ้ลดีและ

ผูรั้บบริการช่ืนชม ยอมรับนบัถือ รวมทั้งมีความเช่ือมัน่

ในองคก์าร 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. การใชอ้าํนาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 

1 ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้นและเม่ือพิจารณาราย

ดา้นพบวา่ การใชอ้าํนาจการใหร้างวลั มีคะแนนเฉล่ียอยู่

ในระดบัมาก แต่อยูใ่นลาํดบัสุดทา้ย ดงันั้นผูบ้ริหารจึง

ควรใหค้วามสาํคญักบัการใหร้างวลัแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

มีการใหร้างวลัอยา่งยติุธรรม โปร่งใสและ สมํ่าเสมอ 

สาํหรับผูท่ี้มีผลงานเป็นท่ีประจกัษ ์โดยไม่เลือกท่ีรักมกัท่ี

ชงั 

 2. ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครู สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 

1 ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้นและเม่ือพิจารณาราย

ดา้นพบวา่ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือและดา้น

เงินเดือนและสวสัดิการ อยูใ่นระดบัมาก แต่อยูใ่นลาํดบั

สุดทา้ย ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูท่ี้มีส่วน

เก่ียวขอ้งจึงควรใหค้วามสนใจมากข้ึนโดยเฉพาะดา้น

เงินเดือนและสวสัดิการ เพราะในปัจจุบนัค่าครองชีพใน

การดาํรงชีวิตประจาํวนันบัวนัมีแต่จะสูงข้ึนแต่เงินเดือน

และสวสัดิการของครูยงัค่อนขา้งนอ้ย การใชจ่้าย

ประจาํวนัไม่ค่อยเพียงพอ ซ่ึงอาจส่งผลใหค้รูตอ้งหา

รายไดเ้สริม อาจเกิดการเบียดบงัเวลาราชการได ้ซ่ึงจะ

ส่งผลถึงประสิทธิภาพในการปฏิบติังานได ้
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การวเิคราะห์ระบบการจัดการภัยพบัิติในภาครัฐ ภาคประชาสังคม และองค์การระหว่างประเทศ: 

กรณีของไต้หวนั 

An Analysis of Disaster Management Systems in the Government Civil Society and 

International Organizations: The Case of Taiwan 

  

                                                                                                                    LIN CHIA-JU & SOONG JENN-JAW                                                                                                                                                                                                                                                              

บทคัดย่อ 

 ไตห้วนัไดเ้ผชิญหนา้กบัภยัพิบติัทางธรรมชาติจาํนวนมากเน่ืองจากสภาพแวดลอ้มทางภูมิศาสตร์และ

ธรณีวิทยามีลกัษณะเฉพาะ รวมทั้งมีการใชป้ระโยชนจ์ากธรรมชาติมากเกินไป จึงทาํใหเ้กิดมลภาวะและการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกทาํใหมี้ภยัพิบติัท่ีรุนแรงมากข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีก่อใหเ้กิดการสูญเสียชีวิตและ

ทรัพยสิ์น นอกเหนือจากรัฐบาลแลว้ ผูมี้บทบาทในการจดัการภยัพิบติัท่ีสาํคญั คือ องคก์ารระหวา่งประเทศและภาค

ประชาสงัคมของไตห้วนั  อยา่งไรกต็าม ระดบัของการมีส่วนร่วมของตวัแสดงแต่ละตวัและบทบาทความเป็นผูน้าํจะ

ข้ึนอยูก่บัสภาพความเป็นจริงทางการเมือง การศึกษาคร้ังน้ีพยายามประเมินการจดัการภยัพิบติัในไตห้วนัในสามดา้น 

คือ  (1) การทาํความเขา้ใจเร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ิงแวดลอ้มและการจดัการภยัพิบติั, (2) การใช ้เหตุการณ์

แผน่ดินไหวท่ีเกิดข้ึนเม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน ค.ศ. 1999 และพายไุตฝุ้่ นมรกตเป็นตวัอยา่งในการประเมินระบบการจดัการ, 

และ (3) การมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูมี้บทบาทในการจดัการภยัพิบติั ผลการศึกษาพบวา่ระบบการจดัการภยัพิบติัใน

ไตห้วนัมีความโดดเด่นดว้ยระบบราชการแบบ Hydra-headed และ เน่ืองจากการส่ือสารท่ีไม่มีประสิทธิภาพระหวา่ง

รัฐบาลกลาง รัฐบาลทอ้งถ่ินและองคก์รพฒันาเอกชนขาดประสิทธิภาพ จึงทาํใหอ้งคก์รผูมี้ส่วนร่วมในการจดัการ

ช่วยเหลืออยูใ่นลกัษณะต่างคนต่างทาํ จึงส่งผลใหสู้ญเสียกาํลงัคนและการแบ่งปันทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้น 

รัฐบาลควรเรียนรู้จากประสบการณ์ขององคก์รพฒันาเอกชนท่ีใชก้ารเช่ือมโยงแบบแนวนอน การรวมขอ้มลูการ

ช่วยเหลือทั้งแบบแนวตั้งและแนวนอนเพ่ือท่ีจะทาํใหมี้การใชท้รัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

คําสําคัญ: การจดัการภยัพิบติั, แผน่ดินไหว 921, ไตฝุ้่ นมรกต  

  

Abstract 

Taiwan has confronted many natural disasters due to its unique geographical and geological environment. 

Overexploitation, pollution, and global climate change have made disasters more severe, causing significant loss of 

life and property. Apart from the government, major disaster management actors include international organizations 

and civil society. However, the level of involvement of each actor and leadership roles are dependent on political 

realities. This study seeks to assess three dimensions of disaster management in Taiwan (1) clarifying the relationship 

between environmental and disaster management (2) using the 921 Earthquake and Typhoon Morakot as examples to 

evaluate current management systems and (3) identifying interactions among these major actors. The study finds that 
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disaster management systems in Taiwan are characterized by a hydra-headed bureaucracy. Due to poor 

communication between the central government, local governments, and NGOs, actors carry out rescue work 

individually, resulting in wasted manpower and inefficient distribution of resources. Therefore, it is suggested that the 

government learn from the experience of NGOs in making horizontal linkages, combining vertical and horizontal 

rescue information, to make more efficient use of resources.  

 

Keywords:  disaster management, 921 Earthquake, Typhoon Morakot 

 

Introduction  

 Does Governance of Disaster Management 

Matter? 

There is a growing belief that the government is 

not the only actor in disaster management. Instead, the 

government should work with civil society or NGOs on 

disaster relief and recovery. Disaster governance should 

enable stakeholder engagement and participation, taking 

joint responsibility for all stages of disaster 

management from prevention to reconstruction. 

Although there are several different accounts of the 

governance of disaster management, most strongly 

emphasize the processes of management, coordination, 

stakeholder dialogue and involvement, social learning, 

and inclusion in policy making (Hajer & Wagenaar, 

2003). 

The United Nations defines a disaster as “a 

serious disruption of the functioning of a community or 

a society causing widespread human, material, 

economic and environmental losses which exceed the 

ability of the affected community/society to cope using 

its own resources” (UNISDR, 2015). Disasters result 

from the combination of hazard, vulnerability, and 

insufficient capacity or measures to reduce potential 

risk. Human activities often aggravate natural disasters. 

Taiwan, for example, has confronted several major 

disasters in recent years. Some of them are man-made, 

such as plane crashes, fires, car accidents, and mine 

accidents. Others are natural, such as collapsed 

buildings following the 921 Earthquake (also known as 

the Chi-Chi Earthquake), landslides brought about by 

Typhoon Morakot, foot-and-mouth disease, floods, and 

tsunamis. However, it is also found in these disasters, 

human behavior was more determinative than natural 

factors. Therefore, we can identify two types of disaster. 

First, a disaster caused entirely by human activities such 

as global warming or climate change may be referred to 

as a “man-made disaster.” Second, a disaster caused by 

the natural environment, but increased the scale, 

frequency, and range by human activity may be referred 

to as a “man-induced disaster” (Huang, 2000). 

Disasters occur when hazards and vulnerability 

coincide. The aftermath of a disaster requires an 

increased capacity from the individual, community, and 

government to face and solve the problem in order to 

reduce the impact of a hazard. In addition, in order to 

enhance its capacity, governments have established 

mechanisms referred to as “disaster management.” The 

purpose of disaster management is to reduce the 

uncertainty of disasters. Governance in disaster 

management focuses on sustained and dynamic 

management process. Therefore, disaster management 
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is a concept of governance that enables an organization 

or institution to achieve a desired, and potentially 

mission-critical, objective. The governance of disaster 

control aims to deliver the alignment, accountability, 

transparency, and compliance results desired by NGOs 

or the state. The governance of disaster control should 

be a structured processes, involving communication and 

management that allows key decisions to reached and 

implemented. Simply put, the governance framework 

for disaster control must incorporate three components: 

decision structures, operating procedures, and 

collaboration mechanisms. 

Type, time, prevention/recovery methods, and 

policy review are all involved in this concept of 

governance. Disaster management may be treated as the 

implementation of the governance framework, with its 

driving, linking, coordinating, and normalizing 

functions (Gibbon, Bair & Ponte, 2008). According to 

the U.S. Federal Emergency Management Agency, the 

governance of disaster management can be simply 

divided into four phases: mitigation, preparedness, 

response, and recovery. The four phases form a cyclical 

relationship (Figure 1). This means that if there are 

issues in an earlier phase, later phases will also be 

affected. “Prevention is better than cure” is good policy 

for disaster governance and management (Pearce, 

2003). Therefore, the focus of disaster management 

governance has gradually shifted to mitigation work in 

recent years as the most effective approach. 

 

 

 

 
 

 

 

Figure 1  Four Phases of Disaster Management 

 

The Governance of Managing the Relationship 

between Environment and Disaster 

In general, traditional risk or disaster 

management implies a top-down operational 

perspective which is highly reliant upon experts and a 

bureaucratic managers within the risk system. Yet, risk 

or disaster governance in democratic societies 

necessarily works from the bottom-up, and draws on 

stakeholders in civil society with their knowledge, 

experience, preferences, capabilities, and concerns. 

Community resilience is critical to disaster governance, 

and public participation is integrated into disaster 

management planning and community planning. As a 

result, the force of community resilience can achieve 

sustainable hazard mitigation and even disaster 

prevention (Pearce, 2003). Community resilience in 

disaster management and recovery is very helpful for 

the effective use and coordination of community 

resources. This also means that partnership building 

between the public and private sectors is crucial for 

disaster recovery (Kirmayer, 2009). 

Disaster management is not confined to the level 

of the state; it is also an international concern. The 

Disaster 

Impact 
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international community generally emphasizes 

environmental protection, relying on the efforts of all of 

humankind to reach the goal. However, environmental 

protection measures such as energy conservation and 

carbon reduction are pure public goods, meaning they 

are non-excludable and non-rivalrous. The free-rider 

problem causes the overuse of natural resources which 

accelerates environmental destruction. This is one of the 

reasons why international organizations must intervene 

in environmental management policy.  

At present, governments are still the main actors 

in the international community, and it seems that 

globalization has not significantly benefited 

intergovernmental cooperation. The range and scale of 

intergovernmental cooperation in areas such as 

democracy promotion, humanitarian relief, human 

rights protection, cross-national labor, protection of 

refugees, international medical aid, disaster assistance, 

and environmental protection is very limited. The role 

of non-governmental organizations (NGOs) in assisting 

governments is critical. In other words, since the NGO 

sector can perform many functions that the government 

is unable to perform, its importance is obvious. 

The United Nations defines an NGO as “a non-

profit, voluntary citizens’ group which is organized on a 

local, national or international level.” Task-oriented and 

driven by people with a common interest, NGOs 

perform a variety of service and humanitarian functions, 

bringing citizen concerns to governments, advocating 

and monitoring policies, and encouraging political 

participation through provision of information. They 

also provide analysis and expertise, serve as early 

warning mechanisms, and help monitor and implement 

international agreements (UNIC, 2015). NGOs are 

perceived as people-oriented organizations created by 

individuals that operate independently from any form of 

government, and carry out activities beyond traditional 

official channels. In short, NGOs provide very 

important social capital. Policy performance can be 

improved through cooperation between NGOs and the 

government (Birkland, 2006). 

This section aims to clarify the relationship 

between environmental protection and the governance 

of disaster management (Figure 2). Disaster 

management aims to address these problems. One 

method of disaster management, normally used in 

mitigation and recovery period, is environmental 

management. As mentioned earlier, we divide 

environmental management into three levels. In disaster 

mitigation period, (i) intergovernmental organizations 

set up an international convention and supervise its 

implementation; (ii) governments establish national 

environmental protection laws and national land 

conservation plans in order to save lives and property, 

and pursue sustainable development; and (iii) the task of 

environmental organizations is to supervise 

administration as well as to promote environmental 

consensus among citizens. During the recovery period, 

(i) international organizations such as the UNDP 

provide financial and staffing support, implementing 

environmentally sound rehabilitation of ecosystems; (ii) 

governments establish national land restoration plans in 

order to restore affected areas to statutory ecological or 

environmental standards; and (iii) local NGOs help 

residents plan land usage to ensure economic 

development can accompany environmentally 

sustainable development (Pearce, 2003) (Wisner, 

Blaikie, Cannon, & Davis, 2004). 
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Figure 2 Connections between environmental management and disaster management 

 

 

Comparative Analysis of the Response Periods for 

the 921 Earthquake and Typhoon Morakot 

Institutional constraints are the most important 

factor in environmental governance. North defines that 

constraints are devised as formal rules (constitutions, 

laws, property rights) and informal restraints (sanctions, 

taboos, customs, traditions, code of conduct), which 

usually contribute to the perpetuation of order and 

safety within a market or society (North, 1990). The 

degree to which constraints are effective is subject to 

varying circumstances, such as a government’s limited 

coercive force, a lack of organized state, or the presence 

of strong religious precept. This study here use North’s 

concepts as variables to measure actors’ behavior. 

The outcome of the institutional influence on 

disaster management can be divided into three 

aspects—efficiency, justice, and communication and 

cooperation. Efficiency is important in the response 

phase, because losses are related to government’s 

response speed. The faster the government reacts, the 

more people are able to survive. But efficiency should 

not be the target for the recovery phase. Government 

should take victims’ feelings as well as their 

expectations about community development seriously. 

Time is needed to discuss plans, and implementation 

requires consensus. Therefore, pursuit of efficiency 

during the recovery period will lead to undesirable 

results. Rather than efficiency, justice is a better way to 

evaluate the effect of governance. 

In terms of justice, Bryner (2002) identifies the 

following five issues for environmental justice: civil 

rights, distributive justice and ethics, public 

participation, social justice and ecological 

sustainability. During the response period, saving lives 

is the most important mission. So in this period, we 

ignore environmental justice. But when moving into the 
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recovery period, the government must integrate a social 

and environmental vision into its plans. Thus, Bryner’s 

perspective on environmental justice is crucial. In this 

part we evaluate if the disaster victims are given fair 

compensation.   

The goal of communication and cooperation is to 

achieve harmony in environmental governance. 

Communication can be measured by the interaction 

between actors, while cooperation focuses on consensus 

among actors about their objectives. Interaction 

between NGOs, central government, and local 

governments in the response period, and 

communication between victims, NGOs, central 

government, and local governments in recovery period 

both have a significant influence on the effect of 

governance. 

 

 

Institutions 

Formal constraints 

Informal constraints 

enforcement 

Figure 3 Conceptual framework 

 

 

There are four steps for disaster management. 

To understand the effect of disaster management in 

Taiwan more accurately, we only focus on post-

disaster response and recovery phases. In this study, 

the response phase occurs from the time of the 

disaster till six months after the disaster. The recovery 

phase may last from six months to between three and 

five years after the disaster, and in some cases even 

longer. The main tasks are public construction 

planning, industrial reconstruction planning, and 

planning for rebuilding lives and communities (Lin & 

Zhan, 2010). 

    In terms of formal constraints, there was no formal 

decree before the 921 Earthquake. Due to the scale of 

the disaster, the president granted central government 

the authority to carry out disaster relief by signing an 

Emergency Response Law. Following Typhoon 

Morakot, the Executive Yuan quickly drafted 

“Typhoon Morakot Post-disaster Recovery 

Regulation” two weeks after the disaster. Comparing 

the two responses, the emergency decree was based 

on the central government (president) as the 

competent authority, enabling an urgent and rapid 

response, but possibly impacting human rights in the 

cases of abuses by the leader. In contract, disaster 

response laws are led by the Executive Yuan in 

cooperation with local governments, and are regular 

laws for long term implementation. In other words, 

they lack “extrajudicial alternatives” for dealing with 

emergencies. For example, following the 921 

Earthquake, the central government was able to 

deploy the military as it saw necessary, while under 

disaster response laws, it must “apply” to deploy the 

military.  
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As for informal constraints, social capital (such 

as shared values, norms, networks and relationships, 

and trust) are vital for initial disaster relief. Following 

both the 921 Earthquake and Typhoon Morakot, 

transportation and communication systems were 

disrupted. In the case of the 921 Earthquake, faced 

with the large number and size of the disaster areas, 

the disaster relief resources that could be mobilized by 

the Nantou County government were limited. 

