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บทคัดยอ
บทความวิชาการนี้นําเสนอเรื่องแนวทางการพัฒนาตัวชี้วัดศักยภาพการแขงขันสูความสําเร็จของผู
ใหบริการโลจิสติกสไทยเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค 1)เพื่อศึกษาลักษณะตัวชี้วัด
ศักยภาพโลจิสติกส ในการพัฒนาศักยภาพการแขงขันสูความสําเร็จของผูประกอบการธุรกิจใหบริการโลจิสติกสไทย
2) เพื่อศึกษาลักษณะตัวชี้วัดศักยภาพในการรองรับเปนอุตสาหกรรม 4.0 ในการพัฒนาศักยภาพการแขงขันสู
ความสํา เร็จของผูประกอบการธุรกิจใหบ ริการโลจิสติกสไ ทย และ 3) เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาตัวชี้วั ด
ศักยภาพการแขงขันสูความสําเร็จ ของผูใหบริการโลจิสติกสไทยเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 การศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการทําการวิเคราะหจากขอมูลที่ไดรวบรวมจากแนวความคิด ทฤษฎี เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางการสรางกรอบแนวคิดการวิจัย หลังจากไดกรอบการวิจัยไดทําการวิจัย
โดยการสัมภาษณเชิง ลึก และการอภิปรายกลุม เพื่อใหได แนวทางการพัฒนาตัวชี้วัด ศักยภาพการแขงขัน สู
ความสําเร็จ ของผูใหบริการโลจิสติกสไทยเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0
องคประกอบที่นํามาใชสรางกรอบแนวคิดการวิจัย ไดแก 1) ปจจัยนําเขา คือ ขอมูลทั่วไปในการ
พัฒนาศักยภาพธุรกิจ ดัชนีชี้วัดศักยภาพโลจิสติกสของอุตสาหกรรมญี่ปุน ดัชนีชี้วัดศักยภาพโลจิสติกส
อุตสาหกรรมไทย และดัชนีชี้วัดความพรอมในการเปนอุตสาหกรรม 4.0 2) กระบวนการที่นํามาใช คือ การ
วิเคราะหองคประกอบจาก แนวคิด ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของ เพื่อรางแนวทางจากการการสัมภาษณเชิงลึก
และการอภิปรายกลุม แลวนําแนวทางที่ไดไปประเมินและยืนยัน 3) ผลที่ไดรับ คือ ไดแนวทางการพัฒนาตัวชี้วัด
ศักยภาพการแขงขันสูความสําเร็จของผูใหบริการโลจิสติกสไทยเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 โดยเปนรูปแบบ
ฉบับรางและฉบับสมบูรณ เพื่อใหผูใหบริการโลจิสติกสสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิผล
คําสําคัญ : ผูใหบริการโลจิสติกส, ศักยภาพการแขงขัน, ดัชนีชี้วัดศักยภาพโลจิสติกส , อุตสาหกรรม 4.0 ,
ดัชนีชี้วัดความพรอมในการเปนอุตสาหกรรม 4.0
Abstract
This article aim to present “The development of success competitiveness
indicators guidelines for Thai logistics services providers to support industry 4.0”. The
objective of this study are 1) for studying of success competitiveness logistics indicators
for Thai logistics services providers 2) for studying of success competitiveness indicators
to support industry 4.0 for Thai logistics services providers and 3) for finding the
development of success competitiveness indicators guidelines for Thai logistics services
providers to support Industry 4.0. This study use qualitative technique by reviewing of
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literatures ,theories, documents and related dissertations to do study framework. This
study used in depth interview and focus group discussion approach to identify the
success competitiveness indicators guidelines for Thai logistics services providers to
support industry 4.0.
The study framework included 1) input factors (business general data, Japan
industry logistics competitiveness indicators, Thai industry logistics competitiveness
indicators and industry 4.0 readiness indicators) 2) approached process is studying and
analysis from literatures ,theories, documents and related dissertations to identity the
studying framework for in-depth interview and focus group discussion about the
guidelines. At the final studying is evaluation and assurance of the guidelines.
3) The result is the success competitiveness indicators guidelines for Thai logistics
services providers to support Industry 4.0 in draft and final study report for effectively
using for Thai logistics services providers.
Keyword : Logistics Service Providers, Competitiveness, Success Competitiveness
Logistics Indicators . Industry 4.0, Industry 4.0 Readiness Indicators.

บทนํา
ในปจจุบันอุตสาหกรรมไทยที่จําเปนตองปรับเขาสูยุคอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อใหการทํางานสามารถ
ดําเนินการอยางรวดเร็ว ซึ่งปจจุบันเกิดสภาวะการแขงขันสูงขึ้น เพื่อใหธุรกิจสามารถแขงขันไดทั้งทางตนทุน
คุณภาพ ความยืดหยุน และความรวดเร็ว การดําเนินงานทางธุรกิจปจจุบันไดมีการนําเอาการจัดการโลจิสติกส
และโซอุปทานเขามาใชเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ (Bernard W. Taylor, Roberta
S. Russell, 2014) โดยอุตสาหกรรม 4.0 เริ่มเปนที่กลาวขานจากนโยบายอุตสาหกรรมแหงชาติของประเทศ
เยอรมนีประกาศในป พ.ศ. 2556 โดยระบุวาอุตสาหกรรมของเยอรมนีในป พ.ศ. 2576 จะเขาสูยุคอุตสาหกรรม
อัจฉริยะ และเขาสูชวงการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 โดยอุตสาหกรรมใหมจะขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีอัตโนมัติ
ควบคูไปกับหุนยนตอัจฉริยะและเชื่อมโยงกับเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหระบบการผลิตยกระดับจาก
การผลิ ต ขนาดเล็ ก(Lean) ไปสู ระบบการผลิ ต งานที่ รวมการทํ า งานในโลกไซเบอร (Cyber Physical
Production) นอกจากนี้หุนยนตในอนาคตจะพัฒนาไปสูการควบคุมเครื่องจักรสามารถคิดเองเชื่อมโยงกับระบบ
คอมพิวเตอรและตอบสนองการทํางานไดอยางรวดเร็วเหนือกวามนุษยเปนการปฏิวัติอุตสาหกรรมใหมอยาง
สิ้นเชิง (คํานาย ,2560) อยางไรก็ตามอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งอยูในแผนยุทธศาสตรชาติไทย 20 ป พ.ศ. 25602579 และปรากฏอยูในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 เปนแผนพัฒนา 5 ปแรกของการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ทั้งนี้แผนดังกลาวสอดคลองกับยุทธศาสตร “ไทยแลนด 4.0” ซึ่งจะใชนวัตกรรม
เศรษฐกิจดิจิทัลและอุตสาหกรรมอัจฉริยะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยจะมีการนําระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติและ
หุนยนตเขามาใชในระบบการผลิต
ในขณะที่อุตสาหกรรมผูใหบริการโลจิสติกส (Logistics Service Provider: LSP) นับเปนธุรกิจที่มี
ความสําคัญอยางยิ่งตอระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ เนื่องจากเปนกิจกรรมที่สนับสนุนการดําเนินงาน
ของธุรกิจทั้งในภาคการผลิตและภาคการบริการโดยมีสวนรวมตั้งแตขั้นตอนการเริ่มผลิตจนกระทั้งสินคาและ
บริการเดินทางถึงมือผูบริโภค จึงถือวาเปนอุตสาหกรรมที่สนับสนุนขีดความสามารถทางการแขงขันใหกับทุก
อุตสาหกรรมอื่นๆ ภายใตการใหบริการที่มีประสิทธิผลดวยการบริหารตนทุนที่เหมาะสม และเปนประโยชนให
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมมุงดําเนินธุรกิจเฉพาะงานหลักที่ถนัดและมีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจเทานั้น
(คํานาย อภิปรัชญาสกุล, 2557) จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลการจดทะเบียนการคาของกรมพัฒนาธุรกิจ
กระทรวงพาณิชย ณ เวลาสิ้นป 2559 มีบริษัทที่ยังคงสถานภาพการดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมผูใหบริการโลจิ
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สติกส จํานวนทั้งสิ้น 26,459 บริษัท โดยแบงประเภทกิจกรรมการใหบริการออกเปน 5 ประเภท คือ 1) ประเภท
กิจกรรมการใหบริการขนสงทางบกและขนสงทางทอลําเลียง 2) ประเภทกิจกรรมการใหบริการขนสงทางน้ํา
3) ประเภทกิจกรรมการใหบริการขนสงทางอากาศ 4) ประเภทกิจกรรมการใหบริการที่เกี่ยวกับคลังสินคาและ
กิจกรรมสนับสนุนการขนสง 5) ประเภทกิจกรรมการใหบริการขนสงไปรษณียและการขนสงเอกสาร (กรมพัฒนา
ธุรกิจ, 2560)
การพัฒนาศักยภาพของผูใหบริการโลจิสติกสนอกจากตองสรางเครื่องมือที่เปนดัชนีชี้วัดศักยภาพ
ด า นโลจิ ส ติ กส เพื่ อนํ า เขา สู ก ารประเมิ น แล ว ไม ส ามารถหลี กเลี่ ย งการเตรีย มการรองรั บ การให บ ริ การใน
อุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งตองใชดัชนีจากการประเมินความพรอมในการเปนอุตสาหกรรม 4.0 (Industrie 4.0Readiness) ผูวิจัยในฐานะผูเชี่ยวชาญดานการจัดการโลจิสติกสระดับสากล จึงสนใจในการศึกษาวิจัยเรื่อง แนว
ทางการพัฒนาตัวชี้วัดศักยภาพการแขงขันสูความสําเร็จของผูใหบริการโลจิสติกสไทยเพื่อรองรับอุตสาหกรรม
4.0 โดยผูวิจัยศึกษาเฉพาะผูประกอบการธุรกิจใหบริการโลจิสติกสไทยเทานั้น เพื่อหาแนวทางพัฒนาตัวชี้วัดที่
สงผลตอศักยภาพของการบริหารจัดการธุรกิจของผูใหบ ริการโลจิสติกสไทย และไดเพิ่มการศึกษาเกี่ยวกับแนว
ทางการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม 4.0 ที่สามารถนําไปเพิ่มศักยภาพใหผูประกอบการในธุรกิจบริการโลจิ
สติกส ที่ครอบคลุมประเด็นในการพัฒนาศักยภาพธุรกิจใหประสบความสําเร็จ ซึ่งรวมถึง ดัชนีชี้วัดศักยภาพ
ดานโลจิสติกส (Logistics Scorecard) และดัชนีชี้วัดความพรอมเปนอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อใหไดผลการ
ปฏิบัติงานสอดคลองกับวัตถุประสงคของธุรกิจ ซึ่งผูวิจัยคาดวาผลการศึกษาครั้งนี้จะเปนประโยชนตอระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทย สงเสริมใหเกิดสวนแบงทางการตลาดจากผูใหบริการโลจิสติกสจากตางประเทศ ทําให
เกิดรายไดมากขึ้น มีการจางแรงงานภายในประเทศมากขึ้น และสงเสริมใหเกิดนวัตกรรมการบริการใหมของผู
ใหบริการโลจิสติกสที่สนองความตองการอยางแทจริงของลูกคาไดทั้งในประเทศและตางประเทศ นอกจากนี้
สามารถนําขอมูลที่คนพบไปประยุกตตอยอดจากองค ความรูเดิมใหเกิดการพัฒนาการบริหารจัดการของธุรกิจ
ใหบริการโลจิสติกสของประเทศไทย รวมทั้งสามารถนําผลการวิจัยเพื่อเปนขอเสนอแนะในการพัฒนาประเทศ
ไทยสูอุตสาหกรรม 4.0
แนวคิดเกี่ยวกับผูใหบริการโลจิสติกส
การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการเคลื่อนยายสินคาและบริการ การรวบรวม จัดซื้อจัดหา การบรรจุภัณฑ การจัดเก็บ และการกระจาย
สินคาผานกระบวนการตางๆ ในโซอุปทาน (The Institute of Logistics and Transport, 2004) โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหสินคาไดมีการรับและสงมอบเปนชวงๆ ตั้งแตกระบวนการจัดซื้อ การผลิต การสงมอบสินคา
และบริการไปยังผูบริโภค ( Origin to Customer ) สามารถดําเนินการอยางมีประสิทธิผล สามารถสงมอบ
สินคาและบริการไดเต็มจํานวนและตรงเวลา ดวยเวลาที่เหมาะสม และมีตนทุนที่เหมาะสม(Council of Supply
Chain Management Professionals (CSCMP) , 2017) กระบวนการที่กลาวมาขางตนจะเกิดขึ้นอยางสมบูรณ
ไมไดหากขาดผูใหบริการดานโลจิสติกส (Logistics Service Provider: LSP) ที่มีคุณภาพ เพราะผูประกอบการ
ในภาคการคา ภาคอุตสาหกรรม จะมุงไปทํา งานในสวนที่ตนเองถนัด การใชผูใหบริการดานโลจิสติกสจาก
ภายนอกองคกรจึงนับวันจะเปนที่นิยมมากขึ้น การใหบริการดานโลจิสติกส ในระยะแรกทุกองคกรจะมีไวเพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมของตนเองทั้งในด านสนับสนุน การผลิต การตลาด แตเนื่องจากความไมแน นอนทางการ
พยากรณความตองการของลูกคา ปญหาดานแรงงานผูประกอบการจึงเริ่มพิจารณา และเริ่มใชบริการโลจิสติกส
จากบุคคลภายนอกแทน(Third Party Service Provider:3PL ) โดยกิจกรรมโลจิสติกส รวมถึง การจัดซื้อและ
จัดจาง (Purchase and procurement) การจัดการคลังสินคา(Warehouse management ) การจัดการ
สินคาคงคลัง(Inventory management) การจัดการพัสดุ (Material Management) การจัดการกระจายสินคา
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(Distribution management) การจัดการขนสง (Transport management) การจัดการคาปลีก (Retail
management) การจัด การทรัพ ยากร (Resource management) การจั ดการทรัพยากรมนุษย (People
management) การจัดการบรรจุภัณฑ (Packaging management) และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT
management) (กรมเจรจาการคา, 2553)
จากการศึกษาของ Armstrong & Associates โดยอางถึงขอมูลของ John Langley, Jr.,and
Capgemini. เกี่ยวกับมูลคาตลาดโลกของการใหบริการโลจิสติกส (3PL) ในป 2560 พบวาทั้งโลกมีผลิตภัณฑ
มวลรวม 78,220,000 ลาน ดอลลาหสหรัฐอเมริกา คิดเปนมูลคาผลิตภัณฑในสวนการใหบริการโลจิสติกสรอยละ
11.7 สวนในประเทศไทย มีผลิตภัณฑมวลรวม 380,500 ลานดอลลาหสหรัฐอเมริกา คิดเปนมูลคาผลิตภัณฑใน
สวนการใหบ ริก ารโลจิ ส ติ กส รอยละ 10.7 จากการรวบรวมขอมูล ของสํ า นั กงานคณะกรรมการพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในป 2557 ประเทศไทยมีผลิตภัณฑมวลรวมในภาคการขนสง สถานที่เก็บสินคา
และการคมนาคม มีมูลคา 921,096 ลานบาท (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
,2557) ผูใหบริการโลจิสติกสไทย (Logistics Service Provider: LSP) โดยสวนใหญหมายถึงผูใหบริการที่เนน
ใหบริการโดยมีเปาหมายที่การลดตนทุนของผูใชบริการจากการประหยัดตอขนาดของการใหบริการ ขอบเขตของ
การใหบริการมักจะจํากัดอยูในบางกิจกรรม และผูประกอบการจํานวนมากจะมีพื้นที่ใหบริการจํากัด ไทยไดแบง
โครงสรางกลุมธุรกิจโลจิสติกสเปน 5 ประเภท อันประกอบดวย 1)การขนสงสินคา (Freight Transportation
and Forwarding) 2)การจัดเก็บสินคา ดูแล และบริหารคลังสินคาและการใหบริการติดสลากสินคาหรือบริการ
ดานบรรจุภัณฑ(Warehousing/Inventory Management and Packing 3) การใหบริการโลจิสติกสที่ไมลงทุน
ในสินทรัพย (Non-Asset Based Logistics Services) 4) การใหบริการงานโลจิสติกสที่เกี่ยวของกับการ
ให บ ริ ก ารเสริ ม เช น ด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและงานที่ ป รึ ก ษาด า นโลจิ ส ติ ก ส (Information and
Communication Technology/Consulting) และ 5)การใหบริการพัสดุและไปรษณียภัณฑ (Courier and
Postal Services) (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ,2557) ทั้งนี้ กลุมธุรกิจ
ใหบริการโลจิสติกสในประเทศไทย มีจํานวนนิติบุคคล ทั้งสิ้น 20,965 ราย (ขอมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2559)
ประกอบดวย 1) การขนสงทางบกและระบบทอลําเลียง 14,857 ราย (คิดเปนรอยละ 71) 2) ตัวแทนผูรับจัดการ
ขนสงสินคา ตัวแทนออกของ 2,714 ราย (คิดเปนรอยละ 13) 3) การบริหารจัดการเกี่ยวกับสินคา 1,032 ราย
(คิดเปนรอยละ 5) 4) การขนถายสินคา 804 ราย (คิดเปนรอยละ 4) 5) คลังสินคา 686 ราย (คิดเปนรอยละ 3)
6) การขนสงทางน้ํา 615 ราย (คิดเปนรอยละ 3) 7) การขนสงทางอากาศ 157 ราย (คิดเปนรอยละ 0.5) และ
8) อื่นๆ 100 ราย (คิดเปนรอยละ 0.5) กวารอยละ 80 เปน SMEs ที่มีทุนจดทะเบียนต่ํากวา 5 ลานบาท และทํา
ธุรกิจแบบดั้งเดิม บริหารงานแบบครอบครัว และสวนใหญใหบริการดานโลจิสติกสเทานั้น
จากรายงานโลจิ ส ติ กส ข องประเทศไทยประจํ า ป 2559 ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดสรุปวาผูใหบริการโลจิสติกสไทย มีจุดออน (Weaknesses) ประกอบดวย ยังมี
การใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานไมเต็มที่ โครงสรางพื้นฐานของประเทศทางรางไมมีประสิทธิภาพ การ
เชื่อมโยงโครงขายการขนสงในแตละวิธียังไมดีนัก ระบบการจัดการยังไมไดมาตรฐานและครบวงจร กฎหมายที่
เกี่ยวของไมเอื้อตอการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ ขาดเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูล ขาดการพัฒนา
ดานทรัพยากรมนุษยดานโลจิสติกส ผูประกอบการไทยยังขาดความตระหนักดานตนทุนโลจิสติกส การขนสงทาง
บกมีอุปทานมากกวาอุปสงคจึงเกิดการตัดราคาคา บริการ ผูประกอบการรายเล็กไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุน
ขาดเงินทุนในการลงทุนดานเทคโนโลยี การบริหารจัดการและการตลาด และขาดความรวมมือในโซอุปทาน สวน
อุปสรรค(Threats) สําหรับผูใหบริการโลจิสติกสไทย ประกอบดวยถูกผลักดันใหมีการเปดเสรี ซึ่งผูประกอบการ
ไทยไมสามารถแขงขันกับตางชาติได ลูกคามีความตองการบริการที่ดีขึ้น เร็วขึ้น แตราคาถูกลง ตองพึ่งพาการ

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น



นําเขาพลังงาน ซึ่งมีตนทุนสูง และปญหาสภาพการจราจรคับคั่ง (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ,2559)
แนวคิดเกี่ยวกับศักยภาพการแขงขัน
ศักยภาพการแขงขัน (competitiveness) เปนป จจั ยเชิง เปรียบเที ยบที่ใชวั ดความสามารถหรือ
สมรรถนะของตนเองเที ย บกั บ คูแขง การศึ ก ษาศัก ยภาพการแขง ขั น จะต องศึ ก ษาทั้ ง กลยุ ท ธ ก ารแขง ขั น
(Competitive Strategy) กลยุทธทั่วไป (Generic Strategy) พลังกดดันทั้ง 5 ประการ (Five Forces Model)
และแบบจําลองเพชรแบบพลวัต (Dynamic Diamond Model) โดยกลยุทธการแขงขัน ประกอบดวยกลยุทธ
1) สรางความแตกตาง (Differentiation) 2) การมีตนทุนที่ต่ํา (Cost Leadership) และ3) การเจาะจง
ในตลาด (Focus) สวนกลยุทธทั่วไปแบงกิจกรรมภายในองคกร เปน 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมหลัก (Primary
Activities) และกิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) กิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม ประกอบดวยโลจิสติกสขา
เขา(Inbound Logistics) การดําเนินงาน(Operations) โลจิสติกสขาออก (Outbound Logistics) การขายและ
การตลาด (Marketing and Sales) และการบริการหลังการขาย(Services) สวนกิจกรรมสนับสนุน
ประกอบดวย การจัดซื้อจัดหา(Procurement) การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology development ) การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management) และโครงสรางพื้นฐานของบริษั ท (Firm
Infrastructure) พลังกดดันทั้ง 5 ประการ ประกอบดวย สภาพการแขงขันภายในตัวธุรกิจนั้นเอง สภาพการ
แขงขันจากภายนอกธุรกิจนั้น สภาพแรงกดดันจากคูแขงทางออมหรือสินคาทดแทน อํานาจตอรองจากผูขาย
วัตถุดิบใหกับธุรกิจ และอํานาจตอรองจากผูซื้อ แบบจําลองเพชรแบบพลวัต ประกอบดวยปจจัยสําคัญ 4
ประการคือ (1) ปจจัยดานเงื่อนไข (Factors Conditions) (2) ปจจัยดานอุปสงค (Demand Conditions) (3)
ปจจัยดานความสัมพันธและการสนับสนุนอุตสาหกรรม (Related and Supporting Industries) และ (4)
ปจจัยดานกลยุทธธุรกิจ โครงสรางและการแขงขัน (Firm Strategy, Structure and Rivalry)
แนวคิดเกี่ยวกับดัชนีชี้วัดศักยภาพโลจิสติกส
จากขอมูลดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพทางดานโลจิสติกส (LPI) ในป 2559 ของไทย 3.26 เปนอันดับ 45
ของโลก อันดับ 5 ของอาเซียน (World bank,2016) ปญหาของผูใหบริการโลจิสติกสไทย ประกอบดวยการขาด
เครือขายทางธุรกิจทั้งในประเทศและตางประเทศ มีการเสียเปรียบบริษัทขามชาติดานความรู เงินทุน ตนทุนและ
เครือขายการใหบริการ บริษัทผูสงออกที่มีบริษัทแมในตางประเทศมักไมใชบริการจากผูใหบริการโลจิสติกสไ ทย
การขาดเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ แลบุคลากรดานโลจิสติกส และมีขอจํากัดในดานขอมูลสนับสนุนการ
ดําเนินธุรกิจ (กรมพัฒนาธุรกิจการคา,2559)
การที่ ผู ใ ห บ ริ ก ารไทยจะสามารถแข ง ขั น ในเวที โ ลกได จํ า เป น ต อ งมี ดั ช นี ชี้ วั ด ศั ก ยภาพโลจิ ส ติ ก ส
(Logistics Scorecard) ไดจัด ทํา ครั้งแรกโดยสถาบัน เทคโนโลยี แหงโตเกีย ว (Tokyo Institute of
Technology) ไดสรางเครื่องมือที่เปนดัชนีชี้วัดศักยภาพดานโลจิสติกส (LS430) เพื่อประเมินศักยภาพดวย 22
ตัวชี้วัด ใน 4 ดาน ประกอบดวย 1)การกําหนดกลยุทธสถานประกอบการมีการประเมิน 5 ขอ(การให
ความสําคัญตอกลยุทธดานโลจิสติกส ,การทําขอตกลงกับผูสงมอบหลักและมีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน ,
การทําขอตกลงกับลูกคาหลักและมีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน, การจัดทําระบบในการประเมินและพัฒนา
ความพึงพอใจลูก และการจัดทําระบบในการพัฒนาและประเมินพนักงาน) 2) การวางแผนและความสามารถใน
การปฏิบัติงาน มีการประเมิน 5 ขอ คือ การกําหนดแผนงานดานโลจิสติกส การพยากรณความตองการของ
ลูกคาและแนวโนมทางการตลาด การวางแผนและการปรับแผนการทํางานดานโลจิสติกสของสถานประกอบการ
ระบบการจัดการและติดตามสถานะของสินคา วัสดุคงคลัง และกิจกรรมดานโลจิสติกส การพัฒนาขั้นตอนการ
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น



ทํางานและกระบวนการทํางานที่เปนมาตรฐาน 3)ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดานโลจิสติกส มีการประเมิน 7
ขอ คือ การพัฒนากิจกรรมดานโลจิสติกส อัตราการหมุนเวียนสินคาคงคลังและชวงระยะเวลารอบหมุนเวียนวั ฐ
จักรเงินสด ชวงเวลานําในการสงมอบสินคาสินคาใหลูกคาและประสิทธิภาพในการจัดสงสินคา ประสิทธิภาพและ
คุณภาพในการจั ด ส ง สิน ค า สิ น คา คงคลั ง และต น ทุ น ค าเสี ย โอกาส กิจกรรมเกี่ย วกับสิ่ ง แวดล อมและความ
ปลอดภัย และการบริหารจัดการตนทุนที่เกี่ยวของกับโลจิสติกส 4) ระบบการบริการขอมูลสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประเมิน 5 ขอคือ มีการใชระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสที่
ครอบคลุม (EDI) ใชบารโคด และรหัสบงชี้อัตโนมัติ และการเก็บรวบรวมขอมูล (AIDC) ใชคอมพิวเตอรอยางมี
ประสิทธิผลในการดําเนินงานและทําการตัดสินใจ (ERP,SCM) เปดใชมาตรฐานและรหัสบงชี้ที่ใชเปนการเฉพาะ
ระบบทําการตัดสินใจและสนับสนุนพันธมิตรในซัพพลายเชน (Tokyo Institute of Technology, 2548) ซึ่ง
มุงเนนการประเมินในโลจิสติกสอุตสาหกรรม หลังจากนั้นประเทศไทยไดนํามาประยุกตใชในภาคอุตสาหกรรม
โดยได พั ฒ นาดั ช นี ที่ สํ า คั ญ ในการประเมิ น ศั ก ยภาพด า นโลจิ ส ติ ก ส อุ ต สาหกรรม (Industrial Logistics
Scorecard) จากเครื่องมือที่เปนดัชนีชี้วัดศักยภาพดานโลจิสติกส (LS430) มาปรับปรุงใหมโดย สามารถประเมิน
ศักยภาพดวย 23 ตัวชี้วัด ใน 5 ดาน ประกอบดวย 1)การกําหนดกลยุทธสถานประกอบการ ซึ่งประเมิน 5 ขอ
เหมือนกันกับ LS430 2) การวางแผนและความสามารถในการปฏิบัติงาน ประเมิน 6 ขอ เพิ่มจาก LS430 1 ขอ
คือ การพัฒนาหนวยงานรับผิดชอบดานโลจิสติกส 3) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดานโลจิสติกส ประเมิน 7
ขอเหมือนกันกับ LS430 4) ระบบการบริการขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเมิน 3 ขอ โดยตัด
มีการใชระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสที่ครอบคลุม (EDI) เปดใชมาตรฐานและรหัสบงชี้ที่ใชเปน
การเฉพาะ และระบบทําการตัดสินใจและสนับสนุนพันธมิตรในซัพพลายเชน และเพิ่มการพัฒนาบุคลากรดาน
การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 5) ความรวมมือดานโลจิสติกสระหวางธุรกิจที่เปนพันธมิตร
และธุรกิจประเภทเดียวกัน หมวดนี้ไมมีใน LS430 และมีคําถามที่นําเขาสูการประเมิน 2 ขอ คือความรวมมือ
ดานโลจิสติกสระหวางธุรกิจที่เปนพันธมิตร และการใหความสํา คัญดานความรวมมือดานโลจิสติกสกับหนวย
งานวิจัยและพัฒนา (สํานักโลจิสติกส กระทรวงอุตสาหกรรม, 2559) ซึ่งดัชนีชี้วัดศักยภาพดานโลจิสติกส
อุตสาหกรรม ซึ่งประเทศไทยยังขาดดัชนีชี้วัดศักยภาพดานโลจิสติกสสําหรับผูใหบริการโลจิสติกส
แนวคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรกขึ้นใน ค.ศ. 1784 หรือเมื่อ 232 ปกอน ซึ่งใชน้ําและไอน้ําเปนพลังการ
ผลิตโดยสามารถทดแทนแรงงานคนและสัตวที่ใชมาชั่วนาตาป ตอมาใน ค.ศ. 1870 ก็เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม
ครั้งที่ 2 ขึ้นโดยใชไฟฟาเพื่อการผลิตขนาดใหญ และตอมาเกิดปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สามขึ้นใน ค.ศ. 1969 ซึ่ง
ใชอิเล็กทรอนิกสเทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอรเน็ตในการสรางสรรคประโยชนเพื่อรับใชมนุษย การปฏิวัติ
อุต สาหกรรมครั้ง ที่ 3 กอ ใหเ กิด การเปลี่ ย นแปลงที่ อัศ จรรย ยิ่ ง เทคโนโลยี คอมพิ ว เตอร แ ละโทรคมนาคม
ผสมผสานกันจนเกิดเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ IT และความกาวหนาของ IT ทําใหเกิดความสะดวกสบายใน
ชีวิตประจําวัน (ซื้อของและถอนเงิน on-line เบิกเงิน ATM ติดตอสื่อสารผานโทรศัพทมือถือ) เกิดประสิทธิภาพ
ในการผลิตสินคาจนมีตนทุนลดต่ําลง และการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 คือการตอยอดและผสมผสานของ
เทคโนโลยีหลายดานที่ไดเกิดขึ้นในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 3 เพื่อรับใชมนุษยไดกวางขวางยิ่งขึ้น เทคโนโลยี
เหลานี้ ไดแก เทคโนโลยีหุนยนต นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ การพิมพสามมิติ ไบโอเทคโนโลยี
เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) พันธุวิศวกรรม ฯลฯ อุตสาหกรรม 4.0 มีสวนประกอบที่
สําคัญ คือ หุนยนตอัตโนมัติ (Autonomous Robots) การสรางแบบจําลอง (Simulation Model) การบูรณา
การระบบตางๆ เขาดวยกัน (System Integration) การเชื่อมตออินเทอรเน็ตของทุกสรรพสิ่ง (Internet Of
Things) การรักษาความปลอดภัยของขอมูล (Cyber security) การประมวลและเก็บขอมูลดวยคลาวดผาน
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น



ระบบออนไลน (Cloud Computing) การขึ้นรูปชิ้นงานดวยระบบเสมือนจริง (Virtual Manufacturing)
เทคโนโลยีผสานเอาโลกแหงความเปนจริงเขากับโลกเสมือน (Augmented Reality :AR) ซอฟตแวรระบบ
วางแผนทรัพยากรองคกร (ERP) และระบบการจัดการโซอุปทาน(SCM) และขอมูลขนาดใหญ (Big data)
(www.industry40summit.com, 2560)
ดัชนีชี้วัดความพรอมในการเปนอุตสาหกรรม 4.0
ประเมินความพรอมในการเปนอุตสาหกรรม 4.0 (Industrie 4.0-Readiness) โดยสามารถประเมินจาก
ดัชนีชี้วัดศักยภาพในการเปนอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อใหทราบวาปจจุบันระดับบริษัทอยูในระดับใดเมื่อเทียบกับ
อุตสาหกรรม 4.0 ที่เปนมาตรฐาน ดัชนีชี้วัดความเปนอุตสาหรรม 4.0 ประกอบดวยดัชนีชี้วัด 6 ดาน
ประกอบดวย 1) กลยุทธและการจัดองคกร (Strategy and organization) 2) โรงงานอัจฉริยะ(Smart factory)
3) การดําเนินงานอัจฉริยะ (Smart operations) 4) ผลิตภัณฑอัจฉริยะ (Smart products) 5) การบริการ
ขับเคลื่อนขอมูล(Data driven services) และ 6) พนักงาน (Smart Employees)
กลยุทธและการจัดองคกร (Strategy and organization) การประเมินสวนขยายความพรอมของ
บริ ษั ท ซึ่ ง จะประเมิ น ว า ได เ ริ่ ม ก อ ตั ว เพื่ อ ขยายความสามารถของตนเองจากอุ ต สาหกรรม แบบเก า เข า สู
อุตสาหกรรมใหม ไดลงมือปฏิบัติตามกลยุทธของบริษัทแลวหรือยัง การประเมินจะประเมิน เปน 3 เรื่องคือ กล
ยุทธ (Strategy) การลงทุน(Investment) และการจัดการนวัตกรรม(Innovation Management)
โรงงานอัจฉริยะ(Smart factory) การประเมินสวนขยายความพรอมของโรงงาน ซึ่งจะประเมินวา
บริษัทไดมีการเชื่อมตออยางเปนดิจิทัลเต็มระบบ และ ระบบการผลิตที่เปนอัตโนมัติบนฐานระบบทางกายภาพ
ในโลกไซเบอร(Cyber physical systems) หรือไม ซึ่งประเมิน 4 เรื่อง อันระกอบดวย แบบจําลองดิจิทัล
(Digital Modeling) โครงสรางพื้นฐานเครื่องจักร(Equipment infrastructure) การใชขอมูล(Data usage)
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT systems)
การดําเนินงานหรือการผลิตอัจฉริยะ (Smart operations) การประเมินสวนขยายความพรอมของ
การดําเนินงานหรือการผลิต ซึ่งจะประเมินวา กระบวนการผลิตผลิตภัณฑในบริษัทไดมาโดยผานการตัดทํา
แบบจําลองดิจิทัล และสามารถควบคุมผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) และอัลกอริทึมใน
โลกเสมือนหรือไม ซึ่งประเมิน 4 เรื่องคือ การใชคลาวด (Cloud usage) ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT security) กระบวนการ ซึ่งมีอิสระในการเลือกซึ่งมีอิสระในการเลือก(Autonomous process) และการใช
ขอมูลรวมกัน(Information sharing)
ผลิตภัณฑอัจฉริยะ (Smart products) การประเมินสวนขยายความพรอมของการผลิตผลิตภัณฑ ซึ่ง
จะประเมินวา ผลิตภัณฑไดรับการควบคุมผานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทําใหเกิดการสื่อสารสําหรับ
ผลิตภัณฑและทุกฝายที่เกี่ยวของ สงใหมีการปฏิสัมพันธกับระดับที่สูงขึ้นตลอดโซอุปทาน ซึ่งจะประเมิน 2 เรื่อง
คือ การเพิ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในหนาที่ตางๆ (ICT Add-on functionalities) และการ
วิเคราะหขอมูลในระยะที่ใชงาน(Data analytics in usage phase)
การบริการขับเคลื่อนขอมูล (Data driven services) การประเมินสวนขยายความพรอม ซึ่งจะ
ประเมินวาไดมีการจัดเตรียมบริการขับเคลื่อนขอมูลโดยเชื่ อมตอผลิตภั ณฑ การผลิ ต และลูกค าหรือไม ซึ่ ง
ประเมิน 3 เรื่อง คือ การบริการขับเคลื่อนขอมูล หรือการบริการที่ใชขอมูลเปนกุญแจในการตัดสินใจ (Data
driven services) การแบงปนรายไดจากการใหบริการ (Share of revenues) และการแบงปนขอมูลที่ไดใชแลว
(Share of data used)
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พนักงาน (Employees) การประเมินสวนขยายความพรอมของบริษัท ซึ่งจะประเมินวาบริษัทมี
พนักงานที่มีทักษะในการลงมือปฏิบัติตามหลักการอุตสาหกรรม 4.0 หรือไม ซึ่งประเมิน 2 เรื่อง คือ ชุดทักษะ
พนักงาน(Employee skill sets) และการจัดสรรทักษะ(Skill acquisition)
การเปรียบเทียบในกลุม (Comparison groups) กลุมที่ตองการนําเขาสูการเปรียบเทียบเพื่อใหทราบ
ระดับที่จะพัฒนาเปนอุตสาหกรรม 4.0 ตองทําการเลือก ประเภทของกิจการ กลุมอุตสาหกรรม รายได สินทรัพย
ถาวร และจํานวนพนักงาน เพื่อเขาเปรียบเทียบ ระดับอุตสาหกรรม 4.0 แบงเปน 6 ระดับ คือ ระดับ 0 : กิจการ
ที่อยูนอกกรอบ (Outsider) ระดับ 1: ผูเริ่มตน (Beginner)
ระดับ 2: ระดับกลาง(Intermediate) ระดับ 3: มีประสบการณ(Experienced) ระดับ 4: เชี่ยวชาญ(Expert)
ระดับ 5: ผูมีผลงานระดับสูง (Top performer) การประเมินจากดัชนีชี้วัดศักยภาพในการเปนอุตสาหกรรม 4.0
ของ VDMA’s IMPULS-Stiftung ซึ่งในปจจุบัน ใชสําหรับอุตสาหกรรมเทานั้น ยังไมมีการนํามาประยุกตใชใน
ผูใหบริการโลจิสติกสไทย ในกระแสโลกาภิวัตต จึงจําเปนตองพัฒนาศักยภาพผูใหบริการโลจิสติกสใหประสบ
ความสําเร็จสอดคลองกับอุตสาหกรรม 4.0 (VDMA’s IMPULS-Stiftung, 2556)

บทสรุป
การดําเนินธุรกิจ ใหบริการโลจิสติกส จําเปนตองพัฒนาศักยภาพเพื่อ สรางขีดความสามารถในการ
แขงขัน จากการศึกษาพบวาการนําตองมีดัชนีชี้วัดศักยภาพโลจิสติกสอุตสาหกรรมมาใชกับผูใหบริการโลจิสติกส
ตองมีการปรับปรุงดัชนีชี้วัดหลายตัว โดยสวนมากเห็นวาดัชนีชี้วัดของ LS430 มีความเหมาะสมกับผูใหบริการ
มากกวาการประเมินศักยภาพดานโลจิสติกสอุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรม และควรตัดขอที่ไมจําเปน
บางขอออกจากการประเมิน เชน 3)ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดานโลจิสติกส ควรตัดอัตราการหมุนเวียน
สินคาคงคลังและชวงระยะเวลารอบหมุนเวียนวัฐจักรเงินสด และสินคาคงคลังและตนทุนคาเสียโอกาส 4) ระบบ
การบริการขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรตัดการเปดใชมาตรฐานและรหัสบงชี้ที่ใชเปนการ
เฉพาะ และระบบทําการตัดสินใจและสนับสนุนพันธมิตรในซัพพลายเชน สวนดัชนีชี้วัดความพรอมในการเปน
อุตสาหกรรม 4.0 ใหเปลี่ยนเปนดัชนีชี้วัดความพรอมในการรองรับอุตสาหกรรม 4.0 1) กลยุทธและการจัด
องคกร (Strategy and organization) จะคงไว 2) โรงงานอัจฉริยะ(Smart factory) เปลี่ยนเปนสิ่งอํานวยความ
สะดวกอัจฉริยะ (Smart logistics facility) โดยประเมินเฉพาะ โครงสรางพื้นฐานเครื่องจักร(Equipment
infrastructure) การใชขอมูล(Data usage) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT systems) 3) การดําเนินงาน
หรือการผลิตอัจฉริยะ (Smart operations) ใหตัดคําวาผลิตออก ซึ่งจะประเมินวา กระบวนการสามารถควบคุม
ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) ซึ่งประเมิน 4 เรื่องคือ การใชคลาวด (Cloud usage)
ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT security) และการใชขอมูลรวมกัน(Information sharing) 4)
ผลิตภัณฑอัจฉริยะ (Smart products) ใหเปลี่ยนเปนการบริการอัจฉริยะ (Smart Services) ซึ่งจะประเมินวา
การไดรับการควบคุมผานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทําใหเกิดการสื่อสารสําหรับการบริการละทุกฝาย
ที่เกี่ยวของ สงใหมีการปฏิสัมพันธกับระดับที่สงู ขึ้นตลอดโซอุปทาน ซึ่งจะประเมิน 2 เรื่อง คือ การเพิ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในหนาที่ตางๆ (ICT Add-on functionalities) และการวิเคราะหขอมูลในระยะที่ใช
งาน(Data analytics in usage phase) 5) การบริการขับเคลื่อนขอมูล (Data driven services) ซึ่งจะประเมิน
วาไดมีการจัดเตรียมบริการขับเคลื่อนขอมูลโดยเชื่อมตอ การบริการกับทุกฝายที่เกี่ยวของหรือไม ซึ่งประเมิน 3
เรื่อง คือ
การบริการขับเคลื่อนขอมูล หรือการบริการที่ใชขอมูลเปนกุญแจในการตัดสินใจ (Data
driven services) การแบงปนรายไดจากการใหบริการ (Share of revenues) และการแบงปนขอมูลที่ไดใชแลว
(Share of data used) 6) พนักงาน (Employees) ซึ่งจะประเมินวาบริษัทมีพนักงานที่มีทักษะในการลงมือ
ปฏิบัติตามหลักการอุตสาหกรรม 4.0 หรือไม ซึ่งประเมิน 2 เรื่อง คือ ชุดทักษะพนักงาน(Employee skill sets)
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และการจัดสรรทักษะ(Skill acquisition) ดังนั้น การสรางรูปแบบการบริการที่ มีการประเมินดัชนีชี้วั ด
ศักยภาพโลจิสติกสของผูใหบริการโลจิสติกสที่สอดคลองกับระดับสากล และที่สําคัญตองมีการประเมินดัชนีชี้วัด
ความพรอมในการรองรับอุตสาหกรรม 4.0 ของผูใหบริการโลจิสติกสของไทย จึงมีความสําคัญในภาพรวมของ
การเพิ่มมูลคาองคกร การสรางความไดเปรียบในการแขงขัน รวมถึงการนําไปสรางกลยุทธใหกับผูประกอบการ
ในอุตสาหกรรมบริการโลจิสติกสของไทย ทั้งในปจจุบันและในอนาคตได
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ขอเสนอเพื่อการพัฒนาเครื่องมือการจัดการความรูในกองทัพเรือ
A PROPOSE TOOL DEVELOPMENT FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT IN
ROYAL THAI NAVY

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

นาวาตรีสําราญ คลายสุด
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
ดร.บรินดา สัณหฉวี
อาจารยประจําหลักสูตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

บทคัดยอ
“ขอเสนอเพื่อการพัฒนาเครื่องมือการจัดการความรูในกองทัพเรือ ” เปนการวิเคราะหสภาพปจจุบัน
ดานการจัดการความรูในกองทัพเรือ และเสนอแนวทางการพัฒนาเครื่องมือการจัดการความรูในกองทัพเรือ
กองทัพเรือดําเนินงานดานการจัดการความรูมาแลว 3 ชวง คือ 1) ยุคแรก ชวงปงบประมาณ 2549-2552 เนน
การดําเนินงานเปนไปตามกรอบแนวทางของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) 2) ยุคขยายผล ระหวาง
ป 2553-2556 เนนการนําการจัดการความรูเขาสูระบบบริหารจัดการของ ทร. และขยายผลการจัดการความรู
ลงสูระดับหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ (นขต.ทร.) และ 3) ยุคการบูรณาการการจัดการความรูทั่วทั้ง ทร. คือชวงป
2557-2560 เนน การจัดทําแผนบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐสูความเปนเลิศ
(PMQA) จนปรากฏผลการดําเนินงานเปนองคกรแหงการเรียนรู ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐสูความ
เปนเลิศ กําลังพล ทร. มีสมรรถนะสูงตามลําดับ จากการวิเคราะหสภาพการจัดการความรูของกองทัพเรือเปนไป
ตามแนวคิดของ กพร. และแนวคิดการจัดการความรูของนักทฤษฏีสําคัญ จํานวน 7 องคประกอบ สวนประเด็น
การใชเครื่องมือการจัดการความรูของ ทร. พบวามีการใชเครื่องมือการจัดการความรู ตามเกณฑขององคการเพิ่ม
ผลผลิตแหงเอเชีย (Asian Productivity Organization :APO) รวม 13 ประเภท แยกเปน กลุมเครื่องมือที่ไมใช
ไอที กลุมเครื่องมือที่ใชไอที และเครื่องมืออื่น จากรายการเครื่องมือจัดการความรูที่นํามาใชในกิจกรรม KM ใน
หนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ (นขต.ทร.) นับวายังมีจํานวนที่นอยเกินไป หากเทียบขนาดของกองทัพเรือที่เปนองคกร
ขนาดใหญ มีภารกิจสําคัญสนองนโยบายของรัฐบาล สวนปญหาอุปสรรคสําคัญ แมกองทัพเรือจัดกิจกรรม KM
มากวาทศวรรษ แตยังมีปญหาสําคัญดานทัศนคติของผูนําที่ไมเอื้อตอการดําเนินงานเพราะเนนการสั่งการ และ
วัฒนธรรมองคการแบบทํางานตามคําสั่งตามระบบราชการ กําลังพลขาดความกระตือรือรน จํานวนเครื่องมือที่
กองทัพเรือเลือกใชในโครงการจัดการความรูขาดความหลากหลาย ไมครอบคลุมประเภทเครื่องมือที่ควรจะเปน
สวนทางกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ในปจจุบันที่มีพัฒนาการกาวกระโดด ซึ่ง
กองทัพเรือสามารถนํามาประยุกตใชในหนวย เพื่อสรางประสิทธิภาพของงานได ปจจุบันเครื่องมือ KM มีความ
หลากหลายมากกวาในอดีต โดยเฉพาะเครื่องมือ KM ที่ใช IT ที่มีจํานวนเพิ่มขึ้น ซึ่งเปนผลมาจากการพัฒนา
เทคโนโลยี ปจจุบันในองคกรชั้นนําหลายแหงมีการใช Social Media, Mobile Technology และ Visual
Reality ในการทํา KM เพิ่มขึ้น ดังนั้นกองทัพเรือสามารถประยุกตใชเครื่องมือ KM ที่ไมใช IT ซึ่งสวนใหญจะเนน
ที่การมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล เพื่อดึงความรูฝงลึก (Tacit Knowledge) ที่มีอยูในบุคลากรของกองทัพเรือที่
ยากตอการลอกเลียนแบบออกมาเก็บรวบรวมไวที่คลังความรูของกองทัพเรือได และอาจพิจารณาใชเครื่องมือ
KM ที่ใช IT ซึ่งเนนการใชเทคโนโลยีเพื่อกอใหเกิดแลกเปลี่ยนขอมูล และความรูชัดแจง (Explicit Knowledge)
ที่ง า ยต อการถา ยทอดและสื่ อสารระหว า งบุ คลากรในกองทัพ เรือ ซึ่ ง เครื่อ งมื อทั้ งสองกลุ มสามารถใช แ บบ
ผสมผสาน เพื่อเสริมซึ่งกันและกัน เชน การจัดหมวดหมูเนื้อหาความรู (Taxonomy) สามารถใชกับระบบที่
สามารถอํานวยความสะดวกในการคนหาขอมูลเฉพาะเรื่อง (Knowledge Portal) ในการสรางฐานขอมูลได จะ
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เห็นไดวา ตามแนวทางของ APO นั้น บางเครื่องมืออยาง ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice
Knowledge) แหลงผูเชี่ยวชาญพิเศษ (Expertise Locator / Who's Who) และการจัดสถานกายภาพของ
สถานที่ทํางาน (Collaborative Physical Workspace) นั้น สามารถนํามาปรับใชในการจัดการความรูไดทุก
ขั้นตอนของกระบวนการจัดการความรู ในขณะที่บางเครื่องมือเชน การระดมสมอง (Brainstorming),การเรียนรู
และการสรางสรรค (Learning and Idea Capture) และสื่อสังคมออนไลน (Social Network Services) กลับ
เหมาะสําหรับใชเฉพาะขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งเทานั้น
คําสําคัญ : การจัดการความรู, ขอเสนอเพื่อการพัฒนา, เครื่องมือการจัดการความรู, กองทัพเรือไทย
ABSTRACT
This article aims; 1) to investigate current situation of knowledge management in
the Royal Thai Navy, 2) to clarify the quality of knowledge management for the Royal
Thai Navy ; and 3) to purpose the development model of knowledge management tools
for the Royal Thai Navy. This article has been conducted based on qualitative analysis
methods, document analysis, in-depth interviews and content analysis of how the
knowledge management operations has been conducted of real-world contextual
representations. The current state of the Royal Thai Navy knowledge management is in
line with the knowledge management component of the Government Development Board
(2012), and the knowledge management concept of Marquardt (2002), Awad & Ghaziri
(2004) comprises of 7 elements: 1. Knowledge Identification 2. Knowledge Creation and
Acquisition 3. Knowledge Organization 4. Knowledge Codification and Refinement 5.
Knowledge Access 6. Knowledge Sharing 7. Knowledge Learning. The use of KM tools
and techniques were found that: The Royal Thai Navy has used the knowledge
management tools based on the criteria of the Asian Productivity Organization (APO,
2010), including 10 categories of 5 non-IT tools: 1. Learning Reviews 2. After Action
Review (AAR) 3. Knowledge transfer by narrative (Storytelling) 4. Communities of
Practice (CoP) 5. Mentor/Mentee Scheme, and 5 types of IT tools: 1. The Document
Libraries Leading to a Document Management System 2. Website Development 3. Social
Networking 4. Video Production 5. Network Creation Building Knowledge Clusters, and
three other tools : 1.Coaching 2. Seminar/workshop 3. Study tour. The analysis reveal
that knowledge management tools used in KM activities in the Royal Thai Navy is too
minimal to match the size of a large fleet since there are 36 units in total organization,
covering important missions in response to government policy. Although the Royal Thai
Navy has implement KM for more than a decade, there are still significant problems with
the attitude of the leaders that are not conducive to command-oriented operations and the
organizational culture of working order by the bureaucracy system. The Royal Thai Navy
Staffs are lack of enthusiasm and cooperation in the KM activities which diminish
operational efficiency as whole, useful policy suggestion and recommendation were
raised to further considerate.
Keywords : knowledge management, propose for development, tool for knowledge
management, Royal Thai Navy
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หลักการและเหตุผล
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศแหงยุคโลกาภิวัตนในปจจุบัน ทําใหหลายองคกรตางมีการ
ปรับเปลี่ยนใหกาวทันสิ่งที่เกิดขึ้น องคกรที่ฉลาดเรียนรูและปรับตัวเขากับความเปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว
เทานั้นที่จะอยูรอดได การนําแนวคิดเพื่อพัฒนาองคกรใหเปนองคกรสมัยใหมในปจจุบันนั้น สวนหนึ่งจะนําการ
จัดการความรู (Knowledge Management : KM) มาเปนตัวขับเคลื่อน เพราะตัวความรูเปรียบเสมือนทรัพยสิน
ที่มีคุณคาขององคกรทุกประเภท แมแตภาครัฐก็ตองหันมาใหการพัฒนาสินทรัพยที่จับตองไมได (Intangible
assets) มากขึ้น อันไดแก วัฒนธรรมองคกร ขอมูล ขาวสารและความรูในองคกร เปนตน หลายองคกรจึง
แสวงหาวิธีการที่จะสราง รวบรวม แนวความคิด ทักษะ ความชํานาญของบุคลากรใหเปนระบบ มีการจัดทํา
กระบวนการที่จะสามารถสื่อสาร ถายทอดแนวความคิด ความรู ทักษะนั้น ใหบุคลากรไดรับรูและสามารถนําไปสู
การปฏิบัติ ประยุกตใช แกไขปรับปรุงตอยอดจนไดความรูใหมๆเกิดขึ้นมา ทั้งนี้ก็เพื่อใหองคกรไดบรรลุเปาหมาย
และสรางความมั่นคง ยั่งยืนใหองคกรตอไป ในการจัดการความรูนั้น หากไดมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามา
ชวยในกระบวนตางๆก็จะชวยใหความรูนั้น มีฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพ เชนเดียวกับกองทัพเรือไทยที่ไดให
ความสําคัญ และนําการจัดการความรูเขามาประยุกตใชในองคกร
สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546
มาตรา 11 กําหนดไววา “สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการ
เรียนรูอย างสม่ํ าเสมอ โดยต องรับ รูขอมู ลขาวสาร และสามารถประมวลผลความรู ในดา นต างๆ เพื่ อนํ ามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริม
และพัฒนาความรู ความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากร
ที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ใหสอดคลอง
กับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามพระราชกฤษฎีกานี้ ” (พ.ร.ก.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546)
องคความรูในสายวิทยาการตางๆ ในกองทัพเรือ เปนฐานความรูขององคกร ที่มาจากวิชาการในสาย
วิชาชีพ และเทคนิควิธีการที่ไดจากประสบการณ แนวทางปฏิบัติที่เปนความรูในตําราเพียงอยางเดียวไมอาจจะ
ทําใหงานสําเร็จได ความรูในตัวคนที่ผานประสบการณ ผานสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมั ย ดังที่ พล
เรือเอก กํา ธร พุม หิรัญ อดีต ผูบั ญชาการทหารเรือ เคยกลา วไวว า “เราจะเห็นไดวา ทหารเรือเรา เราเรีย ก
ผูบั ง คับ บั ญ ชาเราว า “ครู ” หรือถา ยศสู ง กวา มากๆเป น ระดั บ ชั้น นายพลเรือ เราก็จ ะเรีย กว า “คุณ ครู ”
เพราะฉะนั้นลักษณะการถายทอดความรูตางๆนี้ เรามีลักษณะพิเศษคือ แบบเปน “ครูกับศิษย” ตั้งแตเปน
นักเรียนนายเรือปหนึ่ง เราเรียนวิธีลับสีเรือ ทาสีเรือ ขัดพื้น ขัดหองน้ํา แลวเราก็ไดเพิ่มหนาที่ความรับผิดชอบ
ขึ้นมาเรื่อย จนกระทั่งทําหนาที่เปนนายทหารในปสุดทาย อันนี้คือการสั่งสม และเราก็ใชวิธีที่จะสอน “รุนพี่สอน
รุ น น อ ง ครู ส อนศิ ษ ย ” อั น นี้ เ ป น ลั ก ษณะพิ เ ศษ ความผู ก พั น ในการบั ง คั บ บั ญ ชาก็ ต ามนี้ เราจะไม รู สึ ก ว า
ผูบังคับบัญชาของเราเปนนาย แตเรารูสึกวาเราเปนศิษย และทานเปนครูมากกวา สิ่งนี้เปนลักษณะพิเศษซึ่งดี
มาก” ความรูใน ทร. เชนนี้นับเปนองคความรูที่มีคุณคาเปนปจจัยพื้นฐานสําคัญในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน
หนวยงานในกองทัพเรือ ถาไมมีเครื่องมือในการจัดการ ความรูสิ่งที่มีคุณคาเหลานี้จะลบเลือน หรือสูญหายไปกับ
การเกษียณอายุราชการ หรือการบรรจุโยกยายตําแหนงงาน จึงจําเปนตองอาศัยเครื่องมือที่เปนทั้งสิ่ งอุปกรณใน
การการจัดเก็บขอมูล และการประมวลผลขอมูล ใหออกมาในรูปของสารสนเทศที่ทันสมัย ดวยการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการความรูนั้นเอง
กองทั พเรือ ตระหนักถึง ความสํา คัญของการปฏิ บัติ ราชการใหเป นไปตามพระราชกฤษฎี กาวา ดว ย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ดังกลาว จึงไดนําการจัดการความรูมาเปนเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการองคกร และไดกําหนดเปนนโยบายของ ผบ.ทร. มาตั้งปงบประมาณ 2551 เปนตนมา
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น



จนกระทั่ ง ป จ จุ บั น โดยมอบหมายใหสํ า นั กงานปลั ด บั ญ ชี ท หารเรือ (สปช.ทร.) มี หน า ที ในการขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตรการจัดการความรูในกองทัพเรือ เพื่อกาวไปสูองคกรแหงการเรียนรู ตามกรอบของกฎหมายดังกลาว
มาโดยตลอด มีการจัดการฝกอบรมสัมมนา สรางความรูความเขาใจ และสรางผูนําทางการจัดการความรู ( KM
Facilitator) เพื่อการกํากับและเชื่อมโยงการถายทอดนโยบายการจัดการความรูจากผูบริหารระดับสูงลงสูชุมนุม
นักปฏิบัติ (Community of Practice : COP) แตความพยายามที่ผานมา ยังไมถูกถายทอดลงสูวัฒนธรรม
องคกร การจัดการความรูของหนวยกลายเปนเพียงชิ้นงานกิจกรรมในรอบป เพื่อการเบิกจายงบประมาณเทานั้น
องคความรูถูกสรางขึ้นมาเพียงกลุมคนไมกี่คน หรือเปนเพียงเครื่องมือในการสรางชื่อเสียงหรือจุดสนใจใหกับ
หนวย ถูกสรางและเก็บเปนเอกสารในแฟมงาน ไมมีใครหยิบมาใชงาน ไมมีการเผยแพรถายทอด สิ่งที่น าตกใจ
ที่สุดคือ ในการจัดประกวดผลงานการจัดการความรูดีเดนของกองทัพเรือ ในรอบ 5 ปที่ผานมา พบวาจาก 36
หนวยงานของ ทร. มีหนวยที่ไดรับรางวัลเพียงไมกี่แหง ซ้ําๆกันอยูแคนั้น (รายงานการประกาศผลรางวัลการ
จัดการความรู ในงานวันจัดการความรู กองทัพเรือ ประจําป 2554–2558) ที่เหลือก็มุงเนนเพียงใหผานไปตาม
หนาที่ในรอบป โดยไมคํานึงถึงเจตนาที่แทจริงของวิสัยทัศนชาติ ในการกาวเขาสูองคกรแหงการเรียนรู และยัง
พบวาสิ่งสําคัญที่ขาดหายไปในการจัดการความรูของหนวยงานในกองทัพเรือคือ คุณภาพ และวัฒนธรรมองคกร
ดานการจัดการความรู และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการดักจับ เก็บรวบรวม วิเคราะหและสังเคราะหความรู
ออกมาเปนองคความรูตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เพื่อสะดวกตอการใชงาน และการจัดการความรูที่ดีนั้น ก็ไมได
เนนเรื่องใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหมๆ เพียงอยางเดียว ผูบริหารจะตองตระหนักถึงหลักการที่แทจริงของการ
จัดการความรู การสรางวัฒนธรรมองคกร ที่เอื้อเฟอชวยเหลือแบงปน และตระหนักในคุณคาขององคความรูที่ได
จากประสบการณตรง โดยเฉพาะผู ที่กําลังใกลจะเกษียณอายุราชการ ไมควรปลอยใหความรูและเทคนิควิธีการ
ดีๆ ที่สั่งสมมาตลอดชีวิตรับราชการ สูญหายไปอยางนาเสียดาย ดวยเหตุผลและความสําคัญของปญหาดังกลาว
ผูเขียนจึงสนใจจะศึกษาวิเคราะหถึงสภาพการจัดการความรูของหนวยและผูที่ประสบความสําเร็จในกองทัพเรือ
เปนอยางไร และนําเสนอรูปแบบการจัดการความรูในแงมุมของนักวิชาการควรเปนอยางไร โดยผสมผสานให
เหมาะสมกับการใชงาน เพื่อ การกําหนดรูปแบบการพัฒนาเครื่องมือในการจัดการความรูสําหรับกองทัพเรือ ที่
เหมาะสม อันจะเปนประโยชนในการกําหนดแนวทางการจัดการองคความรูที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพิ่มขีด
ความสามารถของหนวยราชการดานความมั่นคงทางทะเลของชาติ ใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้นไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะหถึงสภาพปจจุบันของการจัดการความรูในกองทัพเรือ
2. เพื่อศึกษาวิเคราะหและนําเสนอรูปแบบการพัฒนาเครื่องมือในการจัดการความรูในกองทัพเรือ
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู
ความรูเป นผลที่ เกิด จากการพั ฒนาขอมู ล ซึ่ง นักวิ ชาการทางดา นการจัดการความรูทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศหลายทานตางก็เรียกการพัฒนาขอมูลวา ลําดับชั้นความรู (Hierarchy of knowledge) ซึ่งเปน
กระบวนการเปลี่ยนความรูเปนลําดับชั้น โดยในแตละชั้นยอยอาจมีขอแตกตางกันบาง เชน
มารควอรด (Marquardt.2002 : 140-141) ไดกลาวถึงลําดับชั้นความรูวา เปนการบงชี้ลักษณะของ
ความรูในลักษณะของลําดับชั้น โดยลําดับชั้นที่อยูบนสุดจะมีความกวางขวางและลุมลึก ทั้งในดานของความหมาย
ความคิดรวบยอด และคุณคา มากกวาลําดับชั้นอื่น โดยการพัฒนาความรูเริ่มจากลางขึน้ บน ดังภาพที่ 1
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ความสามารถ (Capability)
ความรู ความชํานาญ (Expertise)
ความรู (Knowledge)
สารสนเทศ (Information)
ขอมูล (Data)
ภาพที่ 1 แสดงลําดับชัน้ ความรูข องมารควอรด (Marquardt.2002)
ลําดับความรูของมารควอรด (Marquardt.2002) ประกอบดวย 5 ลําดับชั้นไดแก
1. ขอมูล (Data) เปนทั้งลักษณะเนื้อความ ขอเท็จจริง ภาพประกอบ รหัสอักษรหรือรหัสตัวเลขทั้งที่มี
และไมมีความหมาย
2. สารสนเทศ (Information) ขอมูลที่เต็มดวยคําอธิบาย ความหมายที่มีการปรับประยุกตใหเกิดความ
เหมาะสมกับงานเฉพาะลักษณะหลังจากมีการจัด แบงชั้น จัดการและจัดรูปแบบ
3. ความรู (Knowledge) ประกอบดวยองคประกอบของขอมูล หลักการ และประสบการณ ที่นํามาสู
การบริหารจัดการ การตัดสินใจตกลงใจและการแกปญหา
4. ความรู ความชํานาญ (Expertise) เปนสิ่งที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการปรับความรูเพื่อ
สรางผลงาน
5. ความสามารถ (Capability) เปนการสรางความมุงหมายสูความสามารถและความรู ความชํานาญ
ขององคกรเพื่อที่จะสรางผลผลิตและบริการ
อวัด และแกสซิรี (Awad ; & Ghaziri. 2004 : 36-41) สามารถสรุปคํากลาวถึงลําดับชั้นความรู
ประกอบดวย ขอมูล (data) สารสนเทศ (information) ความรู (knowledge) ปญญา (wisdom) มีลักษณะ
Wisdom
Knowledge
Information
Data

การพัฒนาจากลางขึ้นบน ดังภาพที่ 2
ภาพที่ 2 ลําดับชัน้ ความรูของ อวัด และแกสซิรี (Awad ; & Ghaziri. 2004 : 36-41)
ลําดับชั้นความรูของ อวัด และแกสซิรี (Awad ; & Ghaziri) ประกอบดวย 4 ลําดับชัน้ ไดแก
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1. ขอมู ล หมายถึง ขอมู ลความจริงที่ ยั ง ไม ไ ด ผา นการจั ด การและไมไ ด ผ านกระบวนการใดหรือมี
ลักษณะเปนขอมูลดิบ
2. สารสนเทศ หมายถึง การจัดรูปรางของขอมูลใหเขาถึงตามนัยยะเพื่อใหงายและสะดวกในการเขาใจ
ดวยการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเหลานั้น
3. ความรู หมายถึง ความเขาใจมนุษยในสาขาวิชาการนัน้ ตามที่ตนเองสนใจ ซึ่งจะมีความลึกซึ้งมากขึ้น
เปนการสรางความเชื่อมโยงที่เกิดจากการคิด และความรูตางๆ เขาดวยกัน
4. ปญญา คือ การที่ม นุษยมีความเขาใจในระดั บสูง ซึ่งรวมถึงการมีวิสั ยทัศน การคาดการณตาม
ขอบเขตงานของตน
โดยสรุปแลว ความรูเปนการพัฒนามาจากกระบวนการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลดิบที่ไดรับ เพื่อ
มาสรางเปนสารสนเทศ แลวนําสารสนเทศทั้งหลาย มาสรางความเชื่อมโยงใหเขาถึงไดงายและสะดวกในการใช
สิ่งที่ไดใหมนี้เรียกวา ความรู หากมีการพัฒนาความรูนั้นตอไปดวยกระบวนการใดก็ตาม เชนการตอยอดความรู
เปนตน แลวทําใหความรูนั้นสามารถปรับประยุกตใชใหเกิดคุณคามากขึ้นกวาเดิมจะเรียกวา ปญญา
นอกจากนี้ยังมีผูใหความหมายของการจัดการความรูไวอีก เชน
เรียวโกะ โทยามา (Ryoko Toyama, 2002) กลาววา การจัดการความรู หมายถึง การจัดการเพื่อเอื้อ
ใหเกิดความรูใหม โดยใชความรูที่มีอยูและประสบการณของคนในองคกร อยางเปนระบบ เพื่อพัฒนานวัตกรรม
ที่จะทําใหมีความไดเปรียบเหนือคูแขงทางธุรกิจ
โยเกซ มัลโฮทรา (Yogesh Malhotra, 2001) กลาววา การจัดการความรูเปนเรื่องสําคัญในการปรับ
องค กรใหส ามารถอยู รอดและแข ง ขั น ได ภายใต สิ่ ง แวดล อมที่ เปลี่ ย นแปลงไป จํ า เป น อย า งยิ่ ง ที่ จ ะต อ งมี
กระบวนการในการผสมผสานความสามารถของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประมวลผลขอมูลสารสนเทศ
และเทคนิคความสามารถของพนักงาน หรือขาราชการ ผูปฏิบัติงานเขาดวยกันอยางเหมาะสม
สรุปไดวา การจัดการความรู เปนกระบวนการในการนําความรูที่มีอยูเดิม ในทางหลักการหรือทฤษฎี
ตางๆที่ยอมรับแลว มาผสมผสานเขากับความรูที่ไดจากประสบการณที่มีอยูในตัวคน มาสรางเปนองคความรูใหม
เพื่อใหเกิดประโยชนในการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทํางานขององคกร โดยผานกระบวนการ
ตางๆ ที่ทันสมัยในการรวบรวม การสราง เปลี่ยนเรียนรู จนเกิดเปนองคความรูที่เปนนวัตกรรมใหม
เครื่องมือการจัดการความรูขององคการเพิ่มผลผลิตแหงเอเชีย (Asian Productivity Organization : APO)
โดยทั่ ว ไปเครื่ อ งมื อ ในการจั ด การความรู เรามั ก จะนึ ก ถึ ง เครื่ อ งมื อ หลั ก ๆเช น Storytelling,
Communities of Practice หรือ Knowledge Portal ที่จริงแลวเครื่องมือการจัดการความรูมี อีกมาก ตอง
เลือกใชเครื่องมือใหเหมาะสม เชนเดียวกับการทําอาหารที่ตองเลือกใชอุปกรณใหเหมาะสมกับวัตถุดิบ และ
ประเภทของอาหาร การเลือกเครื่องมือในการจัดการความรูผิด เปรียบเหมือนการนํามีดปอกผลไมไปทุบเนื้ อวัว
เราตองลงทุนลงแรงมากขึ้น แตไดผลลัพธเทาเดิมหรือนอยลง ดังนั้น การรูจักเครื่องมือการจัดการความรูที่
หลากหลาย จะชวยใหเรามีทางเลือก และลูกเลนในการออกแบบการจัดการความรูเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทําใหองคกร
ไดรับประโยชนมากที่สุด โรนัล ยัง (Ronald Young, APO : 2010 : 2-5) ปจจุบันเครื่องมือเพื่อการจัดการ
ความรูม ีความหลากหลายกวาในอดีต โดยเฉพาะเครื่องมือการจัดการความรูที่ใช IT ที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นเปนผลมา
จากการพัฒนาเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว เชน ทุกวันนี้เราเริ่มเห็นแนวโนมการนํา mobile technology มาใชใน
การจั ดการความรู เพิ่มขึ้น และในที่นี้ผู เขียนจะเนนเฉพาะเครื่องมื อที่ APO กลา วถึง เปนหลัก ในหนังสื อ
Knowledge Management Tools and Techniques Manual ของ APO แบงเครื่องมือจัดการความรู
(Knowledge Management : KM) ออกเปน 2 กลุม คือ เครื่องมือ KM ที่ไมใช IT จํานวน 15 ประเภท และ
เครื่องมือ KM ที่ใช IT จํานวน 11 ประเภท เครื่องมือ KM ที่ไมใช IT สวนใหญจะเนนที่การมีปฏิสัมพันธระหวาง
บุคคล เพื่อดึงความรูฝงลึก (Tacit Knowledge) ที่ยากตอการลอกเลียนแบบออกมา ในขณะที่เครื่องมือ KM ที่
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น



ใช IT จะเนนที่การใชเทคโนโลยีเพื่อกอใหเกิดแลกเปลี่ยนขอมูล และความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) ที่
งายตอการถายทอดและสื่อสาร ซึ่งเครื่องมือทั้งสองกลุมสามารถใชแบบผสมผสาน เพื่อเสริมซึ่งกันและกัน เชน
Taxonomy สามารถใชกับ Knowledge Portal ในการสรางฐานขอมูลได ตามแนวทางของ APO นั้น บาง
เครื่องมือเชน Communities of Practice Knowledge, Clusters Expertise Locator และ Collaborative
Virtual Workspaces สามารถใชไดทุกขั้นตอน ในขณะที่บางเครื่องมือเชน Brainstorming, Learning and
Idea Capture และ Social Network Services กลับเหมาะสําหรับใชเฉพาะขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง แต
แนวทางของ APO นี้เปนเพียงแนวทางเบื้องตนเทานั้น ไมจําเปนตองใชเครื่องมือในแตละขั้นตอนตามแบบ APO
เมื่อเรามีความเขาใจ เครื่องมือแตละอันจะสามารถปรับเปลี่ยน ประยุกตใชเครื่องมือที่ เหมาะสม กับบริบทและ
สถานการณในองคกรได ดังนั้น ในการวิเคราะหครั้งนี้ผูเขียนพิจารณาแลวพบวา เครื่องมือและเทคนิคในการ
จัดการความรูตามแนวทางของ APO นับวามีความครอบคลุมรอบดานเหมาะกับยุคปจจุบันเพราะมีทั้งเครื่องมือ
KM ที่ไมใช IT และเครื่องมือ KM ที่ใช IT ซึ่งสามารถนําไปพัฒนาผสมผสาน ตอยอดเพื่อปรับใชในการจัดการ
ความรู สําหรับหนวยงานกองทัพเรือใหมีประสิทธิภาพไดตอไป

ผลการวิเคราะหและขอเสนอเพื่อการพัฒนา
จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ และการวิเคราะหขอมูลในสถานปฏิบัติงานจริง ในหนวยขึ้น
ตรงกองทัพเรือ ที่ผูเขียนสังกัด ทําใหไดขอมูลเชิงประจักษ และนํามาวิเคราะห สรุปผลและเสนอแนวทางการ
จัดการความรูของหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ ดังนี้
1. กองทัพเรือไดริเริ่มโครงการ KM มาแลว 3 ชวงเวลา ไดแก 1) ยุคเริ่มตน นับตั้งแตปงบประมาณ
2549-2552 เนนการดําเนินงานเปนไปตามกรอบแนวทางของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) 2) ยุค
ขยายผล ระหวางป 2553-2556 มีการดําเนินงานที่เนนการนําการจัดการความรูเขาสูระบบบริหารจัดการของ
ทร. 3) ยุคการบูรณาการ KM ทั่วทั้ง ทร. ป 2557-2560 เนนการดําเนินงานดวยการจัดทําแผนบริหารจัดการ
ภาครัฐตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐสูความเปนเลิศ (PMQA) จนปรากฏผลการดําเนินงานเปนองคกร
แหงการเรียนรูตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐสูความเปนเลิศ , กําลังพล ทร.มีสมรรถนะสูงตามลําดับ แม
กองทัพเรือจะดําเนินงาน KM มาอยางตอเนื่อง และบรรจุ KM ไวในแผนยุทธศาสตรระยะยาวของกองทัพเรือ
แตยังมีปญหาด านการเอาจริงเอาจัง และตอเนื่อง มี ปญหาดานทัศนคติและวัฒนธรรมองคกรแบบเกา และ
ประเด็นสําคัญกองทัพเรือมีผูนําที่เนนสั่งการแทนที่จะเนนดานภาวะผูนํา
2. แมกองทัพเรือจะมีการสรางทีมงานและการวางแผนในทุกๆระดับของการทํา KM แตบุคลากรไมสนใจ
และไมยอมรับรูการเปลี่ยนแปลง มุงทํางานตามที่ไดรับคําสั่งเทานั้น
3. กองทัพเรือมีกระบวนการจัดการความรู ตามมาตรฐาน 7 ขั้นตอน แตยังมีปญหาเรื่องขาดความเปน
ระบบ ไมมีการบันทึกกิจกรรมอยางตอเนื่อง มี การอมภูมิ หรือหวงเเหนความรู ซึ่งเปนอุปสรรคที่สําคัญของ การ
แลกเปลี่ยนความรู
4. บุคลากรของกองทัพเรือมีสวนรวมในการทํา KM แตยังมีปญหาดานความพรอม และวัฒนธรรมการ
เรียนรูแบบเปนผูตาม ขาดความกระตือรือรน จะเขารวมกิจกรรมเมื่อมีหนาที่ตามสั่งการเท านั้น และยังพบวา
บุคลากรของกองทัพเรือ ยังมีปญหาในดานความรู ทักษะ และคานิยมสวนบุคคลในการรวมกิจกรรม
5. กองทัพเรือมีเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนฐานขอมูลความรูของการทํา KM แตยังมีปญหาอุปกรณไม
เพียงพอ ขาดประสิทธิภาพ และงบประมาณจํากัด
6. กองทัพเรือมีการวัดและประเมินผล KM ในรูปแบบที่ดี แตขาดความตอเนื่องจริงจัง แมจะมีการยกยอง
และใหรางวัล แตมักจะยกเปนผลงานของหนวยงานในที่สุด และปญหางบประมาณไมเพียงพอ ที่สําคัญพบวามี
หนวยงานที่ไดรับรางวัลไมกี่หนวยซ้ําๆกัน
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7. กองทัพเรือ มีการใชเครื่องมือจัดการความรูที่หลากหลาย แตการจะเลือกใชเครื่องมือใดขึ้นกับ ความ
เหมาะสมของหนวย, กิจกรรม, และเปาหมายของการเรียนรูเพื่ออะไร
8. กองทัพเรือ มีเครื่องมือที่สําคัญที่สุด ตอกระบวนการ KM ที่เปนเอกลักษณ และหนวยอื่นไมมีนั่นคือ
วัฒนธรรมของการเรียกผูอาวุโสวา “ครู” ซึ่งสะทอนถึงการสอนงานตลอดชีวิตการทํางานการเปนทหารเรือ การ
เปนพี่เปนนอง ผูมีอาวุโสที่มีประสบการณฝาคลื่นลมในทะเล ผานปญหาอุปสรรค เพื่อนําประสบการณมาถายทอด
แกรุนนอง วัฒนธรรมนี้เปนเครื่องมือที่มีคามาก แตปจจุบันพบวาสภาพแบบนี้ไดหดหายไป ผูบังคับบัญชาก็ไมอยาก
ทําตัวเปนพี่ อยากเปนผูบังคับบัญชาสั่งการ ละเลยตอการสอนน อง เมื่อทํางานผิดพลาดก็มีคําตําหนิ ไตรสวน
ความผิด แทนการชี้แนะชวยเหลือ ความเชื่อมโยงสายสัมพันธฉันทผูรวมงานหางหายไป

การอภิปรายและขอสังเกต
จากการวิเคราะหสภาพปญหาการดําเนินงาน กระบวนการจัดการความรู เครื่องมือและเทคนิคการจัดการ
ความรู ใ นกองทั พ เรื อ ผู เ ขี ย นได พั ฒ นากระบวนการจั ด การความรู ใ นองค ก ร ตามแนวคิ ด ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ (กพร.),(2555)
และทฤษฎี ก ารจั ด การความรู ข องมาร ค วอร ด
(Marquardt.2002), อวัด และแกสซิรี่ (Awad ; & Ghaziri. 2004) 7 องคประกอบคือ 1) การบงชี้ความรู
(Knowledge Identification) 2) การสรางและแสวงหาความรู (Knowledge Creation and Acquisition) 3)
การจัดความรูใหเปนระบบ (Knowledge Organization) 4) การประมวลและกลั่ นกรองความรู (Knowledge
Codification and Refinement) 5) การเขาถึงความรู (Knowledge Access) 6) การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู
(Knowledge Sharing) 7) การเรียนรู (Knowledge Learning) และแนวคิดเกี่ยวกับเครื่องมือและเทคนิคการ
จัดการความรูของหนวยงานในกองทัพเรือ ตามแนวคิดของ โรนัลด ยัง (Ronald Young : 2010) และองคการเพิ่ม
ผลผลิตแหงเอเชีย (Asian Productivity Organization :APO) ซึ่งแบงเครื่องมือออกเปน 2 กลุมคือ เครื่องมือ
จัดการความรูที่ไมใช IT และเครื่องมือจัดการความรูที่ใช IT จํานวนรวม 26 ประเภท ดังนี้ 1) เครื่องมือจัดการ
ความรูที่ไมใช IT จํานวน 15 ประเภท และ 2) เครื่องมือจัดการความรูที่ใช IT จํานวน 11 ประเภท จากแนวคิด
ขางตนจึงสรุปแบงไดเปนองคประกอบของกระบวนการจัดการความรู (Knowledge management process)
และดานการใชเครื่องมือและเทคนิคการจัดการความรู (Knowledge management tools and techniques)
ตามกรอบแนวคิดและผลการวิเคราะหขอมูลการวิเคราะหศึกษานั้นทําใหผูเขียนมีประเด็นสําคัญที่จะนํามาอภิปราย
ดังนี้
สภาพปญหาและกระบวนการจัดการความรู
องคประกอบการจัดการความรู ของ ทร. ยึดตามสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.),
(2555) และแนวคิดการจัดการความรูของมารควอรด (Marquardt.2002), อวัด และแกสซิรี่ (Awad ; & Ghaziri.
2004) ผูเขียนเห็นวาองคประกอบดังกลาวครอบคลุมองคประกอบสําคัญในการทํา KM ของกองทัพเรือ เพื่อชวยให
ทุกหนวยขึ้นตรง ทร. สามารถพัฒนาองคประกอบการจัดการความรูไดอยางชัดเจน และครอบคลุม เพื่อนําไปสูการ
จัด การความรูที่มี ประสิ ทธิ ภาพ อยา งไรก็ตามจากผลการวิเคราะหขอมู ล ผู เขียนขอหยิบ ยกประเด็น สํา คัญ มา
อภิปราย ดังนี้
ดานกระบวนการ KM กองทัพเรือควรวิเคราะห SWOT เชื่อมโยงการวิเคราะหอยางเปนระบบ เพื่อหาจุด
แข็งจุดออนในการทํา KM เพื่อปรับปรุงความรูองคกรใหมีการถายทอด Best Practices อยางเปนระบบนั้น ทร.
ควรกําหนดขอบเขตการจัดการความรู (KM Focus Areas) และประเมินองคกรตนเอง เรื่องการจัดการองคความรู
เพื่อนําผลที่ไดจากการวิเคราะหมาจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action -Plan) ซึ่งสอดคลองตามเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ของคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (กพร.), (2555) ซึ่งเปนแนวคิดเดียวกันกับรางวัลคุณภาพแหง ชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา
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(Malcolm Baldrige National Quality Award : MBNQA) และรางวัลแหงชาติของประเทศไทย (Thailand
Quality Award : TQA) ที่มุงเนนใหองคกรทุกระดับ หันมาใสใจในการพัฒนาคุณภาพขององคกรโดยใชการจัดการ
ความรู Knowledge Management : KM เปนเครื่องมือในการปฏิบัติภารกิจ ตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปของหัวหนาหนวยงานนั้นๆ เพื่อมุงสูการเปนองคกรที่เปนเลิศ
ดานการจัดโครงสราง KM ของหนวยขึ้นตรง ทร. แมจะมีการจัดโครงสรางที่ดี แตยังไมถูกบรรจุอยูใน
โครงสรางหลักของหนวยงาน ทําใหขาดประสิทธิภาพ สอดคลองกับแนวคิดของ สราวุฒิ พันธุชงค (2556) ที่ชี้ถึง
การจัดการความรูภาคพิสดาร วา กระบวนการทํา KM ที่มีประสิทธิภาพ ตองสนองตอบตอการดําเนินธุรกิจอยาง
เปนระบบทั้งในเชิงลึกและเชิงกวาง และทําอยางเปนรูปธรรม ตอบสนองกับกลยุทธและเชื่อมโยงแนบเนียนไป กับ
การดํ า เนิ น งานด า นต า งๆขององค ก ร และการเป น ฐานในการพั ฒ นาองคก รไปสู ค วามเป น เลิ ศ ได นั้ น ต อ งมี
องคประกอบสําคัญคือ มีโครงสรางของการจัดการความรู (KM Structure) ที่เอื้อตอความสําเร็จของการจัดการ
ความรู ผูบริหารระดับสูงที่มีความปรารถนาอยางแรงกลา ที่จะผลักดันใหองคกรเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยใช
KM เปนเครื่องมือ การมีคณะกรรมการจัดการความรู (KM Committee) ที่มีประธานดานการจัดการความรู
(Chief Knowledge Officer :CKO) ที่มีความเขาใจ KM อยางถูกตองและลึกซึ้ง สามารถกําหนดยุทธศาสตรและ
ถายทอดกลยุทธไปสูการปฏิบัติไดจริง และมี KM Facilitator ที่เกงฉกาจ รอบรูเครื่องมือหลากหลาย เรียบเรียง ชี้
แนะนําทาง และถายทอดเรื่องราวขององคความรูในองคกรไดเปนอยางดี
ดานภาวะผูนําและการสั่งการ (Leadership & Directing) พบวา การทํา KM ของกองทัพเรือ ยังมีปญหา
ดานทัศนคติของผูนํา ผูบังคับบัญชาระดับตางๆยังขาดมุมมองที่ดีตอการทํา KM และเมื่อไดองคความรูออกมาแลว
ผูนําตองนําออกมาใชไดจริงๆ สอดคลองกับ บุญดี บุญญากิจ และคณะ (2547) ผูบริหารระดับสูงตองมีความเชื่อใน
คุณคาของคน และความรูที่มีในองคกร เขาใจในลักษณะของปญหาและพันธะกิจขององคกร สงเสริมและสนับสนุน
ความเปนมืออาชีพในดานตางๆใหเกิดขึ้น คนหาและเชิดชูกระบวนการทํางานที่เปนเลิศจากหนวยงานภายใน เปน
ตนแบบแหงการเปนผูริเริ่มในการแบงปน และการเรียนรู กําหนดทิศทางในการพัฒนาระบบการจัดการความรู
ภายใน วางกลยุทธในการจัดทําระบบการจัดการองคความรูที่จะประสพผลสัมฤทธิ์ และยังพบวา ในดานการสั่งงาน
KM ใน ทร.นั้น เปนแบบจากบนลงสูลาง (Top-down) จึงควรเนนในเรื่องของความมีภาวะผูนําแทนการเปนผูสั่ง
การ และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุทธิรัตน พิมพพงศ และคณะ (2556) ที่ศึกษาถึงการจัดการความรูในคณะ
พยาบาลศาสตร กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิรน พบวาดานภาวะผูนํา ของผูบริหาร คณบดี/รองคณบดี/ผูชวย
คณบดี ใชภาวะผูนําในการชักนําใหบุคลากรปฏิบัติ KM อยางเต็มที่ ทั้งรูปแบบที่เปนทางการ และไมเปนทางการ
คณบดีเปนประธานโครงการ และ เปนที่ปรึกษา “การจัดการความรูในคณะพยาบาลศาสตรฯ” และรองคณบดี/
ผูชวยคณบดี/หัวหนาสาขาวิชา เปนตัวอยางในการเขารวมกิจกรรมการจัดการความรูอยางสม่ําเสมอ และบุคลากร
ทั้ง 42 คน มีความตระหนัก ความเขาใจ เห็นความสําคัญ และประโยชนของการจัดการความรู
ดานวัฒนธรรมองคกร คานิยม ความเชื่อ ที่มีตอ KM ในกองทัพเรือ พบวาทัศนคติของบุคลากร จะขาด
ความกระตือรือรน และมีมุมมองแบบราชการที่ไมตองเพิ่มผลผลิตอยางงานธุรกิจอื่น ขาดการพัฒนา ขาดเจตคติ
ดานการแบงปน สอดคลองตามแนวคิดของ พรทิพย อัยยิมาพันธ (2547) ที่วาวัฒนธรรมองคกรที่เอื้อตอการจัดการ
ความรูค ือ วัฒนธรรมที่สมาชิกทุกคนในองคกรสามารถนําความรูที่มีอยู มาเปนฐานในการตอยอดความรูของคนรุน
ใหมตอไป ในสวนขององคกรตองมีวัฒนธรรมภายในแหงความไวเนื้อเชื่อใจ และใหเกียรติกัน เคารพในสิ ทธิและ
ความคิดของผูรวมงานในทุกระดับ
ดานเทคโนโลยีการจัดการความรู พบวา แมปจจุบันกองทัพเรือจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไป
บาง แตไมเต็มศักยภาพ เพราะยังขาดการสรางเครือขายในการแบงปนความรู และการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางการ
สื่อสารอิเล็คทรอนิคส
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ดานความสามารถของบุคลากร (capabilities) พบวา กําลังพลสามารถแสวงหา วิธีการวิเคราะหและ
แกปญหา เพื่อพัฒนา KM ไดอยางเปนระบบ มีการจัดกิจกรรมและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู กระตือรือรนที่จะพัฒนา
ตนเองใหทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology) ทร.มีการพัฒนาระบบฐานขอมูลตางๆ ใหมีความ
ถูกตอง ทันสมัย สะดวกตอการนํามาใช มีระบบเทคโนโลยี เพื่อการเรียนรูที่สะดวก ประหยัด มีประสิทธิภาพ แตมี
ปญหาวาอุปกรณไมเพียงพอและขาดประสิทธิภาพ สอดคลองกับแนวคิดของ เทอรบาน และคณะ (Turban et al.,
2001) ที่ชี้ถึงความสําคัญของระบบสารสนเทศ ชวยทําใหการประสานงานระหวางฝายตางๆ เปนไปไดดวยดี
โดยเฉพาะหากระบบสารสนเทศนั้น ออกแบบเพื่อเอื้ออํานวยใหหนวยงานที่มี ทั้งภายในและภายนอกที่อยูในระบบ
ของซัพพลายทั้งหมด
ดานการวัดและประเมินผล (assessment) กองทัพเรือมีการวัดและประเมินผลการทํากิจกรรม KM ดวย
การสรางตัวชี้วัด การสรางกลุมชุมชนนักปฏิบัติหรือ CoP การทํากิจกรรม KM กําหนดไวในนโยบาย ขอ 4 พัฒนา
ระบบการพัฒนากําลังพลใหเปนไปตามหลักขีดสมรรถนะและมีความคุมคาในการดําเนินการ ตามเปาหมายขอ (3)
มีแนวทางในการนําการจัดการความรูมาใชประกอบในการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปนสวนหนึ่งในการ
จัดทํารายงานการรับ–สงหนาที่ในวาระที่มีการโยกยายตําแหนงงานของกําลังพลในทุกระดับ (กพ.ทร.) (นโยบายผู
บัญชาการทหารเรือ ประจําปงบประมาณ 2561, หนา 2) แตในทางปฏิบัติพบวาการวัดและประเมินผลยังไมชัดเจน
เปนรูปธรรม
ดานการยกยองชมเชยและการใหรางวัล (recognition and rewards) กองทัพเรือ มีการยกยองชมเชย
และใหรางวัล เพื่อสรางแรงจูงใจ แตการยกยองชมเชยและใหรางวัลยังไมทั่วถึงจากหนวยขึ้นตรง 36 หนวย พบวามี
หนวยที่ไดรับรางวัลเพียงสามถึงสี่หนวยงานซ้ํากันทุกป ทําใหขาดการสรางบรรยากาศในกระบวนการของการทํา
KM ในแนวราบ
เครื่องมือการจัดการความรู (KM Tools)
เครื่องมื อ และเทคนิ ค การจั ดการความรูของหน ว ยงานในกองทั พ เรือ ตามแนวคิด ของ โรนัล ด ยั ง
(Ronald Young : 2010) และ APO แบงเครื่องมือออกเปน 2 กลุมคือ เครื่องมือจัดการความรูที่ไมใช IT และ
เครื่องมือจัดการความรูที่ใช IT จํานวนรวม 26 ประเภท นั้นสรุปจัดเปนองคประกอบการใชเครื่องมือและ
เทคนิคการจัดการความรู (Knowledge management tools and techniques) ตามผลการวิเคราะหขอมูล
ทําใหผูเขียนมีประเด็นสําคัญ ดังนี้
หนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ (นขต.ทร.) มีการใชเครื่องมือการจัดการความรู (KM tools and techniques)
หลากหลายมีทั้งที่ตรงตามแนวคิดการจัดแบงประเภทเครื่องมือ KM ของโรนัลด ยัง (Ronald Young : 2010) และ
APO และเป นเครื่องมืออื่น ๆ นอกรายการของ APO รวม 10 ประเภท แบง เป น กลุ มเครื่องมือที่ไ มใชไ อที 5
ประเภท ไดแก 1.การทบทวนการเรียนรู (Learning Reviews) 2. การทบทวนหลังปฏิบัติ (After Action Review)
3. การถายทอดความรูโดยการเลาเรื่อง (Storytelling) 4. ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice) 5.
ระบบพี่เลี้ยง (Mentor/ Mentee Scheme) และ กลุมเครื่องมือที่ใชไอที จํานวน 5 ประเภท ไดแก 1.ระบบที่
พัฒนาขึ้นมาเพื่อใชในการเก็บบันทึกประวัติเอกสาร (Document Libraries Leading to a Document
Management System) 2. การจัดทําเว็บไซท (Website) 3. สื่อสังคมออนไลน (Social Network Services) 4.
การผลิตสื่อความรูทั้งภาพและเสียง (Video Sharing) 5.การสรางเครือขายความรู (Building Knowledge
Clusters) และเปนเครื่องมืออื่นๆ นอกเหนือจากรายการของ APO อีก 3 ประเภท ไดแก 1. ระบบสอนงาน
(Coaching) 2. การประชุมสัมมนา (Seminar/ workshop) 3.การศึกษาดูงาน (Study your) อยางไรก็ตามจาก
รายการเครื่องมือ KM ที่คนพบวามีการนํามาใชในโครงการกิจกรรม KM ใน ทร. ดังกลาวนับวายังมีจํานวนนอย
เกินไป ถาเทียบขนาดกองทัพเรือที่เปนองคกรใหญ มีกําลังพลจาก นขต.ทร. 36 หนวย มีงานสําคัญสนองตอบ
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นโยบายของรัฐบาล บนพื้นฐานของการดํารงจุดมุงหมายในการมุงสูการบรรลุวิสัยทัศนกองทัพเรือ พ.ศ. 2567 คือ
“เปนหนวยงานความมั่นคงทางทะเล ที่มีบทบาทนําในภูมิภาค และเปนเลิศในการบริหารจัดการ” และการสงมอบ
คุณคาใหแกประชาชนและสังคม จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการถายทอดจากยุทธศาสตรระยะยาวไปสูการปฏิบัติ ที่
มีแนวทางดําเนินการที่ชัดเจน ตอเนื่อง และเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด ในรูปแบบแผนแมบทการพัฒนาในแต
ละดาน ตลอดจนการแกไขปญหาของระบบงานตางๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทัพ โดยยังคง
ดํารงความสําคัญในเรื่อง การพิทักษรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย และการสนับสนุนนโยบายการ
บริหารราชการแผนดินและการพัฒนาประเทศของรัฐบาลอยางตอเนื่อง (นโยบายผูบัญชาการทหารเรือ, ประจําป
งบประมาณ 2561)
ดวยเหตุนี้ จํานวนเครื่องมือที่กองทัพเรือเลือกใชในโครงการ KM ที่เปนอยูนั้น จึงขาดความหลากหลาย
และครอบคลุมประเภทเครื่องมือที่ควรจะเปน หากนับรวมเครื่องมือทุกชนิดแล วมีเพียง 13 รายการเทานั้น สวน
ทางกับ ความกาวหน า ทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศในป จ จุ บั น ทร.สามารถนํ า มาประยุ กต ใช ในหน ว ยเพื่ อสรา ง
ประสิทธิภาพของงานได สอดคลองตามแนวคิดของ โรนัล ยัง (Ronald Young, 2010) และองคการเพิ่มผลผลิต
แหงเอเชีย (APO,2010) ไดชี้ใหเห็นวา ปจจุบันเครื่องมือ KM มีความหลากหลายมากกวาในอดีต โดยเฉพาะ
เครื่องมือ KM ที่ใช IT ที่มีจํานวนเพิ่มขึ้น ซึ่งเปนผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว อยางเชนในทุกวันนี้
เราเริ่มเห็นแนวโนมการนํา Social Media, Mobile Technology และ Visual Reality มาใชในการทํา KM
เพิ่มขึ้น ในองคกรชั้นนําหลายแหง ดังนั้นกองทัพเรือสามารถประยุกตใช เครื่องมือ KM ที่ไมใช IT ซึ่งสวนใหญจะ
เนนที่การมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลเพื่อดึงความรูฝงลึก (Tacit Knowledge) ที่มีอยูในบุคลากรของกองทัพเรือ ที่
ยากตอการลอกเลียนแบบ ออกมาเก็บรวบรวมไวคลังความรูของกองทัพเรือได นอกจากนี้อาจพิจารณาใชเครื่องมือ
KM ที่ใช IT ซึ่งเนนที่การใชเทคโนโลยี เพื่อกอใหเกิดแลกเปลี่ยนขอมูล และความรูชัดแจง (Explicit Knowledge)
ที่งายตอการถายทอดและสื่อสารระหวางบุคลากรในกองทัพเรือ ซึ่งเครื่องมือทั้งสองกลุมสามารถใชแบบผสมผสาน
เพื่อเสริมซึ่งกันและกัน เชน การจัดหมวดหมูเนื้อหาความรู (Taxonomy) สามารถใชกับระบบที่สามารถอํานวย
ความสะดวกในการคนหาขอมูลเฉพาะเรื่อง (Knowledge Portal) ในการสรางฐานขอมูลได จะเห็นไดวา ตาม
แนวทางของ APO นั้น บางเครื่องมืออยาง ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice Knowledge) แหลง
ผูเชี่ยวชาญพิเศษ (Expertise Locator / Who's Who) และการจัดสถานกายภาพของสถานที่ทํางาน
(Collaborative Physical Workspace) นั้น สามารถนํามาปรับ ใชในการจัดการความรู ได ทุกขั้นตอนของ
กระบวนการจัดการความรู ในขณะที่บ างเครื่องมือเชน การระดมสมอง (Brainstorming),การเรียนรูและการ
สรางสรรค (Learning and Idea Capture) และสื่อสังคมออนไลน (Social Network Services) กลับเหมาะ
สําหรับใชเฉพาะขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งเทานั้น โรนัล ยัง (Ronald Young, 2010)

ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิเคราะห/สังเคราะห
1) กองทัพเรือควรกําหนดใหการจัดการความรู (KM) เปนหนึ่งในนโยบายสําคัญขององคกร มีการ
ทบทวนการจัดทําแผน KM อยางเขมงวด โดยกําหนดเปาหมายและระยะเวลาที่ชัดเจน มีการติดตามประเมินผล
อยางเปนรูปธรรม และควรบรรจุงานดาน KM ไวในโครงสรางองคกร
2) กองทัพเรือควรผลักดันใหบุคลากรทั้งหมดเขาใจการทํา กิจกรรม KM จากงานประจําอยางเป น
รูปธรรม โดยผนวกKM เขากับยุทธศาสตรองคกร มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรจากตางหนวยขึ้นตรง
ทร. เพื่อเพิ่มพูนความรูและสงเสริมใหมีกิจกรรมอยางตอเนื่อง จะทําใหผูไมเขาใจการดําเนินการจัดการความรู
สามารถเรียนรู/เขาใจวิธีการไดอยางทั่วถึง และสงเสริมใหเกิดเปนเครือขายขามสายงาน
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3) จัดฝกอบรมใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการความรู (KM) แกหัวหนางานเพื่อใหเห็น
ความสําคัญและนําไปปฏิบัติในหนวยงานอย างจริงจัง และควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางหนวยขึ้นตรง
กองทัพเรือ (นขต.ทร.) ที่ดําเนินการจัดการความรู (KM) จนประสบความสําเร็จกับหนวยที่ยังไมไดดําเนินการ
หรือดําเนินการแลวแตยังไมไดผล เพื่อใหเกิดแรงจูงใจ
4) ควรสรางทีมพี่เลี้ยงลงไปใหความชวยเหลือ แนะนําในการดําเนินงาน KM กับหนวยงานที่ไมเขมแข็ง
และสรางความเขาใจ สื่อสาร ประชาสัมพันธ เรื่องการจัดการความรูอยางจริงจังและตอเนื่อง และการสราง
ระบบสารสนเทศ IT ที่เอื้อตอการจัดการความรู และแลกเปลี่ยนเรียนรูที่เปดกวาง และบุคลากรทุกระดับ
สามารถเขาถึงได สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการความรู และการแลกเปลี่ยน
เรียนรูข องกองทัพเรืออยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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ปญหาการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมการทองเที่ยวและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน
Legal Enforcement Related to Tourism Promotion And Investment In the Special
Border Economic Zone

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

กฤษฎา แสงจันทร
ดร.ศิริพงษ โสภา

บทคัดยอ
ดุษฎีนิพนธนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาเกี่ยวกับ ปญหาการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมการ
ทองเที่ยวและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับธุรกิจทองเที่ยว และ
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยเปรียบเทียบกับของ การวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพที่ศึกษาเอกสาร
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 และกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีการสัมภาษณเชิงลึก ประชากร
กลุมตัวอยางที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมทองเที่ยว
จากการศึกษาพบวา มีปญหาที่สําคัญคือ การควบคุมที่พักแรม ในปจจุบันมีโรงแรมที่ไมไดรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงแรมหรือโรงแรมเถื่อนเปนจํานวนมาก เพราะโทษของการเปดโรงแรมโดยไมไดรับใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติโรงแรมมาตรา 59 นั้นมีบทลงโทษที่นอยไปไมเหมาะสมกับคาเงินในปจจุบัน ดังนั้ นจึงควรมี
การแกไขกฎหมายใหมีโทษหนักขึ้น ตองแกไขประกาศสํานักพัฒนาทองเที่ยว เรื่องมาตรฐานโฮมสเตย ใหมีสภาพ
บังคับใหโฮฒเสตยทุกแหงปฏิบัติตาม สําหรับกรณีที่พักแรมที่ไมใชโรงแรมตามมาตรา 4 ตองมีการออกกฎหมาย
มาบังคับโดยตรงเพื่อใหที่พักแรมมีมาตรฐานในเรื่องความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดลอมเดียวกันเพื่อเปน
การยกระดับมาตรฐานที่พักแรมใหสูงขึ้น โดยนํามาตรการดานกฎหมายตัวเรือดของสหรัฐอเมริกา ระเบียบแหง
การสูบบุหรี่แหงมลรัฐยูทาห และระเบียบวาดวยการปองกันอนุรักษสิ่งแวดลอมในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของ
สาธารณรัฐมัลดีฟสมาปรับใชใหมีความเหมาะสม
การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมีอุปสรรคที่สําคัญ คือ เรื่องไมมีกลไกสงเสริมการทองเที่ยวใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของภาครัฐ ขาดการมีสวนรวมของประชาชนในการออกแบบและการพัฒนาพื้นที่
การจัดการแรงงานตางดาวไมใหเคลื่อนยายออกนอกพื้นที่ และปญหาการสงมอบที่ดินเพื่อการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน และใหเอกชนเชา ดังนั้น ตองมีกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เพื่อนํามาใชในการบริหารจัดการ
ใหมีประสิทธิภาพ รัฐตองเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการออกนโยบายเพื่อการพัฒนาพื้นที่ กําหนด
สิทธิพิเศษใหกับแรงงานตางดาวที่ทํางานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เชน เรื่องคาธรรมเนียมการจดทะเบียน คาจาง
แรงงาน การพัฒนาฝมือแรงงานและการเขารับสิทธิประกันสังคม เพื่อเปนการจูงใจใหนักลงทุนมาลงทุนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนตามเปาหมายที่กําหนด
คําสําคัญ : การทองเที่ยว, เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
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Abstract
This dissertation aims to study Law Enforcement Issues Concerning Promotion of
Tourism and Investment in the Special Border Economic Zone To study the theory of
tourism business. And the establishment of a special economic zone in Thailand. This
research is a qualitative research study of the 2004 Hotel Law and the Special Economic
Zone Law. In-depth interviews with the sample population on the tourism industry.
According to studies, it has been found that There is a major problem.
Accommodation Control At present, there are many hotels that do not have a hotel or
hotel bargain. Because of the penalty of opening a hotel without a license under Section
59 of the Hotel Act, there are penalties less appropriate to the current monetary value.
Therefore, the law should be amended to be more serious. Tourism Authority of Thailand
The homestay standard requires that all housing be followed. In the case of non-hotel
accommodation under Section 4, direct legislation must be enacted so that the
accommodation has the same standards of safety, hygiene and environmental protection
as the standard for accommodation. By adopting US legal measures Smokey Law of
Utah And regulations on environmental protection in the tourism industry of the
Republic of Maldives to adapt to suit.
Investment in the border economic zone is a major obstacle. There is no
mechanism for promoting tourism in the Border Economic Zone. Lack of public
participation in design and development of space. Management of foreign workers not to
move out of the area. And the problem of land delivery for infrastructure development.
Therefore, the law requires a special border economy. To be used in effective
management. The state must allow people to participate in the development of the area.
Special privileges for foreign workers working in special economic zones such as
registration fees. Wages Skill development and social security entitlement In order to
attract investors to invest in the border economic zone as the target.
Keywords : Tourism Border, Economic Zone

บทนํา
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ก็เพื่อประโยชนในการสงเสริมการคาและการลงทุนของประเทศจาก
ความเชื่อมโยงดานคมนาคมขนสงของภูมิภาคอาเซียนตามขอตกลงการคาเสรี อุตสาหกรรมทองเที่ยว เปนกลุมที่
สรางรายไดลําดับตนๆ ใหกับประเทศไทย โดยในป พ.ศ. 2558 มีรายไดจากการทองเที่ยวถึง 2.23 ลานบาท แต
ถึงแมรัฐบาลจะพยายามผลักดัน โดยการใหสิทธิพิเศษในการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของกลุมธุรกิจ
ตางๆ แตเนื่องดวยปญหาการเดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยวตางชาติ ตั้งแตเริ่มตนเดินทางเขามายัง ประเทศ
ไทย จนกระทั่งเดินทางออกจากประเทศไทยตองเกี่ยวของกับกฎหมายหลายฉบับ ซึ่งระบบกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการทองเที่ยวบางสวน ยังไมเอื้ออํานวยตอเปาหมายการพัฒนาการทองเที่ยวของประเทศไทยที่ใหความสําคัญ
ทั้งเรื่องคุณภาพ ความสะดวก และความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว ประกอบกับขาดการบังคับใชกฎหมายใน
ประเด็นที่สําคัญ สงผลใหเกิดผลกระทบตอการทองเที่ยวของประเทศไทยได (สํานักกรรมาธิการ 1,2560 : 2) ดังนี้
ปญหาขอเท็จจริง
ปจจุบันที่พักเพื่อการทองเที่ยวนั้นก็มีหลายรูปแบบ ซึ่งแบงออกเปน 3 กลุมใหญๆ คือ โรงแรม ที่พัก
แรมซึ่งมีหองพักไมเกิน 4 หองและผูเขาพักไมเกิน 20 คน เชน เกสทเฮาส โฮมสเตย รีสอรท บังกะโล และที่พัก
แรมรูปแบบพิเศษ เชน แพ บานตนไม เรือ เครื่องบินเก า รถเกา รถบาน เต็นท แคปซูล และดวยที่พักแรมมี
หลายรูปแบบ แตมีกฎหมายควบคุมที่พักแรมเฉพาะบางกลุมจึงทําใหมีปญหา ดังนี้
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1. ปญหาการควบคุมสถานที่พักแรมเพื่อการทองเที่ยว
1.1 ปญหาโรงแรมที่ไมไดรับใบอนุญาต ปจจุบันมีโรงแรมที่ไมไดรับใบอนุญาต หรือที่เรียกวาโรงแรม
เถื่อนประกอบกิจการเปนจํานวนมาก ซึ่งปญหาโรงแรมที่ผิดกฎหมายสงผลใหไทยไมสามารถยกระดับธุรกิจ
โรงแรมไปสูกลุมนักทองเที่ยวคุณภาพและราคาสูงได รัฐบาลตองปราบปราม และเรงรัดใหโรงแรมและหองพักทํา
ใหถูกกฎหมาย เพื่อไมใหเปนอุปสรรคตอการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย (ขาวสด,2558:ออนไลน)
1.2 ปญหาการควบคุมโฮมสเตยที่มีสองมาตรฐาน คือ คือ จะยื่นจดทะเบียนเปนโฮมเสตยไทยหรือไมก็
ไดกฎหมายไมไดบังคับ
1.3 ปญหาการควบคุมดานความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดลอมของที่พักแรมที่ไมใช โรงแรม
ธุรกิจโรงแรมนั้นอยูภายใตการบังคับของพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 ซึ่งไดวางหลักเกณฑตางๆ ดานความ
ปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดลอมเอาไวอยางดีอยูแลว และหากผูประกอบธุรกิจโรงแรมใดไมปฏิบัติตามก็จะ
มีโทษตามที่กฎหมายกําหนด แตสําหรับที่พักเพื่อการทองเที่ยวอื่น คือ ที่พักแรมซึ่งมีหองพักไมเกิน 4 หองและผู
เขาพักไมเกิน 20 คน กับที่พักแรมรูปแบบพิเศษ ไมอยูในความหมายของโรงแรมจึงทําใหไม อยูภายใตการบังคับ
ของพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 จึงทําใหมีปญหาดานความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดลอมที่ไมได
รับการดูแลที่ดี
2. ปญหาเกี่ยวกับการลงทุนอุตสาหกรรมทองเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
2.1 ไมมีกลไกสงเสริมการทองเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของภาครัฐ ธุรกิจทองเที่ยวเปนกลุม
ที่รัฐสงเสริมใหมีการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนลําดับที่ 13 แตไมมีการสงเสริมการลงทุนอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวอยางชัดเจนเปนรูปธรรม ซึ่งดูไดจากประกาศ คําสั่งที่ออกโดยคณะรักษาความสงบแหงชาติไมมีฉบับใด
เลยที่สงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมทองเที่ยว
2.2 ปญหาการมีสวนรวมของประชาชนในการออกแบบและการพัฒนาพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ การ
จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเปนนโยบายของรัฐ แตขาดการประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบอยางทั่วถึง
2.3 ปญหาการจัดการแรงงานตางดาวในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน แรงงานตางดาวเปนแรงงานไมอยู
ถาวรไมยึดติดกับนายจางและประเภทของการทํางาน ซึ่งสวนใหญเปนแรงงานไรฝมือ เมื่อไดรับการฝกฝมือใน
ระดับหนึ่งก็จะเคลื่อนยายเขาสูพื้นที่ที่มีอัตราคาจางและโอกาสในการทํางานที่สูงกวา (สํานักงานสภาที่ปรึกษา
เพื่อพัฒนาแรงงานแหงชาติ,2558:ออนไลน)
2.4 ปญหาการจัดหาที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่ผูอยูอาศัยเดิมไมยอมออกจากพื้นที่
ปญหาขอกฎหมาย
1. ปญหากฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมที่พักแรม
1.1 ปญหาขอกฎหมายในการควบคุมโรงแรมที่ไมไดรับใบอนุญาต
1.1.1 พระราชบั ญญั ติ ควบคุม อาคาร พระราชบั ญ ญัติ ผัง เมือง เปน อุปสรรคตอการขอ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ทําใหมีโรงแรมที่ไมผานการไดรับใบอนุญาตตองประกอบการโรงแรมโดยไมมี
ใบอนุญาตกลายเปนโรงแรมเถื่อน
1.1.2 บทลงโทษตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 ไมรุนแรง
1.2 ไมมีกฎหมายควบคุมธุรกิจโฮมสเตย
1.3 ไมมีกฎหมาย กฎ ขอบังคับควบคุมที่พักแรมที่ไมใชโรงแรม
2. ไมมีกฎหมายจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนเพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน หากนักลงทุนจะเขา
มาประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะตองศึกษากฎหมาย และตองดูคําสั่ง และประกาศตางๆ อีกหลายฉบับ
ดังนั้น จึงควรจะมีการเรงดําเนินการใหมีกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษออกมาใชเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติของนัก
ลงทุน
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการทองเที่ยวและการลงทุนของประเทศไทย
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย
2. เพื่อศึกษาปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมายเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในบทบัญญัติของกฎหมาย
เกี่ยวกับการสงเสริมการทองเที่ยวและการลงทุนของไทย วามีปญหาอยางไรและควรแกไขอยางไร
3. เพื่อศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมการทองเที่ยวและการ
ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยกับของตางประเทศวาเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร
4. เพื่อเสนอแนะมาตรการของกฎหมายที่เหมาะสมมาเปนแนวทางแกไขกฎหมายไทยในการสนับสนุน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวในเขตเศรษฐกิจชายแดนของไทยใหมีประสิทธิภาพและทัดเทียมนานาประเทศ

กรอบแนวคิดในการทําวิจัย

ภาพประกอบที 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย (Conceptual Framework)
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น



วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนแบบสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) ที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดย
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ครอบคลุมเนื้ อหาตามวัตถุประสงคและกรอบแนวคิ ดของการวิจัย
โดยกลุมเปาหมายที่เลือกในการสัมภาษณหาขอมูล นั้นเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย คือบุคลากรผูที่มี
ความชํานาญและประสบการณในเรื่องการทองเที่ยวและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
มาใชในกระบวนการสอบสวน คือ กลุมนักทองเที่ยว กลุมนักวิชาการดานกฎหมายทองเที่ยว กลุมธุรกิจเกี่ยวกับ
การทองเที่ยวกลุมเจาหนาที่ของรัฐผูดูแลเกี่ยวกับการทองเที่ยว