Therefore, the Nantou County magistrate used radio 

broadcasts to issue an appeal to the nation for the 

immediate donation of relief supplies such as drinking 

water, instant noodles, and tents. Within three days, 

these relief supplies had filled the Nantou County 

Sports Stadium.  

Unlike the 921 Earthquake, Typhoon Morakot 

did not arrive without warning. Why then was there 

such a large loss of life even though everyone was 

aware of the approaching typhoon? Sociologists have 

shown that defending one’s home rather than fleeing 

following a disaster warning is normal behavior. 

According to statistics, of the households who had left 

the disaster area, only around half of households 

received a notification to evacuate, while 44.8% 

evacuated before the disaster, and a further 55.2% 

evacuated only during or after the disaster (Lu, Chen, 

Chang, & Li, 2010). Fortunately, the disaster 

information platform developed by the 

nongovernmental sector enabled information on the 

disaster to be immediately logged, meaning that relief 

supplies could be quickly dispatched to the victims.      

In terms of implementation, coordination 

failures in inter-governmental relations (IGR) are the 

main cause of the gap between policy and its 

implementation. When the 921 Earthquake occurred, 

the central government was under Kuomintang 

(KMT) control, while the local government in the 

main disaster area, Nantou County, was controlled by 

the Democratic Progressive Party (DPP). Since both 

parties wanted to lead the disaster response, this 

resulted in significant overlap, reducing efficiency.  

Disaster victims saw very little in terms of outcomes 

from the central government. In response to stringent 

media criticism, the central government dispatched 

the deputy head of a central government body to the 

disaster area with command authority over the 

disaster area. However, central government officials 

were unfamiliar with the needs of the local 

population. Instead, the creation a separate parallel 

administrative system and deploying manpower for 

data collection and observing the relief effort risked 

creating further confusion (Tang, 2001). 

For Typhoon Morakot, the performance of the 

government in its in initial response was significantly 

inferior to enterprise organizations and non-profit 

organizations. This is because of administrative 

departmentalism. The response of each department to 

a crisis or major disaster is to use legal justifications 

to avoid tasks that are not under its jurisdiction. The 

lack of an integrated command structure between 

departments and simplified administrative processes 

means that disaster relief is constrained by a hydra-

headed bureaucracy. During in-depth interviews 

carried out by Min-hsiu Chiang, a respondent 

mentioned that “For a long time, Taiwanese 

bureaucrats have done everything by following the 

rules. Some of them will try and avoid responsibility 
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when anything happens. This was very apparent 

during Typhoon Morakot” (Chiang et al., 2012).  

In terms of efficiency, the central government’s 

response speed following the 921 Earthquake was 

quicker than after Typhoon Morakot. The 921 

Earthquake occurred at 1:47AM and the epicenter was 

in Nantou County (magnitude 7). The army 

commander immediately issued a command for 

nearby military units to quickly move to the affected 

areas to carry out disaster rescue, and by 2:00 AM, the 

first military unit located near the disaster areas had 

already arrived. The military assessed the situation as 

a serious disaster covering a large area which would 

require the intervention of the military. Therefore, 

twenty minutes following the disaster, a disaster 

command center was established. In total, the military 

mobilized 460,000 soldiers for the rescue effort, 

making it largest rescue operation for the Taiwanese 

military in recent years.  

During Typhoon Morakot, the military which 

played the main role in disaster relief following the 

921 Earthquake was relegated to a passive role. 

Although military units stationed in the South were 

fully prepared, they had to wait for orders before 

starting disaster rescue work. Ultimately the optimum 

period for rescue had passed. Another factor was the 

refusal of foreign assistance. On August 11, the U.S. 

Department of State announced that it was ready to 

assist to Taiwan, but the Ministry of Foreign Affairs 

did not report this to the Central Disaster Response 

Center in accordance with operating procedures, and 

instead politely declined the offer of assistance. It was 

not until the administrative negligence was revealed 

in the media that the government started to accept 

foreign assistance. Therefore, the arrival of four 

helicopters from the United States was delayed until 

August 17. The government was widely accused of an 

inadequate response to the disaster. As a direct result, 

the entire cabinet announced its resignation on 

September 10. 

At the level of communication and cooperation, 

during the two crises, exchange of information and 

cooperation between the central government, local 

governments, and domestic and foreign rescue groups 

was insufficient, undermining the effectiveness of 

disaster relief work. Liu, et.al (2003) looks at the 

resource linkages between rescue organizations 

following the 921 Earthquake, and found that public 

sector organizations (such as the central government, 

military, police, and fire service) acted as detached 

organizations with very little sharing of resources. 

Despite its dominant position in allocation resources 

for disaster relief, the central government does not 

have wide scale interaction with local governments in 

terms of information and resource linkages. In fact, 

local governments and social welfare organizations 

have developed more two-way information linkages 

(such as human resources, and financial resources).  

The rescue efforts following Typhoon Morakot 

also faced similar problems. Following the 

streamlining of the provincial government in 1998, 

the central government was only responsible for 

policy formulation and planning, and had very limited 

understanding of policy implementation. There were 

many blind spots in communication between the 

central government and local governments (in 

particular those in central and southern Taiwan). Of 

the local governments, the Kaohsiung City 
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government regularly organizes disaster relief 

meetings with civic organizations. In this way, the 

city government gained an understanding of the 

disaster rescue experience of non-profit organizations, 

and surveying the services they could provide in the 

event of a major disaster, establishing a disaster 

prevention network (Wu & Chao, 2010).   

Looking at post-disaster recovery measures in 

each of the cases, we found that a lack of 

communication channels between central and local 

governments was a common problem behind the 

failure of relief efforts to meet expectations. In this 

case, why were relief efforts following the 921 

Earthquake more effective than those following 

Typhoon Morakot? We believe this can be explained 

by the different attitudes and governing styles of the 

central government regime when faced with a crisis. 

In the former case, the government took an active 

role, but in the latter case it was passive. Following 

the 921 Earthquake, the government took the initiative 

in directing rescue efforts to make up for the absence 

of a system for disaster relief. However, following 

Typhoon Morakot, although disaster response laws set 

out the tasks for each level of disaster response 

organization, due to the lack of regular disaster drills, 

and a mentality of passing the buck among disaster 

prevention authorities, the response of different 

bodies to the disaster was slow.  
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Table 2  

Comparison of Response Periods for 921 Earthquake and Typhoon Morakot 

 921 Earthquake Typhoon Morakot 

Formal Constraints Emergency Response Law:  

1. Urgent and rapid response 

2. Flexible 

Disaster Prevention and Protection 

Act:  

1. Regular and long-term 

2. More respect for human rights 

Informal constraints 1. Obstacles to information 

flows 

2. Rich social capital 

1. Obstacles to information 

flows 

2. Residents prefer to defend 

their homes 

3. Establishing platform for 

integration of resources 

Enforcement Coordination failures between 

different levels of government 

Coordination failures between 

different levels of government 

Governance effect   

1. Efficiency High Low 

2. Communication & 

cooperation 

Weak linkages between central 

and local government 

Strong linkages between local 

governments and social welfare 

organizations 

Weak linkages between central 

and local government 

Strong linkages between local 

governments and social welfare 

organizations 

Outcomes Central government able to 

respond in initial period, but 

coordination failures between 

levels of government undermined 

effectiveness disaster rescue 

efforts 

Central government unable to 

respond in initial period, and poor 

relations between different levels 

of government delayed rescue 

efforts  

 

 

Comparative Analysis of the Recovery Periods for 

the 921 Earthquake and Typhoon Morakot 

 

Next, we explore the post-disaster recovery 

stage. In terms of formal institutions, five months 

after the 921 Earthquake, the government announced 

the “Temporary Statute for 921 Earthquake 
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Reconstruction.” Article 5 of the Statute stipulated 

that local governments from the county to community 

level must form post-disaster reconstruction 

committees, establishing mechanisms allowing both 

local governments and disaster victims to participate 

in decision making. Representatives of disaster 

victims were able to get involved in reconstruction 

planning through participation in reconstruction 

committees, putting forward the views of disaster 

victims and ideas for reconstruction. Executive 

secretary of the 921 Earthquake Relief Foundation 

between 2000 and 2008 Tsai Pei-hui stated that the 

“Temporary Statute for 921 Earthquake 

Reconstruction” established mechanisms for local 

participation in reconstruction committees, allowing 

disaster victims to organize and collectively develop 

ideas for reconstruction and participate in recovery 

work (Summer, 2009).  

    After Typhoon Morakot, the central government 

was criticized for an inadequate rescue effort. In order 

to restore its image, twenty days after the disaster the 

Executive Yuan passed the “Post-Typhoon Morakot 

Reconstruction Special Act,” and approved a special 

budget 94 days after the disaster. However, this top-

down thinking ignored the culture of Taiwan’s 

Aboriginal people, and reduced the opportunities for 

disaster victims to rebuild a sense of community 

cohesion through reconstruction (Lin, 2013). The 

Association for Taiwan Indigenous Peoples’ Policy 

believes that in the recovery stage, holistic 

understanding and communication is required. The 

hasty passage of the Act caused a second disaster for 

Aboriginal communities. Most importantly, aside 

from relocating villages, there was no conservation 

policy, and previous mistakes for managing mountain 

areas and water control were repeated (TIPP, 2009).          

Turning to informal institutions, when 

discussing reconstruction following the 921 

Earthquake, the central government advocated 

reconstruction led by the community as a whole in 

order to obtain sustainable development, and the 

Council for Cultural Affairs invited civic groups to 

form a support teams, selecting sixty community 

service points to help affected communities rebuild. 

After Typhoon Morakot, various government 

departments developed reconstruction plans based on 

community building. However, the government 

lacked understanding of community building, and did 

not establish community centers in the disaster areas 

as was the case after the 921 Earthquake. Ultimately, 

instead of a dedicated community building program, 

the government only provided general subsidies to 

communities (Kuo, Chang, & Shen, 2012).  

    It should be also be pointed out that the 

composition of disaster victims was different for 

Typhoon Morakot and the 921 Earthquake. In 

Typhoon Morakot, Aboriginals made up 72% of the 

population in special areas and high-risk areas. 

However, when Aboriginal residents were relocated 

to permanent housing on the plains, they did not live 

together in the same configuration as their original 

communities. Instead, separated from their former 

neighbors, they found themselves in an alien situation. 

In the Great Love permanent housing community 

build by the Buddhist charity Tzu Chi, the Taoist 

religion of the Han people, Aboriginal Protestants and 

Catholics, and the Buddhism of the project builders 

Tzu Chi were forced together, causing friction.  
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    At the operational level, local governments have a 

better understanding than the central government of 

the local environment and the needs of disaster 

victims. Furthermore, local governments have closer 

linkages with NGOs. Therefore, it is more appropriate 

for local governments to carry out reconstruction 

work. The institutional design for post-921 

Earthquake reconstruction committees was like this 

from the start. However, with the pressure from 

elections due the next year, governments at different 

level competed for a leadership position in 

reconstruction planning. Different government bodies 

issued more than 200 contracts for reconstruction 

planning. Due to county and city governments’ lack 

of fiscal and information transparency, the 

Reconstruction Council frequently skipped this layer 

of local government and issued orders directly to 

township governments. As a result, the county 

magistrates of Nantou and Taichung were extremely 

dissatisfied, and repeatedly resisted the central 

government’s reconstruction policy (Lin, 2012). 

    The “principle-agent” problem also appeared in the 

recovery process following Typhoon Morakot. Since 

the central and local governments were under the 

control of different parties, there was the issue of 

attributing credit or blame for performance in the 

disaster recovery. Therefore, the central government 

used legal regulations to remove the powers of local 

governments over reconstruction, with the central 

government directly contracting NGOs to establish 

reconstruction centers. To resist the inappropriate 

actions of the central government, the Kaohsiung City 

government established its own reconstruction service 

centers. These overlapping units made disaster 

victims unclear who to listen to, reducing efficiency 

and increasing costs.  

     In terms of justice, under political pressure from 

local interest groups, community groups, and related 

non-governmental organizations, meant that resources 

were directed toward compensation for losses and 

recovery of infrastructure. Reconstruction funds 

flowed to the most hazardous areas which were often 

also the most socioeconomically disadvantaged areas. 

Therefore, the allocation of resources for 

reconstruction also had a redistributive effect (Hung, 

2007). Statistics produced by Lin (2012) two years 

after the disaster showed that post-disaster rescue and 

reconstruction did not significantly increase social 

inequality. In fact, after the payment of reconstruction 

subsidies, inequality narrowed slightly.  

After Typhoon Morakot, reconstruction in the 

mountain areas produced more serious structural 

issues. First, although victims of Typhoon Morakot 

received significant social resources, these resources 

were mostly concentrated in households that chose 

offers of permanent housing. Eligible victims were 

given free permanent housing. According to the 

estimates of the Executive Yuan, the construction 

costs for each permanent house averaged $NT4 

million. Those who choose to rebuild their homes in 

their original location were only given $NT40,000 per 

ping (about 3.3 square meters), with a ceiling of 

$NT1.12 million (Lu, et.al, 2010). The second 

injustice was the contract signed between the 

government and disaster victims for the transfer of 

permanent housing units. One of the requirements was 

that the victims leave their place of origin and could 

not return to their original place of residence to live or 
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build a new house, under the threat of withdrawal of 

the permanent housing unit. This provision was a 

violation of human rights.  

At the level of communication and cooperation, 

governments around the world choose to respect the 

self-determination of residents in respect of 

reconstruction. From this perspective, the main 

difference between the 921 Earthquake and Typhoon 

Morakot was in who led the reconstruction, and how 

this produced different relationships between the 

government and civic organizations. The 

reconstruction after the 921 Earthquake was led by the 

residents themselves who organized themselves into 

committees assisted by the government. Therefore, 

although victims following the 921 Earthquake did 

not obtain permanent housing at no cost, the 

government respected the rights to self-determination 

of the disaster victims, as well as brining in NGOs 

and principles of community building. Under the 

supervision of NGOs, the relationship between 

government and residents was a more equal 

partnership. 

    After Typhoon Morakot, Tzu Chi lobbied the 

government on the advantages of “permanent 

housing.” The government was also interested in 

using the opportunity of permanent housing provided 

by NGOs to relocate residents living in high-risk 

mountain areas to assist the implementation of the 

land conservation policy. However, there were 

problems associated with this policy. First, because 

the efficiency of government-led relief work was 

valued over community resilience, some residents 

were forced to quickly decide on the type of 

reconstruction without understanding the proposed 

reconstruction program, producing discontent toward 

the government among residents. Furthermore, the 

choice between permanent housing and reconstruction 

at the original location caused two conflicting factions 

to emerge within Aboriginal communities which was 

inconsistent with the purpose of reconstruction (Lu, 

etal., 2010).  

In this case, why were relief efforts following 

the 921 Earthquake more effective than those 

following Typhoon Morakot? We argue that the level 

of involvement of the central government in the 

reconstruction is the main factor. The greater the 

intervention of the central government, the more 

likely that a gap with local needs emerges. Following 

the 921 Earthquake, the central government, local 

governments, NGOs, and groups organized by local 

residents worked together, successfully creating a new 

living space in many rural communities. However, in 

the case of Typhoon Morakot, policy leadership was 

in the hands of the central government. As a result, 

land conservation policy was prioritized over 

rebuilding communities. In addition, local 

governments with their understanding of the local 

area and its resources were excluded from the 

decision-making process, meaning that NGOs were 

unable to cooperate with local governments, and 

establish long term partnerships. As a result, the 

interests of many disaster victims were sacrificed.  
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Table 3 

 Comparison of Recovery Periods for 921 Earthquake and Typhoon Morakot 

 921 Earthquake  Typhoon Morakot 

Formal constraints 1. The Temporary Statute for 921 

Earthquake Reconstruction 

established five months following 

disaster 

2.County/city governments 

establish reconstruction service 

centers 

1. “Post-Typhoon Morakot 

Reconstruction Special Act” 

established twenty days following 

disaster 

2. Central government establishes 

reconstruction service centers 

Informal constraints Comprehensive community 

building to establish local cultural 

characteristics 

Conflict between Aboriginal and 

mainstream cultures 

Enforcement Low Low 

Governance effect   

1. Justice  High Low 

2. Communication & 

cooperation 

High Low 

Outcomes Reconstruction takes longer, but 

disaster are more satisfied with 

their lives 

Reconstruction is quicker, but 

disaster are less satisfied with 

their lives 

   

Conclusion 

  The study finds that disaster management 

systems in Taiwan are characterized by a hydra-

headed bureaucracy. Due to poor communication 

between the central government, local governments, 

and NGOs, actors carry out rescue work separately, 

resulting in wasted manpower and inefficient 

distribution of resources, and even delays to rescue 

operations. This was a significant problem in both 

cases, showing that Taiwan has still yet to learn from 

these two major disasters, and that rule of man is still 

more important than legal regulations.  