วิธีการเก็บขอมูล
1. การสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth Interview) คือสัมภาษณประชากรและกลุมตัวอยางโดย
เรียงลําดับประเด็นคําถามตามแบบฟอรมสัมภาษณเชิงลึก
2. บันทึกการสนทนาในกระดาษ เครื่องบันทึกภาพ และเครื่องบันทึกเสียง
แหลงทุติยภูมิ ไดมาจากการศึกษาเอกสารจากตัวบท กฎหมาย ตําราทางวิชาการ งานวิจัย ดุษฎีนิพนธ
บทความจากวารสารหรือนิตยาสารทากฎหมาย เอกสารประกอบการสัมมนา สถิติ ขอมูลจากเว็ปไซตทาง
อินเตอรเน็ตทั้งของประเทศไทยและของตางประเทศ เกี่ยวกับการทองเที่ยวและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนประกอบกับการสัมภาษณเชิงลึก เพื่อเปนขอมูลในการวิเคราะหปญหา สรุปและขอเสนอแนะ

สรุปผลการวิจัย
การศึกษาเรื่องปญหาการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมการทองเที่ยวและการลงทุนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย แบงการศึกษาหลักเปนสองสวนคือ การควบคุมสถานที่พักแรมเพื่อการทองเที่ยว
และปญหาเกี่ยวกับการลงทุนอุตสาหกรรมทองเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิ เศษชายแดน ศึกษาเปรียบเทียบกับ
กฎหมายของตางประเทศแลวนํามาวิเคราะหขอมูลเพื่อใหไดมาซึ่งขอเสนอแนะ ดังนี้
1. การควบคุมสถานที่พักแรมเพื่อการทองเที่ยว มีปญหาที่สําคัญคือ 3 ประการ คือ
1.1 การควบคุมโรงแรมที่ไมไดรับใบอนุญาต สาเหตุของการเกิดโรงแรมเถื่อนมี 2 กรณี คือ
ปญหาการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมทําไดยากเพราะติดกฎหมายหลายฉบับ โดยผูประกอบการในกลุม
นี้ตองการที่จะขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมใหถูกตองแตก็ติดปญหาที่กฎหมายหลายฉบับ เชน ติดป ญหา
เรื่องที่จอดรถตามกฎหมายควบคุมอาคารที่กําหนดใหโรงแรมตองมีที่จอดรถ แตโรงแรมขนาดเล็กบางแหงมีพื้นที่
จํากัดจึงไมมีที่จอดรถทําใหไมผานกฎหมายควบคุมอาคาร ปญหาเรื่องหามกอสรางโรงแรมตามกฎหมายผังเมือง
และปญหาการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่โ รงแรมขนาดเล็กไมสามารถทําไดเนื่องจากมี
งบประมาณที่สูงและไมมีความรูดานการทําวิจัยหรือการประเมินตางๆ อีกกลุมหนึ่งเปนกลุมที่ผูประกอบกิจการ
โรงแรมมีเจตนาทุจริตไมของใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม เนื่องมาจากอาจเห็นวาโทษในการประกอบ
กิจการโรงแรมโดยไมไดรับใบอนุญาตนั้นไมรุนแรง
1.2 การควบคุมโฮมเสตย ไมมีกฎหมายฉบับใดบังคับใหธุรกิจโฮมสเตยตองผานการตรวจสอบ
มาตรฐานจากสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยวแตอยางใด และบทลงโทษของการไมปฏิบัติตามระเบียบเหลานั้นก็คือการ
ยึดปายมาตรฐานโฮมสเตยคืนเทานั้น โดยไมมีบทลงโทษประการอื่น ในประเทศจีนมีระเบียบสําหรับสิ่งอํานวยความ
สะดวกของโฮมสเตย ที่ควบคุมดานความปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงคกําหนดการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกใน
โฮมสเตย ดานสุขอนามัยกําหนดใหโฮมสเตยจะตองจัดใหมีอุปกรณดานสุขอนามัยและสุขาภิบาลตามที่กฎหมาย
กําหนด เชน กําหนดใหในหองพัก และหองน้ําแตละหอง จะตองมีการระบายอากาศและแสงสวางที่เพียงพอ
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1.3 การควบคุมดานความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดลอมของที่พักแรมที่ไมใชโรงแรม
มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 ใหความหมายไมครอบคลุมที่พักแรมบาง
ประเภท ซึ่งตางจากสหรัฐอเมริกา ที่ใหความหมายของโรงแรม (Hotel) คอนขางกวางและคลอบคลุมถึงสถาน
ประกอบการไมวาจะเรียกชื่อวาอยางไร หากมีลักษณะเปดใหบุคคลทั่วไปเขาพักโดยมีคาตอบแทนอันเปนการ
ประกอบธุรกิจตามปกติของผูใหบริการที่พักนั้นแลว ก็จัดเปนโรงแรมได และประเทศสหรัฐอเมริกา ก็มีกฎหมาย
ควบคุมดานความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดลอมในที่พักแรม คือ ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.
1948 รักษาความปลอดภัยใหแกนักทองเที่ยวที่มีขอจํากัดทางกายภาพ กฎหมายตัวเรือด ใชบังคับแกผูประกอบ
ธุรกิจที่พักแรมทุกแหงในรัฐมินเนโซตา ใหปฏิบัติการกําจัดและปองกันการแพรระบาดของตัวเลื อกภายในที่พัก
แรม ระเบียบแหงการสูบบุหรี่แหงมลรัฐยูทาห ซึ่งมีมาตรการเรื่องเขตปลอดบุหรี่ในที่พักแรม รัฐบัญญัติคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงมลรัฐแคลิฟอรเนียซึ่งบังคับใหผูประกอบธุรกิจที่พัก เชน โรงแรม รีสอรท หรือที่พักเชิงนิเวศ
ตางๆ ที่มีแนวโนมจะดําเนินงานกระทบกระเทือนตอสิ่งแวดลอม ตองทําการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
โดยจัดทําเปน “รายงานผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สาธารณรัฐมัลดีฟส ก็มีกฎหมายควบคุมมาตรฐานของที่พัก
แรม คือ ระเบียบวาดวยการปองกันอนุรักษสิ่งแวดลอมในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่มีเจตนารมณที่จะปกปอง
สิ่งแวดลอมในอุตสาหกรรมทองเที่ยว และดานสุขอนามัยก็หามรีสอรททํากิจกรรมใดที่จะกอใหเกิดการปนเปอน
ตอแหลงกักเก็บน้ํา
แตความหมายของโรงแรมตามมาตรา 4 ไมครอบคลุมที่พักแรมซึ่งมีหองพักไมเกิน 4 หองและ
ผูเขาพักไมเกิน 20 คน กับที่พักแรมรูปแบบพิเศษอื่นๆ จึงนําพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 มาใชควบคุมที่
พักแรมที่ไมใชโรงแรมเหลานี้ไมได จึงทําใหเกิดปญหาที่สําคัญ คือ การควบคุมดานความปลอดภัย สุขอนามัย
และสิ่งแวดลอม เชน ไมมีมาตรการบังคับใหตองแตงตั้งผูจัดการเพื่อดูแลเรื่องการจัดทําทะเบียนผูพักแรม จึงทํา
ใหเกิดปญหาอาชญากรรมเขามาหลบซอนในประเทศไทยเปนจํานวนมาก ที่พักแรมบางแหงไมมีมาตรฐานในการ
ทําความสะอาดเครื่องนอน เครื่องใช ไมมีมาตรการควบคุมโรคติดตอ และการนําน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติ หรือ
น้ําบาดาลมาใชอยางไมถูกสุขลักษณะ รวมทั้งการกําจัดขยะโดยวิธีการเผาซึ่งทําใหกระทบตอสิ่งแวดลอมเพราะ
เกิดมลพิษทางอากาศ การเท ปลอยหรือระบายอุจจาระหรือปสสาวะจากอาคารหรือยานพาหนะลงในทางน้ํา ทํา
ใหเกิดมลพิษทางน้ํา ซึ่งที่พักแรมถึงแมไมใชแหลงกําเนิดมลพิษที่มิไดถูกควบคุมการระบายน้ําเสียหรือของเสีย
แตก็ถือวาเปนเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ และยังคงมีหนาที่ในการควบคุมการระบายน้ําเสีย
หรือของเสียใหเปนไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดที่ถูกกําหนดขึ้น (รัฐชฎา ฤาแรง,2556:63)
2. กรณีการลงทุนอุตสาหกรรมทองเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มีประเด็นปญหาที่สําคัญ คือ
2.1 ไมมีกลไกสงเสริมการทองเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของภาครัฐ เพราะคําสั่ง
ของคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ออกมาเพื่อเปนกลไกในการสงเสริมดานการคาและบริการในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนมุงเนนการสงเสริมการคาและลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษดานอื่นๆ แตไมมีกลไกการสงเสริมดาน
การทองเที่ยว
2.2 การมีสวนรวมของประชาชนในการออกแบบและการพัฒนาพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เปนปญหาหนึ่งที่เปนอุปสรรคในการลงทุนในเขตเศรษฐกิจชายแดนทุกเขต เพราะประชาชนยังไมรูไมเขาใจวา
เขตเศรษฐกิจพิเศษคืออะไร และเมื่อกอตั้งเสร็จแลวประชาชนจะไดรับประโยชนอยางไรบาง
2.3 ปญหาการจัดการแรงงานตางดาวในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน หัวใจหลักของปญหาใน
ขอนี้ คือ จะมีวิธีการบริหารจัดการอยางไรใหแรงงานตางดาวทํางานอยูในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยไม
ลักลอบหรือหลบหนีเขามาทํางานในพื้นที่ชั้นใน เชน กรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑลเพราะมีอัตราคาจางที่สูง
กวา ซึ่งจากการศึกษาพบวา เรื่องการจัดการแรงงานตางดาวในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมีปญหาสําคัญคือ
เรื่องการจดทะเบียนแรงงานตางดาว นายจางไมพาแรงงานไปขึ้นทะเบียนใหถูกกฎหมายเพราะมีคาใชจาย
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น



คอนขางสูงและนายจางตองสํารองจายไปกอน และหากลูกจางไดรับใบอนุญาตแลวทํางานไปสักระยะจนมีฝมือที่
ดีขึ้นก็จะมีคนมารับเพื่อเขาไปทํางานยังพื้นที่ชั้นใน ปญหาคาจางแรงงาน และปญหาการพัฒนาฝมือแรงงาน
2.4 ปญหาการจัดการที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เปนปญหา คือ อยูๆ รัฐบาลก็ใชมาตรา 44
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ออคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ที่ 17/2558 เรื่องการจัดหาที่ดินเพื่อใชประโยชนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ความสําคัญของคําสั่งหัวหนาคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ ที่ 17/2558 นั้นไดทําการเพิกถอนปาสงวนแหงชาติ เพิกถอนเขตปาไมถาวรตามมติ
คณะรัฐมนตรี เพิกถอนเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน และถอนสภาพที่ดินอันเปนสา
ธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันตามแนวเขตแผนที่ในคําสั่งนี้ ใหตกเปนที่ราชพัสดุ เพื่อนํามาใช
เปนพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ทําใหประชาชนที่อยูในพื้นที่มากอนปรับตัวไมทันและไมยอมออกจากพื้นที่ จึงไม
สามารถนําพื้นที่นั้นไปใชประโยชน หรือสงมอบใหผูที่เกี่ยวของนําไปกอสรางสาธารณูปโภคตางๆ ได

อภิปรายผล
จากการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยพบวาในการศึกษาเรื่องปญหาการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริม
การทองเที่ยวและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทยมีผลที่ไดจากการศึกษา ดังนี้
1. การควบคุมที่พักแรมเพื่อการทองเที่ยว มีปญหา คือ การควบคุมโรงแรมเถื่อน การควบคุมโฮมเสตย
และการควบคุมที่พักแรมที่ไมใชโรงแรม
1.1 การควบคุมโรงแรมที่ไมไดรับใบอนุญาต โรงแรมเถื่อนเกิดจากสาเหตุสําคัญ 2 กรณี คือ
กรณีแรก การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมทําไดยากเพราะติดกฎหมายหลายฉบับ
ไดแก กฎหมายควบคุมอาคาร ซึ่งไมอนุญาตใหนําอาคารขนาดเล็ก หรื อบานมาปรับเปลี่ยนโครงสรางใหเปน
โรงแรม ดังนั้น โฮมสเตย เกสเฮาร บังกะโลและรีสอรท ที่มีหองพักในหลังเดียวกันไมเกิน 10 หอง หองแถว
ตึกแถวที่ดัดแปลงเปนโรงแรม โรงแรมที่เปนอาคารอยูอาศัย หรืออยูอาศัยรวม จึงไมสามารถขอใบอนุญาต
ประกอบโรงแรมไดเพราะไมผา นหลักเกณฑของกฎหมายควบคุมอาคาร แตอยางไรก็ตามในป พ.ศ.2559 ไดมี
การออกกฎกระทรวง กําหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใชประกอบธุรกิจโรงแรมพ.ศ. 2559 อนุญาตให
โรงแรมประเภทที่ 1 คือ ใหบริการหองพัก และประเภทที่ 2 คือ ใหบริการหองพัก หองอาหาร ที่มีอยูแลวซึ่งไดมี
การปรับปรุงแกไขใหมีลักษณะหรือมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารตามที่กฎหมายกําหนด สามารถขอ
อนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมได ซึ่งก็สามารถแกไขปญหากิจการโรงแรมที่ตองการขอ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมไดสวนหนึ่ง ปญหาที่จอดรถ พบวา กฎกระทรวงป 2555 กําหนดใหโรงแรมที่
มีหองโถงและพื้นที่เพื่อการพาณิชย 300 ตารางเมตรขึ้นไปตองมีที่จอดรถ หากเปนกรุงเทพฯ เอาเฉพาะพื้นที่นั้น
หารดวย 120 ออกมาเปนจํานวนที่จอดรถที่ตองมี ถาเปนตางจังหวัดหารดวย 240 ถาหองโถงและพื้นที่เพื่อการ
พาณิชยไมถึง 300 ตารางเมตร ไมตองมีที่จอดรถก็ได โดยนิยามหองโถงคือล็อบบี้โรงแรม ไมนับทางเดินหนา
หองพัก ถามีหลายอาคารตองนําพื้นที่หองโถงและพื้นที่เพื่อการพาณิชยทั้งหมดรวมกันถาอยูบนเกาะไมมีที่จอด
รถได สําหรับผังเมืองไดมีการแกไขเรื่องของผังเมือง ที่เปดใหโรงแรมขนาดเล็กสามารถเปดใหบริการไดในทุกผังสีที่
เปนที่อยูอาศัย และจากการผอนปรนในกฎหมายเรื่องดังกลาว ทําใหมีโรงแรมขนาดเล็กยื่นใบขออนุญาตประกอบ
ธุรกิจโรงแรมมากขึ้น แตขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการตรวจสอบเพื่อออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
กรณีที่ สอง เจ าของที่ พักแรมมี เจตนาทุ จริต ที่จ ะไมขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม
เพราะการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตองทําตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด เชน มาตรฐานดานความ
ปลอดภัย โครงสรางอาคารตองมีความคงทน แข็งแรง มีระบบการจัดทําทะเบียนผูพักแรม มี การนําอุปกณรักษา
ความปลอดภัยตาง เชน อุปกรณดับเพลิง กลองวงจรปดมาใชในที่พักแรม พรอมทั้งตองมีพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย มีมาตรการดานสุขอนามัย และสิ่งแวดลอม ซึ่งหากทําใหถูกตองและไดมาตรฐานตามที่กฎหมาย
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กําหนดผูประกอบการตองลงทุนสูงมาก จึงหลีกเลี่ยงโดยการไม ขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมเพื่อลด
ตนทุนในการประกอบกิจการ ดังนั้น โรงแรมเถื่อนสวนมากจึงไมไดมาตรฐานเมื่อเกิดเหตุรายแรง นักทองเที่ยวก็
จะไมไดรับความคุมครองหรือรับผิดชอบความสูญเสียหายที่เกิดขึ้น เหตุผลประการสําคัญที่ยังทําใหมีโรงแรม
เถื่อนจํ านวนมากนั้นเปนเพราะวา บทลงโทษตามพระราชบัญญั ติโรงแรม พ.ศ.2547 ไมรุน แรง จึ งทําให
ผูประกอบการโรงแรมเถื่อนไมเกรงกลัว โดยผูที่ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไมไดรับอนุญาตจะมีโทษเพียงตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งหมื่น
บาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู ซึ่งที่ผานมามีการจับกุมโรงแรมประมาณ 20-30 แหง และมีบทลงโทษตั้งแตปรับ
3,000 บาท, ปรับ 5,000 บาท, ปรับ 10,000 บาท และที่เห็นสูงสุดคือปรับ 12,000 บาท กรณีลงโทษปรับ
รายวันยังไมมีการนํามาใช สวนบทลงโทษจําคุก มีอยูประมาณ 1-2 กรณีที่ศาลสั่งลงโทษจําคุก 3 เดือน รอลง
อาญา 2 ป ดังนั้น จึงตองมีการแกไขบทลงโทษใหมีความรุนแรงขึ้น คือ การปรับโทษจําคุกจากไมเกิน 1 เปน
จําคุกไมเกิน 5 ป ปรับจาก 20,000 บาท เปน 200,000 บาท เพื่อใหผูประกอบการโรงแรมเถื่อนมีความเกรง
กลัวกฎหมายมากขึ้น
1.2 การควบคุมโฮมสเตย ในพื้นที่ เศรษฐกิจชายแดนหากจะลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจที่พักแรม
สวนมากจะเหมาะกับการทํา ธุรกิจโฮมสเตยมากกวาที่พักแรมรูปแบบอื่นๆ และสําหรับธุรกิจโฮมสเตยนั้นมี
มาตรการควบคุมมาตรฐาน 8 ดาน ตามประกาศเกี่ยวกับการกําหนดใหใชเครื่องหมายรับรองมาตรฐานโฮมสเตย
ไทย พ.ศ.2548 และมีประกาศสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว เรื่อง กําหนดมาตรฐานบริการทองเที่ยวมาตรฐาน
โฮมสเตยไทย พ.ศ. 2551 ระเบียบสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยววาดวยการประเมินมาตรฐานโฮมสเตยไทย
พ.ศ. 2552 ระเบียบสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยววาดวยการใชเครื่องหมายรับรองมาตรฐานโฮมสเตยไทย พ.ศ.
2551 ซึ่งประกาศและระเบียบเหลานี้ออกมาเพื่อกําหนดมาตรฐานในธุรกิจโฮมสเตย โดยใหธุรกิจโฮมสเตยจด
ทะเบียนตอสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อควบคุมมาตรฐานดานที่พัก ดานอาหารและโภชนาการ ดานความ
ปลอดภัย ดานการจัดการ ดานกิจกรรมทองเที่ยวดานสภาพแวดลอม มาตรฐานดานมูลคาเพิ่ม ดานการสงเสริม
การตลาด อันเปนระเบียบที่ออกมาเพื่ อมุง ควบคุม ธุรกิจโฮมสเตยและเพื่ อคุ มครองความปลอดภัยใหแก
นักทองเที่ยวเปนหลัก อยางไรก็ตาม ประกาศและระเบียบดังกลาวจะถูกนํามาใชเฉพาะแตโฮมสเตยที่มีความ
ประสงคใหสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยวตรวจสอบมาตรฐานเทานั้น ซึ่งไมมีกฎหมายฉบับใดบังคับใหธุรกิจโฮมส
เตยตองผานการตรวจสอบมาตรฐานจากสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยวแตอยางใด และบทลงโทษของการไม
ปฏิบัติตามระเบียบเหลานั้นก็คือการยึดปายมาตรฐานโฮมสเตยคืนเทานั้น โดยไมมีบทลงโทษประการอื่น ทําใหผู
ประกอบธุรกิจโฮมสเตยสวนมากไมยื่นขอเครื่องหมายรับรองมาตรฐานโฮมสเตยไทยเพื่อเปนการลดตนทุนในการ
ทําธุรกิจ ทําใหมีผลกระทบกับกลุมโฮมสเตยที่ดําเนินการตามมาตรฐาน 8 ดานและไดเครื่องหมายรับรอง
มาตรฐานโฮมสเตยไทยที่ตองลงทุนสูงกวา แตมีผูเขามาพักแรมนอยกวาโฮมสเตย ที่ไมไดมาตรฐานดวยเหตุผล
ที่วามีหองพักราคาที่แพงกวา ดังนั้นจึงตองมีการปรับแกกฎหมายโดยบังคับใหโฮมสเตยทุกแหงตองยื่นขอ
เครื่องหมายรับรองมาตรฐานโฮมสเตยไทย เพื่อใหโฮมสเตยทุกแหงมีมาตรฐานเหมือนกันหมดทุกแหง เพื่อเปน
การคุมครองความปลอดภัยใหแกนักท องเที่ยว และเพิ่มความนาเชื่อถือใหกับที่พักแรมในประเทศไทย สําหรับ
กรณีการกําหนดโทษตองกําหนดโทษในลักษณะที่เหมือนกับมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547
กําหนดคือ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับอีกวันละ
ไมเกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู เพราะจะมีลักษณะเปนโทษที่ผูฝาฝนไดรับผลกระทบอยางเปน
รูปธรรม
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การศึกษากฎหมายตางประเทศพบวา ประเทศจีนมีระเบียบสําหรับการจัดการสิ่งอํานวยความ
สะดวกของโฮมสเตย ซึ่งมีวัตถุประสงคกําหนดการจัดการสิ่ งอํานวยความสะดวกในโฮมสเตย และมีมาตรการ
ดานความปลอดภัย เชน กําหนดหนาที่ใชความระมัดระวังสอดสองของผูจัดการโฮมสเตย มาตรการปองกัน
อันตรายจากสิ่งปลูกสราง มาตรการปองกันอัคคีภัย ดานสุขอนามัย มีมาตรการดานสุขลักษณะ และอนามัย เชน
กําหนดใหในหองพัก และหองน้ําแตละหอง จะตองมีการระบายอากาศและแสงสวางที่เพียงพอ ตองรักษาความ
สะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยของอุปกรณและสภาพแวดลอมภายในโฮมสเตย ควบคุมคุณภาพของน้ําดื่ม
การควบคุมโรคติดตอ และมาตรการดานสิ่งแวดลอม ตองมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ถาเจาของกิจการ
ไมยื่นสงขอแถลงผลกระทบสิ่งแวดลอมจะถูกลงโทษปรับ
1.3 การควบคุมดานความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดลอมของที่พักแรมที่ไมใชโรงแรม
เนื่องจากที่พักแรมที่มีหองพักไมเกิน 4 หอง และมีผูพักแรมไมเกิน 20 คน และที่พักพิเศษรูปแบบอื่น เชน บาน
ตนไม บานรถ บานแพริมน้ํา ไมใชโรงแรมตามความหมายของโรงแรมในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติโรงแรม
พ.ศ.2547 จึงทําใหที่พักแรมเหลานี้ ไมมีมาตรฐานดานความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดลอมจึงทําใหเกิด
ปญหา ดังตอไปนี้
1. ดานความปลอดภัย
1.1 ไมมีการแตงตั้งผูจัดการที่พักแรม ซึ่งถาเปนโรงแรมจะตองมีการแตงตั้งผูจัดการโรงแรมตามมาตรา
30 และมีคุณสมบัติตามมาตรา 33 โดยผูจัดการโรงแรมจะเปนผูที่ทําหนาที่ในการบริหารจัดการโรงแรมในทุกๆ
เรื่อง ทั้งหนาที่ดูแลรักษาความปลอดภัยตามมาตรา 34 (5) (8) และมีหนาที่จัดทําทะเบียนผูพักแรมตามมาตรา
35 คือ มีการอบรมผูจัดการโรงแรมเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานโรงแรม การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต การบริหาร
ความเสี่ ยง ระบบบั ญชี การเงิ น กลยุท ธการตลาดและการขาย กฎหมาย การบริหารงานบุ คคล ตลอดจน
วิสัยทัศนและภาวะผูนํา อีกทั้งผูจัดการโรงแรมยังมีหนาที่ในการดูแลเรื่องสุขอนามัย และสิ่งแวดลอมดวย แตเมื่อ
ที่พักแรมที่ไมใชโรงแรมไมไดอยูภายใตการควบคุมของพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 การไมแตงตั้งผูจัดการ
โรงแรมจึงไมผิดกฎหมาย แตมีผลเสียตอการบริหารจัดการที่พักแรม คือ ผูที่ดูแลที่พัก แรมเหลานี้จะไมผานการ
อบรมหลักสูตรการบริหารงานโรงแรม ทําให ไมทราบกระบวนการหรือหนาที่ในการรักษาความปลอดภัยของผู
พักแรมหรือนักทองเที่ยว เชนมาตรการ ดานดูแลรักษาสภาพของโรงแรมใหมีความมั่นคงแข็งแรง และจัดใหมี
ระบบการปองกันอัคคีภัย หรือการจัดทําทะเบียนผูพักแรมวาตองทําอยางไร และหากเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นบุคคล
เหลานี้ก็ไมมีทักษะในการแกไขปญหา หรือการระวังภัยกอนเกิดเหตุ
1.2 การจัดทําทะเบียนผูพักแรม ไมมีกฎหมายกําหนดใหที่พักแรมที่ไมใชโรงแรมตองจัดทําทะเบียนผู
พักแรม ซึ่งตามมาตรา 35 กําหนดใหโรงแรมตองจัดใหมีการบันทึกรายการตางๆ เกี่ยวกับผูพักและจํานวนผูพัก
ในแตละหองลงในบัตรทะเบียนผูพักในทันทีที่มีการเขาพัก จากนั้นรายงานใหนายทะเบียนทราบทุกสัปดาหตาม
มาตรา 36 เหตุผลในการกําหนดมาตรฐานดานนี้ก็เพื่อเปนการตรวจสอบประวัติผูที่ จะเขามาพักแรมวามีความ
เปนมาอยางไร เปนอาชญากรที่ทางการตองการตัวหรือไม เพราะเมื่ออาชญากรเหลานี้ผานดานตรวจคนเขาเมือง
มาแลว รัฐก็หวังจะใหที่พักแรมเปนดานสกัดอีกดานหนึ่งซึ่งเปนการทํางานรวมกันแบบบูรณาการ แตหากที่พัก
แรมไมมีการจัดทําทะเบียนผูพักแรมก็อาจจะเปนแหลงซองสุมของอาชญากรแฝงได
1.3 การนําอุปกรณรักษาความปลอดภัยมาใชในที่พักแรม โรงแรมที่ไดมาตรฐานจะมีการนํา อุปกรณ
รักษาความปลอดภัยตางๆ เชน กุญแจประตูระบบคียการด กลองวงจรปด สัญญาณเตือนไฟไหมโรงแรม อุปกรณ
ดับเพลิง มาใชในการรักษาความปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยว แตที่พักแรมที่ไมใชโรงแรมไมนิยมนําอุปกรณ
เหลานี้มาใชเพราะลงทุนคอนขางสูง อีกทั้งบางแหงยังไมมีการซอมแซมใหอยูในสภาพดีพรอมใช
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1.4 ไมมีมาตรการกําหนดระบบรักษาความปลอดภัย ถาเปนโรงแรมตามมาตรา 4 จะตองอยูภายใตการ
ควบคุมของกฎกระทรวงกําหนดประเภทและหลักเกณฑการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 โดยขอที่ 4 (4)
กําหนดใหโรงแรมตองจัดใหมีระบบรักษาความปลอดภัยอยางทั่วถึงตลอด 24 ชั่วโมงแตที่พักแรมที่ไมใชโรงแรม
ไมอยูในบั งคับของกฎกระทรวงฉบั บนี้ จึ งทํา ใหไม มีมาตรการรักษาความปลอดภั ยใหกับ นักทองเที่ย ว โดย
เฉพาะที่พักแรมที่อยูในเขตชนบท หรือใกลชิดธรรมชาติ หรือที่พักแรมเชิงอนุรักษก็จะมีเพียง เจาของที่พักแรม
ซึ่ ง อาจเป น คนชรา หรื อ ผู เ ยาว ที่ ยั ง ไม บ รรลุ นิ ติ ภ าวะดู แ ล เมื่ อ เกิ ด เหตุ ร า ยขึ้ น ก็ จ ะไม ส ามารถช ว ยเหลื อ
นักทองเที่ยวได
1.5 การควบคุมดานความมั่นคงแข็งแรงของอาคารและระบบการปองกันอัคคีภัย
กรณีโรงแรมตองทําตาม ของมาตรา 34 (8) คือ การควบคุมดานความมั่นคงแข็งแรงของอาคารและ
ระบบการปองกันอัคคีภัยใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและคําสั่งของเจ าพนักงานทองถิ่น
และเปนไปตามมาตรฐานตามที่กฎกระทรวงกําหนดประเภทและหลักเกณฑการประกอบธุรกิจโรงแรมพ.ศ.
2551 กําหนด ขอ 3 เรื่องของสถานที่ตั้งตองตั้งอยูในทําเลที่เหมาะสม ไมเปนอันตรายตอสุขภาพและอนามัยของ
ผูพักและมีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย ขอ 8 สถานที่จอดรถของโรงแรมที่อยูติดหองพักตองไมมีลักษณะ
มิดชิดและตองสามารถมองเห็นรถที่จอดอยูไดตลอดเวลา รวมถึงขอ 9 และขอ 10 เรื่องการตรวจสอบสภาพ
ความมั่นคง ปลอดภัย แข็งแรงของอาคารดวย แตที่พักแรมที่ไมใชโรงแรมไมอยูในความควบคุมนี้ จึงทําใหมีการ
สรางที่พักแรมที่ไมไดมาตรฐาน เชน มีรูปทรงที่บิดเบี้ยวไมไดสวน ไมมีที่จอดรถที่ปลอดภัย มีทางเขาออกเพียง
ทางเดียว เปนตน
ระบบการปองกันอัคคีภัย มาตรา 34 (5) กําหนดใหจัดใหมีแผนผังแสดงทางหนีไฟไวในแตละชั้นของ
โรงแรมและหองพักทุกหอง และปายทางออกฉุกเฉินไวในแตละชั้นของโรงแรม และกฎกระทรวงกําหนดประเภท
และหลักเกณฑการประกอบธุรกิจโรงแรมพ.ศ. 2551 ขอ 12 อาคารสําหรับใชเปนโรงแรมตองติดตั้งเครื่อง
ดับเพลิง ขอ 13 กําหนดใหตองติดตั้งระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม และขอ 15 กําหนดใหตองมีทางหนีไฟหรือ
บันไดหนีไฟตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารแตจากการสํารวจพบวาที่
พักแรมที่ไมใชโรงแรม เชน โฮมสเตย เกสเฮาส บังกะโล รีสอรท บานแพริมน้ํา หรือหองแถว สวนมากไมมีการ
ติดตั้งอุปกรณดังกลาว สําหรับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กําหนดใหอาคารที่ตองไดรับการ
ตรวจสอบ หมายถึงอาคารที่มี 80 หองขึ้นไปทําใหไมสามารถนํามาตรการตรวจสอบ ปองกันและระงับอัคคีภัยมา
ใชกับที่พักแรมที่ไมใชโรงแรมได
จากการศึกษากฎหมายของตางประเทศพบวา ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็มีกฎหมายควบคุมดานความ
ปลอดภัย คือ ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 ไดกําหนดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงสิทธิ
ของนักทองเที่ยวผูพิการที่จะไมถูกเลือกปฏิบัติและจะไดรับความปลอดภัยจากการใชบริการธุรกิจที่พักแรม มีรัฐ
บัญญัติส งเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตรแหงมลรัฐ แคนซั สที่มีมาตรการเพื่อความปลอดภัย โดยกําหนดใหผู
ประกอบธุรกิจที่พักแรมมีหนาที่แจงเตือนภัยใหนักทองเที่ยวทราบ (Warning Notice Requirements)
2. ดานสุขอนามัย
มาตรา 34 (7) กําหนดใหโรงแรมตองดูแลรักษาความสะอาดดานสุขลักษณะและอนามัยของโรงแรมให
เปนไปตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขและคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุข แต
มาตรการในขอนี้ไมไดใชบังคับกับที่พักแรมที่ไมใชโรงแรม จึงพบวา ไมมีการนําเครื่องนอน เครื่องใชมาฆาเชื้อ จึง
ทําใหมีตัวเรือดอยูในที่นอนและกัดทํารายนักทองเที่ยวที่พักแรม และพบวาที่พั กแรมที่อยูในแหลงน้ําธรรมชาติมี
การนําน้ําขึ้นมาใชโดยไมผานกระบวนการทําใหน้ํานั้นสะอาดเสียกอนจึงทําใหนักทองเที่ยวเกิดอาการแพน้ํา หรือ
มีการสูบน้ําบาดาลขึ้นมาใชโดยไมไดมาตรฐานความลึกที่เพียงพอทําใหไดน้ําที่ไมสะอาดมาใชก็เปนสาเหตุให
นักทองเที่ยวไดรับอันตรายจากการแพน้ํา เชนกัน
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น



จากการศึกษากฎหมายตา งประเทศพบว า ประเทศสหรัฐ อเมริกามี กฎหมายตัว เรือด ที่บัง คับ ใหผู
ประกอบธุรกิจที่พักแรมทุกแหงในรัฐมินเนโซตา ปฏิบัติการกําจัดและปองกันการแพรระบาดของตัวเรือดภายใน
ที่พักแรม ระเบียบแหงการสูบบุหรี่แหงมลรัฐยูทาห กํา หนดวาถาธุรกิจที่พักแรมใด เชน โรงแรม โมเต็ล ที่พัก
แบบบริการอาหารเชาสถานที่อื่นๆ ที่อํานวยความสะดวกดานที่พัก ไดอนุญาตใหสูบบุหรี่ในที่พักแรมแลว จะตอง
กําหนด หองสําหรับสูบบุหรี่ (Smoking Allowed Room) และตองจัดระบบระบายอากาศเพื่อไมใหอากาศใน
หองดังกลาวปะปนกับอากาศในพื้นที่สวนอื่น
สาธารณรัฐมัลดีฟส ก็มีกฎหมายควบคุมมาตรฐานดานสุขลักษณะ คือ ระเบียบวาดวยการปองกัน
อนุรักษสิ่งแวดลอมในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว หามรีสอรททํากิจกรรมใดที่จะกอใหเกิดการปนเปอนตอแหลง
กักเก็บน้ํา และหามนําน้ําบาดาลที่อยูใตรีสอรทตาง ๆ มาใชเปนน้ําอุปโภคหรือบริโภคสําหรับแขกผูมาพัก หรือ
พนักงาน สวนน้ําดื่มจะตองกักเก็บไวอยางปลอดภัย ดวยวิธีที่ไมกอใหเกิดการปนเปอนซึ่งคุณภาพน้ําดื่ ม จะตอง
ไมต่ํากวาคากําหนดโดยหนวยงานผูมีอํานาจ
3. ดานสิ่งแวดลอม ที่พักแรมที่ไมใชโรงแรมไมอยูในการควบคุมของมาตรา 34 (9) ที่กําหนดใหดูแล
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ จึงทํา
ใหมีปญหาที่พักดังกลาวกระทําการที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน การทิ้งน้ําเสียลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ การ
กําจัดขยะโดยไมถูกวิธี เชน การเผาขยะทําใหเกิดมลพิษทางอากาศ
ในตางประเทศ คือ ในสหรัฐอเมริกามีรัฐบัญญัติคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงมลรัฐแคลิฟอรเนีย ซึ่งบังคับให
ผูประกอบธุรกิจที่พัก เชน โรงแรม รีสอรท หรือที่พักเชิงนิเวศตางๆ ที่มีแนวโนมจะดําเนินงานกระทบกระเทือน
ตอสิ่งแวดลอม ตองทําการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยจัดทําเปน “รายงานผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
(Environmental Impact Report-EIR)”
สาธารณรัฐมัลดีฟส ก็มีกฎหมายควบคุมมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม คือ ระเบียบวาดวยการปองกัน
อนุรักษสิ่งแวดลอมในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว กําหนดวากิจกรรมตางๆ จะดําเนินตอไปไดเมื่อไดรับอนุญาต
จากกระทรวงการทองเที่ยวแลว เชน การขุดทะเลสาบหรือแผวถางที่ดิน การกําจัดขยะ หรือสิ่งปฏิกูล และระบบ
บําบัดน้ําเสีย กําหนดใหมีถังขยะที่เพียงพอ และตองคัดแยกขยะแตละประเภทโดยมีฝาปดอยางมิดชิด และหาม
ไมใหเผาขยะ
2. การลงทุนอุตสาหกรรมทองเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ดวยเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจัดตั้งขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ พ.ศ. 2556 ซึ่งเปนกฎหมายที่มีลําดับศักดิ์ต่ํากวากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ เชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กฎหมายที่ดิน กฎหมายสิ่งแวดลอม และกฎหมาย
สงเสริมการลงทุน ทั้งนี้ระเบียบฯ ไมไดใหอํานาจแบบเบ็ดเสร็จ จึงแตทําใหตองอาศัยอํานาจตามกฎหมายตาง ๆ
ที่มีอยูแลว ที่จะยกเวนการบังคับใชกฎหมายบางฉบับ และใหอํานาจ สิทธิ หรือสิทธิประโยชน เพื่อการบริหาร
จัดการของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจึงทําใหเกิดปญหา ดังนี้
2.1 ไมมีกลไกสงเสริมการทองเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของภาครัฐ
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตองอาศัยกลไกของรัฐเขามาสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ทั้งดาน
การคาและบริการโดยสรางกลไกพิเศษเพื่อความคลองตัว ดังนั้น รัฐบาลภายใตการปกครองของคณะรักษาความ
สงบแหงชาติ จึงมีการออกคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติขึ้นมาหลายฉบับ เพื่อเปนกลไกในการสงเสริมดาน
การคาและบริการในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน แตมีปญหาวาคําสั่งของคณะรักษาความสงบเรียบรอยทุกฉบับ
มุงเนนการสงเสริมการคาและลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษดานอื่นๆ แตไมมีกลไกการสงเสริมดานการทองเที่ยว
จึงทําใหการลงทุนในอุตสาหกรรมทองเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษไมมีความแตกตางจากการลงทุนในพื้นที่อื่นๆ
จึงยังไมมีกลุมยอยกิจการกลุมอุตสาหกรรมสนับสนุนการทองเที่ยวมาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษเลยนั่นเอง
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น



2.2 การมีสวนรวมของประชาชนในการออกแบบและการพัฒนาพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจะสําเร็จลุลวงไปไดนั้น ตองมีการทําความเขาใจกับประชาชนใน
พื้นที่ โดยความเขาใจพื้นฐานเลยคือ ใหประชาชนเขาใจวาเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น คือ อะไร และประชาชนจะ
ไดรับประโยชนอยางไร เพราะเมื่อประชาชนเขาใจแลวก็จะลดปญหาการตอตานการสรางธุรกิจตางๆ เชนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษเสิ่นเจิ้นของประเทศจีนไดกําหนดเงื่อนไขการประกอบการไวในขอที่ 4 วา การจางแรงงานที่มิใช
แรงงานดานเทคนิคและบริการจัดการ ตองใชแรงงานจีนซึ่ง“บริษัทจัดหางานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ” ที่ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายนี้เปนผูจัดหามาให ในการนี้ พนักงานและคนงานชาวจีน ทุกคนที่จะทํางานภายในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษตองผานการทดสอบจากบริษัทดังกลาวกอนการจางงานดวย สําหรับแบบของสัญญาจางงานเปนไปตามที่
GPC กําหนด นอกจากนี้ผูประกอบการตองมีมาตรการคุมครองความปลอดภัยในการทํางานและสุขอนามัยของ
พนักงานและคนงานดวย ซึ่งหากประเทศไทยมีขอกําหนดเชนนี้แลวเผยแพรใหประชาชนในพื้นที่ไดทราบก็จะลด
แรงตอตานการลงทุนได แตประชาชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนทั้ง 10 เขต สวนมากไมมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเลย เชน ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดตาก ก็มีปญหาวา
มีการใหขอมูลและการสรางความเขาใจใหกับประชาชนยังมีนอยเพราะพื้นที่สวนใหญเปนภูเขาจึงทําใหชาวเขา
เขาไมถึงขอมูลเขตเศรษฐกิจพิเศษ และมีขอเสนอจากภาคประชาชนใหมีการศึกษา เปดเวทีแสดงความคิดเห็น
และประชาพิจารณการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษอยางกวางขวางและจริงจัง เนื่องจากมีความคิดเห็นวาปจจุบัน
ยังเปนเพียงความตองการระดับนโยบายและบางหนวยงานเทานั้น ทําใหยังขาดการมีสวนรวมจากหนวยงานและ
ประชาชนระดับทองถิ่น โดยจะเห็นไดวายังมีความคิดเห็นและขอมูลที่ยังไมชัดเจน ตลอดจนขอมูลที่เกี่ยวของ
เรื่องพื้นที่และขอบเขตยังไมชัดเจน ซึ่งควรทําความเขาใจใหผูมีสวนไดสวนในระดับพื้นที่อยางแทจริงไดมีสวน
รวมดวย (ดิเรก ฟนเขียว,2559:122)
2.3 การจัดการแรงงานตางดาวในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
เรื่องการจัดการแรงงานตางดาวในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมีปญหาสําคัญ คือ 1. เรื่องการจด
ทะเบียนแรงงานตางดาว มีปญหา คือ เมื่อนายจางพาแรงงานไปจดทะเบียนโดยถูกตองตามกฎหมายแลว
แรงงานมีการฝกฝมือในการทํางานจนกลายเปนแรงงานที่มีฝมือ ก็จะเริ่มขยับขยายหาลูทางเขามาทํางานในเขต
พื้นที่ชั้นในที่ไดคาแรงสูงกวา ทําใหนายจางไดรับผลกระทบเพราะนายจางบางคนไดออกเงินคาทะเบียนแรงงาน
ใหกอนประมาณ 3,850 บาทตอคนซึ่งเปนคาใชจายที่สูงมาก เมื่อลูกจางหลบหนีไปทํางานที่อื่นจึงทําใหนายจาง
ตองจางแรงงานที่ผิดกฎหมายมาทํางานเพื่อใหกิจการดําเนินตอไปได ดังนั้นการบริหารจัดการแรงงานตางดาว
ตองมีการปฏิบัติตามหลักสากลคือ การดูแลแรงงานตางดาวที่เขามาอยางถูกตองตามกฎหมายใหไดรับสิทธิ
ประโยชนตามเงื่อนไขที่เหมาะสม ไดรับการคุมครองอยางเทาเทียมในมิติประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การขึ้น
ทะเบียนที่มีคาใชจายตองไดรับสวัสดิการครอบคลุมที่เหมาะสม ไมใหเปนภาระดานงบประมาณและการจัด
สวัสดิการดานอื่น ๆ ของประเทศไทยและประชาชนไทยรวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอพื้นที่แลระดับประเทศ
ตองมีการบริหารจัดการไดอยางเปนระบบ
2. เรื่องคาจางแรงงาน เปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหแรงงานตางดาวเขามาทํางานในเขตพื้นที่ชั้นในมากกวาใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เพราะวามีคาแรงที่สูงกวาในกรณีนี้หากรัฐตองการใหแรงงานตางดาวยังคงอยู
ทํางานในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนรัฐจะตองมีขอยกเวนจากมาตรฐานของพื้นที่นอกเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือ
เชน คาจางขั้นต่ํา ชั่วโมงการทํางาน การทํางานนอกเวลา ประเภทของงานที่สามารถใหคนตางดาวทําได อาชีพ
สงวนสําหรับคนไทย เปนตน
3. การพัฒนาฝมือแรงงาน แรงงานตางดาวที่เขามาทํางานในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนสวนมากจะ
เปนแรงงานกลุมเพื่อพัฒนาฝมือ หรือแรงงานไรทักษะที่ไดรับคาจางขั้นต่ํา ซึ่งอาจทําใหคุณภาพงานที่ไดออกมา
ไมมีคุณภาพและเจาของกิจการตองเสียหายจากงานไรคุณภาพนั้น ทําใหมีตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น ดั งนั้นในเขต
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น



เศรษฐกิจพิเศษตองมีการจัดระบบการฝกทักษะฝมือแรงงานใหทั้งแรงงานไทยและแรงงานตางดาว โดยตองเปน
การฝกทักษะฝมือแรงงานในหลักสูตรที่มีความสอดคลองกับความตองการของเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการให
เอกชนหรือผูประกอบการ มีสวนรวมในการออกแบบหลักสูตรและการวางแผนกําลังคนในรายสาขา
4. การประกันสังคมของแรงงานตางดาว แรงงานตางดาวจะไดรับความคุมครอง 3 กลุม ไดแก กลุม
แรก แรงงานตางดาวที่เขาเมืองถูกตองตามกฎหมาย กลุมที่สอง แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองแตผานการ
พิสูจนสัญชาติเรียบรอยแลว มีหนังสือเดินทางชั่วคราว หรือเอกสารรับรองบุคคล และใบอนุญาตทํางาน กลุมที่
สาม แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง แตไดรับการผอนผันตามมติของคณะรัฐมนตรีใหรับจางทํางานเปนการ
ชั่วคราวระหวางรอการสงกลับ (สํานักงานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแหงชาติ,2558:48)
แตแรงงานในเขตเศรษฐกิจสวนมากจะอยูในกลุมยกเวนจึงทําใหไมไดรับสิทธิ ในการประกันสังคม จึงมี
ปญหาเมื่อเวลาเจ็บปวยจากการทํางานก็จะไมไดรับการคุมครองสิทธิใดๆ ถาเจ็บปวยมากๆ หรือเกิดอุบัติเหตุก็
ตองไปโรงพยาบาล และรัฐบาลไทยก็ตองออกคาใชจายในสวนนี้ใหตามหลั กมนุษยธรรม ดังนั้นหากตองการให
เกิดความคุมครองแรงงานกลุมนี้ รัฐบาลโดยสํานักงานประกันสังคมตองแกเงื่อนไขขอยกเวนโดยใหมีความ
ครอบคลุมแรงงานในกลุมนี้ แตอาจทําเฉพาะในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเทานั้น เพื่อใหแรงงานกลุมนี้ไดรับความ
คุมครอง และภาครัฐอาจมีมาตรการสงเสริมการจางงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษผานมาตรการอุดหนุนหรือการให
สิทธิประโยชนอื่น ๆ เพิ่มเติมเปนตน

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้
จากการศึกษาเรื่องปญหาการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมการทองเที่ยวและการลงทุนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย วิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. การควบคุมสถานที่พักแรมเพื่อการทองเที่ยว
1.1 ตองมีการแกไขบทกําหนดโทษตามมาตรา 59 ซึ่งแตเดิมบัญญัติวา ผูประกอบกิจการโรงแรมโดย
ไมไดรับใบอนุญาต “ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับ
อีกวันละไมเกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู” เปน
“ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งถึงหาปหรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับอีก
วันละไมเกินหนึ่งหมื่ นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู ” ซึ่งเปนการเพิ่มอัตราโทษใหหนักขึ้นเพื่อผูประกอบธุรกิจ
โรงแรมเถื่อนจะไดเกรงกลัวแลวมาขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมใหถูกตองตามกฎหมาย
1.2 ตองมีกฎหมายกําหนดมาตรฐานใหโฮมสเตยทุกแหงมาจดทะเบีย นโฮมสเตยไ ทย เพื่ อใหไ ด
มาตรฐานเดียวกันทั้งหมด เหมือนประเทศจีนที่ออกระเบียบสําหรับการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกของโฮมส
เตยมาใชกับโฮมสเตยทุกแหง
1.3 ตองออกกฎหมายเฉพาะมาควบคุมดานความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดลอมของที่พักแรมที่
ไมใชโรงแรมทุกประเภทใหมีมาตรฐานเดียวกัน
1.3.1 วางรูปแบบการควบคุมความปลอดภัยของอาคารใหเหมาะสมกับอาคารที่พักแรมที่
ไมใชโรงแรม
1.3.2 ดานสุขอนามัย ใหนํามาตรการตามกฎหมายตัวเรือดของสหรัฐอเมริกาที่ใชบังคับกับที่
พักแรมทุกแหงมาใช และ กําหนดใหที่พักแรมทุกประเภทนําน้ําที่สะอาด มาใชในการอุปโภคและบริโภค
1.3.3 ดานสิ่งแวดลอม ตองกําหนดหามที่พักแรมทุกแหงจัดการขยะดวยวิธีการเผา หรือโยน
ทิ้งแหลงน้ําธรรมชาติ เพราะจะทําใหเกิดมลพิษทางอากาศและทางน้ําได
1.3.4 ตองมีการกําหนดโทษที่เหมาะสมและรายแรง เพื่อใหผูประกอบธุรกิจเกรงกลัว
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2. การลงทุนอุตสาหกรรมทองเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
2.1 รัฐตองออกนโยบายสงเสริมธุรกิจทองเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ดวยการออกระเบียบ
หรือประกาศเพื่อกําหนดสิทธิพิเศษใหกับกลุมธุรกิจทองเที่ยวที่สนับสนุน
2.2 รัฐตองจัดใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมในนโยบายการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน โดยเปดเวทีแสดงความคิดเห็น และประชาพิจารณการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษอยางกวางขวางและ
จริงจัง
2.3 การจัดการแรงงานตางดาวในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมีขอเสนอแนะวา
2.3.1 ตองปรับคาธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนแรงงานใหนอยลง เพื่อจูงใจใหนายจางนําพา
ลูกจางมาขึ้นทะเบียน ซึ่งจะไดลดปริมาณการใชแรงงานที่ผิดกฎหมายที่ทําใหเกิดปญหาดานสาธารณสุข และ
ความมั่นคงของประเทศ
2.3.2 รัฐตองออกมาตรการขอยกเวน เรื่องคาแรงในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนใหตางจาก
มาตรฐานของพื้นที่นอกเขตเศรษฐกิจพิเศษ เชน คาจางขั้นต่ํา ชั่วโมงการทํางาน การทํางานนอกเวลา ประเภท
ของงานที่สามารถใหคนตางดาวทําได อาชีพสงวนสําหรับคนไทย
2.3.3 ตองจัดระบบการฝกทักษะฝมือแรงงานทั้งแรงงานไทยและแรงงานตางดาว โดยสราง
ศูนยฝกทักษะฝมือแรงงานในสาขาที่สอดคลองกับความตองการของเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแตละแหง และ
การใหเอกชนหรือผูประกอบการ มีสวนรวมในการออกแบบหลักสูตรและการวางแผนกําลังคนในรายสาขา
2.3.4 ตองแกเงื่อนไขข อยกเวนโดยใหมีความครอบคลุมแรงงานในกลุมยกเวนไมตองขึ้น
ทะเบียนประกันสังคม แตอาจทําเฉพาะในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเทานั้น เพื่อใหแรงงานกลุมนี้ไดรับความ
คุมครอง
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทําการศึกษาถึงปญหาการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่
ทําใหผูรับบริการทางการศึกษาไดรับการจัดการศึกษาที่ไมไดคุณภาพและมาตรฐาน โดยทําการศึกษาถึงการกํากับ
ดูแลสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการ
แกไขปญหาใหผูรับบริการทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหไดรับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน และเยียวยาผูที่ไดรับความเสียหายจากการรับบริการทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
วิธีดําเนินการวิจัย เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research ) โดยการศึกษาจากเอกสาร
ไดแก ตําราวิชาการ กฎหมาย ดุษฎีนิพนธ ผลงานวิจัย และสื่ออิเล็กทรอนิกสของไทยและตางประเทศ การวิจัย
จะถูกตรวจความถูกตอง ความนาเชื่อถือ และความเที่ยงตรงโดยการสัมภาษณเชิงลึก ( Field Research ) จาก
กลุ ม ประชากรเป า หมายโดยศึกษามาตราการทางกฎหมายในการคุม ครองผู รับ บริการทางการศึ ก ษาของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยผูวิจัยไดดําเนินการภาคสนามจากกลุมประชากรและกลุมตัวอยางในประเทศ ใน
การสํา รวจและสัมภาษณ ทัศนคติของ ผูบริหารสํา นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาองคกรหรือบุคคลที่
เกี่ยวของ ผูบริหารสถานบันอุดมศึกษาเอกชน กลุมอาจารยประจําหลักสูตรหรือผูเกี่ยวของกับหลักสูตร กลุม
ทนายความหรือผูใชกฎหมาย กลุมนิสิต นักศึกษา หรือผูรับบริการทางการศึกษา
ผลการวิจัยพบวา ในปจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก มีทั้งที่เปนมหาวิทยาลัย
วิทยาลัย และสถาบัน เนื่องจากคนในสังคมบางกลุมเขาใจวา การเปดสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนเปนการประกอบ
ธุรกิจประเภทหนึ่งที่ใหผลตอบแทนคอนขางสูง ซึ่งแทจริงแลววัตถุประสงคของการจัดการศึกษาใหกับประชาชน
เปนการแบงเบาภาระของภาครัฐที่ไมสามารถจัดการศึกษาใหประชาชนไดอยางทั่วถึง เพราะการจัดการศึกษา
เป นการลงทุน ที่ ใช เงิน จํ านวนมาก รัฐ จึ งมอบอํา นาจใหเอกชนไปจั ด การศึกษาแทนรัฐ เพื่อเพิ่ม โอกาสทาง
การศึกษาใหแกประชาชน และทําใหป ระชาชนมีความรู ความสามารถ เพิ่มทักษะตางๆ ที่จะใชในการพัฒนา
ประเทศตอไป แตการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนบางแหง จัดการศึกษาโดยไมคํานึงถึงคุณภาพ
และมาตรฐานที่รัฐกําหนดไว กลับแสวงหาแตกําไรจากการศึกษาเพียงอยางเดียว จึงเปนเหตุใหผูรับบริการ
ทางการศึกษาไมไดรับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน อีกทั้งบางสาขาวิชาโดยเฉพาะวิชาชีพเมื่อจบ
การศึกษาไปแลวกลับประกอบวิชาชีพที่ตนเองเรียนไมได ดวยเหตุที่วา สภาวิชาชีพไมรับรองคุณวุฒิ
จากเหตุผลดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงเสนอแนะการแกไขปญหา 3 เรื่อง ไดแก 1) แกไขพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 2) เรื่องที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรดําเนินการ และ 3)
เรื่องที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนควรดําเนินการ
คําสําคัญ : ผูรับบริการทางการศึกษา , ผูประกอบธุรกิจทางการศึกษา , สถาบันอุดมศึกษาเอกชน , การ
บริการทางการศึกษา
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น



Abstract
This thesis is aimed at studying problems regarding educational organization of
private university where the students have not gain the standard and quality education by
studying about university governance and university’s educational organization in order
to be a guideline for solving the problems to the university’s students to be gained the
standard and quality educational organization and to be remedied the students who
received service loss from receiving university’s academic services.
The results of study found that presently, there are many private universities even as
university, college, institute due to the fact that some group of people think that to be
established the private universities can gain a good return on investment. Which in the fact, the
objective of the educational organization for the people in order to share the government’s
duties that cannot organize the education to the people thoroughly because the educational
organization has to invest in a large number of money, then the government assigned the
authority to the private sector to organize the education for the government in order to increase
the educational opportunities to the people and making the people have knowledge, abilities
and increase in different skills that can use to develop the country in further. Since some
private university’s organization organized the education by without taking into standard and
quality consideration that is determined by the government change to try to only benefit from
education, then it is the cause that the students have not received the standard and quality
educational organization. Also some subjects especially professional subjects when graduate
from university but cannot carry on an occupation as their own major as a result of the
qualification is not certified by the council of professional.
From the reasons as aforesaid, then the author suggests to solve the problems as
follows; 1) amend The Private University Act B.C. 2546. 2) The case that The Higher
Education Commission should be carry on. And 3) The case that the private university
should be carry on.
Keyword : Educational service recipients , Educational Operator , Private Higher
Education Institutions , Educational services

บทนํา
การศึกษาแบบดั้งเดิมของไทยสมัยกอน เปนการศึกษาที่เนนความเรียบงายและสวนมากผูกพันอยูกับวัด
เปนเพียงการศึกษาที่เนนเฉพาะการศึกษาความรูพื้นฐานเทานั้น เพียงแตใหผูเรียนสามารถอานออกเขียนได และ
ในขณะเดียวกันก็สอดแทรกจริยธรรมเพื่อกลอมเกลาใหผูเรียนมีจริยธรรมควบคูไปกับการเรียนดวยเสมอ เพราะ
การศึกษาสมัยกอนเด็กๆ ที่จะเรียนหนังสือ จะถูกนําไปฝากไวที่วัด หรือบางที่ก็ถูกเรียกขานวา ศิษยวัด วิธี
การศึกษาคือใหพระเปนอาจารยอบรมสั่งสอน ไมวาจะเปนการศึกษาดานอักขรวิธี กิริยา มารยาทตางๆรวมทั้ง
การอบรมสั่งสอนเรื่อง จริยธรรมคุณธรรรมตาง กอนที่จะถึงวัยที่เติบโตเปนวัยที่ตองใชแรงงาน หรือมีครอบครัว
ตอไปหรือบางคนก็บวชเรียนเพื่อศึกษาในทางพระพุทธศาสนาเพื่อใหเกิดความแตกฉานในระดับที่สูงขึ้น จะเห็น
วาการศึกษาของไทยแบบดั้งเดิมนั้นเปนการศึกษาที่ไมมีกฎเกณฑระเบี ยบแบบแผนที่แนนอน เพราะเปนไปตาม
สภาพชุมชนและสถาบันศาสนาของแตละทองถิ่นนั้นๆการศึกษาสมัยนั้นเพียงแตเปนการการศึกษาตามจารีต
ประเพณีเทานั้น แทนที่จะเปนการศึกษาตามระบบการศึกษาแบบสมัยใหม และในขณะเดียวกันการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาของไทยแบบดั้งเดิมนั้นเปนการศึ กษาอันมีลักษณะเฉพาะสําหรับเจานายหรือลูกหลานของชน
ชั้นสูงเทานั้น เปนการศึกษาศิลปะวิทยาการระดับสูง เพื่อเตรี่ยมสูเปนชนชั้นปกครอง ในขณะที่สามัญชนคน
ทั่วไปหากตองการศึกษาในระดับสูงตองแสวงหาการศึกษาโดยวิธีบวชเรียนตามวัดตางๆ ซึ่งสวนมากแลวก็จะ
ศึกษาเนนไปในทางศาสนวิทยาหรือจริยธรรมเทานั้น
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น



ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเกือบทุกฉบับ ไดบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาไว การศึกษา
ถือเปนการจัดทําบริการสาธารณะเปนอํานาจหนาที่ของรัฐ ซึ่งรัฐตองมีหนาที่ดําเนินการใหเปนตามนโยบายแหง
รัฐในดานการศึกษารัฐตองพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางดานการศึกษาในทุกระดับของการศึกษา เพื่อให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษานั้นตองเปนไปเพื่อการพัฒนาใหผูศึกษามี
ความสมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา ประกอบดวยคุณธรรมและจริยธรรม ควบคูไปกับการศึกษา
เพื่อใหผูศึกษาสามารถใชชีวิตในสังคมและสามาถนําความรูที่ไดจากการศึกษาไปพัฒนาตัวเองและประเทศชาติ
ตอไป การจัดการศึกษานั้นรัฐอาจดําเนินการเองหรือมอบหมายใหเอกชนไปจัดทําบริการดานการจัดการศึกษา
โดยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขึ้น
จากการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยรัฐไดมอบหมายใหกับเอกชนจัดการศึกษาแทน
รัฐ เนื่องจากวารัฐนั้นไมสามารถที่จะจัดการศึกษาไดอยางทั่วถึงเพราะขาดแคลนดานเงินทุนและดานบุคลากร
พรอมทั้งการดําเนินการจัดการศึกษาดังกลาว รัฐจึงมอบหมายใหภาคเอกชนเปนผูดําเนินการจัดการศึกษาแทน
รัฐโดยมีการใชกฎหมายมหาชนควบคูกับการใชกฎหมายเอกชน จากการที่รัฐมอบหมายใหเอกชนดําเนินการใน
ดานจัดการศึกษาแทนรัฐดังกลาว ทําใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนบางแหงใชอํานาจหนาที่เกินขอบเขต หรือมุงที่
จะแสวงหากําไรมากเกินไปจนลืมหลักการจัดการศึกษาใหไดคุณภาพและมาตรฐานตามที่กฎหมายกํา หนด ทําให
ผูรับบริการทางการศึกษาไดรับความเสียหายและยังมีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนบางแหงเปดหลักสูตรโดยไมไดรับ
อนุญาตจากสภาสถาบัน หรือจัดการเรียนการสอนโดยไมคํานึงถึงองคกรวิชาชีพ

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษา แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองผูรับริการทางการศึกษา
ของสถาบั นอุด มศึกษาเอกชนของไทยและต างประเทศแนวคํา พิ พ ากษาศาล มาตรการทางกฎหมาย และ
ผลงานวิจัย
2. เพื่อศึกษาสภาพปญหาขอเท็จจริงและปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการ
คุมครองผูรับบริการทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของไทยวามีปญหาอยางไรและควรแกไขอยางไร
3. เพื่ อ ศึ ก ษาวิ เ คราะห แ ละเปรี ย บเที ย บป ญ หาเกี่ ย วกั บ มาตรการทางกฎหมายในการคุ ม ครอง
ผูรับบริการทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึ กษาเอกชนของตางประเทศวาเหมือนหรือแตกต างกับของไทย
อยางไร
4. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายในการคุมครองผูรับบริการทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนของไทยและตางประเทศที่มีความเหมาะสม เพื่อนํามาปรับใชกับสถานการณปจจุบันใหเกิดประสิทธิภาพ
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ

กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย
แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับมาตราการทางกฎหมายในการคุมครองผูรับบริการทางการศึกษาของสถานบัน
อุดมศึกษาเอกชน ไดศึกษาจากแนวคิดดังตอไปนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการทางการศึกษาของสถานบันอุดมศึกษาเอกชน
2. แนวคิดเกี่ยวกับการใหบริการทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษเอกชน
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค
4. ทฤษฏีและหลักการเกี่ยวกับการอุดมศึกษา
5. บทบาทของรัฐในการดําเนินการทางการศึกษา
6. ผลงานวิจัยที่เกี่ยว
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น



การสัมภาษณเชิงลึกจากกลุมตัวอยางประชากรที่มีทั้งหมด โดยการเลือกตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงจึง
ไดกลุมตัวอยางเปนดังนี้
1. ผูบริหารสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาองคกรหรือบุคคลที่เกี่ยวของ
2. กลุมผูบริหารสถานบันอุดมศึกษาเอกชนหรือผูแทน
3. กลุมอาจารยประจําหลักสูตรหรือผูเกี่ยวของกับหลักสูตร
4. กลุมทนายความหรือผูใชกฎหมาย
5. กลุมนิสิต นักศึกษา หรือผูรับบริการทางการศึกษา

วิธีการวิจัย
1. วิจัยเอกสาร (Documentary Research)
1.1 โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารประกอบกับการเก็บและการวิเคราะหขอมูลภาคสนามและ
นําเสนอผลงานในเชิงวิเคราะหตามกรอบแนวคิดการวิจัย
1.2 เปนการใชวิธีการศึกษาโดยการคนควาและวิเคราะหขอมูลจากหนังสือ บทความทางวิชการ ทฤษฎี
วรรณกรรม รายงานการวิ จัย และตลอดจนศึกษาบทบัญ ญัติ ของกฎหมายอื่น ที่เกี่ย วของโดยการวิ เคราะห
เปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศ ตลอดจนศึกษาถึงมาตราการทางกฎหมายตางๆในการคุมครองผูบริการ
ทางการศึกษาเพื่อนํามาวิเคราะหเชิงคุณภาพจากขอมูลดังกลาว
1.3 การเก็บ ขอมู ลกรณี ศึกษาขอเท็ จ จริง ที่ เกิด ขึ้น เกี่ย วกับมาตรการทางกฎหมายในการคุมครอง
ผูรับบริการทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
2. การออกแบบสัมภาษณ
โดยแบบสัมภาษณไดแบงออกเปน 4 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบสัมภาษณ
ตอนที่ 2 ความเขา ใจเกี่ย วกับ มาตรการทางกฎหมายในการคุ ม ครองผู รับ บริกทางการศึ ก ษาของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักกฎหมายวาดวยมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองผูรับบริการ
ทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ตอนที่ 4 อุปสรรคของการบังคับใชมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองผูรับบิการทางการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

สรุปผลการวิจัย
กลุมที่ 1 ผูบริหารสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาองคกรหรือหนวยงานที่เกี่ยวของสรุปผลสัมภาษณ
ไดดังนี้
ผลจากการสัมภาษณในประเด็นมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองผูรับบริการทางการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนพบวา ผูบริหารสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาองคกรหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
สวนใหญมีความคิดเห็นวาผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนบางแหงยังขาดวิสัยทัศน จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ และขาดการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล ทําใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขาดประสิทธิภาพ ผูรับ
การศึกษาไมมีคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะมีคุณภาพ ประสิทธิผล หรือ ประสิทธิภาพนั้นมักปรวนแปรไปตาม
ผูนําเสมอ ไมเพียงแตขึ้นอยูกับตัวผูนําแลวยังขึ้นอยูกับปจจัยอีกหลายอยางเชน ปจจัยที่มีการบริหารงานที่ดี
ความสามารถในการจัดองคกร และการใชทรัพยากรอยางคุมคาหรือไมอีกดวย และสถาบันอุดมศึกษาเป ด
หลักสูตรและจัดการเรียนการสอนซ้ําซอนกัน ทําใหเกิดการแยงชิงตลาดการศึกษาระหวางสถาบันอุดมศึกษาดวย
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น



กันเองในพื้นที่เดียวกัน โดยไมคํานึงถึงวาบัณฑิตจะวางงาน สงผลใหสถาบันอุดมศึกษาสวนใหญไมไดมีระบบการ
คัดกรองเด็กที่มีคุณภาพมาตรฐานที่แทจริง หากแตเปนระบบเปดโอกาสใหเด็กทุกคนสามารถเขาศึกษาตอได
ทั้งหมดและผูบริหารสถาบันอุดมศึกษายังไมเขาใจบทบาทหนาที่ของการเปนกรรมการสภาสถาบัน และการ
บริหารสถาบั นอุด มศึ กษาอยา งเพี ย งพอ กอใหเกิด ความยอหยอน ผลประโยชนทั บ ซอน การบริหารที่ขาด
ประสิทธิภาพ ขาดทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนและการปกปดหรือไมเปดเผยขอมูลใหนักศึกษาทราบวาหลักสูตร
ของสถาบันที่เปดการเรียนการสอน ไดรับการรับรองหรือไม
และการโฆษณาชวนเชื่อใหนักศึกษามาเรียนหลักสูตรที่สถาบันอุดมศึกษาเปดการเรียนการสอน เมื่อสําเร็จ
การศึกษาจะมีงานทําที่ไดรับผลตอบแทนสูงทําใหผูเรียน สมัครใจเรียน
มีขอเสนอะแนะวาควรที่สถาบันอุดมศึกษาตองเปดเผยขอความจริงเกี่ยวกับหลักสูตรที่ไดรับรองของแต
ละหลักสูตรในการโฆษณารับนิสิตเขาศึกษาตอ เพื่อเปนขอมูลกอนการตัดสินใจเรียนของผูเรียนและเปนการ
ปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาที่หลัง
กลุมที่ 2 ผูบริหารสถานบันอุดมศึกษาเอกชนหรือผูแทน สรุปผลสัมภาษณไดดังนี้
ผลจากการสัมภาษณในประเด็นมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองผูรับบริการทางการศึกษาของ
สถาบัน อุดมศึกษาเอกชน พบว า ผูบ ริหารสถานบั น อุดมศึกษาเอกชนหรือผู แทนส วนใหญ มี ความคิด เห็น ว า
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานภายในสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีความรูความเขาใจตัวบทกฎหมายที่ยังไมดี
พอ ทําใหไมทราบถึงบทบาท อํานาจหนาที่ของตนเอง สงผลใหการบังคับใชกฎหมายขาดประสิทธิภาพ รวมถึง
การประสานงานระหวางหนวยงานที่มีหนาที่กํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาไมวาจะเปนกระทรวงศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สภาสถาบัน และอธิการบดี ซึ่งแตละหนวยงานมีบทบาท อํานาจหนาที่ที่แตกตาง
กัน ทุกหนวยงานจะตองรูบทบาท อํานาจหนาที่ของตนเองแลวจะทําใหการกํากับดูแลเกิดประสิทธิภาพและ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานขาดความเขาใจระบบการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและบทบัญญัติของกฎหมายที่ใชใน
การกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา ทําใหไมเขาใจบทบาทอํานาจหนาที่ของตนเอง และหลักเกณฑการลดหยอน
ภาษีสําหรับผูบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษายังไมอํานวยความสะดวกใหแกผูบริจาคเทาที่ควร เชน การจํากัด
เงินที่สามารถนําไปขอลดหยอนภาษี การกําหนดใหผูบริจาคตองบริจาคใหแกสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
กาหนดเทานั้น เปนตน ทําใหการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษาไมไดรับความสนใจจากผูมีเงินได เมื่อเทียบ
กับการทําบุญ หรือบริจาคเงินใหแกวัดหรือสาธารณะกุศล อีกทั้งการรับรองของสภาการพยาบาลรับรองเปนราย
ป มิไดรับรองตลอดหลักสูต รการศึกษา เนื่องจากสภาพยาบาลเห็นวา แตละป จํานวนนักศึกษาของสถาบั น
อุดมศึกษาจะเพิ่มขึ้น เชน ปแรกมีเฉพาะนักศึกษาปหนึ่ง ปที่สองมีนักศึกษาปหนึ่งและปสอง ปที่สามมีนักศึกษาป
ที่หนึ่ง สอง และสาม ปที่สี่มีนักศึกษาปที่หนึ่ง สอง สาม และสี่ ทําใหสถาบันอุดมศึกษาจะตองเพิ่มอาจารย
รวมถึงอุปกรณในการเรียนการสอนใหเพียงพอตอจํานวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น
มีขอเสนอแนะ อยากใหรัฐมีงบประมาณชวยสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และจัดอบรมระหวาง
เจาหนาที่รัฐผูปฏิบัติงานและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อใหมีความเขาใจในแนวทางปฎิบัติที่ตรงกัน
กลุมที่ 3 อาจารยประจําหลักสูตรหรือผูเกี่ยวของกับหลักสูตรสรุปผลสัมภาษณไดดังนี้
ผลจากการสัมภาษณในประเด็นมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองผูรับบริการทางการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พบวาอาจารยประจําหลักสูตรหรือผู เกี่ยวของกับหลักสูตรสวนใหญมีความคิดเห็นวา
การทํางานของเจาหนาที่รัฐมีขอจํากัด ในบางครั้งไมสามารถดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายได
ดวยเหตุผลบางประการ ประกอบกับวัฒนธรรมของสังคมไทยใหเกียรติและเกื้อกูลกัน มีความเกรงใจผูหลักผูใหญ
ในบานเมือง สถาบันอุดมศึกษาเอกชนสวนมากจะแตงตั้งกรรมการสภาสถาบันเปนบุคคลที่มีบารมีในสังคม ทําให
เจาหนาที่ไมสามารถใชอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายใหอํานาจไวไดอยางเต็มที่ หรือในบางครั้งเจาหนาที่ตอง
ตีความกฎหมายไปในทางที่เปนคุณตอสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และปจจุบันยัง ไมมีกฎหมายที่ใหความคุมครอง
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น



นิสิตนักศึกษาโดยตรง มีแตบทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่ใหความคุมครองแกประชาชนโดยทั่วไป ทําใหนิสิต
นักศึกษาไมทราบถึงสิทธิตางๆ ที่ตนเองพึงไดรับ นิสิตนักศึกษาจึงถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูใหบริการทางการ
ศึกษา ที่มุงหวังกําไรจากการจัด การศึกษาเพียงอยางเดียว จนลืมคํานึงถึงคุณภาพมาตรฐานของบัณฑิตที่จบ
การศึกษาออกไปจะเปนอยางไร โดยสาเหตุหลักของปญหาเรื่องนี้ คือ การที่นิสิตนักศึกษาไมทราบขอมูลที่จําเปน
ตอการตัดสินใจในการเลือกสถานศึกษา เนื่องจากสถานศึกษาหลายแหงใหขอมูลไมครบถวนหรือปกปดข อมูล
เชน หลักสูตรที่เปดสอนไดรับการรับรองหรือรับทราบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสภา
วิชาชีพหรือไม ทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว อีกทั้งปญหาใน
เรื่องคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของชาติ ผลกระทบความพรอมและความเหมาะสมของสถานที่ที่ใชในการจัด
การศึกษา ความซ้ําซอนของหลักสูตรการศึกษา และแนวทางในการผลิตบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษา ลวน
แลวแตสงผลกระทบที่รายแรงที่สุดตอระบบการศึกษาของไทย เกียรติภูมิและศักดิ์ศรีแหงปริญญาบัตร และ
คุณภาพของผลผลิตทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และความพรอมและความเหมาะสมของสถานที่ที่ใชในการ
จัดการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งจะตองจัดใหมีสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาและ
บริการตางๆ ใหเพียงพอเชนเดียวกับการจัดการศึกษาในสถานที่ตั้ง รวมถึงการใหคําปรึกษาทางวิชาการ การแนะ
แนวอาชีพ การจัดบริการสวัสดิการนักศึกษา การจัดสภาพแวดลอม ความปลอดภัย และสิ่งอํานวยความสะดวก
อยางเพียงพอ และสถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งได แตขอเท็จจริงปรากฏวา
สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงตางแขงขันกันเปดสอนในหลักสูตรเดียวกัน หรือใกลเคียงกัน โดยไมคํานึ งถึงเหตุผล
และความจําเปนตามกฎหมาย
กลุที่ 4 ทนายความหรือผูใชกฎหมาย สรุปผลสัมภาษณไดดังนี้
ผลจากการสัมภาษณในประเด็นมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองผูรับบริการทางการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนพบวา ทนายความ สวนใหญมีความคิดเห็นวาคานิยมทางการศึกษาเพื่อ ใหไดปริญญา
โดยไมไดมุงหวังความรูอยางแทจริง สภาพสังคมไทยเปนสังคมที่ใหคุณคากับปริญญาบัตรมากกวาความสามารถ
ของบุคคล และการทํางานของเจาหนาที่รัฐมีขอจํากัด ในบางครั้งไมสามารถดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายได ดวยเหตุผลบางประการ ประกอบกับวัฒนธรรมของสังคมไทยใหเกียรติและเกื้อกูลกัน มีความ
เกรงใจผูหลักผูใหญในบานเมือง สถาบันอุดมศึกษาเอกชนสวนมากจะแตงตั้งกรรมการสภาสถาบันเปนบุคคลที่มี
บารมีในสังคม ทําใหเจาหนาที่ไมสามารถใชอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายใหอํานาจไวไดอยางเต็มที่ หรือใน
บางครั้งเจาหน าที่ตองตีความกฎหมายไปในทางที่เปนคุณตอสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อีกทั้งบทบัญญัติการ
กํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา ไมมุงเนนการลงโทษผูกระทําความผิดแบบประมวลกฎหมายอาญา เพราะเห็นวา
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เปนการจัดการศึกษาระดับปญญาชน ทุกคนมีวุฒิภาวะ มีความรั บผิดชอบตอ
สังคมมากพอ ไมจําเปนตองมีบทลงโทษที่รุนแรงเพื่อปอมปราบผูกระทําความผิด และ มาตรการลงโทษบางอยาง
ไมสามารถใชบังคับไดดีเทาที่ควรจะเปน เชน การยกเลิกการรับรองวิทยาฐานะ การเพิกถอนใบอนุญาต และการ
ไมรับทราบหลักสูตร เนื่องจากเปนบทลงโทษที่จะมีผลกระทบตอนักศึกษาที่ศึกษาอยูเปนจํานวนมาก ทําให
เจาหนาที่รัฐตองคิดอยางรอบคอบ หากไมมีความจําเปนก็จะไมใชมาตรการลงโทษดังกลาว
มีขอเสนอแนะ ควรเพิ่มบทลงโทษทั้งทางแพงและทางอาญาสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาที่ไมได
คุณภาพใหมากกวาปจจุบันและการบังคับใชกฎหมายอยาจริงจัง
กลุมที่ 5 นักศึกษา หรือผูรับบริการทางการศึกษาสรุปผลสัมภาษณไดดังนี้
ผลจากการสัมภาษณในประเด็นมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองผูรับบริการทางการศึกษาของ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนพบว า นั ก ศึ ก ษา หรื อ ผู รั บ บริ ก ารทางการศึ ก ษาส ว นใหญ มี ค วามคิ ด เห็ น
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนควรจะเปดหลักสูตรที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปดรับสมัครนิสิตเรียนวาเปนหลักสูตรที่
ไดรับมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนดและการปกปดหรือไมเปดเผยขอมูลใหนักศึกษาทราบวาหลักสูตรวิชาชีพ
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บัณฑิต วาสภาการวิชาชีพใหการรับรองหรือไม และการโฆษณาชวนเชื่อใหนักศึกษามาเรียนหลักสูตรตางๆของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เปนไปในทาง โฆษณาเกินความเปนจริงเพราะเมื่อสําเร็จการศึกษาจะมีงานทําที่ไดรับ
ผลตอบแทนสูง อีกทั้งสถาบันอุดมศึกษาไมจัดหาอาจารยประจําหลักสูตรตามสัดสวนที่กฎหมายกําหนด รวมถึง
ไมจัดหาหองปฏิบัติการ อุปกรณการเรียนการสอน เปนไปตามที่สภาวิชาชีพกําหนดและสถาบันอุดมศึกษาควร
เปดเผยขอเท็จจริงการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ใหแกผูรับบริการทางการศึกษา
ทราบวา สํานักงานเลขาธิการ คุรุสภามีนโยบายที่จะไมรับรองการจัดการศึกษาหลักสูตรดังกลาวนอกสถานที่ตั้ ง
และเนื่องจากสถานศึกษาหลายแหงใหขอมูลไมครบถวนหรือปกปดขอมูล เชน หลักสูตรที่เปดสอนไดรับการ
รับ รองหรื อ รับ ทราบจากสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาหรื อ สภาวิ ช าชี พ หรื อ ไม ทางสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงขอความรวมมือใหส ถาบันอุดมศึกษาสง
ข อ มู ล ให แ ก สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เพื่ อ ที่ จ ะเผยแพร ใ ห นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาได ท ราบ แต
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาหลายแห ง เพิ ก เฉย ไม ใ ห ค วามร ว มมื อ และไม แ จ ง ข อ มู ล ที่ เ ป น ความจริ ง ต อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
มีขอเสนอแนะสํานักคณะกรรมการอุดมศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรตรวจสอบและติดตามการ
ดํ า เนิ น งานของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนให ม ากว า นี้ และควรเพิ่ ม บทลงโทษทั้ ง ทางแพ ง และทางอาญา
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาที่ไมไดคุณภาพใหมากกวาปจจุบันและการบังคับใชกฎหมายอยาจริ งจัง พรอม
เยียวยานิสิตที่ไดรับผลกระทบ

อภิปรายผล
ผูวิจัยเห็นวาแนวทางในการแกไขปญหาเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาสามารถดําเนินการไดดังนี้
1. เห็ น ควรให ห น ว ยงานที่ กํ า กั บ ดู แ ลสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนตรวจสอบการจั ด การศึ ก ษาของ
สถาบันการศึกษาอยางจริงจังและเพิ่มบทลงโทษใหมากทั้งทางแพงและทางอาญา
2. เห็นควรจัดอบรมเจาหนาที่ผูปฎิบัติงานภายในสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาใหมีความรูความ
เขาใจตัวบทกฎหมายมาก ร วมทั้งทราบถึงบทบาท อํานาจหนาที่ของตนเองและการบังคับใชกฎหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนตระหนักถึงการประสานงานระหวางหนวยงานที่มีหนาที่กํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา ไม
วาจะเปนกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สภาสถาบัน และอธิการบดี ใหมีความ
สอดคลองกัน เพื่อใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทําใหการจัดการศึกษาเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
3. เห็นควรเพิ่มเติมบทบัญญัติผูรับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไมควรเปดหลักสูตรที่ซ้ํา
ชอนกันมากจนเกินไป ทําใหเกิดการแยงชิงตลาดการศึกษาระหวางสถาบันอุดมศึกษาดวยกั นในพื้นที่เดียวกัน
โดยไมคํานึงถึงบัณฑิตวาจะวางงาน สงผลใหสถาบันอุดมศึกษาสวนใหญไมมีระบบการคัดกรองนิสิตนักศึกษาที่มี
คุณภาพมาตรฐานที่แทจริง หากแตเปนระบบเปดโอกาสใหนิสิตนักศึกษาทุกคนสามารถเขาศึกษาไดทั้งหมด และ
สถาบันอุดมศึกษาควรศึกษาวาคาใชจายในการศึกษาที่เปนธรรมสําหรับผูรับบริการทางการศึกษาควรจะเปน
เทาไหรจึงจะเหมาะสม และกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสภา
สถาบันอุดมศึกษา ตองพิจารณารวมกันและออกเปนประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
4. เหนควรใหมีการจัดนิเทศหรืออบรมใหผูบริการสถานศึกษาบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล ทําให
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ผู รั บ การศึ ก ษาทางการศึ ก ษาจะได มี คุ ณ ภาพ จะเห็ น ว า
สถาบันอุดมศึกษาจะมีคุณภาพ ประสิทธิผล นั้นมักปรวนแปรไปตามผูนําเสมอ ไมเพียงแตขึ้นอยูกับตัวผูนําแลว
ยังขึ้นอยูกับปจจัยอีกหลายอยางเชน ปจจัยที่มีการบริหารงานที่ดี ความสามารถในการจัดองคกร และการใช
ทรัพยากรอยางคุมคา
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้
1. ตองบัญญัติกฎหมายของประเทศไทยที่ใชบังคับอยูในปจจุบันนั้น ใหสามารถคุมครองผูรับริการทาง
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเรื่องตางๆ ได เชนการที่ผูรับบริการทางการศึกษาไดรับการบริการทาง
การศึกษาที่ไมไดคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนการคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานของ
ผูรับบริการทางการศึกษาอันพึงไดรับจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจึงควรที่จะตองแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของใหมี
บทลงโทษและแนวทางแกไขที่สามารถปฎิบัติได
2. ตองจัดใหมีการนิเทศหรืออบรม (Induction/Orientation) กรรมการการอุดมศึกษากอนเขารับ
ตําแหนงกรรมการการอุดมศึกษา โดยจัดอบรมใหความรูดานกฎหมาย เพื่อใหทราบถึง บทบาท อํานาจหนาที่ใน
การกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหจัดการศึกษาไดคุณภาพและมาตรฐาน รวมถึงการบังคับใชกฎหมายที่
มีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
3. ตองเพิ่มเติมบทบัญญัติใหมีกระบวนการเรียกรองคาเสียหายจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ทําให
ผูรับบริการทางการศึกษาไดรับความเสียหายจากการรับบริการทางการศึกษา เชน การจัดการศึกษาที่ไมได
คุณภาพและมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด การเรียนจบแลวไมสามารถใชคุณวุฒิไปประกอบวิชาชีพได จะชวย
แกปญหาดังกลาวได เปนตน
4. ตองสงเสริมใหการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกมีความเข็มแข็งโดยใหความสําคัญกับระบบ
การประกันคุณภาพภายใน โดยกําหนดเปนมาตรการที่สอดแทรกจนกลายเปนวัฒนธรรมของการทํางานปกติของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และประชาสัมพันธผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก รวมถึงขอมูลตางที่
เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใหประชาชนไดรับทราบ เพื่อใหประชาชนใชเปนขอมูลใน
การตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาที่ตนจะเขาศึกษา
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บทคัดยอ
ดุษฎีนิพนธ ฉบั บนี้ มีวั ตถุประสงคเพื่ อศึกษาถึง สภาพปญหาข อเท็จ จริงและป ญหาขอกฎหมาย
ทางด า นมาตรการทางกฎหมายเกี่ ย วกั บ หลั ก นิ ติ ธ รรมกั บ มาตรการทางอาญาต อ พระภิ ก ษุ ส งฆ ใ น
พระพุทธศาสนา วามีปญหาอยางไร แลวควรแกไขอยางไร เพื่อใหกฎหมายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชการศึกษาวิจัยเอกสาร
(Documentary Research) ที่เก็บรวบรวมได โดยใชวิธีวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยศึกษา
จาก เอกสาร บทความ บทวิเคราะหทั้งจากสื่อมวลชน รายงานวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ กฎหมาย
ระเบียบ คําสั่ง สื่ออีเล็กทรอนิกส และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ การวิเคราะหขอมูลในการตีความในลักษณะ
วิเคราะหตามหลักเหตุผล
ผลการวิจัยพบวา การใชมาตรการทางอาญาตอพระภิกษุสงฆที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดอาญา โดย
พนักงานสอบสวนสามารถใชดุลพินิจในการปลอยชั่วคราวไดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และหากพนักงานสอบสวนไมอนุญาตใหมีการปลอยชั่วคราว พระภิกษุสงฆที่
ถูกกลาวหาวากระทําความผิดอาญาตองสละสมณเพศทันที ซึ่งทําใหสถานภาพความเปนพระภิกษุสงฆตอง
สิ้นสุด ลง ทั้งที่ ศาลยังไมได พิพากษาวาพระภิ กษุส งฆกระทํา ความผิด จริง หรือไม มาตรการดั ง กลา วของ
พนักงานสอบสวน ทําใหมีผลกระทบตอความรูสึกของประชาชนชาวพุทธ อีกทั้งยังกระทบตอองคกรของสงฆ
และสถานภาพของพระภิกษุสงฆ เนื่องจากพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2535 ไดบัญญัติใหอํานาจแกพนักงานสอบสวนในการใชดุลพินิจในการปลอยชั่วคราวไดสําหรับคดีอาญา
ทุกคดี โดยมิไดแยกประเภทความผิดไวใหชัดเจน ประกอบกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามิได
บัญ ญั ติ เรื่องการปล อ ยชั่ว คราวสํา หรับ พระภิ กษุส งฆ ไ ว ทํ า ใหพนั กงานสอบสวนต อ งดํ าเนิ น การไปตาม
กฎหมายโดยใชวิธีการปลอยชั่วคราวเหมือนกับบุคคลทั่วไป โดยไมไดคํานึงถึงความรูสึกของประชาชนชาว
พุทธสวนใหญของประเทศที่นับถือพุทธศาสนาและเปนการไมรักษาความสมดุลระหวางอํานาจรัฐในการนํา
ตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษและหลักเสรีภาพของพระภิกษุสงฆ และไมเปนไปตามหลักนิติธรรมตามที่
รัฐธรรมนูญกําหนดไว ประกอบกับองคกรคณะสงฆอยางมหาเถรสมาคมและองคกรของรัฐที่มีหนที่กํากับดูแล
พระพุทธศาสนาคือ สํานักงานพุทธศาสนาแหงชาติมีความออนแอ ไมสามารถดูแลปกปองคุมครองพระภิกษุ
สงฆกรณีถูกกลาวหาวากระทําความผิดอาญา โดยการเขาไปมีสวนรวมกับพนักงานสอบสวนในการพิจารณา
การปลอยชั่วคราว เพื่อเปนการถวงดุลอํานาจและใหเกิดความยุติธรรมได
คําสําคัญ : มหาเถรสมาคม, หลักนิติธรรม
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ABSTRACT
The purpose of this Thesis was to study of problems, facts and legal issues
related to legal measures regarding the rule of law and criminal measures against
Buddhist monks. To solve the problem, and how should we solve it? In order to make
the law more effective.
This research was qualitative research using the collected documentary
research. The content analysis was based on the analysis of the literature. Research
Reports, Thesis, Laws Orders Electronic Media and related research. Analysis of data
in interpretations based on rational analysis.
The research found that the application of criminal measures against monks
accused of criminal offenses. The investigating officers can use the discretion of
temporary release under the Monastic Act 2505, as amended (No. 2) BE 2535. If the
investigator does not allow temporary release. The monk who is accused of criminal
offense must leave the Buddhist monkhood immediately, thus ending the monk's
status, even if the court has not yet ruled that the monk committed the offense. These
measures of the investigating officers make an impact on the feelings of the Buddhist
people. It also affects the monastic organization and the status of the monk. Because
the Sangha Act, BE 2505 (No. 2), BE 2535 (1992), empowers investigators to
exercise discretionary power to release temporarily for every criminal case. It has not
explicitly classified the offense. The Criminal Procedure Code did not provide for
temporary release of a monk. And the investigator must comply with the law by using
the temporary release method as the person. It did not take into account the feelings of
the majority of Buddhists in the country, and does not maintain a balance between the
power of the state to bring the offender to justice and the principle of the monk's
freedom and not according to the rule of law as prescribed by the Constitution. The
monks' organizations, such as the Sangha and the governmental organizations
responsible for the administration of Buddhism The National Buddhism Office is
weak. The monks' organizations cannot protect the monks who have been accused of
criminal offenses by joining with the investigating officers to consider the temporary
release to balance the power and justice.
Keywords : Sangha Supreme Council, Rule of La

บทนํา
กฎหมายและศาสนาเปนสัญลักษณหรือเปนเครื่องมือในการพัฒนาคน เปนกฎเกณฑในการบังคับ
เพื่อใหบุคคลอยูในระเบียบวินัยและอยูในความดี สังคมจึงจะอยูกันอยางเปนสุข ศาสนาสั่งสอนใหคนทํา
ความดี ละเวนความชั่วและทําจิตใหบริสุทธิ์โดยปลูกจิตสํานึกใหทุกคนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สวนกฎหมายนั้น
เปนกฎเกณฑบังคับใหคนอยูในระเบียบวินัยเพื่อความสงบสุขเรียบรอยในสังคม และกฎหมายที่ดีตองบัญญัติ
รับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยางเสมอภาค
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 3 วรรคสอง ไดบัญญัติและไดรับรอง
หลักนิติธรรมไววา “รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องคกรอิสระ และหนวยงานของรัฐ ตองปฏิบัติหนาที่ให
เปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม เพื่อประโยชนสวน รวมของประเทศชาติและความ
ผาสุขของประชาชนโดยรวม” (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 : 4) เห็นไดวา
รัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศไดใหความสําคัญกับหลักนิติธรรม และไดถูกทําใหปรากฏใน
บทบัญญัติแหงกฎหมายอยางเปนรูปธรรม สามารถจับตองไดโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จากการ
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ที่หลักนิติธรรมเปนแนวคิดหรือทฤษฎีที่มีสภาพเปนนามธรรมตลอดมา จึงเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง อยาง
นอยที่สุดก็ไดประกาศความสําคัญของหลักนิติธรรมไวอยางชัดเจนในกฎหมายสูงสุดของประเทศ
หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง หลักพื้นฐานแหงกฎหมาย ที่มาของกฎหมาย การเคารพ
เชื่อฟงกฎหมาย การใชการตีความกฎหมาย การบังคับใชกฎหมาย หลักธรรมชาติ หลักธรรม ซึ่งกระบวนการ
ยุติธรรมทั้งหลายจะตองไมฝาฝนหรือขัดแยงตอหลักนิติธรรมดังกลาว รัฐตองปกครอง ดวยกฎหมายและอยู
ภายใตกฎหมาย แมการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่รัฐตามกฎหมาย ซึ่งองคกรของรัฐไมมีแนวทางในการ
ปฏิบัติที่แนนอนวาจะทําอยางไรก็ตาม แตทุกคนเขาใจวาการฝาฝนหลักนิติธรรมนั้นไมมีผลบังคับแตอยางใด
เพราะเปนเรื่องของจิตใจและเปนเรื่องของนามธรรมเทานั้น แตคนเหลานั้น ไมทราบวาการไมปฏิบัติตาม
กฎหมายเปนการขัดตอหลักนิติธรรม หากเพียงแตรูวาตองปฏิบัติตามกฎหมาย เพราะกฎหมายไดบัญญัติไว
ชัดเจน แตหลักนิติธรรมไมไดบัญญัติไวเฉพาะวาตองทําอยางไร หากฝาฝนจะมีผลอยางไร โดยเฉพาะการ
กระทําของเจาหนาที่นั้นจะตองมีกฎหมายรองรับและจะกระทําเกินขอบเขตหรือเกินเจตนาของกฎหมาย
ไมได การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ในการบังคับใชกฎหมายกับบุคคลในประเทศโดยไมคํานึงถึงหลักนิติ
ธรรม จะทําใหเกิดความเสียหายแกประเทศเปนอยางมาก เพราะหลักนิติธรรมเปนหลักที่สามารถเชื่อมโยง
ระหวางกฎหมายกับหลักธรรมอยางดีที่สุดที่จะทําใหเกิดความยุติธรรม
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่ชาวไทยสวนใหญนับถือกันมาชานานและยังมีอิทธิพลตอความคิด จิตใจ
และเปนศูนยรวมจิตใจของชาวไทยตั้งแตสมัยโบราณ จนกลายเปนจารีตประเพณีคูกับสังคมไทยอยางแนบแนน
และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ยังบัญญัติคุมครองพระพุทธศาสนาเถรวาทไวใน
มาตรา 67 วรรคสอง วา “ในการอุปถัมภและคุมครองพุทธศาสนาอันเปนศาสนาที่ประชาชนชาวไทยสวน
ใหญนับถือมาชานาน รัฐพึงสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการเผยแผหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
เถรวาทเพื่อใหเกิดการพัฒนาจิตใจและปญญา และตองมีมาตรการและกลไกในการปองกันมิใหมีการบอน
ทําลายพระพุทธศาสนาไมวาในรูปแบบใด และพึงส งเสริมให พุทธศาสนิกชนมี ส วนร วมในการดํ าเนิ น
มาตรการหรือกลไกดังกลาวดวย” (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 : 17)
จะเห็นไดวาทั้งหลักนิติธรรมและพระพุทธศาสนาเปนเรื่องที่สําคัญคูบานเมืองและเปนหลักสําคัญ
ของประเทศชาติและประชาชนชาวไทย รัฐธรรมนูญจึงตองบัญญัติไว หลักนิติธรรมนั้นเปนหลักประกันสิทธิ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานในการใหความเปนธรรมแกประชาชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะกระบวนการยุติธรรมของ
ผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา จะตองไดรับโอกาสตาง ๆ เพื่อประโยชนในการตอสูคดีของตนเองอยางเต็มที่
ตามขั้นตอนวิธีการและกระบวนการของกฎหมายเพื่อเปดโอกาสใหผูตองหาหรือจําเลยพิสูจนความบริสุทธิ์
ของตน รัฐและเจาหนาที่รัฐจึงไมสามารถที่จะใชอํานาจไดตามอําเภอใจ การใชอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่รัฐ
ตองเปนไปตามกฎหมาย การกระทําใด ๆ ที่ไมมีกฎหมายรองรับหรือใชดุลพินิจเกินขอบเขต จึงไมชอบดวย
กฎหมาย หลักนิติ ธรรมในส วนนี้จึ งมุ งคุม ครองสิท ธิ เสรีภาพของประชาชนอยา งแทจ ริง ส วนในทาง
พระพุทธศาสนาที่รัฐธรรมนูญไดบัญญัติไวอยางชัดเจนเชนเดียวกับหลักนิติธรรมนั้น แสดงวาเจตนารมณของ
กฎหมายไดใหความสําคัญกับหลักนิติธรรมและพระพุทธศาสนาซึ่งคนไทยเคารพนับถือกันมาชานาน อีกทั้ง
บทบัญญัติดังกลาวยังมีความสอดคลองกับพระปฐมบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่
9 ที่วา “เราจะปกครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขของประชาชนชาวสยาม” และพระราชดํารัส
ที่วา “ประชาชนไมไดตองการกฎหมาย แตตองการความยุติธรรมโดยมีกฎหมายเปนเครื่องมือนําไปสู
ความยุ ติ ธ รรมเท า นั้ น ” (พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
พระมหากษัตริย : พระบิดาแหงแผนดิน. 2560 : 1) ดังนั้นจึงเห็นไดวาพระองคทานไมไดใชกฎหมายปกครอง
ประเทศเพี ย งอย า งเดี ย ว แต จ ะปกครองแผ น ดิ น โดยธรรม เป น การเหมาะสมแลว ที่ รัฐ ธรรมนู ญ ซึ่ ง เป น
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กฎหมายสู ง สุ ด ของประเทศบั ญ ญั ติ รั บ รองพระพุ ท ธศาสนากั บ หลั ก นิ ติ ธ รรมไว อ ย า งชั ด เจน จึ ง เห็ น
ความสัมพันธและความเชื่อมโยงของหลักพุทธธรรมกับหลักนิติธรรมอยางมีระบบ
ศาสนามีความสําคัญตอมนุษยและมีบทบาทสําคัญในฐานะที่ศาสนาเปนเครื่องค้ําจุนโลกใหเกิด
ความสงบและมีสันติภาพ เปนรากฐานของศีลธรรมและศีลธรรมสรางความเปนมนุษยใหสมบูรณ ศาสนาจึงมี
อิทธิพลและอํานาจในสังคมมนุษย ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทเปนศาสนาประจําชาติ แมวา
ไมไดบัญญัติใหเปนศาสนาประจําชาติไวในรัฐธรรมนูญก็ตาม แตพระมหากษัตริยของประเทศไทยทรงเปน
พุ ท ธมามกะมาตั้ ง แต โ บราณ และความเป น พุ ท ธมามกะนั้ น ก็ ไ ด บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ป จ จุ บั น
พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทเปนศาสนาดั้งเดิมที่ประชาชนชาวไทยสวนใหญนับถือมาชานานตั้งแตสมัย
สุโขทัย กรุงศรีอยุธยา ตลอดมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร จนเปนสถาบันคูชาติไทย เปนแหลงกําเนิด
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชนชาติไทย รวมทั้งเปนศูนยรวมจิตใจที่นําไปสูการรวมชาติแหง
ความเป น ไทย ในป จ จุ บั น มี ป ระชาชนคนไทยนั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธมากกว า ร อ ยละ 90 จึ ง นั บ ได ว า
พระพุทธศาสนาเปนมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษที่มีคุณคาอันประมาณมิได หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาการที่
ประเทศไทยดํา รงอยูได นั้นก็เพราะเรามีพระพุ ทธศาสนา พุทธศาสนิกชนชาวไทยจึ งควรไดตระหนั กถึง
ความสําคัญภายใตสถานการณและโครงสรางของสังคมในปจจุบันที่นบั วันจะมีความคิดแตกตางกัน เนื่องจาก
ป จ จุ บั น มี วั ฒ นธรรมจากภายนอกเขา มามี บ ทบาทและมี อิท ธิ พ ลต อ ความคิ ด ต อประชาชนชาวไทย แต
สังคมไทยยังสามารถยืนอยูไดดวยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา นับเปนมรดกอันล้ําคาที่อยูควบคูกับคนไทย
ตลอดมา ศาสนาพุ ท ธจึง เป นศาสนาที่ สํา คัญ เคี ย งคูกับ ประเทศไทยอย า งแนบแน น เปน เนื้ อเดี ย วกัน กับ
ประชาชนชาวไทย
ดังนั้น พระภิกษุสงฆในพระพุทธศาสนาฝายเถรวาทซึ่งเปนสาวกขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจาและเปนสวนหนึ่งของพระพุทธศาสนา ผูมีศรัทธาออกบวชเพื่อปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระพุทธเจาทรงสั่ง
สอน และพระภิกษุสงฆเหลานั้นไดเผยแผศาสนาออกไปอยางกวางขวาง จนกระทั่งพระพุทธศาสนาหยั่งราก
ลึกลงในจิตใจของคนทั่วไปและมีความมั่นคงเปนปกแผน จึงเปนสถาบันหลักในพระพุทธศาสนา ตอมาเมื่อมี
พระภิกษุสงฆมากขึ้นพระพุทธองคไดใหพระภิกษุสงฆปกครองบริหารจัดการกันเอง โดยไมไดไปเกี่ยวของกับ
กฎหมายบานเมืองแตอยางใด ซึ่งเรียกการปกครองนี้วา “สังฆกรรม” ทั้งนี้ก็เพื่อทําสังฆกรรมตาง ๆ ตามพระ
ธรรมวินัยโดยไดรับความเห็นชอบจากพระสงฆทั้งหลาย โดยหลักการในการบริหารประเภทสังฆกรรมนี้ก็
เพื่อใหเหมาะสมกับงานสังฆกิจนั้น ๆ ใหเปนไปตามรูปแบบในระบอบการปกครองสังฆาธิปไตย อันเปน
ธรรมนูญการปกครองพระภิกษุสงฆ ตอมาจํานวนพระภิกษุสงฆมีจํานวนมากขึ้นมีทั้งผูที่มีศรัทธาออกบวชเพื่อ
แสวงหาธรรมเพื่อความหลุดพนมีศีลอันบริสุทธิ์ แตมีพระภิกษุบางพวกที่เปนสมมุติสงฆยังไมสิ้นกิเลสตัณหาก็
มีการประพฤติผิดพระธรรมวินัยเปนการทําลายความศรัทธาของผูที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอยูบาง แต
เมื่อพระภิกษุสงฆประพฤติผิดพระธรรมวินัย ฝายศาสนจักรก็ไดลงโทษสําหรับผูประพฤติผิดเหลานั้น เรียกวา
“การลงนิคหกรรม” โดยมีการใชมาตรการการลงโทษพระภิกษุซึ่งกระทําความผิดพระธรรมวินัย แตการ
ลงโทษทางวินัยนี้เปนการลงโทษเพียงใหสึกออกจากหมูสงฆ โดยสงฆจะทําหนาที่เปนฝายตุลาการที่มีชื่อ
เรียกวา “คณะวินัยธร” ซึ่งเปนผลมาจากการแบงแยกอํานาจในการปกครองสงฆออกเปน 3 ฝาย เชนเดียวกับ
ฝายบานเมือง คือ สังฆสภา (ฝายนิติบัญญัติ) สังฆมนตรี (ฝายบริหาร) คณะวินัยธร (ฝายตุลาการ)
ตอมาไดมีพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 และไดมีการแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
มาตรา 24 บัญญัติวา “พระภิกษุจะตองรับนิคหกรรมก็ตอเมื่อกระทําการลวงละเมิดพระธรรมวินัยและ
นิคหกรรมที่จะลงแกพระภิกษุก็ตองเปนนิคหกรรมตามพระธรรมวินัย” มาตรา 25 บัญญัติวา “ภายใตบังคับ
มาตรา 24 มหาเถรสมาคมมีอํานาจตรากฎมหาเถรสมาคมกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ เพื่อใหการลง
นิคหกรรมเปนไปโดยถูกตอง สะดวก รวดเร็วและเปนธรรม และใหถือวาเปนการชอบดวยกฎหมายที่มหาเถร
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สมาคมจะกําหนดในกฎมหาเถรสมาคม ใหมหาเถรสมาคมหรือพระภิกษุผูปกครองสงฆตําแหนงใดเปนผูมี
อํา นาจลงนิ ค หกรรมแก พ ระภิ ก ษุ ผู ล ว งละเมิ ด พระธรรมวิ นั ย กั บ ทั้ ง การกํา หนดใหก ารวิ นิ จ ฉั ย การลง
นิคหกรรมใหเปนอันยุติในชั้นใด ๆ นั้นดวย” และใน มาตรา 29 ไดบัญญัติวา “พระภิกษุรูปใดถูกจับโดย
ตองหาว ากระทําความผิ ดอาญา เมื่อ พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการไม เห็ นสมควรใหป ลอย
ชั่วคราวและเจาอาวาสแหงวัดที่พระภิกษุนั้นสังกัดไมรับมอบตัวไวควบคุม หรือพนักงานสอบสวนไม
เห็นสมควรใหเจาอาวาสรับตัวไปควบคุม หรือพระภิกษุรูปนั้นมิไดสังกัดในวัดใดวัดหนึ่งใหพนักงาน
สอบสวนมีอํานาจจัดดําเนินการใหพระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศเสียได ” (พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.
2505 สํานักงานคณะการการกฤษฎีกา : 8)
เมื่ อรัฐธรรมนู ญได บัญญั ติใหความสํ าคัญหลั กนิติ ธรรมและพระพุ ทธศาสนาเถรวาท โดยรัฐต อง
อุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนาดังกลาว พระภิกษุสงฆซึ่งถือเปนองคกรหนึ่งของพระพุทธศาสนาที่สําคัญ
อันจะแบ งยกไม ได แตการที่ เจ าหน าที่รัฐเขาดํ าเนิ นการโดยใช มาตรการทางอาญาต อพระภิกษุ สงฆ ตาม
พระราชบั ญญัติ ดั งกล าวที่ถูกกล าวหาวาไดกระทํ าความผิ ดอาญาเป นความผิ ดอาญา และเจ าหน าที่ต อง
ดําเนินการตามกฎหมายดังกลาว ทําใหเกิดปญหาหลายประการตอพระพุทธศาสนาและตอพระภิกษุสงฆ ดังนี้
ปญหาขอเท็จจริง
1. การใช ม าตรการทางอาญาตอพระภิ กษุ ส งฆมี ผ ลกระทบตอความรู สึก ของชาวพุทธและ
กระทบตอองคกรสงฆ
เนื่องจากศาสนาพุทธเปนศาสนาที่ประชาชนชาวไทยสวนใหญกวารอยละ 90 นับถือกันมาชานาน
ตั้งแตสมัยโบราณ สถาบันสงฆจึงมีความสําคัญอยางยิ่งและแนบแนนมากับสังคมไทย ซึ่งจะเห็นไดจากการที่มี
ประมวลกฎหมายอาญาได บัญ ญัติคุมครองพระภิกษุส งฆไ วในมาตรา 208 เกี่ยวกับการแตง กายหรือใช
เครื่ อ งหมายแสดงว า เป น พระภิ ก ษุ แสดงว า กฎหมายได ใ ห ค วามสํ า คั ญ ต อ ความเป น พระภิ ก ษุ ส งฆ ใ น
พระพุทธศาสนาโดยไมตองการใหผูใดมาแสดงตนเปนพระภิกษุโดยไมไดเปนพระภิกษุจริง อันจะทําใหเกิด
ความเสื่อมเสียแกพระภิกษุสงฆโดยรวม ประกอบกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 106/1
(2) บัญญัติใหความสําคัญกับพระภิกษุสงฆเกี่ยวกับการหามมิใหออกหมายเรียกพยานแกพระภิกษุสามเณรใน
พระพุทธศาสนา และมาตรา 112 ยังบัญญัติใหสิทธิแกพระภิกษุสงฆและสามเณรในพระพุทธศาสนาในการ
เบิกความเปนพยานตอศาลโดยไมตองสาบานตน ซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ได
ใหนํามาใชดวยโดยอนุโลม จากกรณีดังกลาวจึงเห็นไดวากฎหมายไดใหความสําคั ญตอสถาบันสงฆในพุทธ
ศาสนาเปนอยางมาก โดยคํานึงถึงสถานภาพหรือฐานะความเปนพระภิกษุสงฆ ดังนั้นการปฏิบัติตอพระภิกษุ
ที่กระทําความผิดอาญาโดยการจับกุม คุมขัง และการปลอยชั่วคราวของเจาหนาที่ตํารวจโดยใชดุลพินิจเกิน
ขอบเขตและไมผานกระบวนการทางกฎหมายคณะสงฆเสียก อนหรือคณะสงฆไมมีสวนรวมในการพิจารณา
การสอบสวน จะกอใหเกิดความเสียหายแกพระพุทธศาสนาได เนื่องจากสถานภาพหรือฐานะของพระภิกษุ
สงฆไมเหมือนกับคนทั่วไป ประกอบกับพระภิกษุสงฆในพระพุทธศาสนาเปนฐานะที่ชาวพุทธใหความเคารพ
นับถือและในฐานะที่เปนผูรักษาศีล 227 ขอ การปฏิบัติการของเจาหนาที่ในการใชอํานาจโดยไมคํานึงถึง
ความรูสึกของชาวพุทธ โดยการเขาไปจับกุม คุมขัง ตลอดจนการใชดุลพินิจใหปลอยชั่วคราวตอพระภิกษุสงฆ
นั้น ซึ่งหากจับกุมพระภิกษุสงฆแลวพนักงานสอบสวนพิจารณาไมใหประกันตัวหรือไมใหปลอยตัวชั่วคราว จะ
ทําใหสถานภาพความเปนพระภิกษุสงฆหมดลงทันที นั่นคือพระภิกษุสงฆตองสึกออกจากความเปนพระทันที
อันเปนการไมรักษาความสมดุลระหวางอํานาจรัฐในการนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษและหลัก ประกัน
เสรีภาพของประชาชนตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ จึงกระทบตอความรูสึกของชาวพุทธและกระทบตอ
องค ก รสงฆ โ ดยตรง และเป น การไม ใ ห ค วามสํ า คั ญ ต อ องค ก รสงฆ ซึ่ ง ถื อ เป น ส ว นหนึ่ ง ที่ สํ า คั ญ ของ
พระพุทธศาสนา
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2. องคกรปกครองคณะสงฆและองคกรของรัฐที่ กํา กับดู แลพระภิก ษุสงฆไ มมีป ระสิทธิ ภาพ
เพียงพอ
องคกรปกครองคณะสงฆและองคกรของรัฐที่กํากับดูแลพระภิกษุสงฆไมไดเครงครัดในการปฏิบัติตอ
พระภิกษุสงฆและไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ กลาวคือมหาเถรสมาคมซึ่งเปนองคกรที่มีหนาที่จะตองพิจารณา
ความผิดของพระภิกษุสงฆที่ประพฤติผิดพระธรรมวินัย ไมไดสอดสองดูแลองคกรสงฆเพียงพอที่จะใหเปน
ระบบระเบียบตามความมุงหมายของพระราชบัญญัติ คณะสงฆ เมื่อพระภิกษุสงฆถูกกลาวหาวาไดกระทํา
ความผิด อาญาก็จะปล อยใหเปน หน าที่ ข องบา นเมือ งที่จ ะต องดํา เนิน การแตเพี บฝ ายเดี ยวเทา นั้น ทั้ ง ที่
กฎหมายของคณะสงฆไดกําหนดใหอํานาจมหาเถรสมาคมในการออกวิธีปฏิบัติเพื่อรักษาหลักพระธรรมวินัย
ขึ้นไดตามมาตรา 25 ซึ่งไดแกกฎหมายเถรสมาคมฉบับที่ 11 (พ.ศ.2521) แมวาไมมีสภาพบังคับที่เขมแข็งพอ
เนื่ องจากเปน กฎหมายลํ าดั บ รองก็ตาม แต หากพิ จารณาตามมาตรา 25 ของพระราชบัญ ญั ติค ณะสงฆ
ดังกลาว มหาเถรสมาคมสามาถดําเนินการไดหลายชองทางและสามารถชวยเหลือพระภิกษุสงฆเบื้องตนได
แตมิไดดําเนินการใหเปนไปอยางเครงครัดตามที่กฎหมายใหอํานาจไว ทําใหประสิทธิภาพการปกครองสงฆไม
มีประสิทธิภาพเพียงพอ
สวนองคกรของรัฐที่กํากับดูแลพระภิกษุสงฆอยางสํานักพุทธศาสนาแหงชาตินั้น มีหนาที่ดําเนินการ
ใหมีกฎหมายคุมครองและอุปถัมภพระพุทธศาสนา สงเสริมและสนับสนุนพระพุทธศาสนาสูประชาชนทุกเพศ
ทุกวัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ อีกทั้งดําเนินการเพื่อใหประเทศไทยเปนศูนยกลางศาสนาของโลก
แตในความเปนจริงแลวสํานักพุทธศาสนาแหงชาติไมคอยมีบทบาทหรือมีความสําคัญในการเขามาเกี่ยวของ
หรือปกปองพระภิกษุสงฆกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดอาญา โดยเฉพาะการเขาไปดําเนินการหรือเขาไปมี
สวนรวมในการสอบสวนขอเท็จจริงหรือกรณีการใหปลอยชั่วคราวของพนักงานสอบสวน นอกจากนี้ยังเปน
ปญหาเกี่ยวกับตัว บุคคล เจาหนาที่ องคกรและหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งไมมีกฎหมายใหอํานาจอันเป น
หลักเกณฑที่ชัดเจนแกพระภิกษุสงฆในการพิจารณาความผิดกรณีกระทําผิดอาญา การไมมีหลักเกณฑทาง
กฎหมายที่ชัดเจนดังกลาว จึงทําใหเกิดความออนแอ ไมมีประสิทธิภาพในการดูแลพระพุทธศาสนาใหเปนไป
ตามความประสงคได
ปญหาขอกฎหมาย
1. พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆดังกลาว หมวด 4 มาตรา 29 ไดบัญญัติไววา “พระภิกษุรูปใดถูกจับ
โดยต องหาวากระทําความผิ ดอาญา เมื่ อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการไมเห็นสมควรใหปลอย
ชั่ ว คราวและเจ า อาวาสแห ง วั ด ที่ พ ระภิก ษุ นั้ น สั ง กั ด ไม รับ มอบตั ว ไว ค วบคุ ม หรือ พนั กงานสอบสวนไม
เห็นสมควรใหเจาอาวาสรับตัวไปควบคุม หรือพระภิกษุรูปนั้นมิไดสังกัดในวัดใดวัดหนึ่งใหพนักงานสอบสวนมี
อํานาจจัดดําเนินการใหพระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศเสียได ” เปนบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด
อาญาของพระภิกษุสงฆเพียงมาตราเดียวที่ใหอํานาจแกเจาหนาที่ตํารวจซึ่งเปนพนักงานสอบสวนเขามา
เกี่ยวของกับการกระทําความผิดอาญาของพระภิกษุสงฆ ซึ่งหากพิจารณาถึงสถานภาพของพระภิกษุสงฆตาม
ความรูสึกของชาวพุทธและสถานภาพตามกฎหมายตาง ๆ แลว จะเห็นไดวาพระราชบัญญัติฉบับนี้ใหอํานาจ
แกเจาหนาที่บานเมืองในการใชดุลพินิจมากเกินไป และเปนการใหอํานาจอยางเด็ดขาดในการใชดุลพินิจใน
การอนุญาตใหปลอยชั่วคราวได และบทบัญญัติดังกลาว ไมปรากฏวามีคณะสงฆหรือสงฆผูปกครองหรือเจา
อาวาสมีสวนรวมในการพิจารณาการสินใจปลอยตัวชั่วคราว อีกทั้งพระราชบัญญัตินี้ไมไดบัญญัติใหชัดเจนวา
การดําเนินการของเจาหนาที่ตํารวจในฐานะพนักงานสอบสวนนั้นจะเขาดําเนินการในกรณีความผิดอาญา
ประเภทใด หรือการจับกุม คุมขังพระภิกษุควรกระทําอยางไรที่จะไมกระทบตอสถานภาพความเปนพระภิกษุ
สงฆ หรือคดีอาญาประเภทใดที่พระถูกกลาวหาวากระทําความผิดแลวควรจะใชการปลอยชั่วคราว หรือมี
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น