This study also compared government 

approaches to disaster rescue and outcomes in the two 

cases. In the response phase, the need to issue 

immediate orders and for unified control, means that a 

top-down model produces greater efficiency. 

Taiwan’s experiences following these two disasters 

demonstrates this. Since the central government could 

immediately issue commands following the 921 

Earthquake, it was able to provide timely disaster 

relief. In contrast, the government was slower to react 

after Typhoon Morakot. During the recovery phase, 

since local governments have long term interaction 
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with local residents, they have a better understanding 

of the needs of disaster victims. Therefore, the 

disaster recovery decision making process should be 

primarily bottom-up. Taiwan’s disaster relief 

experience also confirms this proposition. Following 

the 921 Earthquake, local governments held policy 

discretion, and could work with local communities to 

help people rebuild their lives. However, during 

Typhoon Morakot, the central government amended 

the law to monopolize decision-making power, 

meaning that recovery process was unable to meet the 

needs of victims.  

Taiwan’s NGOs are very active in the civil 

society, and have become famous for reaching 

disasters quickly and taking care of the area forgotten 

by government. This shows that NGOs have the 

ability to construct a systematic service platform, and 

to act as a bridge between residents and local 

governments. Therefore, this paper suggests legal 

revisions to integrate NGOs into the disaster relief 

system. In this way, the government can make use of 

the horizontal linkages of NGOs, combining vertical 

and horizontal rescue information to avoid the 

problem of hydra-headed rescue efforts and make 

more efficient use of resources. 

 

References 

 

Birkland, T. A. (2006). Lessons of disaster: Policy change after catastrophic events. Washington, DC: Georgetown 

University. 

Bryner, G. C., (2002). Assesseing claims of environmental justice: conceptual frameworks. In K. M. Mutz, G. C. 

Bryner, & D. S. Kenney (Eds.), Justice and natural resources: Concepts, strategies, and applications (pp. 

31-56). Washington DC: Island. 

Chen, S. H., Chang, C. C., Li, H. C., Yang, H. H., Deng, C. Z., Lee, S. C., & Lee, Y. N. (2010). Social impacts and 

recovery survey of typhoon Morakot. (NCDR 99-T36). Taipei, Taiwan: National Science and Technology 

Center. 

Chiang, M. H., Chen, C. C., Lin, H. S., Liu, Y. H., & Chu, C. Y. (2012, May). Operation and problem of disaster 

management mechanism in Taiwan. TASPAA, Symposium conducted at NCKU, Taiwan. 

Gibbon, P., Bair, J., & Ponte, S. (2008). Governing global value chains: An introduction. Economy and Society, 

37(3), 315-38. 

Gibbon, P., Bair, J., & Ponte, S. (2008). Global value chains: From governance to governmentality. Economy and 

Society, 37(3), 365-92. 

Hajer, M., & Wagenaar, H. (2003). Deliberative policy analysis: Understanding governance in a network society. 

UK: Cambridge University. 

Huang, C. E. (2000). Human activities intensify natural disasters. Environmental Education Quarterly, 41, 49-56. 



EAU HEritAgE JoUrnAl
Social Science and Humanity366 Vol. 5 No. 3 September-December 2015

Hung, H. C. (2007). Governmental recovery resource allocation decision following natural disasters: A case study of 

the 921 Chi-Chi earthquake. Journal of  Public Administration, 23, 95-124. 

Ireni-Saban, L. (2013). Challenging disaster administration: Toward community-based disaster resilience. 

Administration & Society, 45(6), 651-73. 

Kirmayer, L. J., Sedhev, M. R., Dandeneau, W. S., & Isaac, C. (2009). Community resilience: Models, metaphors 

and measures. Journal of Aboriginal Health, 7(1), 62-117. 

Kuo, J. K., Chang, C. J., & Shen, Y. C. (2012). Post-disaster community reconstruction system: Analysis of 921 

earthquake and typhoon Morakot. Chinese Local Autonomy, 65(10), 21-46. 

Lin, M. G., & Zhan, J. H. (2010). NGOs participation in disaster relief and relevant management: Cases study of 

Wenchuan earthquake and Taiwan 921 Earthquake. Chinese Public Administration, 297, 98-103. 

Lin, T. H. (2012). The politics of reconstruction: A comparative study of earthquake relief efforts in China and 

Taiwan. Taiwanese Journal of Sociology, 50, 57-110. 

Lin, W. I., Zheng, R. J., Yang, W. H., & Lin, J. J., (2013, Oct). The establishment of survivor displacement and 

community reconstructing service system after disasters. In Typhoon Morakot Reconstruction Issues and 

Reflection International Conference, Symposium conducted at Kaohsiung, Taiwan. 

Liu, L. W., Chiou, Y. C., & Lu, W. P. (2003). Inter-organizational coordination for disaster relief in the 9-21 

earthquake of Taiwan. The Chinese Public Administration Review, 12(3), 139-78. 

Lu, J. C., Chen, S. Y., Chang, C. L., Li, Y. N., & Chuang, M. J. (2010). Analyses of recovery issues and policies after 

typhoon Morakot (NCDR 99-T36). Taipei, Taiwan: National Science and Technology Center. 

North, D. C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. New York: Cambridge University. 

Pearce, L. (2003). Disaster management and community planning, and public participation: How to achieve 

sustainable hazard mitigation. Natural Hazards, 28, 211-28. 

Shieh, J. C., Chen, J. S., & Lin, W. I. (2013). Skip to permanence without transition? Policy-making in post-Morakot 

reconstruction. Taiwan: A Radical Quarterly in Social Studies, 93, 49-86. 

Summer. (2009). Three deficiency of rebuild regulations. Retrieved from http://www.coolloud.org.tw/node/45179 

Taiwan Indigenous Peoples Portal. (2009). Ignoring the victims’ opposition, reconstruction regulations was forced 

pass. Retrieved from http://www.tipp.org.tw/news_article.asp?N_ID=13396 

Tang, C. P. (2001). Disasters, bureaucracy, and democracy: Political and institutional analysis of governmental 

response to Chi-Chi earthquake of 1999. The Chinese Public Administration Review, 11(1), 67-98. 

UNIC. (2015). UNIC and non governmental organizations (NGOs). Retrieved from http://unic.org.pk/index.php? 

id=ngo 

UNISDR. (2015). Terminology. Retrieved from http://www.unisdr.org/we/inform/ terminology 

Vale, L. J., & Campanella, T. J. (Ed.). (2005). The resilient city: How modern cities Recover from disaster. New 

York: Oxford University. 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2558 367

Wang, L. R., Chen, S., & Chen, J. (2013). Community resilience after disaster in Taiwan: A case study of Jialan 

village with the strengths perspective. Journal of Social Work in Disability and Rehabilitation, 12, 84-

101. 

Wisner, B., Blaikie, P., Cannon, T., & Davis, I., (2004). At risk: Natural hazards, people’s vulnerability and disasters 

(2nd ed.). New York: Routledge. 

Wu, L. H., & Chao, J. H. (2010). Tasks, roles and difficulties of local government system in the disaster relief 

process: Kaohsiung county government's disaster relief experience for typhoon Morakot. Community 

Development Quarterly, 131, 33-49. 

Yang, Y. N. (2009). Research on disaster rescue system: The 88 flood case in Taiwan. Journal of Public 

Administration, 32, 143-69. 

Yang, Y. N. (2001). Disaster rescuing system of local government: The 921 earthquake in Taiwan. Disasters, 34(1), 

112-36. 

 



EAU HEritAgE JoUrnAl
Social Science and Humanity368 Vol. 5 No. 3 September-December 2015

 

ความสัมพนัธ์ระหว่างบทบาทเชิงตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษากบัการส่งเสริมการทาํวจิัย 

ในช้ันเรียนของครูในโรงเรียนเทศบาลสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวดัปทุมธานี 

The Relationship Between Administrator Decisional Roles and Classroom Research 

Promotion for Teachers in The Municipal Schools Under The Local Administration 

Organization in Pathumthani 

  

                                                                                                                                                    พชัราพร   ราชโรจน์                                                                                                                                                                                                                                                                                      

บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษาระดบับทบาทเชิงตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษา  (2) ศึกษาระดบั

การส่งเสริมการทาํวิจยัในชั้นเรียนของครู (3) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งบทบาทเชิงตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษา

กบัการส่งเสริมการทาํวิจยัในชั้นเรียนของครูในโรงเรียนเทศบาล  สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี  

กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือแบบหน่วยวิเคราะห์ จาํนวนโรงเรียน  11  โรงเรียน ประกอบดว้ยครูท่ีปฏิบติังาน

ในโรงเรียนเทศบาลสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานีภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 306  คน 

ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูคือ ค่าร้อย

ละ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั ผลการวิจยัพบวา่ (1)  บทบาทเชิง

ตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษาภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (μ = 4.33, σ  = 0.42)  (2) การส่งเสริมการทาํวิจยัในชั้นเรียน

ของครูภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (μ =4.33,  σ  = 0.41)  และ  (3) ความสมัพนัธ์ระหวา่งบทบาทเชิงตดัสินใจของผูบ้ริหาร

สถานศึกษากบัการส่งเสริมการทาํวิจยัในชั้นเรียนของครูในโรงเรียนเทศบาลสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดั

ปทุมธานี มีความสมัพนัธ์ในทิศทางบวก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ในระดบัปานกลาง  

 

คําสําคัญ: การตดัสินใจ, การวิจยัในชั้นเรียน, การวิจยั 

  

Abstract 

 The purposes of this research were to study (1) the level of administrator in decision making roles (2)  the 

level of classroom research promotion for teachers and  (3) to study the relationship between administrator in 

decision making  roles and classroom research promotion for teachers in The municipal Schools  under The Local 

Administration in Pathum Thani. The sample in this research was 11 units of analysis. The research samples 

consisted of  306  teachers who taught in the municipal schools under The Local Administration Organization in 

Pathum Thani in second semester. 2013, selected  by  stratified  random simply. Data collected from questionnaires 

was used with the sample. The data was then analyzed by percentage, mean, standard deviation and Pearson’s 

product moment correlation coefficients. The research findings  were as follows (1) the overall level of administrator 
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in decision making roles was at a high level  (μ = 4.33,σ = 0.42) (2) the overall level of classroom research 

promotion for teachers was at a high level  (μ =4.33,σ  = 0.41) and (3) there was a positive relationship between 

administrator decision making  roles and classroom  research promotion for teachers in the municipal schools  under 

The Local administration   in Pathum Thani in the middle level at the .01 level of significance. 

   

Keywords:  decision, classroom  research, research 

 

ความนํา 

การศึกษาเป็นปัจจยัสาํคญัในการสร้าง  ความ

เจริญกา้วหนา้ และแกปั้ญหาต่าง ๆ ในสงัคม เน่ืองจาก

เป็นกระบวนการท่ีช่วยใหค้นไดพ้ฒันาตนเองในดา้น 

ต่าง ๆ ตลอดชีวิต ตั้งแต่การวางรากฐานพฒันาการของ

ชีวิตตั้งแต่แรกเกิด การพฒันาศกัยภาพและขีด

ความสามารถดา้นต่าง ๆ ท่ีจะดาํรงชีพ และประกอบ

อาชีพไดอ้ยา่งมีความสุข รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง รวม

เป็นพลงัสร้างสรรคพ์ฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยืนไดแ้ละใน

แผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 พ.ศ. 2555-2559          

ท่ีครอบคลุมทั้งการยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานผูเ้รียน 

ครู คณาจารย ์บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา 

การผลิตและพฒันาคุณภาพกาํลงัคนรองรับ การพฒันา

และเสริมสร้างศกัยภาพ การแข่งขนัของประเทศ การ

ส่งเสริมงานวิจยัและพฒันาถ่ายทอดองคค์วามรู้

เทคโนโลยีและนวตักรรม ผูบ้ริหารจึงเป็นบุคคลหน่ึง ท่ีมี

บทบาทสาํคญัอยา่งยิ่งในการสร้างความตระหนกัต่อการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการสอนของครู การส่งเสริมและ

สนบัสนุนใหค้รูทาํการวิจยัในชั้นเรียนเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหาร

ควรจะตอ้งเอาใจใส่ เพ่ือพฒันาการเรียนของผูเ้รียน ใน

การบริหารจดัการ เพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษาตาม

บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษานั้น ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาจะตอ้งทาํงาน  ดว้ยจิตใจท่ีแน่วแน่มัน่คง โดย

ยึดมัน่ในอุดมคติ และไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรคและปัญหา

นานปัการท่ีจะตอ้งเผชิญซ่ึงตอ้งหาทางแกไ้ขใหส้าํเร็จ 

พร้อมทั้งมีบทบาทสาํคญั   อยา่งยิ่งในการตดัสินใจใน

การบริหารงานการศึกษาระดบัสถานศึกษา 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 กาํหนดใหค้รูตอ้งทาํ

วิจยัเพ่ือพฒันาการจดัการเรียนการสอน ใหส้ถานศึกษา

พฒันากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

รวมทั้งการส่งเสริมใหผู้ส้อนสามารถทาํวิจยัเพ่ือ

พฒันาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนในแต่ละระดบั

การศึกษา การจดักระบวนการเรียนรู้ใหส้ถานศึกษาและ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดาํเนินการส่งเสริมสนบัสนุนให้

ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน

และอาํนวยความสะดวกเพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และ

มีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใชก้ารวิจยัเป็นส่วนหน่ึง

ของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ี ผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้

ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่ง

วิทยาการประเภทต่าง ๆ 

ตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้การวิจยัในชั้นเรียนจึงเป็น

การพฒันาคุณภาพการศึกษา และเป็นภารกิจท่ีสาํคญัของ

การบริหารงานวิชาการ มีความเก่ียวขอ้งต่อการบริหาร

การศึกษา เน่ืองจากการวิจยัเพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษา     

เป็นการศึกษาวิเคราะห์ วิจยัการบริหารการจดัการและ

การพฒันาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของ

สถานศึกษา ส่งเสริมใหค้รูศึกษา วิเคราะห์ วิจยั เพ่ือ

พฒันาคุณภาพการเรียนรู้ใหแ้ต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

และประสานความร่วมมือในสถานศึกษาวิเคราะห์ วิจยั 

ตลอดจนการเผยแพร่ผลงาน การวิจยัพฒันาคุณภาพการ

เรียนการสอน และงานวิชาการกบัสถานศึกษา บุคคล 

ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืน สอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ (สิริพนัธ์ุ สุวรรณมรรคา, 2556) ท่ีกล่าว
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ไวว้า่การวิจยัในชั้นเรียนเป็นกิจกรรมและเป็นเคร่ืองมือ

ในการเรียนรู้และสร้างความรู้ในการปฏิบติังานยงัผลให้

ครูเกิดความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงและสร้างสรรคใ์นสภาพ

ความสาํเร็จและปัญหาของการปฏิบติังานจดัการเรียน

การสอนของตนเอง อนันาํไปสู่การพฒันาความสามารถ

ในการรับรู้ ไตร่ตรอง ตดัสินใจ ปฏิบติัการปรับปรุง 

พฒันาและแปรเปล่ียนตนเองอยา่งถกูตอ้งและสร้างสรรค์

ในการปฏิบติังานอยา่งมืออาชีพ เม่ือครูเผชิญกบั 

“ปัญหา”  ในการจดัการเรียนการสอน ครูสามารถ

แปรเปล่ียน “ปัญหา” ใหเ้ป็น “ปัญญา” และ “การ

สร้างสรรค”์ ไดด้ว้ยการวิจยัในชั้นเรียน  

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1.  เพ่ือศึกษาระดบับทบาทเชิงตดัสินใจของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเทศบาล สงักดัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี 

 2.  เพ่ือศึกษาระดบัการส่งเสริมการทาํวิจยัในชั้น

เรียนของครูในโรงเรียนเทศบาล สงักดัองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี 

 3.  เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งบทบาทเชิง

ตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการส่งเสริมการทาํ

วิจยัในชั้นเรียนของครูในโรงเรียนเทศบาล สงักดัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี 

 

 แนวคิดทฤษฎเีกีย่วข้อง 

ผูวิ้จยัไดเ้ลือกศึกษาทฤษฎีบทบาทของผูบ้ริหาร

ในแนวคิดของ Minzberg (1998 cited in 

Schermerhorn,2008, p.19) ในดา้นบทบาทเชิงตดัสินใจ 

(decisional roles) เป็นบทบาทท่ีทาํใหผู้บ้ริหารเป็น “นกั

ตดัสินใจ” (decision maker) ประกอบดว้ย  

 1. บทบาทการเป็นผูป้ระกอบการ 

(entrepreneur) มุ่งการริเร่ิมสร้างสรรคใ์หเ้กิดส่ิงใหม่ ๆ 

ในองคก์รอยูเ่สมอ  

 2. บทบาทการเป็นผูข้จดัส่ิงก่อกวน 

(disturbance handler) แกปั้ญหาเม่ือองคก์รเผชิญ

ส่ิงรบกวนท่ีไม่คาดหวงัอยา่งฉบัไวแต่ไดผ้ล 

 3. บทบาทการเป็นผูจ้ดัสรรทรัพยากร 

(allocator) ใหแ้ก่ส่วนต่าง ๆ ในองคก์ร และ 

 4. บทบาทการเป็นนกัเจรจาต่อรอง (negotiator) 

กบับุคคลอ่ืนหรือองคก์รอ่ืนเพ่ือใหไ้ดส่ิ้งท่ีเป็นประโยชน์

ต่อองคก์ร 

การส่งเสริมการทาํวิจยัในชั้นเรียนของครู  

( กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, 

หนา้    53-54) ประกอบดว้ย 5 ดา้นคือ  

 1)  การสนบัสนุนใหเ้กิดความสาํเร็จของการ

ทาํวิจยัในชั้นเรียน 

2) การใหก้ารยอมรับนบัถือครูผูท้าํการวิจยัใน

ชั้นเรียน 

3)  การใหค้วามสาํคญักบัการทาํวิจยัในชั้น

เรียน 

4)  การมีความรับผิดชอบต่อครูผูท้าํการวิจยั

ในชั้นเรียน 

5)  การส่งเสริมความกา้วหนา้ในตาํแหน่งการ

งานของครูผูท้าํการวิจยัในชั้นเรียน 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

บทบาทเชิงตดัสินใจของ 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 

1. บทบาทการเป็น 

    ผูป้ระกอบการ 

2. บทบาทการเป็น 

    ผูข้จดัส่ิงก่อกวน 

3. บทบาทการเป็น 

    ผูจ้ดัสรรทรัพยากร 

4. บทบาทการเป็น 

    นกัเจรจาต่อรอง  

 

    การส่งเสริมการทาํวิจยั 

     ในชั้นเรียน ของครู 

1. การสนบัสนุนส่งเสริมให้เกิด 

    ความสาํเร็จของการทาํวิจยัใน 

    ชั้นเรียน 

2. การให้การยอมรับนบัถือครู 

    ผูท้าํการวจิยัในชั้นเรียน 

3. การให้ความสาํคญักบัการทาํวจิยั 

   ในชั้นเรียน 

4. การมีความรับผิดชอบต่อครู 

    ผูท้าํการวจิยัในชั้นเรียน 

5. การส่งเสริมความกา้วหนา้ใน 

    ตาํแหน่งการงานของครูผูท้าํการวิจยั 

    ในชั้นเรียน 
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สมมติฐานการวจัิย 

 1.  บทบาทเชิงตดัสินใจของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนเทศบาลสงักดัองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานีอยูใ่น      ระดบัมาก 

 2.  การส่งเสริมการทาํวิจยัในชั้นเรียน     ของครู

ในโรงเรียนเทศบาลสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

จงัหวดัปทุมธานีอยูใ่นระดบัมาก 

 3.  บทบาทเชิงตดัสินใจของผูบ้ริหาร 

สถานศึกษากบัการส่งเสริมการทาํวิจยัในชั้นเรียนของครู

ในโรงเรียนเทศบาลสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

จงัหวดัปทุมธานีมีความสมัพนัธ์กนัในทางบวก 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

ในการวิจยัคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์

ระหวา่งบทบาทเชิงตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษากบั

การส่งเสริมการทาํวิจยัในชั้นเรียนของครูในโรงเรียน

เทศบาล สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  จงัหวดั

ปทุมธานี ซ่ึงวิธีการดาํเนินการวิจยัมีรายละเอียด  ดงัน้ี 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการใช้

แบบหน่วยวิเคราะห์ จาํนวนโรงเรียน 11 โรงเรียน ไดแ้ก่ 

ครูในโรงเรียนเทศบาลสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

จงัหวดัปทุมธานี มีจาํนวนรวมทั้งส้ิน 306 คน  

 

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัเป็น

แบบสอบถาม แบ่งเป็น  3  ตอน  ตอนท่ี  1  ขอ้มลู

พ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถาม  เป็นแบบตรวจสอบ

รายการ (checklist) จาํนวน 5 ขอ้ ตอนท่ี  2  เก่ียวกบั

บทบาทเชิงตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน 26  

ขอ้  ตอนท่ี  3  เก่ียวกบัการส่งเสริมการทาํวิจยัในชั้นเรียน

ของครู จาํนวน 30  ขอ้ โดยตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 เป็น

แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั ตามแบบลิเคอร์ท ค่า

ความเช่ือมัน่ เท่ากบั .966 

 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูวิ้จยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง 

จาํนวน 306 ฉบบั ตามจาํนวนครูผูป้ฏิบติังาน ได้

แบบสอบถามกลบัคืนมาจาํนวน  297  ฉบบั คิดเป็น 

ร้อยละ 97.06 

 

 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูวิ้จยัดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใช ้ 

โปรแกรมสาํเร็จรูปท่ีสอดคลอ้งกบัความมุ่งหมายและ

การทดสอบสมมติฐานของการศึกษาวิจยั    ดงัน้ี 

 1.  ใชค่้าร้อยละ (percentage) ค่าความถ่ี 

(frequency) 

 2.  ใชค่้าเฉล่ีย (µ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(𝜎𝜎) 

 3.  วิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหวา่งบทบาท

เชิงตดัสินใจของผูบ้ริหารกบัการส่งเสริมการทาํวิจยัใน

ชั้นเรียนของครูในโรงเรียนเทศบาลสงักดัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี ใชส้ถิติ

สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson's Product Moment 

Correlation Coefficient)  

 

ผลการวจัิย 

 จากการวิจยัพบวา่ ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ

87.20 มีอาย ุ31-35 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 54.50

ส่วนมากมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ

80.10  มีประสบการณ์ในการทาํงานระหวา่ง  6–10 ปี  

คิดเป็นร้อยละ 58.60 

         1. พบวา่บทบาทเชิงตดัสินใจของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา ในโรงเรียนเทศบาล สงักดัองคก์รปกครอง
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ส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานีภาพรวมอยูใ่น ระดบัมาก  

มีบทบาท เชิงตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษาในระดบั

สูงสุดคือ ดา้นบทบาทการเป็นผูจ้ดัสรรทรัพยากร อยูใ่น

ระดบัมาก  รองลงมาคือดา้นบทบาทในการเป็น

ผูป้ระกอบการ อยูใ่นระดบั และบทบาทเชิงตดัสินใจของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาระดบัตํ่าสุด ดา้นบทบาทการเป็นผู ้

ขจดัส่ิงก่อกวน อยูใ่นระดบัมาก  

 2.การส่งเสริมการทาํวิจยัในชั้นเรียนของครูใน

โรงเรียนเทศบาล สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

จงัหวดัปทุมธานี ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก   มีการ

ส่งเสริมการทาํวิจยัในชั้นเรียนของครูในระดบัสูงสุดคือ 

ดา้นการใหค้วามสาํคญักบัการทาํวิจยัในชั้นเรียน 

รองลงมาคือดา้นการส่งเสริมใหเ้กิดความสาํเร็จของการ

ทาํวิจยัในชั้น และระดบัตํ่าสุดคือ ดา้นการใหก้ารยอมรับ

นบัถือครูผูท้าํการวิจยัในชั้นเรียน 

  3. ความสมัพนัธ์ระหวา่งบทบาทเชิงตดัสินใจของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา กบัการส่งเสริมการทาํวิจยัในชั้น

เรียนของครูในโรงเรียนเทศบาล สงักดัองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ในภาพรวมมีระดบั

ความสมัพนัธ์ในทิศทางบวก  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั  .01  สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้

 

การอภิปรายผล 

 การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งบทบาทเชิง

ตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษา  กบัการส่งเสริมการทาํ

วิจยัในชั้นเรียนของครูในโรงเรียนเทศบาล สงักดัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานีนาํมาอภิปราย

ผลไดด้งัน้ี 

  1.  บทบาทเชิงตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษา

ในโรงเรียนเทศบาล สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ตาม

สมมติฐานของการวิจยัท่ีตั้งไว ้ เป็นบทบาทท่ีทาํให้

ผูบ้ริหารเป็น  

“นกัตดัสินใจ”  ดงัแนวคิดทฤษฎีบทบาทของMinzberg 

(1998, cited in Schermerhorn,2008, p.19) ในดา้น

บทบาทเชิงตดัสินใจ (decisional roles) จากแนวคิด 

ทฤษฎี และประเดน็เพ่ือการบริหารทางการศึกษา ของ

วิโรจน ์สารรัตนะ (2555, หนา้ 4)  ประกอบดว้ย (1)  

บทบาทการเป็นผูป้ระกอบการ (entrepreneur) มุ่งการ

ริเร่ิมสร้างสรรคใ์หเ้กิด  ส่ิงใหม่ ๆ ในองคก์รอยูเ่สมอ (2) 

บทบาทการเป็นผูข้จดัส่ิงก่อกวน (disturbance handler) 

แกปั้ญหาเม่ือองคก์รเผชิญส่ิงรบกวนท่ีไม่คาดหวงัอยา่ง

ฉบัไว     แต่ไดผ้ล (3) บทบาทการเป็นผูจ้ดัสรรทรัพยากร 

(allocator) ใหแ้ก่ส่วนต่าง ๆในองคก์ร และ (4)  บทบาท

การเป็นนกัเจรจาต่อรอง (negotiator)  กบับุคคลอ่ืนหรือ

องคก์รอ่ืนเพ่ือใหไ้ดส่ิ้งท่ีเป็นประโยชนต่์อองคก์ร 

สอดคลอ้งกบั ภารดี อนนัตน์าวี (2555, หนา้ 262-263) ได้

ศึกษาเก่ียวกบัหวัหนา้หน่วยงาน (Chief-executive officer 

: CEO) กล่าวถึงบทบาทเก่ียวกบัการตดัสินใจ (decisional 

roles)  มี 4 บทบาท ไดแ้ก่  (1)  เป็นผูป้ระกอบการ 

(entrepreneur) เป็นผูอ้อกแบบและริเร่ิมการเปล่ียนแปลง

ในองคก์าร ผูนิ้เทศงาน ทาํหนา้ท่ีออกแบบงานใหม่ 

เสนอแนะวิธีการทาํงานและนาํเทคโนโลยีมาใชใ้นการ

ปฏิบติังาน (2) เป็นผูจ้ดัการกบัปัญหา (disturbance 

handler) เป็นผูมี้บทบาทในการจดัการกบัปัญหา และเป็น

ผูรั้บผิดชอบอุปสรรค ปัญหาในการปฏิบติังาน (3) เป็นผู ้

จดัสรรทรัพยากร (resource allocator) เช่น คน เงิน วสัดุ 

อุปกรณ์ และเวลา โดยกาํหนดตารางเวลาและจดัทาํ

โครงการเพ่ือใหทุ้กคนมีส่วนร่วม (4) เป็นผูเ้จรจาต่อรอง 

(negotiator) เป็นผูเ้ร่ิมกิจกรรมในการเจรจาต่อรอง เช่น 

การเจรจาเร่ืองการทาํงานค่าตอบแทน เช่นเดียวกบั

บทความของวีระวฒัน ์อุทยัรัตน ์       ดา้นยทุธศาสตร์การ

วิจยัและพฒันา กล่าววา่ผูบ้ริหารการศึกษาตอ้งส่งเสริม

ใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาไดมี้การวิจยัและพฒันา

ท่ีถกูตอ้งและทนัเหตุการณ์ เพ่ือใชป้ระโยชนจ์ากการวิจยั

ใหคุ้ม้ค่า  
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 2.  การส่งเสริมการทาํวิจยัในชั้นเรียนของครูใน

โรงเรียนเทศบาลสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

จงัหวดัปทุมธานี โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบั

มาก ตามสมมติฐานของการวิจยัท่ีตั้งไว ้ มีการส่งเสริม

การทาํวิจยัในชั้นเรียนของครูในระดบัสูงสุดคือ ดา้นการ

ใหค้วามสาํคญักบัการทาํวิจยัในชั้นเรียน รองลงมาคือ

ดา้นการส่งเสริมใหเ้กิดความสาํเร็จของการทาํวิจยัในชั้น

เรียน และตํ่าสุดคือดา้นการใหก้ารยอมรับนบัถือครู

ผูท้าํการวิจยัในชั้นเรียน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ          

ชมชล  นาพิมพ ์(2553) ไดศึ้กษาเร่ืองบทบาทของ

ผูบ้ริหารในการส่งเสริมการทาํวิจยัในชั้นเรียนของ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดัสาํนกังานเขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน สงักดัสาํนกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

มีบทบาทในการส่งเสริมการทาํวิจยัในชั้นเรียนโดย

ภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เช่นเดียวกบับณัฑิต  

จนัทบาล (2550) ไดศึ้กษาเร่ืองการส่งเสริมการวิจยัในชั้น

เรียนของผูบ้ริหารโรงเรียนในอาํเภอลาํลกูกา สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผลการวิจยั

พบวา่ การส่งเสริมการวิจยัในชั้น เรียนของผุบ้ริหาร

โรงเรียนในอาํเภอลาํลูกกา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาปทุมธานีเขต 2 โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่น

ระดบัมากทุกดา้น ในระดบัสูงสุดคือ ดา้นการให้

ความสาํคญักบัการทาํวิจยัในชั้นเรียน สอดคลอ้งแนวคิด

ของศิรินนัท ์ สิงทิศ (2550, หนา้ 28) กล่าวถึง การ

ส่งเสริมใหค้วามสาํคญักบัการวิจยัในชั้นเรียน หมายถึง 

พฤติกรรมท่ีผูบ้ริหารกระตุน้ครูใหเ้ห็นความสาํคญัของ

การวิจยั เพ่ือแสวงหาความรู้และความคิดสร้างสรรค ์

ความคิดใหม่ ๆ สนบัสนุนครูทาํการทดลองวิจยั ทาํการ

สอนท่ีใชเ้น้ือหา อุปกรณ์ วิธีสอน และวิธีการจดัชั้นเรียน

ใหม่ๆ ใหค้รูไดพ้บปะแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น 

และประสบการณ์กบัครูคนอ่ืนซ่ึงกาํลงัทดลองหรือ

ทาํงานเก่ียวกบัเร่ืองเดียวกนั ฝึกใหเ้ป็นผูบ้รรยายปาฐกถา

ในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในระดบัสถานศึกษาและทอ้งถ่ิน 

สนบัสนุนใหค้รูไดเ้ขียนบทความหรือหนงัสือเผยแพร่

ความรู้และประสบการณ์หรือจดัใหมี้การทาํงานในดา้นท่ี

มีความสามารถหรือมีความสนใจเป็นพิเศษ จดัการอบรม

สมัมนา เพ่ือพฒันาความรู้ทางดา้นการวิจยัแก่ครู ส่งเสริม

ครูใหน้าํผลการวิจยัไปใชใ้นการปฏิบติังาน  เช่นเดียวกบั 

บญัชา อ๋ึงสกลุ(2539, หนา้ 61-73 อา้งถึงใน ไพเราะ พตั

ตาสิงห์, 2554, หนา้ 47) กล่าวถึง การส่งเสริมให้

ความสาํคญักบัการวิจยัในชั้นเรียน ไวว้า่ ผูบ้ริหาร

สถานศึกษามีบทบาทสาํคญัในการใหค้วามรู้ใหค้รูทราบ

ถึงความสาํคญัของการวิจยัในชั้นเรียน ซ่ึงผูบ้ริหารควร

ใหค้รูไดรั้บความสาํคญัการวิจยัในชั้นเรียนไว ้9 ขอ้ ดงัน้ี 

(1) ช้ีนาํและกระตุน้ใหค้รูเกิดการปรับปรุงกระบวนการ

เรียนการสอนโดยใชก้ารทาํวิจยัเป็นพ้ืนฐาน  (2) ส่งเสริม

ใหค้รูทาํการวิจยัและคน้ควา้ความรู้และนวตักรรมใหม่ ๆ       

ท่ีมีประโยชนต่์อการปรับปรุงการเรียนการสอน (3) 

สนบัสนุนใหค้รูมีโอกาสไดศึ้กษาหาความรู้และ

ประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบัการวิจยั เพ่ือปรับปรุงการเรียน