ขั้นตอนอยางไรกอนที่จะใหพระภิกษุสละสมณเพศ หรือคดีอาญาประเภทใดที่เปนอํานาจหนาที่ของมหาเถร
สมาคมที่สามารถดําเนินการไดเอง ดังนั้น จึงควรมีการแกไขเพิ่มเติ มพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 โดยการบัญญัติประเภทของความผิดอาญาไวโดยเฉพาะและใหชัดเจนวา
ความผิดประเภทใดที่ใหอํานาจแกพนักงานสอบสวนสามารถใชดุลพินิจใหปลอยชั่วคราวได หรือความผิด
ประเภทใดที่องคกรสงฆสามารถเขารวมในการพิจารณาการปลอยชั่วคราวได
2. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
การใชกฎหมายของบานเมืองและกฎหมายคณะสงฆตองสอดคลองและมีความสัมพันธกัน จะนํา
กฎหมายที่ใชกับบุคคลทั่วไปมาบังคับใชอยางเดียวกับพระภิกษุสงฆนั้นไมได เพราะการใชกฎหมายไมใชการ
ตีความในตัวหนังสื อ ซึ่งหากกฎหมายไมมีหลักธรรมหรือไมคํานึงถึงศีลธรรมถือเปนสิ่งอันตรายตอทุกคน
เนื่องจากพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และประมวลกฎหมาย
อาญามีการบัญญัติคุมครองพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะประมวลกฎหมายอาญามาตรา 206, 207 และ
มาตรา 208 แตบทบัญญัติดังกลาวเปนการบัญญัติคุมครองพระพุทธศาสนาในทางศาสนวัตถุเปนหลัก ไม
สามารถคุมครองพระศาสนาโดยการปองกันพระภิกษุสงฆกรณีกระทําความผิดอาญาไวโดยเฉพาะ จึงได
บัญญัติไวในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 ในมาตรา 29 แตเปน
เรื่องของการใชดุลพินิจในการปลอยตัวชั่วคราวของเจาหนาที่บานเมืองเทานั้น เรื่องดังกลาวเปนปญหา
ภายในองคกรพระพุทธศาสนาที่กฎหมายมิไดบัญญัติไวในกรณีที่จะดําเนินคดีอาญากับพระสงฆใหชัดเจนวามี
ขั้นตอนปฏิบัติอยางไรกอนที่จะใหพนักงานสอบสวนเขามาดําเนิ นการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาวาดวยการปลอยชั่วคราว ซึ่งไมไดบัญญัติการปลอยชั่วคราวสําหรับพระภิกษุสงฆไวโดยเฉพาะ
อาจเปนเพราะบทบัญญัติของกฎหมายบกพรองและลาหลัง ไมทันตอเหตุการณยุคสมัยปจจุบัน อีกทั้งไม
เกื้อหนุนตอการสงเสริมสนับสนุนตอการรั กษาพระพุทธศสนาและพระธรรมวินัยอยางมีประสิทธิภาพได จึง
ควรแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยบัญญัติใหมีวิธีการการจับกุม คุมขัง และการ
ปลอยชั่วคราวแกพระภิกษุสงฆไวโดยเฉพาะ โดยใหองคกรของรัฐที่ปกครองดูแลสงฆหรือคณะปกครองสงฆ
อยางมหาเถรสมาคมเขารวมในการสอบสวนพระภิกษุสงฆดวยทุกคดีที่พระภิกษุสงฆถูกกลาวหาวาไดกระทํา
ความผิดอาญา
สรุปไดวา การที่พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 มิได
บัญญัติใหชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการ การจับกุม คุมขัง และการปลอยตัวชั่วคราว กรณีพระภิกษุสงฆถูก
กลาวหาวากระทําความผิดอาญา ทําใหการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจสามารถใชมาตรการทางอาญา
ตอพระภิกษุสงฆได บทบญญัติดังกลาวไมสอดคลองกับเจตนารมณของหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เนื่องจากการใชมาตรการทางอาญากับพระภิกษุสงฆในกรณีกระทํา
ความผิดอาญานั้น จําเปนจะตองคํานึงถึงหลักพื้นฐานของความเปนธรรมและตองนําหลักกฎหมายอื่น ๆ มา
ประกอบในการพิจารณาในการดําเนินการหรือการลงโทษ การแจงขอกลาวหาหรือการใหปลอยตัวชั่วคราว
ในชั้นสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากับพระภิกษุในพระพุทธศาสนาตองมีองคกรอื่น
ของรัฐที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนาหรือองคกรสงฆตองมีสวนรวมในการดําเนินการดวย เพื่อความละเอียด
รอบคอบอันจะกอใหเกิดยุติธรรม เนื่องจากตัวกฎหมายไมใชตัวความยุติธรรม แตเจตนารมณของกฎหมาย
เปนเรื่องสําคัญกวาตัวอักษรเมื่อคํานึงถึงสถานภาพของพระภิกษุสงฆ ดังนั้นการจะนํามาตรการทางกฎหมาย
อาญามาใชกับพระภิกษุอยางเดียวไมได การกระทําใด ๆ ตองคํานึงถึงหลักนิติธรรมจึงจะชอบดวยกฎหมาย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และประมวลกฎหมายอาญาตอง
บัญญัติใหสอดคลองกัน จึงจะเปนตัวเชื่อมโยงระหวางกฎหมายบานเมืองกับกฎหมายของคณะสงฆไดและ
สามารถคุมครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชนและพระภิกษุสงฆในพุทธศาสนาไดโดยแท
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น



วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี หลั ก นิ ติ ธ รรมกั บ มาตรการทางอาญาต อ พระภิ ก ษุ ส งฆ ใ น
พระพุทธศาสนาของไทยและตางประเทศ คําพิพากษาศาล และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับหลักนิติธรรมกับมาตรการทางอาญาตอพระภิกษุสงฆ
ในพระพุทธศาสนาของไทยวามีปญหาอยางไร ควรแกไขอยางไร
3. เพื่ อ ศึ ก ษาวิ เ คราะห เ ปรี ย บเที ย บหลั ก นิ ติ ธ รรมกั บ มาตรการทางอาญาต อ พระภิ กุ ส งฆ ใ น
พระพุทธศาสนาของไทยและตางประเทศวาเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร
4. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการนํามาตรการทางอาญาตอพระภิกษุสงฆในพระพุทธศาสนาของ
ตางประเทศที่มีความเหมาะสมเพื่อนํามาปรับใชกับกฎหมายไทยใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
องคกรหรือบุคคลที่เกี่ยวของ
กลุมที่ 1 นักกฎหมาย
กลุมที่ 2 เจาหนาที่ตาํ รวจระดับสารวัตร
กลุมที่ 3 พระภิกษุสงฆที่มีตําแหนงทางการปกครอง
กลุมที่ 4 ขาราชการในสํานักงานพุทธศาสนาแหงชาติ
กลุมที่ 5 ประชาชนทั่วไป

แนวคิด ทฤษฎี และผลงาน
วิจัยที่เกีย่ วของ
1. แนวคิดทฤษฎีทางกฎหมาย
2. แนวคิดหลักนิติธรรมกับมาตรการ
ทางอาญาตอพระภิกษุสงฆใน
พระพุทธศาสนาของประเทศไทย
3. ทฤษฎีหลักนิตธิ รรมกับมาตรการทาง
อาญาตอพระภิกษุสงฆใน
พระพุทธศาสนาของประเทศไทย
4. คําพิพากษาศาลหลักนิติธรรมกับ
มาตรการทางอาญาตอพระภิกษุสงฆ
ในพระพุทธศาสนา
5. แนวคิดของตางประเทศเกี่ยวกับหลัก
นิติธรรม
6. ทฤษฎีหลักนิตธิ รรมกับมาตรการทาง
อาญาตอพระภิกษุสงฆใน
พระพุทธศาสนา
7. คําพิพาษาศาลเกี่ยวกับหลักนิติธรรม
ตางประเทศ
8. ผลงานวิจัยที่เกีย่ วของ

ปญหาขอเท็จจริง
1. การใชมาตรการทางอาญาตอ
พระภิกษุสงฆมีผลกระทบตอ
ความรูสึกของชาวพุทธและ
องคกรสงฆ
2. องคกรปกครองคณะสงฆและ
องคกรของรัฐที่กํากับดูแล
พระภิกษุสงฆไมมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ

ปญหาขอกฎหมาย
1. พระราชบัญญัติคณะสงฆ
พ.ศ. 2505 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2535
2. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา
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วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งใชวิธีการ
1. ศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) วิเคราะหขอมูลที่เก็บรวบรวมได โดยใชวิธี
วิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยศึกษาจาก เอกสาร บทความ บทวิเคราะหทั้งจากสื่อมวลชน
รายงานวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ กฎหมายระเบียบ คําสั่ง สื่ออีเล็กทรอนิกส และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิเคราะหขอมูลในการตีความในลักษณะวิเคราะหตามหลักเหตุผล
2. การสัม ภาษณ ป ระชากรกลุม ตั วอย างที่ คั ดเลื อกไว ด ว ยการสั ม ภาษณ ผูเกี่ยวของที่ มี ความรู
ทางดานกฎหมาย หรือผูที่มีประสบการณโดยตรงกับเรื่องที่ทําการวิจัย รวมถึงการรวบรวมขอเสนอแนะตาง
ๆ ที่เกี่ยวของกับปญหา อุปสรรคและขอ ขัดของทางดานกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อใหขอมูลที่ครบถวนถูกตองและ
นําไปสังเคราะหตอไป

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ย วกับหลักนิติธรรมกับมาตรการทางอาญาต อพระภิกษุสงฆใน
พระพุทธศาสนา มาตรการทางกฎหมายของไทยและตางประเทศ เชน ประเทศที่ใชระบบกฎหมายลั กษณ
อักษร ไดแก ประเทศอังกฤษ และประเทศที่ใชระบบกฎหมายลายลักษณอักษร ไดแก สหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี ประเทศไทย ตลอดจนคําพิพากษาศาลฎีกา มาตรการทางกฎหมาย ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ และ
ประเด็นที่ไดรับการสัมภาษณประชากรกลุมตัวอยางที่ตั้งไวในดุษฎีนิพนธฉบับนี้แ ลวปรากฎวาผลการวิจัยใน
หัวขอ “หลักนิติธรรมกับมาตรการทางอาญาตอพระภิกษุสงฆในพระพุทธศาสนา” สรุปไดดังนี้
1. กลุมประเทศที่ใชระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law System) เชน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษ เปนประเทศที่ใชกฎหมายจารีตประเพณี รัฐธรรมนูญของทั้งสองประเทศ
ไดใชหลักนิติธรรมในการบริหารประเทศ กระบวนการทางอาญาและการวินิจฉัยขอเท็จจริงในคดีอาญาจึงมี
กฎเกณฑไวแนนอนภายใตหลักนิติธรรม ซึ่งประเด็นในคดีอาญามีแตเฉพาะที่วามีการกระทําความผิดหรือไม
และจําเลยเปนผูกระทําความผิดหรือไม แตศาลสูงมีอํานาจวินิจ ฉัยตามหลักนิติธรรมทั้งกฎหมายสารบัญญัติ
และวิธีสบัญญัติ ซึ่งหลักนิติธรรมใชบังคับไดผลดีในประเทศอังกฤษ เนื่องจากระบบกระบวนการยุติธรรม
ไดรับการพัฒนาโดยรัฐสภาและศาลยุติธรรมเปนเวลาชานาน แตไมปรากฏวามีบทบัญญัติเกี่ยวกับการกระทํา
ผิดอาญาของพระภิกษุสงฆ เพราะประชาชนสวนใหญไมไดนับถือศาสนาพุทธ
2. กลุมประเทศที่ใชระบบกฎหมายเปนลายลักษณอักษร (Civil Law System) เชน สหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐฝรั่งเศส และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เปนประเทศที่
ปกครองโดยมีรัฐธรรมนูญการปกครองที่เปนลายลักษณอักษร นิติรัฐเปนถอยคําที่ใชในประเทศที่ใชระบบ
ประมวลกฎหมายโดยเฉพาะสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งถือกําเนิดในภาคพื้นยุโรปโดยมีกฎหมายโรมัน
เปนแมแบบ ระบบการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญาเยอรมันแบงออกเปน 2 ประเภท กลาวคือ เปน
การลงโทษในทางอาญาและเปนการลงโทษแบบวิธีการเพื่ อความปลอดภัย โดยการรับรองถึงสิทธิเสรีภาพ
และความเสมอภาพตามกฎหมายของพลเมืองแตละคน สวนประเทศฝรั่งเศสมีที่มาจากปฏิญญาวาดวยสิทธิ
มนุษยชน โดยนําหลักนิติรัฐเขามาบัญญัติไวในกฎหมาย และเปนการปกครองที่รัฐยอมตนเองอยูภายใต
ระบบกฎหมายและยอมปฏิบัติตามกฎเกณฑของตัว บทกฎหมายเปนการรับรองสิทธิเสรีภาพตาง ๆ ของ
ประชาชน ทั้งสองประเทศนี้ไมปรากฏวามีกฎหมายเกี่ยวกับการกระทําผิดอาญาของพระภิกษุสงฆเนื่องจาก
คนสวนใหญของประเทศไมไดนับถือศาสนาพุทธ สําหรับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้น
ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ แมจะไมไดบัญญัติหลักนิติธรรมหรือหลักนิติรัฐไวในรัฐธรรมนูญ แต
ความผูกพันในรัฐธรรมนูญกับพุทธศาสนามีความเหนียวแนนจนแยกกันไมได ธรรมนูญการปกครองสงฆได
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วางหลักการ ระเบียบการและการจัดตั้งปกครองสงฆซึ่งมีประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธหลายรอยป
ธรรมนูญการปกครองสงฆไดวางหลักการ ระเบียบการและการจัดตั้งปกครองสงฆซึ่งมีภาระบทบาทและ
หนาที่รวบรวมความสามัคคีและการศึกษาสงฆ พระราชบัญญัติคณะสงฆของลาวไมไดบัญญัติกรณีพระสงฆ
กระทําความผิดวาเปนอํานาจของคณะสงฆหรือไม คงเปนอํานาจของเจาหนาที่บานเมืองในการดําเนินการ
กับพระสงฆเหมือนกับบุ คคลทั่ว ไป โดยใชค วบคูกับพระราชบัญ ญัติค ณะสงฆ พ.ศ. 2541 โดยมี องคกร
ปกครองคณะสงฆ เป น เถรสมาคมและองค ก รพุ ท ธศาสนาสั ม พั น ธ โ ดยเฉพาะ และเป น พื้ น ฐานในทาง
วัฒนธรรมประเพณีของสงฆลาวตลอดมา พระพุทธศาสนาจึงติดพันกับประเทศชาติและพระสงฆลาวจนถึง
ปจจุบันอยางแนบแนนตลอดมา
ประเทศไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาญาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 3 วรรค 2 ไดบัญญัติไว
วารัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องคกรอิสระ และหนวยงานของรัฐตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ
กฎหมาย และหลักนิติธรรม เพื่อประโยชนสวนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดย
สวนรวม และมาตรา 29 วรรค 2 ไดบัญญัติไววาในคดีอาญาใหสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมี
ความผิด และกอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิดจะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมอ
โดยผูกระทําความผิดมิได และมาตรา 29 วรรค 3 บัญญัติวาควบคุม หรือคุมขังผูตองหาหรือจําเลยใหกระทํา
ไดเทาที่จําเปนเพื่อปองกันมิใหมีการหลบหนี และวรรคสุดทายไดบัญญัติไววาคําขอประกันผูตองหรือจําเลย
ในคดีอาญาตองไดการพิจารณาและจะเรียกหลักประกันจนเกินควรแกกรณีมิไดการไมใหประกันตองเปนไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ ประกอบกับพระราชบัญญัติคณะสงฆป พ.ศ.2505 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2535 มาตรา 29 ไดบัญ ญัติไววาพระภิกษุรูปใดถูกจับโดยตองหาวากระทําความผิดอาญาเมื่อพนักงาน
สอบสวนหรือพนักงานอัยการไมเห็นสมควรใหปลอยตัวชั่วคราวและเจาอาวาสแหงวัดที่พระภิกษุรูปนั้ นสังกัด
ไมรับมอบตัวไวควบคุม หรือพนักงานสอบสวนไมเห็น สมควรใหเจาอาวาสรับตัวไปควบคุม หรือพระภิกษุนั้น
ไมไดสังกัดในวัดใดวัดหนึ่งใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจจัดดําเนินใหพระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศเสียได
จะเห็นไดวาประเทศไทยประชาชนสวนนับถือศาสนาพุทธมาเปนเวลาช านานและเปนพื้นฐานดาน
จิตใจตลอดมาตั้งแตสมัยโบราณ พระภิกษุสงฆเปนสวนประกอบสําคัญของศาสนาพุทธที่ประชาชนใหความ
ศรัทธาเคารพนับถือ อีกทั้งมีกฎหมายหลายฉบับใหความรับรองสถานภาพความเปนพระภิกษุสงฆไวอยาง
ชัดเจน แตตามพระราชบัญญัติคณะสงฆฉบับดังกลาวกลับใหสิทธิ แกพนักงานสอบสวนในการใชดุลพินิจการ
ปลอยชั่วคราวได ทําใหสถาบันสงฆขาดความสําคัญในสายตาประชาชนทั่วไป จึงเห็นสมควรใหองคกรสงฆคือ
มหาเถรสมาคมในฐานะเปนองคกรที่ปกครองสงฆโดยตรงและสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติในฐานะ
หนว ยงานของรัฐที่ ควบคุม ดูแ ลพระภิกษุสงฆเขา มามีบ ทบาทโดยมีส วนรว มในการสอบสวนและการใช
ดุลพินิจการปลอยตัวชั่วคราวแกพระภิกษุสงฆ เพื่อความยุติธรรมตามสถานภาพของความเปนพระสงฆและ
เพื่อใหเปนไปตามหลักนิติธรรมที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ

อภิปรายผล
จากสภาพปญหา มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับหลักนิติธรรมกับมาตรการทางอาญาตอพระภิกษุ
สงฆในพระพุทธศาสนา ผูวิจัยมีความคิดเห็นควรดําเนินการ
1. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติใหอํานาจแกเจาหนาตํารวจในการใชมาตรการ
ทางอาญาแกบุคคลถูกกลาวหาวากระทําความผิดอาญาเกิดขึ้น และมีอํานาจในการสอบสวน จับกุม คุมขัง
หรือการใหการปลอยตัวชั่วคราวตามกฎหมายที่ใหอํานาจไว ซึ่งเจาหนที่ตํารวจสามารถจับกุม คุมขังและ
สามารถใชดุลพินิจไมใหมีการปลอยชั่วคราวไดก็ แตกรณีที่พระภิกษุสงฆถูกกลาวหาวาไดกระทําความผิด
อาญานั้น แมกฎหมายดังกลาวไมไดบัญญัติยกเวนพระภิกษุไวก็ตาม แตหากคํานึงถึงรัฐธรรมนูญ ประมวล
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กฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงแลวทําใหสถานะความเปนพระภิกษุสงฆในพุทธ
ศาสนาที่ชาวไทยเคารพนับถือกันมาชานานมีความสําคัญอยางยิ่ง การดําเนินการใด ๆ ของเจาหนาที่ตํารวจ
จึงตองคํานึงถึงความรูสึกของชาวพุทธสวนใหญของประเทศ อันจะเปนการรักษาความสมดุลระหวางอํานาจ
รัฐในการนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษและหลักประกันเสรีภาพของพระภิกษุสงฆ ตามเจตนารมณของ
หลั กนิ ติ ธ รรม ดั ง นั้ น ผู วิ จั ยเห็น ว า ควรใหมี ค ณะสงฆ หรือผู ป กครองสงฆ หรือองค ก รสงฆ เขา รวมในการ
พิจารณาในการจับกุม คุมขังและการใชดุลพินิจในการปลอยชั่วคราว
2. การปกครองคณะสงฆ โ ดยองคก รสงฆ แ ละองค กรของรั ฐ ที่ กํา กับ ดู แ ลพระภิ กษุ ส งฆ ยั ง ไม มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ เนื่องจากไมสามารถปกปองดูแลพระภิกษุสงฆได โดยเฉพาะมหาเถรสมาคมซึ่งเปน
องคกรปกครองสงฆไมไดสอดสองดูแลองคกรสงฆเพียงพอที่จะใหเปนระบบระเบียบตามความมุงหมายของ
พระราชบัญญัติคณะสงฆได และเมื่อปรากฏวาพระภิกษุสงฆถูกกลาวหาวาไดกระทําความผิดอาญาก็จะ
ปลอยใหเปนหนาที่ของบานเมืองที่จะตองดําเนินการ ไมไดเขาไปปกปองดูแลหรือรวมสอบสวนขอเท็จจริง
เบื้องตนเพื่อใหแนใจวาขอกลาวหามีมูลความผิดเพียงใดหรือไม สวนองคกรของรัฐที่กํากับดูแลพระภิกษุสงฆ
อยางสํานักพุทธศาสนาแหงชาตินั้น มีหนาที่ดําเนินการใหมีกฎหมายคุมครองและอุปถัมภพระพุทธศาสนา
สงเสริมและสนับสนุนพระพุทธศาสนาสูประชาชนทุกเพศทุกวัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ กลับไมมี
บทบาทในการปกปองพระภิกษุสงฆกรณี ถูกกลาวหาวากระทําผิดอาญา ดังนั้นจึงเห็นวา ควรใหมหาเถร
สมาคมในฐานะที่เปนองคกรปกครองสงฆและสํานักงานพุทธศานาแหงชาติมีบทบาทที่เขมแข็งในการปกปอง
คุมครองพระภิกษุสงฆที่ถูกกลาวหาวากระทําความผิดอาญาใหมากกวาที่เปนอยูปจจุบัน อันจะเปนการสอด
รับกับรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันที่บัญญัติใหความสําคัญแกพระพุทธศาสนาไว

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย
ผูวิจัยขอเสนอแนะวา แนวทางที่แกไขปญหาไดดีที่สุด คือ บัญญัติมาตรการทางอาญาตอพระภิกษุ
สงฆไวในพระราชบัญญัติคณะสงฆ ป พ.ศ.2505 แกไขแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 ใหชัดเจนเปน
รูปธรรมและเปนการทั่วไป เพื่อใหทุกคนสามารถตรวจสอบได โดยใหบัญญัติเรื่องมาตรการทางอาญาตอ
พระภิกษุสงฆในพระพุทธศาสนาไวในพระราชบัญญัติคณะสงฆ ป พ.ศ.2505 แกไขแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..)
พ.ศ..... ในประเด็นดังจะกลาวตอไปนี้
1. ตองแกไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 โดยบัญญัติ
ใหชัดเจนวากรณีที่พระภิกษุสงฆถูกกลาวหาวาไดกระทําความผิดอาญาประเภทใดบางที่เจาหนาที่ตํารวจโดย
พนักงานสอบสวนสามารถจับกุม คุมขัง และใชดุลพินิจในการปลอยชั่วคราวไดไวโดยเฉพาะ และตองใหมหา
เถรสมาคมหรือตัวแทนและเจาหนาที่สํานักพุทธศาสนาแหงชาติเขารวมในการพิจารณาการปลอยตัวชั่วคราว
ทุกครั้ง
2. ตองแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเรื่องการจับกุม คุมขัง และการปลอยชั่วคราว
โดยบัญญัติเรื่องวิธีการจับกุม คุมขัง และการปลอยตัวชั่วคราวสํา หรับพระสงฆไวโดยเฉพาะ เพื่อใหแตกตาง
กับบุคคลทั่วไปและใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
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ประสิทธิผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ด
Effectiveness of the Human Resource Development of Local Governments in
Roi – Et Province.

ผูวิจัย
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สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

บทคัดยอ
ดุษฎีนิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ (1) เพื่อศึกษาประสิทธิผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ด (2) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในจังหวัดรอยเอ็ด และ(3) เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ดการวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ขอมูลที่ตองการไดมา
จากสามแหลง คือ เอกสารที่เกี่ยวของ การสังเกตการณแบบไมมีสวนรวมและการสัมภาษณแบบเจาะลึก โดยมี
กลุมผูใหขอมูลสําคัญประกอบดวย กลุมที่ 1. ฝายบริหาร คือ นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 10 คน
กลุมที่ 2. ฝายนิติบัญญัติ คือ ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 10 คน กลุมที่ 3. ฝายขาราชการ
ประจําคือ ขาราชการที่มีตําแหนงสูงสุด ไดแก ปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 10 คน มีความรูความ
เขาใจอยางลึกซึ้งเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ดโดยไรขอ
สงสัยขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดมาวิเคราะหโดยการจําแนกแยกแยะเปนประเภท ทําขอมูลใหเปนระบบระเบียบ ทํา
การสังเคราะหและทําการสรุปลงเอย ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อจะใหไดมาซึ่งแบบแผน และ ประเด็น ของปรากฎการณที่
ทําการศึกษาวิจัยซึ่งนําไปสูการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใหไดซึ่งขอสรุปที่นาสนใจของการศึกษาวิจัยครั้งนี้
ดังตอไปนี้
1. ประสิทธิผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในจังหวัดรอยเอ็ด โดยขอ
คนพบจากการวิจัย พบวา บรรลุตามนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร และเปาหมาย ซึ่งความสอดคลอง
กับการดําเนินงานและการวางแผนบริหารกําลังคนในปจจุบันทั้งในสวนของเชิงปริมาณและคุณภาพ ที่ตั้งไวเพื่อ
พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูงไว อยางเปนระบบและตอเนื่อง
2. ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในจังหวัด
รอยเอ็ด ซึ่งมีผลโดยตรงจากการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากรที่ถือวาเปนปจจัยสําคัญไดแก
2.1) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหนวยงาน
2.2) ความรูความสามารถ ความเชี่ย วชาญและชํ า นาญการตามตํ าแหนง หน าที่ ปฏิ บัติ ใ น
ตําแหนงตาง ๆ ที่หนวยงานตองการ
2.3) ความพึงพอใจของบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.4) ความเจริญกาวหนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานพัฒนาทรัพยากรมนุษย
2.5) มีงบประมาณที่เพียงพอ
3. ขอเสนอแนะแนวทางประสิทธิผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใน
จังหวัดรอยเอ็ด โดยจําตองนําไปปรับปรุงแกไข นอกจากการที่บุคลากรไดเลื่อนตําแหนงหรือปฏิบัติงานที่ตน
ตองการนอกจากจะสรางความพอใจในงานแลวยังมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพื่อความกาวหนาในอนาคต
ของบุคลากรที่สงผลโดยตรงถึงประสิทธิผลของการบริหารพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อที่จะมุงเนนพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิ ผล โดยผูบริหารจะเปนทั้งตัวกระตุนและผลักดันการ
วางแผนพัฒนาบุคลากร การจัดสรรงบประมาณใหบุคลากรมีการพัฒนาทักษะในดานความรูความสามารถเฉพาะ
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ตําแหนง ความรูความสามารถทั่วไป และคุณธรรมจริยธรรมในดานธรรมาภิบาลมีขวัญกําลังใจมีทัศนคติที่ดีตอ
ผลสําเร็จที่เกิดขึ้นตอไปในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ด
คําสําคัญ : การพัฒนาทรัพยากรบุคคล, ประสิทธิผล, องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ด.
abstract
The objectives of this study were threefold: (1) to investigate the effectiveness of
the human resource development of local governments in Roi – Et Province, (2) to
determine the factors influencing the effectiveness of the human development, and (3) to
ascertain the problems and obstacles concerning the human resource development.
The study was qualitative in character; the needed data were obtained from three
sources, namely related documents, non – participant observations, and in – depth
interviews. The key informants used for in – depth interviews were composed of persons
from three groups. The first group, the administrative branch, included 10 heads of sub –
district administrative organization; the second group, the legislative branch, included 10
presidents of sub – district administration councils; and the third group, the government
official section, included 10 high – ranking government officials such as permanent
secretaries of sub – district administrative organizations. All of the key informants had in
– depth knowledge and understanding of the human resource development of Roi – et
Province beyond the shadow of doubt. The collected, qualitative data were analyzed by
dint of categorizing, systematizing, synthesizing and summarizing with the purpose of
gaining patterns and themes of the phenomena about HRD.
As a result of the qualitative data analysis, the researcher has discovered the
following facts:
1. On the effectiveness of HRD of local governments in Roi – et Province, it was
found that the policy, vision, minion, strategy, and purpose were carried out with great
effectiveness both in terms of quality and quantity. In other words, human resources were
developed to the degree that the personnel’s skills and capabilities were improved to a
considerable extent.
2. On the factors influencing the effectiveness of HRD, they were the following
factors:
(1) The staff member concerned were highly qualified;
(2) The personnel concerned had expertise and experience in the area of
human resource development activities.
(3) The staff members were highly committed to the organization and
their morale was quite high.
(4) The equipment as well as the budget needed to HRD was sufficient.
(5) The state – of – the – art technology was used in the human resource
development activities.
3. On recommendations, based on the findings. The researcher has made the
following recommendations:
(1) The local governments should also make use of outside organizations
in the development of human resource.
(2) Training technology for HRD should be varied and many.
(3) The local governments should request the educational institutions in
the region to help with regard to training and developing the human resources.
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(4) The local governments’ administrators should make efforts to request
more budgets so that more training cares could be offered.
(5) Last not least, the local governments’ administrators should inculcate
the morality and ethics in the staff members of the local governments so that they would
be able to perform their duties without conflict of interest.
Key Word : Effectiveness of the Human Resource Development of Local
Governments in Roi – Et Province.
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การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย ข ององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น นั บ ว า มี ค วามสํ า คั ญ เป น อย า งมาก
เนื่องจากในการบริหารงานของแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น จะสามารถดําเนินไปไดตามวัตถุประสงค
และเปาหมายขององคการได ก็ขึ้นอยูที่บุคลากรสวนทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น ซึ่งหากองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีผูปฏิบัติงานที่ดี มีความรู ความสามารถ ก็จะทําใหงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประสบผลสําเร็จ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ดตระหนักถึงความสํา คัญของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย เพื่อเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงานใหขาราชการและบุคลากร โดยมุงสงเสริม สนับสนุนให
ไดรับการพัฒนาในทุกๆ ดาน เพื่อในการเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติ และความสามารถในการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด แตก็พบวายังมีปญหาในการที่จะพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเปนปญหาของ
หนวยงานของภาครัฐในระดับทองถิ่น มีมากที่สุดเนื่องจากเปนองคการที่อยูใกลชิดกับประชาชนทองถิ่นมาก จึง
ไดรับปญหาจากแรงกระตุนหรือสิ่งเราจากภายนอกมากที่สุด ที่ผูวิจัยมุงเนนประเด็นที่สําคัญภายในองคการไดแก
ปญหาเรื่องทรัพยากรมนุษยในองคการ ไดแก
ประการที่ 1 ปญหาเกี่ยวกับขนาดกําลังคนและคาใชจายดานบุคคลภาครัฐ
ประการที่ 2 ปญหาเกี่ยวกับคุณลักษณะและขีดความสามารถของกําลังคนภาครัฐ
และประการสุดทาย ปญหาเกี่ยวกับวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ซึ่งถือวาเปนปญหาสําคัญใน
ดานการวางแผนทรัพยากรมนุษย และมีความยากลําบากในการดึงดูดและสรรหากําลังคนคุณภาพ ในการพัฒนา
บุคลากรไมเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาลและจุดเนนในการพัฒนาประเทศ ที่ตองการรักษาและจูงใจบุคลากร
ภาครัฐยังไมมีประสิทธิผลโดยผูบริหารและผูรับผิด ชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการขาดความ
พรอมรับผิดชอบดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ดวยเหตุผลดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวาในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ดโดยมีแนวนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรวาเปนอยางไรบาง หรือมี
แผนงานและโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากรเพื่อเตรียมความพรอม
ในการปฏิบัติงานในทุกๆ ดาน เชน ดานภาวะผูนํา ดานการพัฒนาอาชีพ ดานการบริหารองคความรู ทักษะ
ทัศนคติ ตลอดจนความเขาใจวิสัยทัศน กลยุทธ และเปาหมายขององคกร และความสามารถในการปฏิบัติงานให
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการนําไปปฏิบัติมากนอยเพียงใด ตลอดจนถึงกระบวนการพัฒนาบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ดเปนอยางไร จึงไดดําเนินการศึกษาคนควาเพื่อหาคําตอบใน
งานวิจัยและนําไปใชในองคการตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนท องถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ดไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดผลสูงสุดตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาดังนี้
1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ด
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใน
จังหวัดรอยเอ็ด
3. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใน
จังหวัดรอยเอ็ด

กรอบแนวคิดในการวิจัย
โดยผูวิจัยสามารถนํามากําหนดกรอบแนวคิดเพื่อเปนหลักการในการดําเนินการ โดยสามารถกําหนดตัว
แปรที่เกี่ยวของ บูรณาการอยางเปนระบบ โดยนําเสนอไดดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
1. ปจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไดแก
- การวางแผนทรัพยากรมนุษย
- การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย
- การฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน
2. การบริหารทรัพยากรมนุษย ไดแก
- นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
- ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
- เปาหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
3. ความรวมมือของบุคคลที่เกี่ยวของ
ในการพัฒนามนุษย ไดแก
- ฝายบริหาร
- ฝายนิติบัญญัติ
- ฝายขาราชการประจํา

ประสิทธิผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ด
1. ทรัพยากรมนุษยมีความรูม ากยิง่ ขึ้นในการ
ปฎิบัติงาน
2. ทรัพยากรมนุษยมีความสามารถและ
ทักษะมากขึ้นในการปฎิบตั ิงาน
3. ทรัพยากรมนุษยมีทัศนคติอันพึงประสงค
มากขึ้นในการปฎิบตั ิงาน

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากภาคสนามและ
ผสมผสานกับการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของเปนแนวทาง มีจุดมุงหมายเพื่ออธิบายปรากฏการณตามความ
เปนจริง ดวยการสัมภาษณเชิงลึก มีกลุมผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก
1. ฝายบริหาร คือ นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 10 คน
2. ฝายนิติบัญญัติ คือ ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 10 คน
3. ฝายขาราชการประจําคือ ขาราชการที่มีตําแหนงสูงสุด ไดแก ปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน
10 คน
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แลวนํามาหาขอสรุปอยางเปนระบบมีเหตุผลซึ่งเปนการเปรียบเทียบจากมุมมองหลาย ๆ ดานอันเปน
องคประกอบสําคัญในการออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพตอไป

สรุปผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในจังหวัด
รอยเอ็ด” โดยการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยขอสรุปผลการวิจัยที่ไดจากการสัมภาษณ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ประสิทธิผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ด พบวา
บุคลากรที่เปนตัวแปรสําคัญมากที่สุดในการศึกษาวา การที่บุคลากรที่ถือเปนทรัพยากรขององคการจะสามารถ
ทํางานใหมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นจะตองมีปจจัยใดเขามามีบทบาทหรืออิทธิพลกระทบ ซึ่งผลจากการศึกษา
รวบรวมขอมูลที่ไดจากการเก็บแบบสอบถามและแบบสัมภาษณทาํ ใหทราบวา บุคลากรที่ปฏิบัติงานในระดับแนว
ระนาบในองคกรที่มีความรูความสามารถ มีคุณสมบัติอยูในเงื่อนไขของตําแหนงที่จะสามารถปฏิบัติงานได โดย
จะตองมีการฝกอบรมและพัฒนาทักษะในตําแหนงที่ตนเองปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น ก็จะ
สงผลใหการพัฒนาองคกรเกิดการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน บรรลุเปาหมายของงานบรรลุเปาหมายการพัฒนาคน
เกิดวัฒนธรรมองคกรที่มีความเอื้ออาทรระหวางกันในที่ทํางานจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูตัวบุคลากรเอง เมื่อ
ไดรับความรูใหม ๆ ก็จะรูสึกวาทํางานไดดีขึ้นรูสึกวาตนเองเกงขึ้น ผลงานออกมาดีขึ้นเกิดกําลังใจในการทํางาน
และเกิดความปรารถนาที่จะทํางานใหดียิ่งขึ้นไปอีก สงผลใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตามที่องคการกําหนดไวอยางชัดเจนในขณะเดียวกันผูวิจัยยังได ขอมูลจากกลุมเปาหมาย พบวาบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกําหนดมาตรฐานการทํางานไวจะสามารถปฏิบัติงานได
อยางมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ และหากเพิ่มความเชี่ยวชาญและประสบการณมากขึ้นเกี่ยวกับงานเฉพาะ
ดานหรือเฉพาะทางหรือแกไขปญหาที่มีความยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก หรือถายทอดความรู
ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําไดแนะนําได ก็จะสงผลใหผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือใชทักษะขั้น
สูงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดังนั้น ในสวนขององคการบริหารสวนตําบล/เทศบาลจะมีหนวยงานฝายทรัพยากร
บุคคลที่ทําหนาที่คัดเลือกคนเขามาทํางานให โดยคาดหมายวาจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
การสรรหาบุคลากรที่ใชในการตรวจสอบการพิจารณาและการตัดสินใจรับบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขา
รวมงานกับองคการการคัดเลือกบุคลากรเปนกิจกรรมที่ตองอาศัยความรูและศิลปะในการคัดเลือกบุคคลที่
เหมาะสมกับงาน เชน บุคลิกลักษณะ ความพรอมในการทํางาน ความตั้งใจทํางาน และความรูความสามารถ
ระดับหนึ่ง
2. ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด
รอ ยเอ็ ด พบว า พั ฒ นาบุ ค ลากรที่ ถือว า เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ มากที่ สุ ด ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากรใน
หนวยงาน ใหมีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและชํานาญการ เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ พันธกิจ
หรืองานที่จะกําหนดขอบเขตภาระงานใหปฏิบัติ เชน มีความรูในดานบริหารจัดการ ดานการบัญชี ดานงาน
กฎหมาย หรือกําหนดระดับความรูที่เปนพื้นฐานในการทํางาน ซึ่งความรูนี้องคการปกครองสวนทองถิ่นจะตอง
กําหนดขึ้นเพื่อใหสัมพันธเชื่อมโยงกับภาระงานที่จะตองปฏิบัติ ในตําแหนงตาง ๆ และจะตองมีการอบรมพัฒนา
หรือแสวงหาความรูเพิ่มเติมอยูตลอดเวลาเพื่อกาวใหทันกับการเปลี่ ยนแปลงตางๆที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วเปน
อันดับหนึ่งรองลงมาคือการหาวิธีการใหม ๆ เพื่อกําหนดกรอบความคิดในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและเจตนารมณในการพัฒนาที่ประสงคใหบุคลากรขององคการใหมีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค เพื่อสนองตอบตอการปฏิบัติภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อใหแตละองคกรมีวิธีการ
กําหนดคาตอบแทนที่ชัดเจน เปนธรรม ถึงประสิทธิผลของการบริหารพัฒนาทรัพยากรมนุษยใน 3 ประเด็น
ดังนี้คือ
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2.1) ความพึงพอใจของบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.2) ความเจริญกาวหนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานพัฒนาทรัพยากรมนุษย
2.3) งบประมาณ
3. ภาวะผู นําของผูบริหาร ผูบริหารก็เปน ตัวแปรอีกปจจัย หนึ่งที่ผู วิจัยไดทํ าการศึ กษา วา จะเปน ผู
กําหนดวิ สัยทัศนและแนวนโยบายที่ จะมุงเน นพัฒนาศั กยภาพของบุคลากรใหสามารถปฏิ บัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งภาวะผูนําของผูบริหารจะเปนทั้งตัวกระตุนและผลักดันใหบุคลากรในสังกัดทํางานในขอบเขต
อํานาจและภาระกิจที่ผูบริหารมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตการกํากับดูแลและใหคําปรึกษาแนะนํา
ในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง ดังนั้น ภาวะผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึง เปนปจจัยสําคัญอีกประการ
หนึ่งที่ผูวิจัยเห็นวาจะเปนตัวแปรที่สําคัญในการกําหนดวิสัยทัศนและนโยบายในการจัดทําโครงการ/กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการทํางาน และผูบริหารที่ดีตั้งแตระดับกลางขึ้นไปมักจะมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อเปรียบเทียบผลงานและมี การกระจายอํานาจใหบุคลากรในสายงานใหสามารถตัดสินใจอยาง
เหมาะสมมีการวิเคราะหทบทวนขอมูลผลการดําเนินการจากทุกดานรวมถึงความรับผิดชอบตอสามารถในการ
แกไขปญหาไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางของ
องคกรอยางเหมาะสม
3. ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในจังหวัด
รอยเอ็ด พบวา โดยจากกระบวนการพัฒนาศักยภาพของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นกลุมเปาหมาย ซึ่งผลลัพธที่ไดจากการพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปาหมายสามารถ
สรุปไดดังนี้
3.1) การฝกอบรมพัฒนาบุคลากรในเรื่องเกี่ยวกับทักษะงานเฉพาะดาน
3.2) การฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่น
3.3) การสงเสริมใหบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการศึกษาเพิ่มเติม
3.4) องคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายแหงที่มีการจัดฝกอบรมบุคลากรโดยใหหัวหนาสวน
ราชการที่มีความรูความสามารถและมีความเชี่ยวชาญชํานาญเฉพาะดาน
3.5) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการประเมินบุคลากรทุกสิ้นปปฏิทิน เพื่อกระตุนใหบุคลากร
มีการพัฒนาตนเองในดานความรูความสามารถ งานเฉพาะตําแหนง ระดับการศึกษา บุคลิกลักษณะ การบริการ
ที่ปฏิบัติ

อภิปรายผล
ประเด็นที่ 1 : ประสิทธิผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในจังหวัด
รอยเอ็ด ในเรื่องของนโยบาย (Policy) วิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) ยุทธศาสตร (Strategy) และ
เปาหมาย (Goals) ซึ่งสามารถอภิปรายผลไดวานโยบาย แผนงานและมาตรการดานการบริหารทรัพยากรมนุษย
ซึ่งสอดคลองกับทรัพยากรทางการบริหาร เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวา หมายถึง คน(man) เงินหรืองบประมาณ
(money) วัสดุอุปกรณ(material) การจัดการ(management) หรือเรียวกันวา 4 M โดยเฉพาะคน กลาวไดวา
เปนทรัพยากรที่มีคุณคามากกวาทรัพยากรทุกชนิดในองคการ (อุทัย เลาหวิเชียร, 2542, หนา 68) เพราะคน
สามารถใชทักษะและความรูในการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรอื่น ๆ ขององคการเปนสินคาและบริการในการสราง
กําไรและสิ่งมีคาอื่น ๆ ใหกับองคการ ปจจุบันมุมมองเกี่ยวกับคน เปลี่ยนแปลงจากการที่ถูกมองเปนตนทุนหรือ
คาใชจายมาเปนสินทรัพย หากบุคลากรภาครัฐขาดคุณภาพ คุณธรรม ภาครัฐจะไมสามารถปฏิบัติภารกิจสําคัญที่
ไดรับมอบหมายจากรัฐบาลและประชาชนใหสําเร็จลุลวงไปได (ธีรยุทธ หลอเลิศรัตน, 2543, หนา 35-37)โดยใน
โครงการและมาตรการดานการบริหารทรัพยากรมนุษยเพื่อดึงดูด ใหไดมาพัฒนาและรักษาไวซึ่งกลุมขาราชการ
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และผูปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง การพัฒนาทรัพยากรมนุษยวาเปนการเรียนรูและการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานทั้งในระดับบุคคล ทีมงาน และองคการโดยเปนการผสมผสานการพัฒนาทั้งระดับบุคคล กลุม และ
องคการในการพัฒนาตนเอง พัฒนาสายอาชีพและพัฒนาองคการ เชนเดียวกับ McLagan (1989, p.52)
ประเด็นที่ 2 : ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในจังหวัดรอยเอ็ดโดยมีผลมาจากการกําหนดกลยุทธการบริหารทรัพยากรมนุษย การพัฒนาระบบบริหารงาน
การบริหารจัดการระบบงานบุคคล และกิจกรรมขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับตัวบุคคลซึ่งสามารถอภิปรายผลไดวาโดย
ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย และการพัฒนาระบบบริหารงาน คือ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อ
การบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกระดับชั้นอยางเปนระบบและตอเนื่อง มีการติดตามและปรับปรุงแผนการ
ทํางานอยางตอเนื่อง โดยบุคลากรในการสรางการยอมรับและการมีสวนรวมภายในองคการ เชนเดียวกับ
Walton (1999, p.105) ไดอธิบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธวา เปนกระบวนการของการ
เปลี่ยนแปลงองคการ ผูมีสวนไดเสียภายนอกกลุมบุคคลภายใน และบุคลากรขององคการองคการการพัฒนา
ทรั พ ย ก รมนุ ษ ย เ ชิ ง กลยุ ท ธ ถื อ เป น ส ว นหนึ่ ง ของการจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย เ ชิ ง กลยุ ท ธ (Delahaye,
2005,p.103) โดยถือเปนความรับผิดชอบรวมกันของบุคลากรทุกคน เชน ผูรับผิดชอบการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยผูจัดการตามสายงาน และผูที่มีสวนรวมทุกคนเพื่อสนับสนุนกลยุทธขององคการ แผนของหนวยงานการ
วางแผนอาชีพของบุคลากรและผลการปฏิบัติงานที่มี ประสิทธิภาพ (Walton, 1999,pp.105-106) ดังนั้น การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงมีความสําคัญตอการบริหารกลยุทธ
ประเด็นที่ 3 : ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใน
จังหวัดรอยเอ็ดโดยมีผลมาจากดานบุคลากร ดานระบบเครื่องมือและโครงสราง ดานวัฒนธรรม ดานนโยบาย
รัฐบาลและกฎหมาย และดานงบประมาณซึ่งสามารถอภิปรายผลไดวาเพื่อใหสําเร็จตามเปาหมาย และมีคานิยม
ของตนที่สอดคลองกับคานิยมขององคการ จําเปนตองดําเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในลักษณะเชิงกลยุทธ
โดยการตรวจสอบสภาพแวดลอมภายนอก (Delahaye, 2005, pp. 122-123) เพื่อประเมินถึงการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎระเบีย บ และ
ขอบังคับตาง ๆ และความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยซึ่งสงผลใหการฝกอบรม
และการพัฒนาจําเปนตองมีความเปนกลยุทธมากขึ้น (Swart et al ., 2005, p.70) พรอมทั้งการเชื่อมโยงการ
จัดการทรัพยากรมนุษยกับการบริหารกลยุทธกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยไมสามารถดําเนินการโดย
ลําพัง จําเปนตองไดรับอิทธิพลจากสภาพแวดลอมภายนอก เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี เปน
ตน และสภาพแวดลอมภายใน เชน กลยุทธขององคการ เปาหมาย วัฒนธรรมองคการนํา ไปใชในการปรับปรุง
พัฒนาและแกไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาลในเขตอําเภอกันทรวิจัยใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนในทองถิ่นตอไป

ขอเสนอแนะ
1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในจังหวัดรอยเอ็ดควรจะกําหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรในดานตางๆ อยางตอเนื่องและครอบคลุมศักยภาพที่บุคลากรควรจะนํามาใชในการ
ปฏิบัติงาน เชนการจัดใหมีการฝกอบรมพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานและการบริการประชาชนการศึ กษาดู
งานและการนิเทศงานในหนวยงานที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพ
1.2) การจัดทําโครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพซึ่งตองศึกษาดูงานใน
หนวยงานตนแบบที่มีคุณภาพและผานการตรวจรับรองมาตรฐานดานการปฏิบัติงาน
1.3) ผูบริหารตองเห็นคุณคาและความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ดการวางกลยุทธเรื่องเสนทางการทํางานใหผูนําในอนาคต อาทิ การให
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โอกาสทํางานสําคัญๆ ในหลายจุดขององคการ การถายทอดและสอนงานจากหัวหนา มีกระบวนการเรียนรู
อบรมและฝกทักษะเนนกระบวนการพัฒนาโดยการชี้แนะติชม พรอมการสนับสนุนตอเนื่อง
1.4) ควรเนนการพัฒนาผูนําเปนกลุม เนื่องจากปจจุบันตองทํางานเปนทีม การพัฒนาการเปน
ผูนํารวมกัน จะทําใหสามารถนําองคการรวมกันได พรอมทั้งศึกษาวัฒนธรรมเดิม โดยตองดูลักษณะวัฒนธรรม
รูปแบบ และผลของวัฒนธรรมแบบที่เปนอยูตอผลการดําเนินงานซึ่งจะมีผลตอประสิทธิผลการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ด
1.5) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในจังหวัดรอยเอ็ด โดยตอง
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคการ ทุกคนในองคการตองตัดสินใจเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานใน
องคการเพื่อรวมสรางวัฒนธรรมที่พึงปรารถนา
1.6) การฝกอบรมTraining การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขึ้นอยูกับพฤติกรรมของสมาชิกใน
องคการ สมาชิกตองเขาใจชัดเจนวาตัวเขาถูกคาดหวังอยางไร เขาควรปฏิบัติอยางไรที่เปลี่ ยนพฤติกรรมใหมให
เปนไปตามคาดหวัง
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บทคัดยอ
บทความวิชาการนี้มุงเนนการพัฒนาศักยภาพ เปนการพัฒนาองคความรู ซึ่งเปนกระบวนการพื้นฐานใน
การพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม จากนั้นเปนการวิจัยและพัฒนาที่สงผลตอการเพิ่มศักยภาพ สังคมที่ขับเคลื่อนดวย
ปญญา เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางพลวัตรในดานโครงสรางมากมายเพื่อใหเราอยูในโลกของศตวรรษที่ 21
ไดอยางไร เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศที่ทันสมัยแตไมพัฒนาในศตวรรษที่ 21 เปนกลุมคนที่มีทักษะและ
เทคโนโลยี ประเทศเราขาดทั้ง 2 อยาง เปรียบเสมือนกับการปลูกตนไมเราใชวิธีปกชําไมมีรากแกวเปนของเรา
เอง ในชวง 4.0 คือสังคมที่ขับเคลื่อนดวยปญญาที่สอดรับกับโลกปจจุบัน มีทักษะ และเทคโนโลยีระดับสูงเปนตัว
สรางความมั่นคงของชาติในศตวรรษที่ 21 ตอไป
คําสําคัญ : การพัฒนาศักยภาพของประเทศ และยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0
Abstract
The aims of this article is to study Department Guide of Rice in pursuit of the
mission of developing the potential of the country Strategic Thailand 4.0. Potential
Development of knowledge. This is a fundamental process in the overall economic
development. Then research and development that affects the potential. The society
driven by intelligence because there are many dynamics changes in the structure so that
we live in the world of the 21st century, because Thailand is a modern country but not
developed in the 21st century is a group of people with skills and technology. Our
country is lacking in two ways, like the planting of trees, we use the method of tapping
our own in the 4.0, is a society driven by the intelligence to match the world today with
high technology and skills to build the stability. 21st century
Keywords : Development of country potential, The strategy of Thailand 4.0

บทนํา
วิถีชีวิตของคนไทยที่มีตอขาว เพราะแตเดิมเราปลูกขาวเพื่อการบริโภคดวยวิธีการตางๆ จึงเปนวิธีการที่
เราอยูรวมกันไดกับธรรมชาติ ความรูสึกเกิดจากประสบการณที่สั่งสมกันมาเปนมรดกตกทอด มีการใชแรงงาน
สัตวเก็บเกี่ยวดวยเครื่องมือพื้นบาน ใชมูลสัตวทําเปนปุยกําจัดศัตรูพืช และวัชพืชโดยการถอนหรือใชสมุนไพร ใช
คราด ไถ มีด พรา หรือจอบ เปนเครื่องมือ หากปจจุบันวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขามามี
บทบาทเปนอยางมากในการปลูกขาวเพื่อการคาขาย อีกทั้งแนวคิดหลักของการปลูกขาวไดเปลี่ยนไป ทําให
วิธีการเปลี่ยนไปดวย โดยการใชเครื่องจักรเตรียมดิน ใชปุยเคมีบํารุงตนกลา ใชสารเคมีและเครื่องจักรในการ
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น



กําจัดศัตรูพืชและวัชพืช ปลูกขาวพันธผสม ทดน้ําดวยระบบชลประทานสมัยใหม ซึ่งแตละวิธีตองมีขอดีและ
ขอเสียแตกตางกันไป แตสิ่งสําคัญที่เทคโนโลยีไมสามารถสรางขึ้นไดคือจิตวิญญาณของคนที่มีตอขาวนั่นเอง
นอกจากขาวเปนอาหารหลักของคนไทยอยางยาวนานแลว ขาวยังเปนพืชที่มีความสําคัญตอประเทศ
และสังคมไทยเปนอยางมาก ในแตละปผลผลิตขาวไทยสงออกสรางรายได และขาวไทยมีคุณสมบัติโดดเดน เปน
ที่ชื่นชอบของผูบริโภค สรางชื่อเสียงใหกับประเทศ อาชีพชาวนาควรไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติและสรางความ
ภาคภูมิใจใหกับยุวชนชาวนาซึ่งจะเปนผูสีบทอดการปลูกขาวในอนาคต ในป 2560 กรมการขาวกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ไดจัดงาน “วันขาวและชาวนาแหงชาติ ” ในวันที่ 3-5 มิถุนายน 2560 โดยไดรับพระมหา
กรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปนประธานในพิธีเปดในวันที่ 3
มิถุนายน 2560 เวลา 14.00
ภายใตแนวคิด “ศาสตรแหงพระราชา นําชาวนาสูยุค 4.0” โดยภายในงานจะมีการเปดพันธขาวที่ผาน
การพิจารณารับรองพันธขาวเพิ่มเติม จํานวน 6 สายพันธ ไดแก กข 71, กข 73, กข 75 ซีบูกันตัง 5 ดอกขา 50
และหอมมะลินิลสุรินทร (มะลิดํา 2) ซึ่งพันธขาวมีเยื่อหุมเมล็ดสีมวงดํา มีคุณภาพการหุงตมและรับประทานดี มี
กลิ่นหอม มีอนุมูลอิสระตานการเจริญเติบโตเซลมะเร็งลําไสใหญ และในการทดลองนาแปลงใหญ อําเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งกรมการขาวมีนโยบายสอดคลองกับรัฐบาลคือการยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนา โดย
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวโดยลดตนทุนการผลิตขาวและเพิ่มคุณภาพการผลิต ถือเปนบทบาทหนึ่งที่มุงให
เกษตรกรรวมกลุม กัน ทํา นาแปลงใหญ ซึ่ งส งผลใหเกษตรกรมี อํา นาจตอรองในดา นป จจั ยการผลิต และด า น
การตลาดเปนทางหนึ่งที่จะชวยลดตนทุนการผลิตได โดยแตกอนเกษตรกรทํานาแบบตามใจตัวเองพื้นนาไมมี
ความสมบูรณ นาแปลงใหญเปนความรูเกี่ยวกับการทํานารวมกันเลือกพันธขาวที่เหมาะสมกับพื้นที่และฤดูกาล
การทดลองทํานาโดยใชหลักชีวภาพโดยอาศัยหลักการธรรมชาติควบคุมธรรมชาติโดยมีเทคโนโลยีเขามาชวย คือ
เครื่องหยอดเมล็ดขาว ทําใหใชเมล็ดพันธนอยลง ปกติประมาณ 25 กิโลกรัม/ไร 10 กิโลกรม/ไร มีการเพราะ
จุลินทรียในการกําจัดโรคพืชและโรคแมลง ผลลัพธที่เกิดขึ้นคือสุขภาพโดยไมตองเสี่ยงกับสารเคมี และเปลี่ยน
รูปแบบการทํานาแปลรูปขาวเพื่อเพิ่มมูลคาเปนภูมิคุมกันจากวิกฤตภัยแลงที่เกษตรกรตองพบเจอ เปนนโยบายที่
ภาครัฐสนับสนุน นอกจากเพิ่มความมั่นคงในการทํานายังคืนความสุขใหชาวนาแปลงใหญอีกดวย
จากนโยบายไทยแลนด 4.0 ซึ่งสอดคลองกับสถานการณในปจจุบันอยางยิ่งที่จะเปลี่ยนจากเกษตรแบบ
ดั้งเดิมสูเกษตรสมัยใหมเนนการบริหารจัดการและเทคโนโลยีเตรียมปนเกษตรกรเปนผูประกอบการ ทั้งยั ง
เปลี่ยนเปนเกษตรกรที่มีฐานะร่ํารวย มีความกาวหนาทางเทคโนโลยี มีการกาวสูการเปลี่ยนแปลงบริบทใหมใน
การพัฒนาภาคเกษตร จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ไดจัดทําขึ้นใน
ชวงเวลาของการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วโดยนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนปรัชญานําในการพัฒนา
ประเทศตอเนื่องจากแผนพัฒนา ฉบับที่ 9-11 โดยคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดทําบน
พื้นฐานของยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งเป นแผนแมบทหลักของการพัฒนาประเทศและ
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs) รวมทั้งปรับโครงสรางประเทศไทย
ไปสู ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของ
ภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนทั้งในระดับกลุมอาชีพระดับภาคและระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อยาง
กวางขวางและตอเนื่องเพื่อรวมกันกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งรวมจัดทํารายละเอียด
ยุทธศาสตรของแผนฯ เพื่อมุงสู “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
ได มี การกํา หนดประเด็ น การพั ฒ นาพรอมทั้ง แผน/โครงการสํ าคั ญ ที่ ต องดํ า เนิ น การใหเห็นผลเป น
รูปธรรมในชวง 5 ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติเพื่อเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม ขณะเดียวกั นยังได
กําหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจนเพื่อกํากับใหการพัฒนาเปนไปอยางมี
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น



ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพนําไปสูการพัฒนาเพื่อประโยชนสุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ดังกลาวขางตน ภายใตโมเดล 4.0 ในกลุมที่ 2 การพัฒนาเกษตรกรสมัยใหมและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐจะสําเร็จไดใหใชแนวทาง “สานพลังประชารัฐ ” เปนตัวขับเคลื่อนโดยมุงเนนการมีสวนรวมของ
ภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภารเอกชน ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชน จึงควรมีการ
เปลี่ยนวิธีการทีมีลักษณะสําคัญคือ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปจจุบันไปสูการเกษตรสมัยใหม ที่เนน
การบริการจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) เปลี่ยนจาก (Tradition SMEs หรือ SMEs ที่มีอยูรัฐตองให
ความชวยเหลืออยูตลอดเวลาไปสูการเปน Smart Enterprises และ Startup บริษัทที่เกิดใหมที่มีศักยภาพสูง
เปลี่ยนจาก Traditional Services และเปลี่ยนจากแรงงานทีท่ ักษะต่ําไปสูแรงงานที่มีความรูความเชี่ยวชาญและ
ทักษะสูง
ศูนยวิจัยขาวพระนครศรีอยุธยา เปนหนวยงานในกํากับดูและของกรมการขาว กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ไดมีบทบาทและภารกิจในการชวยเหลือชาวนาใหมีความรูในการผลิตขาว เนื่องจากเกษตรกรสวนใหญมี
ฐานะยากจน ปญหาหนี้สิน และขาดที่ทํากิน มีการแขงขันคอนขางต่ําและมีการพัฒนาไม ยั่งยืน ทําใหเกษตรกร
สวนใหญอยูในสภาพออนแอ ตองพึ่งพาธรรมชาติและความชวยเหลือจากรัฐ โดยการชวยเหลือชาวนามักเปน
นโยบายประชานิยมและเปนนโยบายหาเสียง ผูวิจัยจึงไดเล็งเห็นความสําคัญของการปฏิรูปการเกษตรของ
ประเทศเพื่อทําใหอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพที่มาของรายได และเกษตรกรมีสมรรถนะดี ตลอดจนใหมีการ
สรางระบบการจัดสรรผลประโยชนอยางเปนธรรมเพื่ อลดความเหลื่อมล้ํา และเปนการเตรียมการเพื่อปรับ
โครงสรางเกษตรกรรมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต
ดังนั้นผูวิจัยไดเล็งเห็นความสําคัญของการปฏิรูปการเกษตรตามยุทธศาสตรไทยแลนด 4.0 จะเห็นไดวา
ปญ หาเรื่องขา วเป นป ญหาสว นใหญที่ ต องแกไ ขของทุ กรัฐ บาลเพราะถือวา เปน ป ญหาของคนสวนใหญของ
ประเทศ การศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและแนวทางการเตรียมรับมือกับปญหาความทาทายดังกลาวทั้งใน
ระดับนโยบายของประเทศ และระดับภาคสวนตางๆ ไมวาจะเปนการผลิตหรือการตลาดก็ตาม เพื่อใหไดแนวทาง
ปฏิบัติงานของกรมการขาวในประเด็นที่สําคัญจากยุทธศาสตรไทยแลนด 4.0 ดานการปฏิรูปการเกษตร ให
สามารถปรับ ตั ว รองรับผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงได อย างเหมาะสมและเป น การเตรีย มการเพื่อปรับ
โครงสรางเกษตรกรรมเพื่อรับมื อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต อันจะทําใหการทํางานเกิดผลสําเร็จตาม
ความคาดหวังของทุกฝาย คือ ความอยูดีกินดีของชาวนาและความรุงเรืองของประเทศชาติ
แนวคิดการเปลี่ยนแปลงองคการ
แนวคิดการเปลี่ยนแปลงองคการ (Organizational Change) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากกระแส
โลกาภิวัตน เทคโนโลยีสังคมและคุณลักษณะทางประชากรนั้นเปนแรงผลักดันสําคัญที่ทําใหมีการเปลี่ยนแปลง
องคการ (Organizational Change) องคการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอยๆ ภายในหรือเปลี่ยนแปลงแบบ
คอยเปนคอยไป (Incremental Change) ดังเชนในกรณีที่มีการนําเทคโนโลยีใหมเขามาใชในการทํางาน ซึ่งตอง
มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก ารและทั ก ษะที่ ต อ งใช ใ นการทํ า งานเพื่ อ ให ส อดรั บ กั บ เทคโนโลยี นั้ น หรื อ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญที่เรียกวาการเปลี่ยนแปลงแบบรุนแรง(Radical Change) ซึ่งเปนลักษณะการเปลี่ยนแปลง
ทั่วทั้งองคการอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนบทบาทในงาน (Job Role) และโครงสรางองคการตามมา
(Robinson,2006) ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงแบบใดการเปลี่ยนแปลงอาจทําใหพนักงานเกิดความเครียด
ความกลั ว ความกั ง วลและทํ า ให เ กิ ด แรงต า นการเปลี่ ย นแปลงซึ่ ง แม ว า องค ก ารจะได นํ า การริ เ ริ่ ม ต า งๆ
(Initiatives)เขามาใชเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงแตมักพบวาการริเริ่มที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงนั้น
ประสบความลมเหลวไมเปนไปตามที่คาดดังที่ Holbeche (2005)นั้นพบวาความลมเหลวในการจัดการการ
เปลี่ยนแปลงนั้นมีมากถึงรอยละ75 ทั้งนี้อาจเปนเพราะองคการคํานึงแตผลประโยชนทางการเงินในระยะสั้นมาก
จนเกินไป จนละเลยมิติที่เกี่ยวของกับมนุษย (People Aspect) ซึ่งจะตองสอดรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นดวย
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ทํา ใหผลลัพ ธเกิด ขึ้น จากการเปลี่ ยนแปลงองคการในระยะยาวนั้ นประสบความลม เหลว การเปลี่ ยนแปลง
โครงสรางนั้นมองวาองคการเปรียบเหมือนเครื่องจักร (Machine model) ซึ่งเกิดขึ้นจากองคประกอบหลาย
อยางมาทํางานรวมกัน ในการเปลี่ยนแปลงจึงเปนการปรับสวนประกอบของเครื่องจักรนั้นเพื่อใหเกิดผลงาน
โดยรวมที่ดีขึ้นตัวอยางการเปลี่ยนแปลงโครงสราง เชน การควบรวมกิจการ การซื้อกิจการอื่นและการลดขนาด
เปนตน สวนการลดตนทุนนั้นเปนการลดขั้นตอนหรือวิธีการทํางานที่ไมจําเปนเพื่อที่จะลดตนทุนในการทํางานดัง
กรณีที่องคการประสบวิกฤต หรือปญหา องคการมักใชวิธีการนี้เพื่อปรับปรุงผลการดําเนินงานและความอยูรอด
สําหรับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการนั้นเปนการเปลี่ยนแปลงที่ใหความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการ
ทํางาน เชน การปรับระบบการอนุมัติเงินกูการปรับเปลี่ยนแนวทางในการบริหารหรือการตัดสินใจเปนตน ทั้งนี้
เพื่อวัตถุประสงคสําคัญคือการลดระยะเวลาของกระบวนการตางๆ การเพิ่มนาเชื่อถือ การลดตนทุนและการเพิ่ม
ประสิ ทธิผลทํางานนั่น เองในขณะที่การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมจะเป นการเปลี่ ยนแปลงที่มุ งเน นไปที่ คนใน
องคการดังเชน การเปลี่ยนแปลงแนวทางการดําเนินธุรกิจการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจากการควบคุมสั่ง
การไปเปนการบริหารแบบมีสวนรวม หรือการเปลี่ยนมุมมองการบริหารจากภายในสูภายนอก (Inward Focus)
เปนมุมมองจากภายนอกเขามาสูภายใน (Outward-Looking Focus) เปนตน
การพัฒนาองคการ สามารถแปลไดหลายความหมาย เชน ความพยายามเปลี่ยนแปลงองคการอยางมี
แบบแผน มีการวิเคราะหปญหา/วางแผนยุทธศาสตรและใชทรัพยากรเพื่อใหบรรลุเปาหมาย หรือการพัฒนา
ระบบโดยมีสวนรวมทั้งองคการ เริ่มจากผูบริหารระดับสูงลงสูระดับลางขององคการ โดยมีจุดมุงหมายเพื่ อเพิ่ม
ประสิทธิภาพขององคการ ดังนี้
French and Bell (1999) การพัฒนาองคการเปนเรื่องของการใชความพยายามในระยะยาวที่จะแกไข
ปญหาภายในองคการและการฟนฟูองคการ โดยจะดําเนินการในสวนของวัฒนธรรมองคการ โดยเฉพาะทีมงาน
บนรากฐานแหงความรวมมือ แตทั้งนี้ตองอาศัย ความรวมมือจากที่ปรึกษาและใชทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร
รวมทั้งการวิจัยและการปฏิบัติเปนหลัก
Peter and Donnelly (1992) การพัฒนาองคการเปนวิธีการมุงที่จะเอาพลังความสามารถของมนุษย
ไปใชเพื่อวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งขององคการ การพัฒนาองคการจะสําเร็จไดถ าองคการมีแผนและใช
ความรูทางพฤติกรรมศาสตรเขามาชวย เชน เรื่องการจูงใจ เรื่องอํานาจ เรื่องการสื่อสาร เรื่องความเขาใจใน
วัฒนธรรมองคการ การแกปญหา การกําหนดเปาหมายความสัมพันธระหวางบุคคล กลุมหรือเรื่องของการขจัด
ความขัดแยง
ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน (2549) การเปลี่ยนแปลงองคการเปนการเปลี่ยนแปลงขององคการทั้งหมด
หรือบางสวนซึ่งรวมถึงการออกแบบโครงสรางองคการใหม การติดตั้งระบบสารสนเทศใหมและการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรม
สรุปไดวาการเปลี่ยนแปลงองคการเปนการเปลี่ยนแปลงขององคการทั้งหมดหรือบางสวน ซึ่งอาจเปน
การเปลี่ ย นแปลงแบบเล็ ก น อ ยค อ ยเป น ค อ ยไป หรื อ เป น การเปลี่ ย นแปลงขนาดใหญ ทั่ ว ทั้ ง องค ก ารการ
เปลี่ยนแปลงองคการนั้นคอนขางยุงยาก ซับซอน และอาจใชเวลานานการเปลี่ยนแปลงองคการที่มีประสิทธิผล
ควรใหความสําคัญกับคนซึ่งจะตองมีการพัฒนาทักษะ ทัศนคติที่จําเปนกอนเพื่ อเสริมสรางความพรอมในการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งเปนสิ่งจําเปนในการกาวสูกระบวนการเปลี่ยนแปลงองคการกระบวนการเปลี่ยนแปลงองคการ
โดยทั่วไปนั้นประกอบดวยการวิเคราะหสภาพแวดลอมในอนาคตเพื่อทําใหเห็นภาพขององคการที่อยากจะเปน
องคการจึงควรกําหนดวิสัยทัศนซึ่งบงถึงความคาดหวังหรือภาพในอนาคตขององคการ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่จะทําให
พนักงานรับรูวาองคการมีความคาดหวังอะไร คุณคาและพฤติกรรมใดของพนักงานที่จะตอบสนองความ คาดหวัง
นั้น หลังจากนั้นจึงทําการวิเคราะหสภาพองคการในปจจุบัน ซึ่งจะทําใหสามารถมองเห็นแนวทางที่จะนํามาใชใน
การขับเคลื่อนกระบวนการการเปลี่ยนผานไปสูสภาพที่ตั้งใจไวใหสําเร็จ ประเด็นที่สําคัญประการหนึ่งในการ
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เปลี่ยนแปลงองคการคือแรงตานการเปลี่ยนแปลงซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหการเปลี่ยนแปลงองคการลมเหลว
การจัดการแรงตานการเปลี่ยนแปลงจึงถือเปนปจจัยแหงความสําเร็จของการเปลี่ยนแปลงองคการซึ่งนักบริหาร
ทรัพยากรมนุษยนั้นสามารถแสดงบทบาทการเปนตัวแทนการเปลี่ยนแปลงดวยการทํางานรวมกันกับผูจัดการใน
สายงานเพื่อกําหนดเปาหมาย แนวทางกระบวนการและการริเริ่มตางๆ ที่จะเอามาใชในการเปลี่ยนแปลง มีการ
เตรียมการรับมือกับเหตุการณที่ไมแน นอน การติดตามและประเมินผล รวมทั้งการสรางความเขาใจเกี่ยวกับ
โครงสร า งหรื อ ระบบการทํ า งานใหม ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น โดยใช ก ารสื่ อ สารโดยตรงไปยั ง พนั ก งานด ว ยช อ งทางที่
หลากหลายและเปนการสื่อสารแบบสองทางและเสริมสรางความผูกพันของพนักงานโดยผานระบบการบริหาร
ทรัพ ยากรมนุ ษ ยเพื่ อ ขับเคลื่ อนการเปลี่ย นแปลงองค การใหประสบความสํ า เร็จ องคการจํา เป น ตอ งมี การ
เปลี่ ย นแปลงเพื่ อ ปรั บ ตั ว ให เ ข า กั บ สถานการณ ความคิ ด สร า งสรรค จ ะเป น กระบวนการที่ ก อ ให เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลง โดยเกิดเปนนวัตกรรมใหม กอใหเกิดผลิตภัณฑใหม ผลงานใหม การใหบริการระบบใหม ที่ จะ
ตอบสนองความตองการของลูกคา ปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลง อาทิ สภาพแวดลอมทั่วไป
การเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม ผูบริหารจึงควรจะตองแสวงหาความคิดใหมๆ องคความรูใหม เพื่อพัฒนา
องคการตอไปใหประสบผลสําเร็จ
แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม
Denhardtand Denhardt (2000) เสนอแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรแนวใหม คือแนวคิดการ
บริการสาธารณะแนวใหม (New Public Service-NPS) เพื่อใชทดแทนแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนว
ใหม (New Public Management--NPM) ซึ่งถูกนักวิชาการทางดานรัฐประศาสนศาสตรและนักปฏิบัติการใน
แวดวงราชการทั้งหลายวิพากษวิจารณเปนอยางมากวาเกิดผลเสียหายมากกวาผลดีแกระบบราชการ
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม เปนแนวทางการจัดการภาครัฐที่นําวิธีการจัดการแบบเอกชน มา
ประยุกตใชกับการจัดการในภาครัฐเพื่อเปนการลดคาใชจายภาครัฐที่มีจํานวนมาก เนื่องจากโครงสรางทางการ
บริหารที่ใหญโต มีจํานวนบุคลากรมาก เปนการปรับปรุงเพื่อใหการจัดบริการสาธารณะแกประชาชนมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพมากขึ้น เนนการลดขนาดของหนวยงานใหเล็กลง มีการนําวิทยาการสมัยใหมเขามาใชเพื่ อให
เกิดความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันเนนวินัยการใชทรัพยากรอยางประหยัด แนวคิด
ดังกลาวมีจุดออนที่ขาดเอกลักษณและกรอบแนวคิดที่ชัดเจนเปนเพียงการเติมเต็มแนวคิดในกระบวนทัศนเกาอีก
ทั้งละเลยการใหความสําคัญตอคุณคาบางประการ เชน ความเที่ยงธรรมและความถูกตอง
เมื่อแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมมีจุดออน นักวิชาการทางดานรัฐประศาสนศาสตร จึงได
เสนอแนวคิดใหมคือ การบริการสาธารณะแนวใหมเพื่อใชทดแทนแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม โดย
แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมมีฐานคติอยู 3 ประการ คือ (1) การตระหนักถึงคานิยมประชาธิปไตยและ
คานิยมเชิงสถาบันที่เนนประโยชนสาธารณะมากกวาประโยชนสวนตน มองประชาชนในฐานะพลเมืองมากกวา
มองเปนเพียงผูออกเสียงเลือกตั้ง มองเปนเพียงลูกคาหรือผูรับบริการ (2) การคํานึงถึงตัวแบบประชาสังคมและ
ชุมชน เนนใหระบบราชการมุ งลดความควบคุมอํานาจรัฐและหันมาแสดงบทบาทในฐานะผูสนับสนุนเครือขาย
การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารปกครองตนเองเพื่อผลประโยชนของพวกเขา แนวคิดนี้คือการมุง
สงเสริมใหประชาชนกาวขามผลประโยชนสวนตนไปสูการมุงหวังผลประโยชนตอสวนรวมมากกวา และ (3)
แนวคิดมนุษยองคการและทฤษฎีวาทกรรม เปนแนวคิดที่ใหความสําคัญกับบทบาทการบริหารรัฐกิจที่มุงเนน
ประชาชนเปนศูนยกลาง
จากฐานคติดังกลาวนําไปสูการปรับเปลี่ยนคานิยมและบทบาทของระบบราชการไปสูการยอมรับใน
หนาที่ความรับผิดชอบในการบริการประชาชนโดยการแสดงบทบาทในฐานะผูจัดหาทรัพยากรสาธารณะแก
ประชาชนการเปนผูธํารงรักษาองคการภาครัฐการเปนผูสงเสริมแนวคิดประชาธิปไตยและกระบวนการมีสวนรวม
ของพลเมืองการเปนผูการมีสวนรวมของชุมชนและการทําตัวเขาถึงประชาชน
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น



Maesschalck (2004) แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมถือกําเนิดมาอันมีวัตถุประสงคเพื่อใช
ทดแทนแนวคิด การบริหารจั ดการภาครัฐแนวใหม ซึ่ง มีจุ ดออนทั้ งในเชิง ทฤษฏี และในทางปฏิบั ติ ซึ่ งแนวคิ ด
ทางด านรัฐประศาสนศาสตรเนน เรื่องคานิ ยมประชาธิป ไตยโดยได สรุปสาระสํา คัญ ของแนวคิ ดการบริการ
สาธารณะแนวใหมไววา (1) มุงรับใชประชาชนมากกวาการเปนผูชี้นํา (2) มุงผลประโยชนที่เกิดแกสาธารณะเปน
หลักมากกวามุงสรางผลงาน (3) วางแผนการดําเนินการอยางมียุทธศาสตรและปฏิบตั ิอยางเปนประชาธิปไตย (4)
มุงรับใชประชาชนในฐานะพลเมืองไมใชลูกคาหรือผูมาขอรับบริการ (5) พรอมรับการถูกตรวจสอบ (6) ให
ความสําคัญกับตัวขาราชการมากกวา ผลผลิตที่จะไดรับจากพวกเขา (7) ยกยองความสําคัญของประชาชนและ
การใหบริการสาธารณะมากกวาการเปนผูเปนผูประกอบการ
Denhardt and Denhardt (2003) กรอบชี้นําเชิงจริยธรรมของการบริการสาธารณะแนวใหม
ประกอบดวย (1) การรับใชมากกวาการกํากับทิศทาง ใหการชวยเหลือใหประชาชนสามารถผนึกกํา ลังและสราง
ผลประโยชนรวม (2) การแสวงหาผลประโยชนสาธารณะ ผูบริหารสาธารณะตองมีสวนเกื้อกูลตอการสราง
หลักการและพื้นฐานรวมเกี่ยวกับผลประโยชน (3) คิดเชิงยุทธศาสตรและกระทํา เชิงประชาธิปไตย (4) รับใช
พลเมือง (ประชาชน) ไมใชลูกคา (5) จงตระหนักวาความรับผิดชอบไมใชของงาย เจาหนาที่ของรัฐควรมีความ
รับผิดชอบในทางกฎหมาย การเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย ผลประโยชนสาธารณะ ประเด็นจริยธรรม
และวิชาชีพ (6) ใหคุณคากับคนไมใชเพียงแตการเพิ่มผลผลิต (7) ใหคุณคากับภาวะพลเมืองมากกวาภาวการณ
ประกอบการ
การบริการสาธารณะแนวใหมใหความสําคัญกับประชาธิปไตยวาเปนคุณคาหลักที่สําคัญ แนวทางนี้มี
รากฐานจากทฤษฎีเกี่ยวกับประชาธิปไตยและแนวทางอื่นๆ ในการแสวงหาความรู ซึ่งรวมถึงแนวทางแบบ
ประจักษนิยม แนวทางการตีความ แนวทางเชิงวิพากษวิจารณ และแนวทางแบบ Post modern มองขาราชการ
วาเปนคนมีเหตุผลในเชิงยุทธศาสตรที่ใชเหตุผล ทั้งทางดานการเมืองเศรษฐกิจและองคการ มองผลประโยชน
สาธารณะวาเปนผลจากการพูดคุยเกี่ยวกับคุณคาที่มีรวมกัน มองประชาชนวาเปนพลเมืองซึ่ง มีทั้งสิทธิ หนาที่
และความรับผิดชอบ นักบริหารหรือขาราชการมีบทบาทรับใชประชาชน (Serving) เพราะประชาชนคือเจาของ
ประเทศตัวจริง ขาราชการมีบทบาทในการเจรจาไกลเกลี่ยและเปนตัวกลางที่จะทํา ใหเกิดคานิยมรวมกันในหมู
พลเมือง ชุมชน และกลุมตางๆ กลไกลที่จะทําใหบรรลุ ผลตามวัตถุประสงคของนโยบายคือ การสรางความ
รว มมื อระหว า งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน เพื่ อใหบ รรลุ ผ ลที่ ต กลงรว มกัน มองว า กลไกลการ
ตรวจสอบมีหลากหลายทั้งดานกฎหมาย คานิยมของชุมชน บรรทัดฐานทางการเมือง มาตรฐานทางดานวิชาชีพ
และผลประโยชนของพลเมือง ขาราชการควรมีดุลยพินิจแตตองมีการควบคุมและการตรวจสอบ โครงสราง
องคการควรเปนแบบรวมมือกันโดยมีผูนํารวมทั้งจากภายในและภายนอกองคการ สวนปจจัยจูงใจขาราชการ
และนักบริหารคือ การไดรับใชประชาชนและการไดทําประโยชนใหแกสังคม
แนวคิดการนํานโยบายไปปฏิบัติ
แนวคิดเกี่ยวกับการนํา นโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementations) จําเปนจะตองพิจารณาถึง
ลักษณะของนโยบายตามหลักการของ Bennett (1991) เนื่องเพราะความสํา เร็จหรือลมเหลวของนโยบายนั้น
บางสวนขึ้นอยูกับประเภทของนโยบาย นโยบายที่ประสบความสํา เร็จมากที่สุด คือ นโยบายที่สามารถเรียกรอง
ใหมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ นอยที่สุดและมีความเห็นพองตองกันในวัตถุประสงคระดับสูง ในทางตรงกันขาม
ถานโยบายเรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงมากและมีความเห็นพองตองการในวัตถุประสงคนอย โอกาสที่นโยบาย
นั้นจะประสบความสํา เร็จในทางปฏิบัติ ก็จะนอย อีกทั้งยังตองวิเคราะหถึงปจจัยทางดานสภาพแวดลอมของ
นโยบายตามหลักการของ Dobrow, Goel & Upshur (2004) พรอมกับการประเมินการนํานโยบายไปปฏิบัติ
ดวย ทั้ งนี้อาจเปนเพราะว า การพิจารณาถึงการบรรลุผลสํา เร็จของนโยบายเป นสิ่งสํ า คัญของการประเมิ น
ความสําเร็จหรือความลมเหลวของนโยบาย ซึ่งตามการหลักเกณฑของ Nakamura & Smallwood (1980) นั้น
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น



จําแนกไดดังนี้ (1) การบรรลุเปาหมายของนโยบาย เปนความพยายามในการประเมินการนํา นโยบายไปปฏิบัติ
เพื่อวัดวาผลที่เกิดขึ้นบรรลุตามเปาหมายที่กํา หนดไวหรือไม เกณฑนี้ตั้งอยูบนพื้นฐานที่ว านโยบายนั้นๆ จะตอง
สามารถวัดไดและเกิดผลที่เปนรูปธรรม (2) ประสิทธิภาพเปนเกณฑที่ประเมินจากคุณภาพของการปฏิบัติงานที่
มักจะมีความสัมพันธกับตนทุน บอยครั้งที่มักจะกลาวถึงการประเมินความพยายามในการนํา นโยบายไปปฏิบัติ
และจะเนนที่วิธีการบรรลุเปาหมายมากกวาจะเนนที่เปาหมาย (3) ความพึงพอใจของบุคคลภายนอก เปนเกณฑ
การประเมินประสิทธิผลการนํา นโยบายไปปฏิบัติ จากระดับของความพึงพอใจของกลุมตางๆ จากภายนอก
องคการ เพื่อชี้วัดวานโยบายใดนโยบายหนึ่งมีระดับความสํา เร็จเทาใด (4) การสนองตอบตอความตองการของ
ลูกคา เปนเกณฑการประเมินวานโยบายสนองตอบตอความตองการของผูรับบริการอยางไร โดยประเมินจากการ
รับรูของผูรับผลกระทบจากนโยบาย และ (5) การดํารงอยูของระบบเปนเกณฑการประเมินประสิทธิผลของการ
นํานโยบายไปปฏิบัติทั้งในระดับมหภาค เชน เสถียรภาพของระบบการเมืองของประเทศ และระดับจุลภาค เชน
ความตอเนื่องของการนํานโยบายไปปฏิบัติในหนวยงานที่เกี่ยวของจะตองปฏิบัติในดานตางๆ
แนวคิดการบริหารภาครัฐตามนโยบายไทยแลนด 4.0
การบริหารภาครัฐตามนโยบายไทยแลนด 4.0 ประเทศไทยในอดีตที่มีการพัฒนาดานเศรษฐกิจเปนไป
อยางตอเนื่องตั้งแตยุคแรกเรียกวาประเทศไทย 1.0 เนนการเกษตรเปนหลัก ยุคสองเรียกวาประเทศไทย 2.0
เนนอุตสาหกรรมแตเปนอุตสาหกรรมเบา และในป พ.ศ. 2559 จัดอยูในยุคที่สามเรียกวาประเทศไทย 3.0 เปน
อุตสาหกรรมหนักและการสงออก เชน การผลิตและขายสงออกเหล็กกลา รถยนต ปูนซีเมนต เปนตน ซึ่งในยุค
1.0 2.0 และ 3.0 รายไดประเทศอยูในระดับปานกลางทําใหตองรีบพัฒนาเศรษฐกิจสรางประเทศ จึงเปนเหตุ
นําไปสูยุคที่ 4 เรียกวาประเทศไทย 4.0 ใหเปนเศรษฐกิจใหม มีรายไดสูงโดยวางเปา หมายใหเกิดภายใน 5-6 ป
จะสามารถขั บ เคลื่ อ นประเทศโดยโมเดลนี้ เ ป น แนวคิ ด ที่ จ ะนํ า โครงสร า งเศรษฐกิ จ ไปสู “Value-Based
Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม”
สังคมในยุคโลกาภิวัตนเปนสังคมที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็วจนทําใหสังคมเกษตรกรรมกลายเปนสังคม
ของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ทําใหไมสามารถหลีกเลี่ยงไดที่จะตองปฏิบัติงานรวมกับเทคโนโลยีโดยเฉพาะ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีบทบาทตอการดําเนินชีวิตประจําวันของทุกคนดังนั้นจึงควรศึกษาผลกระทบที่เกิดจาก
การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพและลดหรือ
หลี กเลี่ ย งป ญ หาที่ เ กิ ด จากการใช เทคโนโลยี ส ารสนเทศอย า งไม เ หมาะสมให ม ากที่ สุ ด การนํ า เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกตใชในองคกรตองกระทําอยางรอบคอบ เพราะตองลงทุนสูงและไมใชทุก
องคกรที่จะประสบความสําเร็จในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช ในระดับประเทศภาครัฐต อง
ทําหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวกในการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางปลอดภัย
แนวทางการดําเนินงานของกรมการขาวที่สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0
แนวทางการดําเนินงานของกรมการขาวที่สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0
(1) ปญหาการจัดสรรงบประมาณใหกรมการขาวยังไมเพียงพอ อํานาจหนาที่ดูแลการผลิตขาวของประเทศและ
ตองดูแลพื้นที่และชาวนาในทุกภูมิภาค โดยเปนหนวยงานหลักในการดาเนินงานตามยุทธศาสตรขาวไทย ชาวนา
กลุมตาง ๆ ไดใหความสําคัญกับการดําเนินงานของกรมการขาวเปนอยางมาก แตปญหาสําคัญคือ กรมการขาว
ไดรับงบประมาณจากรัฐบาลไมเพียงพอ (2) ปญหาโครงสรางองคกรปจจุบันยังไมสอดคลองกับภารกิจที่มีมากขึ้น
ในภูมิภาค ผลจากนโยบายปรับโครงสรางการผลิตขาวของรัฐบาล กรมการขาวจํา เปนตอง ทําหนาที่สงเสริมการ
ผลิตขาวในระดับจังหวัด และระดับภู มิภาคมากขึ้น ทั้งในรูปของกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาขาวระดับ
จังหวัด (3) ปญหาระบบฐานขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณของกรมการขาวไมทันสมัยเมื่อ
พิจารณาถึงการขยายงานของกรมการขาวในปจจุบัน และโครงสรางการดํา เนินงานในภูมิภาค ที่จะขยายเพิ่มขึ้น
ในภูมิภาค กรมการขาวจําเปนตองมีระบบฐานขอมูลการผลิต การตลาดขาว ทั้งในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับ
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ภาค และระดับประเทศ เพื่อใชในการตัดสินใจของฝายบริหาร และการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ของกรม การพัฒนาระบบฐานขอมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครื่องมือ อุปกรณ ที่ จําเปน เพื่อให
กรมฯ สามารถเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลกับหนวยงานตางๆ ในสวนกลางและสวนภูมิภาค และกับหนวยงานที่
เกี่ยวของในตางประเทศ
แนวทางการปรับเปลี่ยนภาครัฐไทยตองจัดตั้งศูนยขอมูลอัจฉริยะ จัดระบบขอมูลขาว โดยรวบรวม
ขอมูลขาวและทุกสวนที่เกี่ยวของกับ ขาว ใหเปนศูนยขอมูลกลางที่มีมาตรฐาน และมีความเปนเอกภาพ เพื่อ
สนั บ สนุ น การตัด สิ นใจและการทํา งานของทุ กภาคสว น ทั้ ง นี้กํา หนดใหสํ า นักงานเศรษฐกิจ การเกษตรเป น
หนวยงานหลัก โดยตองสนับสนุนอุปกรณ บุคลากร และงบประมาณในการดําเนินงานอยางเพียงพอนอกจากนี้
ตองสงเสริมการใชเครื่องจักรกลการเกษตรใหมากขึ้น โดยผานองคกรชาวนาในรูปแบบตางๆ เชน สหกรณ
การเกษตร ศูนยขาวชุมชน เปนตน พรอมกับปรับปรุงและพัฒนาระบบจัดเก็บรักษาขาว การคมนาคม และการ
ขนสงขาว ในระดับชุมชนจนถึงระดับประเทศใหมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความสูญเสีย และใหลดพื้นที่การทํานาใน
พื้นที่นาที่ไมเหมาะสม โดยปรับเปลี่ยนใหชาวนาไปทําการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยกระบวนการมี
สว นรว มเสนอทางเลื อกใหม ใหช าวนา โดยรัฐ สนั บ สนุน การใหค วามรู เงิ น ทุ น และป จ จัย การผลิ ต รวมทั้ ง
การตลาด เพื่ อเป น แรงจูง ใจในการตั ด สิน ใจของชาวนาถึง เวลาตองปฏิ รูป การผลิตและองค กรชาวนา การ
แกปญหาดานการตลาดที่ผานมา รัฐมักใชงบประมาณในการแทรกแซงราคา ตอไปตองไมแทรกแซงตลาดขาว
หรือหากมีความจําเปนที่รัฐจะตองแทรกแซงตลาด รัฐจะตองไมทําใหกลไกตลาดบิดเบือนมากเกินไป จนเปน
ภาระงบประมาณของภาครัฐ ทางที่ ดีตองหันมาสนับสนุนใหมีการประกันความเสี่ยงราคา โดยชาวนาจายเบี้ย
ประกั น ส ว นหนึ่ ง และรัฐ สมทบเบี้ ย ประกั น อี ก ส ว นหนึ่ ง และภาครั ฐ ต อ งกํ า หนดกลไกในการกํ า กั บ ดู แ ล
ผลประโยชนใหเกิดความเปนธรรมตอผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด (Benefit Sharing) ไดแก ชาวนา โรงสี
ผูประกอบการขาวถุง ผูสงออก และผูบริโภคตองปรับปรุงโครงสรางขององคกรการผลิตขาว โดยเฉพาะกรมการ
ขาว ใหมีศักยภาพทํางานในการชวยเหลือชาวนาในพื้นที่อยางทั่วถึง โดยจัดใหมีขาวจังหวัด และขาวอําเภอ ซึ่ง
สามารถใชกระบวนการปรับโครงสรางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ , ตองสรางกลไกการขับเคลื่อนรวมกัน
ระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณ และจังหวัด โดยสิ้นสุดลงแลว สมาคมพืชสวนแหงประเทศไทยไดรวบรวม
อุปสรรคในการพัฒนาการเกษตรกับภาคการเกษตรเปนเอกภาพ กําหนดใหจังหวัดและองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีสวนรวมและรับผิดชอบในการบริหารจัดการสินคาข าว ซึ่งจะทําใหชาวนาไดรับการดูแลอยางทั่วถึง
พรอมกันนั้นตองเรงรัดการจัดตั้งกองทุนขาวและชาวนาแหงชาติ เพื่อสนับสนุนการชวยเหลือชาวนาดานราคา
ปจจัยการผลิต การวิจัยและพัฒนาขาว ตลอดจนสวัสดิการตางๆ เพื่อเปนการสรางความมั่นคงในอาชีพการทํานา
ที่เมื่อยามชราภาพ ทุพพลภาพ จะมีเงินเลี้ยงชีพ , เรงรัดและปรับปรุงโครงการประกันภัยขาว เพื่อประกันความ
เสี่ยงใหแกชาวนาในยามเกิดภัยพิบัติตางๆ ไดอยางทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ และจูงใจใหชาวนาเขารวมโครงการ
มากขึ้น อีกแนวทางหนึ่งตองการสนับสนุนในดานสินเชื่อ เงินทุนหมุนเวียน ปลอดดอกเบี้ย หรืออัตราดอกเบี้ยต่ํา
ตลอดจนสนับสนุนปจจัยการผลิต และเครื่องมือ อุปกรณในการผลิตขาวที่ไดคุณภาพและมาตรฐานในราคาทีเ่ ปน
ธรรม และตองเรงรัดการปรับปรุงแกไขกฎหมายการเชาที่นาใหมีความเปนธรรมแกชาวนา และกฎหมายคุมครอง
ที่นาจากการนําพื้นที่อุดมสมบูรณ และมีการลงทุนในระบบชลประทานไปสรางโรงงานอุตสาหกรรมและหมูบาน
จัด สรรการปฏิรูปการวิจั ย และพั ฒ นาขาวการนํ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศเขา มามี ส วนช ว ยในการทํ า งานใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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บทสรุป
ภาครัฐมีบทบาทในการสงเสริม โดยการจะจัดสงเจาหนาที่ไปเปนพี่เลี้ยงหรือผูจัดการใหในระยะแรก
พรอมทั้งสนับสนุนความรู เมล็ดพันธุคุณภาพดี เครื่องมือปลูกขาว แปลงสาธิ ตตลอดจนเทคโนโลยีการผลิตแบบ
ใหมๆ โดยใชประโยชนจากดาวเทียม และมีการแนะนําหาแหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ํา และประสานกับภาคเอกชนใน
รูปแบบประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนใหกลุมเกษตรกรนาแปลงใหญ เชื่อมโยงตลาดรองรับสินคาที่ผลิตได เพื่อหา
ชองทางจําหนายทั้งในประเทศและตางประเทศทั้งยังมีสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)
(สวก.) เปนหนวยงานภายใตกระทรวงเกษตรฯ ชวยขับเคลื่อนและเชื่อมตอระหวางนักวิจัย เกษตรกร และภาค
ธุรกิจ เพื่อผลักดันงานวิจัย “จากหิ้งมาสูหาง” กระตุนใหนําขาวมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑนวัตกรรมที่มีมูลคาสูง
เชน อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารเพื่อผูปวย ผลิตภัณฑโภชนเภสัช และเวชสําอางเปนตน แทนการขายขาวเพื่อใช
บริโภคเพียงอยางเดียว เพื่อทดแทนการนําเขาจากตางประเทศและตอยอดเปนสินคาคุณภาพระดับสากลใน
อนาคตการดําเนินงานของกระทรวงเกษตรฯ มุงรอยหวงโซการคาคุณธรรมแบบยั่งยืน ขณะเดียวกันตองมีการ
จัดระบบการปลูกขาวอยางเขมงวด เพื่อฟนฟูความอุดมสมบูรณของดิน และยกระดับประสิทธิภาพการผลิตขาว
โดยใหชาวนาปลูกขาวไมเกินปละ 2 ครั้ง และปลูกพรอมกันในพื้นที่บริเวณเดียวกัน ซึ่งทางรัฐบาลจะตอง
สนับสนุนและชวยเหลือใหมีการปลูกพืชหลังนา และพืชปุยสด พรอมสงเสริมใหชาวนาตองทํานาอยางประณีต
ใชเทคโนโลยีอยางถูกตอง เหมาะสม และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มุงเนนการเพิ่มผลผลิตตอไร ลดตนทุนการผลิต
และยกระดับคุณภาพผลผลิตใหปลอดภัยไดมาตรฐานสากล และสงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มขาว ทั้งการสีแปร
สภาพเปนขาวสารเอง การแปรรูปสินคาขาว ที่เปนอาหารและไมใชอาหาร เพราะจะทําใหชาวนามีรายไดเพิ่มขึ้น
มาก โดยการสนับสนุนงบประมาณและเครื่องมืออุปกรณจากภาครัฐตอไป
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ประสิทธิผลการบริหารจัดการดูแลผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ด
Effectiveness of the Elderly Case Management of Local Governments in Roi – Et Province

ผูวิจัย

ดาราพร เหมือดนอก
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

บทคัดยอ
งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคดังนี้ (1) เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการดูแลผูสูงอายุขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ด (2) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการดูแลผูสูงอายุ
ขององคกรปกครองส วนท องถิ่น ในจั งหวัด รอยเอ็ด และ(3) เพื่อเสนอแนะใหมีการปรับปรุงปจ จัยที่มี ผลต อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการดูแลผูสงู อายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ด โดยศึกษาจากพื้นที่
ในองคกรปกครองสวนท องถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ด ประกอบดวย คือ เทศบาลเมือง 1 แหง ไดแก เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด เทศบาลตําบล 1 แหง ไดแก เทศตําบลหนองฮี และองคการบริหารสวนตําบล 1 แหง ไดแก องคการ
บริหารสวนตําบลชางเผือก การวิจัยนี้ ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย คือ ประกอบดวย
ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง ผูปฏิบัติงาน และประชาชนผูสูงอายุ จํานวน 30 คน ใชการวิจัยเอกสาร
และการสัมภาษณเจาะลึก ผลการวิจัย พบวา
1. ประสิทธิผลการบริหารจัดการดูแลผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ด พบวา
การเตรียมความพรอมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ การสงเสริมผูสูงอายุ มีระบบคุมครองทางสังคม
สําหรับผูสู งอายุ การบริหารจัดการเพื่อการพั ฒนางานด านผู สูงอายุระดับ ชาติ และการพัฒนาบุคลากรดา น
ผูสูงอายุ และการประมวลและพัฒนาองคความรูดานผูส ูงอายุและการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผน
ผูสูงอายุแหงชาติ สงผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการดูแลผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด
รอยเอ็ดในเรื่องของ(1) ความชัดเจนในเปาหมายและวัตถุประสงคของนโยบาย (2) ความพรอมและความ
เพียงพอของทรัพยากร(3) ความรูความเขาใจของผูปฏิบัติ และ (4) การกําหนดภารกิจและมอบหมายงานในการ
บริหารจัดการดูแลผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ด
2. ขอคนพบจากการวิจัยแนวทางที่เหมาะสมในปจจัยที่มีผลตอ ประสิทธิผลการบริหารจัดการดูแล
ผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ด ไดแก (1) การบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงค
(2) การเตรียมความพรอมของทรัพยากรดานงบประมาณ บุคลากรและวัสดุอุปกรณที่เพียงพอ (3) การกําหนด
ภารกิจและมอบหมายงาน ใหแกผูรับผิดชอบ (4) การกระจายอานาจใหแกผูนํา ไปปฏิบัติอยางทั่วถึง (5) ความ
สอดคลองกับบริบทของทองถิ่นและ (6) การมีสวนรวมของผูรับบริการ
3. ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งนี้ โดยเนนการกระจายอํานาจ คํานึงถึงความรวดเร็วในการสนองตอบตอ
ความตองการของผูสูงอายุ เพื่อใหการดูแลผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ดประสบ
ความสําเร็จโดยมุงลดความซับซอนในการใหบริการแกผูสูงอายุที่มีอยูใหมากที่สุด โดยการรวบรวมการบริการ
ตาง ๆ ที่คลายคลึงกันเขาไวดวยกัน การลดและจัดขั้นตอนที่ไมจําเปนออกไป และการรวบรวมการใหบริการไวที่
จุดเดียวตลอดจนควรมีการกระจายอานาจสูทองถิ่นอยางแทจริง
คําสําคัญ : ประสิทธิผลการบริหาร, การบริหารจัดการดูแลผูสูงอายุ, องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด
รอยเอ็ด
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abstract
The objectives of this study were as follows: (1) to investigate the effectiveness of
the elderly case management of local governments in Roi – Et Province, (2) to ascertain
the factors influencing the effectiveness of the elderly Case Management, and (3) to offer
recommendations for the improvement of the factors related to the effectiveness of the
elderly case management.
The study was qualitative in nature. The study included one city municipality
(Roi – et city Municipality), one sub – district municipality (Nong – he Sub – District
Municipality), and one sub – district administrative organization (Changpurk Sub –
District Administrative Organization). The key informants of this qualitative study were
comprised of persons. They were high ranking officers middle – level administrators,
operating staff members and some elderly persons. All of the key informants had in –
depth knowledge and understanding about the elderly case in Roi – et Province. The
needed qualitative data were gathered from documents, participant observations, and in –
depth interview with the 30 key informants. The qualitative data analysis were performed
by means of content analysis, narrative analysis, and inductive analysis. The qualitative
data analysis has thaw light on the following facts:
1. On the effectiveness of the elderly case management of local governments in
Roi – Et Province, it was found that all the local governments studied were adequately
prepared for the quality case of the elderly the local government helped crate social
immunity for the elderly; the local development activities both at the national level and
the personal level; the local governments collected the data on aging and created the
body of knowledge on the elderly; the local governments followed up the
implementation of the National Plan on the Elderly with an eye to finding out the impact
of the implementation on the effectiveness of the elderly case practices of the elderly
focusing on the three important matters: (1) the clarity of the purposes and objectives of
the policy, (2) the preparedness and adequacy of the necessary resources, (3) the
knowledge and understanding of the operating staff, and (4) the determination of the
mission and the assignment of tasks pertaining to the elderly case management.
2. On the factors deemed appropriate for the effectiveness of the elderly case
management, they were, inter alia, the following: (1) result – oriented management, (2)
the preparedness of necessary resources including budget, personnel and equipment, (3)
the determination of mission and the suitable assignments of tasks to the qualified
persons, (4) consistency with the context of the locality and (5) service users’
participation.
3. On recommendations, the elderly case management should concentrate on
decentralization and the rapidity in response to the elderly people’s needs; attempts
should be made to reduce the overlapping of the service delivery; the member of service
– delivery phases should be out down; finally, one – step – service should be put to use.
Key Word : Effectiveness of the Elderly Case Management of Local Governments
in Roi – Et Province.
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บทนํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ด เปนหนวยงานหนึ่งตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยการพัฒนาทองถิ่นนั้นการการจะสรางเสริม
สุขภาพและการปองกันโรคตาง ๆ ในพื้นที่ใหประสบผลสําเร็จ ทําใหประชาชนมีสุขภาพดีครอบคลุมทุกมิติ คือ
กายดี จิตดี สังคมดี และปญญาดีภายใตโครงการคนไทยแข็งแรง เมืองไทยแข็งแรง (healthy Thailand) นั้น
จะตองอาศัยความรวมมือของภาคีเครือขาย เปนภาคีที่สําคัญดานสุขภาพ ทั้งนี้โดยมี วัตถุประสงคเพื่อทําให
ผูสูงอายุมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงทั้งทางรางกายและจิตใจ สามารถดําเนินชีวิตโดยพึ่งพาตนเองได ซึ่งถาไม
สามารถใชชีวิตเองไดตามปกติ ก็อาจจัดสวัสดิการใหมีบุคคลซึ่งมีจิตอาสา และรักงานดานการดูแลผูสูงอายุ มา
เปนผูดูแลผูสูงอายุ เพื่อใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขในบั้นปลายของชีวิต โดยคํานึงถึง การมีสวน
รวมของผูสูงอายุ หนวยงาน หรือองคกรที่เกี่ยวของ ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่ง องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งมีหนาที่โดยตรงในการใหบริหารสาธารณะแกผูสูงอายุและมีความสัมพันธใกลชิดกับ
ผูสูงอายุ อันจะทําใหรูและเขาใจปญหาของผูสูงอายุ ซึ่งจะทําใหการบริหารจัดการและการดําเนินการสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุเปนไปในทิศทางที่สอดคลองกับความจําเปนและความตองการของผูสูงอายุ
ไดอยางแทจริง อันจะสงผลใหสามารถทําใหมีการจัดสวัสดิการสังคมดวยการคุมครอง สงเสริม และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีการสงเสริมการดูแลรักษาสุขภาพ สมรรถภาพทางกายไดอยางถูกตอง ตอเนื่อง ยั่งยืนปจจุบันประเทศ
ไทยกําลั ง จะกา วเขาสู สั ง คมผู สู ง อายุ มี จํ านวนผู สูง อายุ เพิ่ ม ขึ้น อย า งมาก อัน เนื่ องมาจากการที่ ผู สู งอายุ ให
ความสําคัญในการดูแลรักษาสุขภาพตนเองเพิ่มมากขึ้น รวมกับความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีทางการแพทย
จึงทําใหผูสูงอายุมีการรวมตัวกันเพื่อจัดชมรมหรือกลุมผูสูงอายุในการดูแลสุขภาพขึ้นมาเปนจํานวนมาก และ
สะทอนใหเห็นถึงความจําเปนที่รัฐบาลจะตองเตรียมความพรอมในระบบบริการทางสังคมและสุขภาพใหผูสูงอายุ
เขาถึงการบริการที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีความเทาเทียม เพื่อใหผูสูงอายุเขาสูสภาวะวัยสูงอายุอยางมี
คุณ ภาพชีวิ ตที่ ดี โดยเป นการศึ กษาในประเด็ นที่ เกี่ย วกับ มาตรการ สนั บสนุ นและส งเสริม ใหหนว ยงานวิ จั ย
ดําเนินการประมวล และพัฒนาองคความรูดานผูสูงอายุที่จําเปนสําหรับการกําหนดนโยบาย และการพัฒนาการ
บริการหรือการดําเนินการที่เปนประโยชนแกผูสูงอายุการ สนับสนุนและสงเสริมการศึกษาวิจัยดานผูสูงอายุ โดย
เฉพาะที่เป น ประโยชน ตอการกําหนดนโยบาย การพั ฒ นาการบริการและการส ง เสริม ใหผู สู ง อายุส ามารถ
ดํารงชีวิตอยูใน สังคมอยางเหมาะสมการดําเนินการใหมีการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนผูสูงอายุ
แหงชาติที่มีมาตรฐานอยางตอเนื่องและการพัฒนาระบบขอมูลทางดานผูสูงอายุใหเปนระบบและทันสมัย เพื่อให
เกิดความยั่งยืนตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อเปนแนวทางของการศึกษา กลาวคือ
1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการดูแลผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด
รอยเอ็ด
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการดูแลผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในจังหวัดรอยเอ็ด
3. เพื่ อเสนอแนะใหมีการปรับปรุงปจ จัยที่มีผ ลตอ ประสิทธิ ผลการบริหารจัดการดูแลผูสูงอายุของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ด
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กรอบแนวคิดในการทําวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้โดยผูวิจัยสามารถเขียนเปนระบบโดยนําเสนอไดดังตอไปนี้
ตัวแปรอิสระ(Independent Variables)
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
5 ยุทธศาสตร ไดแก
1. ยุทธศาสตรดานการเตรียมความพรอมของ
ประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคณ
ุ ภาพ
2. ยุทธศาสตรดานการสงเสริมผูสงู อายุ
3. ยุทธศาสตรดานระบบคุมครองทางสังคม
สําหรับผูสูงอายุ
4. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการเพื่อการ
พัฒนางานดานผูสูงอายุระดับชาติและการพัฒนา
บุคลากรดานผูส ูงอายุ
5. ยุทธศาสตรดานการประมวลและพัฒนาองค
ความรูดานผูส ูงอายุและการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินการ ตามแผนผูส ูงอายุแหงชาติ