การสอน  (4) เปิดโอกาสใหค้รูไปคน้ควา้หาความรู้จาก

แล่งขอ้มูลต่าง ๆ นอกสถานศึกษาในช่วงเวลาวา่งจากการ

สอน  (5) ส่งเสริมใหค้รูศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมโดยการ

แนะนาํใหค้รูอ่านหนงัสือ เอกสาร ตาํราและวารสาร   

ต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชนต่์อการวิจยั ( 6) ติดต่อ

ประสานงานเพ่ือแสวงหาแหล่งความรู้หรือท่ีปรึกษา

งานวิจยัใหค้รูทราบ  (7) จดัใหมี้การอบรมเพ่ือพฒันา

ความรู้ ความเขา้ใจและแนวปฏิบติังานวิจยั  (8) จดัใหมี้

การประชุมเชิงปฏิบติัการดา้นการทาํวิจยัเพ่ือพฒันา

ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของครู  (9) 

ติดตามเพ่ือแกปั้ญหา ขอ้บกพร่องและจุดเด่นจุดดอ้ยของ

ครูจนไดแ้นวทางปรับปรุงเพ่ือทาํการวิจยั รองลงมาคือ

ดา้นการส่งเสริมใหเ้กิดความสาํเร็จของการทาํวิจยัในชั้น

เรียน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของพิษณุ  คนซ่ือ (2550, หนา้ 

30)  กล่าวถึงการส่งเสริมใหเ้กิดความสาํเร็จของการทาํ

วิจยัในชั้นเรียน ไวว้า่เป็นการกระตุน้และสนบัสนุนใหค้รู

ทาํวิจยัในชั้นเรียนจนบรรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้
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ซ่ึงผูบ้ริหารตอ้งจดักระบวนการบริหารใหเ้อ้ืออาํนวยต่อ

การดาํเนินการวิจยัในชั้นเรียนท่ีสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการความสนใจของครูผูท้าํการวิจยัในชั้นเรียน 

เพ่ือใหเ้กิดคุณประโยชนต่์อการปฏิบติัการวิจยัในชั้น

เรียนของครูอยา่งแทจ้ริง เช่นเดียวกบั บญัชา  อ๋ึงสกลุ 

(2539, หนา้ 61-73 อา้งถึงใน ไพเราะ พตัตาสิงห์,2554, 

หนา้ 45-46) กล่าวถึง การส่งเสริมการมีความรับผิดชอบ

ต่อครูผูท้าํการวิจยัในชั้นเรียนว่า การบริหารท่ีนาํไปสู่

ความสาํเร็จของงานวิจยัในชั้นเรียนยอ่มอยูท่ี่ความ

ตอ้งการของผูบ้ริหารท่ีจะกาํหนดนโยบายหรือคาํสัง่ท่ี

ชดัเจน มีการจดับุคลากร งบประมาณและวสัดุส่งเสริม

การวิจยัท่ีเหมาะสม คือ  (1) ผูบ้ริหารตอ้งคาํนึงถึงหลกัใน

การจูงใจ ไดแ้ก่ การสร้างใหล้กูนอ้งหรือใตบ้งัคบับญัชา

เกิดความรู้สึกวา่งานท่ีปฏิบติันั้นน่าสนใจ ทา้ทาย

ความสามารถและอยากทาํงานเพ่ิมข้ึนหรือยงั

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชารู้หรือไม่ผูบ้ริหารคาดหวงัอะไรจากเขา

ในการปฏิบติังาน และเขาตอ้งทาํอยา่งไรเพ่ือใหไ้ด้

มาตรฐานขององคก์รท่ีกาํหนดไว ้(2) ผูบ้ริหารตอ้งมีภาพ

ความสาํเร็จในการปฏิบติังานตลอดแนวและมีการสนอง

ความตอ้งการท่ีหลากหลายในบุคลากรในองคก์ร โดยมี

ขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีสาํคญั คือ การจดัใหมี้การ

ประชุมสงัเคราะห์นโยบายร่วมกนัในการปฏิบติั การ

ร่วมกนัตรวจความสอดคลอ้งและความสมบูรณ์ของ

สภาพความสาํเร็จในทุก ๆ ระดบัของงานตั้งแต่ปัจจยัการ

ดาํเนินงาน ผลผลิตไปจนถึงผลกระทบการร่วมกนั

ประเมินจุดเด่นและจุดดอ้ยของสถานศึกษามีการตกลง

กนัวา่จะพฒันางานของแต่ละบุคคลถือวา่เป็นสญัญาทุก

คนตอ้งรักษาคาํสญัญาและกลุ่มตอ้งช่วยกนัติดตาม

ตรวจสอบช่วยเหลือใหแ้ต่ละบุคคลหรือแต่ละ

สถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามเกณฑท่ี์สญัญาไวต้าม

กาํหนดเวลา  (3) ผูบ้ริหารตอ้งมีการเยีย่มเยียน ไต่ถามให้

กาํลงัใจตลอดจนเสนอนวตักรรมใหม่ ๆ ใหผู้ป้ฏิบติัเป็น

ระยะ ๆ และตํ่าสุดคือดา้นการใหก้ารยอมรับนบัถือครู

ผูท้าํการวิจยัในชั้นเรียน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของพิษณุ  

คนซ่ือ (2550, หนา้ 31-32) กล่าวถึงการใหค้วามยอมรับ

นบัถือครูผูท้าํการวิจยัในชั้นเรียนเป็นการใหเ้กียรติและ

ยกยอ่งครูท่ีมีความรู้ ความสามารถในดา้นวิจยั ซ่ึง

ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งทาํใหค้รูเกิดกาํลงัใจ และความ

ภาคภูมิใจในผลงานวิจยัของตนเอง รวมทั้งเผยแพร่

ผลการวิจยัในชั้นเรียนใหเ้ป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลาย 

เช่นเดียวกบั บญัชา  อ๋ึงสกลุ (2539, หนา้ 61-73 อา้งถึงใน 

ไพเราะ พตัตาสิงห์,2554, หนา้ 46-47) กล่าวถึง การให้

ความยอมรับนบัถือครูผูท้าํการวิจยัในชั้นเรียน  (1) งานท่ี

ทาํเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ ไม่เบ่ือหน่าย เป็นส่ิงท่ีทา้ทายและ

ตอ้งใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ท่ี  (2) มีอิสระท่ีจะทาํงาน

ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย สามารถใชค้วามคิดริเร่ิมของ

ตนเองอยา่งเตม็ท่ี  (3) มีส่วนร่วมในการทาํงานให้

ประสบผลสาํเร็จบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของ

กลุ่มหรือหน่วยงาน  (4) ไดรั้บการยอมรับนบัถืออยา่ง

จริงจงัในผลสาํเร็จของงานท่ีทาํโดยเฉพาะอยา่งยิ่งจาก

ผูบ้งัคบับญัชา (5) การทาํงานนั้นทาํใหผู้ท้าํเกิดการพฒันา

ตนเอง ไดมี้ความรู้ ทกัษะ ความสามารถ ประสบการณ์

เพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ ผูบ้ริหารตอ้งทาํใหแ้ต่ละบุคคลใน

หน่วยงานมีความรู้สึกวา่เป็นท่ียอมรับนบัถือ ไดรั้บการ

สนบัสนุนในความสาํคญัของตน เช่ือวา่จะใช้

ความสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี มีผลตอบแทน

หรือผลลพัธ์จะมีความสาํคญัท่ีจะทาํใหเ้กิดการ

เปล่ียนแปลงในระดบัของกาํลงัความพยายามในการ

ปฏิบติังานของเขา 

          3.  ความสมัพนัธ์ระหวา่งบทบาทเชิงตดัสินใจของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการส่งเสริมการทาํวิจยัในชั้น

เรียนของครูในโรงเรียนเทศบาล สงักดัองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ในภาพรวมมีระดบั

ความสมัพนัธ์สูง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

และมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์    

เท่ากบั  .806 โดยมีทิศทางความสมัพนัธ์ทางบวก ตาม

สมมติฐานของการวิจยัท่ีตั้งไว ้เม่ือพิจารณาจาํแนกเป็น

รายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมีความสมัพนัธ์สูงสุดคือดา้น
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บทบาทการเป็นนกัเจรจาต่อรอง มีระดบัความสมัพนัธ์สูง  

มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  เท่ากบั .725 รองลงมาคือ 

บทบาทในการเป็นผูป้ระกอบการ มีระดบัความสมัพนัธ์

ปานกลาง     มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์  เท่ากบั .707 

และดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กนัตํ่าสุดคือดา้นบทบาทการ

เป็นผูข้จดัส่ิงก่อกวน   มีระดบัความสมัพนัธ์ปานกลาง  มี

ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์  เท่ากบั .683   

ดงัแนวคิดทฤษฎีของเพียร์สนั  เป็นนกัสงัคมวิทยา กล่าว

วา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยใ์นสงัคม ทาํใหม้นุษย์

ตอ้งเพ่ิมบทบาทของตนเองเช่น บุคคลท่ีมีเพ่ือนมาก ก็

ตอ้งแสดงบทบาทมากข้ึนเป็นเงาตามตวั จากทฤษฎีจะ

เห็นไดช้ดัเจน เช่น สงัคมเลก็ในบา้น ทุกคนตอ้งรู้จกัและ

ติดต่อกนัอยูต่ลอดเวลา  

มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด รู้จกัปฏิบติัต่อบิดามารดา 

ญาติพ่ีนอ้ง ใหเ้กิดความรักใคร่ กลมเกลียว 

 มีความสามคัคีกนัส่วนในสังคมท่ีกวา้งข้ึน เช่น 

สถาบนัการศึกษา สถานท่ีทาํงาน ฯลฯ บุคคลในสถาบนั

ดงักล่าวตอ้งมีมนุษยส์ัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั เพ่ือทาํให้

สะดวกแก่การทาํงานร่วมกนัทุกคนในสังคม   ยิ่งรู้จกักนั

มากเท่าใด ความคล่องตวัและความเป็นปึกแผน่ของ

สงัคมยิ่งมากข้ึนเท่านั้น สอดคลอ้งงานวิจยัของอมัพร 

ยอดสะเทิน (2550)  ไดศึ้กษาเร่ืองบทบาทในการส่งเสริม

การทาํวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 2 

ผลการวิจยัปรากฏดงัน้ี ระดบับทบาทในการส่งเสริมการ

วิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยรวมอยูใ่น

ระดบัมาก  

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมาก 

เช่นเดียวกบังานวิจยัท่ีใกลเ้คียงของ ทรงสิทธ์ิ เหลืองธิชยั

วานิช (2554 ) ไดศึ้กษาเร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่ง

บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการดาํเนินการ

ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

ผลการวิจยัพบวา่ บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน

การดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาโดย

รวมอยูใ่นระดบัมาก  

 

ข้อเสนอแนะ 

               จากผลการวิจยัเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหวา่ง

บทบาทเชิงตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการ

ส่งเสริมการทาํวิจยัในชั้นเรียนของครูในโรงเรียน

เทศบาล สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดั

ปทุมธานี  ผูวิ้จยัมีแนวคิดเป็นขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

 1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดข้อ้มลูสารสนเทศ

สาํหรับในการพิจารณา ในการวางแผนส่งเสริม 

สนบัสนุนการทาํวิจยัในชั้นเรียนของครู 

 2. ผูบ้ริหารไดข้อ้มลูสารสนเทศในการพฒันา

บทบาทเชิงตดัสินใจในการส่งเสริมการทาํวิจยัในชั้น

เรียนของครูใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อสถานศึกษายิ่งข้ึน 

 3. เป็นขอ้มลูสารสนเทศต่อหน่วยงานตน้สังกดั

ในการจดัทาํแผนกลยทุธ์การพฒันาการทาํวิจยัในชั้น

เรียนสาํหรับสถานศึกษาต่อไป 
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เบิกบานกลางคลืน่ลม 

 

                                                                                                                  เรียบเรียงโดย  อาจารยสุ์ภกญัญา  ชวนิชย ์                                                                                                                                                                         

 

รายการหนงัสือส่ือความรู้ ช่วงหนงัสือชวนคุย 

ออกอากาศทางสถานีวทิย ุFM97.75 Mhz.  

 “คล่ืนสีขาวของชาวพุทธ” 

คร้ังท่ี 23 

 

การดาํเนินชีวติของคนเรานั้นเหมือนการเดินทางไกลในท่ีโล่ง ยอ่มตอ้งประสบกบัความผนัผวน

แปรปรวนของโลกรอบตวั  ตอ้งเผชิญกบัส่ิงไม่พึงปรารถนา ตอ้งพานพบกบัเสียงวพิากษว์จิารณ์ ความพลดั

พรากสูญเสีย และอุปสรรคนานาประการ  ทั้งหลายเหล่าน้ีเป็นความจริงของชีวติ ผูท่ี้เอาชีวติผกูติดอยูก่บัโลก

รอบตวัยอ่มระสํ่าระสายเม่ือพบเหตุการณ์ดงักล่าว แต่สาํหรับผูท่ี้มีธรรมะรักษาใจ ความแปรปรวนของโลกและ

ชีวติยอ่มทาํใหเ้ป็นทุกขไ์ดย้าก  ความสุขของคนเราไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัโลกภายนอกเสมอไป  ผูท่ี้ปรารถนาความสุข

ท่ีแทจ้ะพบกบัส่ิงนั้นได ้ก็จากจิตใจของตนเท่านั้น 

หนงัสือเล่มน้ีเป็นผลงานเล่มหน่ึงของพระอาจารยไ์พศาล วสิาโล เร่ือง  เบิกบานกลางคลืน่ลม  โดย

สาํนกัพิมพศ์ยาม   

หลายคนตั้งคาํถามวา่ เราจะหาชีวติท่ีดีงามและเป็นสุขไดจ้ากไหน  พระอาจารยไ์พศาล กล่าวไวว้า่ 

คาํถามน้ีเราตอ้งหาคาํตอบจากองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ พระบรมศาสดา  โดยศึกษาจากพุทธคุณหรือ

พระคุณสมบติัของพระพุทธองคซ่ึ์งมีอยูส่ามประการ ไดแ้ก่  พระปัญญาคุณ  พระกรุณาคุณ และพระวสุิทธิคุณ 

ซ่ึงคาํตอบเบ้ืองตน้ก็คือ ชีวิตท่ีดีงามและเป็นสุข คือ ชีวิตท่ีเป่ียมดว้ยปัญญา กรุณา และวิสุทธิ  หรือความบริสุทธ์ิ

สะอาด  นัน่ก็หมายถึง การท่ีจะไปสู่ชีวติเช่นนั้นไดก้็ตอ้งอาศยัสามส่ิงดงักล่าวน้ี  ฉะนั้นเวลาจะดูวา่ชีวิตดีงาม

และเป็นสุขหรือไม่ตอ้งดูวา่มีปัญญา มีความกรุณาแค่ไหน และเป็นสุขสะอาดจากการแปดเป้ือนครอบงาํของ

โลกธรรมมากนอ้ยเพียงใด 

ประการแรก ปัญญาคือ ความสามารถในการจดัการกบัทุกขห์รือส่ิงท่ีเขา้มากระทบชีวติ ทั้งตา หู จมูก 

ล้ิน กาย ใจ ซ่ึงปัญญาเบ้ืองตน้ก็คือการตระหนกัรู้ใน ไตรลกัษณ์ ซ่ึงเป็นเร่ืองพื้นฐานท่ีชาวพุทธควรตระหนกั  ซ่ึง

ก็ไดแ้ก่ การตระหนกัรู้ในกฎไตรลกัษณ์ขอ้แรก คือ อนิจจงั เพราะจะเป็นการทาํใหไ้ม่ประมาทและรู้จกัเตรียมตวั

เตรียมใจ  การเตรียมตวัโดยการทาํในส่ิงท่ีควรทาํ เช่น การสร้างสมบุญกุศล การเตรียมใจ ก็ดว้ยการฝึกฝนจิตใจ

โดยการตระหนกัวา่ทุกอยา่งไม่เท่ียง เจริญไดก้็เส่ือมได ้ และไม่วา่เราจะเตรียมตวัเตรียมใจอยา่งดีเพียงใด ส่ิงไม่
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พึงปรารถนาทั้งหลายก็ยงัจะบงัเกิดแก่ชีวติอยูดี่  แต่ถา้มีปัญญา คือ ความสามารถท่ีจะใชป้ระโยชน์จากความทุกข์

เม่ือมนัเกิดข้ึนไดก้็ไม่มีทุกข ์  เช่น  การเจบ็ป่วย สอนให้เห็นคุณค่า รู้จกัซาบซ้ึงกบัชีวติในยามท่ีเป็นปกติสุข  

ดงัเช่นในสมยัพุทธกาล พระติสสะเป็นพระท่ีป่วย มีฝีข้ึนเตม็ตวั ไม่มีใครดูแลท่าน ปล่อยใหน้อนจมกองหนอง 