2. การบริหารจัดการดูแลผูสูงอายุขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ด ไดแก
- การบริหารจัดการผูส ูงอายุ
- ภาวะผูนํา
- กระบวนการบริหารจัดการ
- ทรัพยากรการบริหารจัดการ
- ความพึงพอใจ
3. ความรวมมือของหนวยงานและบุคลากรที่
เกี่ยวของ ไดแก
- หนวยงานราชการ
- หนวยงานภาคเอกชน
- ประชาชนผูสูงอายุในทองถิ่น

ตัวแปรตาม (Dependent Variables)

ประสิทธิผลการบริหารจัดการดูแลผูสูงอายุ
ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ในจังหวัด
รอยเอ็ด
- การบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว
- การสรางความพึงพอใจทั้งบุคลากร
ผูปฏิบัติงานและผูรับการปฏิบตั ิ
- การมีประโยชนตอสวนรวม

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากภาคสนามและ
ผสมผสานกับการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของเปนแนวทาง มีจุดมุงหมายเพื่ออธิบายปรากฏการณตามความ
เปนจริง ดวยการสัมภาษณเชิงลึก มีกลุมผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก เทศบาลเมือง 1 แหง ไดแก เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด เทศบาลตําบล 1 แหง ไดแก เทศตําบลหนองฮี และองคการบริ หารสวนตําบล 1 แหง ไดแก องคการ
บริหารสวนตําบลชางเผือก โดยมีกลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย คือ ประกอบดวย ผูบริหารระดับสูง ผูบริหาร
ระดับกลาง ผูปฏิบัติงาน และประชาชนผูสูงอายุ จํานวน 30 คน แลวนํามาหาขอสรุปอยางเปนระบบมีเหตุผลซึ่ง
เปนการเปรียบเทียบจากมุมมองหลาย ๆ ดานอันเปนองคประกอบสําคัญในการออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพตอไป
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สรุปผลการวิจัย
โดยผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยที่ไดจากการสัมภาษณเก็บรวบรวมขอูมล ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการดูแลผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด
รอยเอ็ด โดยสรุปวา การกําหนดแผนงานที่มีความสอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติโดยเฉพาะความพรอมและ
เพียงพอของทรัพยากร หนวยงานผูรับผิดชอบและโครงการเรงดวนที่สอดคลองกับปญหาและความตองการของ
ผูสูงอายุรวมถึงบริบททางวัฒนธรรม คานิยมของชุมชนทองถิ่นเพื่อใหตรงตามวัตถุประสงคและเปาหมายของ
แผนงาน ในหลักการตอมา ไดมีการประชุมทําความเขาใจและชี้แจงในหลักการปฏิบัติใหคณะผูบริหารทองถิ่น
ทราบ ตามกระบวนการบริหารทองถิ่นที่กํา หนดหลังจากนั้นไดกํา หนดหนวยงานและผูรับผิดชอบในการนํา
โครงการผูสูงอายุไปปฏิบัติ หากเห็นวาโครงการใดเกิดประโยชนและสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนใหแกผูสูงอายุ
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด จะดําเนินการอยางตอเนื่องที่ใหความสําคัญในการบรรลุตามวัตถุประสงค
และเปาหมายของแผนงานที่ตรงตามมาตรฐานที่กรมสงเสริมปกครองสวนทองถิ่นกํา หนด และสอดคลองกับ
ความตองการของผูสูงอายุ ยืนยันไดจากการจัดโครงการผูสูงอายุ ดังเชน โครงการจายเบี้ยยังชีพ เปนตน เมื่อมี
การติดตามผลการนําโครงการดังกลาวไปปฏิบัติ พบวาผูสูงอายุไดรับการดูแลดานสวัส ดิการที่มั่นคงขึ้น มีรายได
ในการดํารงชีพที่ดีและมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นมีความเชื่อมโยงกับแนวทางการปฏิบัติในดานแผนรายจายของ
งบประมาณ หนวยงานผูปฏิบัติและใหความสํา คัญกับโครงการเรงดวนที่เห็นวามีประโยชนและสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดีใหแกผูสูงอายุรวมถึงมีการกระจายอํานาจใหแกหนวยงานปฏิบัติไดอยางทั่วถึงเพื่อความสะดวกตอการ
ปฏิบัติหนาที่ นอกจากนั้น ยังใหความสําคัญกับบริบททางวัฒนธรรมคานิยมของทองถิ่นในการการบริหารจัดการ
ดูแลผูสูงอายุของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ซึ่งกลาวไดวา ประสิทธิผลการบริหารจัดการดูแลผูสงู อายุ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ด ไดใหความสําคัญในขั้นตอน การกําหนดแผนงานที่เชื่อมโยง
กับแนวทางปฏิบัติ การจัดลําดับความสําคัญของโครงการ กระจายอํานาจใหแกหนวยงานผูปฏิบัติรวมถึงการนํา
โครงการไปปฏิบัติที่มีความตอเนื่องเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายของประสิทธิผลการบริหาร
จัดการดูแลผูสูงอายุตอไป
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอ ประสิทธิผลการบริหารจัดการดูแลผูสูงอายุขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ด โดยสรุปวา สวนใหญมีผลมาจากความพรอมและความเพียงพอของทรัพยากร ดาน
งบประมาณ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ โดยเฉพาะดานงบประมาณไดรับการอุดหนุนจากรัฐบาล และ
งบประมาณขององคการบริหารสวนตํา บลจัดเก็บเองอีกสวนหนึ่ง ประกอบกับองคการบริหารสวนตํา บลแตละ
แหงไดวางแผนเตรียมการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการจัดทํา โครงการผูสูงอายุไวลวงหน า และสภา
องคการบริหารสวนตําบลใหความรวมมือในการแปรญัตติงบประมาณสนับสนุนเปนอยางดี รวมถึงมีหลักธรรมาภิ
บาลในการบริหารงบประมาณที่โปรงใส จึงสงผลใหการนานโยบายไปปฏิบัติจึงไมมีปญหาดานงบประมาณ สวน
ดานบุคลากร มีความรูความสามารถอยูในสายงานการปฏิบัติหนาที่ มานานไมต่ํากวา 5 ปขึ้นไป และอีกปจจัย
หนึ่งที่สําคัญ เจาหนาที่ปฏิบัติยอมรับในนโยบายที่ผูบริหารมอบหมายและมีทัศนคติที่ดีตอผูรับบริการ และดาน
วัสดุอุปกรณ นอกจากการจัดซื้อดวยงบประมาณขององคการบริหารสวนตํา บลแลว ยังไดรับการสนับสนุน
เพิ่มเติมจากภาคเอกชนอีกสวนหนึ่ง สําหรับองคการบริหารสวนตํา บลที่ไมมีความพรอมและความเพียงพอของ
ทรัพยากร จากการวิเคราะหเอกสารและจากการสัมภาษณสวนบุคคล พบวาบางแหงมีขอจากัดในการจัดเก็บ
รายได ดานภาษีของทองถิ่น และสมาชิกองคการบริหารสวนตาบลแตละหมูบานไมใหการสนับสนุนเทาที่ควร
3. เพื่อเสนอแนะใหมีการปรับปรุงปจจัยที่มีผลตอ ประสิทธิผลการบริหารจัดการดูแลผูสูงอายุของ
องคก รปกครองส วนท อ งถิ่ น ในจั ง หวั ด ร อยเอ็ด โดยสรุป ว า ส ว นใหญ มี ค วามชั ด เจนในเป า หมายและ
วัตถุประสงคของการบริหารจัดการดู แลผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในจังหวัดรอยเอ็ด โดยสื่ อ
ความหมาย ขาวสารนโยบายใหแกผูปฏิบัติทราบชัดเจนทํา ใหผูรับนโยบายไปปฏิบัติเขาใจในวัตถุประสงคและ
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น



เปาหมายของนโยบาย และกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่เหมาะสมกับบริบททางวัฒนธรรมของทองถิ่น
รวมถึงผูบริหารองคการบริหารสวนตํา บล เจาหนาที่ผูปฏิบัติ ไมบิดเบือนแนวทางการนํา นโยบายไปปฏิบัติ จึง
สงผลทําใหผูไดรับประโยชนจากนโยบายสามารถเขาถึงการบริการที่บรรลุเปาหมายที่เกิดประสิทธิผล ดานความ
พึงพอใจ สําหรับองคการบริหารสวนตํา บลบางแหงที่ยังไมมีความชัดเจนในเปาหมายและวัตถุประสงคของ
นโยบาย พบวา ยังไมใหความสําคัญกับการจัดโครงการใหแกผูสูงอายุที่สอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการ
ของผูสูงอายุทุนทางสังคมของทองถิ่น และการสงเสริมใหกลุมผูสูงอายุเขามามีสวนรวมในการนํา เสนอแนวทาง
จัดบริการสาธารณะ รวมถึงเกิดปญหาความขัดแยงทางการเมืองทองถิ่น จึงเกิดผลกระทบตอดานปจจัยความ
ชัดเจนในเปาหมายและวัตถุประสงคของนโยบายโดยสรุปไดดังนี้
- ขาดความพรอมและความเพียงพอของทรัพยากรดานบุคลากร งบประมาณและวัสดุอุปกรณ
- ขาดการกระจายขอมูลขาวสารที่เขาถึงผูรับบริการอยางทั่วถึง
- ความซับซอนเชิงพื้นที่และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
- ขาดการติดตามประเมินผลเชิงลึกของสมาชิก และคณะผูบริหาร
- ขาดการจัดบริการดานที่พักอาศัย และดานบริการและเครือขายการเกื้อหนุน
- ขาดงบประมาณในการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในอนาคต
- การแขงขันทางการเมืองภายในทองถิ่นที่รุนแรง
- ขาดการจัดบริการดานที่พักอาศัย ดานนันทนาการ และดานการบริการและเครือขายการเกื้อหนุน
- ทิศทางนโยบายของภาครัฐ ไมมีความแนนอนเปลี่ยนแปลงบอยสงผลตอการจัดทํา โครงการและการ
บริหารขององคการบริหารสวนตําบล
- การปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลที่ขาดความยืดหยุนและจะตองปฏิบัติตามคํา สั่งของกรม
สงเสริมฯ และนโยบายภาครัฐ เนื่องจากบริบทขององคการบริหารสวนตําบลแตละแหงแตกตางกัน
- ขาดการบริการดานที่พักอาศัย ดานสุขภาพและดานความมั่นคงทางสังคม

อภิปรายผล
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้โดยผูวิจัยสามารถนําเสนอประเด็นในการอภิปรายผลการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
ประเด็นที่ 1. ประสิทธิผลการบริหารจัดการดูแลผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด
รอยเอ็ด โดยในเรื่องของ ยุทธศาสตรด านการเตรียมความพร อมของประชากรเพื่ อวั ยสูงอายุที่ มี คุณภาพ
ยุทธศาสตรดานการสงเสริมผูสูงอายุ ยุทธศาสตรดานระบบคุมครองทางสังคมสําหรับผูสูงอายุ ยุทธศาสตรดาน
การบริห ารจั ด การเพื่ อ การพั ฒ นางานด า นผู สู ง อายุ ร ะดั บ ชาติ แ ละการพั ฒ นาบุ ค ลากรด า นผู สู ง อายุ และ
ยุทธศาสตรดานการประมวลและพัฒนาองคความรูดานผูสูงอายุและการติดตามประเมินผลการดําเนินการ ตาม
แผนผูสูงอายุแหงชาติ ซึ่ง ประสิทธิผลการบริหารจัดการดูแลผูสูงอายุ โดยรวมการดูแลผูสูงอายุมีความพึงพอใจ
ซึ่งยังมีจุดดอยไดแก ในดานความพรอมและความเพียงพอของทรัพยากร ดานบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ
และจากขอคนพบยังขาดปจจัยการประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสารที่เขาถึงผูรับบริการไดอยางทั่วถึง
พรอมทั้งดานความเสมอภาค ซึ่งมีจุดดอยดานปจจัยความพรอมและความเพียงพอของทรัพยากรดานบุคลากร
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ และจากขอคนพบขาดปจจัยการสงเสริมใหผูสูงอายุเขามามีสวนรวมกับทางซึ่ง
สอดคลองกับผลงานวิจัยของมลฤดี ศรีสุข (2545) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารงานสวัสดิการผูสูงอายุขององคการ
บริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดชลบุรี พรอมทั้งผลงานวิจัยของกิติพงษ เรงถนอมทรัพย (2550) ไดศึกษาเรื่อง
ประสิทธิภาพการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ศึกษา
เฉพาะกรณี เทศบาลตําบลยาเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม และงานวิจัยของกวิน วันวิเวก (2551) ไดศึกษา
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น



เรื่อง แนวทางการจัดสวัสดิการสังคมสํา หรับผูสูงอายุขององคการบริหารสวนตาบล ในอาเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน พรอมทั้งผลงานวิจัยของJanzon et al. (1986) ศึกษาปจจัยที่มีผฃตอการมีสวนรวมในการสํารวจ
สถานสุขภาพ ในประเทศสวีเดน พรอมทั้งผลงานวิจัยของ Speak,Cowart and Pellet 1989 (93-100) ศึกษา
ความสัมพันธระหวางวิถีชีวิตที่สงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประเด็ นที่ 2. ปจจั ยที่มีผ ลตอ ประสิทธิ ผลการบริหารจัดการดูแลผูสูงอายุขององคกรปกครองสว น
ทองถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ด โดยการบริหารจัดการผูสูงอายุ ภาวะผูนํา กระบวนการบริหารจัดการ ทรัพยากรการ
บริหารจัดการ ความพึงพอใจ โดยมีผลมาจากจํานวนบุคลากรที่รับผิดชอบดานโครงการและกิจกรรมผูสูงอายุ ยัง
มีไมเพียงพอเนื่องจากเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ดมีพื้นที่ขนาดใหญอาจทําใหเจาหนาที่ไมสามารถเขา
ไปดูแลผูสูงอายุไดไมทั่วถึงทุกหมูบานเนื่องดวยขอจํากัดดานบุคลากร พรอมทั้งงบประมาณ งบประมาณที่ใชใน
การจัดทําโครงการผูสูงอายุ ที่มีอยูยังไมเพียงพอตอการจัดทําโครงการผูสูงอายุ ประกอบกับปจจุบัน มีจํานวน
ผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้น ซึ่งวัสดุอุปกรณ โดยยังขาดความพรอมและความเพียงพอของทรัพยากรที่สนับสนุนในการ
จัดโครงการผูสูงอายุ ไดแก ดานงบประมาณที่มีอยูยังไมเพียงพอ สวนดานบุคลากรยังมีไมเพียงพอเชนกัน ซึ่ง
ปจจุบันมีบุคลากรที่รับผิดชอบในโครงการและดานวัสดุอุปกรณยังขาดแคลนวัสดุอุปกรณที่สนับสนุนในการจัด
กิจกรรมใหแกผูสูงอายุเชนกันเนื่องจากขอจากัดดานงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณที่เพียงพอ โดยตองอาศัย
ความรูความเขาใจของผูปฏิบัติ โดยบุคลากรผูปฏิบัติมีความรูความเขาใจในขั้นตอนการทํางาน และกระบวนการ
นํานโยบายการบริการสาธารณะแกผูสูงอายุไปปฏิบัติเปนอยางดี โดยสอดคลองกับผลงานวิจัยของยุวณี เกษม
สินธ (2553) ไดศึกษาเรื่อง สภาพและปญหาการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผูสูงอายุขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ในเขตอาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
ประเด็นที่ 3. เพื่อเสนอแนะใหมีการปรับปรุงปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการดูแลผูสูงอายุ
ขององคกรปกครองส วนท องถิ่น ในจั งหวัด รอยเอ็ด โดยการจั ดบริการสาธารณะใหแ กผู สูง อายุ ที่ป ระสบ
ความสําเร็จกระทรวงมหาดไทยควรมอบอํา นาจและกระจายอานาจใหแกองคการบริหารสวนตํา บลอยางทั่วถึง
และใหมากขึ้น ในการจัดบริการใหแกผูสูงอายุ องคการบริหารสวนตําบลควรใหความสําคัญกับทุนทางสังคมและ
ความเปนอัตลักษณของพื้นที่เปนตัวตั้งในการจัดการบริการ องคการบริหารสวนตําบลควรสงเสริมใหผูรับบริการ
เปนผูนําเสนอแนวทางของปญหาและความตองการในการจัดบริการสาธารณะ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
สุมาลี เรืองจักร (2549) ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของทหารกองประจําการ
ในสังกัดรอยพลเสนารักษ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา พรอมทั้งงานวิจัยของวิทวัส อาลัยลักษ (2552) ไดศึกษา
การปฏิบัติตามกระบวนการวางแผนปฏิบัติการงานสรางเสริมสุขภาพของเจาหนาที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบงาน
แผนงานในสถานีอนามัย จังหวัดขอนแกน พรอมทั้งะรูปแบบของบทบาทการมี สวนรวมและรวมมือรวมใจใน
การพัฒนาทองถิ่นของประชาชนอยางชัดเจนซึ่งจะสงผลใหการดําเนิน การพัฒนาตามหลักยุทธศาสตรที่กําหนด
ไวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอไป

ขอเสนอแนะ
1.1) องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ด ตองสรางความเขาใจในนโยบายของรัฐใหทั่วถึง
ตั้งแตเริ่มตนของการบริหารจัดการดูแลผูสูงอายุ ไปปฏิบัติ โดยอาจเชิญผูกําหนดนโยบายผูติดตามนโยบายมา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลและหนวยงานที่นําไปปฏิบัติในลักษณะการจัดอภิปรายประชุม สัมมนา เพื่อให
คาปรึกษาและใหความชวยเหลือทางวิชาการ
1.2) จัดใหมีการประชุม อบรมเพื่อจูงใจแกหนวยงานและผูที่เกี่ยวของกับ การบริหารจัดการดูแล
ผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ด ใหเหตุผลความสํา คัญของนโยบายและแสดงความ
คิดเห็นเพื่อแสวงหาแนวทางการนําไปปฏิบัติ
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1.3) ประชาสัมพันธใหประชาชน บุคลากร และหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหเห็นความสาคัญและมีทัศนคติ
ที่ดีตอจัดการดูแลผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ดนโยบาย โดยอาศัยสื่อทุกประเภททั้ง
ระดับชาติ และทองถิ่นอยางตอเนื่อง ตลอดระยะเวลาของการดําเนินงาน
1.4) กระทรวงมหาดไทยควรสนับสนุนการกระจายอํานาจสูทองถิ่นใหเกิดเปนรูปธรรมและอยางแทจริง
โดยมอบหมายใหทองถิ่นเปนผูขับเคลื่อนในเชิงนโยบายที่แทจริง รัฐบาลกลางเปนเพียงผูสนับสนุนดานแนวคิด
ทรัพยากร และแนวทางปฏิบัติอยูเบื้องหลัง แตสรางระบบกลไกการตรวจสอบการกากับดูแลที่เขมแข็งจากภาค
ประชาสังคม ซึ่งตามหลักการนี้จะชวยใหการขับเคลื่อนประสิทธิผลการบริหารจัดการดูแลผูสูงอายุขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ดตรงตามเปาประสงคตอไป
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ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
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บทคัดยอ
ธรรมาภิบาลเปนหลักที่ชวยทําใหระบบบริหารของรัฐมีความนาเชื่อถือ ประชาชนมีสวนรวมในการ
ตั ด สิ น ใจที่ สํ า คั ญ เป น มาตรฐานสากลที่ บ ง ชี้ ถึ ง ระดั บ การพั ฒ นาประเทศให ไ ด รั บ การยอมรั บ จากสั ง คม
ทั้งภายในและระหวางประเทศ ซึ่งหลักธรรมาภิบาลจะตองมีองคประกอบทั้ง 10 คือ การมีประสิทธิผล การมี
ประสิทธิภาพ มีการตอบสนอง มีภาระความรับผิดชอบ มีความโปรงใส มีสวนรวม มีการกระจายอํานาจ มีหลัก
นิติธรรม มีความเสมอภาค และมุงเนนฉันทามติ ซึ่งเปนหลักการบริหารการปกครองที่มุงประโยชนสูงสุดของ
ประชาชนและประเทศชาติโดยยึดหลักเหตุผลและความเปนธรรกลาวอีกแงมุมหนึ่ง ธรรมาภิบาลเปนทั้งหลักการ
(principles) และแนวทาง (guideline) สําหรับการปฏิบัติใหเปนไปตามหลักการที่กําหนด
Abstract
"Good governance", is the principle of peaceful coexistence in the country and
society. To harmonize the benefits and solve the conflict by peaceful means and develop
the society to be sustainable. The "Good Governance of Good Governance" consists of
10 principles: Responsiveness, effectiveness, efficiency / cost effectiveness Efficiency /
Value for money, Equity, Consensus Oriented, Audit / Liability Accountability, openness
/ transparency. Transparency, decentralization, the principle of participation.
Participation and rule of law. Governance is both a principle and a guideline for the
implementation of the principles.

บทนํา(Introduction)
ธรรมาภิบาลจัดเปนแนวคิดสําคัญในการบริหารงานและการปกครองในปจจุบัน เพราะโลกปจจุบันได
ใหความสนใจกับเรื่องของโลกาภิวัตนและธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดีมากขึ้น แทนการสนใจเรื่องการ
พัฒนาอุตสาหกรรมดังแตกอน เพราะกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจมีความสําคัญกระทบถึงกัน การติดตอสื่อสาร
การดํ า เนิ น กิจกรรมในที่ หนึ่ ง มี ผ ลกระทบต อ อีก ที่ หนึ่ ง การพั ฒ นาเรื่ องของการเมื องการปกครองได มุ ง ให
ประชาชนเปนศูนยกลางมากขึ้น หากจะใหประเทศมีการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน การมุงดําเนินธุรกิจ หรือปฏิบัติ
ราชการตาง ๆ โดยไมใหความสนใจถึงเรื่องของสังคม ประชาชน และสิ่งแวดลอมจึงเปนไปไมไดอีกตอไป การมี
การบริหารจัดการที่ดีจึงเขามาเปนเรื่องที่ทุกภาคสวนใหความสําคัญและเริ่มมีการนําไปปฏิบัติกันมากขึ้น
จะเห็นไดวา ธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดี เปนประเด็นที่อยูในความสนใจของประชาชน
โดยเฉพาะขาราชการ และพนักงานบริษัทเอกชนเพราะธรรมาภิบาลเปนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตั้งมั่นอยูบนหลักการบริหารงานที่เที่ยงธรรม สุจริต โปรงใส ตรวจสอบได มีจิตสํานึกในการทํางาน
มีความรับผิดชอบในสิ่งที่ไดกระทํา พรอมตอบคําถามหรือตอบสนองตอผูมีสวนไดสวนเสียและพรอมรับผิด
มีศีลธรรม จริยธรรมในการทํางาน การคํานึงถึงการมีสวนรวมในการรับรู ตัดสินใจ ดําเนินการและประเมินผล
ตลอดจนรวมรับผลจากการตัดสินใจรวมนั้น มีการสงเสริมสถานภาพหญิงชาย และการใหความสําคัญกับกลุม
ตาง ๆ รวมทั้งคนดอยโอกาส ตลอดจนการ สรางความเทาเทียมกันทางสังคมในการรับโอกาสตาง ๆ ที่ประชาชน
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พึงจะไดรับจากรัฐอีกดวย ธรรมาภิบาลเปนทั้งหลักการ กระบวนการและเปนเปาหมายไปในตัว การมีธรรมาภิ
บาลอาจนํามาสูการมีประชาธิปไตยที่สมบูรณไดในที่สุดและการมีประชาธิปไตยก็นํามาสูการมีผ ลทางสังคมคือ
การมีการพัฒนาประเทศไปในทางที่สรางความสงบสุขอยางตอเนื่องและสถาพร ตลอดจนนํามาสูการแกปญหา
ความขัดแยงตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นไดโดยสันติวิธี
เพื่ อเปน การผนึ กกําลั ง เพื่ อขับเคลื่อนวาระแหงชาติ ดา นจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป องกัน
การทุจริต และประพฤติ มิชอบในภาครัฐเพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติ ดา นการพัฒนา สงเสริม ปองกัน และ
ปราบปราม ตลอดจนจัดทํามาตรฐานจรรยาบรรณสําหรับขาราชการการเมือง ขาราชการประจําและเจาหนาที่
ภาครัฐในทุกระดับ ผลักดันใหเกิดองคการสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี (Organizational Integrity) ในภาคราชการทุก
ระดับในวงกวาง
ธรรมาภิบาล ( Good Governance) คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการการควบคุมดูแล
กิจการตาง ๆ ใหเปนไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนําไปใชไดทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ที่มีความโปรงใสตรวจสอบได การปราศจากการแทรกแซงจากองคกรภายนอก ซึ่งเป น
หลักการที่นํามาใชบริหารงานในปจจุบันอยางแพรหลาย ทําใหบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ ศรัทธาและเชื่อมั่น
ในองคกรนั้น ๆ อันจะทําใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง เชน องคกรที่โปรงใส ยอมไดรับความไววางใจในการ
รวมทําธุรกิจ รัฐบาลที่โปรงใสตรวจสอบได ยอมสรางความเชื่อมั่นใหแกนักลงทุนและประชาชน ตลอดจนสงผลดี
ตอเสถียรภาพของรัฐบาลและความเจริญกาวหนาของประเทศ เปนตน สามารถสรางสรรคและสงเสริมองคกรให
มี ศั ก ยภาพและประสิ ท ธิ ภาพ อาทิ พนั ก งานต า งทํ า งานอย า งซื่ อ สั ต ย สุ จ ริต และขยั น หมั่ น เพี ย ร ทํ า ให ผ ล
ประกอบการขององคกรธุรกิจนั้นขยายตัว เปนตน
เนื้อเรื่อง (Body)
1. ธรรมาภิบาลมาจากไหน
ที่มาของธรรมาภิบาล หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง ประเทศที่ไดผลกระทบจากภัยสงคราม
ไดทําการฟนฟูประเทศใหกลับคืนมาดังเดิม แตหลายประเทศ ไมสามารถดําเนินการไดดวยตนเองเนื่องจากเปน
ประเทศที่ยากจน โดยเฉพาะกลุมประเทศในทวีปแอฟริกา ทําใหประเทศที่พัฒนาแลวและ องคกรการเงิ น
ระหวางประเทศโดยเฉพาะธนาคารโลกไดใหความชวยเหลือ ทางเศรษฐกิจจํานวนมหาศาลแกประเทศตาง ๆ ใน
ทวีปแอฟริกาโดยเฉพาะ ภูมิภาคของทวีปที่เรียกวา Sub-Sahara region
แตหลังจากระยะเวลาผานไปหลายสิบป สภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศในทวีปแอฟริกากลับ
ไมดีขึ้นเทาที่ควร ยังปรากฏขาววา มีประชาชนจํานวนมากอดอยาก ลมตายเปนจํานวนมากทุกป จํานวนคน
ยากจนยังมีเปนจํานวนมาก ในขณะที่สงครามกลางเมืองก็ยัง ดํารงอยูใน หลายๆ ประเทศ ทําใหธนาคารโลกสง
คณะทํางานเขาไปศึกษาผลของการใหความชวยเหลือของธนาคารโลก และในปลายทศวรรษ 1979คณะทํางาน
ไดนําเสนอรายงานชื่อ Sub-Sahara: From Crisis to Sustainable Growth ตอคณะกรรมการบริหาร
ธนาคารโลก ในรายงานฉบับนี้ไดวิเคราะหสาเหตุสําคัญของปญหาที่เกิดขึ้นกับกลุมประเทศในภูมิภาคนี้วาปญหา
ของการพัฒนาประเทศที่ทําใหไมสามารถเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไดเกิดจาก การคอรัปชั่นของผูปกครองและ
เจาหนาที่รัฐ ไมยึดกฎหมายเปนหลักในการปกครอง ขาดประสิทธิภาพในการบริหารงาน ขาดการมีสวนรวมของ
ประชาชน พรอมกับไดเสนอวา ระบบการบริหารภาครัฐตองยึดหลักธรรมาภิบาล (governance) โดยในการให
ความชวยเหลือทางเศรษฐกิจแกประเทศ ทั้งหลายควรคํานึงถึงหลัก ธรรมาภิบาลดวยโดยเฉพาะใหมีการปฏิรูป
กฎหมาย และระบบบริหารภาครัฐ
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หลังจากนั้น แนวคิดธรรมาภิบาลหรือ good governance ถูกนําไป เปนเงื่อนไขหนึ่งในการพิจารณา
ใหความชวยเหลือทางเศรษฐกิจแกประเทศ ทั้งหลาย และแพรหลายเขาไปในการบริหารภาคธุรกิจเอกชนที่
เรียกวา บรรษัทภิบาลหรือ cooperate governance รวมถึงการบริหารภาครัฐ ที่เรียกวา ธรรมาภิบาลหรือการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี (good governance)
ธรรมาภิบาลไม ใชเรื่องใหมแต มีส อนอยู ในหลั กศาสนาตา ง ๆอยู แล ว แต มิไ ด เรีย กอย า งที่ เรีย กกัน
ในปจจุบันนี้ ในพุทธศาสนามีการสอนเรื่องธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดีกันมาตั้งแตพุทธกาลแลว โดย
หากเราพิจารณาคําสอนของพระพุทธเจา จะเห็นวาเปน หลักธรรมที่สอดคลองกับเรื่องของการบริหารรัฐกิจแนว
ใหมและมีการนํามาใชในการบริหารงานอยางตอเนื่อง แมกระทั่งในศาสนาอื่น ๆก็คิดวามิไดแตกตางกันมากนัก
มีคําสอนมากมายที่ระบุชัดเจนถึงหลักการธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดี อาทิการเปนคนสมบูรณแบบ
หรือ ideal person นั้นจะนําหมูชนและสังคมไปสูสันติสุขและสวัสดี โดยประกอบไปดวยคุณสมบัติ 7 ประการ
(พระธรรมปฎก(ป.อ. ปยุตโต) , 2541) ตามหลักสัปปุริสธรรม ซึ่งเปนธรรมของคนดี การรูหลักและรูจักเหตุ เปน
การรูกฎเกณฑของสิ่งทั้งหลาย รูหนาที่ของตนเอง อันจะทําใหปฏิบัติงานตรงตามหนาที่ มีความสํานึกรับผิดชอบ
ความมุงหมายและรูจักผล เขาใจวัตถุประสงคของงานที่ทํา ทําใหทํางานแลวเกิดผลสัมฤทธิ์ กอใหเกิดประสิทธิผล
รูตน รูจักตนเอง วาโดยฐานะ เพศ กําลัง ความรู ความสามารถ เปนอยางไร และทําการตางๆใหสอดคลอง รู
ประมาณ รูจักพอดี รูกาล รูกาลเวลาที่เหมาะสม ระยะเวลาที่พึงใชในการประกอบกิจ หนาที่การงาน รูวาเวลา
ไหนควรทําอะไร อยางไร วางแผนการใชเวลา เปนการทํางานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั่นเอง รู
ชุมชน รูจั กถิ่น ที่ ชุม นุม ชุม ชน การอันควรประพฤติ ในที่ ชุมชน รูระเบียบวินั ย ประเพณี วัฒ นธรรม ทํ าให
ประพฤติตัวถูกหลักนิติธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของทองถิ่นนั้น รูบุคคล รูจักและเขาใจความแตกตางแหง
บุคคล เปนการทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางสันติสุขและเกิดสัมฤทธิผลของงานไดในที่สุด นอกจากนี้ยังมีหลักธรรม
อื่นๆที่เกี่ยวของอีกมากมาย จึงอาจกลาวไดวา ธรรมาภิบาลสําหรับคนไทยแลวมิใชเรื่องใหมแตอยางไร เพียงแตมี
ไดนํามาปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรม
ในชวงปพ.ศ. 2539-2540 แนวคิดเรื่องการบริหารจัดการที่ดีไดเผยแพรสูสังคมไทย โดยองคกรพัฒนา
ในประเทศและต างประเทศ รวมทั้ง นักวิ ชาการที่ต ระหนั กถึง ความสํ าคั ญของการบริหารจั ดการที่ ดีในการ
สนับสนุนการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยไดหยิบยกปญหาที่เปนผลกระทบจากการมีระบบบริหารจัดการที่ไมดีและ
แนวทางสรางระบบที่ดีขึ้นมาเปนประเด็นในการสรางความเขาใจและระดมความเห็นจากประชาชนในภาคสวน
ตางๆของสังคมเปนผลใหภาคประชาชน ภาคประชาสังคมเกิดการตื่นตัวในเรื่องดังกลาวอยางกวางขวาง องคกร
ตางประเทศที่ใหเงินกูและเงินชวยเหลือเชนธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหวางประเทศ ไดนําหลักธรรมาภิ
บาลมาใช เพื่อใหประเทศกําลังพัฒนาเปนแนวปฏิบัติ เพื่อการนําเงินไปใชอยางโปรงใส มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยมีหลักการของการมีธรรมาภิบาลหลายหลักการแตกตางกันออกไป แตก็มักมีหลักการพื้นฐาน
คลายกัน หลักการพื้นฐานที่สําคัญคือ หลักการมีสวนรวม หลักความโปรงใส สํานึกรับผิดชอบ และประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล
คําวา ธรรมาภิบาล เกิดจากคําวา “ธรรม” บวกกับ “อภิบาล” (การรักษายิ่งธรรม) มาจากคําภาษา
อังกฤษวา good governance โดยคําวา governance (การอภิบาล) คือ วิธีการใชอํานาจเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรขององคกร good governance (ธรรม + อภิบาล = ธรรมาภิบาล) จึงเปนวิธีการที่ดีในการอํานาจ
เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรขององคกร (โดย ศาสตราจารยบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ไดทําการใหคําจํากัดความสั้นๆ
นี้ไวในการบรรยายนักศึกษาที่สถาบันพระปกเกลา) อยางไรก็ดี คําวา good governance นี้คณะกรรมการ
บัญญัติศัพทรัฐศาสตรของราชบัณฑิตยสถาน ไดบัญญัติวา “ วิธีการปกครองที่ดี” แตนักวิชาการบางทานใชคําวา
“ธรรมรัฐแหงชาติ” (ฺBoonmi, 2002) ซึ่งไมตรงกับความหมายในภาษาอังกฤษ เพราะ “ธรรมรัฐ “ แปลวา “รัฐ
ที่ มี ธ รรม” แต มี ก ารให ค วามหมายโดยทางกรรมการข า ราชการพลเรื อ นว า “สุ ป ระศาสนการ”ซึ่ ง ต อ มา
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น



ศาสตราจารยบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ไดนําเสนอคําวา “ธรรมาภิบาล” (จํานง ทองประเสริฐ , 2545) และทาง
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดใชคําวา “การบริการกิจการและสังคมที่ดี ”
ขณะที่ทางคณะกรรมการพัฒนาระบบงานใชคําวา “การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ” ดังปรากฏในพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการและมูลนิธิสถาบันวิจัยกฎหมาย, 2546) อยางไรก็ตามในที่นี้จะขอใชคําวา “ธรรมาภิบาล”เพราะมี
การนํามาใชกันอยางแพรหลาย กระชับและเขาใจกันอยูมากแลว
ในสวนของประเทศไทยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไ ดตระหนักถึง
ความสําคัญของการสรางระบบบริหารจัดการที่ดีใหเกิดขึ้นในสังคมไทย โดยในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 ไดกําหนดแนวทางเพื่อสรางการบริหารจัดการที่ดีในยุทธศาสตรการพัฒนาประชารัฐ
โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพของภาคราชการ การสรางความเขมแข็งแกภาคประชาชน เพื่อให
เขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาไดอยางเต็มศักยภาพ ตลอดจนการเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวาง
ภาครัฐกับประชาชน เพื่อใหเกิดการประสานรวมมือกันในการพัฒนาประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยังคงใหความสําคัญอยางตอเนื่องกับการสราง
ระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทํางานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนาโดย
ได ขยายกรอบการดํ าเนิน งานใหครอบคลุม ทุกภาคส วนของสั งคม ไดแก การสรางระบบบริหารจัดการที่ ดี
ในภาคธุรกิจเอกชน โดยมีเปาหมายใหมีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบ
ได กระจายอํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการใหบริการซึ่งภาคเอกชนดําเนินการแทนได
ดีกวาลดลง เพิ่มการใชระบบดิจิทัลในการใหบริการ ปญหาคอรรัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค กร
ปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทําโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและ
อันดับความยากงายในการดําเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใชจายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพ
สูง ฐานภาษีกวางขึ้น และดัชนีการรับรูการทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุ คลากรภาครัฐที่มีความรูความสามารถและ
ปรับตัวไดทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น
ผลการดํ า เนิ น งานในช ว งที่ ผ า นมาของหน ว ยงานราชการจั ด ว า มี ค วามสอดคล อ งกับ ทิ ศ ทางของ
แผนพัฒนาฯ ในหลายสวน โดยเฉพาะเรื่องการปฏิรูประบบราชการที่ไดมีการจัดทําแผนปฏิรูประบบบริหาร
ภาครัฐ รวมทั้งระบบงบประมาณ และระบบกฎหมาย ใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได และเปนเครื่องมือ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางแทจริง และมีการเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนและทองถิ่นตามแนวทาง
การกระจายอํานาจ แตยังไมสามารถบอกไดอยางชัดเจนถึงประเด็นสําคัญในเรื่องของการบริห ารจัดการที่ดี แต
ไดมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ที่ไดระบุแนวทางในการ
บริหารจัดการบานเมืองที่ดีไว 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวน
รวม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุมคา ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8
และ 9 และใชเปนหลักการในการดําเนินการใหมีผลในทางการสรางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2. ธรรมาภิบาลคืออะไร
UNESCAP ไดกําหนดวา หลักธรรมาภิบาล ควรประกอบดวย 8 หลักการ คือ (What is good
governance: http://www.unescap.org/)
1. การมีสวนรวม (participatory)
2. นิติธรรม (rule of law)
3. ความโปรงใส (transparency)
4. ความรับผิดชอบ (responsiveness)
5. ความสอดคลอง (consensus oriented)
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6. ความเสมอภาค (equity and inclusiveness)
7. การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (effectiveness and efficiency) และ
8. การมีเหตุผลอธิบายได (accountability)
(What is good governance: http://www.unescap.org/)
UNDP ไดนิยามวา เปนเรื่องของการใชอํานาจทางการเมือง เศรษฐกิจ และการบริหารราชการแผนดิน
เพื่อจัดการประเทศชาติบานเมือง 3 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยไดใหคําจํากัดความวา หมายถึงการ
ปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุมดูแลกิจการตางๆ ใหเปนไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึง
การบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนําไปใชไดทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ธรรมที่ใชในการบริหารงานนี้มีความหมาย
อยางกวาง กลาวคือ หาไดมีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเทานั้น แตรวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
และความถูกตองชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปรงใส ตรวจสอบได การ
ปราศจากการแทรกแซงจากองคกร ภายนอก เปนตน
แนวคิดของ “การปกครอง” “การบริหารจัดการ” หรือ governance ไมใชเรื่องใหม แตเปนสิ่งที่มีมา
พรอมกับ การมีอารยธรรมของมนุษ ย ดั งนั้ นเราอาจใหค วามหมายของ “การปกครอง” หรือ “การบริหาร
จัดการ” วา เปนกระบวนการของการตัดสินใจและกระบวนการที่มีการนําผลของการตัดสินใจไปปฏิบัติ คําวา
การปกครองหรื อ การบริ ห ารจั ด การอาจถู ก ใช ไ ปในหลายสถานะ เช น ในเรื่ อ งของการปกครองหรื อ
การบริหารงานเอกชน การปกครองหรือการบริหารงานในระดับนานาชาติ ระดับชาติ หรือระดับทองถิ่น
อยางไรก็ดี มีคนจํานวนมากที่ไมเขาใจเรื่องของธรรมาภิบาล แมกระทั่งคําจํากักความของธรรมาภิบาล
ซึ่งไมใชเรื่องแปลกแตอยางใด คําวา governance เปนเรื่องของ การอภิบาล เปนวิธีการใชอํานาจ ขณะที่ good
governance เปนการรวมคําของ ธรรม และ อภิบาล เปน ธรรมาภิบาล เปนวิธีการที่ดีในการอํานาจ เพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากรขององคกร โดยหลักธรรมาภิบาลสามารถนําไปประยุกตใชไดในภาคตางๆ อาทิ ภาครัฐ
ธุรกิจ ประชาสังคม ปจเจกชน และองคกรระหวางประเทศ โดยมีเปาหมายของการใชหลักธรรมาภิบาลคือเพื่อ
การมีความเปนธรรม ความสุจริต ความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งวิธีการที่จะสรางใหเกิดมีธรรมาภิบาล
ขึ้นมาไดก็คือ การมีความโปรงใส มีความรับผิดชอบ ถูกตรวจสอบได และการมีสวนรวมเปนสําคัญ แตอาจ
ประกอบไปดวยหลักการอื่นๆอีกไดดวยแลวแตผูนําไปใช โดยสภาพแวดลอมของธรรมาภิบาลอาจประกอบไป
ดวยกฎหมาย ระเบียบตางๆ ประมวลจริยธรรม ประมวลการปฏิบัติที่เปนเลิศและวัฒนธรรม (บวรศักดิ์ อุวรรณ
โณ, 2545) ซึ่งลวนเอื้อหรือไมเอื้อตอการบริหารจัดการที่ดี
ธรรมาภิบาลจึงเปนเรื่องของหลักการบริหารแนวใหม ที่มุงเนนหลักการ โดยมิใชหลักการที่เปนรูปแบบ
ทฤษฎีการบริหารงาน แตเปนหลักการการทํางาน ซึ่งหากมีการนํามาใชเพื่อการบริหารงานแลว จะเกิดความ
เชื่อมั่นวาจะนํามาซึ่งผลลัพธที่ดีที่สุดคือ ความเปนธรรม, ความสุจริต, ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล (ถวิลวดี
บุรีกุลและคณะ, 2545)
ธรรมาภิบาล ประกอบไปดวยหลักการสําคัญหลายประการ แลวแตวัตถุประสงคขององคกรที่นํามาใช
หลักการที่มีผูนําไปใชเสมอคือ การมีสวนรวมของประชาชน การมุงฉันทามติ การมีสํานึกรับผิดชอบ ความ
โปรงใส การตอบสนอง ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ความเทาเทียมกันและการคํานึงถึงคนทุกกลุมหรือพหุภาคี
และการปฏิบัติตามหลักนิติธรรม แตระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่
ดีนั้นไดระบุไว 6 หลักการดังกลาวมาแลวและกลายเปนหลักการสําคัญที่มีการนํามาใชในประเทศไทยอยาง
กวางขวางอยูในปจจุบันนี้ แตก็มีคําถามวาหลักการตางๆนี้หมายถึงอะไร แลวจะทราบไดอยางไรวามีธรรมาภิบาล
แลวหรือยัง มีมากหรือนอย ตองปรับปรุงอะไรอีกบาง คําตอบที่อาจเปนไปไดก็คือการจัดทําตัวชี้วัดเพื่อผูใชจะได
เขาใจและนําไปใชตรวจสอบตนเองและผูอื่นหรือหนวยงานอื่นได
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หลักการตาง ๆ ที่อธิบายการมีธรรมาภิบาลและการนําไปประยุกตใช ธรรมาภิบาลอาจประกอบ
ไปดวยหลักการตาง ๆ มากมายแลวแตผูที่จะนําเรื่องของธรรมาภิบาลไปใช และจะใหความสําคัญกับเรื่องใด
มากกวากัน และในบริบทของประเทศ บริบทของหนวยงานหลักการใดจึงจะเหมาะสมที่สุดสําหรับประเทศไทย
แลว เนื่องจากไดมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารกิจการบานเมื องและสังคมที่ดี และพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ใหความสําคัญกับหลักการสําคัญ
6 หลักการดังกลาวแลวในที่นี้จึงขอนําเสนอรายละเอียดของการพัฒนาดัชนีวัดธรรมาภิบาลบนพื้นฐานของ
หลักการทั้ง 6 หลักการของสถาบันพระปกเกลา (ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ, 2545)
ในความเห็นของผูเขียน ธรรมาภิบาลเปนหลักการบริหารการ ปกครองที่มุงใหประชาชนมีสวนรวม
ในการออกความคิดเห็นหรือความตองการเพื่อประโยชนสูงสุดของประชาชน และประเทศชาติโดยยึดหลัก
เหตุผล และความเปนธรรม กลาวอีกแงมุมหนึ่ง ธรรมาภิบาลเปนทั้ง หลักการ และแนวทางสําหรับการปฏิบัติให
เปน ไปตามหลักการที่กําหนด
3. ความสําคัญของธรรมาภิบาลตอการบริหารภาครัฐ
แนวคิดธรรมาภิบาลไดรับความสนใจและนํามาใชในการบริหารภาครัฐอยางกวางขวางในหลายประเทศ
คํ า ถามก็ คื อ ธรรมาภิ บ าลมี ค วามสํ า คั ญ ต อ การบริ ห ารภาครั ฐ อย า งไร ?
เราสามารถกล า วได ว า
ธรรมาภิบาลมีความสําคัญตอการบริหารภาครัฐในหลายมิติ ดังนี้
มิติของภาครัฐ
ประการแรก ชวยสงเสริมใหบุคลากรในภาครัฐมีเปาหมายอยูที่การ ยึดประโยชนสุขของประชาชนและ
ประเทศชาติ ใหความสํ าคัญ กับ ประสิท ธิ ภาพในการบริหารภาครัฐอย างจริง จั งมากขึ้น โดยมีการปรับปรุง
กระบวนการทํางานใหมีความรวดเร็ว และประหยัดทั้งเวลาและงบประมาณ มีความคุมคามากขึ้นซึ่งวัดไดจาก
ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ
ประการที่สอง ชวยสงเสริมใหบุคลากรภาครัฐใหความสําคัญกับผลสําเร็จ หรือผลงานมากกวาการทํา
เสร็จเหมือนเชนที่ผานมาในอดีต การใหความสําคัญกับผลสําเร็จหรือผลงานทําใหมีความคุมคามากขึ้นโดยมี การ
ประเมินผลการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมมากขึ้น มีตัวชี้วัด (key performance indicator, KPI) ที่ถูกกําหนดไวกอน
การปฏิบัติงานซึ่ง สอดคลองกับวิสัยทัศน และพันธกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งความพึงพอใจของ ประชาชนนับเปน
ตัวประเมินผลที่สําคัญ
ประการที่สาม ชวยใหระบบการบริหารภาครัฐมีความโปรงใส ตรวจสอบไดมากขึ้นโดยมีการปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบของภาครัฐให รัดกุมและเปดเผยตอสาธารณะใหรับรูกันทั่วไปเชน การมีกฎหมายเกี่ยวกับ
ขอมูลขาวสารของภาครัฐ การมีกฎหมายเกี่ยวกับการหามฮั้วประมูลงาน ของภาครัฐ เปนตน รวมถึงมีองคกร
อิสระในการกํากับ ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของภาครัฐ เชน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เปนตน
ประการที่สี่ ชวยสงเสริมใหบุคลากรภาครัฐมีความตระหนักถึงความสํานึกรับผิด (accountability) ตอ
ประชาชนและองคกรมากขึ้น ซึ่งความ สํานึกรับผิดชอบมีสวนทําใหการกระทําของเจาหนาที่รัฐมีการระมัดระวัง
การกระทําที่มีผลตอสาธารณะหรือประชาชนมากขึ้น และหากเกิด ขอผิดพลาดขึ้ นก็ตองพรอมที่จะรับผลของ
การกระทํานั้นโดยไมหลบเลี่ยง หรือโยนความผิดใหบุคคลอื่นหรือนิ่งเฉย
ประการที่หา ชวยทําใหระบบราชการเปนระบบเปดและเปดโอกาส ใหประชาชนมีชองทางมีสวนรวม
ในการบริหารภาครัฐอยางหลากหลายและ เปนรูปธรรมมากขึ้น ทั้งนี้ ระบบบริหารภาครัฐในอดีต มักเปนระบบที่
ปด โดยประชาชนไมรูขอมูลขาวสารในการบริหารงานของภาครัฐมากนักและ ขอมูลสวนใหญถูกพิจารณาวา ไม
เปดเผยหรือเปนความลับ แตเมื่อมีการนํา แนวคิดธรรมาภิบาลมาใชทําใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูล
ขาวสารของภาครัฐ และใหสิทธิแกประชาชนในการยื่นขอขอมูลขาวสารจาก หนวยภาครัฐได นอกจากนี้ยังมีการ
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กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองเปดเผย ขอมูลขาวสารที่จําเปนตอสาธารณะผานชองทางตางๆ เชน เอกสารหรือ
เว็ปไซตของหนวยงาน เปนตน และประชาชนยังมีชองทางในการรองเรียน การเสนอความคิดเห็นผานทาง
ชองทางตางๆ ของรัฐอีกดวย
ประการที่หก ชวยสงเสริมใหบุคลากรภาครัฐยึดกฎหมายเปนหลัก ในการปฏิบัติหนาที่มากกวาการใช
ดุลพินิจหรือตามอําเภอใจ โดยมีการวาง มาตรฐานการปฏิบัติงานในแตละภารกิจหรือแตละงานไวชัดทําใหการใช
กฎหมายเพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตนอาจลดลงไป
ประการที่เจ็ด ทําใหระบบบริหารภาครัฐเปนตัวขับเคลื่อนนโยบาย รัฐบาลและยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้นสงผลใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขันมากขึ้นโดย
มีภาคสวนที่เกี่ยวของมีสวนรวมอยางจริงจัง ประการที่แปด ทําใหบุคลากรภาครั ฐตระหนักถึงความสําคัญของ
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่ของตนในฐานะเปนผูใหบริการ ประชาชนมิใชเจานายของประชาชนหรือ
ผูมีสถานภาพที่เหนือกวา ประชาชน
มิติภาคประชาชน
ประการแรก ทําใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของภาครัฐไดมากขึ้นเนื่องจากระบบราชการ
ไดเปดกวางมากขึ้นอันเปนผลมาจากการปรับปรุงแกไขกฎหมายเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของทางราชการ
ประการที่สอง ทําใหประชาชนมีความตระหนักถึงสิทธิ หนาที่ของ พลเมืองมากขึ้นหลังจากไดรับขอมูล
ขาวสารจากภาครัฐและแหลงอื่นๆ มากขึ้น และเขามามีสวนรวมในการบริหารภาครัฐอยางเปนรูปธรรม
ประการที่สาม ทําใหประชาชนไดรับบริการที่รวดเร็วมากขึ้นอันเปน ผลมาจากการปรับรื้อกฎหมาย
กฎระเบียบตาง ๆ (deregulation) ทําใหมีการ ลดขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการลงไปมาก และภาครัฐ
ไดตอบสนอง ความตองการของประชาชนอยางเปนรูปธรรมโดยยึดประชาชนเปน ศูนยกลางเชน การจัดตั้ง
ศูนยบริการเบ็ดเสร็จ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการใหบริการประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว ตลอดเวลา
ประการที่สี่ ทําใหประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหาของระบบ บริหารภาครัฐโดยเฉพาะประเด็น
การคอรัปชั่น การใชอํานาจไมเปนธรรม เนื่องจากประชาชนมีความรู ความเขาใจและความตระหนักมากขึ้น
รวมถึงมี การใชสิทธิพลเมืองในการเรียกรอง รองเรียน และฟองรองตอศาลในกรณีที่ ถูกละเมิดสิทธิ
ภาคธุรกิจเอกชน
ประการแรก ทําใหการบริหารกิจการธุรกิจไดรับความสะดวก รวดเร็วมากขึ้นสงผลใหการแขงชันเชิง
ธุรกิจดําเนินไปไดดวยดี
ประการที่สอง ทําใหตนทุนทางธุรกิจเปนไปตามตนทุนที่แทจริง เนื่องจากภาครัฐมีความโปรงใสในการ
ดําเนินงานมากขึ้น มีการเรียกรับผลประโยชนนอยลง
ประการที่สาม ทําใหประเทศชาติสามารถแขงขันทางธุรกิจในเวที การคาโลกไดอยางไมเสียเปรียบโดยมี
การบริหารภาครัฐเปนตัวสนับสนุน เอื้ออํานวยเคียงคูกับภาคธุรกิจเอกชน
4. ทําอยางไรธรรมาภิบาลจึงจะยั่งยืน
เพื่อใหองคกรของรัฐ เอกชน และทุกๆสวนนําหลักธรรมาภิบาลมาใชใหกวางขวางและยั่งยืนจําเปนตอง
มีปจจัยสําคัญหลายๆปจจัย ที่นอกเหนือจากความตระหนักของบุคลากรในหนวยงานและผูบริหารแลว คือ ความ
ตอเนื่องหรือความยั่งยืนของการเปนประชาธิปไตยและความมั่นคงของประเทศ (sustainability of democracy
and national security) เพราะประชาธิปไตยคอนขางเปนพลวัต เพราะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
และตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม และยังมีการอภิปรายกันถึงความหมายที่แทจริงอยูอยางกวางขวาง แตมิติที่
สําคัญของประชาธิปไตยก็คือการแขงขัน การมีสวนรวม และเสรีภาพในทางการเมือง การเปนประชาธิปไตยและ
ความยั่งยืนของประชาธิปไตยจึงเปนสิ่งที่จะชวยทําใหการบริหารจัดการที่ดี หรือ
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ธรรมาภิบาลคงอยูได เนื่องจากตราบใดที่ไมเปนเผด็จการ ประชาชนยอมมีโอกาสแสดงความคิดเห็น มี
สวนรวมในการกําหนดนโยบาย มีการตรวจสอบการดําเนินการของรั ฐ ทําใหเกิดความโปรงใส ผูบริหารและ
เจาหนาที่ของรัฐและเอกชนตลอดหนวยงานตางๆมีสํานึกรับผิดชอบ ประชาธิปไตยจึงมีขอดี คือเปนวิธีสงเสริม
การมีสวนรวมของบุคคลกลุมตางๆ เพื่อหาแนวทางแกไขความขัดแยงแทนการใชความรุนแรง กระบวนการเปน
ประชาธิปไตยนํามาสูก ารสงเสริมสันติวิธีในชาติ และระหวางชาติได (Boutros-Ghali,2000 : 106)ประชาธิปไตย
เปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวมอยางมีประสิทธิผล มีการลงคะแนนเสียงโดยเทาเทียมกัน มีการสรางความเขาใจ
รวมกัน มีการควบคุมทางนโยบาย ประชาธิปไตยนํามาสูการหลีกเลี่ยงทรราช การมีสิทธิเสรีภ าพ มีการแสดง
ความคิดของตนเอง มีความอิสระทางความคิด มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ปกปองความสนใจสวนบุคคล
มีค วามเท า เที ย มกัน ทางการเมื องและประชาธิ ป ไตยแนวใหม นํ า มาสู ก ารแสวงหาเสรีภ าพและความเจริญ
(Robert Dahl, 2000: 38-44.) และที่สําคัญกระบวนการประชาธิปไตยนํามาสูการพั ฒนาทรัพยากรมนุษยเปน
การสรางการเจริญเติบโตในดานการสรางความรับผิดชอบและสรางปญญา ขณะเดียวกันก็นํามาซึ่งแนวทางที่
สําคัญที่สุดสําหรับประชาชนในการปกปองและนําเสนอความสนใจของพวกเขา (Diamond, 1998)
การใชกระบวนการประชาธิปไตยเพื่อผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย การบริหารและทาง
สังคม ตลอดจนการมีความเปนธรรมมากขึ้นจัดเปนเรื่องยาก แตก็เปนที่เขาใจกันวา การเมืองแบบประชาธิปไตย
ทําใหเกิดนิติธรรม เปนสงเสริมเสรีภาพทางการเมืองและเสรีภาพของประชาชน เกิดการเลือกตั้งไดผูจะทําหนาที่
ในกระบวนการนิติบัญญัติไดอยางเสรีและเปนธรรม
ประชาธิปไตยเปนปจจัยสําคัญที่สุดประการหนึ่งของการมีธรรมาภิบาล อันที่จริงแลวธรรมาภิบาลและ
ประชาธิปไตยเปนสิ่งที่เกื้อหนุนกันอยู ประเทศใดที่มิไดเปนประชาธิปไตย การมีธรรมาภิบาลคงเกิดขึ้นไดยากยิ่ง
เพราะไมมีปจจัยสําคัญของการเปนธรรมาภิ บาล หรือไมสามารถที่จะเกิดขึ้นหรือทําใหเกิดขึ้นได อาทิเชน หลัก
ของนิติธรรม นิติรัฐ ผูมีอํานาจจะใชกฎหมายเพื่อประโยชนของตนเองและพวกพองมากกวาเพื่อประชาชน
โดยรวม ทั้งนี้เพื่อใหคงความมีอํานาจของตนและพวกตอไป กฎหมาย กฎระเบียบตางๆจึงเปนไปเพื่อกําจัดฝาย
ตรงขามเสียมากกวา
หลักการมีสวนรวมของประชาชน จะเกิดขึ้นยากมากเพราะตราบใดที่ประชาชนสามารถแสดงความ
คิดเห็นตอการทํางานของภาครัฐได ตราบนั้นผูมีอํานาจสามารถทํางานไดยากยิ่ง เพราะตองคอยตอบคําถาม ตอง
ใหขอมูล ใหประชาชนผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดจนกลุมตางๆมารวมรับรู ตัดสินใจ และที่สําคัญหากใชหลักการนี้
มากๆ การมีสวนรวมในการเลือกตั้ง หรือถอดถอน อาจนํามาสูการหลุดจากอํานาจได
ในส ว นของเอกชนก็ มี ก ารมี ก ารนํ า หลั ก ธรรมาภิ บ าลมาใช ซึ่ ง มี ก ารเรี ย กว า เป น corporate
governance หรือ บรรษัทภิบาล เปนการสราง หลักของการเติบโตของบริษัท เพื่อความอยูรอดในโลกของการ
แขงขัน ซึ่งตองมีแนวปฏิบัติสําหรับบุคคลากร เชน ความโปรงใส ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบ และแขงขันได
เปนตน การมี บรรษัทภิบาลเปนการดําเนินการไปดวยหลักธรรมที่ถูกตอง เพื่อเสริมศักยภาพในการแขงขัน และ
เพิม่ ประสิทธิภาพ การมีการจัดการที่ดี ชวยใหระบบถวงดุลที่เกิดขึ้นในองคการดีขึ้น ระบบตรวจสอบจะทําไดดี
ด ว ย เป น การใช ห ลั ก การอยู ร ว มกั น อย า งสมดุ ล ให สิ่ ง ที่ ไ ม ดี ถู ก ขจั ด คงไว แ ต สิ่ ง ที่ ดี ตามหลั ก ธรรมะของ
พระพุทธเจาคือ ‘ มัชฌิมาปฏิปทา” (ทักษิณ ชินวัตร, 2545)

สรุป
หลั ก ธรรมาภิ บ าลที่ ดี ตามแนวคิ ด ของ UNESCAP
ถวิ ล วดี บุ รี กุ ล และคณะ และบวรศั ก ดิ์
อุวรรณโณ ประกอบไปดวยหลักการสําคัญหลายประการที่นํามาใชในประเทศไทยอยางกวางขวางที่พอสรุปได
ตามตารางดังนี้
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หลักธรรมาภิบาล
1.การมีสวนรวม (participatory)
2.นิติธรรม(rule of laws)
3.ความโปรงใส(transparency)
4.ความรับผิดชอบ(responsiveness)
5. ค ว า ม ส อ ด ค ล อ ง ( consensus
oriented)
6. ความเสมอภาค (equity and
inclusiveness)
7. ก า ร มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิ ผล (effectiveness and
efficiency)
8. ก า ร มี เ ห ตุ ผ ล อ ธิ บ า ย ไ ด
(accountability)
9. การมุงฉันทามติ
10. การตอบสนอง
11. ความสุจริต
12. ตรวจสอบได

UNESCAP
/
/
/
/
/

ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
/
/
/
/
/
/
/

/
/

/

/

/
/
/
/
/

จากตารางสรุปได วา หลักธรรมมาภิบาลของทั้ง 3แนวคิ ด ที่เป นหลักการเดีย วกัน 4 หลักการ คื อ
การมีสวนรวม (participatory) ความโปรงใส(transparency) ความรับผิดชอบ(responsiveness) และการมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (effectiveness and efficiency) แนวคิดดังกลาวถือไดวาเปนมาตรฐานสากลที่
บงชี้ถึงระดับการพัฒนาประเทศใหไดรับการยอมรับจากสังคม ทั้งภายในและระหวางประเทศ. นิติธรรม (rule of
laws) นํามาปฏิบัติ 2 แนวคิด คือ UNESCAP และบวรศักดิ์ อุวรรณโณ สวนความสอดคลอง(consensus
oriented)ความเสมอภาค (equity and inclusiveness) การมีเหตุผลอธิบายได(accountability) การมุงฉันทา
มติ การตอบสนอง ความสุจริต และตรวจสอบได ลวนเปนเปนแนวคิดที่นําเอามาใชตามบริบท
เมื่อไดนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการปฏิบัติงาน จะเปนพื้นฐานสรางความเปนธรรมในสังคม ทําให
เกิดการพัฒนา แกปญหาความขัดแยงในองคกร ชวยใหสังคมมีความเขมแข็งในทุกดาน ลดปญหาการทุจริต ชวย
ใหระบบบริหารของรัฐมีความนาเชื่อถือ ประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ ที่สําคัญเปนมาตรฐานสากลที่บงชี้
ถึงระดับการพัฒนาประเทศใหไดรับการยอมรับจากสังคม ทั้งภายในและระหวางประเทศ.
5. ธรรมาภิบาล กับ การบริหารแนวใหม
ดังกลาวแลวธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดี เปนประเด็นที่อยูในความสนใจของประชาชน
โดยเฉพาะขาราชการ และพนักงานบริษัทเอกชนเพราะธรรมาภิบาลเปนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตั้งมั่นอยูบนหลักการบริหารงานที่เที่ยงธรรม สุจริต โปรงใส ตรวจสอบได มีจิตสํานึกในการทํางาน
มีความรับผิดชอบในสิ่งที่ไดกระทํา พรอมตอบคําถามหรือตอบสนองตอผูมีสวนไดสวนเสียและพรอมรับผิด
มีศีลธรรม จริยธรรมในการทํางาน การคํานึงถึงการมีสวนรวมในการรับรู ตัดสินใจ ดําเนินการและประเมินผล
ตลอดจนรวมรับผลจากการตัดสินใจรวมนั้น มีการสงเสริมสถานภาพหญิงชาย และการใหความสําคัญกับกลุม
ตางๆ รวมทั้งคนดอยโอกาส ตลอดจนการ สรางความเทาเทียมกันทางสังคมในการรับโอกาสตาง ๆ ที่ประชาชน
พึงจะไดรับจากรัฐอีกดวย ธรรมาภิบาลเปนทั้งหลักการ กระบวนการและเปนเปาหมายไปในตัวการมีธรรมาภิ
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บาลอาจนํามาสูการมีประชาธิปไตยที่สมบูรณไดในที่สุดและการมีประชาธิปไตยก็นํามาสูการมีผลทางสังคมคือ
การมีการพัฒนาประเทศไปในทางที่สรางความสงบสุขอยางตอเนื่องและสถาพร ตลอดจนนํามาสูการแกปญหา
ความขัดแยงตางๆที่จะเกิดขึ้นไดโดยสันติวิธี

สรุป
ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหมเปนหลักการลวนมีจดุ มุงหมายที่จะรักษา “ความสมดุล”
ในมิติตางๆไว เชน หลักคุณธรรมก็คือการรักษาสมดุลระหวางตนเองกับผูอื่น คือไมเบียดเบียน ผูอื่นหรือตัวเอง
จนเดือดรอน ซึ่งการที่มีความโปรงใส เปดโอกาสใหผูที่เกี่ยวข องมีสวนรวม ตรวจสอบ ก็เพื่อมุงให ทุกฝายที่
เกี่ยวของไดเห็นถึงความสมดุลดังกลาววาอยูในวิสัยที่ยอมรับได สวนหลักความรับผิดชอบก็ตองสมดุลกับเสรีภาพ
ที่เปนสิ่งที่สําคัญของทุกคน และหลักความคุมคา ก็ตองสมดุลกับหลักอื่นๆ เชน บางครั้งองคการอาจมุงความ
คุมคาจนละเลยเรื่องความเปนธรรมหรือโปรงใส หรือบางครั้งที่หนวยงานแตจะโปรงใสมากจนคูแขงขันลวงรู
ความลับที่สําคัญในการประกอบกิจการ ความสมดุล หรือ ธรรม จึงเปนสวนประกอบที่สําคัญของธรรมาภิบาล
ลักษณะของธรรมาภิบาลในภาครัฐ
1. ยึ ด มั่ น ในหลั กของวั ต ถุป ระสงคใ นการให บ ริก ารแกป ระชาชนหรือ ผู ที่ ม าใช บ ริก าร (Clear
statement-high service quality) องคกรจะตองมีการประกาศ (statement) พันธกิจและวัตถุประสงค
ขององคกรที่ชัดเจน และใชเปนแนวทางในการวางแผนการปฏิบัติงานขององคกรนั้นๆ
2. ทํางานอยางมีประสิทธิภาพในหนาที่และบทบาทของตน (Public Statement วาจะทําหนาที่
อยา งไรโดยวิ ธีอะไรที่ จะบรรลุเปา หมาย) ผู บริหารควรแจงใหป ระชาชนไดท ราบในการประกาศสาธารณะ
(Public Statement) ถึงหนาที่และความรับผิดชอบของตน โดยระบุใหทราบถึงการปฏิบัติงานที่พอเหมาะกับ
ขนาดและความซับซอน (Complexity) ขององคกร
3. สงเสริมคานิยม (Values) ขององคกร และแสดงใหเห็นถึงคุณคาของธรรมาภิบาลโดยการปฏิบัติหรือ
พฤติกรรม (Behaviors) (moral integrity and etiquette in the responsiveness to the diverse public)
ผูบริหารทําตัวเปนตัวอยางในการใหบริการแกประชาชนทุกชนชั้นอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน
4. มี การสื่ อสารที่ดี การตัดสิ นใจอยา งโปรงใส และมี การบริหารความเสี่ย งที่ รัด กุม (Providing
information to flow two-ways)ตองมีระบบตรวจสอบการทํางานทุกอยาง เพื่อใหแนใจวาทุกอยางดําเนินไป
ตามแผนการทํางาน มีการตรวจสอบความถูกตองของรายงานบัญชีการเงินรวมทั้งขอมูลตางๆ ที่ผลิตโดยองคก
5. พัฒนาศักยภาพและความสามารถของสวนบริหารจัดการอยางตอเนื่อง และใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(ผูบริหารตองมีความสามารถและพัฒนาตัวเองอยางตอเนื่อง) ผูบริหารจัดการจะตองมีความรับผิดชอบในผลงาน
โดยการประเมินผลงานเปนระยะๆ ทั้งนี้รวมทั้งการประเมินความตองการในการฝกอบรม หรือการพัฒนาทักษะ
ที่ตองการใชในการปฏิบัติ
6. การเขาถึงประชาชน และตองรับผิดชอบตอการทํางานและผลงานอยางจริงจัง
กิตติกรรมประกาศ
การทําบทความ เรื่อง ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
ในครั้งนี้เกิดขึ้นและสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ผูทําบทความขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.สมิหรา จิตตลดากร
รองศาสตราจารย ดร.ศรุดา สมพอง รองศาสตราจารย ดร.กฤษณา ไวสํารวจและ รองศาสตราจารย ดร.เอกพร
รักความสุข ซึ่งสละเวลาใหคําแนะนําในสิ่งที่เปนประโยชน ตลอดจนแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความละเอียด
และใหคําปรึกษาแนะนําดวยดีเสมอมา
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และสิ่ ง สํ า คั ญ ที่ สุ ด คื อ ขอบพระคุ ณ มหาวิ ท ยาลั ย เวสเทิ ร น ที่ ให โ อกาสแกผู เ ขีย นด ว ยดี เ สมอมา
การวิจัยฉบับนี้สําเร็จเปนรูปเลมออกมาได ประโยชนอันใดที่เกิดจากการทําวิจัยในครั้งนี้ ยอมเปนผลมาจากความ
กรุณาของทานดังกลาวขางตน
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ประสิทธิผลการฝกอบรมเยาวชนของพระวิทยากรในวัดปญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี
Effectiveness Of The Youth Training Provided By Volunteer Buddhist Monks Of
Watpanyanantaram Phthumthani Province.

ผูวิจัย

พระปลัดมิ่งขวัญ บุรุษเลี่ยม
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

บทคัดยอ
การศึกษาดุษฎีนิพนธ เรื่องประสิทธิผลการฝกอบรมเยาวชนของพระวิทยากรในวัดปญญานันทาราม
จังหวัดปทุมธานีโดยมีวัตถุประสงค คือ (1) เพื่อศึกษาประสิทธิผลการฝกอบรมเยาวชนของพระวิทยากรในวัด
ปญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี (2) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการฝกอบรมเยาวชนของพระ
วิท ยากรในวั ด ป ญ ญานั น ทาราม จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี และ(3) เพื่อเสนอแนะใหมี การปรับ ปรุง ป จ จั ยที่ มี ผ ลต อ
ประสิทธิผลการฝกอบรมเยาวชนของพระวิทยากรในวัดปญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี การวิจัยนี้เปนการ
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณเจาะลึก กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาไดแก เจาคณะจังหวัด หรือเจาคณะ
อําเภอ หรือเจาคณะตําบลเจาอาวาส และผูชวยเจาอาวาส ผูอํานวยการโรงเรียนและครู ผูเชี่ยวชาญในดานการ
พัฒนาคุณภาพชีวิ ตเด็กและเยาวชน ผูปกครอง และเยาวชนที่ เขารับการฝ กอบรมของวัด ปญญานันทาราม
จังหวัดปทุมธานี โดยรวมมีทั้งหมด 26 คน โดยใชแบบสัมภาษณในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อชวยใหมีความ
ชัดเจนและใชวิธีการวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) แลวนํามาหาขอสรุปอยางเปน
ระบบ มีเหตุผล และอางอิงทฤษฎี ผลการศึกษาวิจัยพบวา
1. ประสิทธิผลการฝกอบรมเยาวชนของพระวิทยากรในวัดปญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี พบวา
การจัดอบรมฝกทักษะใหเยาวชนมีสติปญญา สมาธิ ฝกจิตเจริญภาวนาสติปฏฐานเพื่อจิตใจอันดีงามของเยาวชน
ซึ่งเปนการจัดกิจกรรมตาง ๆ พรอมทั้งอบรมธรรมะก อนทําบุญเพื่อปลูกฝงและสนับสนุนเยาวชนใหเกิดความ
สามัคคี คิดดี ทําดี และปฏิบัติดี เพื่อเปนประโยชนตอครอบครัว สังคม และประเทศ รูจักการใหอภัยเสียสละ
และเอาชนะใจตนเองไดโดยการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆไมวาจะเปนชุมชน เทศบาล ภาครัฐ หรือเอกชน
ไดรับความรวมมือเปนอยางดี อีกทั้งสถานศึกษาใหความรวมมือจัดหาเยาวชนเขารวมกิจกรรมทุกครั้ง เพื่อเปน
ธรรมะสอดแทรกลงไปในจิตใจของเด็กและเยาวชนที่เขารวมโครงการกิจกรรมบรรยายประจําฐาน, จุดเทียน
ปญญา คุณบิดา มารดา ครูอาจารย และกิจกรรมบูชาคุณครูเพื่อใหเยาวชนถูกขัดเกลาคือสติ สัมปชัญญะและ
สมาธิทําใหเยาวชนรูผิด รูถูก สิ่งใดควร สิ่งใดไมควรซึ่งนําไปใชในชีวิตประจําวันตอไป
2. ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการฝกอบรมเยาวชนของพระวิทยากรในวัดปญญานันทาราม จังหวัด
ปทุมธานี พบวา งบประมาณที่ชวยสนับสนุนมีไมเพียงพอพรอมทั้งการสนับสนุนจากทางราชการมีนอย รวมทั้ง
หลักสูตรที่ใชในการฝกอบรมเยาวชนตองมีการปรับปรุงเพื่อใหเกิดความสอดคลอง ทันสมัยซึ่งตองนําเทคนิค
วิธีการในการนําเสนอ เพื่อสรางแรงจูงใจใหเยาวชนสนใจตอการฝกอบรมเยาวชนของพระสงฆ โดยที่มีการบูรณา
การรวมกันระหวางหลักสูตรโรงเรียนกับการฝกอบรมตองมีความสอดคลองกันเพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูควบคูกัน
ไปเพื่อเปนการเสริมสรางมีความรูที่หลากหลายอันจะสงผลสูงสุดตอการฝกอบรมเยาวชนของพระวิทยากรในวัด
ปญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานีตอไป
3. ขอเสนอแนะใหมีการปรับปรุงปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการฝกอบรมเยาวชนของพระวิทยากรในวัด
ปญญานันทาราม จังหวั ดปทุมธานี คือ การฝกอบรมเยาวชนของพระวิ ทยากรในวั ดป ญญานั นทาราม จั งหวั ด
ปทุมธานี ตองมีการประสานงานระหวาง เยาวชน ครู โรงเรียน วัด ประชาชนและพระวิทยากรใหพรอมทั้งในเรื่อง
ของหลักสูตรการอบรม เวลา และการบริหารจัดการ พรอมทั้งการจัดหางบประมาณในการฝกอบรม สถานที่ ซึ่ง
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สงผลตอการฝกอบรมเยาวชนของพระวิทยากรในวัดปญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี ที่ตองสรางความสนใจใหกับ
เยาวชนให เข าใจในหัวข อธรรมะหรื อสาระที่ อบรมในแต ละครั้ งเพื่ อเกิ ดประโยชน สู งสุ ดต อการพั ฒนาสั งคม
ประเทศชาติตอไป
คําสําคัญ : พระวิทยากร, ประสิทธิผลการฝกอบรมเยาวชน.
abstract
This study was aimed at achieving the following objectives: (1) to investigate the
effectiveness of the youth training provided by the volunteer Buddhist monks of
WatPanyanantaram, Phthumthani Province; (2) to determine the factors favorable to the
youth training effectiveness; and, (3) to offer recommendations for the improvement of
the training factors having bearings on the youth training effectiveness. The study was
qualitative in character. The needed data were gathered from in – depth interviews,
documents and non – participant observations.
As to in – depth interviews, 26 key informants were interviewed. The key
informants included the following persons: provincial Buddhist primates, Tambon
Buddhist primates, deputy chiefs of Buddhist monasteries, principals of schools, and
teacher expert in youth training. The study instrument was a semi – structured interview
guide. The collected data from all sources were analyzed by resorting to the content
analysis, synthesis and summarizing based on logical seasoning and theoretical
perspective.
The qualitative data analysis has thrown light on the following facts:
1) On the effectiveness of the youth training given by the volunteer Buddhist
monks of WatPanyanantaram, it can be summarized in the following fashion. The
training was designed to enable the youths to appreciate the meditation, to have sound
mind, and to inculcate Thamma into youths. All these things were aimed at creating
unity, thinking sight, doing good, and behaving well to the part of the youths. By doing
so, finally it would bring great benefits to family, society and the county as a whole. In
addition, the youths were training on forgiveness and self – incounlgence avoidance.
Communities, municipalities as well as the public and private sectors played an
important past in recruiting youths for training activity purposes. All training activities
were imbued with Thamma. The youths attending the training activities were always
instructed to light candles to show respect to their parents, teachers and ancestors; the
youths were morally socialized so that they could gain insights into what was right and
what wrong, as well as have conscience.
2) On factors hindering the effectiveness of the youth training provided by the
volunteers Buddhist monks of WatPanyanantaram, the following facts have been
discovered: the budget required for the training was far from adequate; financial support
from the government was skimpy; the training course was what outdated calling for
revisions, and modern teaching techniques should be adopted to motivate the youths to
participate in the training activities; the curriculum of schools and the training course of
the volunteer Buddhist monks should be fully integrated. As a result, the youths would
gained both secular knowledge and religion knowledge. If so, the youth training by the
volunteer Buddhist monks of WatPanyanantaram would be successful. If not, the youth
training would be futile.
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3) On recommendations for the improvement of the factors having bearings on
the youth training effectiveness, the researcher has made the following
recommendations:
(1) Coordination among youths, teachers, schools, local residents, and the
volunteer Buddhist monks is a must.
(2) Attempts should be made to acquire budget needed for the youth
training.
(3) Training places and training facilities be made youth training by the
volunteer Buddhist monks.
(4) Great efforts should be made to enlist support from the local resident
to encourage their sour or daughter to take part in the training course provided by the
volunteer Buddhist monks are to provide some facilities needed for the training course.
(5) Evaluation of the training is of great help in determining the progress
and success of the training program. So it in deemed essential that evaluation be
undertaken.
Key Word : Effectiveness Of The Youth Training Provided By Volunteer Buddhist
Monks.

บทนํา
วัดเปนศูนยกลางแหงกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนเปนแหลงการศึกษาของประชาชนและทําหนาที่เปน
สถาบั นหลั กในการฝ กอบรมพระสงฆ ที่จ ะสืบ ตอพระพุท ธศาสนาและพลเมืองที่ จะรับผิ ดชอบสั งคมในอดี ต
พระภิกษุสงฆมีฐานะเปนทั้งครูและผูฝกอบรมใหแกประชาชนในชุมชนเกือบทุกเรื่องทั้งดานจิตใจและดานความ
เปนอยูหรืออาชีพของประชาชนนอกจากนั้นวัดยังมีฐานะเปนโรงเรียนแมปจจุบันความเปนศูนยกลางในบางเรื่อง
จะลดลงแต ค วามสํ า คัญ เหล า นั้ น ก็ ยั ง คงอยู เฉพาะวั ด ในเขตภู มิ ภ าคบทบาทของวั ด ยั ง คงมี ค วามเข็ ม ขน อยู
คอนขางมากทั้งในเรื่องการพัฒนาชุมชนการพัฒนาอาชีพหรือหนวยสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนการรวมกลุมการเปน
หนวยสังคมสงเคราะหและความเปนศูนยกลางทางดานจิตใจยังคงอยูมิเสื่อมคลายแตอยางใดความสําเร็จของวัด
ในการปฏิบัติหนาที่ ซึ่งผูวิจัยในฐานะที่เปนวิทยากรในวัดปญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี ในการใหความรูการ
จัดกิจกรรมฝกอบรมการสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมที่สรางสรรคและการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของมี
ความสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับการฝกอบรมเป นระบบที่บูรณาการอยูในการประเมิน ศักยภาพตามเกณฑ
(ตัวอยางที่ดีเปนเกณฑ) ซึ่งผูกติดอยูกับเปาหมายถูกตามหลักของพระพุทธศาสนา ในเรื่องตาง ๆ ที่สอดคลอง
และเกี่ยวของกับปญหาทางสังคมเปนปญหาที่เพิ่มความรุนแรงอยางเห็นไดชัด และเปนที่มาของปญหาเด็กและ
เยาวชน สืบเนื่องมาจากครอบครัวแตกแยก ขาดความอบอุน ขาดการดูแลและเอาใจใส ถูกทอดทิ้ง ไดรับการ
กระทบกระเทือนทางดานจิตใจ คิดมากอยูคนเดียว พฤติกรรมอันไมพึงประสงค จึงต องใหความสนใจเอาใจใสให
รอดพนจากปญหาที่เผชิญอยูโดยการแกไขบําบัดฟนฟูปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางดานรางกายและจิตใจ
ใหพัฒนาไปใหดีขึ้นในการแสดงบทบาทดานการปองกันและแกไขปญหาพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของเยาวชน
ทั้งนี้โดยผูวิจัยในฐานะที่เปนพระสงฆไดเสริมปจจัยนําเขาในการศึกษาครั้งนี้โดยการใชการฝกอบรมของพระสงฆ
ในการจัดกิจกรรมเพื่อปองกันและแกไขปญหาพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของเยาวชนดวยการใหความรูการจัด
กิจกรรมฝกอบรมการสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมที่สรางสรรคและการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของโดยมี
ทั้งที่ดําเนินการดวยตนเองตามบทบาทหนาที่ของพระสงฆและโดยการประสานงานขอความรวมมือจากภาคสวน
ตางๆที่เกี่ยวของเพื่อนําไปสูการแกไขปญหาทั้งนี้โดยใชปจจัยนําเขาดังกลาวนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาครั้งนี้
ดวยอยูในโลกรวมทั้งเพิ่มพูนพัฒนาดานจิตใจดานสติและปญญา โดยมีแนวทางปฏิบัติคือใหการชวยเหลือดาน
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การศึกษาสายสามัญใหการอบรมดานจิตใจเขาสูศีลธรรม จริยธรรม ใหรูจักการวางตัวอยูในสังคม และใหฝกสติ
เจริญจิตภาวนา รูจักแยกแยะ อะไรดี อะไรชั่ว เพื่อนําไปใชในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติใหเจริญยิ่งขึ้น
ตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการฝกอบรมเยาวชนของพระวิทยากรในวัดปญญานันทาราม จังหวัด
ปทุมธานี” ในครั้งนี้ ผูวิจัยสามารถกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้
1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการฝกอบรมเยาวชนของพระวิทยากรในวัดปญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการฝกอบรมเยาวชนของพระวิทยากรในวัดปญญานันทาราม
จังหวัดปทุมธานี
3. เพื่อเสนอแนะใหมีการปรับปรุงปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการฝกอบรมเยาวชนของพระวิทยากรใน
วัดปญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี

กรอบแนวคิดในการทําวิจัย
ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการฝกอบรมเยาวชนของพระวิทยากร
ในวัดปญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี” โดยสามารถเขียนเปนระบบไดดังตอไปนี้
ตัวแปรอิสระ (Independent variable)
1. นโยบายและแนวทางปฏิบัติการฝกอบรม
ของวัดปญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี ไดแก
- วิสัยทัศน
- วัตถุประสงค
- เปาหมาย
- แผนงาน/โครงการ
2. การฝ ก อบรมเยาวชนของพระวิ ท ยากร
ไดแก
- ภาวะผูนํา
- ทรัพยากรการบริหารจัดการ
- กระบวนการฝกอบรม
3. ความรวมมือของหนวยงานและบุคลากรที่
เกี่ยวของ ไดแก
- บุ ค ลากรภายใน ได แ ก เจ า คณะจั ง หวั ด
เจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบลเจาอาวาส รองเจา
อาวาส ผูชวยเจาอาวาส
- บุคลากรภายนอก ไดแก ผูอํานวยการ
โรงเรียนและผูเชี่ยวชาญในดานการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กและเยาวชน และผูปกครอง

ตัวแปรตาม (Dependent variables)
ประสิทธิผลการฝกอบรมเยาวชนของพระ
วิทยากรในวัดปญญานันทาราม
จังหวัดปทุมธานี ไดแก
- การบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว
- ความพึงพอใจของเยาวชนที่เขารับการ
อบรมในวัดปญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี
- การมีประโยชนตอสวนรวมในรางกาย
และจิตใจ สติปญญา คุณธรรมนําความรู ใน
การดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นได
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วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เปนการศึกษาวิจัยเรื่องประสิทธิผลการฝกอบรมเยาวชนของพระวิทยากรในวัด
ปญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี เปนการศึกษาวิจัย เชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากภาคสนาม (Field Survey) เพื่ออธิบายปรากฏการณตามความเปนจริงตามกรอบการวิจัยโดย
การสัมภาษณเชิงลึก มีกลุมผูใหขอมูลสําคัญที่ถูกคัดเลือกตามเกณฑ ประกอบดวย เจาคณะจังหวัดเจาคณะ
อําเภอเจาคณะตําบล เจาอาวาส และผูชวยเจาอาวาส ผูอํานวยการโรงเรียนและครู ผูเชี่ยวชาญในดานการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ผูปกครอง และเยาวชนที่เขารับการฝกอบรมของวัดปญญานันทาราม
จังหวัดปทุมธานี โดยรวมมีทั้งหมด 26 คน โดยใชแบบสัมภาษณ เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล แลว
นํามาหาขอสรุปอยางเปนระบบมีเหตุผลซึ่งเปนการเปรียบเทียบจากมุมมองหลาย ๆ ดานตอไป

สรุปผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการฝกอบรมเยาวชนของพระวิทยากรในวัดปญญานันทาราม จังหวัด
ปทุมธานี” โดยการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยขอสรุปผลการวิจัยที่ไดจากการสัมภาษณ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ประสิทธิผลการฝกอบรมเยาวชนของพระวิทยากรในวัดปญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี โดย
สรุปวา การจัดอบรมฝกทักษะใหเยาวชนมีสติปญญา สมาธิ ฝกจิตเจริญภาวนาสติปฏฐานเพื่อจิตใจอันดีงามของ
เยาวชนซึ่งเปนการจัดกิจกรรมตาง ๆ พรอมทั้งอบรมธรรมะกอนทําบุญเพื่อปลูกฝงและสนับสนุนเยาวชนใหเกิด
ความสามัคคี คิดดี ทําดี และปฏิบัติดี เพื่อเปนประโยชนตอครอบครัว สังคม และประเทศ รูจักการใหอภัย
เสียสละ และเอาชนะใจตนเองไดโดยการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆไมวาจะเปนชุมชน เทศบาล ภาครัฐ หรือ
เอกชนไดรับความรวมมือเปนอยางดี อีกทั้งสถานศึกษาใหความรวมมือจัดหาเยาวชนเขารวมกิจกรรมทุกครั้ง
เพื่อเปนธรรมะสอดแทรกลงไปในจิตใจของเด็กและเยาวชนที่เขารวมโครงการกิจกรรมบรรยายประจําฐาน, จุด
เทียนปญญา คุณบิดา มารดา ครูอาจารย และกิจกรรมบูชาคุณครูเพื่อใหเยาวชนถูกขัดเกลาคือสติสัมปชัญญะ
และสมาธิทําใหเยาวชนรูผิด รูถูก สิ่งใดควร สิ่งใดไมควรซึ่งนําไปใชในชีวิตประจําวันตอไป
2. ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการฝกอบรมเยาวชนของพระวิทยากรในวัดปญญานันทาราม จังหวัด
ปทุมธานี ปทุมธานี โดยสรุปวา งบประมาณที่ชวยสนับสนุนมีไมเพียงพอพรอมทั้งการสนับสนุนจากทางราชการมี
นอย รวมทั้งหลักสูตรที่ใชในการฝกอบรมเยาวชนตองมีการปรับปรุงเพื่อใหเกิดความสอดคลอง ทันสมัยซึ่งตอง
นําเทคนิควิธีการในการนําเสนอ เพื่อสรางแรงจูงใจใหเยาวชนสนใจตอการฝกอบรมเยาวชนของพระสงฆ โดยที่มี
การบูรณาการรวมกันระหวางหลักสูตรโรงเรียนกับการฝกอบรมตองมีความสอดคลองกันเพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู
ควบคูกันไปเพื่อเปนการเสริมสรางมีความรูที่หลากหลายอันจะสงผลสูงสุดตอการฝกอบรมเยาวชนของพระ
วิทยากรในวัดปญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานีตอไป
3. ขอเสนอแนะใหมีการปรับปรุงปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการฝกอบรมเยาวชนของพระวิทยากรใน
วัดปญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี คือ การฝกอบรมเยาวชนของพระวิทยากรในวัดปญญานันทาราม จังหวัด
ปทุมธานี ตองมีการประสานงานระหวาง เยาวชน ครู โรงเรียน วัด ประชาชนและพระวิทยากรใหพรอมทั้งใน
เรื่องของหลั กสู ตรการอบรม เวลา และการบริหารจัด การ พรอมทั้ง การจั ดหางบประมาณในการฝ กอบรม
สถานที่ ซึ่งสงผลตอการฝกอบรมเยาวชนของพระวิทยากรในวัดปญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี ที่ตองสราง
ความสนใจใหกับเยาวชนใหเขาใจในหัวขอธรรมะหรือสาระที่อบรมในแตละครั้งเพื่อเกิดประโยชนสูงสุดตอการ
พัฒนาสังคมประเทศชาติตอไป
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อภิปรายผล
ประเด็ นที่ 1. ประสิ ท ธิ ผ ลการฝ กอบรมเยาวชนของพระวิ ท ยากรในวั ด ป ญ ญานั น ทาราม จั ง หวั ด
ปทุมธานี โดยสรุปวา การฝกอบรมเยาวชนของพระวิทยากรในวัดปญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี เปนการจัด
อบรมฝกทักษะในการใชชีวิตเพื่อใหเยาวชนมีสติปญญา การฝกนั่งสมาธิ ฝกจิตเจริญภาวนาสติปฏฐานเพื่อจิตใจ
อันดีงามของเยาวชนพรอมอบรมธรรมะกอนทําบุญเพื่อปลูกฝงและสนับสนุนเยาวชนใหเกิดความสามัคคี คิดดี
ทําดี และปฏิบัติดี เพื่อเปนประโยชนตอครอบครัว สังคม และประเทศเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวันใหมีสติ
สมาธิ ปญญา ความอดทนอดกลั้น รูจักการใหอภัย เสียสละ และเอาชนะใจตนเองไดซึ่งการจัดการอยางเปน
ระบบในการจัดกระบวนการเรียนรูในลักษณะตาง ๆ เพื่อสร างความรูทักษะทัศนคติสําหรับใชในการทํางานใน
ปจจุบันและอนาคต สอดคลองกับเรยมอนด (Raymond, 2010) ที่กลาววาการฝกอบรมหมายถึงโครงการที่
บริษัทจัดขึ้นเพื่อสรางสมรรถนะใหกับพนักงานสมรรถนะดังกลาวไดแกความรูทักษะและพฤติกรรมที่มีสําคัญและ
มีความความจําเปนตอการปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จโดยที่พระสงฆทําหนาที่ในการเปนผูสอนที่ดีเผยแผ
หลักธรรมะแกเยาวชน ปรับปรุงขัดเกลากาย วาจา และใจใหเยาวชนมีจิตสํานึกในเรื่องของศีลธรรมจริยธรรมมี
ศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และวัดรวมมือกับสวนราชการไดแกสํานักงานพระพุทธศาสนา สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการเพื่อปลูกฝงใหเด็ก และเยาวชนไดใกลชิด มีความเชื่อ ผูกผัน กับทางวัด และ
พระพุทธศาสนาเพื่อเพิ่มพื้ นที่ในการเขาถึงธรรมะใหกับเยาวชนและประชาชนสงเสริมใหเยาวชนไดเรียนรู
หลักธรรม คําสอนทางศาสนาไดอยางถูกตอง เพื่อนําไปใชในชี วิตประจําวันเพื่อปลูกฝงใหเด็ก และเยาวชนได
ใกลชิดมีความเชื่อ ผูกผัน กับทางวัด และพระพุทธศาสนา โดยการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของการ
ฝกอบรมเยาวชนของพระวิทยากรในวัดปญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมแลวพบวาไดมีสวนรวม
ของภาคตาง ๆ ในการสนับสนุนเปนอยางดี โดย R. Stavenhagen (อางจากดิเรกฤกษหราย, 2541, หนา 71)
กลาวถึงการมีสวนรวมในทองถิ่นวาหมายถึงกระบวนการที่สมาชิกของชุมชนมีการกระทําออกมาในลักษณะของ
การทํางานรวมกันในการที่จะแสดงใหเห็นถึงความตองการรวม ความสนใจรวม มีความตองการที่จะบรรลุถึง
เปาหมายรวมทางเศรษฐกิจและสังคมหรือการเมือง หรือการดําเนินงานรวมกันเพื่อใหอิทธิพลตออํานาจมติชนไม
วาจะเปนทางตรงหรือทางออม หรืออาจจะเปนการดําเนินการรวมกันในการเพิ่มอํานาจตอรองทางการเมือง
เศรษฐกิจ การปรับปรุงสถานภาพทางสังคมในกลุมชุมชนการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติซึ่งจะสงผล
ตอวิถีชีวิตและความเปนอยูของประชาชนโดยการใหขอมูลแสดงความคิดเห็นใหคําแนะนําปรึกษารวมวางแผน
รวมปฏิบัติตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน (คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยมและคณะ, 2545) สวนถวิลวดีบุรีกุล
และคณะ (2551) ใหความหมายวาการมีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการซึ่งประชาชนหรือผูมีสวนไดสวน
เสียไดมีโอกาสแสดงทัศนะและเขารวมในกิจกรรมตางๆที่มีผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนรวมทั้งมีการนํา
ความคิด เห็น ดัง กลา วไปประกอบการพิ จารณากําหนดนโยบายและการตั ด สิน ใจของรัฐ การมีส วนรว มของ
ประชาชนเปนการสือ่ สารในระบบเปดกลาวคือเปนการสื่อสารสองทางทั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการซึ่ง
ประกอบไปดวยการแบงสรรขอมูลรวมกันระหวางผูมีสวนไดเสียและเปนการเสริมสรางความสามัคคีในสังคม
พรอมทั้งโครงการตาง ๆ ในการฝกอบรมเยาวชนของพระวิทยากรในวัดปญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี โดยมี
การจัดวิทยากรที่เปนพระสงฆและผูทรงคุณวุฒิใหการอบรมเปนธรรมะสอดแทรกลงไปในจิตใจของเด็กและ
เยาวชนที่เขารวมโครงการกิจกรรมบรรยายประจําฐาน, จุดเทียนปญญา คุณบิดา มารดา ครูอาจารย, อธิษฐาน
จิตเพื่อชีวิตใหม, สันทนาการ และกิจกรรมบูชาคุณครูเพื่อใหเยาวชนถูกขัดเกลาคือสติสัมปชัญญะและสมาธิทําให
เยาวชนรูผิด รูถูก สิ่งใดควร สิ่งใดไมควรซึ่งนําไปใชในชีวิตประจําวัน ในกิจกรรมตามความสามารถของแตละ
บุคคลและสถานการณสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยในแตละชุมชนซึ่งสิ่งเหลานี้ไดกอคุณประโยชนตอประชาชน
หรือสังคมคฤหัสถตั้งแตอดีตจนกระทั่งถึงปจจุบันหนาที่โดยตรงของพระสงฆนั้นมีบัญญัติไววาเปนผูใหธรรมทาน
คือการใหธรรมเปนการพยายามชี้แจงแนะนําในเรื่องหลักความดีงามสามารถแกไขปญหาที่เปนความทุกขความ
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ขัดของตางๆจึงนับวาเปนเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมดวยสถาบันสงฆเปนสถาบันใหญสถาบันหนึ่งในสังคมไทยยอมมี
ความเกี่ยวของกับสังคมอยูในตัวหรือจะวาเกี่ยวของตลอดเวลา
ประเด็นที่ 2. ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการฝกอบรมเยาวชนของพระวิทยากรในวัดปญญานันทาราม
จังหวัดปทุมธานี โดยสรุปวา การพัฒนาคุณภาพการฝกอบรมเยาวชน โดยทําใหเยาวชนมีพฤติกรรมที่ดีหางไกล
อบายมุข เกิดความสามัคคีในหมูคณะของเยาวชน เกิดจิตอาสาในการจะสรางความดีบําเพ็ญสาธารณะประโยชน
รวมกัน อีกทั้งสถานศึกษาเยาวชนและผูปกครอง พอใจมากที่ไดเขารวมโครงการ พัฒนาจิตใจ ฝกสมาธิ และ
เจริญสติปญญาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีและตอบรับจากโรงเรียนและชุมชนใหความรวมมือสงเยาวชนบุตร
หลานเขาฝกอบรมเปนอยางดีโดยทําใหเยาวชนไดเรียนรูหลักธรรมะ ซึ่งสอดคลองกับ Zaleanick and Others
(1958, p. 40 อางถึงในนิพัทธมณีนก, 2547, หนา 36-37) ไดกลาววาการปฏิบัติงานดวยดีหรือไมดีนั้นผูปฏิบัติ
จะต อ งได รั บ การตอบสนองความต อ งการทั้ ง ภายในและภายนอกซึ่ ง หมายถึ ง การปฏิ บั ติ ง านได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพโดยความตองการภายนอกไดแกรายไดหรือคาตอบแทนความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
สภาพแวดลอมทางกายภาพตํา แหนงหนาที่และความต องการภายในไดแกความตองการเขาหมูคณะความ
ตองการแสดงความรูสึกความเปนเพื่อนและความรักใครและความตองการในศักดิ์ศรีของตนเอง การมีสวนรวม
ของเยาวชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการไดรับตอบรับจากโรงเรียนและชุมชนใหความรวมมือสง
เยาวชนบุตรหลานเขาฝกอบรมเปนอยางดีโดยทําใหเยาวชนไดเรียนรูหลักธรรมะ ฝกการปฏิบัติกรรมฐาน ศาสน
พิธี และวิชาชีพ เกิด สติ สมาธิ ปญญา และหิริโ อตตั ปปะนํา ไปใชในชีวิ ตประจํา วัน ไดอยางสูง สุดการพั ฒนา
คุณภาพการฝกอบรมเยาวชนไดดําเนินการอบรมตามวัตถุประสงคของโครงการ โดยการฝกอบรม (training) คือ
กระบวนการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบเพื่อสรางความรูหรือเพิ่มพูนความรู (knowledge) ทักษะ (skill)
ความสามารถ (ability) และเจตคติ (attitude) ของบุคลากรอันจะชวยปรับปรุงใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น ดังนั้นการฝกอบรมจึงเปนโครงการที่ถูกจัดขึ้นมาเพื่อช วยใหพนักงานมีคุณสมบัติในการทํางานสูงขึ้นเชน
เปนหัวหนางานที่สามารถบริหารงานและบริหารผูใตบังคับบัญชาไดดีขึ้นหรือเปนชางเทคนิคที่มีความสามารถใน
การซอมแซมเครื่องจักรไดดีขึ้นเปนตน และสอดคลองกับงานวิจัยของพรทิพา กุฏมพินานนท . (2551).
ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะหกระบวนการเรียนรูในพระพุทธศาสนาและการพัฒนาคน” ผลการวิจัย
พบวา กระบวนการเรียนรูในพระพุทธศาสนา คือ การพัฒนาคนใหมีการศึกษา ไดแก หลักไตรสิกขา เปน
การศึกษาหาความรู หรือฝกฝน อบรม พัฒนาตนใหครบถวนดวยปญญา อันเปนกระบวนการของการเรียนที่
ถูกตอง ซึ่งมี ๓ ประการคือ ศีลสิกขาเปนกระบวนการฝกฝนความประพฤติใหดีงามมีระเบียบวินัย จิตตสิกขา
เปนกระบวนการฝกอบรมจิตปลูกฝงศีลธรรมดานจิตใจใหเปนสมาธิ และปญญาสิกขา เปนการฝกทักษะ
กระบวนการคิด ความรูความเขาใจ
ประเด็นที่ 3. ขอเสนอแนะใหมีการปรับปรุงปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการฝกอบรมเยาวชนของ
พระวิทยากรในวัดปญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี โดยสรุปวา การฝกอบรมเยาวชนของพระวิทยากรในวัด
ปญญานันทาราม จั งหวัดปทุมธานี โดยบูรณาการรวมกัน โดยรวมแลวพบวา การรวมกันระหวางหลักสูต ร
โรงเรียนเพื่อใหนักเรียนไดเรียนไปดวยในการปรับปรุงหลักสูตรใหตรงกับความตองการของเยาวชนวิทยากรบาง
รูปตองมีความรูหลายดานมีการประสานงานระหวาง เยาวชน ครู โรงเรียน วัด ประชาชนและพระวิทยากรให
พรอมทั้งในเรื่องของหลักสูตรการอบรม เวลา และการบริหารจัดการ ยังไมลงตัวพอดีและวิธีในการสื่อสารกับ
เยาวชนซึ่งตองสรางความสนใจเขาใจในหัวขอธรรมะหรือสาระที่อบรมแตละครั้ง โดย (Agranoff & Mcguire,
2003, p.4) ยังไดกลาวอีกวา การสรางความรวมมือแบบ Collaboration อาจมีความเปนทางการ หรือไมเปน
ทางการ ขึ้นอยูกับการแลกเปลี่ยนขอมูลเพื่อใชในการเจรจาตกลงซึ่งกัน ซึ่งสงผลตอการฝกอบรมเยาวชนของพระ
วิทยากรในวัดปญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี ที่ตองสรางความสนใจใหกับเยาวชนใหเขาใจในหัวขอธรรมะ
หรือสาระที่อบรมในแตละครั้งเพื่อเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาสังคมประเทศชาติตอไป
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ขอเสนอแนะ
1. ประสิทธิผลการฝกอบรมเยาวชนของพระวิทยากรในวัดปญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี ในเรื่อง
ของการจัดทําโครงการตาง ๆ ในการฝกอบรมเยาวชนตองมีการปรับปรุงเพื่อใหเกิดความสอดคลองตามความ
ตองการของเยาวชน มีการนําเทคนิค วิธีการ พรอมทั้งแนวทางในการสรางจุดสนใจใหแกเด็กและเยาวชน เพื่อให
เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอยางสูงสุด
2. ในการจัดทําการฝกอบรมเยาวชนของพระวิทยากรในวัดปญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี ในแตละ
ครั้ง ควรมีการสํารวจในเรื่องของวัน เวลาและสถานที่ เพื่อความพรอมและปญ หาที่จะเกิดขึ้น ซึ่งปญหาที่พบ
สําหรับในเรื่องนี้ สวนใหญการฝกอบรมเยาวชน นักเรียนอาจเตรียมตัวสอบหรือจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีอยูประจํา
ในสถานศึกษา อีกทั้งติดภารกิจที่เกี่ยวกับการเรียน ติดภารกิจการทํากิจกรรมนอกสถานที่ของโรงเรียน และเปน
ชวงเวลาที่โรงเรียนปดภาคเรียนซึ่งความไมพรอมของเยาวชนมีผลมาจากนักเรียนไมเปดใจรับเรื่องธรรมะ ซึ่งใน
สวนนี้ตองมีการปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น
3. หลักสูตรที่ใชในการฝกอบรมเยาวชนของพระวิทยากรในวัดปญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี ตองมี
การปรับปรุงเพื่อใหเกิดความสอดคลอง ทันสมัยพรอมทั้ งเปนการปรับเปลี่ยนเพื่อใหเกิดความทันสมัย การนํา
เทคนิควิธีการในการนําเสนอ เพื่อสรางแรงจูงใจในการทําใหเยาวชนสนใจตอการฝกอบรมเยาวชนของพระ
วิทยากรในวัดปญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี มากขึ้น
4. ขอจํากัดของงบประมาณในการฝกอบรมเยาวชนของพระวิทยากรในวัดปญญานันทาราม จังหวัด
ปทุมธานี โดยรวมแลวงบประมาณที่ชว ยสนับสนุนมีไมเพียงพอมีงบประมาณที่คอนขางจํากัด จึงจําเปนอยางมาก
ที่ตองมีการจัดสรรจากสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ พรอมทั้งสรรหาจากหนวยงานภาครัฐ เอกชนใหเขามาชวยในการ
ฝกอบรมเยาวชนของพระวิทยากรในวัดปญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี ตอไป
5. การบูรณาการรวมกัน ในการฝกอบรมเยาวชนของพระวิทยากรในวัดปญญานันทาราม จังหวัด
ปทุมธานี พบวา ภาพรวมยังมีปญหาในเรื่องของการติดตอประสานงานที่ลาชา พรอมทั้งการประชุมหารือในการ
กําหนดมาตรการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งควรมีการบูรณาการรวมกั นระหวางหลักสูตรโรงเรียนเพื่อใหนักเรียนได
เรียนไปดวยในการปรับปรุงหลักสูตรใหตรงกับความตองการของเยาวชนวิทยากรบางรูปตองมีความรูหลายดานมี
การประสานงานระหวาง เยาวชน ครู โรงเรียน วัด ประชาชนและพระวิทยากรใหพรอมทั้งในเรื่องของหลักสูตร
การอบรม เวลา และการบริหารจัดการ ยังไมลงตัวพอดีและวิธีในการสื่อสารกับเยาวชนซึ่งตองสรางความสนใจ
เขาใจในหัวขอธรรมะหรือสาระที่อบรมแตละครั้งตอไป
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การสื่อสารขององคการ
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
รองศาสตราจารย ดร.สมิหรา จิตตลดากร

บทคัดยอ
พื้นฐานที่สําคัญของการบริหารจัดการภายในองคกรขึ้นอยูกับ “การสื่อสารที่ดี” อันจะมีผลใหเกิดความ
เขาใจ ความรวมมือ และการประสานงานที่ดี ดวยแผนงานตาง ๆ ที่จะนําไปสูการปฏิบัติไดอยางถูกตอง เหมาะสม
และตรงตามเปาหมายการสื่อสารที่ดีจึงเปนกลยุทธที่จะสามารถกระตุนใหเกิดการปฏิบัติที่มี ประสิทธิภาพและเกิดผล
สําเร็จแกองคกรการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่สุด คือ การสื่อสารที่เขาใจงาย ใชวิสัยทัศนที่ชัดเจนในการกระตุนพลัง
ในการทํางานและเพิ่มประสิทธิผลของบุคลากรในองคกรเพื่อใหสามารถรวมกันนําพาองคกรไปสูความสําเร็จตาม
เปาหมายไดอยางสูงสุด ตอไป
Abstract
The important basic of organization management based on “the good
communication”, it will be result in the understanding, cooperation, and coordination by
many plans. The plans will put into practice correctly and appropriately targets. The good
communication is a strategy that can stimulate the practice with efficiency and big success to
the organization. In addition, the easy understanding communication is the best of effective
communication that use a clear vision of the motive power in work and increase the
effectiveness of personnel in the organization to be able to lead organization to achieve
target with the next highest.