จนพระพุทธเจา้ตอ้งมาดูแลดว้ยพระองคเ์อง มาเช็ดถู ถอดเปล้ืองจีวรท่ีเตม็ไปดว้ยเลือดหนองไปซกั พอทาํความ

สะอาดเสร็จ พระพุทธองคก์็ตรัสเป็นคาถา ซ่ึงเราใชเ้วลาสวดบงัสุกุลเป็น พระคาถานั้นมีวา่  ร่างกายนีสั้กวนัก็

ต้องปราศจากวิญญาณ ถกูทอดทิง้ ทับถมบนแผ่นดินเหมือนกับท่อนไม้ หาประโยชน์อันใดมิได้ เพียงเท่านีพ้ระ

ติสสะกบ็รรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ 

ปัญญาในอกีประการหน่ึง  คือ เราพบวา่อนัท่ีจริงแลว้ ความทุกขอ์ยูท่ี่ใจเราเอง ส่ิงท่ีมากระทบชีวติเรา

ไม่ไดท้าํใหทุ้กขม์ากเท่ากบัจิตใจเราเอง พระพุทธเจา้ตรัสไวว้า่ ไม่มีอะไรมาทาํร้ายเราไดม้ากเท่ากบัจิตท่ีวางไว้

ผดิ คนโดยมากเวลามีความทุกขก์็พร้อมจะช้ีน้ิวออกนอกตวัเพื่อกล่าวโทษคนอ่ืนไปทัว่ ไม่ไดเ้ฉลียวใจใชปั้ญญา

แกไ้ขตวัเองซ่ึงเป็นแหล่งท่ีเกิดความทุกข ์ 

ปัญญาประการสุดท้าย คือ การใชปั้ญญาออกรับความทุกขท่ี์มากระทบ ซ่ึงคนส่วนใหญ่มกัเอาอตัตา

ออกไปรับความทุกข ์ทุกขเ์พราะคิดวา่ ทาํไมตอ้งตวัฉนั ใชต้วัฉนัเป็นตวัรับ แทนท่ีจะใชปั้ญญาเป็นตวัรับ  

เปรียบกบัเดินผา่นท่ีก่อสร้าง มีหินตกลงมาจากตึก  คนมีปัญญาจะหลบหรือเอาหนา้ไปรับ ฉนัใดฉนันั้น 

พุทธคุณประการท่ีสอง ต่อจากปัญญา ก็คือ กรุณา  คือ กรุณาท่ีเกิดจากความตระหนกัวา่ ชีวติท่ีดีไม่ใช่

ชีวติรับเขา้มาเพียงอยา่งเดียว แต่ตอ้งเป็นผูใ้หด้ว้ย เราเรียนรู้เร่ืองน้ีไดจ้ากตน้ไม ้ซ่ึงไม่เพียงดูดซบัเอานํ้า เอา

อาหารจากธรรมชาติ แต่ก็ไดทิ้้งใบ ทิ้งก่ิงใหเ้ป็นปุ๋ยแก่ดิน แลว้ยงัใหท่ี้พกั ใหอ้าหาร ให้ยารักษาโรคแก่สรรพ

สัตวแ์ละมนุษยอี์กดว้ย การใหจึ้งสาํคญัทั้งแก่ตวัเราและผูอ่ื้น ดงัท่ีพระพุทธองคต์รัสวา่ ผูใ้หค้วามสุขยอ่มไดรั้บ

ความสุข 

กรุณาอีกขั้นคือการมีจิตเมตตา ซ่ึงไม่ใช่เมตตาเฉพาะคนท่ีมีบุญคุณเอ้ือเฟ้ือเก้ือกลูเราเท่านั้น แต่เมตตา

กระทัง่คนท่ีประทุษร้ายเราดว้ย  ปัจจุบนัมีผูป่้วยท่ีแพทยปั์จจุบนัหาสาเหตุไม่พบ เช่น ผูห้ญิงคนหน่ึงปวดศีรษะ 

ปวดทอ้งเร้ือรัง และความดนัโลหิตสูง เม่ือซกัประวติัคนไขโ้ดยละเอียดพบวา่ คนไขท้ั้งโกรธและนอ้ยใจพี่สาวท่ี

ไม่รักและไม่เอาใจใส่ ความรู้สึกเหล่าน้ีสะสมมาเร่ือย ๆ แพทยจึ์งแนะนาํใหเ้ธอให้อภยัพี่ และในท่ีสุดคนไขก้็

หายป่วย ดว้ยเหตุน้ีเองพระพุทธเจา้จึงทรงเนน้เร่ืองการให้อภยัใหม้าก เพราะการเรียนรู้และฝึกฝนเช่นน้ีจะเป็น

การเปล่ียนอกุศลใหเ้ป็นกุศล คือใชป้ระโยชน์จากความโกรธ ความเกลียด ความขมข่ืน ใหเ้ป็นพลงัในทางธรรมะ 

เปรียบเหมือนตน้ไมท่ี้สามารถเปล่ียนขยะหรือส่ิงปฏิกลูใหก้ลายเป็นปุ๋ยบาํรุงดอกผลได ้

ประการท่ีสามคือ วสุิทธิ หมายถึงความบริสุทธ์ิ ถา้เรามีปัญญา มีกรุณา เราก็จะมีความบริสุทธ์ิ ซ่ึงโลก

ธรรม 8 ก็จะไม่สามารถครอบงาํเราได ้คือ ไม่ยนิดีเม่ือมีสุขทางโลกและไม่ยนิร้ายเม่ือส่ิงเหล่าน้ีเส่ือมไป เราอาจ
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ไม่ปฏิเสธลาภยศ แต่ทาํอยา่งไรไม่ใหส่ิ้งน้ีมาฉาบยอ้มจิตใจเรา เหมือนนํ้าท่ีตกลงบนใบบวัแลว้ก็กล้ิงตกจากใบ

บวัไม่สามารถเกาะติดใบบวัได ้

มีเร่ืองเล่าวา่  หลวงปู่ โต พรหมรังสี เม่ือคร้ังไดรั้บสมณศกัด์ิเป็นสมเด็จพุฒาจารย ์ในสมยัรัชกาลท่ีหา้ 

วนัหน่ึงมีผูนิ้มนตใ์หท้่านไปฉนัในสวนยา่นราษฎร์บูรณะ ฝ่ังธนบุรี ซ่ึงตอ้งพายเรือเขา้ไป หลวงปู่ นาํพดัยศไป

ดว้ย ตอนนั้นเป็นฤดูแลง้ นํ้าลดเรือจึงเกยต้ืน ลูกศิษยก์็ลงไปเขน็ แต่เรือเข็นไม่ไป หลวงปู่ จึงลงไปเขน็ดว้ย 

ชาวบา้นท่ีเห็นก็พากนัพดูวา่มาดูซิสมเด็จเขน็เรือ หลวงปู่ ไดย้นิจึงบอกวา่ ฉนัไม่ใช่สมเด็จหรอกจะ้ ฉนัคือขรัวโต

จะ้ สมเด็จท่านอยูใ่นเรือนะจะ้ แลว้ท่านก็ช้ีไปยงัพดัยศท่ีปักไวก้ลางเรือ นัน่คือสาํหรับท่านแลว้สมเด็จเป็นแค่

หวัโขน ท่านไม่เคยรู้สึกเลยวา่ท่านเองเป็นสมเด็จ จะเห็นไดว้า่การไม่ยดึติดกบัโลกธรรมจึงทาํใหชี้วติดีงามสงบ

เยน็และเป็นประโยชน์อยา่งแทจ้ริง 

 

นอกจากชีวติท่ีสงบงามแลว้เราตอ้งเรียนรู้ท่ีจะเป็นสุขในท่ามกลางสถานการณ์ท่ีผนัผวนใหไ้ดซ่ึ้งพระ

อาจารยไ์พศาลไดก้ล่าวไวว้า่  เราสามารถเป็นสุขไดท้่ามกลางคล่ืนลมไดไ้ม่ยากดงัน้ี 

  ประการแรก  ลองหนัมาใหค้วามสาํคญักบัจิตใจของเราให้มากข้ึน  เพราะสถานการณ์รอบตวัจะทาํให้

เราเป็นทุกขไ์ดก้็เพราะใจของเราสมยอมหรือเปิดช่องใหส่ิ้งรอบตวัมาบัน่ทอน พระพุทธองคเ์คยตรัสเป็นคาถาใน

ธรรมบทวา่ เม่ือมือไม่มีแผล บุคคลยอ่มจบัตอ้งยาพิษได ้เพราะยาพิษไม่อาจจะทาํอนัตรายแก่ผูน้ั้น แต่ถา้มือเรามี

แผล จบัตอ้งยาพิษเม่ือใดก็เป็นอนัตรายเม่ือนั้น ดงันั้นอยา่ไปโทษยาพิษอยา่งเดียวตอ้งโทษมือของเราดว้ย แต่

ส่วนใหญ่แลว้เวลาเกิดอนัตรายเรามกัจะไปโทษวา่เป็นเพราะยาพิษ โดยไม่ไดใ้ส่ใจเลยวา่มือของเราเป็นแผล

หรือไม่ แลว้เราจะทาํอยา่งไรกบัมือท่ีมีแผลนั้น เราเคยคิดจะรักษาแผลในมือของเราหรือเปล่า ถา้มนัมีแผลอยา่วา่

แต่ยาพิษเลย แมแ้ต่ใบหญา้ซ่ึงบอบบางอ่อนไหวก็กลายเป็นอนัตรายได ้ท่ีพระพุทธองคต์รัสเช่นนั้นก็เพื่อใหเ้รา

ยอ้นกลบัมาดูตวัเองวา่ ทุกวนัน้ีความทุกขท่ี์เกิดข้ึนกบัเรา จริง ๆ แลว้เป็นเพราะส่ิงภายนอกหรือวา่เป็นเพราะใจ

ของเราท่ีเปิดประตูรับแรงกระทบจากส่ิงภายนอกใหเ้ขา้มามากเกินไป ไม่วา่จะโดยรู้ตวัหรือไม่ก็ตาม ดังน้ันถ้า

เราปรารถนาทีจ่ะอยู่อย่างเป็นสุขเราต้องยอมรับความจริงโดยไม่ปฏิเสธหรือต่อต้านส่ิงทีเ่กดิขึน้ถ้าคําว่า ไม่น่า 

เกดิขึน้ในใจของเราเมื่อไหร่เราจะต่อต้านส่ิงน้ันทนัที 

ปัญหาของคนเราทุกวนัน้ีเรามกัมองขา้มความถูกตอ้งแต่ใหค้วามสาํคญักบัความถูกใจมากกวา่ นัน่ก็เป็น

เพราะเราไม่สามารถแยกแยะระหวา่งความจาํเป็นกบัความอยาก ดงันั้นอกีทางหน่ึง ท่ีจะทาํใหเ้ราจะสุขใจไดก้็คือ  

การรู้จกัเตรียมตวัเตรียมใจท่ีจะเผชิญกบัเหตุการณ์ท่ีขดัอกขดัใจ เช่น การลดความตอ้งการหรือบริหารความ

ตอ้งการของตนเองก็เป็นการเตรียมใจหรือทาํใจอยา่งหน่ึง ความตอ้งการของคนเราไม่ต่างจากแกว้นํ้า ส่วน

ทรัพยสิ์นเงินทองของใชก้็เปรียบเหมือนนํ้า ถา้นํ้าในแกว้มีนอ้ยลง เรามาลองมาคิดถึงขนาดของแกว้กนัดีไหมวา่ 

ขนาดของแกว้ใหญ่เกินไปหรือเปล่า หนัมาใชแ้กว้ท่ีเล็กลงดีไหม ความสุขไม่ไดม้ากจากวตัถุหรือทรัพยสิ์นเงิน
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ทองอยา่งเดียว มีอีกหลายอยา่งท่ีเป็นความสุข เช่น การพบปะสังสรรคก์บัเพื่อน การมีเวลาสบาย ๆ กบัครอบครัว  

ความสุขจากการช่วยเหลือเก้ือกลูผูอ่ื้น  ความสุขจากการทาํสมาธิภาวนาหรือความสุขจากใจท่ีสงบ  เป็นตน้  

และประการสุดท้ายคือการมีมุมใหม่ในการมองโลกและชีวติ  ซ่ึงอยา่งแรกท่ีเราคุน้กนัดี คือการมองใน

แง่ดี  เช่น  การมองเห็นวา่ส่ิงแย ่ๆ นั้นมีขอ้ดีของมนัอยูใ่นตวั หรือเห็นวา่ส่วนท่ีไม่ดีก็มีแต่ส่วนท่ีดีมีมากกวา่  

โดยใหใ้ส่ใจกบัส่วนท่ีดีดีเหล่านั้น  ตวัอยา่งเช่น  หลายคนบอกวา่การท่ีตกงานมีแง่ดีคือ ไดก้ลบัไปต่างจงัหวดัไป

อยูดู่แลพอ่แม่และมีเวลาใหท้่านมากข้ึน  การมีบา้นท่ีเล็กลงทาํใหเ้สียเวลานอ้ยลงกบัการทาํความสะอาด  การมี

เส้ือผา้นอ้ยลงทาํใหส้ับสนนอ้ยลงเวลาออกงาน 

มีเร่ืองเล่าเร่ืองหน่ึงซ่ึงเป็นเร่ืองจริง  เม่ือท่านเนลสัน  แมนเดลลา อดีตประธานาธิบดีของแอฟริกาใต ้ติด

คุกอยูท่ี่เกาะร็อบเบน  นานถึง 27 ปี  ตอ้งถูกทารุณกรรมจากผูคุ้มทั้ง ๆ ท่ีอายมุากและร่างกายทรุดโทรม แต่ท่านก็

ยงัมีไฟคุโชนอยูต่ลอดเวลาท่ีถูกคุมขงั โดยยงัคงหามุมของความสุขไดด้ว้ยการชวนนกัโทษเตน้ลีลาศในมุมหน่ึง

ของท่ีคุมขงั ซ่ึงเร่ืองน้ีสอนเราไดดี้เลยวา่ แมก้ระทัง่ส่ิงเลวร้ายเหมือนนรกก็ยงัมีมุมแห่งความสุขเหมือนสรวง

สวรรคไ์ด ้ อยูท่ี่เราวา่จะมองเห็นหรือเปล่า  เราจะสามารถยกจิตใหอ้ยูเ่หนือความทุกขไ์ดห้รือเปล่า  หากแมจ้ะ

มองไม่เห็นหรือหาไม่พบ ก็ตอ้งสร้างข้ึนมาเองใหไ้ด ้ มีผูก้ล่าวไวว้า่ ทุกขเวทนาเป็นของจริงแต่ทุกข์ทรมานเป็น

ส่ิงทีเ่ราปรุงแต่งขึน้มาเอง   

การเปล่ียนมุมมองอีกสองประการ คือ การช่ืนชมส่ิงดีดีและให้นึกถึงคนทีล่าํบากกว่าเรา ซ่ึงมีเร่ืองเล่า

จากประสบการณ์ของอาจารยป์ระมวล เพง็จนัทร์ อดีตอาจารยข์องมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  ซ่ึงใหข้อ้คิดท่ีดีมากใน

การช่ืนชมส่ิงดีดีรอบรอบตวั จากหนงัสือเร่ือง “เส้นทางสู่อิสรภาพ”  ท่านไดเ้ขียนไวว้า่  เม่ือคร้ังท่ีอาจารยไ์ดเ้ดิน

เทา้จากเชียงใหม่ไปท่ีบา้นเกิดท่ีเกาะสมุยระยะทาง 1600 กิโลเมตร ใชเ้วลาเกือบสองเดือน โดยมีวนิยัสามขอ้ คือ 

1 ไม่พกเงิน 2 ไม่ไปพกัในท่ีท่ีมีเพื่อนอยู ่และ 3 จะไม่ขอเงินหรือขออาหารจากใคร ซ่ึงประสบการณ์คร้ังนั้นท่าน

เล่าไวว้า่  

“วนัหน่ึง...ท่านเดินข้ึนดอยอินทนนทโ์ดยแทบไม่ไดกิ้นอะไรเลย เหน่ือยมาก พอใกลจ้ะถึงยอดก็หมด

แรงจนเป็นลมฟุบไป   เผอิญมีรถคนัหน่ึงผา่นมาจึงรับอาจารยป์ระมวลข้ึนดอยอินทนนทแ์ละซ้ืออาหารให ้ 

อาจารยอ์ยูบ่นดอย 

อินทนนทส์ักพกั  หายเหน่ือยแลว้ก็เดินลงมาเม่ือเดินลงมาเห็นทศันียภาพรอบตวัและเบ้ืองล่าง ท่านบอกวา่...