บทนํา
ในปจจุบันองคการตางๆ ทั้งองคการภาครัฐและเอกชน ตางหันมาใหความสําคัญกับการทํางานแบบเปนทีม
เพราะพลังในการทํางานรวมกันซึ่งเกิดจากการรวมเอาทักษะความรู ความสามารถ ความชํานาญ ที่มีความแตกตาง
กัน รวมทั้งประสบการณ และแรงจูงใจของสมาชิกในทีมจะทาใหผลงานออกมาดีกวาการทํางานคนเดียว(ไพโรจน บา
ลัน,2551) เมื่อทีมทํางานไดดี ก็สามารถที่จะตอบสนองเปาหมายขององคการได แตสิ่งที่จะทําใหการทํางานเปนทีมมี
ประสิทธิภาพ ไดนั้น สําหรับแนวคิดของ วูดค็อก และฟรานซิส (Woodcock and Francis อางถึงใน วราภรณ
ตระกูลสฤษดิ์, 2549) องคประกอบของการทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ จะตองประกอบดวยคุณลักษณะ ดังนี้คือ
วัตถุประสงคที่ชัดเจนและเปาหมายที่เห็นพองตองกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการองคกรใหสามารถ
ดําเนินตอไปไดและเกิดความไดเปรียบในการแขงขันเพื่อความเปนผูนําที่กาวนํา องคกรอื่น ๆ การรูเทากันการ
เปลี่ย นแปลงและสามารถปรับ ตั วใหส ามารถกาวไปขางหน า ได อย า งมั่ นคงจึง เป น สิ่ง จํา เปน อย า งยิ่ ง ท ามกลาง
สภาวการณเชนนี้ผูบริหารองคกรที่ชาญฉลาดและมีภาวะผูนําจะตองหันมาใหความสําคัญกับการบริหารเชิงกลยุทธ
เพื่อที่จะเปนพลังขับเคลื่อนองคกรใหกาวไปขางหนาอยางไมหยุดนิ่ง ซึ่งในบรรดากลยุทธตาง ๆ ที่ผูบริหารจะตอง
นํามาใชอยางมีประสิทธิภาพนั้น “การสื่อสาร” กลาวไดวาเปนกลยุทธที่มีความสําคัญที่สุด เพราะการสื่อสารเปนกล
ยุทธหรือกระบวนการหรือเครื่องมือที่จะนําไปสูการรับรู เรียนรู ใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองตรงกันของบุคลากรทั่วทั้ง
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องคกรตั้งแตระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติการ ทําใหสามารถกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรรวมกัน
ไดอยางถูกตองเหมาะสมและนําพาองคกรไปสูเปาหมายที่ตั้งไวอยางมีทิศทาง และจะตองนํามาใชใหสอดคลองกับ
พื้นฐานขององคกรทั้งในดานโครงสราง ระบบการบริหาร ทัศนคติ และคานิยม รวมทั้งวัฒนธรรมของบุคลากรใน
องคกรจึงจะทําใหองคกรไปสูความสําเร็จได จึงเปนเครื่องมือทางการบริหารที่ผูบริหารควรใหความสําคัญและตอง
นํามาใชในการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดแกองคกร

เนื้อเรื่อง
การสื่อสารไดกลายมาเปนปจจัยหรือองคประกอบที่สําคัญของการบริหารงานเปนทั้งปจจัยและทรัพยากรที่
จะใชในการบริหารจัดการองคกร ถาหากไมมีการสื่อสารก็ไมสามารถที่จะบริหารองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพการ
สื่อสารจึงเปนกลยุทธที่มีความสําคัญตอองคกรในการบริหารที่จะทําใหงานขององคกรดําเนินตอไปและชวยในการ
ประสานงานของหนวยงาน ในแงของการบริหารองคกรการสื่อสารทําใหเกิดความหมาย ทําใหคนคาดคะเนความคิด
ซึ่งกันและกันไดและทําใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลกันในฐานะที่เปนเครื่องมือในการดําเนินงานขององคกร การสื่อสาร
นําไปใชในกิจกรรมขององคกรหลายอยาง เชน การตัดสินใจ การสรางความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน การสรางความ
เจริญและพัฒนาองคกร การควบคุมและประสานงาน ลักษณะของการสื่อสารในองคกรอาจพิจารณาในฐานะที่เปน
ระบบรวม คือ การใชการสื่อสารติดตามรายงานและวิเคราะหขอมูล การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค
ขององคกร รวมทั้งการติดตอกับองคกรอื่น ๆ ในฐานะที่เปนระบบยอยการสื่อสารเปนเครื่องมือสรางความสัมพันธใน
กลุมการฝกอบรม (นิตยา เงินประเสริฐศรี. 2544 : 204–206) โดยการสรางบรรยากาศการทํางาน การควบคุม
สั่งงานและการสรางความพอใจ ในฐานะที่เปนระบบเฉพาะบุคคลอาจพิจารณาการสื่อสารในแงของพฤติกรรม
ทางการสื่อสารในเรื่องตาง ๆ เชน การรวมประชุม การเขียนคูมือ การรางจดหมาย การทําสัญญา การพูดคุยในกลุม
คนที่ทํางานดวยกัน และการโตแยง เปนตน องคกรเปนสถาบันที่เกิดขึ้นในรูปแบบตาง ๆ กันตามลักษณะของงาน แต
ก็มีลักษณะรวมกัน คือ มีโครงสรา ง มี วัตถุป ระสงค มีการแบ งงานกันทํา มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาและ
จําเปนตองรูขอมูลการสื่อสารในองคกรจึงตองกระทําเพื่อหาขอมูลที่จะสามารถแขงขันกับองคกรอื่นได โดยตองเปน
ขอมูลเพื่อใชในการตัดสินใจของผูบริหาร และใชเปนแนวทางในการสรางความสัมพันธระหวางบุคคลภายในองคกร
และกับบุคคลและสถาบันอื่นที่อยูนอกองคกรดวย ดังนั้น การสื่อสารจึงมีบทบาทสําคัญที่ทําใหหนาที่ตาง ๆ ใน
องคกรดําเนินการตอเนื่องกันและเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนาที่ ตาง ๆ ภายในองคกร (เสนาะ ติเยาว.
2538 : 25–26)
การสื่อสารขององคกร (organizational communication) คือ การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความรู
ในหมูสมาชิกขององคกรเพื่อใหบรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร การสื่อสารขององคกรมีหลายระดับ
ไดแก ระดับปจเจกบุคคล ระดับกลุม และระดับองคกร ดังนั้น องคกรจึงจําเปนตองมีการสื่ อสารดวยเหตุผลหลาย
ประการ สรุปไดดังนี้ (ทองใบ สุดชารี. 2542)
1. ลักษณะขององคกร ในปจจุบันทุกองคกรไมวาจะเปนลักษณะใดก็ตาม ตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
และการแขงขัน ทําใหองคกรตองพัฒนาอยูตลอดเวลา ซึ่งองคกรตองมีสายใยของการสื่อสาร (communication
network) ที่ทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ หากองคกรตองการความไดเปรียบในเชิง แขงขันจําเปนจะตองใชกล
ยุทธที่เกี่ยวของกับขั้นตอนของการสื่อสาร กลาวคือ
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1.1) ขั้นการไดขอมูลขาวสารตาง ๆ โดยการสังเกตสภาพการแขงขันภายนอก ศึกษาเงื่อนไขตาง ๆ
วิเคราะหกลยุทธของคูแขง และเชื่อมโยงขอมูลขาวสารทั้งหมดใหอยูในสภาพพรอมที่จะถูกถายเทออกไป
1.2) ขั้นการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร มีการสงขอมูลขาวสารไปยังบุคลากรที่เกี่ยวของ
2. วัฒนธรรมขององคกร ทุกองคกรจะตองมีวัฒนธรรมของตนเอง วัฒนธรรมประกอบดวยบรรทัดฐาน
ทัศนคติ คานิยม ความเชื่อ และปรัชญาขององคกร วัฒนธรรมที่แตกตางกันยอมมีการสื่อสารที่แตกตางกันดวย
ตัวอยางเชนองคกรที่มีวัฒนธรรมเนนทํางานหนักและลงทุนมาก ตองการทํางานเปนทีมและหวังผลระยะสั้นให
ความสําคัญกับตัวบุคคลและลูกคา การสื่อสารที่เกิดขึ้นในองคกรจะมีลักษณะที่ทุกคนมีความสัมพันธกัน ไมมีใครเปน
ผูบังคับบัญชา ดังนั้น การเลือกใชการสื่อสารที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมของ แตละองคกรจึงมีความสําคัญและสงผลตอ
ความสําเร็จขององคกรดวย
3. ระดับและเปาหมายขององคกร องคกรแบงระดับของการบริหารออกเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับสูงซึ่ง
สนใจในเรื่องการพัฒนา วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก และจัดทํากลยุทธขององคกร ระดับกลางจะเกี่ยวของกับ
การนํานโยบายและคําสั่งของฝายบริหารระดับสูงไปปฏิบัติ และระดับลางจะปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิตและการ
บริการขององคกร ดังนั้น การที่องคกรมีระดับและเปาหมายขององคกรที่แตกตางกัน จึงจําเปนจะตองใชการสื่อสารที่
แตกตางกัน ดังรูป
ระดับขององคกร
เปาหมายขององคกร
ระดับสูง
ระดับกลาง
ระดับปฏิบัติการ

พัฒนา วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก และจัดทํากลยุทธ
นํานโยบาย และคําสั่งของฝายบริหารไปปฏิบัติ
ผลิตและการบริการ

4. ขนาดขององคกร เมื่อองคกรมีขนาดเล็ก ผูบริหารสามารถสื่อสารไดโดยตรงกับผูอื่น ผูสงและผูรับขอมูล
ขาวสารสามารถใชชองทางการสื่อสารอยางไมเปนทางการ แตเมื่ อองคกรเจริญเติบโตขึ้น และผูบริหารมีความ
ตองการขอมูลขาวสารในการบริหารและการตัดสินใจมากขึ้นจําเปนตองใชชองทางการสื่อสารอยางเปนทางการ
เนื่ อ งจากผู บ ริห ารมี ภ าระหน า ที่ ม าก จึ ง ต องใช กฎเกณฑ นโยบาย และระเบี ย บปฏิ บั ติ เ ป น เครื่อ งมื อของการ
ติดตอสื่อสารอยางเปนทางการ
5. ความตองการเปนอิสระ ผูบริหารและบุคลากรในองคกรลวนมีความตองการสวนบุคคลที่จะสื่อสารกับ
สมาชิกคนอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความตองการสวนตน เชน ความเจริญกาวหนา และความตองการเปนอิสระ เปนตน
6. คุณภาพของชีวิตในงาน บุคลากรทุกคนในองคกรตองการมีคุณภาพของชีวิ ตในงาน (quality of work
life) มีหลายแนวทางที่นํามาใชเพื่อปรับปรุงคุณภาพของชีวิตในงาน เชน สิ่งยอนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของ
ตน การปฏิบัติงานที่มีโอกาสสื่อสารกับผูอื่น และการสงเสริมใหมีความสัมพันธระหวางบุคลากรอยางไมเปนทางการ
เปนตน
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สวนสรุป
การบริหารจัดการภายในองคกรจําเปนจะตองมีการสื่อสารดวยเหตุผลหลายประการ ไดแก ลักษณะของ
องคกร วัฒนธรรมขององคกร ระดับและเปาหมายขององคกร ขนาดขององคกร ความตองการเปนอิสระของบุคลากร
และคุณภาพของชีวิตในการทํางานของบุคลากร ดังนั้น ผูบริหารในฐานะผูนําขององคกรและเปนศูนยกลางของการ
สื่อสารภายในองคกร จําเปนจะตองคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ ดังที่ไดกลาวมาเพื่อใหการสื่อสารภายในองคกรเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบทขององคกร และนําพาองคกรไปสูเปาหมายทั้งนี้จะตองอาศัยขาวสารขอมูลที่ผาน
ตามบทบาทของสายใย (Network roles) เปนสิ่งสําคัญไดเปนผลสําเร็จขององคการตอไป
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ภาวะผูนํากับการบริหารจัดการตามระบบธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเทศบาลนคร
จังหวัดสมุทรปราการ
Leadership and Management System Based On Good Governance, to Develop
Democratic of Samut Prakan City, Samut Prakan Province.

ผูวิจัย

ศักดิ์ดนัย โรจนสราญรมย
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

บทคัดยอ
วัตถุประสงคของการวิจัยนี้ มี 3 ประการคือ (1) เพื่อศึกษาคุณภาพประชาธิปไตยในเขตเทศบาลนคร
จังหวัดสมุทรปราการ (2) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอคุณภาพประชาธิปไตยในเขตเทศบาลนคร จังหวัดสมุทรปราการ
(3) เพื่อเสนอแนะใหมีการปรับปรุงปจจัยที่มีผลตอคุณภาพประชาธิปไตยในเขตเทศบาลนคร จังหวัดสมุทรปราการ
ใหเหมาะสมยิ่งขึ้นขอมูลที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ไดมาจากเอกสาร การสัมภาษณกลุม การสัมภาษณแบบเจาะลึก
และจากโสตทัศนวัสดุตางๆ ขอมูลเชิงคุณภาพที่เก็บไดนําไปวิเคราะหโดยอาศัยใชการวิเคราะหเนื้อหา การบรรยาย
พรรณนา และการเลาเรื่องผลวิเคราะหไดเปดเผยใหทราบความจริงกลาวโดยรวมไดวา
1) คุณภาพประชาธิปไตยในเขตเทศบาลนคร จังหวัดสมุทรปราการ ผูบริหารในเทศบาลบริหารราชการ
โดยยึดหลักธรรมาธิบาล เปดโอกาสใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร
2) ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพประชาธิปไตยในเขตเทศบาลนคร จังหวัดสมุทรปราการ ไดแกภาวะผูนํา
การพัฒนาทองถิ่น การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ที่เหมาะสม
3) ขอเสนอแนะใหมีการปรับปรุงปจจัยที่มีผลตอคุณภาพประชาธิปไตยในเขตเทศบาลนครจังหวัด
สมุทรปราการใหเหมาะสมยิ่งขึ้น ไดแก วัฒนธรรมองคการที่ ความรวมมือทางการบริหารระหวางบุคลากร
เจาหนาที่ และภาคประชาชน ที่เหมาะสม
โดยการบริหารงานในเทศบาลนั้น ผูนําทองถิ่นเปนกุญแจสําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจใหสําเร็จลุลวง
ตามเปาประสงคที่กําหนด โดยผูนําทองถิ่นตองเปนผูที่มีบทบาทการนําอยางมีประสิทธิภาพ บทบาทของนัก
บริหารมืออาชีพ บทบาทเปนแบบอยางประชาธิปไตย (การสรางอุดมการณประชาธิปไตย บทบาทในการ
ขับเคลื่อนธรรมาภิบาล บทบาทอื่นตามสถานการณ อีกทั้งตองเปนผูสรางวิสัยทัศน สรางแรงบันดาลใจ คํานึกถึง
ความเปนเอกบุคคล มีการกระตุนทางภูมิปญญาและการมีจริยธรรม ที่เหมาะสม
คําสําคัญ : การบริหารจัดการตามระบบธรรมาภิบาล, ภาวะผูนําเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย, เทศบาลนคร
จังหวัดสมุทรปราการ.
abstract
This study consists of 3 objectives: 1) to study the quality of democratic in
SamutPrakan City, Samut Prakan Province, 2) to study the factors effect on the quality
ofdemocratic of Samut Prakan City, 3) to give recommendations for the improvement ofthe
mediate factors effect on the quality of democratic of Samut Prakan City to be moreappropriate.
Data used in this research was collected from various sources, such as,document,
group-interview, in-depth interview, and visual media. The collectedqualitative data was
analyzed using content analysis method, descriptive method, andthe story telling. The
data analysis has bought to light the following facts:
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1) The quality of democratic of Samut Prakan City by utilizing goodgovernance
principles provided opportunities for public sector to participate inadministration
2) Factors effected on the quality of democratic of Samut Prakan City
wereleadership, the development of communities, and appropriate good governance
3) The recommendations on the improvement of the factors effected on thequality
of democratic of Samut Prakan City were: the organizational culture whichenhanced the
suitable collaborative administration among staffs and public sectors through the
administration of the city.
The local leaders were keys persons who executing the tasks to achieve thedesigned
goals. To do this, the local leaders must possess the effective leadership roles,professional
management roles, democratic roles model (democratic ideology), goodgovernance
implementing roles, and other roles related to the contexts, as well as,created visions,
generated inspiration, enhanced cognitive development and ethicaldevelopment.
Key Word : Leadership and Management System Based On Good Governance,to
Develop Democratic of Samut Prakan City, Samut Prakan Province.

บทนํา
ธรรมาภิบาล คือ การมีสวนรวม ความโปรงใส ตรวจสอบได และ คือการมีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใหหลักประกันวาการดําเนินนโยบายทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจวางอยูบนฉันทานุมัติ
อยางกวางขวางของสังคม และใหความมั่นใจวา เสียงของชาวชนบทจะเปนที่รับฟงในกระบวนการกําหนดและ
ดําเนินนโยบายโดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร การกอตั้งองคการบริหารสวนตําบลเอง
ก็เปนสิ่งที่รัฐบาลไดพยายามปรับตัวเขาสูระบบธรรมาภิบาล เพราะเปนการกระจายอํานาจสูทองถิ่ น เพื่อให
ประชาชนไดบริโภคสิ่งที่ตรงกับความตองการอยางแทจริง ดังนั้นตัวองคการบริหารสวนตําบล จึงเปนทั้ง กลไก
เครื่องมือ กระบวนการและเปาหมายของธรรมาภิบาลในการพัฒนาเทศบาล ประเด็นปญหาขององคการบริหาร
เทศบาลนคร คือ ตัวองคการบริหารเทศบาลนครเปนกลไกเครื่องมือ กระบวนการและเปาหมายของธรรมาภิบาล
ในตัวเอง คําถามที่สําคัญคือองคการบริหารเทศบาลมีธรรมาภิบาลหรือไม ถามีธรรมาภิบาล ปจจัยหรือเงื่อนไขใด
ที่ทําใหมีธรรมาภิบาลและถายังไมมีธรรมาภิบาล ปจจัยหรือเงื่อนไขใดบางที่เปนอุปสรรค ผูศึกษาจึงเห็นวาปจจัย
และเงื่อนไขดังกลาวเปนประเด็นปญหาสําคัญที่จะตองหาคําตอบใหไดเพื่อประโยชนในการพัฒนาองคการบริหาร
เทศบาลใหมีธรรมาภิบาล อันจะสงผลไปถึงการพัฒนาชนบทใหมีประสิทธิภาพดวยดังนั้น ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษา
ประเด็นดังกลาวในเรื่อง “ภาวะผูนํากับการบริหารระบบธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยระดับเทศบาล
นคร จังหวัดสมุทรปราการ”โดยกําหนดพื้นที่ในการศึกษาเฉพาะเทศบาลนคร จังหวัดสมุทรปราการ สาเหตุ
สําคัญในการเลือกพื้นที่นี้เปนพื้นที่ในการศึกษา เพราะผูวิจัยพบวาเปนพื้นที่ที่มีปญหาในการบริหารงานธรรมาภิ
บาล และเปนที่เทศบาลที่มีฐานอํานาจทางการเงินและเปนองคการเทศบาลที่จัดเก็บรายไดสูงและการจัดเก็บ
รายไดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ (กันยาวรรนธ กําเนิดสินธุ, 2556) เทศบาลนครจึงเปนเทศบาลที่ผูวิจัยสนใจ
เพราะเทศบาลนครเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนกํากับดูแลการบริหารองคกรที่ยอยลงไปและเปนชานเมืองที่
ติดกับกรุงเทพมหานคร มีการเจริญเติบโตของเมืองและการพัฒนาเศรษฐกิจอยางกวางขวาง การศึกษาประเด็นนี้
เพื่อจะไดนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยนําเสนอผูบริหารประเทศนําไปสูการวางแนวแผนการบริหารการพัฒนา
เทศบาลนคร ใหมีประสิทธิภาพรวมทั้งเปนการสงเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเปนกลไกสําคัญ
ตามหลักของการกระจายอํานาจอันเปนรากฐานของระบอบประชาธิปไตยที่มีคุณภาพตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาวะผูนํากับการบริหารจัดการตามระบบธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
เทศบาลนคร จังหวัดสมุทรปราการ” โดยผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยไดดังตอไปนี้
1. เพื่อศึกษาภาวะผูนํากับการบริหารจัดการตามระบบธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเทศบาล
นคร จังหวัดสมุทรปราการ
2. เพื่อศึกษาปจ จัย ที่มีผ ลต อภาวะผูนํา กับ การบริหารจัด การตามระบบธรรมาภิบาลเพื่อพั ฒนา
ประชาธิปไตยเทศบาลนคร จังหวัดสมุทรปราการ
3. เพื่อเสนอแนะใหมีการปรับปรุงปจจัยที่มีตอภาวะผูนํากับการบริหารจัดการตามระบบธรรมาภิบาล
เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเทศบาลนคร จังหวัดสมุทรปราการใหเหมาะสมยิ่งขึ้น

กรอบแนวคิดในการทําวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้โดยผูวิจัยสามารถเขียนเปนระบบโดยนําเสนอไดดังตอไปนี้
ตัวแปรอิสระ(Independent Variables)
ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพประชาธิปไตย
1) ทฤษฎีภาวะผูนํา
2) ทฤษฎีการพัฒนาผูบริหารทองถิ่น
3) การบริหารองคการปกครองสวนทองถิ่น
4) การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ปจจัยดานภาวะผูน ําที่มีผลตอคุณภาพ
ประชาธิปไตย
1) บทบาทการนําอยางมีประสิทธิภาพ
2) บทบาทเปนสัญลักษณของทองถิ่น
3) บทบาทของนักบริหารมืออาชีพ
4) บทบาทเปนแบบอยางประชาธิปไตย
5) บทบาทในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล
6) บทบาทอื่นตามสถานการณ
ภาวะผูนําทางการเมือง
1) การสรางวิสัยทัศน
2) การสรางอุดมการณประชาธิปไตย
3) การสรางแรงบันดาลใจ
4) การคํานึงถึงความเปนเอกบุคคล
5) การกระตุนทางภูมิปญญา
6) การมีจริยธรรม

ตัวแปรตาม (Dependent Variables)

ภาวะผูนําของผูบริหารในองคการปกครอง
สวนทองถิ่นที่สงเสริมคุณภาพประชาธิปไตย ไดแก
(1) ผูนําในองคการปกครองสวนทองถิ่นไดให
ความสําคัญกับบทบาทการนําอยางมีประสิทธิภาพ
(2) ผูนําในองคการปกครองสวนทองถิ่นให
ความสําคัญกับบทบาทเปนสัญลักษณของทองถิ่น
(3) ผูนําในองคการปกครองสวนทองถิ่นให
ความสําคัญกับบทบาทของนักบริหารมืออาชีพ
(4) ผูนําในองคการปกครองสวนทองถิ่นเปน
แบบอยางประชาธิปไตย
(5) ผู นํ าในองค การปกครองส วนท องถิ่ นให
ความสําคัญกับบทบาทในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล
(6) ผูนําในองคการปกครองสวนทองถิ่น ให
ความสํ า คั ญ กั บ บทบาทอื่ น ตามสถานการณ ที่
เหมาะสม
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วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากภาคสนามและ
ผสมผสานกับการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของเปนแนวทาง มีจุดมุงหมายเพื่ออธิบายปรากฏการณตามความ
เปนจริง ดวยการสัมภาษณเชิงลึก มีกลุมผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก ปลัดเทศบาลปฏิบัติหนาที่แทนนายกเทศมนตรี
นครสมุทรปราการ ประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาล และเลขานุการเทศบาลนครสมุทรปราการ และ
ประชาชนที่ ม ารับ บริก าร โดยมี จํ า นวน 12 คน แล ว นํ า มาหาข อสรุ ป อย า งเป น ระบบมี เ หตุ ผ ลซึ่ ง เป น การ
เปรียบเทียบจากมุมมองหลาย ๆ ดานอันเปนองคประกอบสําคัญในการออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพตอไป

สรุปผลการวิจัย
โดยผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยที่ไดจากการสัมภาษณเก็บรวบรวมขอูมล ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. เพื่อศึก ษาภาวะผู นํา กั บการบริ หารจัด การตามระบบธรรมาภิ บาลเพื่อพัฒ นาประชาธิป ไตย
เทศบาลนคร จังหวัดสมุทรปราการ โดยสรุปวา
1.1) ผูบริหารเปนผูมีบทบาทสําคัญมากที่สุดในการบริหารองคการ เพราะผูบริหาร เปนผูนํา
เปนผูกําหนดนโยบายกําหนดจุดมุงหมาย วางแผน และกําหนดเปาหมายตลอดจนวิธี การดําเนินงาน
เปรียบเสมือนเข็มทิศนําทางเพื่อใหการบริหารองคการบรรลุผลสอดคลองกับ วัตถุประสงคและนโยบายของรัฐ
1.2) ภาวะผูนําซึ่งมีความสําคัญเปนอยางมากตอการบรรลุวัตถุประสงคของการปกครองสวน
ทองถิ่นทั้งในดานการบริหารการพัฒนา และการปฏิสัมพันธกับหนวยงานที่เกี่ยวของภายใน และภายนอก
องคการปกครองสวนทองถิ่น
1.3) องคการปกครองสวนทองถิ่นเปนองคการ หนึ่งที่ไดบริหารงานโดยการกําหนดกลไก
อํานาจของภาครัฐในการบริหารจัดการทรัพยากร ทั้ง ดานเศรษฐกิจสังคม ชุมชน และกลุมคนเพื่อใหเกิดการ
พัฒนาอยางยั่งยืนในทุกๆ ดาน อันจะนํา ไปสูการพัฒนาประเทศชาติ
1.4) การยึดมั่นในความถูกตองดีงาม โดยรณรงคใหเจา หนาที่ของรัฐยึดถือหลักนี้ในการ
ปฏิบัติหนาที่เพื่อเปนตัวอยางแกสังคมและสงเสริมสนับสนุนให ประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกัน เพื่อใหคน
ไทยมีความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มี ระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเปนนิสัยประจําชาติในระดับ
ภาครัฐ
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอภาวะผูนํากับการบริหารจัดการตามระบบธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนา
ประชาธิปไตยเทศบาลนคร จังหวัดสมุทรปราการ โดยสรุปวา
2.1) ผูบริหารทองถิ่นซึ้งมาจากการเลือกตั้งของ ประชาชน “การมีสวนรวมของประชาชน”
ถือเป นหลักการสากลที่ไดรับการยอมรับวามีความ สําคัญและจําเปน ในสังคมประชาธิปไตย กฎหมาย
รัฐธรรมนูญซึ่งเปนกติกาสูงสุดของประเทศ
2.2) บทบาทของผูนํา เปนการแสดงออกโดยอิสระที่ มีผลดีตอผูอื่นหรือสังคม เชน การ
ตัดสินใจ การจูงใจใหคนทํางาน การแสดงออกทางความคิด การพูด พฤติกรรมทางอารมณ การอยูรวมกับบุคคล
อื่นในสังคม
2.3) ผูนําตองตระหนักในสิทธิหนาที่ ความสํานึกใน ความรับผิดชอบตอสังคม การใสใจปญหา
สาธารณะของบานเมืองและการกระตือรือรนในการ แกปญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกตาง
3. เพื่อเสนอแนะใหมีการปรับปรุงปจจัยที่มีตอภาวะผู นํากับการบริหารจัดการตามระบบธรรมาภิ
บาลเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเทศบาลนคร จังหวัดสมุทรปราการใหเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยสรุปวา
3.1) ผูบริหารทั้งหลายจําเปนประยุกตใชความรูและทักษะของตนกอใหเกิดพลังทางความคิด
เหนือกลุมบุคคลใหมุงมั่นสูเปาหมายเดียวกัน
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3.2) ผูบริหารทองถิ่นควรมีทักษะหลายดาน เปนนักคิดนักวิเคราะห มีทักษะในการตัดสินใจ มี
การจัดการที่ดี มีทีมงานที่แข็งแกรง มีขอมูลที่ถูกตอง
3.3) ผูบริหารเปนผูมีบทบาทสําคัญมากที่สุดในการบริหารองคการ เพราะผูบริหาร เปนผูนํา
เปนผูกําหนดนโยบายกําหนดจุดมุงหมาย วางแผน และกําหนดเปาหมายตลอดจนวิธี การดําเนินงาน
เปรียบเสมือนเข็มทิศนําทางเพื่อใหการบริหารองคการบรรลุผลสอดคลองกับ วัตถุประสงคและนโยบาย
3.4) ผูนําที่ดีตองเชื่อมโยงและชี้ใหพนักงานเห็นและเขาใจไดวางานที่พวกเขาทําอยูนั้น มี
คุณคาตอพวกเขาและเปนจุดเชื่อมตอที่จะนําพวกเขาไปสูความสําเร็จที่ตองการไดอยางไร

อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการตามระบบธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเทศบาลนคร
จังหวัดสมุทรปราการ” ครั้งนี้ พบวา ผลการศึกษา สอดคลองกับการศึกษา ดานการบูรณาการ ดานเนื้อหาดาน
กระบวนการสรางองคความรู ดานการลดความลําเอียง ดานการสอนเกี่ยวกับความเสมอภาค และดานการสราง
พลังอํานาจทางวัฒนธรรมผลการวิจัย พบวา แนวทางพหุวัฒนธรรม ในสามจังหวัดชายแดนภาคใตผลการวิจัย
สอดคลองกับงานวิจัยของณิชกมล สัมฤทธิ์ผล (2552: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องภาวะผูนําเชิงกลยุทธใน
สังคมพหุวัฒนธรรมของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การประถมศึกษาปตตานี เขต 2 ซึ่งผลการวิจัย พบวา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก และสอดคลอง
กับงานวิจัยของไมยีดะ สะอูน (2555: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องภาวะผูนําเชิงกลยุทธในสังคมพหุวัฒนธรรม
ของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาปตตานี เขต 1
ซึ่งผลการวิจัย พบวา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก พรอมทั้งดานการสราง การบริหารจัดการตาม
ระบบธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเทศบาลนครจังหวัดสมุทรปราการ จากผลการวิจัยพบวา ในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต ที่มีแนวทางพหุวัฒนธรรมศึกษาไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณารายดานพบวา ทุกดานมี
การสรางตามแนวทางพหุวัฒนธรรมไมแตกตางกันซึ่งผลวิจัยเปนเชนนี้ เพราะบุคคลเหลานี้เปนผูดอยโอกาสและ
ขาดความเสมอภาคในการได รับสิท ธิตามที่รัฐ โดยทั่วไป เปนผลมาจากสภาพความบกพรองทางรา งกาย
สติปญญาและอารมณ (ศรียา นิยมธรรม 2533อางใน พิมพพรรณ เทพสุเมธานนท 2553) เหตุผลดังกลาวทําให
ตองสงเสริมศักยภาพในรูปแบบภาวะผูนําที่ สอดคลองกับสังคมพหุธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ไม
แตกตางกัน

ขอเสนอแนะ
1.1 องคการ หนวยงานภาครัฐ ควรสงเสริมให ผูบริหารในภาครัฐ และบุคลากร เจาหนาที่ ไดมี
การศึกษา การพัฒนา การฝกอบรม เพื่อเสริมสรางทักษะ และปลูกฝงอุดมการณทางความคิด และคานิยม
ทางการเมืองที่สอดคลองกับการรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
1.2 ผูบริหารในองคการ หนวยงานภาครัฐ ควรนําผลการศึกษาวิจัยที่ไปในครั้งนี้ ไปปรับเปลี่ยนวิธีการ
คิด แนวทางการปฎิบัติงาน โดยคํานึงถึงบทบาทหนาที่ของตน ที่สอดคลองกับรูปแบบการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
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ประสิทธิผลการบริหารจัดการคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
Effectiveness of the Department of Special Investigation Administration

ผูวิจัย

อนุรักษ ขจรฤทธิ์
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

บทคัดยอ
ดุษฎีนิพนธฉบับนี้เปนการศึกษาวิจัย เรื่อง ประสิทธิผลการบริหารจัดการคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดี
พิเศษ (DSI) โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย ไดแก (1) เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการคดีพิเศษของกรม
สอบสวนคดีพิเศษ (DSI) (2) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จการบริหารจัดการคดีพิเศษของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ (DSI) และ (3) เพื่อเสนอแนะใหมีการปรับปรุงปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลของการบริหารจัดการคดี
พิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปนการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก โดย
มี ก ลุ ม ผู ใ ห ข อ มู ล สํ า คั ญ ได แ ก กลุ ม ผู บ ริ ห ารประกอบด ว ย อธิ บ ดี รองอธิ บ ดี กลุ ม ผู บ ริ ห ารระดั บ กลาง
ประกอบดวยผูบัญชาการสํานัก ผูอํานวยการศูนย และกลุมบุคลากรผูปฏิบัติงานประกอบดวยฝายพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษ เจาหนาที่คดีพิเศษ จํานวน 30 คน แลวนํามาหาขอสรุปอยางเปนระบบ มีเหตุผลและอางอิง
ทฤษฎีดําเนินการจัดระเบียบขอมูลซึ่งมีผลการวิจัย พบวา
1. ประสิทธิผลของการบริหารจัดการคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) โดยมีเจตนารมณในการ
จัดตั้งองคกรที่ดีมีเปาหมายในการดําเนินงานที่ชัดเจน มีความพรอมทั้งกฎหมาย ทรัพยากร เครื่องมือเทคโนโลยีตาง
ๆ ที่เอื้อตอการทํางานอยางมีประสิทธิผลซึ่งตองการใหกรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถเปนที่พึ่งของประชาชนที่ไมได
รับความเปนธรรม เพราะเปนหนวยงานตนทางในกระบวนการยุติธรรมและตองการใหเปนหนวยงานในการสงเสริม
สนับสนุนแกไขปญหาดานอาชญากรรมพิเศษที่มีความยุงยากสลับซับซอนที่นอกเหนือภารกิจของเจ าหนาที่ตํารวจ
โดยทั่ วไป การดําเนิ นงานของกรมสอบสวนคดี พิเศษเป นที่ รูจั กและเปนหน วยงานที่ประชาชนต องพึ่งพาได ใน
กระบวนการยุติธรรมที่จะสามารถสรางความพึงพอใจและความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นตอสาธารณชนในประเทศตอไป
2. ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จการบริหารจัดการคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ซึ่งในอดีตที่
ผา นมา การทํ า งานของกรมสอบสวนคดี พิเ ศษอิง หรือยุง เกี่ยวกับ การเมื องมากเกิน ไปหรืออาจถูกการเมื อง
แทรกแซง เปนเครื่องมือเพื่อผลประโยชนของนักการเมือง ทําใหผลการปฏิบัติงานยังไมเปนไปตามเจตนารมณ
ของการจัดตั้งองคกรและขาดความโปรงใส ในปจจุบันนี้ทุกอยางไดเปลี่ยนไป DSI มีความพรอมในเรื่องการ
บริหารองคการ คุณ ลั ก ษณะของผู บ ริห ารและทรัพ ยากรมนุ ษ ย (ทั้ ง นี้ ไ ม พู ด ถึง สถานการณ ท างการเมื องที่
เอื้ออํานวย) DSI มีความรับผิดชอบในคดีที่สลับซับซอนมากที่สุดในหลาย ๆ กรณี มีการสอบสวนถึงขั้นที่ DSI
สามารถดําเนินการทางกฎหมายและลงโทษผูทําผิดได คดีสวนใหญที่ DSI ดูแลจะเปนที่สนใจของประชาชนและ
สื่อสารมวลชนอยางมาก ดังนั้น ความสําเร็จในการดําเนินคดีโดย DSI จึงไดรับความชื่นชมจากประชาชนอยาง
มากและเปนเครื่องชี้แสดงถึงประสิทธิผลของการบริหารจัดการของ DSI
3. เกี่ยวกับขอเสนอแนะ ผูวิจัยไดใหขอเสนอแนะดังนี้
- DSI ควรจะจัดการบริหารดวยความโปรงใสหรือผูใชหลักธรรมาภิบาลตอไป
- DSI ควรจะใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อเพิ่มความรูและทักษะใหแกบุคลากร
- DSI ควรจะสรางวัฒนธรรมขององคการที่ระบุองคประกอบของวัฒนธรรมอยางชัดเจน (เชน การอุทิศ
ตนแกงาน การทํางานเปนทีม ความซื่อสัตยสุจริต ความรับผิดชอบ เปนตน)
- DSI ควรใหความรูและความเขาใจอยางลึกซึ้งในเรื่องคดีอาชญากรรมพิเศษตอบุคลากรทั้งหมดของ DSI
คําสําคัญ : การบริหารจัดการคดีพิเศษ, ประสิทธิผล, กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI).
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abstract
This study was aimed at achieving the following objectives: (1) to ascertain the
effectiveness of the DSI administration; (2) to determine the factors favorable to the
effectiveness of the DSI administration; and (3) to offer recommendations for the
improvement of the factors influencing the DSI administration effectiveness. The study
was qualitative in nature. The needed data were mainly gathered from in – depth
interview with 30 key informants. The informants included the following persons:
Director – General of DSI, Deputy Director – General, and middle – level administrators
(Head of DSI Office, Director of DSI Center, and some DSI operating officers). The
collected, qualitative data were summarized in a systematic and logical manner, as well
as analyzed based on related theories. The data analysis led to the following conclusions.
1. On the DSI administration effectiveness, the intention of establishing the DSI
was to have a good organization with superb administrative practices, equipped with
laws, resources, technologies and facilities conducive to effective work performance. The
DSI strongly desired to be trustworthy and dependable particularly for the people who
failed to receive fair and equitable treatment from precedent agencies. The DSI was
desirous of being an organization that is capable of playing a vital role in handling the
special, complicated criminal cases (the legal cases which were far beyond the police
officers’ capability to manage).
By and large, the operation of the DSI is widely known and the DSI is a public
agency which people can seek help with regard to legal processes; the fairness and
justice provided by the DSI could create great satisfaction and confidence on the part of
people at large.
2. On factors having an important bearing on the DSI administration
effectiveness, the following facts merit mention. In the past, the operation of the DSI was
greatly interfered by politicians for their personal gain. As a consequence, the operation
of the DSI failed to be in accordance with the intention of the DSI, and the operation was
far from transparency. At present, everything in the DSI has changed; the DSI is well –
prepared in terms of organization administration, the characteristics of the administrators,
and human resources (not to mention the favorable political situation). The DSI is
responsible for the most complicated cases; in many cases, investigations have been
made to the extent that the DSI can take legal action against the culprits and punish them.
Most legal cases under the supervision of the DSI attract great attention from the public
and the mass media alike. Thus, the successful cases won great admiration from the
public and clearly indicated the effectiveness of the DSI administrative practices.
3. On recommendations, the researcher has made the following
recommendations: the DSI should keep on managing the organization with transparency
or using the principle of good governance; the DSI should give prominence to human
resource development so as to increase the personnel’s knowledge and skills; the DSI
should create an organizational culture which clearly specifies the elements of the
organizational culture (such as dedication to work, working in team, integrity,
accountability and so on) and finally the DSI should provide deep knowledge and
understanding of special criminal cases to all the staff members in the DSI.
Key Word : Effectiveness of the Department of Special Investigation Administration.
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บทนํา
กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ(DSI) เปนหนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงยุติธรรม กอตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติป รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 เนื่องจากรัฐเห็นวารูป แบบของอาชญากรรมใน
ปจจุบันพัฒนาตัวเองจากการใชความรุนแรงกระทําตอกันมาเปนการกระทําทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
เทคโนโลยี (กรมสอบสวนคดีพิเศษ. (2556) ทําใหการสืบสวนสอบสวนตามระบบเดิมอาจจะไมเหมาะสม ดังนั้น
สําหรับคดีความผิดที่ซับซอนขึ้นและตองใชวิธีการสืบสวนสอบสวนเปนพิเศษ จึงควรมีหนวยงานที่มีโครงสราง
และมีอํานาจเปนพิเศษเขามาดูแลโดยเฉพาะกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีกฎหมายที่ให
อํานาจหนาที่เปนการเฉพาะ คือ พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 ซึ่งเปนกฎหมายที่กําหนดตัว
บุคลากรที่จะทําหนาที่ เปนคณะกรรมการฯ เปนเจาพนักงาน และเปนเจาหนาที่ของดีเอสไอ กําหนดประเภทคดี
ที่อยูในอํานาจ การสอบสวนของดีเอสไอ และกําหนดอํานาจพิเศษซึ่ งเจาหนาที่ของดีเอสไอมีเหนือเจาหนาที่
ตํารวจทั่วไป โดยมีอํานาจหนาที่ดังนี้ (1) รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการตามกฎหมายวาดวยการ
สอบสวนคดีพิเศษ และกฎหมายที่เกี่ยวของ (2) ปองกัน ปราบปราม สืบสวน และสอบสวนคดีพิเศษตาม
กฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษ และตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการคดีพิเศษประกาศกําหนดหรือตามมติ
ของคณะกรรมการคดีพิเศษ ตลอดจนปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่น
อันเกี่ยวกับความผิดทางอาญา ที่เปนคดีพิเศษ (3) ศึกษา รวบรวม จัดระบบ และวิเคราะหขอมูลเพื่อประโยชน
แกการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ ตามกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษ และเพื่อปองกัน ปราบปราม
สืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ (4) จัดใหมีการศึกษา อบรม และพัฒนาระบบงานการสืบสวนและสอบสวนคดี
พิเศษการพัฒนาความรูและการประเมินสมรรถภาพการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ พนักงานราชการและ
ลูกจางของกรม และบุคลากรที่เกี่ยวของ ไมวาจะมีฐานะเปนพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจาหนาที่คดีพิเศษ
หรือไม (5) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรมและงานอื่นที่เกี่ยวของ
และ(6) ปฏิบั ติ การอื่น ใดตามที่ กฎหมายกํา หนดใหเป น อํานาจหน า ที่ ของกรม หรือตามที่ รัฐ มนตรี หรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย ดังนั้นจากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)” โดยศึกษาจาก
จากสถานการณในปจจุบันที่มีผลตอการเปลี่ ยนแปลงอยางรวดเร็วการพัฒนาดานเทคโนโลยีสงผลกระทบตอ
ระบบเศรษฐกิจ สังคมการเมืองวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม ตลอดถึงการกออาชญากรรม ซึ่งพัฒนาจากการใชความ
รุนแรง เปนอาชญากรรมที่กอใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจที่มีมูลคามหาศาล สงผลกระทบตอประชาชน
เปนจํานวนมาก การใชเทคโนโลยีคุณภาพสูงและชองวางของกฎหมายปดบังความผิดของตน มีอิทธิพลและ
เครืองขายองคกร โยงใยทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งมีบุคลากรที่มีความรูความชํานาญในดานตาง ๆ
พัฒนารูป แบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพ เปนองคกรหนึ่งซึ่งเปนยุทธศาสตรในการปฏิรูประบบราชการ ทําให
ประชาชนและประเทศชาติไดรับความเปนธรรมและประโยชนสูงสุด เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
โดยผูวิจัยสามารถกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งนี้ดังนี้
1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จการบริหารจัดการคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
3. เพื่อเสนอแนะใหมีการปรับปรุงปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการคดีพิเศษของกรม
สอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
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กรอบแนวคิดในการทําวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้อาศัยวัตถุประสงคและคําถามในการศึกษา โดยกําหนดแนวคิดเพื่อเปนการกําหนด
แนวทางในการวิเคราะหโดยมีความสัมพันธกันเชิงระบบ (Systematic) ซึ่งสามารถเขียนเปนระบบไดดังตอไปนี้
ตัวแปรอิสระ (Independent variable)
1. ยุทธศาสตรการบริหารกรมสอบสวนคดี
พิเศษ (DSI) ไดแก
- วิสัยทัศน
(Dependent
- พันธกิจ variables)
- วัตถุประสงค
- เปาหมาย
- ยุทธศาสตร (แผนงาน/โครงการ)
2. การบริหารจัดการคดีพิเศษ ไดแก
- ภาวะผูนําที่เหมาะสม
- การบริหารจัดการ
- ทรัพยากรการบริหารจัดการ

ตัวแปรตาม (Dependent variables)
ประสิทธิผลการบริหารจัดการคดีพิเศษของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ไดแก
- การบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว
- การสรางความพึงพอใจบุคลากรผูปฏิบัติงาน
- การมีประโยชนตอสวนรวม

3. ความรวมมือของหนวยงานและบุคลากรที่
เกี่ยวของ ไดแก
- บุคลากรภายใน ไดแก อธิบดี รองอธิบดี
ผูบัญชาการสํานัก และผูอํานวยการศูนยในกรม
สอบสวนคดีพเิ ศษ (DSI)
- บุคลากรภายนอก ไดแก อัยการ ตํารวจที่
เกี่ยวของ

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)” เปน
การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากภาคสนามและผสมผสานกับการศึกษาจากเอกสารที่
เกี่ยวของเปนแนวทาง มีจุดมุงหมายเพื่ออธิบายปรากฏการณตามความเปนจริง ตามกรอบการวิจัยโดยใชวิธีการ
หลากหลายเพื่อเก็บขอมูลและการตีความเปนการสังเคราะหขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก โดยมีกลุมผูใหขอมูล
สําคัญ ไดแก กลุมผูบริหารประกอบดวย อธิบดี รองอธิบดี กลุมผูบริหารระดับกลางประกอบดวยผูบัญชาการ
สํานัก ผูอํานวยการศูนย และกลุมบุคลากรผูปฏิบัติงานประกอบดวยฝายพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เจาหนาที่
คดีพิเศษ จํานวน 30 คน โดยใชแบบสัมภาษณในการเก็บรวบรวมขอมูล จากประเด็นปญหา กรอบแนวคิด
ทฤษฎี โดยใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเนื้อหาแลวนํามาหาขอสรุปอยางเปนระบบมีเหตุผลซึ่งเปน การเปรียบเทียบ
จากมุมมองหลาย ๆ ดานอันเปนองคประกอบสําคัญในการออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพตอไป
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สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)” โดย
ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยที่ไดจากการสัมภาษณเก็บรวบรวมขอูมล ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) โดยพบวา
DSI “เปนองคกรที่มีความเปนเลิศดานการปองกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ และไดรับความเชื่อมั่น
ในการบังคับใชกฎหมาย ดวยความเปนธรรม” ในทางวิชาการเราจะเขาใจกันเสมอวา วิสัยทัศน คือ เสนทางของ
องคกรหรือผูนําองคกรที่จะพาองคกรไปสูเปาหมายนั้น ๆ ในอนาคต ในการบริหารจัดการคดีพิเศษในปจจุบัน ถือ
วายึดโยงกับวิสัยทัศนกรมในการนําพาองคกรที่จะขับเคลื่อนไปขางหนาในอนาคตและพัฒนาองคกรไปใหถึง
เปาหมายที่กําหนดไวโดยตรง ในขอนี้กรมจึงพยายามที่จะพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษในสายวิชาชีพใหมีความเปนเลิศ และตองมีการสรางความเชื่อมั่นในการสืบสวนสอบสวนคดี
พิเศษใหประชาชนเชื่อมั่นใหไดวาพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะดําเนินคดีพิเศษตามกฎหมาย ดวยความเปน
ธรรม มีมาตรฐานตามวิชาชีพที่เชื่อถือได พรอมทั้งไดรับความเชื่อมั่นในการบังคับใชกฎหมาย ดวยความเปน
ธรรม ดังนั้น วิสัยทัศนดังกลาวจึงสงผลตอประสิทธิผลของการบริหารจัดการคดีพิเศษที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ
จะตองมีการบริหารจัดการคดีพิเศษในดานการป องกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษที่มีความยุงยาก
ซับซอนกวาคดีอาญาทั่วไปไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่มี
มูลคามหาศาล หรือคดีทีมีผูมีอิทธิพลเปนตัวการ ผูใช หรือผูสนับสนุน ทําใหสามารถชวยรักษาผลประโยชนของ
รัฐได จนเปนที่ยอมรับและไดรับความเชื่อมั่นจากประชาชน ดังนั้น เมื่อเปาหมายองคกรชัดเจนที่จะนําพาองคกร
ไปในทิศทางใดแลว การบริหารจัดการคดีพิเศษจึงจะตองสอดคลองกับวิสัยทัศน /วิสัยทัศน จึงมีความสัมพันธ
และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิผลการบริหารจัดการคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ดานการจัดการ
อาชญากรรมพิเศษ อาทิ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมองคกร อาชญากรรมขามชาติ
2. ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จการบริหารจัดการคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) โดย
สามารถสรุปผลขอมูลในแตละประเด็นดังตอไปนี้
2.1) ภาวะผูนําที่เหมาะสม (leadership skill) สําหรับ DSI แลวถือวามีความสําคัญมาก
เพราะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะทํางานเปนคณะโดยจะมีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษคนหนึ่งเปนหัวหนา มี
ตั้งแตคดีเล็ก ๆ ซึ่งเปนระดับหัวหนาชุด คดีมีความสําคัญก็ให ผอ.สวน เปนหัวหนา รอง ผอ.กอง เปนหัวหนา
ผอ.กอง เปนหัวหนา รองอธิบดีเปนหัวหนา และ อธิบดีเปนหัวหนาในคดีที่มีผลกระทบรุนแรงในระดับชาติหรือ
ระหวางประเทศ
2.2) การบริหารจัดการคดีพิเศษ ถาดูเขาไปลึก ๆ จะไมเหมือนกับการบริหารจัดการตนแบบ
ขององคกรภาครัฐ หรือ องคกรธุรกิจ ทั่ว ๆ ไป เพราะการบริหารจัดการคดีพิเ ศษ เปนการบังคับใชกฎหมายที่มี
วิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไวเปนขอบังคับใหปฏิบัติไวอยูแลว แตในทางปฏิบัติหากหัวหนาทีมหรือผูนํา
สามารถปรับวิธีการบริหารจัดการรูปแบบตาง ๆ มาใชใหเหมาะสมก็สามารถทําไดเชนกัน
2.3) ทรัพยากรการบริหารจัดการโดยหลักการบริหารในรูปแบบของ 4 M หรือ 5 M ที่เปน
ตนแบบแนวคิดของการบริหารจัดการทรัพยากรในการบริหารจัดการทั่วไป DSI ถือวามี จุดเดน และ จุดดอย ใน
เรื่อง “คน” อยางมีนัยสําคัญ เพราะดวยแนวคิดที่เราตองการจะสรางหนวยเปนองคกรขนาดเล็กที่มีบุคลากรที่มี
ความรูหลากหลายแบบสหวิชาชีพ ทําใหเราจะสรรหาบุคลากรที่มีความรู ความสามารถในแบบสายวิชาชีพตาง ๆ
มาหลอมรวมกัน
2.4) ความรวมมือของหนวยงานและบุคลากรที่เกี่ยวของ โดย
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- บุคลากรภายใน ไดแก อธิบดี รองอธิบดี ผูอํานวยการกอง และผูอํานวยการศูนยในกรม
สอบสวนคดีพิเศษ (DSI) บุคลากรภายใน ไมวาจะเปนอธิบดี รองอธิบดี ผูอํานวยการกอง และผูอํานวยการศูนย
ในกรมสอบสวนคดีพิเศษยังมองภาพรวมของการบริหารจัดการคดีพิเศษไมคอยชัดเจนเทาที่ควร
- บุคลากรภายนอก ไดแก อัยการ ตํารวจที่เกี่ยวของ คอนขางใหความรวมมือในการบริหาร
จัดการคดีพิเศษ ไมวาจะเปนการประสานงานกับเจาพนักงานตํารวจในการเขาตรวจคนสถานที่เกิดเหตุ
3. เพื่อเสนอแนะใหมีการปรับปรุงปจจัยที่ มีผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการคดีพิเศษของกรม
สอบสวนคดีพิเศษ (DSI) โดยสามารถสรุปผลขอมูลในแตละประเด็นดังตอไปนี้
3.1) การบรรลุ วั ตถุป ระสงคที่กํา หนดไว การบรรลุ วัต ถุประสงคในดา นความเชื่อมั่ นของ
สาธารณชนแลว พบวา ในปจจุบันกรมสอบสวนคดียังไดรับความเชื่อมั่ นจากสาธารณชนอยูในระดับดี ทั้งนี้อาจ
เปนเหตุผลมาจากการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนอกจากจะดําเนินนโยบายในดานการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
2) สํานักงบประมาณ ไดวัด “ประสิทธิผล”เปนขอตกลงวา ในแตละป DSI มีหนาที่จะตอง
ปกป องผลประโยชน ของรัฐได จํานวนไม นอยกว า 20,000 ล า นบาท/ป เปน ตน และคดีพิ เศษที่เราสืบ สวน
สอบสวนในปนี้ ก็สามารถสอบผานโดยมีตัวเลขที่เราสามารถปกปองผลประโยชนใหกับรัฐไปแลวกวา 200,000
ลานบาท เปนตน
3.2) การสรางความพึงพอใจบุคลากรผูปฏิบัติงาน กรมสอบสวนคดีพิเศษคอนขางจะถูกมอง
จากบุคลากรของรัฐในภาคสวนอื่นวา เปนกรมเสน หรือกรมลูกทานหลานเธอ ทั้งนี้เนื่องจาก ในแตละปไดมี
บุคลากรจากหนวยงานอื่น ไมวาจะเปนขาราชการพลเรือน ขาราชการองคการปกครองสวนทองถิ่น ขาราชการ
ทหาร หรือขาราชการตํารวจ หากไดรับการผลักดันจากบุคคลที่มีอํานาจก็จะสามารถโอนยายเขามาปฏิ บัติหนาที่
ไดโดยงาย หรือแมแตบุคลากรภายในเอง หากมีเสนสายก็จะมีความเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน ทําใหการ
บริหารจั ด การคดี พิ เ ศษของผู บั ง คั บ บั ญ ชานั้ น ไม บ รรลุ ป ระสิ ท ธิ ผ ลในการสรา งความพึ ง พอใจของบุ ค ลากร
ผูปฏิบัติงานเปนจํานวนมาก โดยในปจจุบัน เราจึงใช “ประสิทธิผล” ของกองคดีมาวัดผลโดยมีตัวชี้วัดหลัก 4 ตัว
คือ DSI 1-4 แตละตัวก็จะตอบโจทกความตองการของรัฐบาลหรือหนวยงานหรือนโยบายของผูบริหารแตละ
Function และในรอบการประเมินของแตละกองคดี
3.3) การมีประโยชนตอสวนรวม จากการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษไดมีการประสานงานในดาน
การอํานวยความยุติธรรมใหกับประชาชนแลว ทําใหกรมสอบสวนคดีพิเศษมีประสิทธิผลตอการบริหารจัดการคดี
พิเศษในเรื่องการมีประโยชนตอสวนรวม ดังนั้น การบริหารจัดการคดีพิเศษที่มีประสิทธิผลจะทําใหพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษสามารถดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดไดอยางมีประสิทธิภาพ

อภิปรายผล
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้โดยผูวิจัยสามารถนําเสนอประเด็นในการอภิปรายผลการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
ประเด็นที่ 1. ประสิทธิผลการบริหารจัดการคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) โดยองคกรที่มี
ความเปนเลิศดานการปองกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ และไดรับความเชื่อมั่นในการบังคับใช
กฎหมาย ดวยความเปนธรรม” โดยการบริหารจัดการคดีพิ เศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในการ
ดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ที่ควรเปนไปตามเจตนารมณการจัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยเห็นวา ความตั้งใจ
ในการจัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อแบงภาระหนาที่จากเจาหนาที่ตํารวจในดานการสืบสวนสอบสวนคดีที่มี
ความพิเศษ มีความสลับซับซอน เปนคดีที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศในหลาย ๆ ดาน จําเปนตองใช
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานในการเขามาทําหนาที่สืบสวนสอบสวน ในครั้งแรกการกําหนดประเภทคดีมีจํานวนไมกี่
ประเภท แตในปจจุบันมีการประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิจารณารับคดีพิเศษทําใหมีประเภทคดีที่จะรับเปนคดี
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พิเศษมีมากขึ้น ในบางคดีหลายทานเห็นวาไมมีความจําเปนและมีความสําคัญที่จะตองจัดอยูในคดีพิเศษ แตควร
ใหเปนไปตามกระบวนการยุติธรรมของเจาหนาที่ ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของอภิชัย พันธเสน (2550)
งานวิจัยนี้เนนการศึกษาเพื่อสรางความรวมมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริตระหวาง ป.ป.ช. และภาค
สวนตาง ๆ ในสังคม โดยใชกรอบการอภิบาลผานการรวมมือระหวาง ป.ป.ช. และภาคสวนตาง ๆ ในสังคม
พรอมทั้งสอดคลองกับการศึกษาของผลงานวิจั ยของจุไรรัตน จุลจักรวัฒน (2547) ไดศึกษาเกี่ยวกับความคิดใน
การปฏิบัติราชการของขาราชการไทยกับการจัดการภาครัฐแนวใหม และผลงานวิจัยของสุพร พันธุเสือ (2550)
ไดศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานีตํารวจ แบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนางานบริการของผูพิทักษสันติราษฎร
เปนกรณีศึกษาสถานีตํารวจนครบาล
ประเด็นที่ 2. ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จการบริหารจัดการคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
เปนองคการที่มีความเฉพาะทาง มีความเชี่ยวชาญชํานาญการ ในคดีพิเศษที่มีความลึกลับซับซอนมาก ๆ ตาม
เจตนารมณของการตั้งองคการ และตองมีระบบการพัฒนาบุคลากร ระบบการบริหารจัดการคดีที่มีประสิทธิภาพ
ควรที่จะตองมีบุคลากรที่มีความหลากหลายทุกดาน เพราะคดีพิเศษตามขอบเขตของกฎหมายคอนขางกวาง
ตองรูทันอาชญากรรมและเทคนิคการกออาชญากรรมตางๆ โดยสอดคลองกับผลงานวิจัยของชัฏชลัยย จิวะ
เกียรติ (2548) ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา ความยึดมั่นผูกพันตอองคกร คุณภาพบริการ และผลการ
ปฏิบัติงานขององคกรตามแนวคิดการบริหารเชิงดุลยภาพ โดยการจัดหาทนายความชวยเหลือทางคดี โดยใน
รูปแบบของ 4 M หรือ 5 M ที่เปนตนแบบแนวคิดของการบริหารจัดการทรัพยากรในการบริหารจัดการทั่ วไป
DSI ถือวามี จุดเดน และ จุดดอย ในเรื่อง “คน” อยางมีนัยสําคัญ เพราะดวยแนวคิดที่เราตองการจะสรางหนวย
เปนองคกรขนาดเล็กที่มีบุคลากรที่มีความรูหลากหลายแบบสหวิชาชีพ ทําใหเราจะสรรหาบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถในแบบสายวิชาชีพตาง ๆ มาหลอมรวมกัน (กรมสอบสวนคดีพิเศษ. (2557). คดีที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีและสารสนเทศ)
ประเด็นที่ 3. ความรวมมือของหนวยงานและบุคลากรที่เกี่ยวของ โดยบุคลากรภายใน ไดแก อธิบดี
รองอธิบดี ผูอํานวยการกอง และผูอํานวยการศูนยในกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) บุคลากรภายใน ไมวาจะเปน
อธิบดี รองอธิบดี ผูอํานวยการกอง และผูอํานวยการศูนยในกรมสอบสวนคดีพิเศษยังมองภาพรวมของการ
บริ ห ารจั ด การคดี พิ เ ศษไม ค อ ยชั ด เจนเท า ที่ ค วร เนื่ องจากบุ ค ลากรภายในไม ว า จะเป น อธิ บ ดี รองอธิ บ ดี
ผูอํานวยการกอง และผูอํานวยการศูนยยังขาดทักษะและความรูในการบริหารจัดการคดีพิเศษในภาพรวม ซึ่ง
อาจจะเปนเพราะภาระงานในหนาที่ ทําใหยังมีการบริหารจัดการคดีพิเศษเปนสวนๆ และยังไมประสานเปนเนื้อ
เดียวกัน แตทั้งนี้ก็ยังไดรับความรวมมือจากบุคลากรภายในเปนอยางดีในการผลักดันการบริหารจัดการคดีพิเศษ
ในแตละสวน พรอมทั้งดวยวัฒนธรรมองคกรเราที่มีข อดีอยางหนึ่ง คือ “การอยูรวมกันแบบพี่นอง” ทําใหความ
รวมมือของผูบริหารในหนวยใหความรวมมือกับภารกิจไมวาจะเปนภารกิจหลัก หรือ ภารกิจรอง ขององคกร ที่
จะสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลหรือผูบังคับบัญชาเปนไปดวยดีและราบรื่น ในปจจุบันเฉพาะในเรื่องภารกิจหรือ
งานที่ไดรับมอบหมาย โดยสอดคลองกับงานวิจัยของพงษธร ธัญญสิริ (2552) ศึกษางานวิจัยเรื่อง หนวยงานใน
กระบวนการยุติธรรมมีลักษณะการดําเนินงานที่สืบเนื่องตอกันอยางเปนระบบประดุจลูกโซ (system approach)
ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับสภาพแวดลอมตาง ๆ เชน ดานสังคม ดานวัฒนธรรม ดานเศรษฐกิจ ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและดานการเมือง โดยแตละหนวยงานของกระบวนการยุติธรรมยังมีปฏิสัมพันธกับระบบยอย ใน
กระบวนการยุติธรรมมีนโยบายในการปฏิบัติงานที่ไมสอดคลองกันในขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใด จะสงผลกระทบตอ
ระบบงานอื่น ๆ ที่สําคัญในการวางหรือกําหนดนโยบายในการบริหารงานยุติธรรมระดับชาติและวางแนวทางการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานยอยของกระบวนการยุติธรรมสูเปาหมายรวมกันตอไป
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ขอเสนอแนะ
1.1 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ควรดําเนินการทบทวนบทบาทหนาที่ และแนวทางการพิจารณารับเปนคดี
พิเศษ เนื่องจากในปจจุบันภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีจํานวนคดีพิเศษตามกฎหมายเพิ่มขึ้นจํานวนมาก
และมี จํา นวนคดี ที่มี อยู ในความรับผิ ดชอบมีความหลากหลายมากยิ่ง ขึ้น อาจเป นสาเหตุ หนึ่ ง ที่ทํ าใหผ ลการ
ดําเนินคดี การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษตาง ๆ ซึ่งจะสงผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการคดีพิเศษของกรม
สอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ตอไป
1.2 ความลาชาที่เกิดขึ้นมีผลมาจากเพราะเมื่อจํานวนหรือปริมาณงานหรือภารกิจที่รับผิดชอบมีมาก
เกินไป จํานวนบุคลากรมีไมเพียงพอและอาจจะไมมีเวลาในการพัฒนาทักษะความรูความเชี่ยวชาญในดานการ
สืบสวนสอบสวนซึ่งยอมสงผลตอผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและองคการตามลําดับ
1.3 คดีพิเศษที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ไมควรมีจานวนคดีหลากหลายประเภทตามที่ปรากฏในกฎหมาย
หรือ พระราชบัญญัติฯของกรมสอบสวนคดีพิเศษ แตกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้นควรดําเนินการเปนคดีที่มีความ
สลับซับซอนจริง ๆ มีความยุงยากในการสืบสวนสอบสวน จําเปนตองอาศัยความรู ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดานของบุคลากรหรือเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการสอบสวนสืบสวนคดีพิเศษเขาไปปฏิบัติงาน
ในการสืบสวนสอบสวน
1.4 กรมสอบสวนคดีพิเศษทํางานอยูภายใตการเมืองมากเกินไป ทําใหหลายคนเกิดความสับสนและ
มองภาพลักษณของกรมสอบสวนคดีพิเศษออกมาในเชิงลบ และอาจเพราะมีการเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยคดี
พิเศษเพิ่มขึ้นอีกหลายคดี จนเปนผลใหมีจํานวนคดีเขาเปนคดีพิเศษจํานวนมากจนผิดหลักการหรือเจตนารมณ
ของการจัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ
1.5 ภาวะผูนําของกรมสอบสวนคดีพิเศษถือวามีความสําคัญมาก เพราะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะ
ทํางานเปนคณะโดยจะมีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษคนหนึ่งเปนหัวหนา มีตั้งแตคดีเล็ก ๆ ซึ่งเปนระดับหัวหนาชุด
คดีมีความสําคัญก็ให ผอ.สวน เปนหัวหนา รอง ผอ.กอง เปนหัวหนา ผอ.กอง เปนหัวหนา รองอธิบดีเปนหัวหนา
และ อธิบดีเปนหัวหนาในคดีที่มีผลกระทบรุนแรงในระดับชาติหรือระหวางประเทศ
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การสังเคราะหองคประกอบของการคิดอยางมีวิจารณญาณของผูบริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล
THE SYNTHESIS OF ELEMENTS OF CRITICALTHINKING OF NURSING
EXECUTIVE EDUCATION INSTITUTION
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บทคัดยอ
การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อ สังเคราะหองคประกอบของการคิดอยางมีวิจารณญาณของผูบริหาร
สถาบันการศึกษาพยาบาล แหลงขอมูลคือ เอกสาร ตํารา ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการคิดอยางมีวิจารณญาณ โดยการ
วิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวกับการคิดอยางมีวิจารณญาณของผูบริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล เครื่องมือที่ใชใน
การศึกษาคือ แบบบันทึกการศึกษาเอกสาร และสัมภาษณผูเชี่ยวชาญที่เปนผูบริหารงานทางการศึกษาพยาบาล
จํานวน 6 คน โดยเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง วิเคราะหขอมูล
โดยการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัย พบวาองคประกอบของการคิดอยางมีวิจารณญาณของผูบริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล
มี 5 องคประกอบ คือ 1. ความสามารถในการสรุปอางอิง 2. ความสามารถในการระบุขอตกลงเบื้องต น 3.
ความสามารถในการนิรนัย 4. ความสามารถในการตีความ 5. ความสามารถในการประเมินขอโตแยง
คําสําคัญ : การคิดอยางมีวิจารณญาณ, ผูบริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล
Abstract
The research aims to synthesizing elementents of critical thinking of nursing
executive education institution. Data sources are textbooks, theories on critical thinking.
By analyzing the documents relating to the critical thinking of nursing executive
education institution. The instruments used in the study was documents recorded and
interviews 6 experts in the field of nursing executive education by purposively selected.
The research instrument was a semi-structured interview. Analysis of data using content
analysis.
The results of the study revealed that the critical thinking elements of the nursing
executive education institution. In the first step, the critical thinking of nursing executive
education institution was divided into five elements: 1.The ability to inductive or
inferences 2.The ability to accept a tentative agreement. 3. Inductive ability 4. The ability
to interpretation 5. Ability to evaluate arguments.
Key Word (s) : CRITICAL THINKING, NURSING EXECUTIVE EDUCATION
INSTITUTION
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บทนํา
การจัดทําแผนพัฒนาประเทศของไทยนับตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 จนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มี
พัฒนาการมาอยางตอเนื่องภายใตสถานการณ เงื่อนไข และการเปลี่ยนแปลงในมิติตางๆ ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) เปนจุดเปลี่ยนสําคัญของการวางแผนพัฒนาประเทศที่ให
ความสําคัญกับการมีส วนรวมของทุ กภาคส วนในสังคมและมุงให “คนเป นศู นย กลางการพัฒนา” พรอมทั้ ง
ปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาเปนบูรณาการแบบองครวมเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่สมดุล ตอมาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9
(พ.ศ. 2545-2549) ไดอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหาร
ประเทศ ควบคูไปกับกระบวนทัศนการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่มี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ใน
ระยะของแผนพั ฒนาฯ ฉบับที่ 10 สังคมไทยไดนอมนําหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต ใชอยาง
กวางขวางทุกภาคสวน สงผลใหประเทศไทยเขมแข็ง มีภูมิคุมกันสูงขึ้นในหลายดาน และสามารถปรับตัวรับกับภาวะ
วิกฤตเศรษฐกิจโลกไดอยางมีประสิทธิภาพ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , 2555)
ดังนั้นการพัฒนาใหคนมีการศึกษาอยางตอเนื่องและตลอดชีวิตจึงถือไดวาเปนการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีดุลยภาพ
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนจึงเห็นไดวาผูบริหารการศึกษาทุกระดับในฐานะผูรับผิดชอบดานการศึกษา
ควรตระหนักถึงประเด็นสําคัญนี้เพื่อใหผลิตผลจากสถาบันการศึกษาที่ออกสูสังคมเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ
เพื่อความยั่งยืนตอการพัฒนาอนาคตของประเทศชาติบานเมือง (อัญชลี ดุสิตสุทธิรัตน, 2551) ผูบริหารการศึกษา
ในฐานะผูนําทางการศึกษาที่ตองเต็มไปดวยความรู ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการกับ
ปจจัยทางการศึกษาและปจจัยที่สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อนําไปสูเปาหมายสําคัญคือ คุณภาพบัณฑิตและตัว
บงชี้สําคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพ การที่จะพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรู
ตลอดชีวิตอยางยั่งยืนตามยุทธศาสตรหนึ่งในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไดนั้น ผูบริหารการศึกษาที่สามารถสราง
องคกรแหงการเรียนรูไดนั้น มีลักษณะดังนี้ คือ การทํางานเปนทีม การเปนบุคคลที่รอบรู การคิดอยางเปนระบบ
การมีแบบแผนของความคิด การคิดสรางสรรคและการคิดอยางมีวิจารณญาณ และการสรางวิสัยทัศนรวมกัน
ความคิดอยางมีวิจารณญาณ คือความคิดระดับสูงชึ่งรวมถึงทัศนคติของผูหนึ่งที่ใชกระบวนการรวบรวม
กลั่นกรอง วิเคราะห และประเมินขอมูลเพื่อหาหลักฐานมาสนับสนุนคําตอบตอปญหา ขอขัดแยง ความเชื่อหรือ
การกระทําของตน การคิดอยางมีวิจารณญาณที่มีคุณภาพยังตองอาศัยองคประกอบของเหตุผลและมาตรฐาน
ทางความคิดมาพิ จารณาประกอบการฝกฝนการใช ความคิด อย างมี วิ จ ารณญาณจะชว ยพัฒ นาและปลูกฝ ง
คุณสมบัติของนักคิดที่ดีใหเกิดขึ้น (สุพรรณสิริ วัฑฒกานนท, 2555) การคิดอยางมีวิจารณญาณเปนการคิดที่ตอง
ใชดุลยพินิจขอเท็จจริงหรือสถานการณตางๆ วาถูกหรือผิด ใชเหตุผลและหลักฐานประกอบการคิดหรือการ
พิจารณา ดังนั้นการคิดอยางมีวิจารณญาณจะตองเริ่มตนจากการมีบางสิ่งหรือมีเหตุการณบางอยางเกิด ขึ้นแลว
นํามาวิเคราะหจากเหตุผลซึ่งอยูบนพื้นฐานความจริงนั้น จะเห็นไดวาการคิดอยางมีวิจารณญาณมีความสําคัญ
สําหรับบุคคลทุกระดับ ทุกอาชีพ รวมถึงการดําเนินชีวิตประจําวัน
การคิดอยางมีวิจารณญาณสามารถสงเสริมทักษะทางปญญา เปนสวนหนึ่งของการคิดขั้นสูงหรือการ
ทํางานของสมองในระดับสูงซึ่งยากตอการสังเกตหรือการวัดรวมทั้งยากตอการพัฒนา ตองใชสติปญญาในการคิด
พิจารณาอยางไตรตรองอยางสุขุม รอบคอบ ใชเหตุผล ใชองคความรูและประสบการณทั้งการสรุปเชิงเหตุผลเพื่อ
นําไปสูความรูที่แทจริง ถูกตองและลึกซึ้ง จนสามารถตัดสินใจไดอยางถูกตองและเหมาะสม (บรรจง อมรชีวิน,
2556) บุคคลที่คิดไดอยางมีวิจารณญาณยอมที่จะมีความแตกตางไปจากคนทั่วไปที่ถึงแมวาอาจจะมีขอมูล รู
ขอเท็จจริง แตไมไดหมายความวาจะเปนคนที่คิดอยางมีวิจารณญาณได แตเขาจะเปนคนที่มีความสามารถที่จะรู
ว า จะใช ป ระโยชน จ ากข อมู ล และความรูใ นข อเท็ จ จริ ง ไปสู การแกป ญ หาได อ ย า งไร รวมทั้ ง รู ที่ จ ะเสาะหา
แหลงขอมูลที่จะชวยในการคิดของเราไดอยางถูกตอง (บรรจง อมรชีวิน, 2556) ทั้งนี้ผูบริหารสถาบันการศึกษา
พยาบาลนั้นจะตองเปนผูที่มีความสามารถในการบริหารจัดการและนําพาองคกรฝาฟนอุปสรรคตางๆ ใหผานพน
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น



ไปไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นผูบริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลจึงตองเปนผูที่มีการคิดอยาง
มีวิจารณญาณในเรื่องตางๆ อยางเหมาะสมในการผสมผสานองคความรูเรื่องตางๆ เพื่อวางแผนการบริหารงานที่
เหมาะสมจึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งสําหรับผูบริหารการศึกษาสถาบันการพยาบาลที่จะตองศึกษาเพื่อ
ประเมินสถานการณตางๆ อยางรอบคอบ เพื่อนําไปสูขอสรุปที่เปนไปไดอยางแทจริง ตลอดจนการพิจารณา
องคประกอบที่เกี่ยวของทั้งหมดและการใชเหตุผล โดยคํานึ งถึงขอเท็จจริงเปนสําคัญ นอกจากนี้การคิดอยางมี
วิจารณญาณยังเปนการตัดสินที่รอบคอบวาจะยอมรับหรือปฏิเสธสิ่งที่ไมเกี่ยวของกับขอสรุปใดและสรุปตัดสินใจ
เชื่อตามนั้น(สุพรรณสิริ วัฑฒกานนท, 2555) การคิดอยางมีวิจารณญาณจึงมีความสําคัญตอการวางแผนและการ
บริหารงาน สามารถสรางการยอมรับ ความเชื่ อมั่น ศรัทธา ความพึง พอใจ ใหกับนั กศึกษา คณาจารย และ
บุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของได (อัญชลี ดุสิตสุทธิรัตน, 2551)
ผูบริหารสถาบันการศึกษาจะตองมีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริงและบริบทของเหตุการณที่เกิดขึ้น รวมถึง
การรูในหลักทฤษฎีและหลักปฏิบัติในวิชาชีพของตนเองดวย นอกจากนั้นแลวผูบริหารจะตองสามารถแจกแจง
ปญหาที่เกิดขึ้นได เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลที่ไดรับมา และมีความสามารถที่จะตั้งขอ
สมมติฐานในสิ่งที่เกี่ยวหรือไมเกี่ยวของกับปญหาที่จ ะตองตัดสินใจเลือกทําโดยใชการคิดอยางมีวิจารณญาณ
ดังนั้นผูบริหารสถาบันการศึกษาจึงตองเปนผูมีการคิดอยางมีวิจารณญาณในเรื่องตางๆ อยางเหมาะสมในการ
ผสมผสานองคความรูเรื่องตางๆ เพื่อวางแผนการบริหารงานที่เหมาะสม เพื่อประเมินสถานการณตางๆ อยาง
รอบคอบ การคิ ดอยางมีวิจารณญาณ สามารถสรางการยอมรับความเชื่อมั่น ศรัทธา ความพึงพอใจ ใหกับ
นักศึกษา คณาจารย และบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของได (อัญชลี ดุสิตสุทธิรัตน, 2551)
การคิดอยางมีวิจารณญาณยังจะชวยในการเชื่อมโยงตอการใหเหตุผลและสรรคสรางงาน ชวยใหไดมา
ซึ่งความรูการปรับปรุงในเชิงทฤษฎีและความหนักแนนกับการใหเหตุผลยามมีประเด็นขอโตเถียง และที่สําคัญ
การคิดอยางมีวิจารณญาณจะเปนรากฐานสูสังคมที่เปนวิทยาศาสตรและสังคมเสรีประชาธิปไตย ที่ปราศจาก
ความมีอคติและลําเอียงในยามที่ตองพินิจเรื่องตางๆ ที่สําคัญ ความคิดอยางมีวิจารณญาณจึงไมใชความคิด
พื้นฐานทั่วไปในชีวิตประจําวัน หากเปนความคิดระดับสูงที่ตองอาศัยการวิเคราะหและประเมินเพื่อหาเหตุผลใน
เรื่องราว หรือปญหาตางๆ อาจกลาวไดวาการคิดอยางมีวิจารณญาณเปนกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ตองการ
หาคําตอบใหกับปญหาหนึ่งการหาคําตอบดังกลาวตองอาศัยความเปนเหตุเปนผลของขอมูล หาใชสิ่งที่คิดเอง
หรือฟงผูอื่นมา (สุพรรณสิริ วัฑฒกานนท, 2555)
ในสวนของการจัดการศึกษาพยาบาลศาสตรในปจจุบั น เปนการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยในการจัด
การศึกษาของวิชาชีพการพยาบาลนั้น จะตองสัมพันธและสอดคลองกับขอบังคับขององคกรวิชาชีพ คือ สภาการ
พยาบาล (สภาการพยาบาล, 2551) ซึ่งเปนผูควบคุมมาตรฐานการศึกษา โดยหลักสูตรตองมี ปรัชญาและ
วัตถุประสงคที่ชัดเจน มีความสัมพั นธและสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555–
2559 ระดั บ อุดมศึกษาของชาติ (สํา นั ก งานคณะกรรมการการศึกษาแหง ชาติ , 2541) แผนพั ฒนาสุ ขภาพ
แหง ชาติ ฉบั บ ที่ 11 พ.ศ. 2555–2559 และแผนพัฒ นาการพยาบาลและการผดุ ง ครรภ นอกจากนี้ การจั ด
การศึ ก ษาของวิ ช าชี พ การพยาบาลจะต องเน น ความสํ า คั ญ ทั้ ง ความรูคู คุ ณ ธรรม และบู รณาการตามความ
เหมาะสม เชน ความสัมพันธของวิชาชีพกับสังคม ไดแก ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก สถาบันการศึกษา
พยาบาลในประเทศไทยปจจุบันมีทั้งหมด 84 แหง ที่ไดรับการรับรองสถาบัน และไดรับการใหความเห็นชอบ
หลักสูตรจากสภาการพยาบาล ซึ่งสงผลใหผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันเหลานี้มีสิทธิขึ้นทะเบียนสอบวัดความรู
เพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. 2528 และที่แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ พ.ศ. 2540 (สภาการพยาบาล, 2553) ผูบริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลในจํานวน 84 สถาบันนี้ มี
หนาที่ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารสถาบันโดยทั่วไปก็จะมีลักษณะเหมือนกับผูบริหารสถาบันการศึก ษา
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น



ในระดับอุดมศึกษาโดยทั่วไป นอกจากนี้แลวยังตองมีการบริหารงานในสวนของมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภชั้นหนึ่งดวย โดยนอกจากตองมีความสามารถในการบริหารจัดการนําพาองคกรใหสามารถผาน
เกณฑการรับรองการประกันคุณภาพทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา การคิดอยางมีวิจารณญาณจะชวยให
สามารถปฏิบัติการพยาบาลไดอยางเหมาะสม (อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, 2543)
จากประเด็นที่กลาวมาขางตน การคิดอยางมีวิจารณญาณมีความสําคัญในทุกสวน ดังนั้นผูวิจัยจึงมี
ความสนใจสังเคราะหองคประกอบของการคิดอยางมีวิจารณญาณของผูบริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล เพื่อ
นําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาผูบริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลพัฒนาการคิดอยางมีวิจารณญาณของ
ผูบริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลและพัฒนาการบริหารงานของสถาบันการศึกษาที่มีอยูในประเทศไทยใหมี
คุณภาพ ทําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อสังเคราะหองคประกอบของการคิดอยางมีวิจารณญาณของผูบริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย
จากการศึ ก ษาเอกสาร ทฤษฎี แนวคิ ด ผู วิ จั ย กํ า หนดกรอบแนวคิ ด ในการทํ า การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ
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วิธีการวิจัย
การวิจัย เพื่อสังเคราะหองคประกอบของการคิดอยางมีวิจารณญาณของผูบริหารสถาบันการศึกษา
พยาบาล ประกอบดวย 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของ ตํารา ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการคิดอยางมีวิจารณญาณของ
ผูบ ริหารสถาบั น การศึกษาพยาบาล แหล ง ขอมู ล ได แ ก เอกสาร ตํา รา ทฤษฎี ที่ เกี่ย วกับ การคิ ด อย า งมี
วิจารณญาณของผูบริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือ แบบบันทึกการศึกษาเอกสาร
โดยการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)
ขั้นตอนที่ 2 การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ .แหลงขอมูล คือ ผูเชี่ยวชาญที่เปนผูบริหารงานทางการศึกษา
พยาบาล จํานวน 6 คน เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือ แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง และ
วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)

ผล/สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิดการคิดอยางมีวิจารณญาณของผูบริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล จากเอกสาร
ตํารา ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการคิดอยางมีวิจารณญาณของผูบริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล และการสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญ ไดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การสังเคราะหองคประกอบการคิดอยางมีวิจารณญาณ
องคประกอบการคิดอยางมีวิจารณญาณ

การสังเคราะหเอกสาร

ความสามารถในการสรุปอางอิง
ความสามารถในการระบุขอตกลงเบื้องตน
ความสามารถในการนิรนัย
ความสามารถในการตีความ
ความสามารถในการประเมินขอโตแยง

14
9
16
10
5

การสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญ
6
6
6
6
6

รวม
20
15
22
16
11

จากตารางที่ 1 จากการสังเคราะหเอกสารและการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ พบวาองคประกอบของการคิด
อยางมีวิจารณญาณของผูบริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล ประกอบดวย 5 องคประกอบ ดังนี้
1. ความสามารถในการสรุปอางอิง (Ability to Inferences) หมายถึง ความสามารถในการตัดสิน
จํา แนกความนา จะเป น ของขอสรุป ใดเป นจริง หรือเป น เท็ จ ในการลงสรุปอา งอิง ขอมู ล ที่กํา หนดให เพื่ อใช
ประโยชนในการทํางานในบทบาทหนาที่ของผูบริหาร
2. ความสามารถในการระบุขอตกลงเบื้องตน (Ability to Recognition of Assumption) หมายถึง
ความสามารถในการรับรูขอตกลงเบื้องตน หรือขอความสมมติที่กําหนดในประโยค โดยสามารถจําแนกไดวา
ขอความใดเปนขอตกลงเบื้องตนหรือไมเปนขอตกลงเบื้องตน เพื่อใชประกอบพิจารณาและใหเหตุผลในการ
ทํางาน
3. ความสามารถในการนิรนัย (Ability to Deduction) หมายถึง ความสามารถในการหาขอสรุปอยาง
สมเหตุสมผลจากขออาง โดยใชหลักตรรกศาสตร โดยการรับรูถึงความสัมพันธระหวางสิ่งตางๆ ที่กําหนดให เพื่อ
สรุปวาขอสรุปในแตละขอสรุปนั้นเปนไปตามขออางนั้นๆ หรือไม หรือตัดสินลงสรุปขอความที่เปนไปได เพื่อให
เกิดความชัดเจนและสอดคลองของเนื้อหา
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4. ความสามารถในการตีความ (Ability to Interpretation) หมายถึง ความสามารถในการลง
ความเห็ น และอธิ บ ายความเป น ไปได ข องข อ สรุ ป ว า ข อ สรุ ป ในแต ล ะขอ ใช ห รื อ ไม ใ ช ข อ สรุ ป ที่ จํ า เป น ของ
สถานการณนั้นๆ เพื่อใชในการตัดสินใจในการทํางาน
5. ความสามารถในการประเมินขอโตแยง (Ability to Evaluation of Arguments) หมายถึง
ความสามารถในการประเมินน้ําหนักขอมูลเพื่อตัดสินวาเขาประเด็นกับเรื่องหรือไม เห็นดวยหรือไมเห็นดวย ควร
หรือไมควร ตอบคําถามและอางเหตุผลไดอยางสมเหตุสมผลและตัดสินวาคําตอบใดมีความสําคัญเกี่ยวของ
โดยตรงกับคําถามหรือไม เพื่อใชในการอธิบายหรือมอบหมายงานใหเปนไปตามเปาหมาย

อภิปรายผล
จากการสังเคราะหองคประกอบการคิดอยางมีวิจารณญาณของผูบริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลใน
ครั้ ง นี้ พบว า องค ป ระกอบของการคิ ด อย า งมี วิ จ ารณญาณของผู บ ริ ห ารสถาบั น การศึ ก ษาพยาบาล
มี 5 องคประกอบ คือ 1. ความสามารถในการสรุปอา งอิง 2. ความสามารถในการระบุขอตกลงเบื้องต น
3. ความสามารถในการนิร นัย 4. ความสามารถในการตีความ 5. ความสามารถในการประเมินขอโตแยง
ผูเชี่ ย วชาญมี ค วามคิ ด เห็น ใน องคป ระกอบของการคิด อย า งมี วิ จ ารณญาณของผู บ ริหารสถาบั นการศึก ษา
พยาบาล ทั้ง 5 ประเด็นวา มีความเหมาะสมอยางมาก เนื่องจากผูบริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลจําเปนตองมี
คิดอยางมีวิจารณญาณ คือการคิดอยางรอบคอบ โดยมีการทบทวนขอมูล สรุปขอมูลอยางมีเหตุผลทบทวน
ยอนกลับไปกลับมาในเชิงการคิดวิเคราะห (อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, 2543) การคิดอยางเปนระบบมีการคิด
สรางสรรคนวัตกรรมสิ่งใหมๆ ใหเกิดขึ้นเพื่อเปนประโยชนตอสถาบัน มีการประเมินความโตแยงในการทํางาน
อยางมีเหตุผลและตองสามารถแปลความอยางถูกตองได มีการสื่อสารใหผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชามีความรู
ความเขาใจในเนื้องานดวยเพื่อมีสวนรวมในการทํางานใหและเกิดวิสัยทัศนรวมกัน โดยผูบริหารตองเปดโอกาสให
ผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการคิด รวมทําและรวมตัดสินใจ และรวมประเมินผล ซึ่งเปนการบริหารหารแบบ
ประชาธิปไตย โดยทุกคนไดรวมคิดอยางมีวิจารณญาณมีการใชเหตุผลมากกวาอารมณ ผู บริหารตองมีความคิดที่
กาวไกล ใฝรู พัฒนาตนเองตลอดเวลา การคิดอยางมีวิจารณญาณตองอยูบนฐานของดุลยพินิจของบริหารอยางที่
ปราศจากความมีอคติ และลําเอียงในยามที่ตองพินิจ เรื่องตางๆ ที่ สําคัญ ซึ่ง สอดคลองกับ บรรจง อมรชีวิ น
(2556) ที่กลาววา การคิด อยางมีวิจารณญาณ การคิดอยางเปนระบบ การมีแบบแผนของความคิด การคิด
สรางสรรคและเกิดการสรางวิสัยทัศนรวมกัน การคิดอยางมีวิจารณญาณสามารถสงเสริมทักษะทางปญญา เปน
สวนหนึ่งของการคิดขั้นสูงหรือการทํางานของสมองในระดับสูงซึ่งยากตอการสังเกตหรือการวัดรวมทั้งยากตอการ
พัฒนา ตองใชติปญญาในการคิด พิจารณาอยางไตรตรองอยางสุขุม รอบคอบใชเหตุผลและที่สําคัญการคิดอยาง
มีวิจารณญาณจะเปนรากฐานสูสังคมที่เปนวิทยาศาสตรและสังคมเสรีประชาธิปไตย วิทยาศาสตรตองการการใช
เหตุ ผ ลต อ การทดลองและยื น ยั น ในทฤษฎี แ ละสั ง คมเสรี ป ระชาธิ ป ไตยนั้ น ต อ งการพลเมื อ งที่ คิ ด อย า งมี
วิจารณญาณตอประเด็นทางสังคมที่จะสงผลตอดุลยพินิจของเขาตอฝายปกครองอยางที่ปราศจากความมีอคติ
และลําเอียงในยามที่ตองพินิจเรื่องตางๆ ที่สําคัญ และสอดคลองกับ อัญชลี ดุสิตสุทธิรัตน (2551) ที่กลาววา
ผู บ ริ หารสถาบั น การศึก ษาจึ ง ต อ งเป น ผู มี ก ารคิด อย า งมี วิ จ ารณญาณในเรื่องต า งๆ อย า งเหมาะสมในการ
ผสมผสานองคความรูเรื่องตางๆ เพื่อวางแผนการบริหารงานที่เหมาะสม เพื่อประเมินสถานการณตางๆ อยาง
รอบคอบการคิดอยา งมีวิ จารณญาณ สามารถสรา งการยอมรับความเชื่ อมั่น ศรัทธา ความพึ ง พอใจ ใหกับ
นักศึกษา คณาจารย และบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของได
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ขอเสนอแนะ
1. ควรนําองคประกอบของการคิดอยางมีวิจารณญาณของผูบริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล ไป
กําหนดตัวชี้วัดเพื่อนําไปพัฒนาผูบริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล
2. ควรนําไปศึกษาการพัฒนารูปแบบการคิดอยางมีวิจารณญาณของผูบริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล
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การปฏิ บั ติ ง านตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ตามทั ศ นะของผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
THE SCHOOL ADMINISTRATORS PERFORMANCE FOLLOWING THE
PRINCIPLES OF GOOD GOVERNANCE BY THE OPINIONS OF THE
SCHOOL ADMINISTRATORS AND THE TEACHERS UNDER CHAINAT
PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

ณัฐชยา นันตะเสนีย
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ดร.อภิสรรค ภาชนะวรรณ
ดร.เฉลิมชัย หาญกลา

บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี ค วามมุ ง หมายเพื่ อ 1) ศึ ก ษาการปฏิ บั ติ ง านตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของผู บ ริ ห าร
สถานศึกษา ตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
และ 2) เปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของผูบริหาร
สถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท จําแนกตามตําแหนง เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา ประสบการณในการทํางาน และขนาดของสถานศึกษาที่สังกัด กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารสถานศึกษา
และครู สั งกัด สํ านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึก ษาชัย นาท จํ า นวน 336 คน โดยการสุม แบบชั้ น ภู มิ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม มีคาความเชื่อมั่น 0.870 วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธี
แอลเอสดี (L.S.D.) ของฟชเชอร (Fisher) ผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติงานตามหลัก ธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษา ตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ 1) ดานหลักการมีสวน
รวม 2) ดานหลักภาระรับผิดชอบ 3) ดานหลักความโปรงใส 4) ดานหลักความคุมคา 5) ดานหลักนิติธรรม และ
6) ดานหลักคุณธรรม การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามหลัก ธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะ
ของผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เมื่อจําแนกตาม ตําแหนง
เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการทํางาน และขนาดของสถานศึกษาที่สังกัด ภาพรวมไมแตกตางกัน
คําสําคัญ : การปฏิบัติงาน หลักธรรมาภิบาล
Abstract
This research aimed to : 1) study the school administrators performance following
the principles of good governance by the opinions of the school administrators and the
teachers under the Chainat primary educationalal service area office ; and 2) compare the
school administrators performance following the principles of good governance by the
opinions of the school administrators and the teachers under the Chainat primary
educational service area office classified by position, gender, age, education background,
work position, size of school. Drawn by stratified random sampling, the sample group
includes three hundred and thirty six (336) administrators and teachers under
Nakhonnayok primary educational service area office. Validated by selected experts, the
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main research tool was a five-point-scale questionnaire with a level of reliability of
0.877. The questionnaire responses were analyzed using various statistical techniques
including means, standard deviation, t-test, the one-way analysis of variance (ANOVA)
and L.S.D. method (Fisher’s) The findings indicated that: The school administrators
performance following the principles of good governance by the opinions of the school
administrators and the teachers under the Chainat primary educational service area office
in overall and every aspect were rated at a high level ranking from : 1) participation ,
2) responsibility, 3) accountability, 4) costeffectiveness or economy 4) the rule of law,
and 5) molality. Compare the school administrators following the principles of good
governance by the opinions of the school administrators and the teacher under the Chainat
primary educational service area office when classified by position, gender, age, education
background, work position, size of school was statistically significant not different
Keywords : performance good governance

บทนํา
อุทิศ บัวศรี (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออนไลน, 2558, ยอหนา 1) ผูชวย
เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดบรรยายใหความรูความเขาใจ และสราง
ความตระหนักในการปฏิบัติงาน ใหมีความโปรงใสในการดําเนินงาน ในการอบรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พรอมทั้งเสนอแนวทางในการปองกันการกระทําที่ไมเหมาะสม
ในหัวขอเรื่อง “การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม” ใหแกผูเขารับการอบรม อีกทั้ง
นายพัฒนะ งามสูงเนิน รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ไดบรรยายพรอม
ชี้แจงรูปแบบและวิธีการ เครื่องมือที่ใชประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําป พ.ศ.2558 ใหแกกลุมเปาหมาย คือ สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
จากแผนปฏิบัติประจําป พ.ศ.2559 มีรายงานวา การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล พบวา การ
กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสูสถานศึกษาพบวา การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการ บริหารจัดการ
ยังไมสามารถดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา และการสรางความ
เขม แข็ง ตอองคค ณะบุ คคลทั้ง ในสํ า นั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษาและสถานศึกษา ตลอดจนความรว มมือของ
ผูปกครอง ชุมชน หนวยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะเปนกลไกนําไปสูการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ยังไม
สามารถบูรณาการใหเปนเอกภาพ นอกจากนี้ยังพบวาจํานวนโรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
จึงเปนปจจัยที่ไมสามารถสะทอนใหเห็นถึง การจัดการศึกษาที่เป นไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดดําเนินการ
ปรับปรุงระบบการบริหารงาน ทบทวนการจัดโครงสรางดานการใชอํานาจ แกไขกฏระเบียบใหโปรงใส ชัดเจน
สามารถบริหารสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
โดยใชหลักคุณ ธรรม จริยธรรมในการรักศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการ ควบคู กับการ และจิตสํานึก เพื่ อ
ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท, 2559, หนา 1)
จากการสัมภาษณ (อรรณพ บัวพงษ , 2559, สั ม ภาษณ ) ผู อํานวยการโรงเรีย นวั ดศรี -วิชัย ซึ่ง เป น
โรงเรียนขนาดใหญ กลาวถึงปญหาดานการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ดานที่พบ
ปญหามากที่สุดคือดานหลักความคุมคา เนื่องจากปจจุบันมีการแขงขันทางดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแต
ละโรงเรียนคอนขางสูง เมื่อผูบริหารโรงเรียนนั้น ๆ ตองการใหผลสัมฤทธิ์โดยรวมเปนไปตามเกณฑในระดับตน
แลว ยอมมีการทุมเทที่ตองใชงบประมาณในการลงทุนมาก แตผูบริหารโรงเรียนเหลานั้นมักมองขามถึงความ
คุมคาและความเปนจริงที่ไดรับจากการกระทํานั้น ๆ ทําใหเปนการสิ้นเปลืองงบประมาณจํานวนมาก (วิรัช พู
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สุวรรณ, 2559, สัมภาษณ) ผูอํานวยการโรงเรียนบานวังเดือน-หา กลาววา เนื่องจากวาโรงเรียนบานวังเดือนหา
เปนโรงเรียนขนาดเล็ก สวนใหญจะมีบุคลากรเปนครูบรรจุใหม ที่ทราบเรื่องกฎ ระเบียบ ในการปฏิบัติตัวตาง ๆ
ดานการมีสวนรวมในการบริหารงาน โรงเรียนบานวังตะเคียนมีการดําเนินงานใน 4 งานหลัก และมีหัวหนางาน
ในฝายตาง ๆ โดยไดมีการเปดโอกาสใหครูเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตาง ๆ ดานคุณธรรม ไดดูแล
เอาใจใส ในเรื่องรายละเอียดการปฏิบั ติ ง าน และคอยสอนรูป แบบการดํ า เนิ น ชี วิ ต ตามหลักคุณ ธรรมอย า ง
สม่ําเสมอ ดานสํานึกรับผิดชอบ ครูสวนใหญมีความตระหนักในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ครูสวนใหญมีความ
รับผิดชอบสูงเพราะเปนครูที่บรรจุใหม ทําใหมีรูปแบบในการทํางานที่ดี และเชื่อฟงคําสั่งสอนในทางที่ดี ดาน
ความโปรงใส ไดมีการจัดทําโครงการตาง ๆ พรอมทั้งประชาสัมพันธใหครูทุกคนไดรับทราบแนวทางในการ
ปฏิบัติอยางทั่วถึง ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไดมีการเปดโอกาสใหครูเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง
ดานองคกรแหงการเรียนรู ไดมีการสนับสนุนอยางเต็มที่ตามความเหมาะสมและกําลังที่จะทําได และมีการเปด
บริการหองคอมพิวเตอรโดยมีการควบคุมดูแลจากครูที่รับผิดชอบอยางเครงครัด
จากการสั ม ภาษณ ผู บ ริหารสถานศึ ก ษาดั ง กล า วขางต น จะเห็น ได ว า การบริหารสถานศึ ก ษาใหมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ประสบความสํ า เร็จ ตามเป า หมายที่ ต องการนั้ น จํ า เป น อย า งยิ่ ง ที่ ผู บ ริหาร
สถานศึกษาจะตองยึดหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใชเปนกรอบแนวคิด แนวทางในการบริหารงาน
เพื่ อใหเกิดการยอมรับ ในทุ กภาคสว น ดั ง นั้น ด วยเหตุผ ลและความจํา เปน ดั ง กล า วผู วิ จัย จึ ง สนใจศึกษาการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ซึ่งสามารถนําผลการศึกษานี้ไปใชเปนฐานขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจวางแผนเกี่ยวกับการบริหารงานของสถานศึกษาเพื่อลด บรรเทา และปองกันปญหาตางๆ โดยเฉพาะ
ปญหาทุจริตคอรรัปชั่น ผูบริหารสามารถนําขอมูลไปใชวางแผนเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษาเปนการ
พัฒนาระบบราชการไทยเปนการชวยสรางคุณคา จิตสํานึกที่ดี และวัฒนธรรมที่ดีตอการปฏิบัติงานในองคกร
สถานศึกษาใหไดรับความนาเชื่อถือมีมาตรฐานสูงขึ้นใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ดีตอสถานศึกษา

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของผูบริหาร
สถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
2. เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของ
ผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ซึ่งไดจําแนกตาม ตําแหนง
เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการทํางาน และขนาดของสถานศึกษาที่สังกัด

กรอบแนวคิดในการทําวิจัย
การวิ จั ย การปฏิ บั ติ ง านตามหลั ก ธรรมาภิบ าลของผู บ ริหารสถานศึ ก ษา ตามทั ศ นะของผู บ ริหาร
สถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ผูวิจัยไดสังเคราะหแนวคิดของ
องคกรสหประชาชาติ (UNDP GOVERNANCE อางถึงใน ปธาน สุวรรณมงคล, 2558, หนา 9-10) และ บวรศักดิ์
อุวรรณโณ (2542, หนา 29) 6 ดาน ไดแก
1. หลักนิติธรรม
2. หลักคุณธรรม
3. หลักมีสวนรวม
4. หลักความคุมคา
5. หลักความรับผิดชอบ
6. หลักความโปรงใส
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วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ปการศึกษา 2559 จํานวน 193 แหง รวมทั้งสิ้น 2,089 คน จําแนกเปน
ผูบริหารสถานศึกษา 206 คน และครู 1,883 คน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท, 2559,
หนา 1) กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง เนื่องจากประชากรมีจํานวนแนนอน (finite population) จึงใชสูตรของ
ยามาเน (Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อน 0.05 ในการคํานวณหา
ขนาดของกลุมตัวอยาง (สุวรีย ศิริโภคาภิรมย, 2553,หนา 45) การศึกษาทั้งหมด 336 คน ทําการกําหนดกลุม
ตัวอยางโดยแบงชั้นภูมิ (stratified random sampling) โดยใชขนาดของสถานศึกษาขนาดใหญ สถานศึกษา
ขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดเล็ก เปนชั้นภูมิ เนื่องจากกลุมตัวอยางนั้นผูบริหารมีจํานวนนอย ดังนั้ นผูวิจัย
จึงเลือกกลุมตัวอยางผูบริหารเปน รอยละ 30 ของตัวอยาง ตามขนาดของสถานศึกษา และลดจํานวนกลุม
ตัวอยางครู ไดจํานวนกลุมตัวอยางผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 101 คน และจํานวนกลุมตัวอยางครู จํานวน
235 คน ในการสุมตัวอยางผูศึกษาใชวิธีแบงชั้นภูมิ
เครือ่ งมือที่ใชในการวิจัย
แบบสอบถาม (questionnaire)ประเภทปลายปด(closed form) ที่เปนแบบมาตราสวนประมาณคา
(rating scale)มี 5 ระดับ ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้นเองโดยศึกษาจากกรอบแนวคิด จากนั้นไดขอรับคําแนะนําจาก
อาจารยที่ปรึกษา เพื่อนํามาประกอบในการสรางแบบสอบถาม แบงเปน 2 ตอน ประกอบดวย
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา
ตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาชัยนาท มีลักษณะ
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) มี 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก
3 หมายถึง มีการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีการปฏิบัติงานอยูในระดับนอย
1 หมายถึง มีการปฏิบัติงานอยูในระดับนอยที่สุด
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลครั้งนี้เปนแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ สรางตามแบบการวัดของลิคเคอรท (Likert) จํานวน 42 ขอ ที่มีคาดัชนีความ
สอดคลองระหวาง 0.80 – 1.00 และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.870 ดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง และ
ไดแบบสอบถามกลับคืน จํานวน 336 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 ทําการวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถี่
(frequency) รอยละ (percentage) คาเฉลี่ย (mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) สถิติ
ทดสอบที (t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) โดยใชสถิติทดสอบเอฟ
(F-test) เมื่อมีนัยสําคัญทางสถิติจึงเปรียบเทียบรายคู โดยใชการทดสอบของเชฟเฟ (Scheffe’s method)
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา 336 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 จึงไดดําเนินการนํามาวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. นําแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ ถูกตอง ในการตอบแบบสอบถาม เพื่อนํามา
วิเคราะหขอมูล
2. วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
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2.1 หาความถี่ (frequency) และรอยละ(percentage) ของขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของ
ผูตอบแบบสอบถาม
2.2 หาคาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทซึ่งแบงเปน 5 ดาน ไดแก 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักมีสวน
รวม 4) หลักความคุมคา 5) หลักความรับผิดชอบ 6) หลักความโปรงใส และแปลความหมายของระดับคาเฉลี่ย
ตามเกณฑ ดังนี้ (กานดา พูลลาภทวี, 2539, หนา 210)
4.50-5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด
3.50-4.49 หมายถึง มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก
2.50-3.49 หมายถึง มีการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง
1.50-2.49 หมายถึง มีการปฏิบัติงานอยูในระดับนอย
1.00-1.49 หมายถึง มีการปฏิบัติงานอยูในระดับนอยที่สุด
2.3 ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษา ตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
เมื่อจําแนกตามตําแหนง เพศ และวุฒิการศึกษา โดยใชการทดสอบที (t-test)
2.4 เปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ตาม
ทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เมื่อจําแนกตาม
อายุ ประสบการณในการทํางาน และขนาดของสถานศึกษาที่สังกัด โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
(one-way ANOVA) โดยใชการทดสอบเอฟ (F-test) เมื่อมีนัยสําคัญทางสถิติจึงเปรียบเทียบรายคู โดยใชการ
ทดสอบของเชฟเฟ (Scheffe’s method)

สรุปผลการวิจัย
สรุ ป ผลการวิ จั ย ความต อ งการในการเข า ร ว มกิ จ กรรมของนิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
ประกอบดวย 5 ดาน คือ 1) ดานวิชาการ 2) ดานกีฬา 3) ดานคุณธรรมและจริยธรรม 4) ดานบําเพ็ญประโยชน
และ 5) ดานศิลปวัฒนธรรม โดยหาคาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบน-มาตรฐาน (S.D.) แปลผลตามเกณฑที่กําหนดไว
ตาราง 1 ค า เฉลี่ ย และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน การปฏิ บั ติ ง านตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของผู บ ริ ห าร
สถานศึก ษา ตามทั ศ นะของผู บ ริ ห ารสถานศึก ษาและครู สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาชัยนาท ภาพรวม
ระดับทัศนะ
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
S.D. แปลผล
ของผูบริหารสถานศึกษา
1 ดานหลักนิติธรรม
3.75 0.65
มาก
2 ดานหลักคุณธรรม
3.62 1.06
มาก
3 ดานหลักการมีสวนรวม
4.13 0.44
มาก
4 ดานหลักความคุมคา
4.12 1.06
มาก
5 ดานหลักภาระรับผิดชอบ
3.99 0.55
มาก
6 ดานหลักความโปรงใส
3.77 0.52
มาก
ภาพรวม
3.85 0.36
มาก
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1) การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาและ
ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ภาพรวมอยูในระดับมาก ( & = 3.85, S.D.= 0.36)
เมื่ อพิ จ ารณารายข อเรีย งลํ า ดั บ ค า เฉลี่ ย จากมากไปหาน อย 3 ลํ า ดั บ แรกดั ง นี้ 1) ด า นหลั ก การมี ส ว นร ว ม
( & = 4.13, S.D.= 0.44) 2) ดานหลักความคุมคา ( & = 4.12, S.D.= 1.06) 3) ดานหลักภาระรับผิดชอบ
( & = 3.99 ,S.D.= 0.55) 4) ดานหลักความโปรงใส ( & = 3.77, S.D.= 0.52) 5) ดานหลักนิติธรรม ( & = 3.75,
S.D.= 0.65) และ 6) ดานหลักคุณธรรม ( & = 3.62, S.D.= 1.06)
1.1) การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของผูบริหาร
สถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ดานหลักนิติธรรม ภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ( & = 3.75, S.D.= 0.65) เมื่อพิจารณารายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกดังนี้
1) ใชอํานาจในสถานศึกษาโดยคํานึงถึงความเหมาะสม ( & = 3.89, S.D.= 1.24) 2) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
ในด า นกฎระเบี ย บ และขอบั ง คับ ต า ง ๆ ( & = 3.86 ,S.D.= 1.01) และ 3) กํา หนดกฎระเบี ย บขอบั ง คั บ ที่
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง และบุคลากรใหการยอมรับ ( & = 3.84, S.D.= 0.97) สวนรายขอที่มีคาเฉลี่ย
ลําดับสุดทาย คือ กําหนดระเบียบปฏิบัติใหบุคลากร ยึดปฏิบัติโดยเสมอภาค ( & = 3.58, S.D.= 1.24)
1.2) การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของผูบริหาร
สถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ดานหลักคุณธรรม ภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ( & = 3.62, S.D.= 0.70) เมื่อพิจารณารายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกดังนี้
1) ประพฤติสิ่งที่เปนประโยชนตอสวนรวมมากกวาสวนตน ( & = 3.82, S.D.= 1.06) 2) บริหารงานโดยประพฤติ
ตนโดยเห็นประโยชนตอสวนรวมมากกวาสวนตน ( & = 3.79 ,S.D.= 0.98) และ 3) บริหารงานดวยความขยัน
และอดทน ( & = 3.79, S.D.= 1.04) สวนรายขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ มีอัธยาศัยดี มีน้ําใจ รูจักการ
เอื้อเฟอเผื่อแผ ( & = 3.298, S.D.= 1.37)
1.3) การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของผูบริหาร
สถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ดานหลักการมีสวนรวม ภาพรวมอยู
ในระดับมาก ( & = 4.13, S.D.= 0.44) เมื่อพิจารณารายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก
ดังนี้ 1) ปรับปรุงการทํางานตามขอเสนอแนะของผูมีสวนเกี่ยวของ ( & = 4.55, S.D.= 0.92) 2) เปดโอกาสให
บุคลากรมีสวนรวมในการวางแผนการดําเนินงานในสถานศึกษา ( & = 4.55,S.D.= 0.93) และ 3) ประสาน
สัมพันธกับเครือขายในการทํางานใหบรรลุเปาหมาย ( & = 4.49, S.D.= 0.99) สวนรายขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับ
สุดทาย คือ เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินใจ ( & = 3.59, S.D.= 1.07)
1.4) การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของผูบริหาร
สถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ดานหลักความคุมคา ภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ( & = 4.12, S.D.= 1.06) เมื่อพิจารณารายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกดังนี้
1) รักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน ( & = 4.47, S.D.= 0.91) 2) รณรงคใหมีความประหยัด ใช
อยางคุมคาสรางสรรคและมีคุณภาพ ( & = 4.43,S.D.= 0.95) และ 3) เปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมในการ
เสนอแนะวิธีตางๆ ที่นําไปสูความคุมคา ( & = 4.40, S.D.= 1.02) สวนรายขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ ลดขั้น
ตอนการปฏิบัติงานใหรวดเร็วหรือเบ็ดเสร็จภายในขั้นตอนเดียว เพื่อใหสะดวกและรวดเร็ว ( & = 3.69, S.D.= 1.04)
1.5) การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของผูบริหาร
สถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ดานหลักภาระรับผิดชอบ ภาพรวม
อยูในระดับมาก ( & = 3.99, S.D.= 0.55) เมื่อพิจารณารายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับ
แรกดังนี้ 1) ใสใจปญหาของสถานศึกษาและมีความกระตือรือรนในการแกไขปญหาไดทันเวลา ( & = 4.52,
S.D.= 0.85) 2) มี ค วามมุ ง มั่ น ในการปฏิ บั ติ ง านให ป ระสบความสํ า เร็ จ โดยไม ล ะทิ้ ง หรื อ ทอดทิ้ ง งาน
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( & = 4.43,S.D.= 0.99) และ 3) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา และมอบหมายภารกิจงานให
บุคลากรดําเนินการชัดเจน ( & = 4.28, S.D.= 1.29) สวนรายขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ มีความยืดหยุนในการ
ทํางาน เพื่อนํามาประยุกตหรือปรับใชกับงานในหนาที่ไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ ( & = 3.53, S.D.= 1.16)
1.6) การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของผูบริหาร
สถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ดานหลักความโปรงใส ภาพรวมอยู
ในระดับมาก ( & = 3.77, S.D.= 0.52) เมื่อพิจารณารายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก
ดั ง นี้ 1) มี การสื่ อสารหรื อแจ ง ขอมู ล ที่ จํ า เป น และเป น ประโยชน ใ นการทํ า งานอย า งสม่ํ า เสมอและถู กต อ ง
( & = 4.32, S.D.= 1.16) 2) มีระบบการตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานในหนวยงานที่มีขั้นตอนและวิธี
ปฏิบั ติ อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ( & = 4.02,S.D.= 1.29) และ 3) สรา งความไว ว างใจซึ่ ง กัน และกัน ระหว า ง
ผูบริหารกับบุคลากร ( & = 3.81, S.D.= 1.12) สวนรายขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ ใชระบบบริหารการเงิน
และพัสดุที่รัดกุมตรวจสอบได ( & = 3.54, S.D.= 1.20)

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของผูบริหาร
สถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ผูวิจัยมีประเด็นอภิปราย ดังนี้
1. การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศ นะของผูบริหารสถานศึกษา
และครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
หลักธรรมาภิบาล ถือเปนหลักพื้นฐานสําคัญเปนกลไกที่ดีในการแกปญหาและพัฒนาประเทศในการบริหาร
กิจการบานเมืองเสริมสรางความเขมแข็งและสรา งภูมิคุมกันแกประเทศ เพื่อบรรเทา ปองกันและแกไขภาวะ
วิกฤตที่จะเกิดในอนาคตสงผลใหภาคประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชวยลดปญหาการทุจริต ธรรมาภิบาลจึงเปน
วิถีทางที่นําไปสูการบริหารจัดการที่ดี เนื่องจากมีความครอบคลุมทุกๆดานในการบริหารราชการแผนดินทั้งใน
ดานสังคมการเมือง และธุ รกิจชวยใหเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในการบริหารราชการแผนดิน สอดคลองกับ
งานวิจัยของ วัชรพงษ ตลอดพงษ (2548, บทคัดยอ) งานวิจัยเรื่อง การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลัก
ธรรมาภิบาล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหมผลการวิจัยพบวาในภาพ รวมผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีระดับการปฏิบัติงานบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาล อยูในระดับมากทุกดาน
1.1 ดานหลักนิติธรรม ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ธรรมาภิบาลเปน
การปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐยุคใหม ที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ ความสามรถในการแขงขันเอกชน
เพื่อสวนรวมประโยชนสุขของประชาชนที่มีคุณภาพพิสูจนไดในเชิงสถิติที่เปนรูปธรรม สอดคลองกับผลการวิจัย
ของสอดคลองกับผลการวิจัยของเสริม เกื้อสังข (2551, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องการศึกษาการใชหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครตรัง ผลการวิจัยพบวา ดานหลักนิติ
ธรรม ภาพรวมอยูในระดับมาก
1.2 ดานหลักคุณธรรม ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การยึดถือและ
เชื่อมั่นในความถูกตองดีงามเปนหลักในการแสดงพฤติกรรมในทางที่ดีปฏิบัติตอผู อื่นอยางมีเหตุผล ถูกตองตาม
ทํานองคลองธรรม มีความเปนธรรมและความเสมอภาค ชวยเปนเครื่องยึดเหนี่ยวควบคุมพฤติกรรมที่แสดง
ออกมาให มี ค วามถู ก ต อ งเหมาะสมการไม ทุ จ ริ ต ไม ป ระพฤติ ผิ ด วิ นั ย ไม ก ระทํ า ผิ ด มาตรฐานวิ ช าชี พ และ
จรรยาบรรณ สอดคลองกับผลการวิจัยของทินกร อัครศรีชัยโรจน (2551, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่องการ
บริห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิบ าลในสถานศึก ษา สั ง กัด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาอุบ ลราชธานี เขต 5
ผลการวิจัยพบวา ดานหลักคุณธรรม ภาพรวมอยูในระดับมาก
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1.3 ดานหลักการมีสวนรวม ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การมีสวนรวม
ในการทํางาน ชวยใหการทํางานบรรลุเปาหมายโดยราบรื่นและรวดเร็ว ทุกคน ทุกฝาย มีความเขาใจซาบซึ้งถึง
นโยบายและวัตถุประสงคของหนวยงานไดดียิ่งขึ้น ชวยประหยัดเวลา เงิน วัสดุและสิ่งของตางๆ ในการทํางาน
ทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับผลการวิจัยของศิริยา โถแกว (2550, บทคัดยอ)
ทําการศึกษาเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล: กรณีศึกษาโรงเรียนสิริวุฒิวิทยา จังหวัดสมุทรปราการ
ผลการวิจัยพบวา ดานหลักการมีสวนรวม ภาพรวมอยูในระดับมาก
1.4 ดานหลักความคุมคา ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การดําเนินงาน
ตาง ๆ เพื่อใหเกิดความคุมคา ตองมีการวางแผนการดําเนินงานใหเปนไปตามกรอบที่กําหนดไว เพื่อใหเกิดการ
คุมคาตอการลงทุนและงานที่มีประสิทธิผล สอดคลองกับผลการวิจัยของอริศรา ขาวพล (2552, บทคัดยอ)
ทําการศึกษาเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการเขต 1 ผลการวิจัยพบวา ดานหลักความคุมคา ภาพรวมอยูในระดับมาก
1.5 ดานหลักภาระรับผิดชอบ ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ภาระความ
รับผิดชอบเปนการยอมรับผลที่ดีหรือไมดีในกิจการที่ไดกระทําไป ระบบธรรมาภิบาลตองการคนผูกลารับผิดชอบ
ผูนําที่ดีตองเปนผูที่มีความกลาหาญตอการกระทําของตน คือเมื่อไดตัดสินใจกระทําการใดๆ ลงไปตองมีความ
ซื่อตรงซื่อสัตยสุจริต ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและยุติธรรมอยางเปดเผย สอดคลองกับผลการวิจัยของเสริม
เกื้อสังข (2551, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องการศึกษาการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของ
ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครตรัง ผลการวิจัยพบวา ดานหลักภาระรับผิดชอบ ภาพรวมอยูในระดับมาก
1.6 ดานหลักความโปรงใส ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ความโปรงใส
เปนคือ หลักการที่แกไขการทุจริตคอรรัปชั่นมีการตรวจสอบและเปดเผยไดอยางชัดเจน ซึ่งเปนหลักที่ประชาชน
เขามามีสวนรวมรับรูในการบริหารหนวยงาน เปนระบบที่มีประสิทธิภาพสูงตรวจสอบการทํางานในหนวยงาน
เพื่อใหเกิดความยุติธรรมและเปนหลักที่มีความโปรงใสของระบบการใหคุณและระบบการใหโทษและใชเปนหลัก
ในการตรวจสอบการทุจริตไดอีกทางหนึ่งใหความเชื่อมั่นวารัฐบาลมีความตั้งใจจริงที่จะดําเนินการตามนโยบาย
และกระบวนการปฏิบัติ สอดคลองกับผลการวิจัยของทินกร อัครศรีชัยโรจน (2551, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ผลการวิจัยพบวา ดานหลักความโปรงใส ภาพรวมอยูในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของ
ผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พบวา
2.1 ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีตําแหนงตางกัน มีทัศนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ในภาพรวมไม
แตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้อาจการดําเนินงานทุกอยางในสถานศึกษาจําเปนตอง
อาศัยความรวมมือในการดําเนินงานจากบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ซึ่งมีลักษณะการดําเนินงานที่ตองสัมพันธ
กันอยางตอเนื่อง บุคคลตาง ๆ ตองรับทราบขอมูลตาง ๆ อยางชัดเจน ทําใหผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มี
ตําแหนงแตกตางกัน มีทัศนะไมแตกตางกัน สอดคลองกับผลการวิจัยของทินกร อัครศรีชัยโรจน (2551,
บทคัดย อ) ทํ า การวิ จั ยเรื่องการบริห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิบ าลในสถานศึกษา สัง กัด สํา นั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ผลการเปรียบเทียบพบวา ตําแหนงที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน
2.2 ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีเพศตางกัน มีทัศนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักธรร
มาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สัง กัดสํ านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาชั ยนาท ในภาพรวมไม
แตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
เปนงานที่ตองอาศัยความชัดเจน ซื่อสัตว มีคุณธรรมควบคูกับการดําเนินงาน ทําใหผูบริหารสถานศึกษาและครูที่
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มีเพศแตกตางกัน มีทัศนะไมแตกตางกัน สอดคลองกับผลการวิจัยของหนาที่รับผิดชอบใหบุคลากรในสถานศึกษา
เปนแนวทางการดําเนินงานที่ตองอาศัยความรวมมือ และปจจัยสําคัญที่ตองพิจารณาถึงคือความรู ความสามารถ
ที่ เ หมาะสม ทํ า ให ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู ที่ มี อ ายุ แ ตกต า งกั น มี ทั ศ นะไม แ ตกต า งกั น สอดคล อ งกั บ
ผลการวิจัยของเกียรติศักดิ์ ศรีสมพงษ (2554, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่องการบริหารตามหลัก ธรรมาภิบาลของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีผลการเปรียบเทียบพบวา เพศที่
แตกตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน
2.3 ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีอายุตางกัน มีทัศนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักธรร
มาภิ บาลของผูบริหารสถานศึกษา สัง กัดสํ านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาชั ยนาท ในภาพรวมไม
แตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การพิจารณาแบงหน าที่รับผิดชอบให
บุคลากรในสถานศึกษา เปนแนวทางการดําเนินงานที่ตองอาศัยความรวมมือ และปจจัยสําคัญที่ตองพิจารณาถึง
คือความรู ความสามารถที่เหมาะสม ทําใหผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีอายุแตกตางกัน มีทัศนะไมแตกตางกัน
สอดคลองกับผลการวิจัยของเกียรติศักดิ์ ศรีสมพงษ (2554, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่องการบริหารตามหลัก ธรร
มาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีผลการเปรียบเทียบ
พบวา อายุที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน
2.4 ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีทัศนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ในภาพรวม
ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การดําเนินงานดานการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลนั้น ตองอาศัยปจจัยสําคัญคือ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ การประพฤติ
ที่เหมาะสม เปนสิ่งสําคัญ ทําใหผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีวุฒิการศึกษาแตกตางกัน มีทัศนะไมแตกตางกัน
สอดคลองกับผลการวิจัยของ วัชรพงษ ตลอดพงษ (2548, บทคัดยอ) งานวิจัยเรื่อง การบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหมผลการวิจัยพบวา ผลการเปรียบเทียบพบวา
วุฒิการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน
2.5 ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีประสบการณในการทํางานตางกัน มีทัศนะเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยนาท ในภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ธรรมาภิบาลเปน
แนวทางการบริ หารงานที่ ต อ งยึ ด หลั ก ความถูกต อ ง ชั ด เจน ตรวจสอบได เพื่ อ ใหเกิ ด ความศรั ท ธาต อการ
บริหารงานในสถานศึกษาเปนสิ่งสําคัญ ทําใหผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีประสบการณในการทํางานแตกตาง
กัน มีทัศนะไมแตกตางกัน สอดคลองกับผลการวิจัยของเกียรติศักดิ์ ศรีสมพงษ (2554, บทคัดยอ) ทําการวิจัย
เรื่องการบริหารตามหลัก ธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรี ผลการเปรียบเทียบพบวา ประสบการณในการทํางานที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน
2.6 ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่สังกัดที่มีขนาดตางกัน มีทัศนะ
เกี่ย วกับ การปฏิบั ติงานตามหลั กธรรมาภิบ าลของผู บริหารสถานศึกษา สังกัดสํา นักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาชัยนาท ในภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
การปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดแตกตางกัน รูปแบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลจะเปนไปทิศทาง
เดียวกัน คือซื่อตรง และถูกตอง ทําใหผูบริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่สังกัดที่มีขนาด
ตางกัน มีทัศนะไมแตกตางกัน สอดคลองกับผลการวิจัยของทินกร อัครศรีชัยโรจน (2551, บทคัดยอ) ทําการ
วิจัยเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี
เขต 5 ผลการเปรียบเทียบพบวา ขนาดของสถานศึกษาที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะทั่วไป
จากผลการศึกษาพบวา การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของ
ผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ซึ่งผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
ดานหลักคุณธรรม มีคาเฉลี่ยเปนลําดับสุดทาย ดังนั้นผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการบริหารสถานศึกษา ควร
มีการวางแผนการจัดการฝกอบรม เพื่อเปนการปลูกฝงใหผูบริหารสถานศึกษา สามารถใชหลักคุณธรรมในการ
บริหารสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปรงใส และเมื่อผูบริหารสามารถ
ปฏิบัติไดแลว ยอมทําใหไดรับความศรัทธาจากผูใตบังคับบัญชา
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาปจจัยสําคัญที่สงผลตอการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา
ตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
2.2 ควรศึกษาความพึง พอใจของบุค ลากรในการปฏิบั ติง านตามหลักธรรมาภิ บาลของผูบ ริหาร
สถานศึกษา ตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
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บทคัดยอ
การพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาทัดเทียมกับอารยประเทศไดนั้น หลักสําคัญก็คือ การศึกษา เพราะ
การศึกษาสรางคน คนสรางชาติ ดังนั้นการบริหารการศึกษาจึงควรมีผูรับผิดชอบมีผูนําที่มีความรูความสามารถ มี
วิสัยทัศน มีสมรรถนะที่จะสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุตามวัตถุประสงคของชาติ สามารถผลิตบุคลากรที่
เกิดจากผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ผูบริหารที่จัดการบริหารทางการศึกษาจึงตองมีภาวะความเปนผูนําสูง
ความเปนผูนําสามารถพัฒนาไดดวยวิธีการตางๆ ที่สามารถเรียนรูไดอยางเหมาะสมและนําความรู ความสามารถนั้น
มาพัฒนาการบริหารการศึกษาไดอยางรวดเร็วสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมใน
ยุคสังคมแหงการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันนี้
คําสําคัญ : ภาวะผูนําผูบริหารสถานศึกษา , มืออาชีพ
Abstract
Developing countries, progress with civilized countries have so. The main priority is
education, because education, build people. Created a national educational management,
therefore, should have a responsible leadership with the knowledge, ability and vision to
performance management education to achieve national objectives. Able to produce
personnel resulting from production to quality education. Executive education management
must have the leadership, the high. Leadership can be developed in different ways in which
they can learn and apply their knowledge. Capability development, educational
administration, then quickly comply with the change of the economy. Society and culture in
the era of social change today.

บทนํา
กระแสความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมวัฒนธรรมและเทคโนโลยีที่รุนแรงรวดเร็วในขณะนี้
สงผลกระทบตอมนุษยชาติทั้งสังคมไทยและสังคมโลกอยางหลีกเลี่ยงไมได กอใหเกิดการปรับตัวของผูที่เปนสวนหนึ่ง
ของสังคมทั้งในฐานะผูนําและผูตาม เพื่อนําพากลุมหรือองคกรใหฝาฟนผานพนกับวิกฤติที่ เกิดขึ้นทั้งในปจจุบันและ
อนาคต มีความสมดุลของการดําเนินชีวิตและนําความสุขมาให คํากลาวของ William S. Siffin (อางจากประชุม รอด
ประเสริฐ. 2552) “หากปราศจากองคการบริหารแลวสังคม (Society) ก็คงไมปรากฏ และหากปราศจากสังคม
แลว มนุษย(Human) ก็คงไมอาจดํารงชีวิตอยูได” จึงวิเคราะหไดวามนุษยที่รวมกลุมกันเปนสังคม จะอยูรวมกัน
อยางปกติสุขไดตองมีการบริหารจัดการและตองมีผูนํา แตการบริหารจัดการมนุษยที่มีความแตกตางกันทุกดาน และ
ตั้งอยูบนพื้นฐานของความหลากหลายดานปจจัยและบริบทในสภาวะปจจุบันนี้ คงไมใชเรื่องงายนัก เพราะผูนํา
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จะตองเผชิญกับความสลับซับซอนของปญหาดานตางๆ อยางมากมาย ทั้งบุคคล งบประมาณ วัสดุอุปกรณ และ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ผูบริหารที่เปนผูบริหารรุนเกา คงเกิดความยุงยาก แตถามีการศึกษาเรียนรูในการเปน
ผูนํามืออาชีพซึ่งจะตองมีภาวะผูนําก็อาจะเปนผูนําที่ดีได ซึ่งผูเขียนไดเรียบเรียงความรูเกี่ยวกับภาวะผูนําทางการ
บริหารการศึกษาในดาน ความหมาย องคประกอบ ความสําคัญ วิธีการพัฒนาภาวะผูนําและแนวทางการนําภาวะ
ผูนําทางการบริหารการศึกษาไปใชประโยชน โดยมีจุดมุงหมายใหผูที่เตรียมตัวกาวสูตําแหนงผูบริหารการศึกษาไดมี
ความพรอมฝกฝนตนเองใหมีภาวะผูนํา ที่จะสามารถไปบริหารจัดการใหองคการทางการศึกษาดําเนินงานไดอยาง
บรรลุวัตถุประสงค ตอบสนองความตองการของชาติ นําพาสังคมไทยใหกาวยางไปขางหนาไดอยางทัดเทียมกับ
อารยประเทศไดตอไป
ความเปนมาและความสําคัฐของปญหา
ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา เปนผูที่มีความสําคัญในการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษา ใหบรรลุวัตถุประสงคของการศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งผู บริหารในยุคปจจุบันตองมีบทบาทในการจัดการ
และพฤติกรรมขององคกร ตลอดจนตองมีความรูความเขาใจในทฤษฎีตางๆที่เกี่ยวกับภาวะผูนําเปนอยางดี ตองรูถึง
เทคนิคในการนําความรูไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทและสถานการณบทบาทเหลานี้ลวนแตเปนสิ่งที่ตองมีการ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงพัฒนาทักษะอยางตอเนื่องเพื่อนําองคกรใหไปสูจุดหมายปลายทางอยางมีประสิทธิผลและ
ยั่งยืน ผูนําที่ดีจะตองมีวิสัยทัศนที่กวางไกล นําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ผูนําเปนองคประกอบหลักขององคกร องคกรจะประสบความสํา เร็จหรือลมเหลวในการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรขององคกร ปจจัยสําคัญคือ ผูนํา ถาองคกรใดไดผูนําที่ไมมีประสิทธิภาพก็จะไมสามารถสั่งการและใช
อิ ท ธิ พ ลต อ ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาให เ ชื่ อ ฟ ง และปฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง ได ซ้ํ า ร า ยยั ง เป น การทํ า ลายขวั ญ กํ า ลั ง ใจของ
ผูใตบังคับบัญชาที่มีตอผูนํา ซึ่งจะเปนผลทําใหการปฏิบัติงานในดานตางๆลมเหลวไมประสบความสําเร็จในองคกร
ผู นํ า ที่ มี ส มรรถภาวะต่ํ า ย อ มพยายามอย า งยิ่ ง ที่ จ ะใช อํ า นาจของตนเองและแสดงออกซึ่ ง ความเก ง
ความสามารถของตนแตเพียงผูเดียว ผูนําที่มีสมรรถภาวะปานกลางพยายามอยางยิ่งที่จะใชกําลัง และความสามารถ
ของบุคคลอื่นเปนที่ตั้ง สวนผูนําที่มีสมรรถภาวะสูงนั้น ก็จะใชวิธีการบริหารงานโดยใชสติปญญาของบุคลอื่นมา
เกื้อกูลเปนหลักยึดถือเปนแนวปฏิบัติ และเมื่อมีเหตุการณปญหาเกิดขึ้นผูนําก็จะเรียกประชุมคณะทํางาน เพื่อรับฟง
ความคิดเห็นและอภิปรายรวมกันอยางพรอมเพรียง เพื่อตัดสินใจอยางชาญฉลาดเปนแบบมีสวนรวมรับผิดชอบ ยอม
ทําใหเกิดพันธกิจ(Mission) ที่เปนแนวทางในการพัฒนางานใหบรรลุเปาหมาย
ภาวะผูนําซึ่งผูนําในที่นี้คือ ภาวะผูนํา ผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ ผูบริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผูนํา
(Leadership) จะชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานตางๆในการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิผล คือ ชวยใหบุคลากรใน
องคกรไดรับการประสานงานและแนะนําการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดชวยรักษา
สถานภาพขององคกร ใหมีความมั่นคงโดยการปรับเปลี่ยนหรือปรับตัวตามเงื่ อนไขการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม
ชวยประสานฝายตางๆขององคกรใหดําเนินการไดตามลักษณะพลวัตภายในองคกร โดยเฉพาะในชวงองคกรอยูใน
ระหวางพัฒนาการเปลี่ยนแปลงชวยแกไขความขัดแยงระหวางสวนตางๆ ชวยใหบุคลากรในองคกรบรรลุถึงความ
ตองการตางๆทั้งในดานความพึงพอใจและเปาหมายสวนบุคคล โดยจะเปนผูชักชวนจูงใจใหผูรวมงานมีความยินดีและ
มีความเต็มใจที่จะรวมมือปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายราชสีมา
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ความหมายของภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา
ภาวะผูนํา (Leadership) ไดมีผูใหความหมายไวหลากหลาย ดังนี้
ภาวะผูนําเปนกระบวนการของอิทธิพลที่บคุ คลหนึ่งพยายามใชอิทธิพลตอบุคคลอื่น เพื่อใหมีพฤติกรรมไปใน
ทิศทางที่ตองการ ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว เศาวนิต เศาณานนท (2542)
ภาวะผูนําคือ การที่ผูนําใชอิทธิพลในความสัมพันธที่มีอยูตอผูใตบังคับบัญชาในสถานการณตางๆ เพื่อ
ปฏิบัติการและอํานวยการ โดยใชกระบวนการติดตอซึ่งกันและกันเพื่อบรรลุตามเปาหมาย กวี วงศพุฒ (2542)
ภาวะผูนําคือ ภาวะที่กอใหเกิดศรัทธาเปนที่ยอมรับและเกิดจุดมุงหมายรวมกันในสังคมนั้น ๆ ภาวะผูนําอาจ
มีในบิดามารดา ครู ผูนําชุมชน ผูนําทางศาสนา ผูนําทางวิชาการ ผูนําทางการเมือง เปนตน ภาวะผูนําอาจมีในบุคคล
ที่มีดํารงตําแหนงหัวหนาหรือไมใชก็ได ประเวศ วะสี (2544)
สรุปไดวา ภาวะผูนําเปนคุณลักษณะเฉพาะตัวที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลที่มีอิทธิพลตอบุคคลอื่นในการที่จะให
ความรวมมือทํากิจกรรมตาง ๆ ตามที่ผูนําตองการ ซึ่งคุณลักษณะความเปนผูนํานี้ไมมีเฉพาะผูที่ดํารงตําแหนงเปน
หัวหนาเทานั้น แตบุคคลทุกอาชีพ ทุกสถานภาพก็สามารถมีภาวะผูนําไดตามเวลา โอกาส สถานที่ เชน บิดามีภาวะ
ความเปนผูนําในฐานะหัวหนาครอบครัวที่มีผลตอผูตามคือภรรยาและบุตร เปนตน การบริหารการศึกษากับภาวะ
ผูนํามีความสัมพันธกันคือ การบริหารการศึกษาจําเปนตองอาศัยภาวะผูนําเพื่อชวยใหการบริหารการศึกษาเปนไป
ดวยดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การบริหารการศึกษาหมายถึง กระบวนการปฏิบั ติงานดานการจั ดการทางการศึ กษาใหสํา เร็จอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยอาศัยหลักการและปจจัยการบริหารเปนสื่อของความสําเร็จนั้น มุงบริหารคนและบริหารงาน
ภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษาจึงหมายถึงคุณลักษณะของผูที่ทําหนาที่เปนผูบริหารการศึกษาในการ
ควบคุม นําพาครูหรือบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งผูมีสวนเกี่ยวของกับการศึกษาเชนผูปกครอง ชุมชน หนวยงาน
องคกร มารวมมือกันในการจัดการศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ความสําคัญของภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา
ภาวะผูนําเปนกระบวนการที่ผูนําชวยสรางความชัดเจนแกผูใตบังคับบัญชาใหรับรูวา อะไรคือความสําคัญ
ใหภาพความเปน จริง ขององคกรแกผู อื่นช วยใหม องเห็นทิ ศทางและจุ ดมุง หมายอย างชั ดเจนภายใตภาวะความ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของโลก (สุเทพ พงศศรีวัฒน 2545) และมีผูสรุปรวบรวมความหมายและความสําคัญของ
ภาวะผูนํา ไวดังนี้
1. ภาวะผูนําของผูนําเปนจุดศูนยรวมของการทํางานกลุม ในการแสวงหาความรวมมือของบุคคลในกลุม
เพื่อนําพากลุมไปสูเปาหมายของความสําเร็จ
2. ภาวะผูนําของผูนําเปนบุคลิกภาพและผลของบุคลิกภาพที่สงผลตอผูตามในการทํางานรวมกัน กอใหเกิด
ความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจตอบุคลิกภาพของผูนํา ซึ่งเปนผลจากความมีภาวะผูนํานั่นเอง
3. ภาวะผูนําในฐานะที่เปนการกระทําหรือพฤติกรรม เพราะการกระทําของผูนําที่เปนผลจากการมีภาวะ
ผูนําสงผลตอปฏิกิริยาของผูตาม วาผูนําทําอะไร ถาผูนําทําใหดู ผูตามก็จะทําตามดวย
4. ภาวะผูนําเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญที่ชวยในการจูงใจและการประสานงานขององคการเพื่อใหบรรลุตาม
เปาหมายที่กําหนด
5. ภาวะผูนําเปนผลหรือสิ่งที่งอกเงยตามมา ที่เกิดจากการปฏิสัมพันธของบุคคลตาง ๆ ในกลุมเปนหลัก
6. ภาวะผูนําเปนบทบาทที่เกิดขึ้นจาการบูรณาการบทบาทของบุคคลอื่น เพื่อสรางความเจริญกาวหนาแก
ระบบสังคม เพราะผูนําแตละองคกร หรือหนวยงาน ตางก็มีหนาที่ มีบทบาทที่แตกตางกัน แตทุกหนาที่ตางก็ชวยกัน
พัฒนาความเจริญใหกับสังคม ซึ่งตองอาศัยการมีภาวะผูนําทั้งนั้น
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7. ภาวะผูนําในฐานะที่มุงดานโครงสราง เปนกระบวนการในการริเริ่มและดํารงรักษาโครงสรางของบทบาท
และรูปแบบความสัมพันธของบทบาทตาง ๆ มีการระบุหนาที่ของภาวะผูนําในการทําใหระบบการตัดสินใจตาง ๆที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิผลตามโครงสรางการบริหารจัดการขององคการ
จากขอสรุปดังกลาวแสดงใหเห็ นถึงความสําคัญของภาวะผูนําที่มีในองคการ ที่มีทั้งในผูนําและผูตามของ
องค ก รนั้ น สามารถนํ า พาองค ก รไปสู ค วามสํ า เร็ จ ทั้ ง ในองค ก รของตนเองและองค ก รอื่ น จนขยายสู อ งค ก าร
ระดับประเทศ ซึ่งตองอาศัยการมีภาวะผูนําทั้งสิ้น
องคประกอบของภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา
การบริหารจัดการศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามมาตรฐานการศึกษา
ไดนั้น ขึ้นอยูกับองคประกอบ ดังนี้
1. ผูนํา หมายถึง ผูซึ่งมีอํานาจบางอยางเหนือผูอยูใตบังคับบัญชา คนที่เปนผูนํามีชื่อเรียกตางๆ เชน
กษัตริย ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี ประธาน ผูบังคับบัญชา เจานาย เปนตน ผูนําบางคนมีบทบาทที่จะบริหาร
องคกรแตบางคนอาจเปนเพียงสัญลักษณขององคกรเทานั้น สําหรับผูนําทางการบริหารการศึกษาอาจหมายถึง
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ
โรงเรียน วิทยาลัย สถาบัน อธิการบดี หัวหนากลุมสาระ หัวหนางาน เปนตน ซึ่งบุคคลที่เปนผูนําดังที่กลาวมา
นอกจากจะไดมีอํานาจตามกฎหมายแลวยังตองอาศัยอํานาจบารมี อํานาจเชี่ยวชาญ อํานาจอางอิง จึงจะสามารถ
บริหารจัดการในหนาที่ของตนเอง ตามบทบาทเฉพาะที่กําหนดไวในแตละหนาที่โดยใชความสามารถทั้งศาสตรและ
ศิลป ที่จะจูงใจคนในหนวยงานใหกระทําตามที่ตนตองการ เพื่อใหเกิดประโยชนตอองคกรซึ่งตองอาศัยการมีภาวะ
ผูนําในทุก ๆสวน
2. ผูตาม หมายถึง ผูที่อยูในหนวยงานที่มีบทบาทเปนลูกนอง หรือผูใตบังคับบัญชา มีหนาที่กระทําตาม
คําสั่ง หรือการมอบหมายงานจากผูนํา ซึ่งผูตามมีอยู 4ประเภทคือ
R1 ไมมีความสามารถและไมมีความเต็มใจหรือไมมั่นใจ
R2 ไมมีความสามารถแตมีความเต็มใจหรือมีความมั่นใจ
R3 มีความสามารถแตไมมีความมั่นใจหรือไมมั่นใจ
R4 มีความสามารถและมีความเต็มใจหรือมีความมั่นใจ
ตามทฤษฎีภาวะผูนําเชิงสถานการณของ Paul Hersey and Ken Blanchard มีหลักการวา
ผู บ ริ ห าร หรื อ ผู นํ า จะใช รู ป แบบการบริ ห ารงานอย า งไรขึ้ น อยู กั บ สถานการณ ระดั บ ความพร อ ม
(Readiness) ของผูใตบังคับบัญชา ซึ่งหมายถึง ความสามารถ (Ability) ทักษะความรูและประสบการณและความ
เต็มใจ(Willingness) ผูนําจึงตองสามารถวิเคราะหผูตาม วิเคราะหงาน แลวจัดวางตัวบุคคลใหเหมาะสมกับงาน และ
จัดงานใหเหมาะสมกับคน (Put the light man in the light job) สําหรับผูตามในวงการศึกษาก็คือครู รวมถึงบุ
คลาการทางการศึกษา ผูปกครอง ชุมชน นักเรียน และผูมีสวนไดสวนเสีย ที่ผูตามจําเปนตองอาศัยผูนําที่จะกําหนด
บทบาท อํานาจ หนาที่ ภารกิจ พรอมทั้งการมอบหมาย การติดตาม การแนะนํา การควบคุม ใหภารงานนั้น ๆสําเร็จ
ไดตามวัตถุประสงค ซึ่งผูตามก็ตองมี ภาวะผูนําในการบริหารจัดการตามที่ไดรับคําสั่งหรือมอบหมายงานจาก
ผูบังคับบัญชา
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3. สถานการณ หมายถึง เหตุการณ เวลา ชวงเวลา กําหนดการ สถานที่ โอกาส สภาวะของการทํางานนั้น
ๆ เชน กอนเปดภาคเรียนจะมีการประชุมครู อบรม และชี้แจงการปฏิบัติงาน กอนจัดโครงการใด ๆ ก็จะมีคําสั่งใน
คําสั่งจะกําหนดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการอยางชัดเจน และทําความเขาใจกอนปฏิบัติงานจริง ดังนั้นผูบริหาร
จะบริหารงานใด ๆ ตองคํานึงถึงเหตุการณ สถานการณ ใหเกิดความเหมาะสมกับสถานการณนั้นๆ
สรุป จากองคประกอบดังกลาวมาการบริหารจัดการทางการศึกษาลวนตองอาศัยภาวะผูนําทั้งผูนําและผู
ตามที่สอดคลองกับสถานการณนั้นไดอยางเหมาะสม กลมกลืน เกิดความพึงพอใจตอผูนําและผูตามและบรรลุ
เปาหมายความสําเร็จของงาน

วิธีการพัฒนาภาวะผูนําผูบริหารสถานศึกษา
ภาวะผูนํากับการบริหารการศึกษามีความสัมพันธกันอยางยิ่ง เพราะในการบริหารการศึกษานั้นผูบริหารจะ
พบกับปญหาและอุปสรรคตางๆ มากมายที่ยากตอการแกไข บางปญหาขาดความชัดเจนหรือไมเกี่ยวของโดยตรงกับ
การจัดการศึกษา ดังนั้นหนาที่ของผูบริหารการศึกษาจึงตองแสวงหาความรู ทั กษะ และเทคนิควิธีการนํามาแกไข
พัฒนาการศึกษาใหไปสูความสําเร็จ ผูบริหารจึงตองไดรับการพัฒนาอยูเสมอ จากงานวิจัยของ กัลยรัตน เมืองสง
(2550) ไดสรุปวิธีพัฒนาความเปนผูนําของผูบริหารไวโดยสรุป 24 วิธี ดังนี้
1. การสัมมนา หมายถึง การใหสมาชิกชวยกันระดมความคิดเห็นเพื่อแกปญหา หรือเสนอแนวทางการ
ดําเนินงานในขอบขายเนื้อหาสาระที่กําหนด
2. การประชุมทางวิชาการ หมายถึง การประชุมที่ มีวัตถุป ระสงค มุงใหส มาชิกมี การแลกเปลี่ย น ความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยเนนบรรยากาศที่เปนกันเอง สมาชิกมีความรู ความสนใจ หรือประสบการณพื้นฐานเกี่ยวกับ
เรื่องที่จะประชุมพอสมควร
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ หมายถึง การประชุมเพื่อถกปญหา หรือประเด็นที่นาสนใจเฉพาะเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง ที่มีการเตรียมการอยางรอบคอบ โดยจะตอง 1) กําหนดวัตถุประสงคเฉพาะ 2) กําหนดหัวขอใหกระชับ
รัดกุมและชัดเจน 3) จัดสิ่งอํานวยความสะดวก ไมใหมีสิ่งรบกวน 4) ผูนําการประชุมตองควบคุมการประชุมให
ราบรื่น ไมมีการแสดงความคิดเห็นที่มีอิทธิพลเหนือผูอื่น 5) จดบันทึกผลการประชุมใหครบถวน 6) สรุปผลการ
ประชุมตามหัวขอการประชุม
4. การระดมความคิ ด หมายถึง การคิ ดอย างสรางสรรค ต อป ญหาใด ๆ อย างเสรีหลากหลาย ไม วิ จารณ
ความคิดของผูอื่น ระดมใหคิดใหมากที่สุด แลวนําไปสูการประเมินของกลุมใหญเพื่อหาแนวคิดที่เหมาะสมและเปนไปได
5. การศึกษาดูงาน หมายถึง การนําผูเรียนไปเรียนรูนอกสถานที่เพื่อเรียนรูเกี่ยวกับงาน เพื่อให ทราบวา
สภาพการทํางานจริงมีลักษณะอยางไร ใหผูเรียนมีโอกาสเผชิญกับบุคคล สถานที่และสิ่งของตางๆ ดวยตนเอง
การศึกษาดูงาน ประกอบดวยการดู การฟง การสัมภาษณ การสนทนา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการมีสวน
รวม
6. การอภิปรายเปนคณะ หมายถึง การอภิปรายรวมกันโดยกลุ มผูทรงคุณวุฒิประมาณ 3 – 5 คนมีพิธีกร
ดําเนินการอภิปราย
7. การบรรยายเปนคณะ หมายถึง การที่ผูพูดหรือวิทยากรไดรับมอบหมายใหพูดบรรยายเรื่องใดเรื่องหนึ่งตาม
ลําพัง บรรยายแลวเสร็จจะกลับหรืออยูตอก็ได ไมมีการใหอภิปรายหัวขอของคนอื่น ๆ เหมือนการอภิปรายเปนคณะ
8. การฝกงาน หมายถึง การฝกปฏิบัติงานตามสถาบันหรือองคกรตาง ๆ เพื่อเรียนรูจากการทํางานจริง
ภายใตการแนะนําของผูรวมงานในองคการ
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9. การสอนงาน หมายถึง การแนะนํ า ให ป ฏิ บั ติ ง านใหถู กต อ ง โดยปกติ จ ะเป น การสอนระหว า ง การ
ปฏิบัติงาน อาจสอนเปนรายบุ คคลหรือกลุมเล็ก ๆ ซึ่งผูสอนตองมีความรู ประสบการณและทักษะในเรื่องนั้นอยาง
แทจริง
10. การหมุนเวียนสับเปลี่ยนงาน หมายถึง การพัฒนาบุคคลที่ประกอบดวย 6ขั้นตอน คือ 1) การวางแผน
2) การพิจารณาผูหมุนเวียนงาน 3) การพิจารณาตําแหนงงาน 4) การสอบถามความสมัครใจ 5) การดําเนินการ
หมุนเวียนงาน 6) การประเมินและติดตามผล
11. การเรียนรูทางไกล หมายถึง ระบบการพัฒนาบุคคลที่ออกแบบใหสามารถถายทอดเนื้อหาสาระ ทักษะ
เจตคติ โดยใชระบบสื่อประสม ซึ่งประกอบดวย 1) สื่อวัสดุ 2) อุปกรณ 3) วิธีการ 4) สื่อบุคคล ในลักษณะตางๆ โดย
ใหผูเรียนกับวิทยากรมีการเผชิญหนากันนอยที่สุด ในการสอนทางไกล อาจใชบทเรียนสําเร็จรูปสั้น ๆ ที่สามารถทํา
ความเขาใจดวยตนเอง โดยผูเรียนศึกษาและหาขอมูลตาง ๆ ประกอบตามที่กําหนดในบทเรียน
12. การแสดงบทบาทสมมติ หมายถึง การทดลองสวมบทบาทที่สมมติขึ้นมา โดยเปดโอกาสใหผูแสดงไดพูด
กอน แลวนําไปเปนประเด็นเพื่อวิเคราะหปญหา แลวใหผูแสดงและกลุมชี้ประเด็นวาไดเรียนรูอะไรจากพฤติกรรมของ
ตัวละคร เพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
13. การใชบทเรียนแบบโปรแกรม หมายถึง การเรียนรูดวยตนเองรูปแบบหนึ่งที่ผูเรียนสามารถเรียนรูได
ตามลําดับขั้นตอนความสามารถของตนเอง และแกไขปฏิกิริยาการตอบสนองดวยตนเอง ผูเรียนจะเปนผูปฏิบัติ
กิจกรรมที่ออกแบบไว ทําแบบฝกหัดและไดผลยอนกลับเปนการเสริมแรง
14. เกมการบริหาร หมายถึง การจํานองสถานการณจริงขึ้นมาเพื่อใหผูเรียนไดทดลองเผชิญ เหตุการณ
ผูเรียนจะมีโอกาสฝกวินิจฉัย และคัดเลือกแนวทางการแกปญหาที่เหมาะสม
15. กรณีศึกษา หมายถึง การใหรายละเอียดของสถานการณขอเท็จจริง เพื่อเปนหลักฐานในการอภิปราย
และแกปญหา เปดโอกาสใหผูเรียนไดทดสอบแนวคิดของตนเองกับแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ตองสรางบรรยากาศที่เปด
กวาง มีอิสระและเปนกันเอง ในขั้นการวิเคราะห กรณีตองพิจารณาที่บุคคล สถานการณ วิธีการ ขั้นตอน สิ่งอํานวย
ความสะดวกตาง ๆ วาสิ่งใดที่กระทบตอองคการจะแกไขหรือพัฒนาอยางไร
16. การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง การเรียนรูดวยตนเองรูปแบบหนึ่งที่อาศัย บทเรียนที่ถูก
ออกแบบมาใหผูเรียนเรียนจากคอมพิวเตอร โดยมีเนื้อหาสาระตามที่ผูออกแบบกําหนด ผูเรียนสามารถทําการโตตอบ
กับเครื่อง ทราบผลการปฏิบัติและไดรับการเสริมแรง การเรียนรูจะเร็วหรือชาอยูกับความสามารถของผูเรียน
17. การเรียนรูแบบออนไลน หมายถึง การเรียนรูที่อาศัยคอมพิวเตอรและระบบเครือขายโทรคมนาคม โดย
ผูเรียนจากคอมพิวเตอรลูกขายที่เชื่อมกับระบบเครือขาย สามารถโตตอบกับแมขายซึ่งอยูไกลออกไปไดทันทีหรือ
เกือบจะทันที
18. การฝกประสาทสัมผัส หมายถึง การฝกใหผูเรียนระมัดระวังผลของพฤติกรรมและทัศนคติของตนที่มีตอ
ผูอื่น ชวยใหเขาใจตนเองและผูรวมงานและสรางความสัมพันธเชิงบวก เนนการแกปญหาโดยการทดลอง โดยให
ผูเรียนเขาไปมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น มีการแสดงพฤติกรรมอันเนื่องมาจากประสบการณของตนเพื่อทดสอบความมี
มนุษยของตนกับผูอื่น ผูเรียนจะคิดคนหาคําตอบและประเมินผลยอนกลับที่เปนปฏิกิริยาโตตอบจากผูอื่นและสรุปสิ่ง
ที่ตนเรียนรูจากการทําปฏิสัมพันธภายในกลุม
19. กิจกรรมพัฒนาจิต หมายถึง การฝกปฏิบัติกิจกรรมที่มุงเสริมสรางความมั่นคงทางอารมณ และความ
พลังของจิตใจ ใหมีความสงบเยือกเย็น เชนการฝกสมาธิเพื่อใหจิตใจเหมาะแกการใชสติปญญาในการวิเคราะหสภาพ
การและปญหาในการทํางานและการดําเนินชีวิต
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20. กิจกรรมนันทนาการ หมายถึง การรวมกันทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน การรอง
เพลง การปรบมือเปนจังหวะพรอมกัน การรองเพลงประกอบทาทาง การเลนเกมสั้นๆ เปนตน โดยเนนการทํา
กิจกรรมเปนกลุม เพื่อมุงเปลี่ยนทัศนคติและสรางความสัมพันธ ตลอดจนสรางความสนุกสนานใหกับผูเรียน
21. กลุมทํางาน หมายถึง การฝกการทํางานรวมกัน โดยฝกภาวะความเปนผูนํา ผูตาม การรวมกัน ในการ
วางแผน การคิด และเปนการฝกการตัดสินใจรวมกันในระดับกลุม
22. การสนทนาวงกลม หมายถึง การจัดใหผูเขารวมสนทนานั่งเปนวงกลมเพื่อแสดงทัศนะความรูสึก ความ
คิดเห็นตอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยวิทยากรเปดประเด็นกอน แลวกระตุนใหแตละคนมีสวนรวมในการสนทนา
23. เทคนิค เอไอซี หมายถึง การทํากิจกรรมกลุมรวมกัน 3 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นกําหนดความตองการ
2) ขั้นอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 3) ขั้นแกปญหาหรือควบคุมกระบวนการใหบรรลุเปาหมาย
24. เกมการศึกษา หมายถึง กิจกรรมกลุมที่ชวยใหเกิดการเรียนรูในบรรยากาศที่ตื่นเตน สนุกสนาน ไมเบื่อ
เพื่อชวยพัฒนาทักษะในการทํางานเปนที ม ทักษะในการเปนผูนํา ผูตัดสินใจ พัฒนาไหวพริบ ความคลองตัวและ
ประสาทสัมผัสตางๆ
จากวิธีการพัฒนาภาวะผูนําที่กลาวมาทั้งหมด สามารถเลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลาย ๆวิธีนํามาใช
พัฒนาใหเกิดภาวะผูนําตามความเหมาะ แลวแตสถานการณ โอกาส งบประมาณ และเวลาสําหรับผูนํา ผูตาม ที่
เกี่ยวของกับการศึกษาเพื่อใหเกิดความรู ประสบการณ ทักษะ อันนําไปสูความสามารถ ศักยภาพในการพัฒนางานให
มีประสิทธิภาพตอไป
แนวทางการนําภาวะผูนําทางการศึกษาไปใชประโยชน
ในทุกวงการทั้งเล็กใหญทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน ตางมีความตองการผูนําที่มีวิสัยทัศน มีความรู
ความสามารถในการบริหารจัดการใหองคกรนั้น บริหารงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคทั้งสิ้น สิ่งที่ทําใหความสําเร็จ
เกิดขึ้นไดคือ การมีภาวะผูนําของผูบริหารในการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดการ
ศึกษาก็เชนเดียวกันตองการผูนําที่มีความรู ความสามารถ มีเทคนิควิธีการที่จะจัดการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย
ของชาติ ของหลักสูตร ชุมชนและสังคม ดังนั้นการนําภาวะผูนํามาใชในการศึกษาไดอยางไรนั้น ผูเขียนจึงขอสรุปเปน
ประเด็นไดดังนี้
1. การนําภาวะผูนํามาใชสําหรับผูบริหาร ทั้งผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ ผูอํานวยการโรงเรียน หรือ
รองผูอํานวยการ อธิการบดี รองอธิการบดี หรือผูปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูบริหารการศึกษาทุกระดับ ตั้งแตระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรืออุดมศึกษา ลวนเปนผูที่มีภาระหนาที่ในการจัดการศึกษา ทั้งสิ้น การจะ
บริหารการศึกษาทุกระดับใหสําเร็จไดนั้น ผูบริหารตองมีภาวะผูนํา ตามทฤษฎีภาวะผูนําดานคุณลักษณะ ดาน
พฤติกรรม และทฤษฎีผสมผสานในรูปแบบที่ทันสมัยเหมาะสมกับเหตุการณ สถานการณ รูปแบบสังคมและ
วัฒนธรรมในปจจุบัน ผูที่เปนผูบริหารหรือเตรียมตัวเปนผูบริหารจะไดเตรียมฝกตนเองตามหลักการ ทฤษฎีของภาวะ
ผูนํา ซึ่งถาผูบริหารรูจักบริหารงานโดยใชทฤษฎีภาวะผูนํา ผนวกกับทฤษฎีการบริหารการศึกษา ผสมผสานกับ
เหตุการณ สถานการณไดอยางเหมาะสมจนเกิดผลงานที่มีประสิท ธิภาพ แสดงวาผูนํามีภาวะผูนําทางการบริหาร
สงผลตอประสิทธิภาพของงาน ดังนั้นภาวะผูนําที่นํามาใชกับการบริหารทางการศึกษามีประโยชนโดยตรงตอตัว
ผูบริหารเองซึ่งจะสงผลตองานอยางแนนอนเพราะผูบริหารมีตําแหนงในฐานะผูบังคับบัญชา มีอํานาจในการควบคุม
ผูใตบังคับบัญชาโดยตรงอยูแลว
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2. การนําภาวะผูนํามาใชกับการบริหารงาน องคกรใดที่มีการบริหารที่ดีจะนําความสําเร็จมาให ถาขาด
การบริหารที่ดีก็จะเกิดความลมเหลว นอกจากภาวะผูนําที่มีในตัวผูบริหารเองแลว การบริหารที่มีกลยุทธที่ดีของ
ผูบริหารจะนําความสําเร็จมาให โดยผูบริหารใชหลักการบริหารงานที่ดี มีความเหมาะสมกับบุคคล เหตุการณ
สถานที่ คือเทคนิคการบริหารงานที่ยึดหลักการของภาวะผูนํานั่นเอง
3. การนําภาวะผูนํามาใชกับผูตามหรือผูใตบังคับบัญชา ซึ่งเปนผูปฏิบัติงาน เมื่อไดรับคําสั่ง ไดรั บ
มอบหมายใหปฏิบัติงานใด ๆ ผูใตบังคับบัญชาก็จะมีผูอยูในวงงานที่เปนลูกนองตามลําดับไปเรื่อยๆ ดังนั้น
ผูใตบังคับบัญชาทุกระดับจึงตองมีภาวะผูนําเชนเดียวกันในการปฏิบัติงานที่ตนไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวง เพราะ
ความเปนผูนํายอมมีอยูในตัวของทุกคน ที่สามารถตัดสินใจทํางาน การจัดการศึกษาในปจจุบันและอนาคตมีรูปแบบที่
เปลี่ยนไป เพราะสภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคมวัฒนธรรมเทคโนโลยี และสภาพแวดลอมทางกายภาพที่
เปลี่ยนแปลง ดวยสาเหตุของการเพิ่มจํานวนของประชากร การลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ การแขงขันดานการคา
ของประเทศมหาอํานาจ ฯลฯ ความสามารถของผูบริหารประเทศเทานั้นที่จะนําประเทศของตนใหกาวพนจากความ
ขาดแคลน การตอสูกับภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วและรุนแรง เปนหนาที่ของผูนําประเทศที่จะเพิ่มศักยภาพ
ของประชากรใหมีความสามารถที่จะดํารงชีวิตอยูรอดใหได ทามกลางกระแสการเมือง การเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรมและเทคโนโลยีที่ถาโถมเขามาอยางไมอาจสกัดกั้นไวได ผูที่แข็งแรงกวายอมไดเปรียบผูที่ออนแอ ดังนั้นจึง
เปนหนาที่ของผูบริหารระดับประเทศและกลุม ประเทศในเอเชียที่ตองรวมมือกันในการชวยเหลือกันทางดานการคา
การศึกษา การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เปนตน เรื่องที่ผูบริหารประเทศตองเปลี่ยนแปลงสําคัญที่สุด ก็คือ “การศึกษา”
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 เนนที่การพัฒนาศักยภาพของคน จากแผนฉบับกอนๆ ที่
มุงเนนดานการแขงขันทางเศรษฐกิจ แตไปไมรอดเพราะขาดการพัฒนาศักยภาพของคนเพราะคนเปนผูบริหารจัด
การคา จากรายงานเรื่อง ความสามารถในการแขงขันระดับนานาชาติ พ.ศ. 2541 ของสถาบันระหวางประเทศเพื่อ
การพัฒนาการบริหารจัดการ ซึ่งเปรียบเทียบขีดความสามารถของประเทศไทยกับประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมและ
เริ่มพัฒนาอุตสาหกรรม รวม 46 ประเทศ พบวา ขีดความสามารถของประเทศไทย ป 2541 อยูในอันดับที่ 39 ลดลง
จากป 2540 ซึ่งอยูในอันดับที่ 29 และในดานการศึกษาอยูในอันดับที่ 44 แมวาประเทศไทยจะมีคาใชจายดาน
การศึกษามากถึงรอยละ 4.4 สูงกวาประเทศเพื่อนบานทั้งหมด (สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา. 2548) ประกอบ
กับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติในป 2550 พบวา ผูเรียนในระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค เพียงรอยละ 11.1 , 10.4 มีความรูและทักษะที่จําเปน
ตามหลักสูตร รอยละ 18.2 , 11.4 มีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูรอยละ 28.1 , 24.0
ตามลําดับ ระดับอาชีวศึกษาการผลิตกําลังแรงงานไมสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ผูสําเร็จ
การศึกษาขาดทักษะความรูพื้น ฐานที่ จําเป นตลอดทั้งปญหาการทะเลาะวิ วาท และอัตราการศึ กษาต อระดั บ
อาชีวศึกษาลดลง สวนระดับอุดมศึกษา คุณภาพโดยรวมไมเปนที่นาพอใจ ทั้งเรื่องการจัดการเรียนการสอน การวิจัย
เมื่อเปรียบเทียบระดับนานาชาติ การผลิตกําลังแรงงานระดับอุดมศึกษาไมสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีในสถานประกอบการ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2552)
จากสาระที่กล าวมาทั้ งหมด สรุ ป ได วา สัง คมโลก สัง คมไทยมี การเปลี่ย นแปลงทุ กด าน จํา เป น ที่ผู นํ า
ผูบริหารทุกองคการตองปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองคกร เพื่อใหองคกรนั้นอยูรอด ประเทศไทยจึงเปนประเทศ
หนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงเรียกวา ปฏิรูประบบราชการ ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปการเมือง เปนตน ในวงการศึกษาก็
ปรับกลยุทธการทํางานเสียใหม เชนปฏิรูประเบียบราชการ ปฏิรูปบุคคลและบุคลากร ปฏิรูปการเรียนรู การปฏิรูป
การศึกษานั้นไดดําเนินการมาครบรอบ 9 ป แตผลการประเมินคุณภาพผูเรียนออกมายังไมเปนที่นาพอใจ ในทาง
ตรงกันขามคุณภาพผูเรียนมีแนวโนมลดลงในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ตัวบงชี้ของความไมสําเร็จ (หลีกเลี่ยงใชคําวา
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ลมเหลว) อยางที่ควรจะเปน เปนเครื่องบงบอกถึงภาระของผูรับผิดชอบในการจัดการศึกษาในรอบที่สอง ( พ.ศ.
2552 – 2561) หรือในทศวรรษหนา วาตองรวมมือกันในการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบใหมใหสอดคลองกับ
สภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ผูที่เปนบุคคลสําคัญในการจัดการคือ ผูบริหารการศึกษา ที่มิใชเพียงอยูในตําแหนง
หรือไดรับมอบหมาย แตผูบริหารยุคใหม ตองเปนผูบริหารมืออาชีพ ที่มีภาวะของความเปนผูนําสูง ประกอบดวย
การเปนผูนําทั้งจิตและวิญญาณ จึงจะนําพาองคกรฝาฝนกับวิกฤติที่เกิดขึ้นไดในขณะนี้

สรุป
ภาวะผูนําผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ มีลักษณะความเปนภาวะผูนําผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ
1. คุณลักษณะ เปนผูมีความรู ความสามารถ มีทักษะการพูด มีบุคลิกลักษณะที่ดี
2. พฤติกรรม มีลักษณะเดนชัดทางพฤติกรรม เชน พูดดี, มีมนุษยสัมพันธดี เปนตน
3. สถานการณ ทําใหเกิดภาวะผูนําได เชน เรื่องปญหาพลังงาน, ปญหาสงคราม, จะสงผลผลกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติของผูมีภาวะผูนําผูบริหารสถานศึกษาที่ดี
1. ความรู (Knowledge) การเปนผู นํานั้น ความรูเปนสิ่ งจําเปนที่สุด ความรูในที่นี้มิได หมายถึงเฉพาะ
ความรูเกี่ยวกับงานในหนาที่เทานั้น หากแตรวมถึงการใฝหาความรูเพิ่มเติมในดานอื่นๆ ดวย การจะเปนผูนําที่ดี
หัวหนางานจึงตองเปนผูรอบรู ยิ่งรอบรูมากเพียงใด ฐานะแหงความเปนผุนําก็จะยิ่งมั่นคงมากขึ้นเพียงนั้น
2. ความริเริ่ม (Initiative) ความริเริ่ม คือ ความสามารถที่จะปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดในขอบเขตอํานาจหนาที่ได
ดวยตนเอง โดยไมตองคอยคําสั่ง หรือความสามารถแสดงความคิดเห็นที่จะแกไขสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหดีขึ้น หรือเจริญขึ้นได
ดวยตนเอง ความริเริ่มจะเจริญงอกงามได หัวหนางานจะตองมีความกระตือรือรน คือมีใจจดจองานดี มีความเอาใจใส
ตอหนาที่ มีพลังใจที่ตองการความสําเร็จอยูเบื้องหนา
3. มีความกลาหาญและความเด็ดขาด ( Courage and firmness) ผูนําที่ดีจะตองไมกลัวตออันตราย ความ
ยากลําบาก หรือความเจ็บปวดใดๆ ทั้งทางกาย วาจา และใจผูนําที่มีความกลาหาญ จะชวยใหสามารถผจญตองาน
ตางๆ ใหสําเร็จลุลวงไปได นอกจากความกลาหาญแลว ความเด็ดขาดก็เปนลักษณะอันหนึ่งที่จะตองทําใหเกิดมีขึ้นใน
ตัวของผูนําเองตองอยูในลักษณะของการ “กลาไดกลาเสีย” ดวย
4. การมีมนุษยสัมพันธ (Human relations) ผูนําที่ดีจะตองรูจักประสานความคิด ประสานประโยชน
สามารถทํางานรวมกับคนทุกเพศทุกวัย ทุกระดับการศึกษาได ผูนําที่มีมนุษยสัมพันธดีจะชวยใหปญหาใหญเปน
ปญหาเล็กได
5. มีความยุติธรรมและซื่อสัตยสุจริต ( Fairness and Honesty) ผูนําที่ดีจะตองอาศัยหลักของความถูกตอง
หลักแหงเหตุผลและความซื่อสัตยสุจริตตอตนเองและผูอื่น เปนเครื่องมือในการวินิจฉัยสั่งการ หรือปฏิบัติงานดวยจิต
ที่ปราศจากอคติ ปราศจากความลําเอียง ไมเลนพรรคเลนพวก
6. มีความอดทน (Patience) ความอดทน จะเปนพลังอันหนึ่งที่จะผลักดันงานใหไปสูจุดหมายปลายทางได
อยางแทจริง
7. มีความตื่นตัวแตไมตื่นตูม ( Alertness ) ความตื่นตัว หมายถึง ความระมัดระวัง ความสุขุมรอบคอบ
ความไมประมาท ไมยืดยาขาดความกระฉับกระเฉง มีความฉับไวในการปฏิบัติงานทันตอเหตุก ารณ ความตื่นตัวเปน
ลักษณะที่แสดงออกทางกาย แตการไมตื่นตูม เปนพลังทางจิตที่จะหยุดคิดไตรตรองตอเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้น รูจัก

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น



ใชดุลยพินิจที่จะพิจารณาสิ่งตางๆ หรือเหตุตางๆไดอยางถูกตองพูดงายๆ ผูนําที่ดีจะตองรูจักควบคุมตัวเองนั่นเอง
(Self control)
8. มีความภักดี (Loyalty) การเปนผูนําหรือหัวหนาที่ดีนั้น จําเปนตองมีความจงรักภักดีตอหมูคณะ ตอ
สวนรวมและตอองคการ ความภักดีนี้ จะชวยใหหัวหนาไดรับความไววางใจ และปกปองภัยอันตรายในทุกทิศไดเปน
อยางดี
9. มีความสงบเสงี่ยมไมถือตัว (Modesty) ผูนําที่ดีจะตองๆไมหยิ่งยโส ไมจองหอง ไมวางอํานาจ และไม
ภูมิใจในสิ่งที่ไรเหตุผลความสงบเสงี่ยมนี้ ถามีอยูในหัวหนางานคนใดแลว ก็จะทําใหลูกนองมีความนับถือ และให
ความรวมมือเสมอ
บทบาทของภาวะผูนําผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ
1. จะตองเปนผูใหคําปรึกษาหารือในสิ่งที่ถูกตอง เหมาะสม และเปนธรรมเปนผูนําทางปญญา รอบรูดานใด
ดานหนึ่งชัดเจนอาศัยความรูประสบการณที่ดีในอาชีพ
2. ตองเปนผูจูงใจผูอื่นใหปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตอง เปนตัวแบบ ตัวอยางที่ดีผูนําจึงตองปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดี
ผูนําตองเปนผูยอมรับจากผูอื่น
3. ตองเปนนักพัฒนา เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ทําประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตนไมเห็นแกตัวและ
พวกพองตนเอง เปนนักพัฒนา มีความคิดเชิงบวก มองโลกในแงดี
4. บทบาทในเชิงบริหาร วิชาการ แกปญหาได
5. บทบาทในการเปนบุคคลที่มีความรอบรู เฉลียวฉลาด อารมณมั่ นคง มีความฉลาด มีอารมณดี และมี
คุณธรรมและจริยธรรมสูง
บทบาทของภาวะผูนําผูบริหารสถานศึกษายุคใหม
บทบาทของผูนํ าเป น การแสดงออกโดยอิส ระที่ มีผลดีตอผู อื่นหรือสั งคม เช น การตัด สินใจการจูง ใจให
คนทํางาน การแสดงออกทางความคิด การพูด พฤติกรรมทางอารมณการอยูรวมกับบุคคลอื่นในสังคม เปนตน
1. เปนผูชี้นําใหคําปรึกษาหารือในสิ่งที่ถูกตองเหมาะสมและเปนธรรม
ในสังคมแหงความรูมีความตองการบุคคลที่มีความรู ความสามารถชี้นํา หรือใหคําปรึกษาในฐานะเปน
ผูชํานาญการหรือผูเชี่ยวชาญเปนผูนําทางปญญายอมเปนผูรอบรูในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ชัดเจนเรียกวา ระดับมืออาชีพ
(Professional) เชนครูมืออาชีพ ผูบริหารมืออาชีพ นักธุรกิจมืออาชีพ เปนตน คุณลักษณะมืออาชีพประกอบดวย
ความรูและประสบการณ รวมทั้งเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพของตนเอง
2. เปนผูจูงใจใหผูอื่นปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตองตามตัวแบบหรือตัวอยางที่ดีได
ผูนําจึงตองปฏิบัติตนเปนตัวแบบที่ดี ทําใหผูอื่นเชื่อถือ ศรัทธายอมรับในบุคลิกภาพ ความคิดเห็น และ
ยอมรับในพฤติกรรมดังกลาว การจูงใจไมใชเพียงแตการพูดเพื่อใหผูอื่นเชื่อและปฏิบัติตามเทานั้นแต ผูนํายังตอง
แสดงพฤติกรรมที่ทําใหเปนตัวอยางที่นาเคารพ ศรัทธาทําใหผูอื่นรับรูและปฏิบัติตาม เกิดความเชื่อ ความชอบ และ
ชื่นชม
3. เปนผูพัฒนาใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่พึงประสงคขององคการหรือสังคม
ผูนําจําเปนตองมีวิสัยทัศน มองไกลในอนาคตและทําประโยชนเพื่อสวนรวมมากกวาสวนตัว ไมเห็นแกตัว
และพวกพองตนเองมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมและเปนผูพัฒนา ใหสังคมอยูอยางมีความสุขสรางความสามัคคี
ความเอื้อเฟอเผื่อแผตอผูอื่น และมีความคิดเชิงบวกมองโลกในทางดี ทําตนใหเปนประโยชนแกสังคม
สิ่งที่จะพิจารณาความภาวะเปนผูนําผูบริหารสถานศึกษา
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1. ผูนํามีผูใตบังคับบัญชา ไมใชผูบริหารทั้งหมดที่เปนผูนํา ผูบริหารมีผูใตบังคับบัญชาที่ตองใหการนิเทศ แต
ถาบุคคลเหลานี้ไมเต็มใจยอมรับหรือปฏิบัติตามการนิเทศแสดงวา ผูบริหารมิไดเปนผูนํา ผูใตบังคับบัญชา อาจปฏิบัติ
ตามเพราะเกิดความกลัวก็ได แตมิใชการปฏิบัติตามเพื่อสนองตอบภาวะผูนําในลักษณะที่เหมือนกันนั้น ไมใชผูนําทุก
คนที่เปนผูบริหาร ผูนําอาจไมใชผูบริหารก็ได ตัวอยางเชน ผูนําที่ไมเปนทางการในกลุมการทํางานเปนผูนํามีภาวะ
ผูนําแตไมไดเปนผูบริหาร
2. ผูนําตองเปนผูตัดสินใจ Zaleznik ไดชี้ใหเห็นถึงความแตกตางของความคาดหวังของพฤติกรรมของ
ผูบริหารกับผูนํา ผูบริหารถูกคาดหวังใหเปนผูตัดสินใจและผูแกปญหา บรรดาผูบริหารทั้งหลายใชความคิดในการ
วิเคราะหในขบวนการที่จะนําใหเปาหมายขององคการประสบผลสําเร็จ ผูนําถูกคาดหวังวาตองเปนบุคคลที่นานับถือ
มีทรรศนะกวางไกล จะทําใหผูรวมงานมีความหวังและมีความคาดหวังสูง
3. ผูนําตองรูใจลูกนอง ทั้งผูบริหารและผูนําตองรูความตองการขององคการและความตองการของสมาชิก
อยางไรก็ตาม ผูบริหารตองปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายขององคการในขณะที่ผูนําตองรูความตองการของสมาชิก
ผูบริหารไมสามารถจะเปนผูบริหารที่ดีได ถาไมทราบเปาหมายขององคการ ผูนําก็ไมสามารถเปนผูนําที่ดีไดถาไม
ทราบความตองการและความพึงพอใจของสมาชิกของตนเองได
ภาวะผูนํากับการเปนผูบริหารสถานศึกษาที่ดี
การบริหารเปนเรื่องที่เกี่ยวกับคนและงาน เปนสิ่งที่มีความสําคัญตอการบริหารงานดังนั้นจึงตองใชการ
ปกครองอยางมีศิลปะ เพื่อใหสามารถครองใจคนและไดผลงานที่มีประสิทธิภาพเกิดคุณภาพ ถือวาเปนศาสตรและ
ศิลปในการทํางานใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว การดูแล การจูงใจจะตองนํากอนทําเปน
ตัวอยางตลอดจนสรางภาพลักษณขององคกรใหเปนที่ชื่นชมยินดี
ผูนําทางการศึกษา จะ ตองใชความรูความสามารถนําไปสูผลงานทางวิชาการในการพัฒนางานหรือผลงาน
เพื่อเปนประโยชนตอตนเองและองคกรใหประสบความสําเร็จได ตองอาศัยเทคโนโลยี และมีความรูที่กวาง มีความ
ตื่นตัวเปนลักษณะที่แสดงออกทางกาย แตการไมตื่นตูมเปนพลังทางจิตที่จะหยุดคิดไตรตรองตอเหตุการณตางๆ ที่
เกิดขึ้นรูจักใชดุลยพินิจที่จะพิจารณาสิ่งตางๆ หรือเหตุตางๆไดอยางถูกตองหรือกลาวไดวาผูนําที่ดีจะตองรูจักควบคุม
ตัวเองนั่นเอง (Self Control)

เอกสารอางอิง
กัลยรัตน เมืองสง. (2550). รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. วิทยานิพนธ
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา.
เอกสารประกอบการสัมมนาระดมความคิดเห็นระดับภาค เรื่อง "แนวคิดและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10". สวนที่ 1 ... ฉบับที่ 10 ( พ.ศ. 2550 - 2554 ) วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2549
ณ โรงแรมปรินซ พาเลช มหานาค กรุงเทพมหานคร. Presentation (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 10 · สรุปสาระสําคัญ (ราง)
ธีระ รุณเจริญ. (2552). การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษา. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : บริษัท ธนา-เพรส จํากัด
ประชุม รอดประเสริฐ . (2552). แนวโนมภาวะผูนํ าทางการบริหารการศึ กษา. นครราชสีมา : บั ณฑิต วิทยาลั ย
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา. อัดสําเนา.
ไพฑูรย สินลารัตน. (2550). การเปลี่ยนผานการศึกษาตามหลัก”สัตตศิลา”. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตรจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น



การพัฒนาภาวะผูนําเชิงพุทธของผูบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัย
สงฆในเขตพื้นทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
DEVELOPMENT OF BUDDHIST LEADERSHIP FOR ADMINITRATIONS OF
MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAYA UNIVERSITY MONASATIC
COLLEGES IN THE AREA LOWER NORTHEAST

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

ปรธภร ปุระกัน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดน ชะเนติยัง

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) องคประกอบภาวะผูนําเชิง ของผูบริหารมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง2) การพัฒนาาภาวะผูนําเชิง
ของผูบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ และแบบสอบถาม วิเคราะหดวยเทคนิคเดลฟาย (Delphi
Techniques) จํานวนผูตอบแบบสอบถาม120 ทานและผูทรงคุณวุฒิจํานวน 21 ทาน สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คารอยละ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาพิสัยระหวางควอไทล
ผลการวิจัยพบวา 1) องคประกอบภาวะผูนําเชิงพุทธของผูบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ประกอบดวย 3 ดาน คือ ดานวิสัยทัศน
ดานความชํานาญ และดานมนุษยสัมพันธ และ 2) การพัฒนาภาวะผูนําเชิงพุทธผูบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ควรมีพัฒนาทั้ง 3 ด าน ซึ่งใน
ดานวิสัยทัศนการสรางวิสัยทัศนในองคการ มีความรูความสามารถ มีการวางแผน สนับสนุนการฝกอบรม มีแนว
ความ คิดใหมๆ สามารถวิเคราะหสถานการณใหความชวยเหลือ มีเปาหมายที่ชัดเจน ทุมเทเพื่อคุณภาพมีความรู
ความสามารถ สวนในดานความชํานาญ มีความหมั่นเพียรในการฝกฝน เทคนิค ความถูกตองของงาน และใน
ดานมนุษยสัมพันธ การเปนผู มีความสุภาพ ออนโยน เอาใจใสกระตือรือรน มีใจผูกพันอยูกับงาน ความเปน
กันเอง ควบคุมอารมณไดดีใหมีการปฏิบัติในระดับที่มากขึ้น ถึงแมปจจุบันจะมีการปฏิบัติในระดับมากก็ตาม
คําสําคัญ : การพัฒนา ; ภาวะผูนําเชิงพุทธ ; ผูบริหาร
ABSTRACT
The purposes of this study were to research study was the following Objectives : 1)
to study the components of The Buddhist Leadership Development Model of
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Buddhist college In the lower Northwestern
region 2) to present The Buddhist Leadership Development Model of
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Buddhist college In the lower Northwestern
region. The research methodology consisted of three steps process was 3 steps.They were :
1) study related research papers To determine research 2) Create a pattern of Buddhist
Leadership Development Model of Mahachulalongkornrajavidyalaya University Buddhist
college In the lower Northwestern region. With Delphi technique (Delphi Techniques) 3)
Evaluated the opinions of school administrators Director, Deputy Director, Course
President, Section Chief, Instructor , Authorities 120 people. Statistics used in data analysis
: Percentage, Median, Mode ,Standard Deviation and Inter quartile range values.
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The research results revealed that all the experts had a consensus that 21 leading
leadership experts agree with the director of The Buddhist Leadership Development
Model of Mahachulalongkornrajavidyalaya University Buddhist college In the lower
Northwestern region such as 1) Vision is a declaration of an organization ’objectives,
intended to guide its internal decision-making.2) Expertise is expert knowledge, skills
and personal characteristics and exceptional performance. 3) Human Relations is being
able to adapt to any situation will be better co- worker, help be more successful and
productive . Executive Colleges, Provincial Buddhist Office, Provincial Culture,
Lecturer, Supervisor, authorities of the Buddhist college in the Lower Northeastern
Region have a comment that It is a very good overall level.
Keyword (s) : Development ; Buddhist Leadership ; School Administrators

บทนํา
การศึกษาถือ ไดวาเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญเปนระดับตนๆ ในการพัฒนาขับเคลื่อนประเทศ ทั้งนี้
ภายใตระบบการศึกษา อาจกลาวไดวาสถาบันการศึกษาเปนกลไกสําคัญภายใตระบบดังกลาว ทั้งนี้สถาบัน
การศึกษาจึงจําเปนตองมีมาตรฐานที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาทุกประเภท และทุกระดับ มีภารกิจเกี่ยวกับ
การจัดและสงเสริมการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงคุณภาพและความเปนเลิศทางการศึกษา มีอํานาจ
หนาที่ในการจัดทําขอเสนอแนวนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรของทุกระดับ อยางไรก็ดี มาตรฐาน
ดังกลาวยังคงมีจุดดอยกลาว คือ ในสภาวะของโลกปจจุบัน มีความเปลี่ยนแปลงไปทางสังคมอยางมากมาย ทําให
มนุษยทุกคนมีบทบาทและความสําคัญมากยิ่งขึ้นในสังคม บุคคลทั้งชาย หญิง เด็ก ผูใหญ ทุกเพศทุกวัย ตางมี
ฐานะและบทบาททางสังคม มีความสัมพันธและเกี่ยวพันกัน จนเปนที่มาของการศึกษา มีภารกิจเกี่ยวกับการจัด
และส ง เสริม การศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา โดยคํ า นึ ง ถึ ง คุ ณ ภาพและความเป น เลิ ศ ทางด า นการศึ กษาใน
ระดับอุดมศึกษา มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําขอเสนอแนวนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการศึกษา
ทุกระดับ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดให
กระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจที่เกี่ยวกับการสงเสริม และกํากับดูแลการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท
กําหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา
และมีความตองการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเอง
ได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญทั้ง ความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสม
ของแตละระดับการศึกษา จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ ในการบริหารกิจการใดๆ
ก็ตามไมวาจะเปนการบริหารรัฐกิจ บริหารธุรกิจ ผูบริหารในฐานะผูนําขององคการจะตองมีภาระหนาที่ที่จะตอง
สรางความรวมมือรวมใจกันเปนอยางดีในการทํางานรวมกันเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค บุคคลที่มีอํานาจในการ
ติดตอสัมพันธระหวางบุคคล มีอิทธิพลเหนือผูตาม สามารถจูงใจคนใหปฏิบัติตามความคิดเห็น ความตองการ
หรื อ คํ า สั่ ง ของเขาได มี อิ ท ธิ พ ลเหนื อ การปฏิ บั ติ ก ารหรื อ พฤติ ก รรมของผู อื่ น มี ห น า ที่ ค วบคุ ม ตรวจตรา
ประสานงาน วินิจฉัยสั่งการโนมน้ําใจผูใตบังคับบัญชาใหทําหนาที่ของตนอยางดีที่สุด มีประสิทธิภาพสูงสุด
สามารถทํางานรวมกับผูอื่น โดยเปนผูชักจูงใหผูอื่นที่เกี่ยวของรวมแรง รวมใจทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้ง
ไวดวยความสมัครใจ มีความกระตือรือรนมุงใหไดผลงานดียิ่งขึ้น
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ผูนําเปนผูที่มีความสามารถเปนพิเศษเหนือกวาบุคคลอื่น ในกลุมชนขององคการนั้น เปนบุคคลที่ มี
ความรู ความสามารถ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือรอบรูงานในหนาที่ สามารถใชศาสตร ศิลปะในการจูงใจใหคนอื่นๆ
คลอยตาม ทําตาม และรวมมืออยางศรัทธา นับถือ ตามแนวทางที่ใหกระทํา ดวยความเต็มใจอยางประสาน
สัมพันธกันจนงานสําเร็จบรรลุเปาหมายของกลุมไดอยางมีประสิ ทธิภาพยิ่ง ผูบริหารงานที่ดีจะตองมีวิธีการ
บริหารงานที่จะทําใหชนะใจลูกนอง คุณลักษณะผูบริหาร คือ จะตองมีความหนักแนนมั่นคงและสามารถเปนเสา
หลักในการสรางความเชื่อมั่นใหแกลูกนองได มีความสามารถในการแบงงานใหลูกนองทําตามความชํานาญของ
แตละบุคคล และรูจักกระจายอํานาจใหแกลูกนองไดชวยแบงเบาภาระของตนเอง ดังนั้นผูบริหารงานที่ดีจึงเปนผู
ที่คอยดูแลภาพรวมในการทํางานของบุคคลในองคการ
การบริ ห ารคน มี ป ฏิ สั ม พั น ธ อ ย า งเหมาะสมกั บ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ ง 4 กลุ ม คื อ ความสั ม พั น ธ กั บ
ผูบังคับบัญชา ทําใหไดรับความเชื่อถือและปฏิบัติงานตามประสงค โดยตองมีความจริงใจซื่อตรงและรูจักการทํา
ความเขาใจคําสั่ง ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา โดยมีความเที่ยงธรรมใหเวลาใหโอกาส ใหอภัย ใหขอแนะนํา
ชวยเหลือแกปญหา มีความเขาใจในความแตกตางของคนความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ตองพยายามปรับตัวให
เขากับเพื่อนรวมงานดวยความรูสึกเอื้ออาทร เอื้อเฟอเผื่อแผ รูจักประสานงานประสานใจ ดวยความนุมนวลนอบ
นอม แนวแน และหนักแนน การทํางานมีความยืดหยุนเกิดความรูสึกประสานไดอยางคลองตัว ความสัมพันธกับ
ประชาชนตองทราบปญหาความตองการของประชาชนใหไดรับขอมูลขาวสารอยางถูกตอง โดยขาราชการที่ดี
ตองรูจักสํานึกในการบริการประชาชนไมใชบริการแตพวกเดียวกัน
การบริหารจัดการที่ดี คือการใชทรัพยากรขององคการวางแผน การจัดการ การจูงใจ การควบคุม
ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรวัตถุ ใหเกิดประโยชนสูงสุด และบรรลุเปาหมายขององคการดวยดี องคการที่มี
การบริหารจัดการที่ดีจะสงผลใหเกิดการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ เรียกวา “ประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการทีมงาน” นั่นเอง การวิเคราะหและการบริหารจัดการทีมงานนั้น จําเปนตองมีการกําหนดกติกาการ
ปฏิบัติงานรวมภายในทีมงาน หากไมมีการกําหนดกติกาไวในเบื้องตน บุคลากรก็จะปฏิบัติงานตามแบบแผนเดิม
ที่เคยทําหรือเคยเปน และสิ่งที่สําคัญ อีกประการหนึ่ง ก็คือ เมื่อลงมือปฏิบัติงานแลวตองตรวจสอบดูอยาง
ละเอียดวา บุคลากรไดปฏิบัติงานดังกลาวตามกติกา ที่ตั้งไวหรือไม เปาหมายที่กําหนดไวกับผลงานที่ไดรับมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตรงกับความตองการขององคการนอยเพียงไร การศึกษา เปนกระบวนการเรียนรูเพื่อ
ความเจริญงอกงาม ของบุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม
การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรู อันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม
การเรีย นรู และป จ จั ย เกื้อ หนุ น ให บุ ค คล เรีย นรูอ ย า งต อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต ซึ่ ง สถานศึ ก ษาต อ งมี ก ารพั ฒ นา
กระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ สงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับ
ผูเรียน ในแตละระดับการศึกษาใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ ในสังกัดจํานวน วิทยาเขต 10
แหง ประกอบดวย วิทยาเขตหนองคาย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วิทยาเขตเชียงใหม วิทยาเขตขอนแกน วิทยา
เขตนครราชสีมา วิทยาเขตอุบลราชธานี วิทยาเขตแพร วิทยาเขตสุรินทร วิทยาเขตพะเยา วิทยาเขตบาฬีศึกษา
พุทธโฆส และวิทยาเขตนครสวรรค นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีวิทยาลัยสงฆอยูใน
กํากับจํานวน 16 แหง วิทยาลัยฆเลย วิทยาลัยนครพนม วิทยาลัยสงฆลําพูน วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช วิทยาลัย
สงฆบุรีรัมย วิทยาลัยสงฆปตตานี วิทยาสงฆนครนานเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร วิทยาลัยสงฆนคร
ลําปาง วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ วิทยาลัยสงฆราชบุรี วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี วิทยาลัยสงฆพอขุนผา
เมือง และวิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ
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จากขางตนผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา “การพัฒนาภาวะผูนําเชิงพุทธของผูบริหารมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง” เพื่อตองการทราบถึง
องคประกอบของภาวะผูนําเชิงพุทธของผูบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆในเขต
พื้ น ที่ ภ าคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล า ง เพื่ อนํ า เสนอรู ป แบบการพั ฒ นาภาวะผู นํ า เชิ ง พุ ท ธ ของผู บ ริ ห าร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง เปนขอมูล
สําหรับการเผยแพรสูการพัฒนาภาวะผูนําเชิงพุทธของผูบริหารวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆทั่วประเทศ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพตอไปในอนาคต
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วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาภาวะผูนําเชิงพุทธของผูบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ผูวิจัยดําเนินการศึกษา โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. เครื่องมือการวิจัย
1.1 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาภาวะผูนําตามหลักพุทธธรรม
สภาพทั่วไปของลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆในเขต
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง รวมทั้งหลักธรรมที่ประยุกตใชการบริหารงาน คือ หลักปาปณิกธรรม 3
ประกอบดวย ดานวิสัยทัศน (จักขุมา) ดานความชํานาญ (วิธูโร)ดานมนุษยสัมพันธ (นิ สสยสัมปนโน) เพื่อใหการ
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พัฒนาภาวะผูนําเชิงพุทธของผูบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆตอนลาง และสราง
องคความรูใหมที่เกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงพุทธ
1.2 สรางแบบสัมภาษณ และแบบสอบถามแบบประมาณคาเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผูนําเชิงพุทธของ
ผูบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
ใหครอบคลุมเนื้อหา จักขุมา (มีวิสัย ทัศนกวางไกล) วิ ธูโร (เชี่ยวชาญในงาน) และนิสสยสัมปนโน (มีมนุษ ย
สัมพันธ)
1.3 ตรวจสอบความเที่ ย งเชิ ง เนื้ อ หา (Content Validity) ของแบบสอบถามหลั ง จากสร า ง
แบบสอบถามเสร็จแลว โดยนําแบบสอบถามไปใหคณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาเพื่อตรวจสอบความ สมบูรณ
ของเนื้ อหากอนที่ จ ะส ง ใหผู เชี่ ย วชาญตรวจสอบอีกครั้ง ผู เชี่ ย วชาญจํ า นวน 5 คน หลั ง จากนั้ น นํ า ผลการ
ตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ มาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Congruence : IOC) เทากับ 1.00
1.4 การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยการทดลองใช (Try Out) กับ
บุคลากรจํานวนไมต่ํากวา 30 คน ที่มิใชกลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ
ผูอํานวยการสํานักงานพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ วัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ ประธานหลักสูตรสาขาวิชา อาจารย
หัวหนาสวนงาน และเจาหนาที่
1.5 นําแบบสอบถามที่ไดไปเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล และนําเสนอในรูปแบบรายงาน
2. การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดแบงการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ
ตามขั้นตอน ดังนี้
ครั้งที่ 1 เปนแบบสัมภาษณในลักษณะคําถามเปด เพื่อใหผูเชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นวิเคราะหและ
วิจารณอยางกวางขวางในทุกประเด็น จากผูทรงคุณวุฒิ 21 คน การรวมขอมูลครั้งที่ 1 นี้อาจใชการสัมภาษณ
แบบไมเปนทางการ พูดคุยสนทนากับผูเชี่ยวชาญโดยมีรายการตั้งคําถามเปดนําแทนการสงคําถามไปใหก็ไดซึ่งจะ
ทําใหไดความคิดเห็นอยางกวางขวางและตรงประเด็นที่ผูวิจัยตองการ
ครั้งที่ 2 ใชแบบสอบถามฉบับใหมที่ไดจากการรวบรวมความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่ตอบคําถามเปด
ในครั้งที่ 1 มาสรางเปนคําถามปด ซึ่งจะสรางเปนคําถามแบบประเมินคา (Rating Scale Questionnaire) แลว
สงใหผูเชี่ยวชาญตอบ
ครั้งที่ 3 กอนสงใหตอบครั้งที่ 3 จะตองนําคําถามครั้งที่ 2 มาวิเคราะหหาคามัธยฐานและพิสัยควอไทลของ
คําถามแตละขอแลวใชขอคําถามเดิมนั้นสรางเปนแบบสอบถามฉบับใหม โดยเพิ่มคามัธยฐานกับพิสัยควอไทลไว
พรอมกับบอกใหผู เชี่ยวชาญท านนั้ นทราบว า ผลการตอบครั้งที่ 2 ทานตอบอยูตํ าแหนงใดและผู เชี่ยวชาญนั้ น
ทบทวนคําตอบและตอบกลับอีกครั้ง ซึ่งในการตอบครั้งนี้ผูเชี่ยวชาญแตละคนจะทราบวาตนมีความคิดเห็นแตกตาง
หรือไม แตกต างไปจากความคิดเห็นของผู เชี่ยวชาญทั้ งหมดเพี ยงไรและจะได พิจารณาว าตนเห็น ด วยกับความ
สอดคลองในความของผูเชี่ยวชาญคนอื่นๆ หรือไม หากไมเห็นดวยก็ใหแสดงเหตุผลประกอบยืนยันคําตอบเดิมนั้น
ครั้งที่ 4 นําคําตอบที่ไดในครั้งที่ 3 มาวิเคราะหหาคามัธยฐานและพิสัยควอไทลใหมและจัดพิมพคาใหม
เชนเดียวกับครั้งที่ 3 แลวจัดสงไปใหผูเชี่ยวชาญตอบใหมอีกครั้งเปนครั้งสุดทายซึ่งทําเหมือนครั้งที่ 3
3. การวิเคราะหขอมูล
วิเคราหดวยเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) จาก ผูทรงคุณวุฒิ 21 ทาน สถิติที่ใชวิเคราะห
ขอมูล คือ คามัธยฐาน (Median) คาฐานนิยม (Mode) และคาพิสัย ควอไทล (Inter quartile Range) ของแต
ละขอคําถามที่ไดจากกลุมผูเชี่ยวชาญและของผูเชี่ยวชาญแตละคนจากนั้นสงแบบสอบถามรอบที่ 2 พรอมทั้ง
รายงานใหผูเชี่ยวชาญทราบเกี่ยวกับคามัธยฐาน คาฐานนิยมและคาพิสัยควอไทลของแตละขอคําถามที่วิเคราะห
ไดจากคําตอบของกลุมผูเชี่ย วชาญและที่วิเคราะหไดจากคําตอบของผูเชี่ยวชาญคนนั้นรวมทั้งคําตอบเดิมของ
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กลุมผูเชี่ยวชาญคนนั้น เพื่อเปดโอกาสใหผูเชี่ยวชาญไดทราบความเหมือนและความแตกตางระหวางคําตอบของ
ตนเองและของกลุมผูเชี่ยวชาญสําหรับนํามาใชประกอบพิจารณาการตัดสินใจยืนยันหรือเปลี่ยนแปลงคําตอบของ
ตน หากผูเชี่ยวชาญยังยืนยันคําตอบเดิม แตเปนคําตอบที่มีคาอยูนอกพิสัยควอไทล ผูเชี่ยวชาญคนนั้นตองให
เหตุผลประกอบ (บุญใจ ศรีสถิตนรากูล. 160-161)

ผลการวิจัย
1. จากการศึกษาวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้ง 21 คน พบวาการพัฒนาภาวะผูนําเชิงพุทธ
ของผูบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง มีองคประกอบ 3 ดาน คือ ดานวิสัยทัศน ดานความชํานาญ และดานมนุษยสัมพันธ ซึ่งในแตละดานมี
ขอคําถามมีคามัธยฐาน ตั้งแต 4 ขึ้นไป และมีคาพิสัยระหวางควอไทล 1 ลงมา จึงกลาวไดวา ผูเชี่ยวชาญทั้ง 21
คน มีความคิดเห็นสอดคลองกัน
2. การพัฒนาภาวะผูนาํ เชิงพุทธผูบ ริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆในเขต
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ควรมีพัฒนาทั้ง 3 ดาน คือ ดานวิสัยทัศน ดานความชํานาญ และดาน
มนุษยสัมพันธ ใหมีการปฏิบัติในระดับที่มากขึ้น ถึงแมปจจุบันจะมีการปฏิบัติในระดับมากก็ตาม

อภิปรายผล
จากการวิเคราะหองคประกอบภาวะผูนําเชิงพุทธผูบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ผูวิจัยไดนําผลการวิจัยมาอภิปรายตามวัตถุประสงค
ของการวิจัย ดังนี้
องคประกอบที่ 1 ดานวิสัยทัศน (จักขุมา) ของผูบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง นักบริหารจะทําหนาที่สําเร็จลุลวงไปดวยดีจะตองมี
คุณสมบัติ ดานวิสัยทัศน จักขุมา คือ ตองเปนผูมีวิสัยทัศน ในองคการรวมถึงการมีเจตคติที่เหมาะสมกับตําแหนง
หนาที่ และมีความรูความสามารถ มีการวางแผนการดําเนินการและพอใจในการบริหารจัดการ สนับสนุนการจัด
บุคลากรในการเขารับการฝกอบรมกับหนวยงานภายนอกอยางสม่ําเสมอ มีแนวความคิดที่สอดคลองกับแนวโนม
ในอนาคต ในหนาที่ความรับผิดชอบที่จะประสบความสําเร็จ สามารถวิเคราะหสถานภาพปจจุบันของหนวยงาน
และเต็ ม ใจที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านกั บ องค ก ร ให ค วามช ว ยเหลื อ และร ว มมื อ กั บ ผู อยู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชา อย า งเต็ ม
ความสามารถ มีเปาหมายที่ชัดเจนและมีความพอใจในงานที่ปฏิบัติอยู ทุมเทเพื่อคุณภาพของผลงานที่ปฏิบัติ
ใฝใจรักที่จะปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหไดผลดีขึ้น กําหนดทิศทางที่จะดําเนินงานขององคกร โดยมีจุดหมาย
ปลายทางที่ชัดเจนและมีสวนร วมในการบริหารจัดการ สนับสนุนมุงเนนผูรับบริการเปนสําคัญ เพื่อใหมีการ
ปฏิบัติงานที่ดีอยางสม่ําเสมอ และนําหลักธรรมจักขุมาของพระพุทธองคมาใชในการปฏิบัติงาน คุณลักษณะขอนี้
ตรงผลการวิจัยซึ่งผูวิจัยจะขออภิปรายขอคนพบในประเด็นสําคัญที่สอดคลองกับคุณลักษณะดานจักขุมา คือ การ
สรางวิสัยทัศนในองคการ มีความรูความสามารถ มีการวางแผน สนับสนุนการฝกอบรม มีแนวความ คิดใหมๆ
สามารถวิเคราะหสถานภาพ ใหความชวยเหลือ มีเปาหมายที่ชัดเจน ทุมเทเพื่อคุณภาพ มีจุดหมายปลายทางที่
ชัดเจนมีความรูความสามารถ ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองของกรภัทร จารุกําเนิดกนก ไดวิจัยเรื่อง การบริหาร
ทรัพยากรมนุษยในองคการสาธารณประโยชนดานสังคมสงเคราะหเกี่ยวกับเด็กและสตรี ผลการวิจัย พบวา การ
บริหารทรัพยากรมนุษยในกรณีศึกษาปฏิบัติการผานระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย 5 ไดแก 1) ดานการจัด
คน เขาทํางาน 2) ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 3) ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ 4) ดานความปลอดภัย
และสุขอนามัย และ5) ดานพนักงาน และแรงงานสัมพันธ ในภาพรวมวิธีปฏิบัติ ของกรณีศึกษาไมตางจากภาครัฐ
และเอกชน มีจุดเดน ของสภาพแวดลอมภายในองคการที่แตกตางในดานวัฒนธรรมการอยูแบบครอบครัว
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กลาวคือ มีการชวย เหลือกันทั้งในปญหาเรื่องงานและเอื้อมถึงเรื่องสวนตัวและเรื่องครอบครัวดวย นอกจากนี้ยัง
สอดคลองกับเจษฎา นกนอย ไดวิจัยเรื่อง การจัดการความหลากหลายในองคกร : ตัวแบบทางดานทรัพยากร
มนุษยเพื่อความเทาเทียมกันของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ผลการวิจัยพบวา การจัดการทรัพยากรมนุษย
เพื่อความเทาเทียมกันของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศภายในองคกรประกอบดวย 1) ลักษณะสวนบุคคล
2) การจัดการความหลากหลายในองคกร และ 3) บริบทอื่น สวนนโยบายเกี่ยวกับการจัดการความหลากหลาย
ทางเพศของทรัพยากรมนุษยในองคกรที่ ทํางานอยู มีคณะกรรมการบริหารองคกรที่มีความหลากหลายขณะที่
องคกรที่ทํางานอยูมีการจัดฝกอบรม และใหความรูเกี่ยวกับความหลากหลายของทรัพยากรมนุษยในองคกร
เชนเดียวกับประเด็นเรื่องของการกําหนดนโยบายการไมเลือกปฏิบัติตอกลุมใดๆ ในสถานที่ทํางาน สอดคลองกับ
แนวคิดของ กฤต ยิ้มฤทธิ์ และคณะ กลาววาแนวคิดที่จะตองรูจุดหมาย รูตน รูประมาณ รูกาล รูชุมชน และรู
บุคคลนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจะไดเปนผูนําแหงองคความรูใหแกบุคลากร โดยการพัฒนาสถานศึกษา จะตอง
พัฒนาความตองการของบุคลากรแตละคนใหเปนความตองการของสถาน ศึ กษา ทําใหบุคลากรทุกคนตางมี
ความรูสึกวาความสุขของทุกคนคือ ผลของการสรางความสําเร็จรวมกันขององคกร ซึ่งผูบริหารจะตองพัฒนา
ตัวเองใหเปนทั้งผูบริหาร ผูบังคับบัญชา และผูนําของสถานศึกษาเพื่อนําพาสถานศึกษาไปสูความสําเร็จตาม
ความมุง หวั งรว มกันของบุค ลากรทุ กคน ซึ่ง การพัฒ นาทรัพยากรของโรงเรีย นรางวัลพระราชทานนั้ น และ
สอดคลองกับงานวิจัยของเดน ชะเนติยัง ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมของ
จังหวัดพัทลุง ผลการศึกษาพบวา การจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมควรมีองคประกอบ 6 องคประกอบ ดานการ
รวมคิด ดานการรวมวางแผน ดานการรวมดําเนินงาน ดานการรวมติดตาม ดานการรวมประเมินผล และ ดาน
การรวมในผลประโยชน โดยแตละดานอยูในระดับมากทุกดาน
องคประกอบที่ 2 ดาน ความชํานาญ (วิธูโร) ของผูบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง นักบริหารจะทําหนาที่สําเร็จลุลวงไปดวยดีจะตองมี
คุณ สมบั ติ ด า นความชํ า นาญ คือ มี ค วามหมั่ น เพี ยรในการฝ กฝน เทคนิ ค และความถนั ด ความเชี่ ย วชาญ
ประสบการณทํางาน ทักษะความชํานาญ มีความตั้งใจอดทน ความพรอมในการทํางาน มีทัศนคติตองานที่ดี
ความขยันหมั่นเพียร ความถูกตองของงาน ผูบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆใน
เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง มีความหมั่นเพียรในการฝกฝนในการปฏิบัติงานในรูปแบบใหม ๆ
เพื่อพัฒนาคุณภาพของการทํางาน มีเทคนิคและความถนัดในงานที่ทํา มีการฝกฝนกระตุ นบุคลากรใหตื่นตัวใน
การปฏิบัติงาน มีความเชี่ยวชาญและมุงมั่นที่จะบริหารจัดการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย มีประสบการณและความ
พยายามที่จะบริหารจัดการอยางตอเนื่อง ผูที่มีทักษะความเขาใจในการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในรวมกับ
บุคลากรอยางสม่ําเสมอ และมีการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรในการบริหารจัดการ อยางตอเนื่องอยูเสมอ
นําเอาหลักพุทธธรรมไปใชในการบริหารจัดการ อยางตอเนื่องอยูเสมอ มีความตั้งใจอดทน ตอสภาพปญหาอัน
เกิดจากการปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ มีความพรอมในการทํางานตลอดเวลา
มีทัศนคติตองานที่ดี และมีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติงานในหนาที่ มีการสรางบรรยากาศที่เปนมิตร มี
ความมั่นใจในความถูกตองของงานที่ทําทุกเรื่อง ผูบริหารที่สามารถจัดการธุระตางๆ หรือกิจการทั้งปวงไดดีมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานนั้น สอดคลองกับงานวิจัยของเฟรมมิ่ง สกอต โชนเดอร (Fleming Scott Saunders)
ไดวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําเพื่อมอบอํานาจแกครู ผลการวิจัยพบวา 1) ทักษะการสื่อความเขาใจ 3 ดาน คือ การรับ
ฟงการสนทนา (Dialogue listening) การนําเสนอ (Self-expression) และความกระจางชัด (Clarifying) เปน
ปจจัยที่ตองใชรวมกันเสมอในการสื่อความเขาใจใหไดผล ทั้ง 3 ปจจัยมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับภาวะ
ผูนําและการมอบอํานาจแกครู 2) การสรางความสวางชัดในการสื่อความเขาใจเปนทักษะที่สําคัญของการสื่อ
ความเขาใจซึ่งจะสนับสนุนชวยใหเกิดการยินยอมและสรา งสภาพแวดลอมแหงการเรียนรูรวมกัน 3) การใช
ชองทางการเจรจา (Negotiation) เพื่อการยินยอมพรอมใจเปนการสรางความสัมพันธที่เหมาะสมในการมอบ
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อํานาจแกครู 4) การนําเสนอดวยตนเองของผูบริหารเปนการเปดใจกวางและสรางความไววางใจระหวางผูนํา
และผูตามซึ่งสงผลตอการมอบอํานาจแกครู 5) ทักษะการสื่อความเขาใจและภาวะผูนํามีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ
ตอการมอบอํานาจแกครู 6) ภาวะผูนําจะนํามาซึ่งแนวปฏิบัติการสื่อความเขาใจที่ดีและการสื่อความเขาใจที่ดีจะ
ผลักดันภาวะผูนําที่ดีการศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมขององคกร ในการคัดเลือกสมาคมกีฬ าในออสเตรเลียตะวันตก
โดยทํ า การศึ ก ษาองค ก รทางกี ฬ า เกี่ ย วกั บ ความเป น มา ปริม าณ คุ ณ ภาพ ตลอดจนกระบวนการในการ
ดําเนินงาน โดยใชวิธีการเปรียบเทียบระหวางสมาคมกีฬาตาง ๆ ผลการวิจัย พบวา สอดคลองกับงานวิจัยของ
เอ็มโซลลา จอย เจอรี่มีน (Msolla, Joyce. Jeremian) ไดวิจัยเรื่อง การประเมินการใชทักษะการบริหารงาน
และความรูของครู-ผูบริหารวิทยาลัยในแทนซาเนีย การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใช การสํารวจเพื่อศึกษาการใชความรู
และทักษะการบริหารงานของครู-ผูบริหารวิทยาลัยในแทนซาเนีย ผลการวิจัยพบวา ปญหาที่ครู -ผูบริหารเผชิญ
ในการปฏิบัติภาระงานทั้งหมดเฉลี่ยแลวอยูในขั้นต่ํา และภาระงานที่ปฏิบัติทั้งหมดมี 7 ดาน ไดแก ดานการเงิน
และโครงการพึ่งพาตนเอง ดานการจัดการวัสดุและทรัพยากร ดานสิ่งแวดลอมอาคารสถานที่ ดานหลักสูตรและ
การเรียนการสอน ดานกิจการนักศึกษา ดานการบริหารงานบุคคล และดา นการวางแผนและพัฒนา ซึ่งในการ
ประเมินนั้น พบวา งานที่ปฏิบัติไดยากที่สุดตามลาดับดังนี้ ดานการจัดการวัสดุและทรัพยากร ดานสิ่งแวดลอม
อาคารสถานที่ ดานการเงินและโครงการพึ่งพาตนเอง ดานการบริหารงานบุคคล และดานหลักสูตรและการเรียน
การสอน และสอดคลองกับงานวิจัยของเดน ชะเนติยัง ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําของผูบริหาร
ระดับคณบดีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานค ผลการศึกษาพบวา ตัวบงชี้ภาวะผูนําของผูบริหาร
ระดับคณบดี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร ควรมีองคประกอบหลัก 6 ดาน คือ ดานเปนผูมี
วิ สั ย ทั ศ น ด า นเป น ผู มี ห ลั ก ธรรมาภิ บ าล ด า นเป น ผู มี ค วามมุ ง มั่ น ต อ ความสํ า เร็ จ ของงาน ด า นเป น ผู มี
ความสามารถในการแกปญหา ดานเปนผูมีความสามารถในการสื่อสาร โดยแตละดานอยูในระดับมากทุกดาน
องคประกอบที่ 3 ดานมนุษยสัมพันธ (นิสสยสัมปนโน) ของผูบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง นักบริหารจะทําหนาที่สําเร็จลุลวงไปดวยดี
จะตองมีคุณสมบัติ ดานมนุษยสัมพันธ คือ การเปนผูมีความสุภาพ ออนโยน เอาใจใสกระตือรือรน มีใจผูกพันอยู
กับงาน ความเปนกันเอง ควบคุมอารมณไดดี สรางมิตรภาพ การใหความชวยเหลือผูอื่น การยกยองใหเกียรติ
ผูอื่น ใหโอกาสแสดงความคิดเห็น สรางความสัมพันธในการทํางาน คุณลักษณะขอนี้ตรงกับผลการวิจัยดาน
มนุษยสัมพันธของผูบริหาร ซึ่งผูวิจัยจะขออภิปรายขอคนพบในประเด็นสําคัญที่ สอดคลองกับคุณลักษณะดาน
มนุษยสัมพันธ (นิสสยสัมปนโน) คือ เปนผูมีความสุภาพ ออนโยน เอาใจใสบุคลากรที่ปฏิบัติงาน เพื่อใหงานบรรลุ
เปาหมาย มีกระตือรือรน พรอมใหคํา ปรึกษาแนะนําที่ถูกตอง และหมั่นตรวจสอบขอบกพรอง เพื่อการบริหาร
จัดการ มีใจผูกพันอยูกับงานในหนาที่ รับรูและใครครวญในสิ่งที่ทํา และทําสิ่ งนั้นดวยความรอบคอบ พรอมให
คําปรึกษา ใหกําลังใจ แกผูใตบังคับบัญชา มีความเปนกันเองกับคนทุกๆ คน ทํางานรวมกันไมทอดทิ้งกันจนกวา
งานจะสําเร็จ มีการควบคุมอารมณไดดี มั่นคง จริงใจที่จะทํางานแมในยามเกิดภาวะวิกฤติและผลกระทบจาก
เหตุการณผันผวนของภายนอก สรางมิตรภาพหวงใยผูใตบังคับบัญชาทั้งนอกและในเวลางาน รวมทั้งเอาใจใสใน
การบริหารจัดการ มีการใหความชวยเหลือผูอื่นเมื่อมีโอกาส และตรวจสอบงานที่มอบหมายอยูเสมอ เพื่อใหงาน
มีประสิทธิภาพ มีการยกยองใหเกียรติผูอื่น เพื่อ เพิ่มศักยภาพในการทํางาน มีความชัดเจน และใหโอกาสแสดง
ความคิดเห็นในงานที่ไดรับมอบหมายอยางเอาใจใส มุงเนนการสรางความมั่นใจ แจงขอมูลบุคลากรอยางตอเนื่อง
สรางความสัมพันธในการทํางานที่ดีตอบุคลากร และเขาใจความตองการของผูอื่น ซึ่งคุณลักษณะเหลานี้เปน
เทคนิคของตัวบุคคลกับงาน ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของวรภาส ประสมสุข และนิพนธ กินาวงศ ไดวิจัยเรื่อง
หลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม ผลการศึกษาพบวา ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารการศึกษาจากการ
วิเคราะหเอกสารพบวาทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารงานการศึกษา ที่สอดคลองกับหลักการบริหารดานการครอง
ตน การครองคน และการครองงาน มีดังนี้ ทฤษฎีบริหารการศึกษาเชิงวิทยาศาสตรตามแนวคิดของทฤษฎี
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องคการแนวคลาสสิ ก อาจเรียกได ว า เป น ยุ คมุ ง งานเป นการจัด การเพื่ อผลผลิ ต โดยใช หลักการจั ดการเชิ ง
วิทยาศาสตร หรือใชการบริหารเชิงกระบวนการ ที่เนนเรื่องการแบงงานกันทําการควบคุมบังคับบัญชาสอดคลอง
กับหลักการบริหารดานการครองงาน ทฤษฎีบริหารการศึกษาเชิงมนุษยสัมพันธเปนยุคที่เริ่มมีการสนใจเกี่ยวกับ
พฤติกรรมมนุษยในองคการทําใหเกิดแนวคิดเชิงมนุษยสัมพันธขึ้น หรือเรียกวายุคมุงคนการประสานงานการจูง
ใจการกระจายอํานาจการตัดสินใจสอดคลองกับหลักการบริหารดานการครองคน 1.3) ทฤษฎีบริหารการศึกษา
เชิงพฤติกรรมศาสตรการใหความสนใจในรูปแบบภาวะผูนําสอดคลองกับหลักการบริหารดานการครองตน และ
ทฤษฎีบริหารการศึกษาเชิงระบบ และแนวคิดเชิงสถานการณเปนการวิเคราะห และอธิบายความสัมพันธของ
สวนตางๆ ทั้งหมดรวมทั้งพฤติกรรมของคนในองคการกับสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคการตลอดจน
เทคโนโลยีที่ใชในการผลิตจัดเปนยุคที่มุงทั้งคน และงานสอดคลองกับหลักการบริหารดานการครองตน การครอง
คน และการครองงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ เดน ชะเนติ ไดศึกษาเรื่อง รูปแบบการเตรียมบุคลากรทาง
การศึกษาเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนของสํานักงานเขตพื้นที่ 44 การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี ผล
การศึกษา พบวา องคประกอบของรูปแบบการเตรียมบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี ประกอบดวย ดานภูมิศาสตรและเศรษฐกิจ ดาน
สังคมและวัฒนธรรม ดานการเมืองและความมั่นคง ดานภาษาตางประเทศ และดานศิลปะและดนตรี โดยแตละ
ดานอยูในระดับมากทุกดาน

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ผู บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาลั ย สงฆ ใ นเขตพื้ น ที่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางควรเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดแสดงบทบาทอยางจริงจัง และมีเทคนิคการ
บริหารงาน เปนกลวิธีจัดการที่มีปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ใหเกิดผลสํา เร็จ การบริหารตน เปนความเขาใจใน
ความสําเร็จของชีวิต ที่มีความสุขจากการทํางานในความรับผิดชอบ จนสําเร็จมากกวาตําแหนงหนาที่ฐานะทาง
เศรษฐกิจโดยนักบริหารตองมีคุณธรรมสําหรับผูนํา
2. มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิ ทยาลัย วิท ยาลั ยสงฆในเขตพื้นที่ ภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ
ตอนลางควรสงเสริมใหบุคลากรไดมีโอกาสศึกษาตอใหสูงขึ้นเพื่อนําความรูที่ไดรับมาพัฒนาองคกรและสอดคลอง
กับการบริหารจัดการมีความรอบรูทางวิชาการและวิชาชีพและตองพัฒนาตนใหเกิ ดความรอบรูสูงมีความคิดเชิง
วิสัยทัศนคิดเป นระบบและคิด ทั่วทุกดานในการแกไขปญหาปรับปรุงพัฒนางานปรับตัวปรับความคิดใหทั น
สิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาเสริมสรางทัศนคติที่ดีในการทํางานคํานึงถึงตนทุนผลลัพธและผลสําเร็จ
ของงาน มีทัศนคติที่ดีตอตนเอง รูจักเสียสละใหอภัยเปดใจกวางยอมรับการเปลี่ยนแปลงมีความอดทนและมอง
โลกในแงดี
3. มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิ ทยาลัย วิท ยาลั ยสงฆในเขตพื้นที่ ภาคตะวั นออกเฉียงเหนื อ
ตอนลางควรสงเสริมการพัฒนาและสรางภาวะผูนําใหกับผูบริหาร ผูบริหารงานที่ดีจะตองมีวิธีการบริหารงานที่
จะทําใหชนะใจลูกนอง ตองมีความหนักแนนมั่นคงและสามารถเปนเสาหลักในการสรางความเชื่อมั่นใหแก
ลูกนองได มีความสามารถในการแบงงานใหลูกนองทําตามความชํานาญของแตละบุคคล และรูจักกระจาย
อํานาจใหแกลูกนองไดชวยแบงเบาภาระของตนเอง
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ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1. วิทยาลัยสงฆในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ควรจัดใหมีการประชุมแลกเปลี่ยน รับฟง
ความคิดเห็น ระหวางกลุมงาน และบุคลากรในวิทยาลัยสงฆ เพื่อแสวงหาความรูรวมกัน
2. ควรพัฒนาบุคลากรในวิทยาลัยสงฆในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางในดานองคกรแหง
การเรียนรู พัฒนาดานแลกเปลี่ยนเรียนรู การปรับเปลี่ยนเจตคติและพฤติกรรมในการทํางาน
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทํา การวิ จัย สภาพป ญหาภาวะผู นํา เชิ งพุ ท ธของผูบ ริหารมหาวิ ทยาลัยมหาจุ ฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางเพื่อจะทราบวาในปจจุบันมีปญหาและความ
ตองการในประเด็นใดที่สําคัญ
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูนํ าเชิ งพุ ทธของผูบ ริหารมหาวิทยาลั ยมหาจุ ฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง กับมหาวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษาเดียวกัน
เพื่อหาแนวทางพัฒนาภาวะผูนําเชิงพุทธที่มีความทันสมัยตอการบริหารของผูบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ในยุค 4.0 ตอไป
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บทคัดยอ
การบริหารงานวิชาการเปนหัวใจสําคัญของการบริหารสถานศึกษา เปนงานที่มีขอบขายที่กวางและมี
ความสําคัญตอสถานศึกษา การบริหารงานวิชาการก็เพื่อตอบสนองตอความสําเร็จหรืองานทางวิ ชาการ จุดมุงหมาย
ของงานวิชาการเพื่อเปนคนไทยที่เปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรม ในการดํารงชีวิตและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข มีนักการศึกษาหลายทาน ไดใหความหมายวาการ
บริหารและการจัดการการศึกษาในสถานศึกษาไวอยางชัดเจน ภารกิจและขอบขายงานดานวิชาการในสถานศึกษา
หนาที่หลักของโรงเรียนคือ งบดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน งานดานปรับปรุงการเรียนการสอน งาน
ดานวัดผลและประเมินผล ซึ่งภารกิจในงานวิชาการนั้น สถานศึกษาตองสามารถปฏิบัติใหไดผลอยางเปนรูปธรรม
เพื่อใหสง ผลตอนักเรียน ซึ่งเปนผลผลิ ตของสถานศึกษาโดยตรง ด วยเหตุที่ภารกิจหลักของการบริหารวิช าการ
ดังกลาว สถานศึกษาจึงตองพยายามดําเนินงานใหผูเรียนมีคุณภาพที่คาดหวังไว โดยการดําเนินงานใหไดผลนั้นตอง
อาศัยกระบวนการที่มีประสิทธิผล ยึดรูปแบบการบริหารแบบมีส วนรวม ทําใหบุคลากรในสถานศึกษามีบทบาทใน
การบริหารงานวิช าการในสถานศึกษารวมกัน โดยสรุป กระบวนการที่สํ าคัญ การบริหารวิ ชาการ ประกอบดว ย
กระบวนการบริหาร 4 สวน คือ การวางแผนพัฒนา การนําแผนไปปฏิบัติ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
ปรับปรุงพัฒนางาน
คําสําคัญ : กระบวนการงานวิชาการ ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
Abstract
An Effective Academic administration management is at the heart of education is a
task that has a wide scope and are important to education. It management to respond to
academic achievement or job assessment. The purposes of the education to become a
complete person both Thai the human body, mind, intellectual, knowledge and virtue, ethics
and culture. In life and in society, is happily there are many educators. Provides that the
administrative and management study in schools well clear. The mission and scope of work
in academic education. The primary functional of schools is a side statement courses and
teaching. Technological improvement of teaching Measurement and evaluation work on
which mission in education, then education must be practical, tangible results so that affect
students as a result of the production of the school directly. That is why the main task of
academic management, such as Schools must therefore try to give students a quality
expected.
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Based upon the operation results will require an effective process. Anchor the
pattern to make the cooperative administration personnel in school plays a role in academic
administration in place, such as the Planning, Organizing, Processing, Evaluating.
Keyword(s) : Academic Administration Management, Effectiveness of Academy Management.