อะไรช่างสวยงาม อศัจรรยเ์ช่นน้ี  แต่แลว้ท่านก็ฉุกคิดไดว้า่ตอนข้ึนมาก็ใชเ้ส้นทางน้ี แต่ทาํไมไม่เห็นทศันียภาพ

อนังดงามเลย  ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะใจไปจดจ่ออยูท่ี่บนยอดดอยซ่ึงเป็นจุดหมายปลายทางก็เลยไม่ไดส้นใจ

ธรรมชาติรอบตวั  เช่นเดียวกบัคนเราเวลาขาข้ึนเม่ืออาชีพการงานกาํลงัเจริญกา้วหนา้ใจก็มกัจะจดจ่อกบัการวาด

อนาคตแต่กลบัลืมส่ิงท่ีมีค่าท่ีอยูก่บัเราแลว้  เช่น  ครอบครัว พอ่แม่ลูก  แต่ตอนขาลงตอนท่ีการงานเร่ิมมีปัญหา 

อนาคตไม่สดใสมาถึงตอนน้ีจึงเร่ิมกลบัมาสนใจส่ิงรอบตวั  ซ่ึงก็ยงัเป็นโอกาสและเวลาท่ียงัเป็นประโยชน์หาก
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จะพบวา่คุณยงัมีส่ิงดีดีอยูก่บัตวัตลอดเวลา  มีรอยยิม้ของลูก  ความรักของพ่อแม่  ความมีนํ้าใจของเพื่อน หรือ

ความงดงามของธรรมชาติรอบตวั และมองกลบัไปวา่เป็นอศัจรรยข์องชีวติขาลง 

พระอาจารยท์่านกล่าวไวว้า่  การฝึกให้ตัวเรามีสติอยู่เสมอทีจ่ะมองเห็นส่ิงต่าง ๆ อย่างไม่ผลกัไส  ไม่

ใฝ่หาจะช่วยให้เราสามารถอยู่กบัส่ิงต่างๆแม้ไม่น่าพอใจได้  เม่ือทุกขเวทนาเกิดข้ึนก็ยอมรับและอยูก่บัมนัได ้

เพราะสตินั้นเองเป็นตวัช่วยใหใ้จไม่เขา้ไปในทุกขเวทนานั้น  การเห็นทุกขข์องกายแต่ใจไม่จาํเป็นตอ้งทุกขด์ว้ย  

อยา่งท่ีพระพุทธองคต์รัสแนะอุบาสกท่ีป่วยหนกัคนหน่ึงวา่ “แมก้ายกระสับกระส่ายแต่จิตอยา่กระสับกระส่าย

ไปดว้ย” หากทาํไดเ้ช่นน้ีเราก็จะมีความมัน่ใจมากข้ึน  เม่ือเผชิญกบัความเจบ็ป่วย หรือเม่ือวาระสุดทา้ยใกลจ้ะ

มาถึงเราก็สามารถรักษาใจให้เป็นปกติได ้

การฝึกสติท่ีวา่น้ี  ฝึกไดโ้ดยการรู้เฉยๆ ซ่ึงหมายถึง การยอมตามท่ีเป็นจริง เรียนรู้ท่ีจะอยูก่บัมนั โดยไม่

เผลอเขา้ไปยดึวา่เป็นของเรา เป็นของเรา หากทาํไดเ้ช่นน้ีเราจะสามารถเผชิญกบัส่ิงอนัไม่เป็นท่ีรักได ้ และถา้

ปฏิบติัจนเกิดปัญญาเราจะเห็นวา่ทุกอยา่งเป็นเร่ืองการตีค่าของเราเอง เป็นส่ิงสมมติท่ีเกิดจากความหลงท่ีเรายึด

เอาตวัเองเป็นมาตรฐาน ส่ิงทั้งปวงไม่ไดดี้ไม่ไดช้ัว่ในตวัของมนัเอง แต่มนัดีมนัชัว่เม่ือใจเราเขา้ไปเก่ียวขอ้ง

ต่างหาก   

ท่านเล่าวา่... เม่ือหลวงพอ่เทียนบรรลุธรรมใหม่ ๆ มีคนมาสอบอารมณ์ถามท่านวา่เกลือน้ีเคม็ไหม  ท่าน

ตอบวา่เกลือมนัจะเคม็ไดย้งัไง  เกลืออยูต่รงโนน้ ถา้เกลืออยูใ่นปากสิถึงจะเคม็  เช่นเดียวกนัหินจะหนกัก็ต่อเม่ือ

เราแบก  หนามจะแหลมก็ต่อเม่ือเราไปถูกมนั  ทุกอยา่งถา้ไม่มีเราเขา้ไปเก่ียวขอ้งส่ิงเหล่านั้นจะไม่มีอะไรเป็น

บวกเป็นลบ  ไม่ดีไม่ชัว่  แต่เม่ือเราเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัมนัดว้ยอวชิชา  ดว้ยการเอาความพอใจไม่พอใจของเราเป็น

ท่ีตั้ง  มนัก็จะกลายเป็นส่ิงอนัเป็นท่ีรักและไม่เป็นท่ีรัก  กลายเป็นส่ิงท่ีดีหรือชัว่  ดงันั้นถา้เรามีปัญญาเห็นความ

เป็นจริงไดด้งัน้ี  เราก็จะอยูเ่หนือความรัก  ความเกลียด  ความพอใจ  ความไม่พอใจ  เพราะฉะนั้นสาํหรับผูท่ี้มี

ปัญญาจึงไม่มีคาํวา่พลดัพราก และสามารถปิดประตูทุกขไ์ด ้เพราะทุกขเ์กิดจากเหตุเพียงสามประการเท่านั้น คือ  

1 พลดัพรากจากส่ิงอนัเป็นท่ีรัก  2 ประสบกบัส่ิงอนัไม่เป็นท่ีรัก  และ 3 ปรารถนาส่ิงใดแลว้ไม่ไดส่ิ้งนั้น  ซ่ึงทั้ง

สามประการลว้นเกิดจากใจของเราท่ีไปปรุงแต่งดว้ยความหลงและเอากิเลสเป็นตวัตั้งนัน่เอง 

ความสุขของคนเราไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัโลกภายนอกเสมอไป แต่ในทางกลบักนัสาํหรับผูป้รารถนาความสุข

ท่ีแท ้จะพบกบัส่ิงนั้นไดก้็จากใจของตนเท่านั้น โดยเฉพาะผูท่ี้เขา้ถึงธรรมจะสามารถมีสติดูแลใจ มีปัญญาเขา้

ใจความจริงของชีวิต แมจ้ะมีทุกขม์ากระทบใจก็ไม่กระเทือน หรือแมใ้จจะกระทบแต่ก็จะสามารถหาสุขในอีก

มุมได ้ 

ดงันั้นขอใหพ้วกเราหนัมาเพง่พินิจชีวติและจิตใจของตนเองกนัอยา่งจริงๆจงัดีกวา่ เพราะอาจจะช่วยให้

เราคน้พบตวัเองในมิติท่ีลึกซ้ึงและตระหนกัวา่ การวางใจของเรามีส่วนซํ้ าเติมความทุกขใ์หก้บัตนเองมากนอ้ย

เพียงใด การตระหนกัรู้และวางใจอยา่งถูกตอ้งเท่านั้น ท่ีจะทาํใหเ้ราพบทางออกจากทุกขท่ี์ตนสร้างข้ึน และ

รับมือกบัทุกสถานการณ์ของชีวติได ้
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แนวทางสู่ความสุข 

  

                                                                                                                                                                                                                              

เรียบเรียงโดย  อาจารยสุ์ภกญัญา  ชวนิชย ์

รายการหนงัสือส่ือความรู้ ช่วงหนงัสือชวนคุย 

ออกอากาศทางสถานีวทิยุ FM 97.75 Mhz.  

 “คล่ืนสีขาวของชาวพุทธ” คร้ังท่ี 25 

 

แนวทางสู่ความสุข  ผลงานของอาจารย ์     

ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยธุยา โดยสาํนกัพิมพฟ์รีมายด ์ 

ซ่ึงเป็นหนงัสือ 

สารคดีเชิงปรัชญาชีวิต ท่ีไดรั้บรางวลัหนงัสือสารคดี

ดีเด่น สาํหรับเด็กวยัรุ่นอาย ุ๑๒-๑๘ ปี ประจาํปี พ.ศ. 

2550 โดยสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ... 

เร่ืองท่ีดิฉนัประทบัใจมากท่ีสุดในหนงัสือ

เล่มน้ีคือ  เร่ือง “จกัรวาล มหาวทิยาลยัของมนุษย”์....  

ท่านผูเ้ขียนไดส่ื้อสารไวว้า่....ธรรมชาติทุกอยา่งใน

โลก และในจกัรวาลน้ีเป็นบทเรียนสอนเราไดเ้ป็น

อยา่งดี  เพียงแค่มนุษยรู้์จกัมองทุกส่ิงทุกอยา่งดว้ยใจ

ท่ีบริสุทธ์ิ ดว้ยความสงบ เราก็จะเขา้ใจทุกส่ิงทุกอยา่ง

ไดไ้ม่ยาก  เช่น   

ทอ้งฟ้า...เป็นสัญลกัษณ์ของส่ิงท่ียิง่ใหญ่

ไพศาล ไม่มีขอบเขต  จิตใจของเราก็ควรจะเป็น

เช่นเดียวกบัทอ้งฟ้าอยา่เป็นคนใจแคบ ขอให้ขยาย

จิตใจของเราออกไปใหก้วา้งใหญ่อยูต่ลอดเวลา  

ขอใหคิ้ดถึงส่วนรวม คิดถึงคนอ่ืนใหม้าก  แมว้า่

บางคร้ังทอ้งฟ้าจะมีเมฆบา้ง  มีพายบุา้ง มีฝนบา้ง แต่

ในท่ีสุด ลมก็จะพดัพาเมฆไป และทอ้งฟ้าก็จะมีสีฟ้า

ดงัเดิม จิตใจของเราก็เช่นเดียวกนั อาจจะมีส่ิงมวั

หมองเขา้มา มีความสับสนวุน่วายเกิดข้ึน แต่ควรทาํ

จิตใจใหม้ัน่คงและสงบน่ิงเหมือนเดิม  

เมฆ... เมฆจะกลายเป็นฝน ฝนจะใหชี้วติแก่

ตน้ไม ้มนุษย ์และสัตว ์ เมฆตอ้งสลายตวัมนัเอง

ทั้งหมดเพื่อท่ีจะกลายเป็นฝน เมฆตอ้งเสียสละตวัมนั

เองทั้งหมดเพื่อท่ีจะกลายเป็นฝน  เมฆตอ้งเสียสละ

ตวัเองเพื่อใหชี้วติแก่ส่ิงมีชีวิตเบ้ืองล่างน่ีเอง...คือ 

บทเรียนท่ียิง่ใหญ่ท่ีสอนใหเ้ราเป็นเหมือนเมฆ นัน่คือ 

การยอมเสียสละความสุขส่วนตวัเพื่อรับใชช่้วยเหลือ

ผูอ่ื้น 

บทเรียนจากเมฆ...ท่ีน่าสนใจอีกประการคือ 

เมฆเกิดจากการระเหยของนํ้าในมหาสมุทร ดงันั้น

แหล่งกาํเนิดของเมฆคือ มหาสมุทร เม่ือเมฆกลายเป็น

ฝนตกลงมาบนแผน่ดิน นํ้าฝนจะไหลลงสู่ลาํธารและ

แม่นํ้าท่ีไหลไปอยา่งไม่หยดุย ั้ง ไม่มีการพกัผอ่น ไหล

ไปจนกวา่จะพบกบัมหาสมุทรซ่ึงเป็นแหล่งกาํเนิด

ของมนัเองอีกคร้ัง....มนุษยเ์ราก็เช่นกนั เรากาํลงัจะ

เดินทางเพื่อแสวงหาแหล่งกาํเนิดของความเป็นสุขท่ี

แทจ้ริง มนุษยจึ์งแสวงหาอะไรต่อมิอะไรไปเร่ือย

จนกวา่จะพบวา่ แทจ้ริงแลว้ส่ิงท่ีแสวงหานั้น...แทจ้ริง

ก็อยูภ่ายในตวัเอง...ต่อเม่ือใครพบแลว้...ก็หมายความ
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วา่เขาไดผ้า่นการเดินทางไกลมาจนครบวงจรแลว้...

จากตวัเองแลว้วกเขา้มาสู่ตวัเองอีกคร้ังนัน่เอง 

อีกบทเรียนหน่ึง คือ นํ้าในแม่นํ้า  นํ้าใน

แม่นํ้าจะพยายามไหลลงสู่ทะเลตลอดเวลา ถึงแม้

บางคร้ังจะตอ้งโคง้ไปโคง้มา แต่ในท่ีสุดก็จะถึงทะเล 

มนุษยเ์ราก็ตอ้งพยายามเดินกา้วหนา้ไปสู่จุดหมาย

ปลายทางของชีวติ ดงันั้นจงอยา่ทอ้ถอย และท่ีสาํคญั 

แม่นํ้านั้นมีอยูม่ากมาย แต่ในท่ีสุดก็จะไหลลงสู่ทะเล

เดียวกนั นํ้าในแม่นํ้า ในท่ีสุดก็จะเป็นมหาสมุทร 

แยกกนัไม่ออก ศาสนาในโลกมีหลายศาสนา แต่

แนวทางของศาสนาทุกศาสนาก็จะนาํเราไปสู่ความ

จริงเดียวกนั 

พระอาทิตย.์..เราเร่ิมวนัใหม่เม่ือพระอาทิตย์

ข้ึน และเราพกัผอ่นเม่ือพระอาทิตยต์ก อยา่งไรก็ตาม

เม่ือพระอาทิตยข้ึ์น นั้นก็หมายความวา่ เรามีชีวิต

นอ้ยลงอีกหน่ึงวนัดว้ย ดงันั้นจงอยา่เสียเวลา จงตั้งใจ

ฝึกยกระดบัจิตใจของเราใหสู้งข้ึนตลอดเวลา ใชเ้วลา

ใหเ้ป็นประโยชน์ในทุกนาที ทาํหนา้ท่ีใหดี้ท่ีสุด และ

รับใชช่้วยเหลือผูอ่ื้นอยูต่ลอดเวลา 

ภูเขา...ภูเขาท่ีเรารู้จกั...บางคร้ังก็มีหิมะปก

คลุม บางคร้ังก็มีพายกุระหนํ่า บางคร้ังมีทั้งฝนตก ฟ้า

ร้อง ฟ้าผา่ หรือมีลมพดัอยา่งรุนแรง ทั้ง ๆท่ีภูเขา

ไดรั้บความป่ันป่วนรอบตวั แต่มนักลบัน่ิงเฉยไม่

สะทกสะทา้นแต่ประการใด สงบเงียบตลอดเวลา 

เช่นเดียวกบัชีวิตของเรา...ไม่วา่จะประสบกบัปัญหา 

ความยากลาํบาก ความสาํเร็จ ความลม้เหลว หรือ

เผชิญกบัความวุน่วายต่าง ๆ ท่ีถาโถมเขา้มา จิตใจของ

เราจะตอ้งไม่สะทกสะทา้นเช่นดงัภูเขาท่ีอยูท่่ามกลาง

ความวุน่วาย เราตอ้งฝึกใหจิ้ตใจของเรามัน่คง มีแต่

ความสงบน่ิงและไม่หว ัน่ไหวต่อส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน

รอบตวัเรา แลว้เราก็จะมีแต่ความสุข 

ฤดูกาล....เม่ือถึงฤดูร้อน เราก็จะรู้ไดเ้ลยวา่ 

ในไม่ชา้ฤดูฝนจะมาถึง เม่ือเรามีความร้อนใจ มีความ

ทุกข ์ก็ขออยา่ไดท้อ้ใจ เพราะมนัไม่ใช่เป็นส่ิงถาวร 

ในไม่ชา้ความเยน็ในใจก็จะเกิดข้ึน แต่เราก็ตอ้งเขา้ใจ

วา่ ฤดูจะเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา เพราะฉะนั้น ขอ

เพียงเรารู้จกัปล่อยวาง อยา่ยดึความสุข อยา่ทอ้แทก้บั

ความทุกขเ์พราะเม่ือถึงเวลามนัก็จะตอ้งเปล่ียน ใหเ้รา

ทาํจิตใจให้อยูเ่หนือทั้งสุขและทุกข ์เหมือนกบันกท่ี

บินข้ึนไปบนทอ้งฟ้าใหไ้ด ้

ตน้ไม.้...ตน้ไมใ้หบ้ทเรียนแก่เราทุกแง่มุม 

ตน้ไมเ้ป็นตวัอยา่งของการรับใชช่้วยเหลือผูอ่ื้น การ

เสียสละ และการใหโ้ดยไม่หวงัส่ิงใดตอบแทน...เช่น  

การใหค้วามร่มเยน็แก่ทุกคน แมก้ระทัง่คนท่ีถือขวาน

มาพร้อมกบัความตั้งใจจะโค่นตน้ไม ้นั้น แมก้ระทัง่

มนุษยท่ี์นาํตน้ไมไ้ปเผา มนัก็ยงัใหค้วามอบอุ่นในยาม

หนาว  เราจึงควรเรียนรู้ท่ีจะให ้เรียนรู้ท่ีจะรัก และ

เรียนรู้ท่ีจะช่วยเหลือใครๆโดยไม่เลือก แมว้า่ผูน้ั้นจะ

ไม่ไดป้รารถนาดีกบัเราก็ตาม 

แมลง.... แมลงตวัเล็ก ๆ เช่น ผึ้ง ก็มีบทเรียน

ท่ีน่าสนใจเช่นกนั...ผึ้งจะเลือกเฉพาะดอกไมท่ี้ดีเพื่อ

จะดูดนํ้าหวานจากเกสรดอกไมไ้ปเป็นนํ้าผึ้ง  มนุษย์

เราก็เช่นกนัควรจะสามารถแยกแยะส่ิงท่ีดีและส่ิงท่ีไม่

ดี และประการสาํคญัถา้สังเกตจากผึ้งแลว้ จะพบวา่ผึ้ง

ไม่ไดต้กัตวงเอานํ้าหวานจากดอกไมอ้ยา่งเดียว แต่ยงั

ช่วยนาํเกสรจากดอกหน่ึงไปสู่อีกดอกหน่ึงเพื่อช่วย

แพร่พนัธ์ุต่อไป ในทาํนองเดียวกนั เราตอ้งรู้จกัตอบ

แทน รู้จกัให ้รู้จกัรับใชช่้วยเหลือผูอ่ื้นอยูเ่สมอ 

เม่ือเราสังเกตธรรมชาติและรับธรรมจาก

ธรรมชาติมาพิจารณาแลว้  เราก็จะเห็นวา่ทุกส่ิงทุก

อยา่งมีการเคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลา ไม่มีส่ิงใดท่ีอยู่

น่ิงเฉย แมแ้ต่กอ้นหินท่ีเราคิดวา่อยูน่ิ่ง แต่ความจริง

แลว้ภายในกอ้นหินนั้นมีอะตอมจาํนวนมากท่ีมีการ
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เคล่ือนไหว สั่นสะเทือนอยูต่ลอดเวลา เม่ือเรา

ตระหนกัรู้วา่ธรรมชาติไม่อยูน่ิ่ง เราก็ไม่ควรท่ีจะฝืน

ธรรมชาติ โดยอยา่อยูน่ิ่งเฉย ควรทาํงานหรือทาํหนา้ท่ี

ของเราอยูต่ลอดเวลา เพราะการทาํงานจะทาํใหจิ้ตใจ

และร่างกายเขม้แขง็และมีอายยุนืยาว เพราะคนท่ี

ทาํงานอยูต่ลอดเวลาจะไม่มีเวลามานัง่คิดถึงความสุข

ความทุกขข์องตวัเอง เราเกิดมาแลว้ก็จงอยา่เป็นขโมย

เพื่อรับแต่ผลดีต่างๆในโลกโดยไม่ทาํส่ิงใดเป็นการ

ตอบแทนเลย เรามาทาํหนา้ท่ีทุกอยา่งใหส้มบูรณ์ 

พดูถึงเร่ืองการทาํหนา้ท่ีก็มีบทความหน่ึงใน

หนงัสือน้ีท่ีน่าสนใจ...คนเรานั้นเม่ือเกิดมาก็มีหนา้ท่ี

ต่าง ๆพว่งมาดว้ย ในช่วงแรกของชีวติก็ทาํหนา้ท่ีใน

ฐานะลูกต่อบิดามารดา เม่ือโตข้ึนก็มีหนา้ท่ีศึกษาเล่า

เรียน เม่ือถึงวยัทาํงานก็มีหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บ

มอบหมายหรือหนา้ท่ีในการปฏิบติัเพื่อไปสู่เป้าหมาย

ต่าง ๆ ท่ีวาดไวห้รือวางไว ้และเม่ือมีครอบครัวก็ยิง่มี

หนา้ท่ีเพิ่มมากข้ึนไปอีก แต่ไม่วา่เราจะมีหนา้ท่ีอะไร

ขอใหป้ฏิบติัทุกหนา้ท่ีดว้ยความเตม็ใจและจริงใจ  

และเม่ือถึงเวลาท่ีจะตอ้งเปล่ียนหนา้ท่ี ก็ใหม้าตั้งใจ

ทาํงานช้ินใหม่นั้นดว้ยความตระหนกัวา่ หนา้ท่ีทุก

อยา่งลว้นมีความสาํคญัและเป็นส่ิงท่ีมีค่าอยา่งยิง่ท่ีเรา

ไดมี้โอกาสรับผดิชอบหนา้ท่ีนั้น ๆ  .... และดว้ยความ

ท่ีโลกของเรานั้นมีหนา้ท่ีมากมายแตกต่างกนัไปใน

แต่ละสงัคมในแต่ละส่ิงแวดลอ้ม ฐานะ อาชีพ 

ประเพณี และศาสนา หนา้ท่ีอยา่งหน่ึงอาจจะเป็นส่ิงท่ี

ดีสาํหรับสังคมแห่งหน่ึง แต่สาํหรับอีกสังคมหน่ึง

อาจจะคิดวา่มนัไม่ใช่หนา้ท่ี  แต่เหนือส่ิงอ่ืนใด...การ

กระทาํใดๆก็ตามท่ีจะทาํใหเ้ราไดก้า้วหนา้ไปสู่ความ

เป็นอิสระโดยแทจ้ริง การกระทาํใดๆก็ตามท่ีจะช่วย

ใหเ้รากลายเป็นผูท่ี้มีจิตใจบริสุทธ์ิ สะอาด ปราศจาก

ซ่ึงกิเลสและไม่มีการกระทาํใดๆท่ีดีกวา่ คือ การ

ช่วยเหลือเพื่อนมนุษยใ์หมี้ความสุขมากข้ึน กา้วหนา้

มากข้ึน...ซ่ึงถือวา่เป็นหนา้ท่ีสาํคญัของเราทุกคน 

ในหนงัสือ “แนวทางสู่ความสุข” น้ีมีเร่ืองสั้น

อีกเร่ืองท่ีน่าสนใจ  คือ เร่ืองลิงสามตวั ท่านอ.ดร. อา

จองฯ ไดอ้ธิบาย ขยายความไวเ้ป็นเร่ืองสั้น ๆ ดงัน้ี    

ลิงตวัท่ี 1 เอามือปิดตา...เพราะจะไม่ดูความ

ชัว่....ปกติแลว้มนุษยเ์รานั้นจะนัง่ปิดตาอยูต่ลอดเวลา

ก็ไม่ได ้ดงันั้นเม่ือเราเปิดตา ก็ขอใหฝึ้กมองทุกอยา่ง

ในแง่ดี ใหเ้ห็นความดีงามของทุกคน ใหเ้ห็นความ

สวยงามในธรรมชาติ แลว้จิตใจของเราก็จะเบิกบาน 

มีความสุข... จึงขอใหเ้ราเป็นคนท่ียิม้แยม้แจ่มใส มี

เมตตาต่อทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีมีชีวติ จะไปไหนก็ใหแ้ผ่

เมตตาไปใหท้ัว่ มีความคิดท่ีดีต่อส่ิงรอบตวัอยูเ่สมอ 

แลว้เราก็จะสามารถมองเห็นความดีอยูท่ ัว่จกัรวาล 

ลิงตวัท่ี 2 เอามือปิดหู...สอนใหเ้รารู้จกั

ควบคุมอารมณ์ ถา้มีใครมาต่อวา่เรา มีคาํพดูท่ีหยาบ

คายมากระตุน้อารมณ์โกรธ อารมณ์เกลียด หรือนาํ

เร่ืองไม่ดีของคนอ่ืนมาเล่าให้ฟัง แมจ้ะไดย้นิก็ขอให้

ปล่อยมนัออกไปจากตวัเรา โดยท่ีไม่มีผลต่อจิตใจ

ของเรา อยา่ไดเ้กิดอารมณ์ต่าง ๆ ท่ีไม่ดีจากการไดย้นิ

คาํพดูของคนอ่ืน  คนเราจะไม่มีวนักา้วหนา้หรือมี

ความสุขไดจ้ริง ถา้เรายงัเอาชนะอารมณ์ของเราเอง

ไม่ได.้...คนท่ีฉลาดในการต่อสู้ ยอ่มไม่หาทางกระตุน้

ใหศ้ตัรูเพิ่มกาํลงัและอาวธุ แต่จะหาวธีิใหศ้ตัรูลด

อาวธุและลดกาํลงัใหน้อ้ยลง ดว้ยความเมตตาและ

ความเห็นอกเห็นใจ 

ลิงตวัท่ี 3  เอามือปิดปาก....หมายรวมทั้งการ

ไม่พดูถึงความไม่ดีของใคร การพดูเท็จ การพดูส่ิงท่ี

ไม่ดี ไม่เป็นประโยชน์ทั้งหลาย แมส่ิ้งท่ีเป็นความจริง

ท่ีพดูแลว้เกิดโทษก็ไม่ควรพูดเช่นกนั เพราะพลงั

ความคิดนั้นสาํคญัและทรงอิทธิพลมากต่อตวัเราและ

คนรอบ ๆ ตวั ถา้เราคิดส่ิงท่ีไม่ดี เราก็จะเพิ่มพลงัท่ีไม่
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ดี ทาํใหค้นรอบๆตวัเราคิดไม่ดีไดง่้ายข้ึน แมแ้ต่คนท่ี

เราพดูถึง เขาจะเป็นคนไม่ดีจริง ๆ คาํพดูเราก็จะส่ง

พลงัใหเ้ราไม่ดียิง่ข้ึนไปอีก 

ดงันั้นขอใหเ้ราท่านเรียนรู้จากท่าทางของ

ตุก๊ตาลิงทั้งสามตวัและพยายามปฏิบติัตามอยูเ่สมอ 

มิฉะนั้นเราคงไม่ต่างไปจากลิงธรรมดาทั้งกายและใจ 

เป็นลิงท่ีไม่ยอมอยูน่ิ่ง กระโดดโลดโผนไปตามท่ีต่าง 

ๆ หามุมของความสงบในชีวิตไม่ได ้

อีกประการหน่ึง.....ในชีวิตของเราแต่ละคน

นั้นยอ่มหนีอุปสรรคและปัญหาชีวติต่าง ๆ ไปไม่พน้

อุปสรรคและปัญหาเหล่าน้ีมีอยูม่ากมาย และเรา

จะตอ้งพบอยูเ่กือบตลอดเวลา  จึงขอใหคิ้ดเสียวา่ เรา

กาํลงัมีโอกาสดีท่ีจะฝึกฝนตวัของเราใหก้า้วหนา้ ฝึก

จิตใจใหเ้ขม้แขง็ เพราะอุปสรรคเหล่าน้ีจะเป็น

ประสบการณ์ท่ีจะช่วยใหเ้ราไดเ้รียนรู้และเขา้ใจชีวิต

ไดดี้ข้ึน   ท่านผูเ้ขียนยกตวัอยา่งวา่ สมมุติวา่เรากาํลงั

เดินไปบนถนนสายหน่ึงและพบกบักาํแพงสูงขวาง

กั้นทางเดินของเราอยูข่า้งหนา้ ถา้เราเกิดความทอ้ถอย 

รู้สึกวา่กาํแพงนั้นสูงเกินกวา่ท่ีจะปีนได ้และยอมแพ้

ง่าย ๆ ดว้ยการเดินหนัหลงักลบัไปทางเดิม เราก็จะไม่

สามารถเดินทางไปสู่จุดหมายท่ีเราตอ้งการได ้ในทาง

ตรงกนัขา้มถา้เราหนัหนา้เขา้สู้และเผชิญหนา้กบัมนั

ดว้ยความเตม็ใจโดยพยายามหาทางขา้มกาํแพงดว้ย

วธีิการต่าง ๆ เช่น พยายามหากอ้นหิน ก่ิงไม ้เพื่อมา

วางกองใหสู้งข้ึน ๆ แลว้ปีนขา้มไป ก็เท่ากบัวา่เราได้

หาทางฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิต และเม่ือทาํสาํเร็จ เราก็

จะรู้สึกภาคภูมิใจท่ีเราสามารถทาํส่ิงท่ียากลาํบากได้

สาํเร็จ จิตใจของเราก็จะเขม้แขง็ข้ึน มีกาํลงักาย 

กาํลงัใจเพิ่มมากข้ึน ทาํใหเ้ราสามารถเดินทางต่อไป

ไดอี้กไกล และเม่ือเราพบกาํแพงอ่ืน ๆ อีก เราจะไม่

รู้สึกกลวั เพราะเราสามารถผา่นอุปสรรคเช่นนั้นมา

ก่อนแลว้ ความทอ้ถอยหรือวิ่งหนีไปโดยไม่คิดแกไ้ข

ไม่ไดช่้วยใหเ้ราสบายใจข้ึน เพราะถึงอยา่งไรเราก็หนี

อุปสรรคในชีวติไปไม่พน้ 

เร่ืองสุดทา้ย คือ เร่ืองของความรัก ความ

เมตตาและการแผเ่มตตา ....ท่านผูเ้ขียนไดก้ล่าวไวว้า่ 

ความรักไม่ไดมี้ผลกระทบต่อมนุษยเ์ท่านั้น แต่ยงั

ส่งผลกระทบในทางบวกต่อพืชและสัตวอี์กดว้ย  โดย

ไดย้กตวัอยา่งการทดลองของนิสิตกลุ่มหน่ึงจาก

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ซ่ึงปลูกตน้ดาวกระจายสอง

แปลง ในแปลงหน่ึงนิสิตไดแ้ผเ่มตตาใหแ้ก่ตน้ไม ้

ส่วนอีกแปลงหน่ึงปล่อยไวต้ามลาํพงัเพื่อเป็นการ

เปรียบเทียบในการทดลอง ซ่ึงตน้ไมท้ั้งสองแปลงนั้น

มีทุกส่ิงทุกอยา่งเท่าเทียมกนัหมด ทั้งนํ้า ปุ๋ย และ

อากาศ  หลงัจากนั้นไม่นาน นิสิตไดว้ดัความสูงของ

ตน้ไมแ้ต่ละตน้ และสังเกตความแตกต่างระหวา่ง

ตน้ไมท้ั้งสองแปลง ปรากฏวา่ตน้ไมแ้ปลงท่ีไดรั้บการ

แผเ่มตตานั้นสูงกวา่อีกแปลงหน่ึงอยา่งเห็นไดช้ดั 

และยงัมีดอกสวยงามทุกตน้ ในขณะท่ีอีกแปลงหน่ึง

ไม่มีดอกเลยสักดอกเดียว  น่ีเป็นคาํตอบไดดี้เลยวา่...

ความรักเป็นพลงัอนัยิง่ใหญ่ 

นอกจากน้ี  ยงัมีคาํอธิบายเก่ียวกบัพลงัแห่ง

ความรักและเมตตาไวอี้กวา่ นกัวทิยาศาสตร์ท่ีศึกษา

วชิาเรดิโอนิกทั้งท่ีประเทศองักฤษและประเทศ

ฮอลแลนดไ์ดพ้ิสูจน์วา่มีพลงัชนิดหน่ึงท่ีเรียกไดว้า่

เป็นพลงัแม่เหล็กชนิดหน่ึงพุ่งออกไปจากร่างกายของ

มนุษยต์ามจุดต่าง ๆ จุดท่ีสาํคญั คือ บริเวณหนา้ผาก 

คอ หวัใจ บริเวณทอ้งเหนือสะดือเล็กนอ้ย และบริเวณ

ฝ่ามือทั้งสองขา้ง นอกจากน้ียงัไดมี้การทดลองส่ง

พลงัน้ีไปยงัคนท่ีเจบ็ป่วย ปรากฏวา่คนไขรู้้สึกสบาย

ข้ึน และส่วนใหญ่จะช่วยรักษาใหห้ายจากโรคภยัไข้

เจบ็ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  โดยเช่ือวา่พลงัแห่งความเมตตา

และแรงอธิษฐานดว้ยความเมตตาท่ีแผอ่อกมาจากใจ

จริงโดยมีวตัถุประสงคจ์ะช่วยผูอ่ื้นจริง ๆ นั้นมีพลานุ
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ภาพยิง่ใหญ่มาก  อีกทั้งการแผเ่มตตาบ่อย ๆ จะช่วย

ทาํใหจิ้ตของเราสงบลง ทาํใหเ้ราสบายใจและหาย

กงัวลในเร่ืองต่าง ๆ และประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการ

แผเ่มตตาท่ีสาํคญัท่ีสุดคือการท่ีผูอ่ื้นจะไดป้ระโยชน์

จากการแผเ่มตตาของเรานัน่คือความสงบสุขของ

สังคมส่วนรวม 

 

 

 

 



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