บทนํา
กระบวนการบริหารวิชาการ บริหารงานวิชาการนั้น ถือเปนงานสําคัญที่ผูบริหารใหความสนใจและตระหนัก
ถึงหนาที่และความรับผิดชอบ รูจักปรับปรุงตนเอง ใหรูและเขาใจงานวิชาการ สามารถเปนผูนําของครูดานวิชาการได
ผูบริหารจําเปนตองมีการจัดทําแผนงานวิชาการที่สอดคลองกับนโยบายหลัก มุงรวมกันทํางานเปนทีม
มีการ
กระจายอํ า นาจและความรั บ ผิ ด ชอบไปยั ง ผู ป ฏิบั ติ ส ง เสริ ม ผู รว มงาน ให ป รับ ปรุ ง ตนเองตลอดมี ก ารติ ด ตาม
ประเมินผลเพื่อใหมีประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการ และตองมีการประงานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ชุมชน หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางเครือขายแหงการเรียนรู และเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ความหมายการบริหารงานวิชาการ
การดําเนินการตามกิจกรรมที่จัดขึ้นในสถานศึกษาที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การ
พัฒ นากระบวนการเรีย นรู การวั ด ผล ประเมิ น ผลและการเที ย บโอนผลการเรีย น การวิ จัย เพื่ อพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาสถานศึกษา การพัฒนาสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู การนิเทศการศึกษา การแนะแนว การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การพัฒ นาและใช สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหผูเรียนมี
พัฒนาการทางดานการเรียนและมีพัฒนาการทางดานการดําเนินชีวิตโดยมีเปาหมายคือ ใหผูเรียนสามารถนําไปใชให
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางสูงสุด มีดังนี้
1.1 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา หมายถึง การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เปนงานที่ตองทํา
อยางเปนระบบและรวมกับบุคคลหลายฝาย โดยจัดประสบการณตางๆใหผูเรียนไดเรียนรูตามตรงจุดประสงคกําหนด
ไว มีความสําคัญตอการชวยพัฒนาผูเรียนในทุกๆดานและพัฒนาตนเองตามที่พึงประสงคของสังคม สามารถชี้แนะให
ผูบริหารสถานศึกษา ครู ไดพยายามจัดประสบการณและมีวิธีการที่จะใหผูเรียนบรรลุจุดหมายของการจัดการศึกษา
ตอไป
1.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู หมายถึง การรวบรวม วิเคราะหและการจัดกิจกรรม การเรียน
การสอนที่เหมาะสมกับหนวยการเรี ยนรูที่กําหนด โดยคํานึงถึงกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและความถนัดของ
ผูเรียน สงเสริมใหครูไดรับการพัฒนา จัดหาทรัพยากรและการระดมทุน ศึกษาเด็กเปนรายบุคคล/รายกรณี และ
ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนรู
1.3 การวัดผลและการประเมินผลการเรียน หมายถึง กระบวนการที่ตรวจสอบคุณภาพการเรียน
การสอนวา นักเรียนบรรลุจุดมุงหมายที่วางไวหรือไม ถาหากพบวายังไมเปนไปตามที่วางไว ครูก็จะตองพิจารณาวา
บกพรองในเรื่องใด จะปรับปรุงแกไขไดอยางไร จะเห็นวาการวัดผลเปนสิ่งที่ตองทําตลอดเวลาควบคูไปกับการเรียน
การสอน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับโอกาสและจุดมุงหมายของการวัดผล
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1.4 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาหมายถึง การศึกษาคนควาอยางมีระบบ เปน
การแสวงหาความรูที่ผูวิจัยยังไมชัดเจนหรือยังไมปรากฏความรูนั้นมากอน เปนการสรางสรรคทําใหเกิดความรูใหม
เพื่อทําความเขาใจปญหาและการแสวงหาคําตอบ การวิจัยในชั้นเรียน เปนบทบาทของครูในการแสวงหาวิธีการ
แกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในบริบทของชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา
1.5 การพั ฒ นาส ง เสริมใหมี แหล ง เรีย นรู หมายถึง วิ ธี การบริหารสถานศึ ก ษาที่ เป ด โอกาสให
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขาไปมีบทบาท มีสวนรวมในการสํารวจแหลงเรียนรู กําหนดนโยบายและ
เปาหมาย จัดตั้งพัฒนาแหลงเรียนรู สงเสริมสนับสนุนใหครู ผูเรียนไดใชแหลงเรียนรู ทําเอกสารเผยแพรแหลงเรียนรู
นิเทศ ติดตามและกํากับการใชแหลงเรียนรูและรวมประเมินผลหลังการใชแหลงเรียนรู
1.6 การนิเทศการศึกษา หมายถึง การดําเนินงานที่สําคัญประการหนึ่งที่จะสงเสริม การจัดการ
เรียนการสอนใหบรรลุตามจุดหมายที่กําหนดไว ผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมายจําเปนตองดูแลเอาใจใส กํากับ
ติดตาม ใหคําปรึกษาแนะนํา และใหขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการนิเทศติดตามและการจัดการเรียนการ
สอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพโดยมีการจัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในโรงเรียน
ดําเนินการนิเทศงานวิชาการและ
การเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลายและเหมาะสมกับโรงเรียน
1.7 การแนะแนว หมายถึง วิธีการบริหารสถานศึกษาที่เปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเขาไปมีบทบาท มีสวนรวมในการวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ จัดระบบการแนะแนวทาง
วิชาการและวิชาชีพ ติดตามผลการจัดระบบและกระบวนการแนะแนว ประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการ
แนะแนว ประสานความรวมมือ แลกเปลี่ยนความรูประสบการณกับสถานศึกษา ประสานความรวมมือแลกเปลี่ยน
ความรู
1.8 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา หมายถึง กระบวนการบริหาร
จัดการศึกษา โดยมีเปาหมายสําคัญ คือ พัฒนาผูเรียน การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ ซึ่งเปนการประเมินคุณภาพของโรงเรียน และหลักในกระบวนการประกันคุณภาพภายใน โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติจัดระบบโครงสรางองคกร ใหรับรองการจัดระบบการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน กําหนดเกณฑการ
ประเมิน เปาหมายหมายความสําเร็จของโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดของกระทรวง เปาหมาย
ความสําเร็จของเขตพื้นที่การศึกษา หลักเกณฑและวิธีการประเมินของสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ใหบรรลุตามเปาหมาย
ความสําเร็จของโรงเรียน ดําเนินการพัฒนาตามแผนและติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาอยางตอเนื่อง
1.9 การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หมายถึง การจัดทํา สิ่งประดิษฐหรือวิธีการใหม
ๆ หรือปรับปรุงของเกาใหเหมาะสม นํามาใชในการเรียนการสอนแลวไดผลดีกวาวิธีการเกา อาจจะคิดสิ่งใหม ๆ หรือ
คิ ด วิ ธี ก าร กระบวนการใหม แล ว นํ า มาปฏิ บั ติ ในการจั ด การเรี ย นการสอน ทํ า ใหมี ก ารปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา มี การ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ผูสอนสามารถที่จะนําไปประยุกตใชไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออมกับสื่อการสอนและได
วินิจฉัยองคประกอบตาง ๆ แลวจะไดคุณ ภาพของสื่อการสอนและมีประสิทธิผลกับผูเรียน ไดเกิดการเรียนรูเพิ่มพูน
มากขึ้นอยางมหาศาล
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แนวทางการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การกําหนดทางเลือกและการประเมินทางเลือกที่จะทําใหการ
บริหารงานวิชาการบรรลุเปาหมายภารกิจที่สถานศึกษากําหนดขึ้น รวมถึงการเลือกทางเลือกที่ เหมาะสมที่สุด ในการ
ดําเนิน การตามกิจ กรรมที่ จัด ขึ้น ในสถานศึกษาที่ เกี่ยวของกับหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนการสอน
ตลอดจนกิจกรรมเสริมประสบการณ โดยผูบริหาร ครูและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาการปรับปรุงการเรียนรู
เพื่อใหผูเรียนมีพัฒนาการทางดานการเรียนและมีพัฒนาการทางดานการดําเนินชีวิต โดยมีเปาหมายคือ ใหผูเรียน
สามารถนําไปใชใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางสูงสุดเพื่อการปฏิบตั ิในอนาคต ที่จะนําไปสูความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของสถานศึกษาและเปาหมายที่ตั้งไว
ประสิทธิผลงานวิชการ หมายถึง ผลที่เกิดจากการปฏิบัติหรือการดําเนินงานที่ใหผลของงานบรรลุตาม
วัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ตั้งไว การบรรลุตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่พึงปรารถนาหรือเปนไปตามที่คาดหวัง
ไว โดยพิจารณาจากการนําผลของงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ไดรับ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค หรือเปาหมาย
การบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผล หมายถึง การดําเนิ นการตามกิจกรรมทางวิชาการที่จัดขึ้นใน
สถานศึกษาและบรรลุตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ตั้งไว เปนไปตามที่คาดหวังไว สงผลใหผูเรียนมีพัฒนาการ
ทางดานการเรียนและมีพัฒนาการทางดานการดําเนินชีวิต สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอยางสูงสุด
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา หมายถึง การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนของรัฐใน
กระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึง
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
กมล ภูประเสริฐ (2544 : 7) ไดกลาววา การบริหารวิชาการ หมายถึง การบริหารงานเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอันเปนเปาหมายสูงสุดของภารกิจของสถานศึกษา และรุจีร ภูสาระ (2545 : 56-57) ไดกลาวถึง
การบริหารงานวิชาการ หมายถึงการบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา ซึ่งเกี่ยวขอกับการปรับปรุงพัฒนาการ
เรียนการสอนใหเกิดผลตามปาหมายของหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ สรุปไดวา การบริหารวิชาการ เปนการพัฒนา
กิจกรรมและภารกิจทุกอยางของสถานศึกษาโดยมีเปหมายเพื่อพัฒนาผูเรียนซึ่งเปนผลผลิตที่สําคัญของสถานศึกษา
วินิจ เกตุขํา (2546 : 1) กลาววา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดที่เกี่ยวกับ
การเรียนการสอนในโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อใหการเรียนการสอนเกิดผลดีมีประสิทธิภาพ และ
สันติ บุญภิรมย (2552 : 2) ไดใหความหมายของการบริหารงานวิชาการไว วา การบริหารงานวิชาการ
หมายถึง การบริหารจัดการกิจกรรมทุกชนิดทุกประเภทที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน และการบริหารสิ่งแวดลอม
ตางๆที่มีอิทธิพลตอการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหการเรียนการสอนดําเนินไปอยางราบรื่น เปรียบเสมือนเสนเลือด
ใหญหลอเลี้ยงหัวใจที่สําคัญที่สุดของงานวิชาการ ที่ทําใหงานวิชาการเกิดพลวัตอยูตลอดเวลา สงผลตอประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องตอไป
สรุปความหมายของการบริหารงานวิชาการดังกลาวขางตนสรุป ประเด็น ไดวา การบริหารงานวิชาการ
หมายถึง การดําเนินการตามกิจกรรมที่จัดขึ้นในสถานศึกษาที่เกี่ยวของกับหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียน
การสอน ตลอดจนกิจกรรมเสริมประสบการณโดยผูบริหารโรงเรียนครูและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาการ
ปรับปรุงการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนมีพัฒนาการทางดานการเรียนและมีพัฒนาการทางดานการดําเนินชีวิตโดยมี
เปาหมายคือ ใหผูเรียนสามารถนําไปใชใหเกิดประสิทธิภาพและไดรับประสิทธิผลอยางสูงสุด
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หลักการบริหารงานวิชาการ
หลักการบริหารงานวิชาการไดมีนักวิชาการกลาวไวดังนี้
ชุมศักดิ์ อินทรรักษ (2545 : 9)ไดสรุปหลักการบริหารงานวิชาการที่สําคัญ ๆ ดังนี้
1. หลักการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Management) เปนการบริหารเพื่อนําไปสูความเปนเลิศ
ทางวิชาการ องคประกอบของคุณภาพที่เปนตัวชี้วัดคือผลผลิต และกระบวนการเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหบุคลากร
และผู รับ บริการได รับ ความพึ ง พอใจ พั ฒ นาศักยภาพเป น ที่ ย อมรับ ของสั งคมในระดั บสากลมากขึ้ น โดยอาศั ย
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ไดแกการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินผล
2. หลักการมีสวนรวม (Participation) การปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการบริหารไดพัฒนามาอยาง
ตอเนื่อง สม่ําเสมอโดยหลักการมีสวนรวม การเสนอแนะและการพัฒนาในงานวิชาการ ตองอาศัยความรวมมือจาก
หลายฝาย จึงอาจดําเนินงานในรูปของคณะกรรมการวิชาการโดยมีเปาหมายนําไปสูการพัฒนาคุณภาพไดมากยิ่งขึ้น
การมีสวนรวมตองเริ่มจาก การรวมคิด รวมทําและรวมประเมินผล
3. หลักการ 3 องคประกอบ(3 - Es)ไดแกประสิทธิภาพประสิทธิผล ประหยัด
3.1 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไวเปนไปตามขั้นตอน
และกระบวนการ มีปญหาและอุปสรรคขณะดําเนินการก็สามารถปรับปรุงแกไขได การมีประสิทธิภาพเนนไปที่
กระบวนการ (Process) การใชกลยุทธและเทคนิควิธีตางๆที่ทําใหบรรลุวัตถุแระสงคมากที่สุด
3.2 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ไดผลผลิต (Outcome)ตามวัต ถุประสงค ที่
กําหนดไว ตรงตามจุดมุงหมายของหลักสูตร มีความรูความสามารถ มีทักษะเพิ่มขึ้น รวมทั้งการคํานึงถึงผลประโยชน
ที่ไดรับ อยางไรก็ตามมักใชสองคํานี้ควบคูกัน คือ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.3 หลักประหยัด (Economy) หมายถึง การใชเวลานอย การลงทุนนอย การใชกําลังหรือแรงงาน
นอย โดยไมตองเพิ่มทรัพยากรการบริหารแตไดผลผลิตตามที่คาดหวัง ดังนั้นการลงทุนทางวิชาการจึงตองคํานึงหลัก
ความประหยัดดวยเชนกัน
4. หลักความเปนวิชาการ (Academics) หมายถึง ลักษณะที่ครอบคลุมเนื้อหา สาระวิชาการ แก หลักการ
พัฒนาหลักสูตร หลักการเรียนรู หลักการสอน หลักการวัดผลประเมินผล หลักการนิเทศการศึกษาและหลักการวิจัย
เปนตน หลักการเหลานี้เปนองคประกอบที่สําคัญที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและสรางสรรค
สรุป หลั กการการบริหารงานวิ ชาการ แบง ออกไดเปน สามส วน คือ ส วนที่หนึ่ง การเตรียมการ ไดแ ก
การตัดสินใจในการวางแผนและการจัดองคการ สวนที่สอง เปนสวนที่เปนปฏิบัติการ ไดแก การจัดคนเขาทํางาน
การอํานวยการจัดสรรทรัพยากร สวนที่สาม เปนการควบคุมประเมินผลไดแก การควบคุมและการประเมินผล
กระบวนการบริหารงานวิชาการ
กระบวนการบริหารงานวิชาการที่จะกลาวถึง เพื่อความสอดคลองและเหมาะสมกับลักษณะงาน ไดจัดไว 5 ขั้นตอน
ดังนี้
1. ขั้นการวางแผน (Planning) เปนขั้นเตรียมการโดยเริ่มจากการวิเคราะห สภาพปญหาและความตองการ
การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไปรวมทั้งวิเคราะหความเปนไปได แลวจึงหาทางเลือกที่ดีที่สุด กําหนดเปาหมายและ
วัตถุประสงค จัดแผนงาน โครงการ จัดกิจกรรมที่นําไปสูการปฏิบัติ การวางแผนงานวิชาการจะเกี่ยวของกับการ
กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธตางๆ การวิเคราะหจุดเดนหรือจุดแข็ง หาจุดออนหรือสิ่งที่ตองปรับปรุงปญหา
พัฒนาการวิเคราะหโอกาส
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2. ขั้นการจัดองคการ (Organizing) ในสายงานวิชาการมีการจัดองคการและระบบโครงสรางโดยที่ผูบริหาร
มอบความรับผิดชอบใหกับผูชวยเหลือรองผูบริหารใหทําหนาที่งานวิชาการ และแบงงานไปตามลักษณะงานในแตละ
กลุ ม วิ ช า หมวดวิ ช า แผนกวิ ช า ภาควิ ช า คณะวิ ช า เป น ต น อย า งไรก็ ต าม การบริ ห ารงานวิ ช าการจะต อ งมี
คณะกรรมการหรือสภาวิชาการซึ่งประกอบดวยผูแทนของหนวยงานภายในดูแล ควบคุม สงเสริม ใหการปฏิบัติงาน
วิชาการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในการบริหารงานวิชาการจําเปนตองจัดฝายรับผิดชอบแตละงานไวอยางชัดเจน ไดแก
1) ฝายทะเบียนและประเมินผล ซึ่งจะเกี่ยวกับการรับนักเรียนหรือผูเรียน จัดทําระเบียนผลการเรียนจนกระทั้งสําเร็จ
การศึกษา ฝายหลักสูตรและการสอนเกี่ยวของกับการจัดตารางสอนจัดชั้นเรียน จัดหองเรียน จัดครูประจําวิชา ครู
ประจําชั้น จัดเอกสารและคูมือหรือหนังสือประกอบการสอน 2) ฝายโสตทัศนูปกรณการศึกษาเกี่ยวกับการอํานวย
ความสะดวกในการจัดทําสื่อและอุปกรณ บริการเครื่องมือและเทคโนโลยี หองปฏิบัติการตางๆตามลักษณะวิชา 3)
ฝายนิเทศงานวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรใหมีความพรอมพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง โดยการประชุม
อบรม สัมมนา จัดระบบควบคุมมาตรฐานและประเมินผล 4) ฝายสงเสริมเกี่ยวกับการจัดการบริการหองสมุดศูนย
สารสนเทศ ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา เปนตน
3. ขั้นการจัดดําเนินงาน (Processing) เปนขั้นดําเนินงานตามแผนและโครงการหรือกิจกรรมที่วางไวตาม
บทบาทหนาที่ของแตละฝายในขั้นของการวางแผนและการจัดองคการผูบริหารทําหนาที่คอยกํากับ ใหคําปรึกษา
ติ ด ตามผล ใหขวั ญ และกํา ลั ง ใจ ส ง เสริม ใหมี กิจ กรรมต า งๆได อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จั ด กิจ กรรมใหเป นไปตาม
แผนปฏิบัติการ และ(บริหารจะตองทําหนาที่เปนผูนิเทศงานภายในตามกระบวนการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนและคุณภาพของผลผลิตอีกดวย
4. ขั้นการนิเทศภายใน (Supervising) ในการบริหารงานวิชาการจําเปนตองอาศัยกระบวนการนิเทศภายใน
ซึ่งผูบริหารตองควบคุม กํา กับ ติดตามและประเมินผล พรอมทั้งใหขวัญกําลังใจและกระตุนใหบุคลากรปฏิบัติงาน
อย างมีป ระสิ ทธิ ภาพ เป นกระบวนการที่ผู บริหารทํา กิจกรรมรว มกับผู ส อนหรือผูป ฏิบั ติ งานการนิ เทศภายในมี
ความหมายรวมถึงการนิเทศเรื่องหลักสูตรและการสอน โดยการพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพสูงขึ้ น ไดแก การคนหา
วิ เ คราะห ป ญ หาและความต อ งการ (Need Assessment) การเลื อ กและกํ า หนดทางเลื อ ก (Alternative
Forecasting) การใชขอมูล (Information) การปฏิบัติตามแผน (Doing) การประเมิน (Evaluation) และใหกําลังใจ
(Reinforcement) ซึ่งรายละเอียดแตละขั้นตอน
5. ขัน้ การประเมินผล (Evaluating) เปนขั้นการตรวจสอบความกาวหนา ความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
งานวิชาการเปนระยะๆ เปนการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นกับวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนดวาไววามีปญหา มี
ความสําเร็จหรือไมมีอุปสรรคอะไรบางที่ตองแกไข ควรดําเนินการปรับปรุงแกไ ขอยางไร โดยการประเมินทั้งตัวปอน
กระบวนการ ผลผลิต และสภาพบริบททั่วไป เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานครั้งตอไป
กระบวนการบริหารวิชาการ ดวยการนิเทศโดยใชวงจรของเดมมิง (Deming Cycle) Deming, Edward W.
(1995)การนําวงจรเดมมิง (Deming Cycle) หรือโดยทั่วไปนิยมเรียกกันวา P-D-C-A มาใชในการดําเนินการนิเทศ
การศึกษา โดยมีขั้นตอนที่สําคัญ 4 ขั้นตอน คือ
1. การวางแผน (P-Planning)
2. การปฏิบัติตามแผน (D-Do)
3. การตรวจสอบ/ประเมินผล (C-Check)
4. การปรับปรุงแกไข (A-Act)
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กระบวนการนิเทศโดยใชวงจรของเดมมิง
สรุปเปนแผนภูมิได ดังนี้
การวางแผน
(Plan)
การปฏิบัติตามแผน
(Do)

การปรับปรุงแกไข
(Act)
การตรวจสอบ/ประเมินผล
(Check)

ภาพที่ 4 กระบวนการนิเทศโดยใชวงจรของเดมมิง
ที่มา : Deming, Edward W. (1995)
จากภาพที่ 4 กระบวนการ PDCA แตละขั้นตอนมีกิจกรรมสําคัญ ดังนี้
1. การวางแผน (P-Plan)
1.1 การจัดระบบขอมูลสารสนเทศ
1.2. การกําหนดจุดพัฒนาการนิเทศ
1.3. การจัดทําแผนการนิเทศ
1.4 การจัดทําโครงการนิเทศ
2. การปฏิบัติงานตามแผน (D-Do)
2.1 การปฏิบัติตามขั้นตอนตามแผน/โครงการ
2.2 การกํากับติดตาม
2.3 การควบคุมคุณภาพ
2.4 การรายงานความกาวหนา
2.5 การประเมินความสําเร็จเปนระยะ ๆ
3. การตรวจสอบและประเมินผล (C-Check)
3.1 กําหนดกรอบการประเมิน
3.2 จัดหา/สรางเครื่องมือประเมิน
3.3 เก็บรวบรวมขอมูล
3.4 วิเคราะหขอมูล
3.5 สรุปผลการประเมิน
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4. การนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (A-Act)
4.1 จัดทํารายงานผลการนิเทศ
4.2 นําเสนอผลการนิเทศและเผยแพร
4.3 พัฒนาตอเนื่อง
ตามแนวคิดของหลักการบริหารที่เปนกระบวนการครบวงจร (PDCA) ประกอบดวย 4 ขั้นตอนคือ ควรอางอิง
เพราะวา PDCA เปนแนวคิดของ Deming ,Edward W. (1995)
1. การรวมกันวางแผน (Planning) เปนการคิดเตรียมการไวลวงหนา เพื่อจะไดทํางานใหสําเร็จอยางมี
ประสิทธิภาพ ในการวางแผนจะตองมีการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางการดําเนินงานผูรับผิดชอบ
ระยะเวลาและทรัพยากรที่ตองใชเพื่อทํางานใหบรรลุ งานในสวนนี้ของสถานศึกษาก็คือธรรมนูญสถานศึกษาหรื อ
แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งจะประกอบดวย แผนงานโครงการตาง ๆ ที่สถานศึกษาจะดําเนินการเพื่อให
ประสบผลสําเร็จ
2. การรวมกันปฏิบัติตามแผน (Doing) เปนการดําเนินการตอเนื่องจากการวางแผน กลาวคือผูเกี่ยวของ
จะตองดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวใหเปนไปตามลักษณะงาน หวงเวลา และความรับผิดชอบของแตละสวน โดย
ผูบริหารอาจจะตองนิเทศ แนะนํา กํากับ ติดตาม หากพบปญหาอุปสรรคก็คอยแนะนําชวยเหลือใหงานทั้งปวงได
เปนไปตามที่ตั้งความหวังไว
3. การรวมกันตรวจสอบ (Checking) เปนการประมาณคาการดําเนินงานวา เดน ดอยดี ไมดี มากนอยแค
ไหนเพียงใด โดยการเปรียบเทียบระหวางสิ่งที่คาดหวังเอาไวกับสิ่งที่ทําไดจริงถาสิ่งที่ทําไดจริงมากกวาที่คาดหวัง
เอาไว ก็แสดงวาประสบผลสําเร็จ แตถาสิ่งที่ทําไดจริงนอยกวาที่คาดหวังเอาไว ก็แสดงวาไมดี ตองปรับปรุงแกไข การ
ประเมินในขั้นตอนนี้มุงที่จะได ทราบสภาพการดําเนินงานจริงวาเปนไปแคไหน ผลจากการประเมินจึงมุงเพื่อการ
พัฒนางานมากกวาการจับผิดผูปฏิบัติ
4. การรวมกันปรับปรุง (Action) เปนการนําผลจากการประเมินมาปรับปรุง เพื่อพัฒนางาน กลาวคือ ถาผล
การปฏิบัติในหวงเวลาที่ผานมายังไมเปนไปตามเปาหมายก็จะตองแสวงหาวิธีดําเนินการใหเหมาะสมถาผลการดํา
เนินงานเปนไปตามเปาหมายแลวในการดําเนินการตอไปก็จะไดเปลี่ยนเปาหมายใหสูงขึ้น
จากภาพที่ 4 สรุปไดวา กระบวนการบริหารงานวิชาการ แบงออกไดเปน สามสวน คือ สวนที่หนึ่ง การ
เตรียมการ ไดแก การตัดสินใจในการวางแผนและการจัดองคการ สวนที่สอง เปนสวนที่เปนปฏิบัติการ ไดแก การจัด
คนเขาทํางาน การอํานวยการจัดสรรทรัพยากร สวนที่สาม เปนการควบคุมประเมินผลไดแก การควบคุมและการ
ประเมินผล และสวนที่สี่การปรับปรุงพัฒนางาน

บทสรุป
การพั ฒ นาระบบการบริ ห ารงานวิ ช าการ การบริ ห ารงานวิ ช าการที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
ประกอบดวยปจจัย ดังนี้
สภาพที่เปนจริงของการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ภาพรวมอยูในระดับ มาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา งานวิชาการเปนงาน
ซึ่งเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงแกไขการเรียนการสอน ใหมี ประสิทธิภาพตรงตามเปาหมายของการศึกษา เชน
การจัดโปรแกรมการเรียนการสอน โครงการ สอน การจัดตารางสอน การนิเทศการสอน สื่อการสอน และการ
ประเมินผลการเรียน เปนตน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ งานดานวิชาการนั บเปนงานที่มีความสําคัญอยางยิ่ง
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เพราะการบริหารการศึ กษา ก็เพื่ อตอบสนองความสํา เร็จ ของผลงานทางวิ ช าการหรือการเรียน การสอน โดย
จุดมุงหมายของการบริหารงานวิชาการอยูที่การสรางนักเรียนใหมีคุณภาพ มี ความรู มีจริยธรรม และคุณสมบัติที่
ตองการ ดังนั้นการบริหารงานดานวิชาการ จึงเปนงานที่ สําคัญของผูบริหารที่จะตองรับผิดชอบในการใชหลักการใน
การบริหารงานดานนี้อยางมี ประสิทธิภาพและวิธีการจัดการหรือบริหารงานวิชาการมักนิยมกระจายอํานาจและ
ความ รับผิดชอบใหแกผูทําหนาที่ทางงานวิชาการอยางเต็มที่เพื่อใหมีเสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom)
อันเปนผลใหเกิดความรูและวิธีการใหมๆ ทําใหโรงเรียนกาวหนาตอไปโดยไมหยุดยั้ง ซึ่ง การบริหารงานวิชาการเปน
หัวใจสําคัญของการบริหารสถานศึกษา เปนงานที่มีขอบขายที่กวางและมีความสําคัญตอสถานศึกษา การบริหารงาน
ทุกอยางก็เพื่อตอบสนองตอความสําเร็จหรืองานทางวิชาการ จุดมุงหมายของงานวิชาการเพื่อเปนคนไทยที่เปนมนุษย
ที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม ในการดํารงชีวิตและอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข
สภาพที่เปนจริงของการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลในโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ภาพรวมอยูในระดับ มากเมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดานที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ การวัดผลประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนรองลงมา คือ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การนิเทศการศึกษา การแนะแนว ตามลําดับ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ํา คือ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ในและมาตรฐานการศึกษา
สภาพที่ควรจะเปนของการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ภาพรวมอยูในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดานที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุดคือการพัฒนากระบวนการเรียนรู รองลงมา คือ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพในและมาตรฐาน
การศึกษาการวัดผลประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนและการนิเทศการศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตามลําดับ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ํา คือ การ
พัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ประโยชนของการบริหารงานวิชาการ ความสําคัญของการบริหารงาน
วิชาการ หลักการบริหารงานวิชาการ กระบวนการบริหารงานวิชาการและขอบขายการบริหารวิ ชาการในโรงเรียน
สรุปไดวาการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การดําเนินการตามกิจกรรมที่จัดขึ้นในสถานศึกษาที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรูการวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา การพัฒนาสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู การนิเทศการศึกษา การแนะ
แนว การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
เพื่อใหผูเรียนมีพัฒนาการทางดานการเรียนและมีพัฒนาการทางดานการดําเนินชีวิตโดยมีเปาหมายคือ ใหผูเรียน
สามารถนําไปใชใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางสูงสุด
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ผลจากการวิจัยในครั้งนี้นําไปเปนแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตรการบริหารงานวิชาการของหนวยงาน
หรือองคกรที่จัดการศึกษา อันจะเกิดประโยชนตอการบริหารงานวิชาการ ดังนี้
1. ไดองคความรูเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ที่ผานกระบวนการวิจัยอยางเปนระบบ สามารถนําองคความรูไปใช
ในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
หรือ โรงเรียนที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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2. สามารถนําองคความรูที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้นาํ เสนอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม
เขต 1 ไปกําหนดนโยบายสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อใชในการวางแผนยุทธศาสตรระดั บโรงเรียน ซึ่งจะเปน
ทิศทางที่ชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. โรงเรียนประถมศึกษาสามารถนําการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผล จากการวิจัยครั้งนี้ ไปปรับใชให
เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
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พัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัย
THE INCLUSIVE SCHOOLING DEVELOPMENT MODEL FOR EARLY
CHILDHOOD EDUCATION.

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

วรียนันทน สิริกรกาญจนา
สาขาวิชา บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดน ชะเนติยัง
ภาควิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาองคประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวม
เพื่ อนํ าเสนอรูป แบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรีย นรวมที่ เ หมาะสม และเพื่ อรับ รองรูป แบบการบริหาร
สถานศึกษาแบบเรียนรวม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปน จํานวน 30 คน เก็บขอมูลโดย การวิเคราะห
เอกสาร (Content Analysis) การสัมภาษณ (Interview) และเทคนิคแบบเดลฟาย (Delphi Technique) การ
วิเคราะหขอมูลใชสถิติคาเฉลี่ย ݔҧ และสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน S.D.
ผลการวิจัยพบวา
1. เห็นดวยกับองคประกอบของการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวม สําหรับเด็ก
ปฐมวัย คือ องคประกอบของรูปแบบ ดานกิจกรรมการเรียนรู ดานสื่อและแหลงเรียนรู และดานการวัดผล
ประเมินผล
2. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัย โดยใชเทคนิคเดลฟาย พิจารณา
จากคามัธยฐานของแตละขอสูงตั้งแต 3.50 ขึ้นไป และคาพิสัยควอไทลตั้งแต 1.50 ลงมา
3. การรั บ รองคุ ณ ภาพรู ป แบบการบริ หารสถานศึ ก ษาแบบเรี ย นรวม สํ า หรับ เด็ ก ปฐมวั ย ตาม
มาตราฐานดานตางๆ ดังนี้ ดานอรรถประโยชน เห็นดวยในระดับมาก ݔҧ = 4.31 ดานความเปนไปได เห็นดวยใน
ระดับมาก ݔҧ = 4.51 ดานความเหมาะสม เห็นดวยในระดับมาก ݔҧ = 4.50 ดานความถูกตอง เห็นดวยในระดับ
มาก ݔҧ = 4.45
คําสําคัญ : การพัฒนารูปแบบ,การบริหารสถานศึกษา,สถานศึกษาแบบเรียนรวม
Abstract
This research aimed to investigate the elements of administration models for
coeducation school in order to propose appropriate models for administration of
coeducation school and for accreditation of such models. The sample group of this study
comprised of 30 subjects. Data was collected by Content Analysis, Interview and Delphi
Technique and then analyzed by applyingݔҧ and Standard Deviation (SD)
Findings from the research suggested that:
1. Agree with the elements of administration model development for coeducation
school including elements of the model, learnind activities, media and learning sources
as well as measurement and assessment.
2. Administration models for coeducation school for chiiIdhood; upon appIying
Delphi Technique, based on the median of each item was as high as 3.5 or above while
the interquartile range was at 1.5 or below.
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3. Accrerditation of models for coeducation school for childhood referred to
standards for various aspects includion utiIity aspect (high Ievel of agreement,ݔҧ =4.31),
feasibiIity aspect (high level of agreement,ݔҧ =4.51),
suitability aspect (high level of agreement,ݔҧ =4.50) and validity aspect
(high level of agreement,ݔҧ =4.45), respectively.
Keyword : Development of models,school administration,coeducation school

บทนํา
1.1 ภูมิหลังของปญหาการวิจัย
การศึกษาเปน เครื่องมือสําคัญที่ใชในการพัฒนามนุษย การใหความสําคัญกับการพัฒนาการของเด็ก
ในทุกดาน ๆ ของชวงอายุแรกเกิดจนกระทั่งถึงหาขวบ หรือวัยกอนเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่หนึ่งที่เรียกกันวา
“เด็กปฐมวัย ” นั้น ใหมีพัฒนาการไดอยางเหมาะสมและสามารถเติบโตไปอยางมีคุณภาพ ซึ่งจะสงผลดีตอ
อนาคตของสังคมและประเทศชาติอีกดวย จากขอมูลของนักเศรษฐศาสตร รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร
ศ.ดร.เจมส เจ เฮกแมน จากมหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดกลาววา “การลงทุนในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย เปนการลงทุนที่คุมคาและใหผลตอบแทนแกสังคมดีที่สุดในระยะยาว” โดยคืนผลตอบแทนกลับคืนมาใน
อนาคตมากถึง 7 เทา เปนทั้งการเพิ่มคุณภาพทรัพยากรบุคคลของประเทศ และลดอัตราการสูญเสียที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต องคการยูนิเซฟซึ่งเปนหนวยงานของสหประชาชาติซึ่งมีหนาที่ใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม
พัฒนาการสุขภาพ รวมถึงความเปนอยูของแมและเด็กในประเทศที่กําลังพัฒนาไดกลาววา เด็กปฐมวัยที่ไดรับ
การดูแลอยางเหมาะสมตามชวงวัย จะมีทักษะทางกายภาพ ความฉลาดทางดานสติปญญา และความฉลาด
ทางดานอารมณ สูงขึ้นกวาปกติ ซึ่งจะนําไปสูการมีโอกาสในการเรียนรูตอในระดับที่สูงขึ้ น และเปนแรงงานที่มี
คุณภาพที่มีรายไดสูง สงผลใหอัตราการกอคดีหรือสรางปญหาสังคมลดนอยลงดวย (อภิวัฒนการเรียนรู...สูจุด
เปลี่ยนประเทศไทย, 2557)
ตามนโยบายและยุทธศาสตรในการพัฒนาเด็กปฐมวัย (0–5 ป) ระยะยาว พ.ศ. 2550–2559 ไดให
ความหมายคําวา “เด็กปฐมวัย” หมายถึงเด็กตั้งแตปฏิสนธิจนถึงอายุ 5 ป 11 เดือน 29 วัน หรือต่ํากวา 6 ป
สวนการจัดการการศึกษานั้นสามารถแบงเปน 3 รูป แบบคือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยตองเนนผูเรียนเปนสําคัญ และจัดกระบวนการเรียนรู
ตามความถนัด ความสนใจของผูเรียน เนื่องจากชวงปฐมวัยเปนชวงที่มีการพัฒนาการดานสมอง และการเรียนรู
อยางรวดเร็วที่สุด ดังนั้นจึงถือไดวาชวงปฐมวัยเปนชวงวัยที่ตองการการปลูกฝงดูแลเปนพิเศษ เพื่อจะไดเปน
รากฐานที่สําคัญของการเรียนรู และการพัฒนาตลอดชีวิต เพื่อใหเติบโตเปนเด็กฉลาดและประสบความสําเร็จใน
ชีวิต (การดูแลและการศึกษา เด็กปฐมวัย, 2556) จากการติดตามพัฒนาการของเด็กไทยพบวา เด็กมีพัฒนาการ
ที่ลาชาทั้งทางดานสติปญญา การคิดวิเคราะห ความคิดสรางสรรค ภาษา และการปรับตัว ทั้งนี้เนื่องจากขณะนี้
เด็กปฐมวัยไดรับการสนับสนุนที่ไมเหมาะสมกับธรรมชาติของวัย เชน จากการที่ผูปกครองใหเด็กเรียนกวดวิชา
เพื่อสอบเขาโรงเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีชื่อเสียง และอีกปญหาหนึ่งที่สําคัญคือ การที่โรงเรียนในระดับอนุบาล
จํานวนมากเปดสอนพิเศษเพิ่มเติมในชวงวันหยุดหรือปดเทอม รวมถึงการเรงเรียน การเขียนและการอาน เกิน
การพัฒนาการของเด็ก ซึ่งเปนความเขาใจที่คาดเคลื่อนในการจัดการศึกษาปฐมวัย ทําใหการศึกษาปฐมวัยใน
ปจจุบัน มุงเนนแตการทองจําความรู เพื่อสอบแขงขัน และเนนเฉพาะ ดานเนื้อหาสาระมากกวาการพัฒนาดาน
ทักษะกระบวนการ ไดแก การคิดแกปญหา การตัดสินใจ การใหเหตุผล รวมถึงการขาดการพัฒนาดานคุณธรรม
และคุณลักษณะที่จําเปนตอการเรียนรูการดําเนินชีวิต สงผลใหเด็กขาดแรงจูงใจในการเรียนรู ขาดทักษะในการ
ทํางานรวมกับคนอื่น และขาดทักษะความรับผิดชอบทั้งตอตนเองและผูอื่น (เปดสถานการณเด็กปฐมวัย พบ
ปรากฏการณเรงเรียนตั้งแตวัยอนุบาล, 2557)
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นอกจากนี้มีก็มีขอมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในป พ.ศ. 2555 ไดสํารวจจํานวนเด็ก
ปฐมวัยที่มีอายุ 0–5 ปมีจํานวน 4,585,759 คน ซึ่งแบงตามการดูแลและการจัดการศึกษาสามารถแบงไดเปน 2
กลุม คือ กลุมเด็กอายุ 0–1 ป จํานวน 1,509,017 คน และกลุมเด็กอายุ 2–5 ป จํานวน 3,076,742 คน พบ
ประเด็นที่นาสนใจคือ ในการดูแลเด็กปฐมวัยในชวงอายุ 0–1 ป ที่ไดรับการดูแลเบื้องตนจากครอบครัว ยังขาด
การสงเสริมและดูแลอยางเปนระบบ เนื่องจากครอบครัวสวนใหญยังขาดความรู ความเขาใจ และทักษะในการ
ดูแลเด็กปฐมวัยอยางเหมาะสม ตามการพัฒนา การเขาไมถึงโอกาสทางการศึกษา มีเด็กอายุ 2–5 ป จํานวน
ประมาณ 365,506 คน หรือรอยละ 12 ของเด็กในชวง 2–5 ป ที่ยังไมไดเรียนหนังสือ ขาดการดูแลที่ดีและมี
คุณภาพ โดยมีเด็กอายุ 2–5 ป จํานวน 911,111 คน หรือรอยละ 30 ของเด็กในชวงอายุ 2–5 ป อยูในการดูแล
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ไมไดมาตรฐาน หรือมีมาตรฐานในเกณฑระดับขั้นต่ํา
ยุคของการปฏิรูปการศึกษา ตามมาตรา 10 วรรคสอง กําหนดวา “การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่มี
ความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ
ทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไมสามารถที่พึ่งตนเองได หรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิ
และโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพิเศษ” วรรคสาม “การศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสองใหจัดตั้งแต
แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไมเสียคาใชจายและใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ
บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง” มาตรา
8(2) ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา” มาตรา 22 กลาววา “การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคน
มีความสามารถเรียนรูปและพัฒนาตนเองได ” และในป พ.ศ. 2542 กระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหเปนป
การศึกษาเพื่อเด็กที่มีความตองการพิเศษ โดยมีนโยบายวา “เด็กที่มีความตองการพิเศษทุกคนที่อยากเรียนตอง
ไดเรียน” นอกจากนี้ในป พ.ศ. 2543 ไดมีนโยบายและเจตนารมณที่จะขยายโอกาสและบริหารการศึกษาสําหรับ
เด็กที่มีความ ตองการพิเศษใหทั่วถึงและมีคุณภาพเปนไปอยางตอเนื่อง ไดมีนโยบายวา “เด็กที่มี ความตองการ
พิ เ ศษทุ ก คนต อ งได เ รีย น โดยได รั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เพื่ อ พั ฒ นาตนเองและสั ง คม ” (สํ า นั กงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ. 2545) การเปดโอกาสใหบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชนมีสิทธิเสรีภาพ และมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของรัฐเพื่อพัฒนากระบวนการ เรียนรูของตน การจัดการ
ศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ ตั้งอยูบนพื้นฐานของความเชื่อที่วา เด็ก ที่มีความตองการพิเ ศษทุกคน
สามารถที่จะเรียนรูและพัฒนาไดถาไดรับโอกาสในการเรียนรูที่เหมาะสมกับความพิการของเขา แนวการจัด
การศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษที่สําคัญ คือ ใหโอกาสเด็กที่มีความตองการพิเศษไดเรียนรวมกับคน
ปกติในโรงเรียนปกติและสามารถดํารงชีวิตอยูในชุมชนรวมกั บบุคคลอื่น ๆ ได สําหรับการจัดการเรียนรวมใน
โรงเรียน จึงนับเปนกาวที่สําคัญของการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย (ดารณี อุทัยรัตนกิจและคณะ. 2546:
53–58) ในการจัดการเรียนรวมนั้น เด็กที่มีความตองการพิเศษที่ เขาเรียนรวมนั้นใชเวลาสวนใหญในหองเรียน
ปกติรวมกับเพื่อนปกติ แตไมไดหมายความวาเด็กทุกคน ไดเรียนรูดวยหลักสูตรเดียวกัน แตเด็กเรียนรวมกันดวย
การปรับหลักสูตรใหตอบสนองความตองการ เฉพาะคน เพื่อใหทุกคนไดรับการศึกษาตามความตองการและ
ความจําเปน (Stainback & Stainback. 1996: 87–96.) มีผลผลการวิจัยในตางประเทศยื นยันวา การศึกษา
แบบการเรียนรวมนั้นใหประโยชนทั้งดานวิชาการและสังคมสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ (Baker, Wang &
Walberg. 1994: 33–35, Stainback & Stainback. 1992: 45–47) และเปนประโยชนตอเด็กปกติอยางมาก
ดวย (Staub & Peck. 1994: 36–40) การจัดการเรียนรวมในประเทศไทยเปนเรื่องที่คอนขางใหม แตไดรับความ
สนใจในวงการศึกษาและการปฏิรูปการศึกษา ดัง นั้น การจั ดการเรีย นรวมในโรงเรียนจึง เชื่ อมโยงกับ ความ
เคลื่อนไหวในการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งในอดีตเด็กที่มีความตองการพิเศษในประเทศไทยสวนใหญ ไดรับการศึกษา
ในโรงเรียนพิเศษ และสําหรับความพิการเฉพาะดาน เชน โรงเรียนสอนบุคคลปญญาออน คนหูหนวก และคนที่มี
ความพิการทางรางกาย แตจากผลการศึกษาวิจัยที่ พบวาการจัดการเรียนรวมที่มีประสิทธิภาพนําไปสูการพัฒนา
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น



ศักยภาพสูงสุดของเด็กที่มีความตองการพิเศษ ประกอบกับการรวมพลังในการเรียกรองของผู ปกครอง องคกร
เอกชนที่ เ ป น ผู แ ทนของเด็ ก ที่ มี ค วามต องการพิ เ ศษ (กองทุ น รัฐ วั ฒ น ตั น มณี เพื่ อสิ ท ธิ คนออทิ ส ติ ก . 2548:
ออนไลน ) และการสนั บ สนุ นด ว ย พระราชบั ญญั ติ การศึ กษาแหง ชาติ จึง เปน แรงสนั บสนุ นที่ สํา คั ญที่ ทํา ให
โรงเรียนตาง ๆ ในประเทศไทยรับเด็กที่มีความตองการพิเศษเขาเรียนรวมกับเด็กปกติเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก
ทั้งนี้ตั้งแตระดับ ปฐมวัยขึ้นไป แตโรงเรียนเหลานี้ยังขาดวิธีการเตรียมความพรอมหลายดาน เชน บุคลากร แหลง
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (ระริน สุรวัฒนานันท.2542, อุบล เลนวารี. 2542, สํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ. 2545, ดารณี อุทัยรัตนกิจ และคณะ. 2546) เด็กที่มีความ
ตองการพิเศษที่มีความพิการมีอยูประมาณรอยละ 10–15 ของเด็กวัยเรียน สวนใหญขาดโอกาสทางการศึกษา
รัฐ สามารถจั ด ให ไ ด เ รีย นเพี ย งรอ ยละ 5.43 เท า นั้ น (สํ า นั กงานคณะกรรมการการศึ กษา แห ง ชาติ สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี. 2547) สวนเด็กที่มีโอกาสทาง การศึกษาสวนใหญก็ไดรับการศึกษาที่ไมเหมาะสมกับความพิการ
หรือ ไม ต อบสนองต อ ความต อ งการ พิ เ ศษของเขา จึ ง ทํ า ให ไ ม ส ามารถพั ฒ นาได เต็ ม ตามศั ก ยภาพที่ มี อ ยู
พึ่งตนเองได และเปน สมาชิกที่ทํ าคุณประโยชน ใหกับ สังคมและประเทศชาติ แตกลับ กลายเป นภาระใหกับ
ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ที่ตองสูญเสียคาใชจายมากมายในการดูแลบุคคลเหลานี้ไปตลอดชีวิต (ดารณี
อุทัยรัตนกิจ และคณะ. 2546) การวิจัยทั้งภาคทฤษฎีและภาคสนามพบวา การจัดการ ศึกษาใหเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษใหไดผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด ตองจัดใหตั้งแตวัยตน ๆ ของชีวิต คือ ตั้งแตแรกเกิดหรือทันทีที่
คนพบความพิการ (Strain,Wolery & Izeman. 1998) ดังนั้น การ จัดการศึกษาใหกับเด็กที่มีความตองการ
พิ เ ศษช ว งปฐมวั ย จึ ง มี ค วามสํ า คั ญ มากที่ สุ ด และเป น ช ว งสํ า คั ญ ที่ เด็ ก และผู ใ หญ ที่ เ กี่ ย วขอ งจะได ค น พบ
ความสามารถเดน และขอบกพรอง อันจะนําไปสูการพัฒนาเด็กไดตามศักยภาพในระดับตอไป โรงเรียนเปน
สถานที่สําคัญที่กอใหเกิดความสําเร็จ ในการจัดการเรียนรวม การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการ
พิเศษที่ขาดประสิทธิภาพเปนผล จากความเขาใจผิด และกลไกที่เปนปญหาหลายประการที่มาจากทั้งปจจัย
ภายในโรงเรียนเองและ ปจจัยภายนอกโรงเรียน โดยปจจัยภายในโรงเรียน เชน ขาดบุคลากรทางการศึกษาที่
เขาใจการจัด การศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษอยางแทจริง ทั้งผูบริ หารโรงเรียนและครูขาดความรู
ความเขาใจลักษณะของเด็กที่มีความตองการพิเศษประเภทตาง ๆ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน และที่สําคัญ
ทั้งครูและผูบริหารจํานวนมาก มีทัศนคติในทางลบตอการนําเด็กที่มีความตองการพิเศษมาเรียน รวมกับเด็กปกติ
นอกจากนี้เกิดความเขาใจผิดที่วา เด็กที่มีความตองการพิเศษมีศักยภาพที่จะพัฒนาได การลงทุนทางการศึกษา
สําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ เมื่อเปรียบเทียบเปนรายหัวกับเด็ก ปกติตองใชงบประมาณ บุคลากร และ
แหล งสนับสนุน มากกว า แต พัฒนาไดน อยกวา จึ งเป นการลงทุ น ที่ไม คุม คา (สํ านั กงานคณะกรรมการกา ร
ประถมศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ. 2545, ดารณี อุทัยรัตนกิจ และคณะ. 2546) และจากการศึกษา
ของสุภาพร ชินชัย (2550) พบวา ปจจัยภายใน โรงเรียนที่สงผลตอความพรอมของครูในการจัดการเรียนรวมนั้น
คือ ความพรอมของโรงเรียนทางดาน อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ บุคลากรและหลักสูตรของโรงเรียนมีระดับ
ความพรอม รวมทั้งความพึงพอใจของครูอยูในระดับปานกลางเทานั้น ยอมสงผลกระทบตอการจัดการเรียนรวม
ให ประสบความสําเร็จไดทั้ง ๆ ที่เปนโรงเรียนแกนนําเรียนรวม สําหรับปจจัยภายนอกโรงเรียนนั้น พบวา เปน
ปญหาจากการที่พอแมขาดความรู ขาดความเขาใจเกี่ยวกับเด็กที่มีความพิการประเภทตาง ๆ โดยเฉพาะเด็กที่มี
ความพิการเพียงเล็กนอย เชน เด็กที่มีความบกพรองทางดานการเรียนรู เด็กปญญาออนเล็กนอย หรือเด็กออทิ
สติกที่มีความสามารถสูง เด็กสมาธิสั้น ทําใหเด็กขาดโอกาสที่จะไดรับการศึกษาที่เหมาะสม ตั้ งแตระดับปฐมวัย
ซึ่งเปนชวงที่สําคัญที่สุดของการศึกษา และการขาดบุคลากรทางการแพทย นักจิตวิทยาที่จะตรวจวินิจฉัย รวมทั้ง
การใหคําแนะนําแกพอแมและชุมชนในการพัฒนาชวยเหลือเด็กที่มีความตองการพิเศษ (สุภาพร ชินชัย. 2548)
จากการที่มีความจํากัดทางดานทรัพยากรและองคความรูในการจัดการศึกษาใหกับเด็กที่มี ความตองการพิเศษ
จึงสงผลใหเกิดปญหาและความจํากัดดานปริมาณและคุณภาพของบุคลากร งบประมาณ แหลงสนับสนุน ความ
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น



เขาใจเกี่ยวกับการบริหารและการจัดโครงการ การทํางานรวมกันของนักวิชาชีพสาขาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับความ
พิการ เทคโนโลยีทางการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความ ตองการพิเศษ เครื่องมือและกระบวนการตรวจวินิจฉัย และ
องคความรูเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อ ตอบสนองตอความตองการพิเศษของเด็กที่มีความตองการพิเศษแตละ
ประเภท จากปญหาที่เกิดขึ้นอันมีสาเหตุมาจากปจจัยภายในและภายนอกโรงเรีย นนั้นทําใหเด็ก รวมทั้งพอแม
ของเด็กที่มีความตองการพิเศษมีความสิ้นหวังในระบบการศึกษา เด็กที่มีความตองการ พิเศษที่มีศักยภาพสูง
จํานวนมาก จึงตองออกจากระบบโรงเรียนโดยไมจบชั้นมัธยมศึกษาสูงสุดทั้ง ๆ ที่ เขามีศักยภาพที่จะเรียนรูได
(กองทุนรัฐวัฒนตันมณีเพื่อสิ ทธิคนออทิสติก. 2548: ออนไลน) การสรางความตระหนักของบุคคลในสังคม ถึง
ความสําคัญและความจําเปนของการจัดการศึกษาใหเด็กที่มี ความตองการพิเศษ จะกอใหเกิดความรวมมือและ
การทํางานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพขององคกร ตาง ๆ ในสังคม ความรูและทักษะในเรื่องกระบวนการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานใหเด็กที่มีความตองการ พิเศษของครู ผูบริหารโรงเรียน เปนองคประกอบที่มีความสําคัญ
ที่สุดและสงผลโดยตรงตอ ประสิทธิภาพของการเรียนรูของเด็กที่มีความตองการพิเศษ การจัดการฝกอบรมครู
และผูบริหาร ดังนั้นจึงเห็นไดวา การจัดการเรียนรวมใหประสบ ความสําเร็จไดนั้นตองการการสนับสนุนจากทุก
ฝายที่เกี่ยวของ ดวยการใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research :
PAR) ในการพัฒนาจึงเปนทางเลือก
ดั ง นั้ น ผู วิ จั ย ในฐานะผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นจึ ง มี ค วามสนใจ ในการที่ จ ะพั ฒ นารู ป แบบการบริ ห าร
สถานศึกษาแบบเรียนรวม สําหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
ขึ้น ซึ่งคิดวาจะนํารูปแบบที่พัฒนาขึ้น มาบริหารสถานศึกษาแบบการจัดการเรียนรวมและใหสามารถแกปญหา
ดังกลาวได
คําถามวิจัย
การวิจัยเรื่องพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัย มีคําถามที่
เกี่ยวของกับการวิจัยดังนี้
1. องคประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัย มีอะไรบาง
2. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมที่เหมาะสมควรเปนอยางไร

วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยเรื่องพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัย มีวัตถุประสงค
ของการวิจัยดังนี้
1. เพื่อศึกษาองคประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวม
2. เพื่อนําเสนอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมที่เหมาะสมเพื่อรับรองรูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวม

กรอบแนวคิดในการทําการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวม สําหรับเด็กปฐมวัย ผูวิจัยได
นําเอานโยบายของสํานักงานการศึกษาปฐมวัย และแนวคิดของนักวิชาการอื่น ๆ มาประยุกตเปนกรอบแนวคิด
การวิจัยดังนี้

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น



ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการวิจัย
การวิจั ย เรื่อง การพั ฒนารูป แบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมสํ าหรับเด็ กปฐมวั ย โดยมี
วัตถุประสงคหลักคือการพัฒนารูปแบบบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งการดําเนินการ
สรางและพัฒนารูปแบบแบงไดเปน 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที 1 การศึกษาองคประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็ก
ปฐมวัย
ขั้นตอนที่ 2 การนําเสนอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัย
ขั้นตอนที่ 3 การรับรองคุณภาพรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัย

ผล/สรุปการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการดําเนินการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวม สําหรับเด็ก
ปฐมวัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ซึ่งเปนการวิจัยและพัฒนาโดยผูวิจัยไดดําเนินสรุป
ผลการวิจัยดังนี้
วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคหลักคือ การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับ
เด็กปฐมวัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะดังนี้
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น



1. เพื่อศึกษาองคประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษา แบบเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัย
2. เพื่อนําเสนอรูปแบบ การบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัย
3. เพื่อรับรองคุณภาพรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กปฐม

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัย ครั้ง นี้เปนการวิ จัย และพัฒ นารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมสํา หรับ เด็ ก
ปฐมวัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โดยกําหนดขั้นตอนในการวิจัยดังนี้
ตอนที่ 1 การศึกษาองคประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัย
โดย 1) ศึกษาเอกสาร และงานวิ จั ย ที่ มี เนื้ อหาสาระเกี่ ย วกับ การจั ด การศึ ก ษาแบบเรี ย นรวม การบริ หาร
สถานศึกษาแบบเรียนรวม การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยที่ปรากฏในรูปของบทความ ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ
ผลการประชุมที่เสนอ โดยผูรู ผูเชี่ยวชาญ ของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวม
การบริหารการศึกษาระดับปฐมวัย หรือเผยแพรอยูในวารสาร วิชาการ หนังสือ สิ่งพิมพ รายงานผลการวิจัยและ
ผูวิจัยไดวิเคราะหลงในตารางวิเคราะหเนื้อหาและสรุปเปนพรรณนาความ 2) การสัมภาษณสภาพปญหาความ
ตอ งการแนวทางการกํา หนดองคป ระกอบของรูป แบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรีย นรวม ซึ่ ง สั มภาษณ
ผูทรงคุ ณวุ ฒิ จํา นวน 5 คน โดยผูวิจั ยวิ เคราะหความคิด เห็นนํ าเสนอองคป ระกอบของรูป แบบการบริหาร
สถานศึกษาแบบเรียนรวม สําหรับเด็กปฐมวัยในลักษณะการพรรณนาความ 3) การสอบถามความคิดเห็นที่มีตอ
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัย โดยแบบสอบถามความคิดเห็นดังกลาว สรางขึ้น
จากการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิจากการสัมภาษณ จํา นวน 2 ฉบับ นําไปใหผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 21 คน ตอบแบบสอบถาม 2 ครั้ง เพื่อหาคาเฉลี่ย (Mean) คามัธยฐาน (Median) และคาพิสัยระหวางค
วอไทล (interguartite Range) เพื่อตรวจสอบตําแหนงคําตอบของผูเชี่ยวชาญ ไดพิจารณาทบทวนและยืนยัน
คําตอบ โดยการแสดงเหตุผลประกอบความคิดเห็น ซึ่งเปนการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม (Delphi Technique)
ตอนที่ 2 การนําเสนอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัย โดยผูวิจัยมี
วัตถุประสงค เพื่อนํ าเสนอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมสํา หรับ เด็ กปฐมวัย ที่ ไดนํ าผลการ
วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสังเคราะห เอกสาร การสังเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม (Delphi Technique)
มาดําเนินการวิเคราะหอีกครั้ง เพื่อพัฒนาและนําเสนอในการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) ของ
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละผู เ ชี่ ย วชาญ จํ า นวน 9 คน ซึ่ ง ประกอบด ว ย ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการศึกษาเอกชน ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน อาจารยมหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการประเมิ น การบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมสํา หรับเด็ กปฐมวัย เพื่ อศึกษา ความคิดเห็น
ความรูสึก และทัศนคติที่มีตอองคประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็ กปฐมวัย
โดยผูวิจัยไดวิเคราะหเนื้อหาจากการสนทนากลุมนําเสนอ แบบพรรณนาความ และจัดทําเปนเอกสารประกอบ
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัย
ตอนที่ 3 การรับรองคุณภาพรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัย เปนการ
รับรองคุณภาพรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวม จากผูทรงคุ ณวุฒิดานการบริหารสถานศึกษา
แบบเรียนรวมและการศึกษาปฐมวัย จํานวน 5 คน โดยใชแบบประเมินคุณภาพ รูปแบบการบริหารสถานศึกษา
แบบเรียนรวม โดยใชมาตราสวนประมาณ 5 ระดับ วิเคราะห ความถี่ รอยละ
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สรุปผลการวิจัย
การพั ฒ นารูป แบบการบริห ารสถานศึ ก ษาแบบเรีย นรวมสํ า หรับ เด็ ก ปฐมวั ย ที่ ผู วิ จั ย ดํ า เนิ น การ
สามารถสรุป ผลการวิ จั ย แบ ง ได เป น 3 ตอน คื อ ตอนที่ 1 การศึ ก ษาองค ป ระกอบของรูป แบบการบริหาร
สถานศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัย ตอนที่ 2 การนําเสนอรูปการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวม
สําหรับเด็กปฐมวัย และตอนที่ 3 การรับรองคุณภาพรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็ก
ปฐมวัย ดังรายละเอียดตอไปนี้
ตอนที่ 1 องคประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัย จากผล
การศึกษาเอกสาร (Content Analysis) เพื่อกําหนดแนวความคิดในการพั ฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษา
แบบเรียนรวม สําหรับเด็กปฐมวัย โดยกําหนดประเด็นในการวิเคราะหเอกสาร ดังนี้ (1) สภาพปญหาการบริหาร
สถานศึกษาแบบเรียนรวม สําหรับเด็กปฐมวัย (2) แนวทางในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมและการบริหาร
สถานศึกษาแบบเรียนรวม (3) การกําหนดแนวทางการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัยและ
เกณฑการประเมินคุณภาพการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวม ผลการวิเคราะหเอกสารและการสัมภาษณ
ผูทรงคุณวุฒิไดองคประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัย ไดแก (1) ดาน
การจัดสภาพแวดลอม (2) ดานหลักสูตร (3) ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู (4) ดานสื่อและแหลงเรียนรู และ
(5) ดานการวัดและประเมินผล
ตอนที่ 2 รูปแบบการบริหารสถานศึกษา แบบเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัย จากผลการวิเคราะห
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวั ย โดยใช
เทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย ในรอบที่ 2 และรอบที่ 3 ในประเด็นเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวม
สําหรับเด็กปฐมวัยในดาน (1) ดานสภาพแวดลอม (2) ดานหลักสูตร (3) ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู (4) ดาน
สื่อและแหลงเรียนรู และ(5) ดานการวัดและประเมินผล ซึ่ งผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลเพื่อนําเสนอรูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัย เพื่อใหผูทรงคุณวุฒิไดแสดงความคิดเห็น ความรูสึกและ
ทัศนคติที่มีตอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัยในประเด็นดังนี้ (1) สภาพปญหา
การดําเนินการและความตองการรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวม (2) การประสานงานของบุคลากร
ผูมีสวนเกี่ยวของตอการจัดการเรียนรูแบบเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัย (3) กิจกรรม / โครงการเพื่อสงเสริมให
บุคลากรผูมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัย และ (4) การวิเคราะห
องค ป ระกอบรูป แบบการบริหารสถานศึ กษาแบบเรีย นรวมสํ า หรับ เด็ ก ปฐมวัย ซึ่ ง ผลการสนทนากลุ มของ
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ สรุ ป ความเป น ไปได ข องกรอบแนวคิ ด สถานศึ ก ษาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของรู ป แบบการบริ ห าร
สถานศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัยประกอบดวย 5 องคประกอบคือ (1) องคประกอบที่ 1 การมี
วิสัยทัศนรวมกัน (2) องคประกอบที่ 2 ความสําเร็จของนักเรียน (3) องคประกอบที่ 3การจัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียน (4) องคประกอบที่ 4 การจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพนักเรียน และ (5) องคประกอบที่ 5
การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู
ตอนที่ 3 คุณภาพรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัยสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน พบวารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัยมีคุณภาพ
ดังนี้
มาตรฐานดานอรรถประโยชน ผูทรงคุณวุฒิเห็นดวยในระดับ(มาก) โดยใหความเห็นวารูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวม สําหรับเด็กปฐมวัย สามารถใชประโยชนในการใหขอมูลสารสนเทศ เพื่อการ
ตัดสินใจ สะทอนใหเห็นจุดแข็งและจุดออนของสภาพการจัดการศึกษาและสรางความมั่นใจในคุณภาพของ
สถานศึกษาได
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มาตรฐานดานความเปนไปได ผูทรงคุณวุฒิเห็นดวยในระดับ(มาก) โดยใหความเห็นวารูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวม สําหรับเด็กปฐมวัย สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง สงเสริมใหบุคลากร ผูมีสวนได
สวนเสีย ทุกฝ ายมีสวนรวมในการดําเนิ นการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมและสามารถตรวจสอบ การ
ดําเนินงานไดทุกขั้นตอน
มาตรฐานดานความเหมาะสม ผู ทรงคุณวุฒิเห็นดวยระดับ(มาก) โดยใหความเห็นวารูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัยมีความเหมาะสมกับการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษาเอกชน และสอดคลองกับพระราชบัญ ญัติ การศึกษาแหงชาติ แผนการศึกษาแหง ชาติแ ละ
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานดานความถูกตอง ผูทรงคุณวุฒิเห็นดวยในระดับ(มาก) โดยใหความเห็นวาการประเมิน
คุณภาพการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวม สําหรับเด็กปฐมวัยมีความถูกตองในดานมาตรฐานที่มีตัวบงชี้ที่
ชัดเจน เครื่องมือและเกณฑการประเมินมีความถูกตอง

อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้เปนการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัย สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนซึ่งผูวิจัยคนพบและไดนํามาอภิปรายผลดังรายละเอียดตอไปนี้
1. องคประกอบของรูปแบบการบริหารการศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัยจากการที่ผูวิ จัย
ศึกษาเอกสารสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ และการสอบถามความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญดานการบริหารสถานศึกษา
แบบเรียนรวม และการบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย พบวา องคประกอบของ รูปแบบการบริหารสถานศึกษา
แบบเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัยไดแก( 1) ดานการจัดสภาพแวดลอม(2) ดานหลักสูตร(3) ดานการจัดกิจกรรม
การเรียนรู(4) การสื่อและแหลงเรียนรูและ(5) การวัดและประเมินผล สอดคลองกับอัจฉริยา กุดหอม (2550) ได
ทําการศึกษาการปฏิบัติ งานที่เป นเลิ ศ ของโรงเรียนแกนนํ าจัด การเรีย นรวมตามมาตรฐานการศึกษาพิเศษ
โรงเรียนรวม:การวิจัยพหุกรณีศึกษา แสงจันทร ยิ่งสัมพันธเจริญ (2553) ไดศึกษาวิจัยเรื่องยุทธศาสตรในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาในประเทศไทย และนภาภรณ ธัญญา (2551)
ไดวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบของบทเรียน
2. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัยจากการที่ผูวิจัยวิเคราะหความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญที่มีตอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัย โดยใชเทคนิคเดลฟาย ในรอบที่
2 และรอบที่ 3 ในประเด็นการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวม และนําผลการวิ เคราะหเสนอเป นขอมูลเพื่อให
ผูทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็นความรูสึกและทัศนคติที่มีตอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็ก
ปฐมวัยซึ่งผลการสนทนากลุมสรุปความเปนไปไดของกรอบแนวคิดสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล พบวา รูปแบบการ
บริหารการศึกษาแบบเรียนรวมทุกดานมีความเหมาะสมที่จะนําไปใชเปนรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวม
สําหรับเด็กปฐมวั ยที่ มีประสิทธิ ภาพทั้ งนี้ ไมว าจะเปนองคประกอบที่ 1 การมีวิสั ยทัศนรวมกันองคประกอบที่ 2
ความสําเร็จของนักเรียน องคประกอบที่ 3 การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักเรียน องคประกอบที่ 4 การจัดทํา
แผนพัฒนานักเรียน และองคประกอบที่ 5 การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู ลวนสงผลใหรูปแบบมีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น สอดคลองกับแซมมอนส ฮิลแมน และมอรติมอร (Sammons, Hillman and Mortimore 1995:8)
ไดศึกษาวิจัย และและพัฒนาองคประกอบที่สงผลถึงความสําเร็จหรือความมีประสิทธิผลของโรงเรียนที่มีประสิทธิผล
และนงลักษณ เรือนทอง (2550:177–178)การศึกษาวิจัยองคประกอบของโรงเรียนที่มีประสิทธิผลไดแก (1) การเปน
องคกรแหงการเรียนรู (2) ความเปนมืออาชีพของผูบริหารและครู (3) การประกันคุณภาพการตรวจสอบไดและความ
นาเชื่อถือได (4) สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู (5) มีวิสัยทัศนและวัตถุประสงครวมกัน (6) เนนการเรียนการสอน
(7) การเรียนการสอนอยางมีวัตถุประสงค (8) มีความคาดหวังตอนักเรียนสูง
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3. คุณ ภาพรูป แบบการบริหารสถานศึ กษาแบบเรีย นรวมสํ า หรับ เด็ ก ปฐมวั ย จากขอคิ ด เห็น และ
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญที่มีขอคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันพบวารูปแบบการบริหารการศึกษาแบบเรียนรวม
สําหรับเด็กปฐมวัยมีความเหมาะสมที่จะนําไปใชในการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมที่มีประสิทธิภาพ ควรมี
โครงสรางการบริหารโรงเรียนและโครงสรางการจัดการเรียนรวมที่ชัดเจน ควรปรับอาคารสถานที่ใหมีความ
ปลอดภัยเหมาะสมและเอื้อต อการจัดการเรียนรูโรงเรียนควรประชุมผูปกครองนักเรียนทั่วไปเพื่อใหทราบแนว
ทางการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนสอดคลองกับ ลัทธ แฮม (Latham.1997:245) ไดศึกษาเจตคติและความ
เชื่อเกี่ยวกับการเรียนรวมของครูและผูบริหารสถานศึกษาในและดานการใหบริการพบวาครูปกติ ผูบริ หาร
สถานศึกษา มีเจตคติตอการจัดการเรียนรูรวมและเชื่อตรงกันวานักเรียนที่มีความตองการพิเศษมีสิทธิ์ไดรับการ
บริการทางการศึกษา และเชื่อวาการจัดการเรียนรวมจะสําเร็จไดตองไดรับการรวมมือทั้งวิธีการจัดการเรียนการ
สอน และประชาสัมพันธ
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัยในครั้งนี้มีคุณภาพสามารถ
สรุปเหตุผลไดดังนี้
1. ไดวิธีการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัย ที่มีคุณภาพประกอบดวย
การใหทุกฝายมีสวนรวมในการเกี่ยวของกับการบริหารการศึกษาแบบเรียนรวม ตั้งแตขั้นตอนการกําหนดสภาพ
ปญหาและความตองการในการพัฒนารูปแบบรวมกันคนหาแนวทางและวางแผนในการแกปญหาการลงมือ
ปฏิบัติและการติดตามประเมินผลสะทอนที่เกิดขึ้น
2. การสงเสริมใหฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงานการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัยโดยการนําประสบการณของแตละคนมาสราง
วิสัยทัศนรวมกันและไดแผนงานแนวทางในการปฏิบัติไปใหถึงวิสัยทัศนของกลุมเปนกระบวนการใช อนาคต เปน
จุดประสงคเพื่อการทํางานแทนการใชปญหาและการแกปญหาเปนตัวตั้งในการทํางานซึ่งอาจจะทําใหเกิดความ
ขัดแยง (ธีรพงษ แกวหาวงษ .2546)
3. ปจจัยที่สงผลใหการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัยประสบความสําเร็จจากผล
การวิเคราะหการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัยพบวาปจจัยที่จะชวยให
ดําเนินการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัยมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จมีดังนี้
3.1 โครงสรางบริบทของชุมชนที่มีความสัมพันธที่ดีตอกัน ผูนําชุมชนมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการเรียนตามวิสัยทัศน การจัดการเรียนรวมใหประสบความสําเร็จนั้นถามีการระดมทรัพยากรที่มีอยูแลวใน
ครอบครัวชุมชนเขามาชวยจัดการศึกษา โดยที่ทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความตองการพิเศษมีโอกาสไดรับ
บริการทั่วกัน ก็จะสามารถทําใหการจัดการเรียนรวมดําเนินไปอยางความสําเร็จไดมากขึ้น (นงลักษณ วีรัชชัย.
2544)
3.2 ความเขมแข็งของผูบริหารสถานศึกษาผูบริหารสถานศึกษาที่มีวิสัยทัศนกวา งไกลในการ
จัดการเรียนรวม มีความยืดหยุนเพื่อใหสามารถปรับการใชทรัพยากรสําหรับการสอน การสรางความสัมพันธที่
ใกลชิดกับครอบครัวของนักเรียนที่มีความตองการพิเศษและชุมชน เพื่อการทํางานเปนทีมรับผิดชอบรวมกัน
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี. 2543)
3.3 การไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก สามารถใหการชวยเหลือเพื่อใหโรงเรียน
สามารถเขาถึงการใหบริการได เชน การใหการอบรมความรูในดานตาง ๆ ทางดานการจัดการศึกษา เครื่องมือ
การคัดกรองพัฒนาการของนักเรียน การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาครูสวนเกินป จจัยสําคัญที่สงผลใหการจัดการ
เรียนรวมประสบความสําเร็จ (ผดุง อารยะวิญู)
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ขอเสนอแนะ
1. การวิจัยครั้งนี้เปนรูปแบบของการวิจัยและพัฒนาเพื่อใชพัฒนาการบริหารจัดการเรียนรวมสําหรับ
เด็กปฐมวัยจึงควรมีการนําไปทดลองใชในสถานการณจริงในโรงเรียนที่มีบริบทที่แตกตางกันเพื่อการยืนยัน
คุณภาพของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมสามารถนําไปเผยแพรและปรับใชในโรงเรียนตาง ๆ
2. ควรมีการติดตามผลการใชรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัยในระยะ
ยาวเพื่อพิจารณาปจจัยที่มีผลตอการดําเนินการการปรับปรุงเพื่อใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
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รูปแบบการบริหารโรงเรียนกวดวิชาที่มีประสิทธิภาพ
Effective school management tutorial

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

วาที่รอยตรีพีรวิชญ พาณิชยวรกุล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดน ชะเนติยัง

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการบริหารโรงเรียนกวดวิชาที่มีประสิทธิภาพ ขอมูลที่ใช
ในการศึกษาครั้งนี้ไดจากการเก็บรวบรวมความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 21 คนโดยการเก็บขอมูลใช
แบบสอบถามโดย สงใหผูเชี่ยวชาญตอบแบบสอบถามจํานวน 3 ครั้ง โดยรวบรวมความคิดเห็นในดานการบริหาร
ในสวนตางๆดังนี้ การบริหารวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารหลักสูตร
การบริหารงานอาคารสถานที่ การบริหารงานความสัมพันธกับชุมชน แลวนําขอมูลมาวิเคราะหดวยเทคนิคเดล
ฟาย แลวหาคามัธยฐานและคาพิสัยควอไทล มาแปลผลซึ่งอาจพิจารณารวมกับฐานนิยม โดยนํามาประเมินคา
เปน 5 ระดับ คือ ระดับ 1 เปนไปไดนอยสุด 2 เปนไปไดนอยหรือเห็นดวยนอย 3 ไมแนใจ 4 เปนไปไดมากหรือ
เห็นดวยมาก 5 เปนไปไดมากที่สุดหรือเห็นดวยมากที่สุด โดยคามัธยฐานที่หาไดจากคําตอบของกลุมผูเชี่ยวชาญ
นํามาแปลความหมายไดดังนี้ คามัธยฐานต่ํากวา 1.50 หมายถึง ขอความนั้นเปนไปไดนอยที่สุดหรือกลุม
ผูเชี่ยวชาญไมเห็นดวยกับขอความนั้นมากที่สุด คามัธยฐานต่ํากวา 1.50 – 2.49 หมายถึง ขอความนั้นเปนไปได
นอยหรือกลุมผูเชี่ยวชาญไมเห็นดวยกับขอความนั้น คามัธยฐานต่ํากวา 2.50 – 4.49 หมายถึง ขอความนั้น
เปนไปไดมากหรือกลุมผูเชี่ยวชาญไมเห็นดวยกับขอความนั้นมาก คามัธยฐานมากกวา 4.50 – หมายถึง ขอความ
นั้นเปนไปไดมากที่สุดหรือกลุมผูเชี่ยวชาญไมเห็นดวยกับขอความนั้นมากที่สุด
คําสําคัญ : รูปแบบ โรงเรียนกวดวิชา การบริหารดานวิชาการ การบริหารดานงบประมาณ การบริหารดาน
บุคคล การบริหารดานหลักสูตร การบริหารดานอาคารสถานที่การบริหารดานความสัมพันธชุมชน
Abstract
This research aims to study effective school management tutorial . The data
collected in this study were collected from 21 experts .the questionnaire was used to
collect data Send the experts to answer the question 3 time. The collection of opinions in
the management of the following Academic Administration Budget management
Personal management curriculum management Property Management Community
Relations Management Then the data is analyzed by delphi technique Then find the
median and Quartile range then translate to the mode. It is estimated at 5 levels. Include
level 1 The least possible level 2 is it possible level 3 uncertain level 4 very agreeable
level 5 most agree . The median of the experts was interpreted as follows : median less
than 1.50 means the message is the least possible, or the expert group does not agree. The
median is between 1.50-2.49 means the message is less likely. The median is between
1.50-2.49 The median is between 2.50-4.49 means the message is very possible. median
more than 4.50 the message is most likely, or most experts agree.
Key Word : Fomat tutorial Academic Administration Budget management Personal
management curriculum management Property Management Community
Relations Management
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บทนํา
การศึกษาคือการสรางคน และการพัฒนาประเทศ องคการ Unesco ไดสรุปความสําคัญของการศึกษา
ไววา การศึกษาที่มีคุณภาพจะชวยเรื่องตอไปนี้คือประการที่หนึ่ง กําจัดความยากจน การศึกษาจะชวยใหความรู
ในวิชาชีพ ใหทักษะในวิชาชีพ แลวเอาวิชาชีพนั้นไปทํามาหากิน ไปขจัดความยากจน เพราะฉะนั้นการศึกษาที่มี
คุณภาพจึงจําเปนมาก ทุกประเทศจึงทุมเทในเรื่องการศึกษามาก เพราะเขารูวาการศึกษาที่มีคุณภาพคือเปน
เปาหมายหลักของการขจัดความยากจนที่ยั่งยืน ประการที่สอง การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทําใหประชาชนมี
สุขภาพดี เพราะเขามีความรู และทักษะในการดูแลสุขภาพตนเอง สุขภาพสมาชิกในครอบครัว องคการอนามัย
โลกไดใหความหมายของคําวา “ มีสุขภาพดี “ ไว 4 ดานคือ มีสุขภาพกายที่ดี มีสุขภาพจิตที่ดี และสุขภาพจิต
วิ ญ ญาณที่ ดี ประการที่ ส าม การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ ช ว ยสนั บ สนุ น ประชาธิ ป ไตย และธรรมาภิ บ าล
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงตรัสวา “ เปนพระเจาแผนดินลําบาก เหนื่อยมาก
เพราะวาตองตอสูกับความยากจนของประชาชนและถาเอาชนะความยากจนไดจึงทําใหเขามีอิสระทางการเมือง
และถาเขามีอิสระทางการเมืองไดจึงจะไดประชาธิปไตยที่แทจริง
ความสําคัญของการศึกษาดังไดกลาวมาแลว เปนเหตุทําใหผูปกครองและเด็กนักเรียนสนใจระบบ
โรงเรียนกวดวิชามากขึ้นเนื่องจาก สังคมปจจุบันเนนการสอบ การแขงขันมากขึ้น และสามารถตอบสนองความ
ตองการตามความถนัดของผูเรียนได และในการสอบแขงขันไมวาจะเปนการสอบเขาเรีย นในระดับมัธยมตน มัธยมปลาย และการสอบเขามหาวิทยาลัย ในคณะที่ใฝฝน ซึ่งเหตุผลที่นักเรียนสวนใหญเลือกที่จะใชตัวชวยโดย
การเรียนที่โรงเรียนการศึกษานอกระบบนั้น เพราะเทคนิคและวิธีการสอนที่ไมเหมือนกับในโรงเรียน รวมถึง
อยากไดคะแนนในวิชานั้นๆ สูงเพิ่มเขาไปอีก ดังนั้นการมองหาที่เรียนพิเศษเสริมความรูจึงเปนอีกทางเลือกที่ชวย
เพิ่มความเขาใจและชวยใหนักเรียนทําคะแนนไดดีขึ้น นอกจากนี้โรงเรียนการศึกษานอกระบบ ในหลายๆที่ยัง
สามารถสงเสริมความสามารถพิเศษของนักเรียนไดอีกดวย เชน การเรียนเทควันโด หมากลอม การเรียนมวยไทย
วายน้ํา เปยนโน การเรียนศิลปะจําพวกวาดภาพ และงานปน ฯลฯ ดวยเหตุนี้จึงทําใหในปจจุบันมีนักเรียนทุก
ระดับชั้นตั้งแตประถมศึกษาตอนตน ถึงมัธยมศึกษาตอนปลายไดใหความสําคัญกับการเรียนโรงเรียนการศึกษา
นอกระบบเปนอยางมาก โดยนักเรียนแตละคนมีเปาหมายที่ตองการจะเขาศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง
หรือเขาในคณะ สาขาที่ตัวเองตองการที่จะศึกษาตอได ดวยเหตุนี้การเรียนกวดวิชาในโรงเรียนการศึกษานอก
ระบบจึงไมไดเพียงเพื่อตองการเพิ่มผลการเรียนเทานัน้ นอกจากนี้การเรียนกวดวิชามักมีการสรุปเนื้อหาการเรียน
ในแตละระดับชั้นตั้งแตชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ 1-6 และมัธยมศึกษาชั้นปที่ 1-6 และมีการสอนเทคนิคสําหรับ
การทําขอสอบเขาเรียนตอในระดับที่สูงขึ้น หรือใชสําหรับพัฒนาทักษะความสามารถสําหรับแขงขัน จึงทําใหเด็ก
เหลานั้นสามารถนําเทคนิคที่ไดมาประยุกตใชในการทําขอสอบได ดังนั้นนักเรียนจึงใหความสําคัญกับการเรียนใน
โรงเรียนการศึกษานอกระบบเปนอยางมาก ในปจจุบันประเทศไทยมี 1983 แหง อยูในกรุงเทพมหานคร 487
แหง และ ตางจังหวัด 1,496 แหง(ไทยพับลิกา) และมีแนวโนมที่จะมากขึ้นเรื่อยๆ โรงเรียกวดวิชาในตางจังหวัด
มักกระจุกตัวอยูในเขตปริมณฑล และจังหวัดที่มีขนาดใหญ โดยพบมากที่สุดในเขตอําเภอเมืองของแตละจังหวัด
โดยจังหวัดที่มีโรงเรียนกวดวิชามากที่สดุ 10 อันดับแรกคือ กรุงเทพฯ ชลบุรี สงขลา นนทบุรี ขอนแกน เชียงใหม
ลพบุรี นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา และนครปฐม โดย 10 จังหวัดที่กลาวถึงนี้มีโรงเรียนกวดวิชารวมกัน
1,031 แหง หรือรอยละ 69 ของโรงเรียนกวดวิชาทั้งหมดที่ยื่นขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบกับ สช. ซึ่ง
สถาบันกวดวิชาเหลานี้ยังคงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป ทั้งจากการขยายสาขาและเปดโรงเรียนกวดวิชาขึ้นมาใหม
โรงเรียนกวดวิชานั้นมีการแบงลักษณะการสอนออกเปนหลายประเภท ไดแก สอนตามระดับชั้นเรียน
เชน รับสอนพิเศษดานวิชาการ ตั้งแตอนุบาล 1 จนถึงระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 การติวเพื่อสอบเขา ป.1 ม.1 ม.4
และ มหาวิทยาลัย ในบางครั้งอาจสอนแยกตามวิชาสําหรับนักเรียนที่เรียนออนหรือเพิ่มความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดาน เชน คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร ศิลปะ เทควันโด ยูโด หมากลอม กอลฟ และดนตรี แต
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น



สําหรับนักเรียนในระดับมัธ ยมศึกษาตอนปลายในการสอบแขงขัน จะมีบางรายวิชาที่เพิ่มและยากมากขึ้น ดวย
เหตุนี้จึงเกิดโรงเรียนกวดวิชาที่สอนเฉพาะวิชาขึ้นมา เชน โรงเรียนกวด แอพพลายฟสิกส ที่สอนเฉพาะวิชาฟสิกส
โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ ที่สอนเฉพาะวิชาเคมี โรงเรียนกวดวิชาเอ็นคอนเส็ป ที่สอนเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ
และในกรณีที่โรงเรียนมีหลายสาขาจะมีรูปแบบการเรียนการสอนที่แตกตอางกันไป เชน บางที่มีอาจารยมาสอน
ดวยตนเอง หรือเรียกวา คอรสสอนสด และเรียนกับวีดิโอ ซึ่งผูเรียนสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนดวยวิธีการโอน
เงินผานธนาคารได
นอกจากในกรุงเทพฯแลว ในตางจังหวัดเชนจังหวัดลําปางไดมีสถาบันกวดวิชาเพิ่มขึ้น เชน โรงเรียน
กวดวิชาเดอะเบรน สถาบันกวดวิชา Enconcept E-Academy สถาบันกวดวิชา Da’ Vance สถาบันกวดวิชาครู
ลิลลี่ โรงเรียนกวดวิชา ออคเตท อคาเดมี่ โรงเรียนกวดวิชาบานพี่บอล ซึ่งในแตละโรงเรียนนั้นจะมีรูปแบบการ
เรียนการสอนทั้งแบบคอรสสอนสด และแบบเรียนกับวิดีโอ ทั้งนี้ไดใชกลยุทธทางการตลาดเพื่อสามารถเรียก
ความสนใจของผูเรียน และสามารถเขาถึงจุดประสงคหรือความตองการของผูเรียนได จึงเปนตัวเลือกใหกับ
นักเรียนไดเปนอยางมาก โดยนักเรียนเหลานี้จะหาขอมูลจากทางอินเตอรเน็ต หรือการบอกกลาวผานทางผูเรียน
ที่สามารถสอบเขามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงได ซึ่งโรงเรียนกวดวิชานั้นจะเปนที่นิยมสําหรับเด็กนักเรียนจํานวน
มาก ดังนั้นโรงเรียนกวดวิชาจึงพยายามพัฒนาศักยภาพใหตรงตามระเบียบของกระทรวงศึกษาการ และเปน
เสมือนแสงสวางนําทางใหผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับจากการเรียนกวดวิชามาใชได จนสามารถสรางความ
มั่นใจใหแกนักเรียนที่เขามาเรียนกวดวิชา หรือผูที่ขาดโอกาสในการไดรับการศึกษาในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง หรือ
แมแตเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่มี คุณภาพหรือมีชื่อเสียงก็ยังตองการหาที่เรียนเพื่อเสริมทักษะความสามารถใน
วิชาตางๆ เพิ่มเติมทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน ทําใหเกิดชองทางธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาเพิ่มขึ้น และปญหา
ของการศึกษาในประเทศไทยที่ทําใหผูเรียนตองพึ่งโรงเรียนการศึกษานอกระบบหรือกวดวิชา นั้นพบวามาจาก
ปญหาที่เปนปจจัยหลักดังนี้
1. ผูเรียนแตละคนมีความสามารถในการเรียนรูที่แตกตางกัน
2. พื้นฐานความรูที่ไดรับมาอยูเดิมนั้นแตกตางกัน
3. โรงเรียนในระบบรับนักเรียนจํานวนมาก แตไมมีศักยภาพเพียงพอในการพัฒนานักเรียนในหลายๆ
ดานตามความถนัดของนักเรียนแตละคนได
4. หลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนในระบบเปนวิชาทั่วๆไป ทําใหนักเรียนบางคนไมถนัดในรายวิชานั้น
และไมรูจักการนําไปใชประโยชน
5. ขาดครูที่มีความสามารถความชํ านาญ หรือ เชี่ ยวชาญเฉพาะด าน ที่จะมาฝกสอนนักเรียนใหมี
ความสามารถตามได
6. นักเรียนเรียนหลายคนยังไมเขาใจจุดมุงหมายของการเรียนในรายวิชาตางๆที่โรงเรียนวาเรียนไปเพื่อ
ใชประโยชนดานใด
คําถามการวิจัย
1. ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ เลือกเรียนกวดวิชาของนักเรียน มีอะไรบาง
2. องคประกอบของการบริหารโรงเรียนกวดวิชาที่มีประสิทธิภาพมีอะไรบาง
3. รูปแบบการบริหารโรงเรียนกวดวิชาที่มีประสิทธิภาพเปนอยางไร

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเรียนกวดวิชาของนักเรียน
2. เพือ่ ศึกษาองคประกอบของการบริหารโรงเรียนกวดวิชาที่มีประสิทธิภาพ
3. เพือ่ นําเสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนกวดวิชาที่มีประสิทธิภาพ
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น



กรอบแนวคิดการวิจัย
การบริหารวิชาการ

1. ยึดตามหลักสูตรสถานศึกษาที่เปยหลักสูตรแกนกลาง
2. มุงสงเสริมใหผูเรียนมีความรักและชืน่ ชอบในวิชาที่เรียน
3. มุงจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
4. มุงสงเสริมใหมีการรวมมือในการจัดการเรียนการสอน
1. มีการคิดราคาหลักสูตรตามความเหมาะสม

การบริหารงบประมาณ

2. มีการจายคาสอนใหแกครูที่มาสอนในราคาที่เหมาะสม
3. มีการวางแผนการทําบัญชีในดานคาใชจายตางๆที่

เหมาะสม

รูปแบบการบริหาร
โรงเรียนกวดวิชาที่
มีประสิทธิภาพ

การบริหารบุคคล

1. มีการคัดสรรครูที่มีความสามารถตรงกับวิชาที่สอน
2. อาจารยผูสอนมีเทคนิดการสอนใหนกั เรียนเขาใจงายขึ้น
3. มีการประเมินผลการทํางานจากการสังเกตการณสอน
และการซักถามจากผูเรียน

การพัฒนาหลักสู ตร

1. มีการศึกษาหลักสูตรที่ผูเรียน ศึกษาอยูในสถานศึกษา
2. เทคนิคเรียนลัดและวิธีการทองจําที่งายขึ้น ที่ไมนาเบื่อ
3. มีการวิเคราะหหลักสูตรและเทคนิคการทําโจทย

อาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอม

1. หองเรียนมีจํานวนเพียงพอตอจํานวนนักเรียน
2. มีการจัดจํานวนนักเรียนใหเหมาะสมกับขนาดหองเรียน
3. บรรยากาศในหองเรียนมีความเปนกันเอง
4. ในหองเรียนมีการจัดใหดูสวยงาม รมรื่น

ความสัมพันธกับ
ชุมชน

1. มีการทําความรูจักกับผูคนที่อยูในละแวกของโรงเรียน
กวดวิชา
2. มีการประชาสัมพันธในเขตพื้นที่และในจังหวัด ใหผูคน
ไดรูจัก และเกิดความสนใจ

ภาพประกอบ องคประกอบการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนกวดวิชาที่มีประสิทธิภาพ
ที่มา : ผศ. ดร.เดน ชะเนติยัง เอกสารบรรยายในชั้นเรียน 2552

เนื้อเรื่อง
โรงเรียนกวดวิชาในประเทศไทย
การกวดวิชาผานโรงเรียนกวดวิชาในประเทศไทยกลายเปนสิ่งที่คอนขางจําเปนเพื่อใหสําเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนมัธยมศึกษาหรือผานการสอบเขามหาวิทยาลัย โรงเรียนกวดวิชาซึ่งเรียกในชื่ออื่น ๆ วา สถาบันกวด
วิชา โรงเรียนติวเตอร โรงเรียนสอนพิเศษ หรือชั้นเรียนพิเศษ เปนอาทิ แพรกระจายไปทั่วประเทศ โรงเรียนกวด
วิชาบางแหงไมมีครูผูสอนในชั้นเรียนแบบดั้งเดิม กลาวคือนักเรียนเขารับการสอนผานเครือขายโทรทัศน ซึ่ง
สามารถถายทอดสดการสอนจากโรงเรียนสาขาอื่นหรือฉายซ้ําการสอนที่ไดบันทึกไวกอนหนานี้ พอแมผูปกครอง
สนับสนุนใหบุตรหลานเขาโรงเรียนกวดวิชา และบางครั้งก็รับรูไดวาพวกเขาบังคับใหมาเรียน ระบบของโรงเรียน
กวดวิชาถูกตําหนิวาทําใหนักเรียนทอถอยตอ การศึกษาอิสระ เหตุผลมากที่สุดที่นักเรียนเขารับการกวดวิชาคือ
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น



เพื่อเพิ่มความเขาใจในบทเรียนของพวกเขา เหตุผลรองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนคือเพื่อตองการทราบถึง
เทคนิคที่ชวยใหคิดเร็วขึ้น ในขณะที่เหตุผลรองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายคือเพื่อเตรียมตัวใหผานการ
สอบ วิชาที่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนกวดวิชามากที่สุดคือ คณิตศาสตร และสําหรับมัธยมศึกษาตอนปลายคือ
ภาษาอังกฤษ คาใชจายเฉลี่ยตอหลักสูตรอยูที่ประมาณ 2,001–3,000 บาท ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการวิจัยนี้ขึ้น เพื่อ
นําไปใชประโยชนในการประกอบและพัฒนาธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาใหมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
ประเภทของโรงเรียนกวดวิชา
การจําแนกประเภทโรงเรียนกวดวิชาเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย โดยที่เดิมที การเปดเรียนกวดวิชามี
วัตถุประสงค เพื่อกวดวิชาบางวิชาตามหลักสูตร วิชาสามัญ ของกระทรวงศึกษาธิการ แตปจจุบันความตองการ
ของผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลงจึงทาให โรงเรียนกวดวิชาและการกวดวิชาก็ มีการเปลี่ยนแปลงตามไปเหมือนดัง ที่
พอดู การเรียนกวดวิชาจําแนกได เปน 3 ประเภท คือ
1. ประเภทเรียนลัด โรงเรียนประเภทนี้ ผูเรียนตองการเรียนเพื่อที่จะไปสมัคร สอบเทียบความรู เชน
สอบเทียบ ความรู ตัวประโยค ทาให ผูเรียนสามารถประหยัด เวลาประหยัดเงินได มากเพราะใช เวลาเรียนนอย
และเสียคาใช จายนอย
2. ประเภทเฉพาะกาล โรงเรียนประเภทนี้ คือ โรงเรียนที่เปดสอนเฉพาะเวลา หรือเฉพาะกิจ สวนใหญ
จะเปดเรียนภาคฤดูรอน เปนการเปดโอกาสให ผูเรียนที่ไมมีโอกาสเรียน เพื่อเพิ่มเติม ความรู ทั้งนี้ เนื่องจาก วา
โอกาสในการเลื อกสถานที่ เรียนของนั กเรีย นไม เท า กัน เมื่ อเรีย นในโรงเรียนที่ มี ม าตรฐานไม ดี ก็เกรงว า จะ
สอบแข ง ขั น เขา เรี ย นต อในสถาบั น ชั้ น สู ง ไม ไ ด ฉะนั้ น ผู เ รีย นจึ ง หาที่ เ รีย นเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ความมี โ อกาสที่ จ ะ
สอบแขงขันตอไป
3. ประเภทกวดวิชาตลอดป โรงเรียนประเภทนี้ เปดสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ แตเปด
โอกาสให ผูเรียนเลือกเรียนเสริมในวิชาที่ตนเองออน หรือไม เขาใจดีพอ เพื่อจะเปนพื้นฐานการเรียนในโรงเรียน
สายสามัญ และเพื่อเปนความรู สะสมที่จะใชสอบในสถาบันชั้นสูงตอไป
การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารโรงเรียนกวดวิชาที่มีประสิทธิภาพ” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Quality Research) ผูวิจัยดําเนินตามขั้นตอนตอไปนี้
1. ศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งหมด
2. สรางแบบสอบถามประมาณคาที่เกี่ยวของ “รูปแบบการบริหารโรงเรียนกวดวิชาที่มี
ประสิทธิภาพ” โดยควบคุมเนื้อหาดังตอไปนี้
2.1 การบริหารงานวิชาการ
2.2 การบริหารงานงบประมาณ
2.3 การบริหารงานบุคคล
2.4 การบริหารหลักสูตร
2.5 การบริหารงานอาคารสถานที่
2.6 การบริหารงานความสัมพันธกับชุมชน
3. ตรวจสอบความเที่ยงเชิงเนื้อหา (Content Validity) หลังจากการสรางแบบสอบถามเสร็จแลว
ใหนําแบบสอบถามไปใหคณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาเพื่อตรวจสอบความสมบูรณของเนื้อหากอนที่จะสงให
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้ง หลังจากนั้นําผลการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ มาหาคาดั ชนีความสอดคลอง
(Index of Congruence : IOC)
4. การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) และอํานาจจําแนก (Discrimination) ของเครื่องมือวิจัย
โดยนําไปทดลองใช (Try Out) กับบุคลากรจํานวนไมต่ํากวา 30 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยางวิจัย
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4.1 หาคาจําแนก (Discrimination) ของแบบสอบถามเปนรายขอโดยใช t-test เพื่ อ
พิจารณาเลือกขอคําถามที่มีคา t มากกวา 1.761 ขึ้นไป
4.2 หาค า ความเชื่ อมั่ น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้ ง ฉบั บ โดยใช สู ตรการหาค า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบาค (Cronbach, 1690 : 201-204) โดยมีเกณฑการ
ตัดสินใจวา ถาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคาใกลเคียง 0.8 ขึ้นไป จะไมแกไขแบบสอบถาม แตถาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธมีคาใกลเคียง 0.8 ลงมา ก็ทําการปรับปรุงแกไขแบบสอบถามในที่นี้แบบสอบถามมีคาสัมประสิทธิ์
0.00 จึงถือวาแบบสอบถามฉบับนี้สามารถนําไปใชได
การวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคเดลฟาย
1) หาคามัยฐานและคาพิสัยควอไทลจากแบบสอบถามรอบที่ 2 ที่ตอบโดยกลุมผูเชี่ยวชาญซึ่งแสดง
คามัธยฐานและคาพิสัยควอไทดและตําแหนงผูเชี่ยวชาญแตละคนตอบในรอบที่ 2 ลงในแบบสอบถามรอบ 3
2) นําคามัธยฐานและคาพิสัยควอไทลมาแปลผลซึ่งอาจพิจารณารวมกับคาฐานนิยม ดังนั้น มัธยฐาน
จากแบบสอบถามปลายปดแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับมีการใหคาน้ําหนักคะแนนดังนี้
1 หมายถึง เปนไปไดนอยที่สุด
2 หมายถึง เปนไปไดนอยหรือเห็นดวยนอย
3 หมายถึง ไมแนใจ
4 หมายถึง เปนไปไดมากหรือเห็นดวยมาก
5 หมายถึง เปนไปไดมากที่สุดหรือเห็นดวยมากที่สุด
คามัธยฐานที่หาไดจากคําตอบของกลุมผูเชี่ยวชาญนํามาแปลความหมายได ดังนี้
คามัธยฐานต่ํากวา 1.50 หมายถึง ขอความนั้นเปนไปไดนอยที่สุดหรือกลุมผูเชี่ยวชาญไมเห็นดวยกับ
ขอความนั้นมากที่สุด
คามัธยฐานต่ํากวา 1.50 – 2.49 หมายถึง ขอความนั้นเปนไปไดนอยหรือกลุมผูเชี่ยวชาญไมเห็นดวยกับ
ขอความนั้น
คามัธยฐานต่ํากวา 2.50 – 4.49 หมายถึง ขอความนั้นเปนไปไดมากหรือกลุมผูเชี่ยวชาญไมเห็นดวยกับ
ขอความนั้นมาก
คามัธยฐานต่ํากวา 4.50 – หมายถึง ขอความนั้นเปนไปไดมากที่สุดหรือกลุมผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับ
ขอความนั้นมากที่สุด
คาพิสัยควอไทด คํานวณหาคาความแตกตางระหวางควอไทลที่ 1 กับควอไทลที่ 3 ถาพิสัยระหวางควอ
ไทลที่คํานวณไดขอความใดมีคาตั้ง แต 1.50 แสดงวาความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญที่มีตอขอความนั้ น
สอดคลองกัน ถาพิสัยระหวางควอไทล ของขอความใดมีคาเทากับ 1.50 แสดงวาความคิดเห็นนั้นของกลุม
ผูเชี่ยวชาญที่มีตอขอความนั้นไมสอดคลองกัน
การเลือกตัวอยาง
กลุมตัวอยางการวิจัยแบบเทคนิคเดลฟย คือ กลุมผูเชี่ยวชาญในประเด็นปญหานั้นๆ ซึ่งมีความสําคัญ
มาก เพราะผลการวิจัยจะถูกตองหรือเชื่อถือหรือไม เพียงใด ขึ้นอยูกลุมผูเชี่ยวชาญที่เลือกจึงตองระมัดระวัง
1. ขนาดของกลุมผูเชี่ยวชาญจะใช 21 คน เพราะมีผลการวิจัยยืนยันวาใชจํานวนนี้มีความคลาดเคลื่อน
นอยที่ สุด และไมควรมี มากเกิน ไปเพราะอาจทํา ใหเกิดความล าชา ในการติ ดตารมและอาจจะได บุคคลที่ไ ม
เชี่ยวชาญในประเด็นนั้นจริง
2. เลือกผูเชี่ยวชาญจะใชวิธีการพากยประเด็นปญหา(Critical incident technique) กลาวคือจะเลือก
ผูเชี่ยวชาญที่ผูวิจั ยเห็นวามี ความเชี่ยวชาญจริงๆมา 1 คน กอนแลวขอรองใหผูเชี่ ยวชาญนั้น ระบุรายชื่ อ
ผูเชี่ยวชาญตอไปอีกทานละ 3 ชื่อ หรือมากที่สุดเทาที่จะมากไดจากนั้นขอรองใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทานนั้นระบุชื่อ
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น



ผูเชี่ยวชาญตอไปอีกทานละ 3 ชื่อ ทําเชนนี้ไปเรื่อยๆไปจนผูเชี่ยวชาญมากพอ จึงนํารายชื่อเหลานั้นมานับความถี่
ที่ซ้ําๆกันเรียงลําดับที่ซ้ํากันจากมากไปหานอยจนดีรายชื่อผูเชี่ยวชาญตามที่ตองการผูเชี่ยวชาญที่ใชในการศึกษา
คนแรกไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง(Purpositive Random Sampling) จากผูบริหารโรงเรียน โดยเฉพาะ
ผูบริหารในโรงเรียนดีเดนที่มีประสบการณอยางนอย 10 ปขึ้นไป จากนั้นใชเทคนิคการบอกตอ (Snowball
Technique) จนครบ 21 คน
การวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ หาคามัธยฐาน(Median) คานิยม(Mode) และคาพิสัยควอไทด
(Inter Quartile Range) ของแตละขอคําถามที่ไดจากกลุมผูเชี่ยวชาญและของผูเชี่ยวชาญแตละคนจากนั้นสง
แบบสอบถามรอบที่ 2 พรอมทั้งรายงานใหผูเชี่ยวชาญทราบเกี่ยวกับคามัธยฐาน คาฐานนิยมและคาพิสยั ควอไทล
ของแตละคําถามที่วิเคราะหได

สวนสรุป
จากการศึกษารูปแบบการบริหารโรงเรียนกวดวิชาที่มีประสิทธิ ภาพนั้นจะตองพั ฒนาในดานตางๆ
ดังนี้คือ
การบริหารวิชาการ
จากการศึกษาพบวาการบริหารวิชาการจะตองยึดตามหลักสูตรสถานศึกษาที่เปยหลักสูตรแกนกลาง มุง
สงเสริมใหผูเรียนมีความรักและชื่นชอบในวิชาที่เรียน มุงจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน และมุงสงเสริม
ใหมีการรวมมือในการจัดการเรียนการสอน
การบริหารงบประมาณ
จากการศึกษาพบวาการบริหารงบประมาณจะตองมีการคิดราคาหลักสูตรตามความเหมาะสม มีการ
จายคาสอนใหแกครูที่มาสอนในราคาที่เหมาะสม มีการวางแผนการทําบัญชีในดานคาใชจายตางๆที่เหมาะสม
การบริหารบุคคล
จากการศึกษาพบว าการบริหารบุคคล จะต องมีการคั ดสรรครูที่มี ความสามารถตรงกับ วิช าที่ สอน
อาจารยผูสอนมีเทคนิดการสอนใหนักเรียนเขาใจงายขึ้น มีการประเมินผลการทํางานจากการสังเกตการณสอน
และการซักถามจากผูเรียน
การพัฒนาหลักสูตร
จากการศึกษาพบวาการพัฒนาหลักสูตร มีการศึกษาหลักสูตรที่ผูเรียน ศึกษาอยูในสถานศึกษา เทคนิค
เรียนลัดและวิธีการทองจําที่งายขึ้น ที่ไมนาเบื่อ และมีการวิเคราะหหลักสูตรและเทคนิคการทําโจทย
อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
จากการศึกษาพบวาหองเรียนมีจํานวนเพียงพอตอจํานวนนักเรียน มีการจัดจํานวนนักเรียนใหเหมาะสม
กับขนาดหองเรียนบรรยากาศในหองเรียนมีความเปนกันเอง ในหองเรียนมีการจัดใหดูสวยงาม รมรื่น
ความสัมพันธกับชุมชน
จากการศึกษาพบวาควรมีก ารทําความรูจักกับผูคนที่อยูในละแวกของโรงเรียนกวดวิชา และมีการ
ประชาสัมพันธในเขตพื้นที่และในจังหวัด ใหผูคน ไดรูจัก และเกิดความสนใจ
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การบริหาร : ความขัดแยงในสถานศึกษา
Management : Conflict in schools

ผูวิจัย
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สุทธญาณ ใจซื่อ
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บทคัดยอ
ความขัด แยง เปน ปรากฏการณ ทางธรรมชาติของมนุษย ที่เกิดขึ้น อยา งหลี กเลี่ ยงไมได เมื่ อบุค คลมี
เปาหมาย หรือจุดมุงหมายที่แตกตางกัน และความแตกตางเหลานี้จะกอใหเกิดเปนความขัดแยงตอมาภายหลัง
ความขัดแยงในสังคมมีตั้งแตหนวยเล็กคือครอบครัว หนวยงาน ระดับประเทศ ไปจนถึงระดับระหวางประเทศ
ความขัดแยงในสังคมหรือองคกรนั้นเปนสิ่งที่ตองมีในสังคมและองคกรที่บ ริหารงานในระบอบประชาธิปไตย
ความขัดแยงในดานความคิดกอใหเกิดความเจริญกับองคกรและประเทศชาติอยางมาก ความขัดแยงเมื่อถึงจุด
สรุปก็จะนําไปสูความสรางสรรคใหกับองคกรไดอยางเหลือเชื่อ ความขัดแยงในสถานศึกษาก็เชนกัน ยอมเกิดขึ้น
อยางหลีกเลี่ยงไมได ผูบริห ารสถานศึกษาตองใชทั้งศาสตรและศิลปในการแกไขปญหาความขัดแยงภายใน
สถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพใหได
คําสําคัญ : การบริหาร , ความขัดแยง
Abstract
Conflict is an inevitable human phenomena when a person has a goal or a different
purpose and these differences will cause conflict later. Conflicts in society are from small
units, families, agencies to international level. Social or organizational conflict is a must in
the democratically regulated society and organization. Conflicts in thought bring prosperity
to the organization and the nation. Conflict at the conclusion will lead to creativity in the
organization. Conflicts in schools is also an inevitable. School administrators must use
both science and art to effectively solve conflicts within schools.
Key Word : Management , Conflict in schools

บทนํา
ปจจุบันสภาพสังคมเกิดความแตกแยก คนจํานวนมากอยูรวมกับคนที่มีความเห็นตางกันไมได จึงเกิด
ความขัดแยงกัน หากเราเขาใจความขัดแยง เราสามารถเรียนรูหรือแกไขความขัดแยงได แตสิ่งที่ทาทายก็คือการ
นําหลักความรวมมือกันมาใชในการสรางความสัมพันธของมวลมนุ ษยอยางสันติวิธี สังคมไทยปจจุบันมีความ
ขัดแยงลักษณะตางๆเกิดขึ้นมากมายความขัดแยงสวนใหญที่เกิดขึ้นไดพัฒนาความขัดแยงจากสวนบุคคลไปสู
ความขัดแยงของกลุม บุคคลซึ่ งความขัดแยง มีแนวโนมที่จ ะเกิดความรุน แรงทวี มากขึ้น เปนความขัดแยงเชิ ง
โครงสรางของแตละเหตุการณ อาทิ โครงสรางเชิงอุดมการณ โครงสรางเชิงสังคมจิตวิทยา โครงสรางของความ
เปนเมืองและชนบท โครงสรางเชิงกฎหมาย โครงสรางเชิงเศรษฐกิจ และโครงสรางเชิงการเมือง เปนตน ความ
ขัดแยงเชิงโครงสรางเหลานี้มีความเกี่ยวพันกันในเชิงเหตุและปจจัยตลอดจนผลที่เกิดขึ้น ที่สั่งสมสืบเนื่องกันมา
อยางสลับซับซอนอันนําไปสูความขัดแยงของคนหมูมากอยางยากที่จะหาทางออก และยากเกินกวาที่จะมีใครมา
ตัดสินใหเปนที่ยุติไดโดยงายนอกเสียจากวาคนเหลานั้นซึ่งเปนคูความขัดแยงจะเกิดความรูสึกสมานฉันทขึ้นมา
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และลดราวาศอกใหแกกันและกันสถานการณความขัดแยงจึงจะลดลงและเลิกราไปในที่สุด(ยงยุทธ วงศภิรมย
ศานติ์, 2549 : 14)
ความขัดแยงเปนเรื่องจําเปนและสําคัญมากเรื่องหนึ่ง ที่ผูบริหารไมอาจละเลยได เมื่อมีปญหาเกิดขึ้นใน
โรงเรียนไมวาจะเปนความขัดแยงเกี่ยวกับการบริหารโดยตรง ซึ่งเปนป ญหาความขัดแยงสวนบุคคลหรือปญหา
ความขัดแยงระหวางกลุม ผูบริหารมีหนาที่โดยตรงที่จะตองแกไขอยางหลีกเลี่ยงไมได เพราะความขัดแยงที่
เกิดขึ้นในโรงเรียนจะสรางปญหาในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในเรื่องของความรวมมือ ประสานงานซึ่งเปนการ
ทําใหบรรยากาศของโรงเรีย นซบเซาลง สถานการณเชนนี้สงผลตออารมณสวนบุคคลในโรงเรียนเปนอยางมาก
และกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลได เชน เปลี่ยนพฤติกรรมเปนคนกาวราว ตั้งตัวเปนศัตรู
ประณามผูอื่น และในที่สุดก็จะมีผลกระทบตอคุณภาพของนักเรียน ผูบริหารโรงเรียนจึงตองแก ปญหาความ
ขัดแยงที่เกิดขึ้น (วรศักดิ์ สมฤทธิ์, 2541 : 9)
ความหมายของความขัดแยง
การที่จะนิยามความหมายของความขัดแยงใหชัดเจนและครอบคลุมกับประเด็นที่จะศึกษานั้น จําเปน
อย า งยิ่ ง ที่ จ ะต อ งเข า ใจในบริบ ทของสถานการณ ค วามขั ด แย ง นั้ น ๆ ประกอบด ว ยเสมอเพราะนิ ย ามและ
ความหมายของความขัดแยงมีความสัมพันธเกี่ยวของกับปจเจกบุคคล ซึ่งมีความตองการที่หลากหลาย มีความ
คิดเห็น ความเชื่อ และคานิยมตอความขัดแยงที่แตกตางกันดวย นอกจากนั้นความขัดแยงนั้นยังเกี่ยวพันกับ
ความหลากหลายของป จ จั ย ต า งๆที่ แ วดล อ มสั ง คมนั้ น ๆอยู เช น วั ฒ นธรรม ความเชื่ อ ศาสนา ค า นิ ย ม
ประวัติศาสตรของสังคมนั้นๆ เปนตน ในบางครั้งความขัดแยงของสังคมหนึ่งอาจเปนเรื่องปกติของอีกสังคมหนึ่งก็
ได ดังนั้นการนิยามและใหความหมายของความขัดแยงในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงไดเสนอความหมายของความ
ขัดแยงไวในหลายมุมมอง เพื่อใหเกิดความเขาใจตอ “ความขัดแยง” อยางครอบคลุม
พั ช ราภรณ เพ็ ง สกุ ล (2551) กล า วว า ความขัด แย ง ของบุ ค คลเกิด จากความคั บ ขอ งใจที่ เกิ ด ขึ้ น
เนื่องจากความไมพอใจในสถานการณที่มีคนมีความคิดเห็น ความเชื่อไมตรงกัน หรือตองตัดสินใจ เลือกสิ่งใด สิ่ง
หนึ่ง โดยเต็มใจหรือจําใจ ความขัดแยงระหวางบุคคล เปนสถานการณที่การกระทําของฝายหนึ่งไปขัดขวาง สกัด
กั้นการกระทําของอีกฝายหนึ่ง ในการที่จะบรรลุเปาหมายของเขาตองมา ติดตอกัน ทํางานดวยกัน หรืออยู
รวมกันในสังคมเดียวกัน โดยความแตกตางนี้เปนสิ่งที่ไมสอดคลองกัน หรือไปดวยกันไมได
ประเวศน มหารัตนสกุล (2554 : 228) กลาวถึง ความขัดแยง (conflicts) หมายถึง ความไมเห็นดวยในเรื่อง
ตางๆ ระหวางกลุมหรือบุคคลที่ตางอางเหตุผลของตนเอง ซึ่งเปนการอางเหตุผลอิงความรูสาขาที่เปนฐานคิดของ
แตละคน
ทอมัส (Thomas, 1992 : 891) ไดใหความหมายของความขัดแยง หมายถึงสถานการณที่ซึ่งไมมีความ
สอดคลองกันในเรื่องของเปาหมาย แนวคิดและอารมณหรือความรูสึกระหวางบุคคลหรือกลุมตางๆในองคการซึ่ง
มีผลทําใหฝายตรงขามกันหรือเปนปรปกษตอกัน
สรุปไดวา ความขัดแยง หมายถึง สภาวการณที่บุคคลสองฝายไมสามารถที่จะทําความเขาใจกันได อัน
เนื่องมาจากความแตกตางของบุคคลในดานตางๆ เปนผลใหเกิดความรูสํานึก หรือพฤติกรรมที่สวนทางกัน โดย
ตางฝายตางก็พยายามแสดงใหเห็นวาทัศนะของตนเดน หรือถูกตองกวา
สาเหตุของความขัดแยง
สมยศ นาวีการ (2545 : 255) ไดกลาวถึงสาเหตุที่สําคัญของความขัดแยงมีอยู 6 อยางคือ
1. การแขงขันสําหรับทรัพยากร
2. การขึ้นอยูระหวางกันของงาน
3. ความคลุมเครือของขอบเขตของอํานาจหนาที่
4. ปญหาของสถานภาพ
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5. อุปสรรคของการติดตอสื่อสาร
6. คุณลักษณะของบุคคล
สมคิด บางโม (2546 : 263) ไดกลาวถึงความขัดแยงเกิดจากสาเหตุตางๆ ดังนี้
1) ขอมูล (face)การไดรับขอมูลไมเหมือนกันหรือมาจากแหลงขอมูลตางกัน
2) คานิยมและความเชื่อ (value) การมีคานิยมและความเชื่อตางกัน เพราะการถูกหลอหลอมมาตางกัน
ไดแก ประเพณี ศาสนา สถาบันที่สําเร็จการศึกษา สภาพครอบครัว ฯลฯ
3) เปาหมายของบุคคล หรือของหนวยงาน (objective) บุคคล หรือหนวยงานไดมีเปาหมายแตกตาง
กันหรือขัดแยงกัน ตางฝายตางมุงจะใหบรรลุเปาหมายของตนเอง
4) โครงสรางขององคกร (structure) ซึ่งทําใหบางหนวยงานรูสึกวางานของตนสําคัญกวางานคนอื่น
ลักษณะโครงสรางกอใหเกิดปญหา มีกฎระเบียบ หรือขอบังคับมาก ทําใหการทํางานไมคลองตัว
5) การสื่อสาร (communication) เชน การสั่งการการรายงาน การใหขอมูลไมมีประสิทธิภาพ ลาชา
หรือ ขาดตกบกพรองไมครบถวน ทําใหเกิดการเขาใจผิด
6) พฤติกรรมสวนบุคคล (behavior) บุคคลมีบุคลิกลักษณะและการแสดงออกตางกัน
7) การเปลี่ยนแปลง (change)การเปลี่ยนแปลงตางๆ ซึ่งไดแกการเปลี่ยนโครงสรางขององคกร การ
เปลี่ยนแปลงตําแหนง เปนตน
รอบบินส (Robbins, 1983 : 448-450)ไดจําแนกสาเหตุของปญหาความขัดแยงเปนหมวดใหญๆ ได 3 ประเภท
ไดแก
1) สาเหตุจากการติดตอสื่อสาร เชน ไมเขาใจในความหมาย ไมมีการแลกเปลี่ยนขอมูล ไดขอมูลที่ไม
ถูกตอง มีคําจํากัดความในการติดตอสื่อสาร ขาดเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร
2) สาเหตุจากโครงสรางองคการ เชน ความแตกตางในอํานาจหนาที่ สายบังคับบัญชาไมชัดเจน ภาระ
งานไมเทากัน วัตถุประสงคขัดแยงกัน การใหรางวัลและการลงโทษไมเทาเทียมกับ บทบาทขัดแยงกัน ทรัพยากร
มีไมเพียงพอ แยงกันใช
3) สาเหตุจากบุคลิกภาพและพฤติกรรมสวนตัว เชน เขากับคนอื่นไมได มีวัตถุประสงคสวนตัวไม
สอดคลองกับวัตถุประสงคขององคการ
สรุปสาเหตุของความขัดแยง ไดวา การที่บุคคลในองคการแตละคนมีความคิดเห็นที่ไมตรงกัน มีการรับรู
และความเขาใจในปญหาที่แตกตางกัน มีคานิยมที่ยึดถือเปนตัวของตัวเองและแตกตางจากบุคคลอื่นๆ การมีอคติ
และการไมเชื่อถือกันเปนการสวนตัว การมีเปาหมาย อุดมการณในชีวิตการทํางานรวมกั บองคการที่แตกตางกัน
รวมไปถึงบุคลิกภาพของแตละบุคคลและความพึงพอใจของบุคคลตอฐานะของตนในองคการ การมีผลประโยชน
ที่ขัดกัน การมีทรัพยากรที่จํากัดทําใหไมสามารถสนองตอบตอความตองการของทุกคนได ดังนั้นจึงมีการแขงขัน
เพื่อจะใหไดมาซึ่งทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด อุปสรรคจากการติดตอสื่อสารขององคกร ก็เปนสาเหตุที่ทําใหเกิด
ความขัดแยงขึ้นได

ผลดีและผลเสียของความขัดแยง
ความขัดแยงที่เกิดขึ้นในองคการนั้น มีความเปนเหตุเปนผล และเกิดขึ้นอยางเปน กระบวนการความ
ขัดแยงนั้น ที่ทําใหเกิดทั้งดานบวกและคานลบตอองคการนั่นหมายถึง ความขัดแยงนําไปสูการเปลี่ยนแปลงได
หลายแงมุม ดังนี้
1) ความขัดแยงที่มีประโยชนจะมีผลทําให ปองกันความเฉื่อยชาเปนตัวกระตุนใหบุคคลเกิดความสนใจ
เกิดความอยากรูอยากเห็นเปน สื่อที่ทํา ใหปญ หาตา งๆ ถูกนํามาตีแผและหาทางแกไขเป นรากเหงาของการ
เปลี่ยนแปลงของบุคคลและสังคมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการในการทดสอบและประเมินผลตนเองทําใหเห็น
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ขอบเขตของกลุมอยางชัดเจน ทําใหเห็นวาแตละกลุมมีขอบเขตเพียงใด ซึ่งจะชวยใหสมาชิกแสดงเอกลักษณวา
ตนเองเปนสมาชิกกลุมนี้และความขัดแยงภายนอกมักจะทําใหเกิดความกลมเกลียวภายในกลุม
2) ความขัดแยงที่ไมมีประโยชนจะมีผลทําให เปนความขัดแยงกันที่มุงเอาชนะกันใหได โดยใชวิธีตางๆ
นาๆ คูขัดแยงไมพยายามจะเขาใจฝายตรงขาม งดหรือลดการสื่อความหมาย หรือสื่อความหมายอยางบิดเบือน
แกปญหาความขัดแยงไมตรงประเด็น ผูบริหารมักจะแกไขปญหาความขัดแยงโดยยึดผลประโยชนของกลุมตน
หรือคณะที่สนับสนุนตนเปนที่ตั้งผูบริหารมักแกปญหาความขัดแยงโดยการมองใกลมากกวามองไกล และมอง
แคบมากกวามองกวาง ตองการเพียงแตยุติความขัดแยงเทานั้น คูขัดแยงพยายามที่จะเห็นวาฝายตนถูกตองที่สุด
และเปนความขัดแยงที่ผูบริหารจัดการกับความขัดแยงโดยมุงที่ความอยูรอดของตนเองมากกวาความอยูรอดและ
ความเจริญขององคการในอนาคต
ยงยุทธ เกษสาคร (2541 : 271-273) ไดกลาวถึงผลดีและผลเสียของความขัดแยง พอสรุปได ดังนี้
ผลดี
1. ความขัดแยงสรางและรักษาเอกลักษณของกลุม
2. ความขัดแยงชวยรักษาความสัมพันธในหมูคณะใหคงอยูตอไป
3. ความขัดแยงเปนตัวกระตุนใหเกิดการสรางหรือการเปลี่ยนแปลงแกไขขอกําหนดกฎเกณฑ หรือ
บรรทัดฐานตางๆ ใหเหมาะสมกับกาลสมัยที่เปลี่ยนไป
4. ความขัดแยง ทําใหเกิดการคบหาสมาคม
5. ความขัดแยงกอใหเกิดการถวงดุลอํานาจ และรักษาดุลแหงอํานาจไว
6. ความขัดแยงกับกลุมอื่นทําใหเกิดความยึดเหนี่ยว สมานสามัคคีกันภายในมากขึ้น
ผลเสีย
1. ความขัดแยงทําใหตนทุนการใชจายสูง
2. ความขัดแยงสรางความแตกตางระหวางสมาชิก
3. เมื่อความขัดแยงมีผลกระทบกระเทือนตอผลผลิตและเสถียรภาพ
4. เกิดการสูญเสียกําลังคนออกจากองคการ
5. ทําใหมิตรภาพระหวางบุคคลหรือกลุมลดนอยลงไปจากเดิม
6. ขาดความคิดริเริ่มสรางสรรค
7. เปนอุปวรรคตอกระบวนการการตัดสินใจ
8. ทําใหบุคคลหรือองคการเกิดความเสียหาย
โอเวน ( Owen. 1991 อางอิงจาก สุปน ราชสุวรรณ 2544 : 35) กลาววา ความขัดแยง ในองคการ
อาจทําใหองคการดีหรือเสื่อมไดความขัดแยงที่ไดรับการตอบสนอง ในทางลบและมี บรรยากาศที่ไมเหมาะ ยอม
ทําใหองคกรเสื่อมได ในทางตรงกันขามความขัดแยงที่ไดรับ ตอบสนองในทางบวก จะทําใหมีบรรยากาศที่ดีเปน
บรรยากาศของความรวมมือและสนับสนุน เปนความขัดแยงที่สรางสรรค
1) ผลดีของความขัดแยงประกอบดวย
1.1 ปองกนการหยุดอยูกับที่ของการปฏิบัติงาน
1.2 กระตุนใหเกิดการอยากรู อยากเห็นและการเปลี่ยนแปลง
1.3 มุงขจัดปญหาโดยแสวงหาแนวทางแกไขที่ชัดเจน
1.4 ชวยสรางเอกลักษณของกลุมและบุคคล
1.5 ความขัดแยงภายนอก กระตุนใหเกิดความสามัคคีภายใน
1.6 ความขัดแยงทําใหเกิดความคิดสรางสรรค
1.7 เปนการกระตุนใหมนุษยแสวงหาทางใหม สํารวจความคิดเปนวาดีหรือเลวอยางไร
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1.8 ความขัดแยงทําใหเกิดความถวงดุลอํานาจและรักษาอํานาจนั้นไว
1.9 ชวยใหการจัดการทรัพยากร ใหเปนประโยชนแกสวนรวมมากที่สุด และหนวยงานทํางานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
2) ผลเสียของความขัดแยง ประกอบดวย
2.1 ถาระดับความขัดแยงคอนขางสูงจะทําใหคิดการทําลายคูแขงขัน
2.2 โครงสรางของบรรยากาศมีความตรึงเครียดและรุนแรงขึ้น
2.3 ความขัดแยงทําใหเกิดการสูญเสียทางทรัพยากรและเวลา
2.4 ความขัดแยงทําใหเกิดการแบงพรรคแบงพวก
2.5 ขาดความริเริ่มสรางสรรค
2.6 ความขัดแยงนําไปสูความยุง เหยิงและไรซึ่งเสถียรภาพขององคกร
2.7 ขาดการยอมรับซึ่งกันและกัน ไมเคารพซึ่งกันและกัน
2.8 เกิดความขยายตัวของความขัดแยง
2.9 ทําใหองคการขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สรุปผลที่เกิดจากความขัดแยงได ดังนี้ คือ ความขัดแยง เปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได แตไมใชจะกอใหเกิด
ผลรายเสมอไป เพราะความขัดแยงสามารถกอใหเกิดผลดีได ถาทุกฝายพยายามที่จะทําใหความขัดแยงอยูใน
ระดับที่เหมาะสมโดยการศึกษาหาสาเหตุที่แทจริงและแนวทางแกไขใหรูและเขาใจในธรรมชาติของความขัดแยง
รวมมือรวมใจกัน และหาวิธีการที่จะแกไขความขัดแยงตางๆ ซึ่งจะกอใหเกิดการพัฒนาทางดานตัวบุคคลและ
องคการ

วิธีการแกปญหาความขัดแยง
ยุทธนา พรหมณี (2560 : ออนไลน) ไดกลาวถึง วิธีแกไขความขัดแยง ซึ่งแบงเปนสองวิธีคือ วิธีการที่ใช
ใน การแกไขความขัดแยงเกี่ยวของกับบุคคลและวิธีการแกไขความขัดแยงที่เกี่ยวของกับโครงสรางองคการ ซึ่งแต
ละดานมีดังตอไปนี้
1. วิธีการแกไขความขัดแยงที่เกี่ยวกับบุคคล
1.1 การบังคับ (force) วิธีการนี้ผูจัดการหรือฝายหนึ่งจะสั่งวาจะทําอะไร คําสั่ง นั้นอาจไมถูกตอง แต
เนื่องจากผูสั่งมีอํานาจหรือตําแหนงสูงกวาลูกนองหรืออีกฝายหนึ่ง จึงตองทําตาม ถาบุคคลนั้นยังตองการอยูใน
องค ก ารนั้ น วิ ธี ก ารแก แ บบนี้ จะเป น ผู ช นะ และอี ก ฝ า ยหนึ่ ง จะเป น ผู แ พ ผลการแก ไ ขจะมี ลั ก ษณะของ
Win - Lose เปนวิธีการแกไขความขัดแขงที่ไมกอใหเกิดความรวมมือ และเปนการทํางานที่ตอตานความตองการ
ของฝายตรงขาม ไมแกไขความ ขัดแยงที่สาเหตุ ความขัดแยงแบบดั้งเดิมจึงเกิดขึ้นไดอีกเสมอ เพราะยังไมไดรับ
การตอบสนองที่ พึงพอใจทั้งสองฝาย
1.2 การหลบหนี (withdrawal หรือ avoidance) วิธีการนี้ผูจัดการใชวิธีการหลีก จากปญหาหรือ
บุคคลที่เปนตนเหตุของความขัดแยง โดยการไมรวมมือและไมรุกราน ไมเห็นดวย ถอนตัวจากเหตุการณ หรือทํา
ตัววางเฉยไมยุงเกี่ยวกับเหตุการณ ไมวากรณีใด ผลของการใชวิธีการ หลบหนีจะใหผลเสียตอทั้งผูจัดการและฝาย
ตรงขามหรือใหผลเสียตอทั้งสองฝาย เกิดผลแบบ Lose - Lose ไมมีฝายใดไดรับสิ่งที่ตองการหรือพึงพอใจ
สาเหตุของความขัดแยงยังคงอยูและมีแนวโนมจะปรากฏความขัดแยงใหเห็นไดอีกในอนาคต แมขณะนั้นจะดู
เหมือนไมมีความขัดแยง เพราะทุกคนแกลงทําเปนวาไมมีความขัดแยงและหวังใหความขัดแยงหายไปในที่สุด
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1.3 การประนีประนอม (compromise) วิธีการนี้สวนใหญใชสําหรับจัดการดาน แรงงานซึ่งเปนการตก
ลง ประนีประนอม ขอเสนอและขอตอรองของทั้งสองฝาย โดยมุงใหผลสวนใหญออกมาในลักษณะสมน้ําสมเนื้อ
เปนการแกไขที่มีความรวมมือในระดับปานกลางและ ไดผล แตไมถึงขั้นที่พึงพอใจทั้งสองฝาย คําตอบหรือ
ผลลัพธจากวิธีการแกไขปญหาแบบ ประนีประนอมจะทําใหแตละฝายมีชัยชนะคนละนิดและสูญเสียคนละหนอย
ดังนั้นความขัดแยงที่มีซึ่ งยังไมไดแกที่สาเหตุที่แทจริงเพียงแตไดความพึงพอใจมาระดับหนึ่ง เมื่อเวลาผานไป
ความขัดแยงเดิมจะปรากฏขึ้นใหมอีก ผลจากการใชวิธีนี้ยังมีลักษณะเปน Win-Lose
1.4 การปรองดอง (accommodation) วิธีการนี้เปนการใหความรวมมือ แตไม ยืนยันแน วแน ปลอย
ใหฝายหนึ่งตั้งกฎเกณฑตามที่ตองการ สงบเงียบความแตกตางเพื่อรักษาความ เปนพวกเดียวกันอยางเหนียวแนน
ทําตนเสมือนไมมีความขัดแยง ซึ่งจะสรางใหผลจากการใช วิธีการนี้ในการแกไขความขัดแยงไดผลในลักษณะ
Lose - Lose ไมมีใครไดรับการตอบสนอง ความตองการที่แทจริง และสาเหตุที่แทจริงของความขัดแยงยังคง
ซ อนตั วอยู อ ย า งเหนี ย วแน น เพราะทั้ ง สองฝ า ยจะเพิ กเฉยต อสาระสํ า คั ญ ของความขั ด แย ง มุ ง เพี ย งรักษา
สัมพันธภาพและความ สงบ โดยทําทุกอยางไปตามหนาที่ หรือภาระความจําเปนหรือความรูสึกเปนหนี้บุญคุณ
1.5 การแกปญหาหรือการรวมมือกัน (problem solving หรือ collaboration) วิธีการนี้เปนวิธีการ
แกปญหาที่ดีที่สุด สําหรับแกไขความขัดแยง เพราะทั้งสองฝายรวมมือกันคิด เปนวิธีการที่รักษาความสัมพันธ
และความเปนมิตรระหวางสองฝายไวได โดยไมทําใหเกิดความรูสึกว าฝายหนึ่งชนะอีกฝายหนึ่งแพ ผลการแกไข
ความขัดแยงจะออกมาในลักษณะ Win - Win เหตุการณที่ขัดแยงจะไดรับการแกไขโดยยึดหลักผลประโยชนที่
เทาเทียมกัน ซึ่งในการแกไขทั้งสองฝายจะตองเผชิญหนากับปญหามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางเปดเผย
และเชื่อถือได มุงแกไขปญหาที่สาเหตุ วิธีการนี้จึงเปนวิธีที่ดีที่สุดและเปนรากฐานการเจรจาตอรอง
2. การใชเปาหมายอื่นที่สําคัญเหนือความขัดแยง (super ordinate goals)
ในบางครั้งแมจะมีความขัดแยงเกิดขึ้นแตถามีเหตุการณสําคัญที่มีเปาหมายสูงกวาความขัดแยงที่มีอ ยู
ทั้งสองฝายจะมารวมมือกันและยุติการขัดแยงที่มีอยูชั่วขณะหนึ่ง วิธีนี้สาเหตุที่แทจริงไมไดรับการแกไข ความ
ขัดแยงจะยังคงมีอยูและปรากฏไดอีกในอนาคต เชน ความขัดแยงภายในพรรครวมของรัฐบาล ที่ประกอบดวย
หลายพรรคการเมือง
โฮวาท, และลอนดอน (Howat, & London, 1980 : 172-175) ไดสรุปวิธีการจัดการความขัดแยง 5 วิธีคือ
1) วิธีเผชิญหนา (confrontation) เปนวิธีการจัดการความขัดแยงที่ผูบริหารกลาเผชิญกับ ปญหา
โดยตรงและเปดเผย หยิบยกปญหามาพิจารณากลาที่จะแสดงความคิดเห็นอยางชัดเจนหาวิธีแกไข ความขัดแยง
ไมทอดทิ้งปญหาจนกวาจะจัดการแกไขเรียบรอยแลว
2) วิธีหลีกเลี่ยง (withdrawal) เปนวิธีจัดการความขัดแยงที่ผูบริหารพยายามไมเขาไปเกี่ยวของดวย
เพิกเฉยไมรับรู วามีปญหาขัดแยงเกิดขึ้น ถอนตัวออกจากสถานการณขัดแยง และหลีกเลี่ยงการโตเถียงที่จะ
นําไปสูการทะเลาะวิวาท
3) วิธีบังคับ (forcing) เปนวิธีจัดการความขัดแยง ที่ผูบริหารใชอํานาจบังคับใหผูอื่นยอมรับความ
คิดเห็นของตน เชื่อมั่นในความคิดและวิธีการของตน ยืนกรานเรียกรองใหผูอื่นดําเนินการตามวิธีของตน
4) การไกลเกลี่ย (smoothing) เปนวิธีจัดการความขัดแยง ที่ผูบริหารพยายามทําใหเห็นวา ปญหาที่
เกิดขึ้นเปนเรื่องเล็กนอย พยายามกลบเกลื่อนหาทางเจรจาตอรอง เพื่อลดความแตกตางในความคิดเห็นและ
วิธีการ พยายามทําใหสมาชิกเห็นความสําคัญในความสําเร็จขององคกร มากกวาความแตกตางในวิธีดําเนินการ
5) การประนีประนอม (compromising) เปนวิธีจัดการความขัดแยงที่ผูบริหารพยายามหาทางสาย
กลาง เพื่อใหเปนที่พอใจแกคูกรณีทั้งสองฝาย ยินดีรับฟงปญหานํามาพิจารณา พยายามหาทางประนีประนอม
ยอมเปนทั้งผูใหและผูรับ ยอมเสียสละบางสวนเพื่อใหไดบางสวนไว
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โทมัส (Thomas, 1992 : 976) ไดกลาวถึงบุคคลเมื่อเผชิญกับความขัดแยง 5 แบบ คือ
1) เอาชนะ (competition) เปนพฤติกรรมที่เปนการเอาใจตัวเองโดยไมคํานึงถึงความสูญเสีย ของผูอื่น
โดยอาศัยอํานาจจากตําแหนงหรือสถานการณทางเศรษฐกิจเพื่อใหตนไดประโยชน
2) การรวมมือ (collaboration) มีลักษณะมุงเอาชนะแตรวมมือแกปญหาอยางเต็มที่เพื่อใหเกิดชนะชนะทั้งสองฝาย
3) การประนีประนอม (compromising) อยูในลักษณะพบกันครึ่งทาง มีการเจรจาตอรองเพื่อใหเกิด
ความพึงพอใจทั้งสองฝาย
4) การหลีกเลี่ยง (avoiding) เปนการไมสูปญหาไมรวมมือแกปญหา แสดงอาการเฉื่อยชา
5) การยอมให (accomodation) เปนการเอาใจผูอื่นเปนผูเสียสละคลายภาษิตที่วา แพเปนพระชนะเปนมาร
สรุปแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการแกปญหาความขัดแยง คือ การที่ผูบริหารมีทางเลือกในการแกปญหาความ
ขัดแยงในองคการ ซึ่งจะทําใหเกิดผลดีในดานตางๆ และทําใหองคการนั้ นมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค
ที่ตั้งไว

บทสรุป
จากการที่ผูบริหารจะสามารถบริหารความขัดแยงไดอยางเหมาะและมีประสิทธิภาพนั้น จะตองทํา
ความเขาใจในประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนเรื่องความขัดแยง สาเหตุ วิธีการหรือเทคนิคการจัดการกับ
ความขัดแยง การเจรจาไกลเกลี่ยแบบสันติวิธีและสุนทรียสนทนา ซึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือหากผูบริหารพรอมที่จะ
เปดใจรับฟงสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกตนเอง จะเกิดความเขาใจอยางแทจริงถึงปรากฎการณของความ
ขั ด แย ง ดั ง กล า ว และใช ห ลั ก ของการเอาใจเขามาใส ใ จเรา (Empathy) การเคารพนั บ ถื อ และให เ กี ย รติ
มนุษย (Respect) และความจริงใจ (Genuineness) ตามหลักการของการสรางสัมพันธภาพ ตลอดจนนําการ
หลักของพรหมวิหารมาใชกับผูใตบังคับบัญชาซึ่งเริ่มจากความรัก ความเขาใจ ความปรารถนาที่จะชวยเหลือ เมื่อ
เขามีปญหาและความทุกข ความปรารถนาดีและการพลอยยินดีตอความสุขของเขา ตลอดจนความเขาใจถึงเหตุ
ปจจัยตอปญหาที่เกิดขึ้นโดยยอมรับและพยามแกไขอยางดีที่สุดเพื่อใหผูใตบังคับบัญชาเหลานั้น มีขวัญกําลังใจ
ในการทํางานอยางมีความสุข ซึ่งเปนการปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นและเมื่อเกิดความขัดแยงก็จะสามารถบริหาร
ความขัดแยงในองคกรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
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ผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
21st Century School Administrators
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บทคัดยอ
ศตวรรษที่ 21 เปนยุคแหงการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและฉับพลันในหลายๆดาน ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ
การสื่อสาร และโดยเฉพาะอยางยิ่งดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สงผลใหการจัดการศึกษาตองมีการปรับตัวเพื่อรองรับ
ตอการเปลี่ยนแปลงนี้ ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนกลไกหลักสําคัญที่จะนําพาสถานศึ กษาไปสูความสําเร็จ ดังนั้น
ผูบริหารสถานศึกษาในยุคใหม จําเปนจะตองมีคุณลักษณะที่โดดเดน และแตกตางจากผูบริหารในอดีต กลาวคือ
ผูบริหารตองเปนผูที่มีความรูความสามารถในดานการบริหารจัดการสถานศึกษาอยางแทจริง ทั้งในเชิงทฤษฎีและ
ปฏิบัติ เขาใจในบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของตน มีทักษะจําเปนที่เอื้อตอการบริหารงาน ที่สําคัญผูบริหาร
จําเปนตองเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งนี้เพื่อนําพาใหสถานศึกษาสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงแข็งแรงในภาวะ
แหงการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสามารถตอบสนองตอความคาดหวังดานการศึกษาของผูเรียน ผูปกครอง ประเทศชาติ
และประชาคมโลก
คําสําคัญ : ผูบริหารสถานศึกษา, ศตวรรษที่ 21
Abstract
The 21st century is a period of rapid change in many areas, such as, social, economic,
telecommunication, especially Information Technology. In confronting this circumstance,
education needs to be adapted in order to support these changes. School administration has
to respond to the needs of students, parents, country and global community. Effective school
administrator is widely accepted as the key to drive school to success. In 21st century,
therefore, school administrators must be knowledgeable in educational administration both
in theory and practice. School administrators must also have special skills that benefit school
administration. Moreover, school administrators are needed to have deep understanding of
their roles and responsibilities. Importantly, moral and ethical issues must be concerned by
the administrator to ensure transparency, unity and harmony in the school.
Key word : school administrator, 21st century
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บทนํา
โลกในศตวรรษที่ 21 (ค.ศ. 2001 – 2100) ไดมีการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ มากมายซึ่งสงผลกระทบตอองคการ
และพลเมืองของโลกในหลายดานดวยกันอันไดแก ความผันผวนทางดานเศรษฐกิจ การเขาสูสังคมผูสูงวัยของโลก
การเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม ๆ ที่มีความรวดเร็วมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ ความเสื่อมโทรมของสิ่ง แวดลอมทางธรรมชาติ และภัยพิบัติทางธรรมชาติของโลก ซึ่งมีแนวโนมรุนแรง
มากยิ่งขึ้น ซึ่งส งผลกระทบในดานอื่น ๆ อีกมากมาย (สํ านั กงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสั งคม
แหงชาติ, 2558) ทําใหองคกรตาง ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชนตางก็ไดรับผลกระทบ จึงทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนให
อยูรอด มีความเหมาะสมกับสถานการณดังกลาว ผูบริหารในฐานะผูนําขององคกรจําเปนตองปฏิรูปตนเอง และ
เปลี่ยนแปลงองคกรครั้งใหญเพื่อนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมายที่ตองการ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารสถานศึกษา
ที่มีบทบาทสําคัญที่ตองบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีความสมดุลเพื่อใหการ
บริหารจัดการศึกษาบรรลุผลสําเร็จ
ความเปนมา และความสําคัญของปญหา
ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติหนาที่การงานในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษาอื่นที่จัดการศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ํากวาปริญญาทั้งสวนของภาครัฐ
และเอกชน (สํ า นั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา, 2546) คํ า ว า “ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา” ไม ว า จะเป น ในระดั บ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา เรียกวา Principal หรือ Head of School เปนคําที่ใชเรียกผูบริหารสูงสุดของโรงเรียน
ของรัฐ หากเปนโรงเรียนเอกชน อาจใชคําอื่น เชน Head Teacher, Head Master หรือ Head Mistress สําหรับใน
ประเทศไทยผูบริหารสถานศึกษา หรือผูบริหารโรงเรียนในปจจุบันเรียกวา “ผูอํานวยการสถานศึกษา” เมื่อกอนนั้น
จะเรียกวา “ครูใหญ” หรือ “อาจารยใหญ” (ประกอบ คุปรัตน, 2552) ผูบริหารสถานศึกษาเปนกลไกที่สําคัญ และมี
อิท ธิ พ ลสู ง สุ ด ต อ คุณภาพการศึก ษา ที่ เป น ผลลั พ ที่ ไ ด จ ากระบบการศึ ก ษา ประสิ ท ธิ ภ าพของการบริห าร และ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา นักวิชาการหลายทานมีความเห็นที่ตรงกันวา ความสําเร็จ หรือความลมเหลวทาง
การศึกษานั้นขึ้นอยูกับผูบริหารสวนหนึ่ง ดังนั้นผูบริหารจึงเปนตัวแปรสําคัญในดานการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ
ผูบริหารสถานศึกษายุคใหมในศตวรรษที่ 21 จึงตองมีความรู ความสามารถ ประสบการณทางการบริหารการศึกษา
ทักษะตาง ๆ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีความทันสมัย เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21
ทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 สาระวิชามีความสําคัญแตไมเพียงพอสําหรับการเรียนรูเพื่อมีชีวิตใน
โลกยุคใหม โลกยุคศตวรรษที่ 21 ปจจุบันการเรียนรูสาระวิชา (Content หรือ Subject Matter) ควรเปนการเรียน
จากการศึกษาคน ควา ดวยตนเองของนั กเรียน โดยครูจะเปนผู ชวยแนะนําและช วยออกแบบกิจกรรม ที่ชว ยให
นักเรียนแตละคนนั้นสามารถประเมินความกาวหนาของการเรียนรูของตนเองได สาระวิชาหลัก (Core Subjects)
ประกอบดวย ภาษาแม และภาษาสําคัญของโลก คณิตศาสตร ศิลปะ การปกครองและหนาที่พลเมืองคณิตศาสตร
ศิลปะ เศรษฐศาสตร การปกครองและหนาที่พลเมือง วิทยาศาสตร ภูมิ ศาสตร ประวัติศาสตร โดยวิชาแกนหลัก
เหลานี้จะนํามาสูการกําหนดกรอบแนวคิด และยุทธศาสตรสําคัญตอการจัดการเรียนรูในเนื้อหาเชิงสหวิทยาการ
(Interdisciplinary) โดยการส งเสริมความเขา ใจในเนื้ อหาวิช าแกนหลัก สอดแทรกทั กษะแหงศตวรรษที่ 21
ดังตอไปนี้
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1. ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม จะเปนตัวกําหนดความพรอมของนักเรียนเพื่อเขาสูโลกของการ
ทํ า งานที่ มี ค วามซั บ ซ อ นมากยิ่ ง ขึ้ น ในป จ จุ บั น ได แ ก ความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร า งสรรค และนวั ต กรรมการคิ ด อย า งมี
วิจารณญาณ การแกไขปญหา การสื่อสาร และการรวมมือ
2. ทักษะทางดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องจากในปจจุบันมีการเผยแพรขอมูลขาวสารผาน
ทางสื่อ และเทคโนโลยีมากมาย ผูเรียนจึงตองมีความรูความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ
และปฏิบัติงานไดอยางหลากหลาย โดยอาศัยความรูในหลาย ๆ ดานดวยกัน ไดแก ความรูดานสารสนเทศ ความรู
เกี่ยวกับการสื่อสาร และความรูทางดานเทคโนโลยี
3. ทักษะทางดานชีวิต และอาชีพ ในการดํารงชีวิตและการทํางานในยุคปจจุบันใหประสบความสําเร็จได
นั้น นักเรียนจะตองพัฒนาทักษะชีวิตที่สําคัญไดแก ความยืดหยุน และการปรับตัว การริเริ่มสรางสรรค การเปนตัว
ของตัวเอง ทักษะทางสังคม และสังคมขามวัฒนธรรม การเปนผูสราง หรือผูผลิต (Productivity) ความรับผิดชอบที่
เชื่อถือได (Accountability) ภาวะผูนํา และความรับผิดชอบ (Responsibility) (วิจารณ พานิช, 2555)
รูปภาพที่ 1 การเรียนรูในศตวรรษที่ 21

ที่มา: https://www.slideshare.net/prachyanun1/ss-57703625
ผูบริหารสถานศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21
ผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตองมีคุณลักษณะที่มีความโดดเดน มีทักษะบทบาทในการบริหาร
จัดการการเปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิภาพ การใชขอมูลและสารสนเทศเพื่อกําหนดยุทธศาสตร และนําไปสูการ
ปฏิบัติในอนาคตจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยของนักวิชาการทั้งในและตางประเทศสามารถกําหนด
ประเด็นศึกษาที่สําคัญดังตอไปนี้
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องคประกอบผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
จากการสังเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับผูบริหารสถานศึกษายุคใหมของ Maxine (2015) Gerald Aungus
(2012) และGeorge Couros (2010) ซึ่งไดเขียนบทความทางวิชาการเรื่อง Top 10 Characteristics of
Successful21st Century School Leaders: 21st Century Administrators: New Roles, New Responsibilities
และThe21st Century Principal ตามลําดับซึ่งสามารถสรุปไดวา ผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลในศตวรรษที่
21 ไดนั้นควรมีคุณลักษณะที่สําคัญดังนี้
1. นักสรางสรรค (Creative) ผูบริหารที่มีประสิทธิภาพมีกระบวนการผลักดันใหบุคลากรภายในโรงเรียนมี
ความสามารถสรางสรรคงานใหมีคุณภาพ และมาตรฐานมากขึ้น ตองผลักดันเพื่อประโยชนของนักเรียน และตองหา
วิธีการจัดการอยางตอเนื่อง
2. นักสื่อสาร (Communicator) ผูบริหารที่มีประสิทธิภาพไมเพียงแตสื่อสารโดยการแบงปนขอมูลผาน
หลายสื่อเทานั้น แตยังเปนผูฟงที่มีประสิทธิภาพซึ่งเปนสิ่งจําเปนที่ผูบริหารตองเปนผูสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับผูที่มี
สวนไดสวนเสียทั้งหมด
3. นักวิเคราะห (Critical Thinker) ผูบริหารตองใหความสนใจในความคิดที่ครู หรือบุคลากรแสดงออกเปน
สิ่งสําคัญยิ่ง โดยเฉพาะดานผลกระทบที่มีตอโรงเรียน และนักเรียนในระยะยาว และจะไดรับประโยชนเหลานั้นมาก
ที่สุดไดอยางไร ถือเปนสิ่งสําคัญสําหรับผูบริหารที่จะตองนําเอาขอมูล ความคิดตาง ๆ มาใชในการตัดสินใจทั้ งหมด
4. สรางชุมชน (Builds Community) ชุมชนในที่นี้หมายถึง การประสานเชื่อมตอกลุมคนที่เหมาะสม เชน
สรางโอกาสใหกับบุคลากรเพื่อเชื่อมโยงตอกับคนอื่น ๆ ที่จะชวยสงเสริมการเรียนรูมากขึ้น ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่ไมเพียง
แคการพัฒนาผูนําโรงเรียนเทานั้น แตเปนการเปดโอกาสใหคนอื่นเห็นความเปนผูนําดวย
5. การมีวิสัยทัศน (Visionary) ผูบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล ตองมีวิสัยทัศนในการที่จะทําใหโรงเรียน
เตรียมพรอมที่ดีที่สุดสําหรับนักเรียน เพื่อกาวไปสูอนาคตที่ตองการ และสามารถแบงปนวิสัยทัศนไปพัฒนาชุมชนได
อยางมีประสิทธิภาพรวมกันไดอีกดวย
6. การสรางความรวมมือและการติดตอ (Collaboration and Connection) ผูบริหารตองแสวงหา
แบงปนขอมูล ความรูอยางเปดเผย ชัดเจน มีการคนหาความเขาใจ และปฏิบัติอยางเขาใจตอผูอื่น มีการติดตอกับ
โลกภายนอกผานทางบล็อก สื่อสังคม และสรางความรวมมือกับผูอื่น
7. สรางพลังเชิงบวก (Positive Energy) ผูบริหารตองสรางหลักการทั้งเชิงบวก เชิงรุกและวิธีการดูแลเอา
ใจใส ตองใหเวลาในการพบปะพูดคุยกับนักเรียน ครู ผูปกครอง รับรูคุณคาของพวกเขาโดยการพัฒนาความสัมพันธที่
แทจริงใหเกิดขึ้น นอกจากนี้ผูบริหารตองสรางสุขภาพตนเอง สวัสดิการและระดับพลังงานใหพรอมเสมอ
8. ความเชื่ อ มั่ น (Confidence) ผู บ ริ ห ารต อ งมี ลั ก ษณะความมั่ น ใจ(Confidence) เข า ถึ ง ได ง า ย
(Approachable) มีความโดดเดน (Be Visible) ในฐานะผูนํา ตองมีความกลาที่จะตองเผชิญกับสถานการณ ที่
ยากลําบาก เพราะสถานการณเหลานี้มักจะอยูในความสงบเสมอ และมีความมั่นใจในการรักษาขวัญกําลังใจและ
ความเชื่อมั่นในชุมชนโรงเรียน
9. มุงมั่น และพากเพียร (Commitment and Persistence) ผูบริหารตองแสดงความมุงมั่น ความทุมเท
อยางจริงจัง เพื่อผลักดันใหกับครูและนักเรียนเกิดความมุงมั่นทุมเทในงาน และอยายอมแพ เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมายของการพัฒนาที่กําหนดเอาไว
10. ความเต็มใจที่จะเรียนรู (Willingness to Learn) ผูบริหารตองเรียนรูอยางสม่ําเสมอ ตอ เนื่อง นํามา
เสริมสรางศักยภาพผูบริหาร และสังคมภายในโรงเรียน ผูบริหารจึงตองเปนผูเรียนรูตลอดชีวิต
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11. ตองเปนนักประกอบการคิดสรางสรรค และสรางนวัตกรรม (Entrepreneurial, Creative and
Innovative) ความสามารถในการคิดนอกกรอบเปนพลังอํานาจของผูบริหาร การคิดสรางสรรค การสรางนวัตกรรม
เปนวิธีการที่ดีที่สุดในการบริหารจัดการกับความซับซอนทางสังคมในศตวรรษที่ 21 และตองพัฒนาโรงเรียนใหเปน
องคการประกอบการ (Entrepreneurial Organization) ไดดวย
12. นักริเริ่ม (Intuitive) ผูบริหารตองเรียนรูถึงความเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตนเอง ความสามารถการ
เปนนักคิด นักริเริ่มสรางสรรค สามารถแกไขปญหาใหสําเร็จไดอยางไมคาดฝน หรือ จากการสังหรณใจ (Intuitively)
ซึ่งเปนการเกิดขึ้นอยางชาญฉลาดที่ดี
13. สามารถสรางแรงบันดาลใจ (Ability to Inspire) ผูบริหารควรสรางความกระตือรือรน ความคิดเชิงบวก
ตอบุคลากรภายในองคกรเพื่อรวมกําหนดทิศทางในอนาคต ตองเนนใหเกิดขึ้นในขณะที่ยังดํารงตําแหนงผูบริหารอยู
14. การเจียมเนื้อเจียมตัว (Be Humble) ผูบริหารมีความสําคัญตอการทําหนาที่ในโรงเรียน ซึ่งงาน
ผูบริหารไมใชการเปนรูปปนแตเปนงานที่เอื้อตอทุกคนในโรงเรียนนั่นคือ ตองมีสัมมาคารวะ การรูจักบุ คคลในชุมชน
การเปดโอกาสใหกับครู และชุมชนไดมีสวนรวม
15. เปนตัวแบบที่ดี (Good Model) ผูบริหารตองเรียนรู ตองฝกฝนบุคลากรในองคกร ครู นักเรียน ใหมี
ความคิดสรางสรรค การทํางานรวมกัน การสื่อสารที่ดี การคิดวิเคราะห การใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ การ
ปลูกฝงสรางสรรคนวัตกรรม การจัดสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยสําหรับการเรียนรู และความเสี่ยง
กลาวโดยสรุป คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 นั้นประกอบไปดวย การมีวิสัยทัศน
ความสามารถทางวิชาการ การสื่อสาร เทคโนโลยี การเปนนักริเริ่มสรางสรรค นักสรางพลัง และแรงบันดาลใจเชิง
บวก ตัวแบบที่ดี และการสรางชุมชนแหงการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ
บทบาทของผูบริหารในศตวรรษที่ 21
ผูบริหารสถานศึกษามีหลายบทบาทขึ้นอยูกับภารกิจ และกิจกรรมการบริหาร โดยการบริหารจัดการให
ประสบความสําเร็จตองอาศัยหลายปจจัยเขามามีสวนเกี่ยวข องของการบริหารงานดานการศึกษาในยุคปจจุบัน ซึ่ง
จะตองสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งสังคมแหงการเรียนรูในยุคของเทคโนโลยีที่มี
การเชื่อมโยงขอมูลตาง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเขาดวยกัน ผูบริหารจะตองแสดงความสามารถบทบาทหนาที่ของ
ตนเองอยางเต็มที่ และใชกลยุทธ เทคนิคการบริหารระดับสูง จึงจะสามารถนําพาองคกรไปสูความสําเร็จตาง ๆ ได
ผูบริหารสถานศึกษาในยุคแหงเทคโนโลยี หรือ E-Leadership ควรมี 10 E ดังนี้ (สมชาย เทพแสง, 2547)
1) Envision ผูนําตองสรางวิสัยทัศนอยางชัดเจน โดยเฉพาะมีความคิดสรางสรรค จินตนาการที่กวางไกล การบูรณา
การเทคโนโลยี การบริหารจัดการ รวมทั้งการเรียนการสอน 2) Enable ผูนําการศึกษาตองมีความสามารถในการ
บริหารจัดการ บูรณาการเทคโนโลยีในหลักสูตรโรงเรียน ระบบการบริหาร การปฏิบัติงานในโรงเรียน 3) Empowerment
ผูนําการศึกษาตองเขาใจ หยั่งรูความสามารถของบุคลากรภายในโรงเรียนไดเปนอยางดี รวมทั้งสามารถกระจาย
อํานาจใหบุคลากรไดอยางเหมาะสม 4) Energize ผูนําการศึกษาตองหมั่นจุดพลัง และประกายไฟอยูตลอดเวลา
เพื่อใหเกิดพลังในการทํางาน ความกระตือรือรน ขวนขวายตลอดเวลา 5) Engage ผูนําการศึกษาตองตั้งใจและจดจอ
กับ การทํ า งาน โดยมี ค วามมุ ง มั่ น อย า งแรงกล า เพื่ อ ใหง านประสบความสํ า เร็ จ และตั้ ง ความหวั ง ใหสู ง ค อย ๆ
นําองคกรไปสูเปาหมายที่วางเอาไว 6) Enhance ผูนําการศึกษา ตองยกระดับผลการปฏิบัติงานใหเกิดความ
เจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง โดยมีมาตรฐานเปรียบเทียบ (Bench Marking) เอาไวอยางชัดเจน 7) Encourage ผูนํา
ในยุคโลกาภิวัตน จําเปนตองมีแรงจูงใจตอบุคลากรใหเกิดความรวมมือรวมใจปฏิบัติหนาที่อยางมีความสุข การสราง
สภาพแวดลอมและบรรยากาศที่เปนมิตรจะสนับสนุนงานใหประสบผลสําเร็จ 8) Emotion ผูนําตองมีคุณภาพทาง
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อารมณ มีความสามารถหยั่งรูจิตใจของบุคลากร และอานใจคนอื่นได รวมทั้งเนการทํางานที่เกิดจากความพึงพอใจทั้ง
สองฝาย ทั้งตนเองและบุคลากรที่รวมงานดวย สรางทัศนคติในทางบวก มีอารมณขัน สุขุมรอบคอบ 9) Embody
ผูนําการศึกษาตองเนนการทํางานที่เปนรูปธรรม เน นเปาหมาย หรือผลงานที่สัมผัสได ไมวาจะเปนการวางแผนงาน
การปฏิบัติงาน การสื่อสาร การติดตามผล และการประเมินผล ควรใชวิธีการที่เปนรูปธรรมจัดเจน และ 10) Eagle
ผูนําการศึกษาเปรียบประดุจนกอินทรีที่มองไกลและเนนภาพรวมมากกวาการมองเพียงแครายละเอียดอยางเดียว
ผูนําควรมองเปาหมาย และผลงานเปนหลักสําคัญสวนรายละเอียดเปนหนาที่ของเจาหนาที่ ปฏิบัติงาน
จะทําใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ E-Leadership หรือผูนําในยุคโลกาภิวัตนจึงเปนผูนํายุคใหมอยางแทจริง
ผูนําการศึกษาถือเปนผูควบคุมกลไก และการขับเคลื่อนทางการศึกษาไปสูเปาหมายแหงการปฏิรูปการศึกษา ไมวา
จะอยุในระดับกระทรวงศึกษาธิการ ระดับสํานักงาน รวมทั้งผูบริหารโรงเรียนจําเปนตองปรับเปลี่ยนกระบวนทั ศนที่
สําคัญ โดยเนนการบูรณาการทางดานเทคโนโลยีในระบบการศึกษาโดยคํานึงถึง 10 E ในการบริหารจัดการ
โดยเฉพาะควรมุ ง เน น คุ ณ ภพการศึ ก ษาเป น เป า หมายสู ง สุ ด โดยหวั ง ว า คุ ณ ภาพของผู เรี ย นทั้ ง ในด า นความรู
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จะสามารถแขงขันกับนานาประเทศไดอยางมีเสถียรภาพ (สมชาย เทพแสง, 2547)
Jodhi (2012) ไดใหทรรศนะของผูบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพวา จะตองมีทักษะในการปฏิบัติงาน
ความสามารถในการแกไขปญหาที่ซับซอน เพราะถาหากวาผูบริหารขาดทักษะ ภาวะผูนํา ก็จะไมสามารถแกไข
ปญหาของโรงเรียนได ซึ่งทักษะภาวะผูนําตองอยูบนพื้นฐานของความเขาใจเกี่ยวกับภาระงาน และบุคลากร ผูบริหาร
โรงเรียนจึงตองไดรับการสนับสนุนใหไดรับการพัฒนา ทักษะ ความรู และประสบการณ ในการปฏิบัติงานเพื่อเตรียม
ความพรอมสําหรับการแขงขันในบริบทของโลกยุคใหม ซึ่งสอดคลองกับ
Lee (2008) ไดทําการศึกษาวิจัย พบวา ทักษะภาวะผูนําโรงเรียนที่สงผลตอการสรางความสัมพันธกับผูอื่น
ในการปฏิบัติงานรวมกันใหประสบความสําเร็จ ไดแก ทักษะการสรางทีมงาน (team building skill) ทักษะดาน
ความรวมมือ (Collaboration skill) ทักษะดานการคิดวิเคราะหและสรางสรรค (Critical thinking and creativity
skill) ทักษะดานการแกปญหา (problem solving skill) ทักษะดานการสื่อสาร (Communication skill) และ
ทักษะดานนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู (Learning innovation skill)
งานวิจัยของ Ejimofor (2007) พบวา การพัฒนาทักษะภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษานั้นจะทําใหเกิด
การเรียนรูความเปนผูนําที่ประสบความสําเร็จ เกิดความเขาใจและมีพฤติกรรมการบริหารงานที่สรางความประทับใจ
ใหกับทีมงาน โดยกระบวนการพัฒนาคือ การอบรมสัมมนาการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมและงานวิจัยของ
National Association of Secondary School Principals(NASSP) (2013) ก็พบวาทักษะภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่สําคัญและสงผลดีตอการบริหารโรงเรียนเพื่อใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายที่ไดวาง
เอาไว ไดแกทักษะการทํางานเปนทีม (teamwork skill) ทักษะการแกปญหา (problem solving skills) ทักษะดาน
การคิดวิเคราะหสรางสรรค (critical thinking and creativity skill) ทักษะดานการสื่อสาร(communication skill)
ทักษะดานนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู (learning innovation skill) ทักษะดานการใชดิจิตอล (digital literacy skills)
ทักษะการกําหนดทิศทางองคกร (setting instructional direction skill) ทักษะการเรียนรูไดเร็ว (sensitivity skill)
ทักษะการพิจารณาตัดสิน (adjustment skill) และทักษะมุงผลสัมฤทธิ์ (results orientation skill)
หากพิจารณาความเปลี่ยนแปลงในทฤษฎีภาวะผูนํา จากอดีต คือ ทฤษฎีมหาบุรุษ (Great Man Theory) สู
ภาวะผูนําเชิงคุณลักษณะ เชิงพฤติกรรม เชิงมีสวนรวมตามสถานการณแบบไฝบริการ แบบแลกเปลี่ยน แบบการ
เปลี่ยนแปลง ถือเปนพัฒนาการทางทฤษฎีที่ดีขึ้น เขาเห็นวา ภาวะผูนํายอดเยี่ยม อันเปนภาวะผูนําพึงประสงค และ
เปนความหวังของผูคนในระดับโลก หมายถึงภาวะผูนําที่มีความสามารถดังนี้ 1) อยูเหนืออัตตา และความปรารถนา
ของตนเอง 2) ชวยใหผูตามทําสิ่งดังกลาวและมุงตอบสนองจุดหมายที่ดีขึ้น 3) ชวยใหผูคนผูกพันกันอยางเปนมนุษย
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และ 4) มีเสนทางรวม และชะตากรรมรวมผูนําที่ยิ่งใหญในอดีตมีวิถีชีวิตที่เรียบงาย ตางแสดงความกลาหาญทาง
ศีลธรรมเพื่อยืนหยัดในความจริง ความยุติธรรม ยอมทุกขทรมาน หรือยอมตาย เพื่อความเชื่อ และคุณคานิยมของ
ตนเอง
สามารถกลาวไดวา ภาวะผูนําที่ยอดเยี่ยมใหกรอบความคิดเชิงปฎิวัติในการมองความสัมพันธระหวางมนุษย
ในองคกรใหม เปนความสัมพันธของผูคนที่มีความแตกตางกันมากยิ่งขึ้น (More Diverse People) ในกระบวนการ
กํากับดูแลรวมกันอยางแทจริง และเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในกระบวนทัศนจากเก าสูใหม ทําใหปจจุบันคอย ๆ
คืบไปสูภาวะผูนํายอดเยี่ยมที่มีลักษณะสําคัญมากขึ้นดังนี้ 1) รับฟงการสะทอนผล (reflective) 2) ยึดคานิยมเปน
ศูนยกลาง (value centered)3) มีทัศนะระดับโลก (global in perspective) และ 4) อํานวยความสะดวกตอ
สุนทรียะสนทนา (dialogue)
แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ผูบริหารสถานศึกษาและผูมีสวน
เกี่ยวของทุกฝายควรใหการสนับสนุนสงเสริมใหโรงเรียนมีการดําเนินการใหเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งจะประกอบไปดวย
วิสัยทัศนและภารกิจแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยกําหนดความกาวหนาของผูเรียน (ทนุภาสายทิพย, 2558)
คุณธรรมและจริยธรรมในศตวรรษที่ 21
คุณธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา แมวาจะมีการกําหนดใหปฏิบัติไวอยางชัดเจน แตตองประยุกตจาก
หลักคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางศาสนา ระเบียบกฎหมาย คําสั่งและจรรยาบรรณจากการศึกษาแนวคิดดาน
คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา ของนักวิชาการตางกลาวสอดคลองกันวา ผลกระทบหลายดาน
ของผู บ ริห ารสถานศึ กษาไม ไ ด เกี่ย วขอ งกับ ป ญ หาคุณ ธรรมโดยตรง แต วั ต ถุป ระสงค ด า นคุ ณ ธรรมต องเป น ตั ว
ขับเคลื่อน (Driver) ศักยภาพของผูนํา ใหสามารถบริหารจัดการเพื่อไปสูการบรรลุผลสําเร็จไดโดยมีรายละเอียดดังนี้
Richard Gregory (2010) ไดเขียนงานเชิงวิชาการเรื่อง Moral and Ethical Leadership in
Administrator Preparation ไดมีการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับ ภาวะผูนําวา ควรมีความรูดานจริยธรรมกับกลุม
เตรียมเปนผูนําใหม และผูนําที่ปฏิบัติงานแลวตองมีแนวทางเตรียมความพรอมตาง ๆ ดังนี้ 1) ตองสอนและฝกการ
ปฏิบัติดานจริยธรรม 2) ฝกปฏิบัติและตัดสินใจเชิงจริยธรรม และ 3) มีรูปแบบการปลูกฝงจริยธรรมทั้งทางทฤษฎี
และ การปฏิบัติ โดยเนนเนื้อหา และการลงปฏิบัติภาคสนามใหกับกลุมผูบริหารหนาใหม
Hester & Killian (2011) กลาววา ผูบริหารโรงเรียนในฐานะตัวแทนคุณธรรม (Moral Agency) ตองทํา
หนาที่ตัวแทนคุณธรรม ใหความสนใจกับบุคลากรในโรงเรียน ในการพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบดานกฎกติกา
ทางจริยธรรม มีขอผูกพันกับการดูแลเอาใจใสทางจริยธรรม ใหความรูสึกเอาใจใสดานจริยธรรม และ Brown &
Trevi (2006) และ Greenfield (2004) กลาววา ภาวะผูนําเชิงคุณธรรม แยกเปนสวน ๆ ระหวางพฤติกรรมดาน
คุณธรรมของบุคคล กับ อิทธิพลดานคุณธรรมและจริยธรรม โดยสามารถอธิบายไดวา กระบวนการไดยึดหลักสัญญา
สําหรับการใหผูบริหารโรงเรียนไดนําลักษณะที่เปนแบบอยางที่ดีที่สุดมาชวยใหครูไดมีการพัฒนา และมีการใหอํานาจ
ในการอบรมสั่งสอน นําบริบทที่เปนความกดดันภายในมาใชในการเปลี่ยนแปลงโรงเรียน มีขอแนะนําวา ผูบริหาร
โรงเรียนควรทําหนาที่การบริหารคุณธรรมดวยกัน 2 วิธีคือ 1) ผานทัศนคติที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ การประมวลผลใน
ค า นิ ย มที่ ส อดคล อ งกั น กับ จริย ธรรมในวิ ช าชี พ ของตนเอง และ 2) วิ ธี ที่ ใหบุ ค ลากรทํ า หน า ที่ ของพวกเขาและ
ผลประโยชนการปฏิบัติงานประจําวัน

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น



สรุป
การจัดการศึกษาในทศวรรษที่ 21 นั้นสถานศึกษาตองพัฒนาผูเรียนทั้งในดานสาระวิชาหลัก และฝกพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบดวยทักษะการเรียนรู และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะดานสารสนเทศ
เทคโนโลยี ดังนั้นบทบาทหนาที่หลักของผูบริหารจึงเปนภาระที่สําคัญตอการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ผูบริหาร
ตองรูเทากันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปจจุบันสมัยใหม ใหความสําคัญตอการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ตอง
พัฒนาตนเองใหเปนผูนําที่ยอดเยี่ยมปรับเปลี่ยนองคกรใหมีความทันสมัย พัฒนาทีมงานใหเปนบุคลากรแหงการเรียนรู
พัฒนากระบวนทัศนใหม ๆ ใหเกิดขึ้น ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการบริหารจัดการแบบใหม ส งเสริมสนับสนุนทั้งในดาน
งบประมาณ สื่ออุปกรณอยางพอเพียง ใหความสําคัญกับความสัมพันธของผูปฏิบัติงานในองคกร และนอกองคกรให
ความสนใจตอวัฒนธรรมองคกรที่มุงผลสัมฤทธิ์ ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนของครูใหมีเทคนิคใหม ๆ พัฒนาหลักสูตร
สงเสริมดานเทคโนโลยีและการบูรณาการทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต รวมทั้งปรับบทบาทในการสรางเครือขายการ
เรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เครือขายผูปกครอง ชมรมศิษยเกา และหนวยงานที่เกี่ยวของในชุมชน
ทองถิ่น สถานประกอบการที่จะสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
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ความชุก ความสัมพันธกับภาวะซึมเศราและปจจัยที่สามารถทํานายภาวะซึมเศราในคนไทย :
การทบทวนเอกสารอยางเปนระบบเชิงคุณภาพ
Prevalence, Related Factors, and Predictive Factors of Depressive Disorder in Thais
: A Qualitative Systematic Review

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

ธนศักดิ์ จันทศิลป
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
รองศาสตราจารย ดร.สุรีย จันทรโมลี
ภาควิชา สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

บทคัดยอ
วัตถุประสงคของการวิจัยนี้เพื่อสํารวจงานวิจัยความชุก ความสัมพันธกับภาวะซึมเศราและปจจัยที่
สามารถทําการทํานายภาวะซึมเศราในคนไทย รูปแบบของการศึกษาเปนการวิจัยเอกสาร
กลุมตัวอยาง คือ งานวิจัยที่ศึกษาความชุกและความสัมพันธกับภาวะซึมเศราและปจจัยที่สามารถ
ทํานายภาวะซึ มเศรา ของคนไทย ตั้งแต ป พ.ศ. 2517 ซึ่ง เปนป แรกที่พ บการตี พิมพง านวิจัย เกี่ยวกับภาวะ
ซึมเศราในประเทศไทย จนถึงป พ.ศ.2559
เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยในครั้งนี้คือแบบบันทึกขอมูลการสํารวจงานวิจัยซึ่งประกอบดวยเนื้อหา 2 สวน
คือ สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของงานวิจัย และสวนที่ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย วิเคราะห
ขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจกแจงความถี่และรอยละ บรรยาย
คุณลักษณะของงานวิจัย
ผลการศึกษาพบวา ความชุกของการเกิดภาวะซึมเศราแบบชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง พบวามีความชุก รอย
ละ 3.54 ถึงรอยละ 44.8 เมื่อพิจารณาถึงปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะซึมเศราและปจจัยที่สามารถทํานาย
การเกิดภาวะซึมเศรา ตามลักษณะของกลุมตัวอยางตางๆ ไดแก กลุมผูดูแล กลุมผูปวยโรคทางกาย กลุมวัยรุนใน
สถานสงเคราะห กลุมเยาวชนที่กระทําความผิด กลุมนักเรียน นักศึกษา กลุมเกษียณอายุ กลุ มเพศวิถี กลุม
มารดากอนคลอด กลุมมารดาหลังคลอด และกลุมผูปวยโรคทางจิต พบวา ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยทางจิตวิทยา
ปจจัยทางชีววิทยา และปจจัยดานสังคม เปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะซึมเศราและเปนปจจัยที่สามารถ
ทํานายการเกิดภาวะซึมเศราในคนไทย
คําสําคัญ : ภาวะซึมเศรา, ความชุก, ปจจัยที่มีความสัมพันธ, ปจจัยที่สามารถทํานาย
Abstract
The purpose of this research was to analyze the content of researches about
prevalence, related factors and predictive factors of Depressive Disorder in Thais by
means of qualitative documentary research.
The samples used were research papers on prevalence, related factors and
predictive factors for depressive disorder in Thais from 1974 which was the first year the
researches about depressive disorder in Thais were found printed in research literature
until 2016.
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Research instrument used were record forms, of each composed of 2 parts. Part 1
was research basic characteristics and part 2 was research details. Data analysis were
done by using statistical package program. Descriptive statistics as frequency and percent
were used to describe the research characteristics.
The results demonstrated that the point prevalence of depressive disorder was
3.54 % to 44.8 %. When considering about related factors and predictive factors for
depressive disorder in each sample groups such as caregivers, people with systemic
diseases, adolescences in foster home, youth offenders, school and university students,
retirees, sexualities, women in pregnancy, women in postpartum period, and psychiatric
patients, it was found that personal factors, psychological factors, biological factors, and
social factors were related factors and predictive factors of Depressive Disorder in Thais.
Keywords : depressive disorder, prevalence, related factor, predictive factor

บทนํา
องคการอนามัยโลกไดเสนอแนะใหใชกลวิธีการสงเสริมสุขภาพ ในการแกปญหาโรคที่เกิดจากพฤติกรรม
ทางดานรางกายและสุขภาพจิต จากการวิจัยเชิงอนาคตทางการสาธารณสุขพบวา โรคและการเจ็บปวยที่สําคัญที่
จะเกิดในปพ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) คือ โรคไรเชื้อ โดยพบวาสาเหตุการเสียชีวิตจากโรคไรเชื้อของประชากรโลก
จะเพิ่มเปน 49.7 ลานคน ปจจัยสําคัญที่เปนตัวกําหนดการเกิดโรคไรเชื้อที่หนีไมพนคือ พฤติกรรมของคน จาก
การประเมินภาวะของประชากรโลกคาดวา ในป พ.ศ.2563 ประชากรโลกจะตองมีภาระในการแบกรับความ
สูญเสียเนื่องจากสภาวการณเจ็บปวยที่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมของคน โรคที่กอใหเกิดความสูญเสียดานสุขภาพ
อันดับหนึ่งไดแก โรคหัวใจขาดเลือด อันดับสองรองลงมาคือภาวะซึมเศรา รองลงมาคืออุบัติเหตุทางการจราจร
โรคอวน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดในสมอง โรคปอดอุดกัน้ เรื้อรัง พรอมทั้งโรคติดเชื้อที่
มีความสําคัญคือสภาวการณติดโรคเอดส ดังนั้นการแกปญหาโรคไรเชื้อที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงซึ่งเปนสา
เหตุการตายในระดับตนๆจึงเปนสิ่งที่จะตองเตรียมการปองกันและหาทางแกไขปญหานี้ (สุรีย จันทรโมลี, 2015)
ปญหาทางสุขภาพจิตเปนปญหาสําคัญทางสาธารณสุข ที่สามารถมีผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจและ
สังคม และยังเปนอุปสรรคสําคัญในการดําเนินชีวิตในสังคมใหมีความสุข ปญหาทางสุขภาพจิตเหลานี้จะแสดง
อาการทั้งทางจิตใจ และทางรางกาย หรือเรียกทางการแพทยวา โรคทางจิตเวช เชน โรคจิตเภท โรคอารมณสอง
ขั้ว และโรคซึมเศรา เปนตน โรคซึมเศราเปนสาเหตุคุกคามชีวิตที่พบบอยมากขึ้น กระทรวงสาธารณสุขรายงาน
วาตั้งแตป พ.ศ. 2557 คนไทยฆาตัวตายเหตุโรคซึมเศรา ประมาณปละ 4000 คน เฉลี่ยเดือนละมากกวา 300
คน ซึ่งมากเปนอันดับ 3 ของโลกรองจากญี่ปุน และสวีเดน จึงนับวาเปนประเด็นที่คนไทยควรตระหนักรู
โรคซึมเศรา (major depressive disorder, MDD) หรือภาวะซึมเศราคลินิก (clinical depression)
ภาวะซึมเศรารุนแรง (major depression) ภาวะซึมเศราขั้วเดียว (unipolar depression) หรือโรคซึมเศราซ้ํา
(recurrent depression) ในกรณีผูปวยมีอาการซ้ําๆ เปนความผิดปกติทางจิตอันมีลักษณะโดยรวมคือ มีภาวะ
ซึมเศราตอเนื่องรวมกับมีความภูมิใจแหงตนต่ํา และขาดความสนใจหรือสุขารมณในกิจวัตรซึ่งปกติ ควรจะนา
พอใจ คําวา "ซึมเศรา" ใชในหลายทาง มักใชเพื่อหมายถึงกลุมอาการนี้ แตอาจหมายถึงความผิดปกติทางจิต และ
สุขภาพโดยรวมของบุคคล หรือภาวะซึมเศราก็ได โรคซึมเศราเปนภาวะทําใหไรความสามารถ(disabling) ซึ่งมี
ผลเสียตอครอบครัว การดําเนินชีวิต การพักผอนและการกินอยู ในสหรัฐอเมริการอยละ 3.4 ของผูปวยโรค
ซึมเศราไดฆาตัวตาย และมากถึงรอยละ 60 ของผูที่ฆาตัวตายนั้นมีภาวะซึมเศราหรือความผิดปกติทางอารมณ
อยางอื่น (Wirshing & Meter, 2010)
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ธนาคารโลกและองคการอนามัยโลกไดทําการสํารวจ และรายงานโรคที่จะสรางปญหาใหประเทศไทย
ในป ค.ศ. 2020 คือ โรคจิตเวช โดยเฉพาะโรคซึมเศรา และจะมีอัตราการปวยของประชากรสูงเปนอันดับ 2 ของ
โลก รองจากโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน และคาดวาจะมีประชากรรอยละ 10 ของโลกที่มีปญหาสุขภาพจิต
ซึ่ ง จะส ง ผลกระทบต อคุ ณ ภาพชี วิ ต เพิ่ ม ภาระคา ใช จ า ยในการดู แ ลรัก ษาผู ที่ ป ว ย ครอบครัว ชุ ม ชน และ
ประเทศชาติ (Murray & Lopez, 1996) ปจจุบันการเจ็บปวยดวยโรคซึมเศราในประเทศไทยมี ผูที่ปวยเปนโรค
ซึมเศราประมาณรอยละ 5 หรือ 3 ลานคน แตมาพบแพทยไมถึงแสนคน สวนอีก 2 ลานกวาคน ไมมาพบแพทย
(สมชาย จักรพันธุ, 2559)
โดยทั่วไปโรคซึมเศรารักษาไมยาก เนื่องจากโรคนี้เกิดจากการแปรปรวนของสารสื่อนําประสาท ที่
สามารถใชยารักษาโรคซึมเศรา ผูปวยรอยละ 80 หายไดเปนปกติเมื่อไดรับยารวมกับการทําจิตบําบัด แมวาโรค
ซึมเศราเปนโรคทางอารมณที่ สามารถรักษาผูปวยใหหายไดเหมือนเดิม แตการปวยดวยโรคซึมเศราจะนําไปสู
ปญหาการฆาตัวตายได โดยผูหญิงมีแนวโนมการฆาตัวตายมากกวาชาย แตผูชายมีอัตราการฆาตัวตายสําเร็จ
มากกวาผูหญิงถึง 3 เทา สวนสถิติการฆาตัวตายในสังคมไทย พบ 1.30 ชั่วโมงตอ 1 ราย โดยสาเหตุหลักมาจาก
เปนโรคซึมเศราอยูเดิม คนไทยที่ฆาตัวตายสําเร็จมักอยูในชวงอายุ 30-39 ป และสาเหตุการฆาตัวตายมาจากโรค
ซึมเศรา ปญหาเศรษฐกิจ ปญหาครอบครัว การเมืองและสังคม ภาคที่มีอัตราการฆาตัวตายมากที่สุดคือ ภาค
ตะวันออก ไดแก จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง ในขณะที่อัตราการฆ าตัวตายที่ภาคเหนือมีแนวโนมลดลง
มากถึงรอยละ 50 และมีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ (กระทรวงมหาดไทย, 2550) กลุมคนที่นากลัวตอการฆาตัวตาย
คือ กลุมที่ใชความรุนแรงฆาผูอื่นกอนแลวคอยฆาตัวเองตายตามทีหลังโดยกลุมคนเหลานี้มีอยู 2 ประเภทคือ คน
ที่เก็บกดมีความแคนจากการถูกทําราย หรือถูกดาวาดวยถอยคําที่รุนแรง และกลุมคนที่หวงความเปนอยูของ
ลูกหลานในอนาคต จึงมักจะฆาลูก หลาน และเมีย กอนแลวจึงฆาตัวตายตาม (สมชาย จักรพันธุ, 2559)
จากการที่พบวาคนไทยจํา นวนมากมีภาวะซึมเศรา ซึ่งสามารถที่สงผลกระทบในวงกวาง จึงสงผลให
นักวิจัยในสาขาวิชาตางๆพยายามที่จะศึกษาวิจัยเพื่อทําความเขาใจและแสวงหาแนวทางในการรักษาเพิ่มขึ้นไม
วาจะเปนในประเด็นในทางชีววิทยาการแพทย จิตวิทยา จิตเวชศาสตร และมานุษยวิทยาการแพทย เพื่อใหเกิด
ความเขาใจในพฤติกรรมของมนุษยและภาวะซึมเศราใหมากขึ้น (ศิริพร, 2546) งานวิจัยสวนใหญที่เปนการศึกษา
ภาวะซึมเศราในประเทศไทยเปนการวิจัยพื้นฐานที่เนนในสองประเด็น คือ การศึกษาความชุกและอุบัติการณ
สวนอีกประเด็นคือการศึกษาความชุกและปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะซึมเศราและปจจัยที่สามารถทําการ
ทํานายภาวะซึมเศรา สวนประเด็นอื่นพบนอย เชน พัฒนาการบําบัดฟนฟู (สุทธานันท ชุมแจม, โสภิณ แสงออน,
& ทัศนา ทวีคูณ, 2011)
จาการสืบคนฐานขอมูลออนไลนมีงานวิจัย เพื่อการศึกษาความชุกและปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะ
ซึมเศราและปจจัยที่สามารถทําการทํานายภาวะซึมเศราจากอดีตจนถึงปจจุบัน พบวางานวิจัยสวนใหญ จัดอยูใน
รูป แบบของการบรรยายที่จ ะนํ าไปสู การวิ จั ยกึ่ง ทดลองตอไปได งานวิ จั ย แต ล ะเรื่อ งมี ทิศทางการศึก ษาใน
ประชากรกลุมตางๆและมีการใชเครื่องมือในการเก็บขอมูลตางกันออกไปในรายละเอียด จึงทําใหเกิดคําถามการ
วิจัยและขอสงสัยตอองคความรูในเรื่องที่ของการศึกษาความชุกและปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะซึมเศรา และ
ปจจัยที่สามารถทํานายภาวะซึ มเศราตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันนั้นเปนอยางไร ปจจุบันนี้มีการดําเนินการไปถึง
ระดับใด องคความรูเปนอย างไร เพราะการสํารวจงานวิจัยจะไดประเด็นที่สามารถจะนําไปพัฒนา สั งเคราะห
และปฏิบัติตอยอดไดเพื่อ นําไปใชประโยชนในงานวิจัยในอนาคต
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของงานวิจัยที่ศึกษาความชุกและความสัมพันธกับภาวะซึมเศราและปจจัยที่
สามารถทําการทํานายภาวะซึมเศราในคนไทยจําแนกตามคุณลักษณะงานวิจัย (Research Characteristics)
ไดแก ชนิดการวิจัย ป พ.ศ.ที่ตีพิมพงานวิจัย แหลงผลิตงานวิจัย ปญหาการวิจัย ไดแก ปญหาการวิจัยหรือคําถาม
การวิจัย วัตถุประสงคการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย ทฤษฎีในการวิจัย สมมุติฐานการวิจัย กรอบแนวคิดใน
การวิจัยและทฤษฎีที่ใชในการวิจัย วิธีการดําเนินการวิจัย ไดแก แบบแผนการวิจัย ประชากร กลุมตัวอยาง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลในการวิจัย
2. เพื่อวิเคราะหและสรุปองคความรูจากผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาความชุกและปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับภาวะซึมเศราและปจจัยที่สามารถทําการทํานายภาวะซึมเศราในประเทศไทย

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใชกรอบแนวคิดที่ผูศึกษาไดพัฒนาขึ้นมาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการ
สํารวจงานวิจัย แลวนํามาเปนแนวทางในการศึกษา ซึ่งอธิบายไดวา การสํารวจ รวบรวมและทบทวนงานวิจัยที่
ศึกษาความชุกและปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะซึมเศราและปจจัยที่สามารถทําการทํานายภาวะซึมเศราในคน
ไทยจะทําใหสามารถระบุองคความรูที่เกี่ยวกับความชุกและความสัมพันธกับภาวะซึมเศราและปจจัยที่สามารถ
ทําการทํานายภาวะซึมเศราในคนไทย รวมทั้งสามารถระบุชองวางขององคความรูที่เกี่ยวของ ซึ่งจะนําไปสู
ขอเสนอแนะตอขอบเขตและทิศทางการวิจัยในคนไทยตอไป

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ งานวิจัยที่ศึกษาความชุกและปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะซึมเศรา
และปจจัยที่สามารถทําการทํานายภาวะซึมเศราในประเทศไทย ตั้งแต ป พ.ศ. 2517 ซึ่งเปนปแรกที่พบการ
ตีพิมพงานวิจัยเกี่ยวกับภาวะซึมเศราในประเทศไทย ถึงป พ.ศ.2559 ผูวิจัยศึกษาจากประชากร โดยกําหนด
เกณฑในการคัดเลือกงานวิจัยในการศึกษา ดังนี้
เกณฑการคัดเลือก
1. เปนงานวิจัยที่ศึกษาความชุกและปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะซึมเศราและปจจัยที่ สามารถทํา
การทํานายภาวะซึมเศราในประเทศไทย
2. เปนงานวิจัยกับการศึกษาความชุกและปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะซึมเศราและปจจัยที่สามารถ
ทําการทํานายภาวะซึมเศราในประเทศไทยที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาที่จัดทําโดยนักศึกษาหรือนิสิตระดับ
มหาบัณฑิต หรือดุษฎีบัณฑิต
3. เปนงานวิจัยที่มีรูปเลมฉบับเต็มปรากฏอยูในหองสมุดของมหาวิทยาลัย ในสถาบันที่จัดการศึกษา
หลักสูตรมหาบัณฑิต หรือดุษฎีบัณฑิต หรือในสังกัดของทบวงมหาวิทยาลัยและหนวยงานที่เกี่ยวของทางดาน
สุขภาพจิต

วิธีการสืบคนงานวิจัย
1. ฐานขอมูลออนไลนของหองสมุดมหาวิทยาลัยและฐานขอมูลออนไลนของหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทางดานสุขภาพจิต โดยกําหนดคําสําคัญในการสืบคน ดังนี้ “ซึมเศรา” “ภาวะซึมเศรา” “ปจจัย” “ความชุก
และความสัมพันธ”
2. สืบคนดวยตนเอง
3. การสืบคนโดยอาศัยความรวมมือจากเครือขาย
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จากการสืบคนฐานขอมูลหองสมุดสถาบัน สืบคนดวยตนเอง และอาศัยความรวมมือจากเครือขาย พบ
จํานวนผลงานวิจัยทั้งหมดจํานวน 463 เรื่อง ผูศึกษาใชเกณฑการคัดเลือกงานวิจัยที่ศึกษาพบวามีงานวิจัยที่
เขาเกณฑและสามารถนํามาใชในการศึกษาจํานวน 20 เรื่อง
เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยในครั้งนี้ไดแกแบบบันทึกขอมูลการสํารวจงานวิจัยที่ศึกษาความชุกและปจจัยที่
มีความสัม พันธกับภาวะซึมเศราและปจ จัยที่สามารถทําการทํานายภาวะซึมเศราในประเทศไทย ที่ผูศึกษา
พัฒนาขึ้นเองโดยใชแนวคิดของระเบียบวิธีวิจัย ประกอบดวยเนื้อหา 2 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของ
งานวิจัย และสวนที่ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัยโดยขอความในแบบบันทึกขอมูลงานวิจัย
ประกอบดวยขอความ 2 ลักษณะคือ แบบเลือกตอบ และแบบเติมขอความ

ผล/สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหและสังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาความชุกและปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
ภาวะซึมเศราในประเทศไทย จํานวน 20 เรื่อง นําเสนอผลการศึกษาดังนี้
1. จําแนกตามคุณลักษณะงานวิจัย (Research Characteristics) ไดแก ประเภทงานวิจัย ป พ.ศ.ที่
พิมพงานวิจัย แหลงผลิตงานวิจัย ปญหาการวิจัย ไดแก ปญหาการวิจัยหรือคําถามการวิจัย วัตถุประสงคการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัย ทฤษฎีนํามาประยุคตการวิจัย สมมุติฐานการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย ระเบียบวิธี
วิจัย ไดแก แบบแผนการวิจัย ประชากร กลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
จากการประเมินคุณลักษณะงานวิจัยพบวา ประเภทของการวิจัยทั้งหมด เปนงานวิจัยที่เปนสวนหนึ่ง
สวนหนึ่งของการศึกษาระดับมหาบัณฑิต คิดเปนรอยละ 100 โดยที่เปนผลงานการศึกษาที่มีแหลงผลิตมาจาก
มหาวิทยาลัยของรัฐบาลทั้งหมด คิดเปน รอยละ 100 ในป พ.ศ.2554 พบงานวิจัย 4 เรื่อง คิดเปนรอยละ 20 ซึ่ง
ผลงานวิจัยมากที่สุด พบวามีการระบุงานวิจัยปญหาการวิจัยหรือคําถามวิจัย 18 เรื่อง คิดเปนรอยละ 90 และไม
ระบุจํานวน 2 เรื่อง คิดเปนรอยละ 10 วัตถุประสงคการวิจัยพบวามีที่กําหนดทั้งหมด 20 เรื่อง คิดเปน รอยละ
100 การตั้งสมมุติฐานในการวิจัยแบบมีทิศทางจํานวน 7 เรื่อง คิดเปนรอยละ 35 และไมไดตั้งสมมุติฐาน จํานวน
13 เรื่อง คิดเปนรอยละ 65 มีการระบุกรอบแนวคิดในการวิจัยจํานวน 18 เรื่อง คิดเปนรอยละ 90 และไมระบุ
จํานวน 2 เรื่อง คิดเปนรอยละ 10 โดยงานวิจัยที่ระบุกรอบแนวคิดงานวิจัยจะสรางกรอบแนวคิดมาจากการ
ทบทวนวรรณกรรม รอยละ 100
ทฤษฎีที่ใชในการวิจัยทั้งหมดเปนทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม และทฤษฎีการเกิดภาวะซึมเศรา คือทฤษฎี
ทางป ญ ญาของเบค (Beck’s Cognitive Theory) ทฤษฎี ลั กษณะการตอบสนองของภาวะซึ ม เศร า
(The Response Styles Theory of Depression) และแรงสนับสนุนทางสังคม (Social Support)
วิธีการดําเนินการวิจัย ไดแก แบบแผนการวิจัย ประชากร กลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย สถิติ
ที่ใชในการวิเคราะหขอมูลในการวิจัย
งานวิจัยทั้ง 20 เรื่อง มีรูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาเวลาหนึ่ง ทั้งหมด คิดเปน รอยละ 100
ประชากรที่ใชในการวิจัยพบวา ใชประชากรในกลุมผูดูแล จํานวน 3 เรื่อง คิดเปนรอยละ 15 ประชากร
ในกลุมผูปวยโรคทางกาย จํานวน 8 เรื่อง คิดเปนรอยละ 40 ประชากรกลุมวัยรุนในสถานสงเคราะห จํานวน 1
เรื่อง คิดเปนรอยละ 5 ประชากรในกลุมเยาวชนที่กระทําความผิด จํานวน 1 เรื่อง คิดเปนรอยละ 5 ประชากรใน
กลุมนักเรียน นักศึกษา จํานวน 2 เรื่อง คิดเปนรอยละ 10 ประชากรในกลุมเกษียณอายุ จํานวน 1 เรื่อง คิดเปน
รอยละ 5 ประชากรในกลุมเพศวิถี จํานวน 1 เรื่อง คิดเปนรอยละ 5 ประชากรในกลุมมารดากอนคลอดและหลัง
คลอด จํานวน 2 เรื่อง คิดเปนรอยละ 10 และประชากรในกลุมผูปวยโรคทางจิต จํานวน 1 เรื่อง คิดเปนรอยละ 5
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งานวิจัยที่ศึกษาวิจัยทั้งหมด 20 เรื่อง ใชเทคนิคการสุมจากกลุมประชากรและมีการระบุเกณฑคัดเขา
และเกณฑคัดออก คิดเปนรอยละ 100 เปนเพศชาย รอยละ 33.7 และเปนเพศหญิง รอยละ 66.3 เปนการ
ศึกษาวิจัยในโรงพยาบาล จํานวน 13 เรื่อง คิดเปนรอยละ 65 สถานสงเคราะห จํานวน 1 เรื่อง คิดเปนรอยละ 5
มหาวิทยาลัย จํานวน 1 เรื่อง คิดเปนรอยละ 5 บริษัท จํานวน 1 เรื่อง คิดเปนรอยละ 5 สํานักงานคุมประพฤติ
จํานวน 1 เรื่อง คิดเปนรอยละ 5 วัด จํานวน 1 เรื่อง คิดเปนรอยละ 5 โรงเรียน จํานวน 1 เรื่อง คิดเปนรอยละ
5 และศึกษาวิจัยในชุมชน จํานวน 1 เรื่อง คิดเปนรอยละ 5
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลในการวิจัย เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ รอยละ 100 โดยใชสถิติ
บรรยายและสถิติอางอิงรวมกันมากที่สุดรอยละ 100 สถิติบรรยายที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ รอยละ ความถี่
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนสถิติอางอิงใชสถิติ ไคสแควร (chi square) 18 เรื่อง สถิติ independent
t-test 11 เรื่อง Pearson‘s Correlation 8 เรื่อง Multivariate Analysis 8 เรื่อง สถิติ one-way ANOVA 6 เรื่อง
2. องคความรูจ ากผลการวิจัยการศึกษาความชุก ปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะซึมเศรา และปจจัยที่
สามารถทําการทํานายภาวะซึมเศราในประเทศไทย สามารถสรุปไดดังนี้
องคความรูจากผลการวิจัยความชุกของการเกิดภาวะซึมเศรา จากงานวิจัยจํานวน 20 เรื่อง ในแงของ
การศึกษาความชุกแบบชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง พบความชุก รอยละ 3.54 ถึงรอยละ 44.8 และเมื่อพิจารณา
การศึกษาความชุกของกลุมตัวอยางในประเด็นตางๆไดแก กลุมผูดูแล พบรอยละ 11.5 ถึงรอยละ 20.0 กลุม
ผูปวยโรคทางกาย พบรอยละ 9.3 ถึงรอยละ 44.8 กลุมวัยรุนในสถานสงเคราะห พบรอยละ 10.1 กลุมเยาวชนที่
กระทําความผิด พบรอยละ 23.3 กลุมนักเรียน นักศึกษา พบรอยละ 14.4 ถึงรอยละ 31.9 กลุมเกษียณอายุ พบ
รอยละ 7.4 กลุมเพศวิถี พบรอยละ 27.7 กลุมมารดากอนคลอดและหลังคลอด พบรอยละ 3.54 ถึงรอยละ 16.9
และในกลุมผูปวยโรคทางจิต พบรอยละ 36
การหาปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะซึมเศรา และปจจัยที่สามารถทํานายการเกิดภาวะซึมเศราจาก
งานวิจัย จํานวน 20 เรื่อง ผูศึกษานําเสนอปญหาตามกลุมวัย ไดแก กลุมผูดูแล กลุมผูปวยโรคทางกาย กลุม
วัยรุนในสถานสงเคราะห กลุมเยาวชนที่กระทําความผิด กลุมนักเรียน นักศึกษา กลุมเกษียณอายุ กลุมเพศวิถี
กลุม มารดากอนคลอดและหลัง คลอด และกลุม ผูป วยโรคทางจิ ต โดยแบ งเปน ปจจั ยส วนบุคคล ปจ จัย ทาง
จิตวิทยา (psychological factor) ปจจัยทางชีววิทยา (biological factor) และปจจัยดานสังคม (social
factor) ไดดังนี้
กลุมผูดูแล พบปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะซึมเศรา ดังนี้ สถานภาพสมรส บุคคลที่อ ยูดวย ประวัติ
การเปนโรคซึมเศรา มีโรคซึมเศราในครอบครัว ความเพียงพอของรายได นอนหลับพักผอนนอย เกิดปญหาการ
ดูแล แรงสนั บสนุ นทางสั งคมต่ํา รูสึ กเป นภาระ ผูปว ยช วยเหลือตัวเองไมไ ด เหตุการณ ความเครีย ดในชีวิ ต
พฤติกรรมของลูกที่รบกวนการดําเนินชีวิตของแม ประวัติโรคจิตเวชเดิม และการดูแลเด็ก
กลุมผูปวยโรคทางกาย พบปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะซึมเศรา ดังนี้ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ
การขาดงาน อายุที่เปนโรค อายุที่เพิ่มมากขึ้น สถานภาพสมรส มีคูสมรสที่ซึมเศรา ระยะเวลาในการเจ็บปวย
ภาวะแทรกซอน การกลับมาเปนซ้ํา ความรุนแรงของโรคและการปวด ความรุนแรงของโรคและอาการทาง
รางกายกอนและหลังไดรับเคมีบําบัด เหตุการณความเครียดในชีวิต แรงสนับสนุนทางสังคม ความเพียงพอของ
รายได การสูญเสียชีวิตของญาติในรอบ 1 ป ที่ผานมา ระดับน้ําตาลในเลือด ความคิดในทางลบ คุณภาพการ
นอนที่ไมดี การเขารับการรักษาแบบผูปวยใน ภาวะวิตกกังวล โรคทางจิตเวชเดิม การเห็นวาสุขภาพของตนเอง
แยลง ประวิติการขาดยาเสพติด และการมีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหว
กลุมวัยรุนในสถานสงเคราะห พบปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะซึมเศราหนึ่งอยางคือ การมีพฤติกรรม
ไมพึงประสงค
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กลุมเยาวชนที่กระทําความผิด พบปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะซึมเศรา ดังนี้ อาชีพของบิดา การ
เห็นคุณคาในตัวเอง ความรูสึกผูกพันในครอบครัว ความพึงพอใจในชีวิต ระดับการศึกษา ความสัมพันธของบิดา
มารดา ผูที่พักอาศัยอยูดวย ลักษณะที่อยูอาศัย ความพอเพียงของคาใชจาย
กลุมนักเรียน นักศึกษา พบปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะซึมเศรา ดังนี้ การมีรูปแบบการแกไขปญหา
ที่ไมเหมาะสม บุคคลที่อาศัยอยูดวย เชน บิดา มารดา พรอมทั้งญาติ คาใชจายตอเดือนไมเพียงพอ สัมพันธภาพ
ของสมาชิกในครอบครัวแบบตางคนตางอยู การเลี้ยงดูแบบเขมงวดหรือแบบปลอยปะละเลย มีการสูญเสียครั้ง
สําคัญในชีวิต
กลุมเกษียณอายุ พบปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะซึมเศรา ดังนี้ เพศ อายุ รายได โรคประจําตัว การ
สนับสนุนทางสังคม
กลุมเพศวิถี พบปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะซึมเศรา ดังนี้ การรับรูตอปญหาของการได รับการดูถูก
เหยี ย ดหยามเพศวิ ถี การต อต า นจากครอบครัว การเผชิ ญ ป ญ หาแบบใช อารมณ การเผชิ ญ ป ญ หาแบบไม
เหมาะสม
กลุมมารดากอนคลอดและหลังคลอด พบปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะซึมเศรา ดังนี้ เพศของทารกที่
เปนหญิง ปญหาทางอารมณของแม สัมพันธภาพระหวางคูสมรส ไมมี การจัดพิธีสมรสตามประเพณี มารดาที่มี
อาชี พ นั ก ศึ ก ษา การมี ป ระวั ติ ซึ ม เศร า ในอดี ต และในช ว งตั้ ง ครรภ ประวั ติ ก ารมี ป ญ หาทางอารมณ ก อ นมี
ประจําเดือน การใชคาเฟอีนในชวงการตั้งครรภและหลังคลอด การเสพแอลกอฮอลหลังคลอด การตั้งครรภที่ไม
พึงประสงค ลําดับการคลอดของทารกคนที่ 3 การคลอดเองโดยใชเครื่องดูด การใหทารกดูดนมชา หัวนมสั้น
ทารกมีปญหาในการดูดนมในปจจุบัน มีอาการปวดแผลในชวงสัปดาหแรกหลังคลอด อาการแทรกซอนอื่นๆ การ
ใหคนอื่นเลี้ยงลูกในชวงเวลากลางคืน แรงสนับสนุนทางสังคมต่ํา คุณภาพของการหลับไมดี
กลุมผูปวยโรคทางจิต พบปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะซึมเศรา ดังนี้ อายุนอย การสนับสนุนทาง
สังคมต่ํา ความเครียดในชีวิต อาการขางเคียงของยารักษาอาการทางจิต

อภิปรายผล
จากผลการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาความชุกและปจจัยที่เกี่ยวของกับภาวะซึมเศราใน
ประเทศไทยจํานวน 20 เรื่อง ผูศึกษาพบประเด็นที่นาสนใจที่สะทอนใหเห็นคุณลักษณะงานวิจัยและรายละเอียด
ผลงานการวิจัยที่จะนําไปสูขอเสนอแนะและทิศทางการวิจัยที่เกี่ยวกับความชุกและปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
ภาวะซึมเศราในประเทศไทยมีรายละเอียด 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 คุณลักษณะงานวิจัยเกี่ยวกับความชุกและปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะซึมเศราในประเทศ
ไทย พบวา งานวิจัยสวนใหญเปนสวนหนึ่งของการศึกษาระดับมหาบัณฑิต และป พ.ศ.ที่ตีพิมพงานวิจัยมากที่สุด
คือ พ.ศ. 2554 แหลงผลิตสวนใหญมาจากผูวิจัยที่สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ประเภทของงานวิจั ยเปนแบบ
พื้นฐาน พบวามีงานวิจัยที่มีการระบุปญหาการวิจัยหรือคําถามวิจัย รอยละ 90 งานวิจัยทั้งหมดมีการกําหนด
วัตถุประสงค กรอบแนวคิดของงานวิจัยสวนใหญสรางจากการทบทวนวรรณกรรม ประยุกตทฤษฎีทางจิตวิทยา
สังคม และทฤษฎีการเกิดภาวะซึมเศรา แบบแผนการวิจัย เปน เชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง (crosssectional descriptive design) งานวิจัยสวนใหญไมไดตั้งสมมุติฐาน ประชากรสวนใหญเปนกลุมผูปวยทางกาย
มีการใชแบบทดสอบเพื่อประเมินและคัดกรองภาวะซึมเศราและปจจัยที่สัมพันธกับภาวะซึมเศราเปนสวนใหญ
ซึ่งทั้งหมดเปนแบบประเมินดวยตนเอง (self-rating scale)
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ผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับความชุก และปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะซึมเศราในประเทศไทย แสดงถึงการ
เพิ่มปริมาณของผูที่มีภาวะซึมเศรามากขึ้นอยางเห็นไดชัดในชวง 9 ปที่ผานมา ซึ่งอาจจะสะทอนใหเห็นวา ผูที่มี
ภาวะซึมเศราอาจมีอยูทั่วไปในสังคมอยูแลว เมื่อมีการตระหนักและใหความสําคัญถึงปญหา จึงเกิดการวิจัยเพื่อ
หาสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ในเบื้องแรกประเทศไทยใหความสําคัญในการศึกษาวิจัยความชุก ซึ่งดีในแงของการทราบถึง
ขนาดขอบเขตของป ญ หา และความรุ น แรงของภาวะซึ ม เศร า ที่ มี อ ยู รวมทั้ ง การวิ เ คราะห ห าป จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธกับภาวะซึมเศราที่เพิ่มมากขึ้น สงผลใหกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข มีการกําหนดนโยบาย
และกระตุนการดําเนินงานที่เกี่ยวกับภาวะซึมเศรา ทั้งการสงเสริมปองกัน การบําบัดรักษาและการฟนฟู โดยมี
การดําเนินการมาอยางตอเนื่อง การที่เปดโอกาสและกระตุนใหผูที่มีภาวะซึมเศราไดเขาถึงบริการทางสาธารณสุข
ทําใหผูใหการบําบัดรักษาไดมีโอกาสที่จะศึกษาวิจัยในผูปวยเพิ่มขึ้น และสามารถวิเคราะหถึงเหตุและผลของ
ภาวะซึมเศรา และสรางงานวิจัยที่มีคุณคาและใชไดจริงในเรื่องตางๆ เชน ทราบกลุมเสี่ยงและวิจัยหาวิธีการ
ปองกันและสรางเสริมสุขภาวะทางจิตที่ตรงจุด ตรงประเด็น ตรงเวลา หาวิธีการตรวจคัดกรองในกลุมเสี่ยงตางๆ
หาวิธีการรักษาที่เหมาะสมแกกลุมเสี่ยงแตละกลุม รวมทั้งการปองกันการฆาตัวตายซึ่งเปนสิ่งที่พบรวมกับภาวะ
ซึมเศรารุนแรงที่ไมสามารถบําบัดไดทันทวงที เพื่อมิใหครอบครัว สังคม และประเทศชาติตองเกิดการสูญเสีย
กอนวาระอันควร ในการวิจัยสวนใหญที่นํามาศึกษาเปนการวิจัยประเภทพื้นฐาน เปนการวิจัยที่มีความสําคัญที่
จะสะทอนองคความรูดานความชุกและปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะซึมเศรา จากอดีตที่ผานมาจัดไดวาเปน
การเริ่มตนที่จะทําความเขาใจภาวะซึมเศรา และพยายามที่จะหาองคความรูที่จะนํามาอธิบายการเกิดภาวะ
ซึมเศราในประเทศไทยในบริบทของกลุมคนในสังคมที่มีความแตกตางกันออกไป ซึ่งเปนประโยชนในการหา
ขอบเขตการกระจายของโรคในกลุมบุคคลตางอาชีพ อายุ การทํางาน และสถานะทางสังคมเพื่อใหไดคําตอบที่
สามารถยืนยันถึงความรุนแรงของปญหา และขอบเขตของปญหา เพื่อวางแนวทางการปองกัน และเตรียมการ
รับมือและแกไขในระดับประเทศ
กรอบแนวคิดของการวิจัยเปนการสะทอนทิศทางวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของภาวะซึมเศรา
ผูวิจัยสนใจ และรวมเอาความคิดที่กลั่นกรองเขามาไวรวมกัน ซึ่งกรอบแนวคิดนั้นจะแสดงความสัมพันธของ
ปรากฏการณหรือตัวแปรตางๆที่ผูวิจัยนั้นใหความสนใจที่จะศึ กษา โดยงานวิจัยสวนใหญนั้นสรางกรอบแนวคิด
มาจากการทบทวนวรรณกรรม และใชทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคมมาสะทอ นปจจัยที่มีบทบาทที่ทําใหเกิดการ
แปรเปลี่ยนของความคิด ความรูสึก อารมณ พฤติกรรม ซึ่งแสดงใหเห็นวา นักวิจัยยังใหความสนใจในหัวขอของ
ลักษณะทั่วไปของภาวะซึมเศรา รวมไปถึงความชุก และปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะซึมเศรา ซึ่งเปนการวิจัย
ในระยะเริ่มตนที่จะทําความเขาใจภาวะซึมเศราในประชากรไทย จึงตองมีการพยายามที่จะเขาใจใหมากพอ
กอนที่จะไปศึกษาวิจัยดวยรูป แบบการวิจัยแบบอื่นๆ เชน การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยกึ่งทดลอง การวิจั ยเชิง
คุณภาพ เปนตน (สุทธานันท ชุมแจม, โสภิณ แสงออน, & ทัศนา ทวีคูณ, 2011)
ประชากรสวนใหญเปนกลุมผูปวยโรคทางกายซึ่งสนับสนุนความสัมพันธระหวางโรคทางกายกับภาวะ
ซึมเศรา เชน โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคเอดส โรคหลอดเลือดสมอง โดยที่ภาวะซึมเศราอาจจะเปนไดทั้งปจจัย
ที่สงเสริมใหเกิดโรคอื่นๆ หรือเปนปจจัยที่กระตุนใหโรคอื่นๆมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นก็เปนได สอดคลองกับ
รายงานการศึกษาขององคการอนามัยโลก (World Health Organization, 2016)
สวนที่ 2 องคความรูจากงานวิจัยที่เกี่ยวกับความชุก ปจจัยเสี่ยงและปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะ
ซึมเศราในประเทศไทย พบวา มีการศึกษาความชุก ปจจัยเสี่ยงและปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะซึมเศราใน
ประชากรและในกลุมตัวอยางที่มีความแตกตางกัน สอดคลองกับ คํากลาวที่วา ความชุกของโรคซึมเศราแตกตาง
กัน ไปในแต ล ะประเทศ เนื่องมาจากช ว งเวลาที่ ใช ในการเก็บ ขอมูล เกณฑ การวินิ จ ฉั ยโรค ระเบี ยบวิ ธี วิ จั ย
วัฒนธรรม ซึ่งการศึกษาระบาดวิทยาของโรคตางๆจะมีประโยชนในการวินิจฉัย บําบัดรักษาและเปนแนวทางใน
การกําหนดนโยบายทางสุขภาพจิต (นันทิกา ทวิชาชาติ, 2548) และงานวิจัยสวนใหญพบความชุกในเพศหญิง
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มากกวาเพศชาย สอดคลองกับการศึกษาระบาดวิทยาของโรคซึมเศราในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่พบความชุก
ของโรคซึมเศราในเพศหญิงมากกวาเพศชาย ในอัตราสวน 2:1 (นันทิกา ทวิชาชาติ, 2548)
ผลการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะซึมเศรา พบวา ปจจัยในเรื่องแรงสนับสนุนทางสังคม
เหตุการณความเครียดในชีวิต เปนปจจัยสวนใหญในกลุมประชากร กลุมผูปวยโรคทางกายพบวามีความสัมพันธ
กับ ตั ว โรคที่ เป น ป จ จั ย ทางด า นสั งคมและป จ จั ย ทางด า นจิ ต ใจ พบป จจั ย พฤติ กรรมเสี่ ยงในกลุ ม ต า งๆที่ มี
ความสัมพันธกับภาวะซึมเศรา กลุมเยาวชนที่กระทําความผิด พบปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะซึมเศรา คือ
อาชีพของบิดา การเห็นคุณคาในตัวเอง ความรูสึกผูกพันในครอบครัว ความพึงพอใจในชีวิต ระดับการศึกษา
ความสัมพันธของบิดามารดา ผูที่พักอาศัยอยูดวย ลักษณะที่อยูอาศัย ความพอเพียงของคาใชจาย กลุมนักเรียน
นักศึกษา พบปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะซึมเศรา ดังนี้ รูปแบบการแกไขปญหาที่ไมเหมาะสม บุคคลที่อาศัย
อยูดวย เชน บิดา มารดา พรอมทั้งญาติ คาใชจายตอเดือนไมเพียงพอ สัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัวแบบ
ตางคนตางอยู การเลี้ยงดูแบบเขมงวดหรือแบบปลอยปะละเลย มีการสูญเสียครั้งสําคัญในชีวิต กลุมเกษียณอายุ
พบปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะซึมเศรา ดังนี้ เพศ อายุ รายได โรคประจําตัว การสนับสนุนทางสังคม กลุม
เพศวิถี พบปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะซึมเศรา ดังนี้ การรับรูตอปญหาของการไดรับการดูถูกเหยียดหยาม
เพศวิถี การตอตานจากครอบครัว การเผชิญปญหาแบบใชอารมณ การเผชิญปญหาแบบไมเหมาะสม กลุม
มารดากอนคลอดและหลังคลอด พบปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะซึมเศรา ดังนี้ เพศของทารก สถานภาพ
การสมรส ความสัมพันธกับคูสมรส ฮอรโมน การใชสารเสพติด คุณภาพชีวิต กลุมผูปวยโรคทางจิต พบปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับภาวะซึมเศรา ดังนี้ อายุนอย ความเครียดในชีวิต อาการขางเคียงของยารักษาอาการทางจิต
ผลการศึกษางานวิจัย พบวาการเกิดภาวะซึมเศราในแตละกลุม ตัวอยางมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะ
ซึมเศราที่มีความแตกตางกันทั้ งปจจัยและสาเหตุของการเกิด และเปนที่นาสังเกตวาสวนใหญ พบปจจัยที่ทาง
สังคมวาดวยเรื่อง เหตุการณความเครียดในชีวิตประจําวันและแรงสนับสนุนทางสังคมเปนปจจัยที่มีการศึกษาใน
ทุ กกลุ ม ตั ว อย า ง ซึ่ ง อาจจะเป น การยื น ยั น ได ว า ภาวะซึ ม เศรา มี ค วามสั ม พั น ธ กับ ป จ จั ย ทางสั ง คม สํ า หรั บ
ความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน ไมวาจะมีระดับความรุนแรงระดับไหนก็สงผลกระทบตอตัวบุคคลนั้นๆไม
มากก็นอย
ขอจํากัดในการศึกษา
1. การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาในกลุมวัยรุน วัยผูใหญ วัยผูสูงอายุในประเทศไทย ผลการศึกษาจึงไม
อาจอางอิงในกลุมเด็กและวัยทํางานได
2. การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะความชุกและปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะซึมเศราในประเทศ
ไทย จึงไมอาจอางอิงไปยังกลุมวัยอื่นได
3. การศึกษาครั้งนี้เปนการสืบคนจากฐานขอมูลออนไลนและสืบคนดวยมือ อาจทําใหเกิดความ
คลาดเคลื่อนของจํานวนงานวิจัยจากขั้นตอนการสืบคน
4. การศึกษาครั้งนี้ เปน การรวบรวมขอมู ลที่ ไ ดจ ากการวิ จัย ย อนหลัง เปน หลั ก ซึ่ ง อาจเกิด ความ
คลาดเคลื่อนของขอมูลจากแหลงขอมูลปฐมภูมิที่มีการแปลผลผิดพลาด
5. การศึกษาในครั้งนี้เปนรวบรวมงานวิจัยที่มีรูปเลมงานวิจัยฉบับเต็มเทานั้น
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ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
1. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความชุกและปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะซึมเศราสวนใหญเปนการศึกษา
แบบชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือเปนการวัดที่เวลาใดเวลาหนึ่ง จึงควรมีการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
2. งานวิจัยมีการศึกษาในกลุมผูดูแล กลุมผูปวยโรคทางกาย กลุมวัยรุนในสถานสงเคราะห กลุมเยาวชน
ที่กระทําความผิด กลุมนักเรียน นักศึก ษา กลุมเกษียณอายุ กลุมเพศวิถี กลุมมารดากอนคลอดและหลังคลอด
และกลุมผูปวยโรคทางจิต จึงควรมีการศึกษาในกลุมวัยทํางาน กลุมเด็ก ใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
3. การศึกษาปจจัยที่มีความสั มพันธกับภาวะซึมเศรา พบวามีการศึกษาแตปจจัยที่ทําใหเกิดภาวะ
ซึมเศรา แตยังขาดการศึกษาปจจัยที่กอใหเกิดการกลับมาปวยซ้ํา รวมทั้งปจจัยที่สงผลตอการหายจากภาวะ
ซึมเศรา ปจจัยที่ศึกษายังขาดทิศทางและความเปนเหตุ และผลของปจจัยที่จะอธิบายการเกิดภาวะซึมเศรา จึง
ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในอนาคต
4. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยสวนใหญเป นการพัฒนามาจากตางประเทศแลวนํามาแปลเปน
ภาษาไทยซึ่งก็มีการใชมาอยางยาวนาน จึงควรมีการพัฒนาเครื่องมือเปนของคนไทยเอง หรือพัฒนาเครื่องมือที่
ทันสมัยใชกับสภาพปจจัยของประเทศไทย สิ่งแวดลอม และวิถีชีวิต
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บทคัดยอ
โรคหลอดเลือดสมองเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญปญหาหนึ่งของประชากรโลก จากรายงานของ
องคการอนามัยโลกพบวาโรคหลอดเลือดสมองเปนสาเหตุการเสียชีวิตที่สําคัญ 10 อันดับแรกทั่วโลก ในประเทศ
ไทยพบเปนสาเหตุการตายอันดับที่ 3 เฉลี่ยชั่วโมงละ 3 คน โรคนี้เกิดจากหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงที่สมองเกิดการตีบ
ตัน หรือมีภาวะของหลอดเลือดในสมองแตก มีอาการตาพรามัวมองเห็นภาพซอน มีอาการชา ออนแรง และหนา
เบี้ยว พูดลําบาก หรือฟงไมเขาใจ เวียนศีรษะ การทรงตัวไมดี เดินเซ กลืนลําบาก ปวดศีรษะอยางรุนแรง ซึ่ง
อาการอาจจะแสดงออกมาอยางใดอยางหนึ่ง หรือมีอาการหลายอยางพรอมกัน ปจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอด
เลือดสมอง นั้นประกอบไปดวยปจจัยสวนบุคคล ปจจัยทางดานรางกาย ปจจัยทางดานจิตใจ ปจจัยเรื่องรูปแบบ
การดําเนินชีวิต ปจจัยการรอบรูดานสุขภาพและสภาพความเปนอยู
โรคหลอดเลือดสมองเปนโรคที่มีผลกระทบตอสังคมและประเทศชาติโดยตรง ทั้งในดานเศรษฐกิจ
สังคม ผูปวยจะมีปญหาทางดานรางกายและจิตใจ คือ สูญเสียภาพลักษณ พิการ สูญเสียคุณคาในความเปนตัว
ของตั ว เอง บทบาทในครอบครัว ลดลง รูสึ กไม ปลอดภัยในชี วิ ต หงุ ดหงิ ด ง า ย ครอบครัว ต อ งรับ ภาระเรื่อง
คาใชจายในการดูแล การปองกันโรคหลอดเลือดสมอง คือ สรางความตระหนักและเขาใจการเกิดโรค โดยการงด
สูบบุหรี่ ควบคุมอาหารอยาใหน้ําหนักตัวเกินเกณฑมาตรฐาน ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ ควบคุมระดับไขมัน
ในเลือดใหอยูในเกณฑปกติ รักษาระดับน้ําตาลในเลือดใหใกลเคียงปกติมากที่สุด หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ควบคุมความดันโลหิตใหอยูในเกณฑปกติ สังเกตอาการผิดปกติหากมีอาการควรรีบพบแพทยโดยเร็วที่สุดเพื่อ
การรักษาและฟนฟูดานรางกาย จิตใจของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ไมวาจะเปนการสรางสัมพันธภาพ ลด
ภาวะเครียด สนับสนุนและใหกําลังใจในการทํากิจวัตรประจํา วัน การทํากายภาพบําบัด พบแพทยตามนัด การ
หากิจกรรมใหผูปวยทํา การออกกําลังกาย การฟงเพลง นั่งสมาธิ
ดังนั้นการปองกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองโดยสรางความตระหนักสรางความเขาใจการเกิดโรค
สนับสนุนองคความรูทางดานวิชาการเรื่องโรคหลอดเลือดสมองรวมทั้งสรางกระบวนการวิจัยรวมกับชุมชนในการ
การสงเสริมสุขภาพ ปองกัน และควบคุมโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อนําผลการวิจัยดังกลาวไปประยุกตใชกับพื้นที่
อื่นๆ ไดอยางเหมาะสมเนนใหชุมชนเขามามีสวนรวม เผยแพรใหกับประชาชนไดรับทราบและเรียนรูสัญญาณ
เตือนของโรคหลอดเลือดสมอง
คําสําคัญ : โรคหลอดเลือดสมอง, ปจจัยเสี่ยง, ผลกระทบ, การฟนฟูรางกาย
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Abstract
Stroke is a major public health problem, one of the world's population. According
to the World Health Organization found that stroke is a major cause of death worldwide
top 10. In Thailand, a leading cause of death on 3 averagehours for 3 people, this disease
is caused by blood vessels that feed the brain of patients with stenosis or artery in the
brain. Symptoms include blurred vision, double vision, weakness, numbness, and
difficulty speaking or can not understand wry face, dizziness, poor balance, walking,
staggering, difficulty swallowing, severe headaches. The symptoms may be manifested
either. Or have multiple things simultaneously. Risk factors for stroke. It consists of the
individual factors. Physical Factors Psychological factors Lifestyle factors. Being aware
of the health and living conditions.
Stroke is a disease that affects the society and the nation directly. In terms of
socio-economic problems, patients have physical and mental disabilities, loss of
goodwill, loss of value in its own. The role of the family down Feel insecure in life,
irritability, families have to bear the cost of care. Stroke prevention is raising awareness
and understanding of the disease. By Tobacco Do not let food control body weight
exceeds the standard. Exercise regularly Controlling blood cholesterol levels within the
normal range. Keeping blood glucose levels as close to normal as possible. Avoid
alcohol Controlling blood pressure is normal. If notice abnormal symptoms should seek
medical attention as soon as possible in order to maintain and revitalize the body. Heart
disease and stroke. Whether it is to build relationships, reduce stress, support and
encouragement to activities of daily living. Physiotherapy Doctor appointment To find
more patients to do. Exercise to Music Meditation
thus preventing the occurrence of stroke by raising awareness, understanding of
disease. Support academic knowledge about stroke, including the creation of joint
research with the community to promote health and prevent disease and stroke. The
findings are applicable to other areas. Appropriately focused on the community to
participate. Released to the public to get to know and learn the warning signs of stroke
Key Words : stroke, risk factors, the impact, the physical reconstruction

บทนํา
โรคหลอดเลือดสมองเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญปญหาหนึ่งของประชากรโลก จากรายงานของ
องค ก ารอนามั ย โลกพบว า โรคหลอดเลื อ ดสมองเป น สาเหตุ การเสี ย ชี วิ ต ที่ สํ า คั ญ 10 อั น ดั บ แรกทั่ ว โลก
(Thorvaldsen P 1995) ในป ค.ศ. 2015 พบวาโรคหลอดเลือดสมองเปนสาเหตุการตายอันดับที่ 2 รองจาก
โรคหัวใจ โดยพบผูเสียชีวิตจํานวน 6.5 ลานคนทั่วโลก(Organization. & W. H., 2015) ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาพบวาโรคหลอดเลือดสมองเปนโรคที่พบมากที่สุดในกลุมผูปวยโรคระบบประสาท โดยพบผูปวยโรค
หลอดเลือดสมองมากกวา 4 ลานราย และในแตละปจะพบผูปวยรายใหมเพิ่มขึ้นจํานวน 750,000 ราย
นอกจากนี้โรคหลอดเลือดสมองยังเปน 1 ใน 4 สาเหตุการตายที่สําคัญของประเทศสหรัฐอเมริกาอีกดวย
(John C M, 2007) จากสถิติสาธารณสุขป พ.ศ. 2557 พบวาโรคหลอดเลือดสมองเปนสาเหตุการตายอันดับที่ 3
ในประชากรไทยรองจากโรคมะเร็งและเนื้องอกและโรคหัวใจตามลําดับ อัตราตายดวยโรคหลอดเลือดสมองตอ
แสนประชากร ในภาพรวมของประเทศในป 2556 - 2558 เทากับ 36.13, 38.66 และ 42.62 ตามลําดับ จะเห็น
ไดวาอัตราการตายดวยโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นทุกปและมีผูเสียชีวิตดวยโรคหลอดเลือดสมองเฉลี่ยชั่วโมงละ
3 คน (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข , 2558) และผูปวยสวนหนึ่งอาจมีความพิการ
หลงเหลือโดยเฉพาะอยางยิ่งในรายที่มีการสูญเสียการทํางานของสมองอยางมาก การเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นจะ
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สงผลกระทบตอรางกายและจิตใจของผูปวย ครอบครัว และผูดูแลซึ่งตองรับภาระในการดูแลระยะยาว เพื่อ
ตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานในเรื่องกิจวัตรประจําวัน การดูแลปองกันการเกิดภาวะแทรกซอน รวมทั้งการ
ฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจของผูปวย จึงเปนโรคเรื้อรั งที่มีผลกระทบตอสังคม และเศรษฐกิจ ทั้งตอผูปวยเอง
ครอบครัวและประเทศชาติโดยรวม
โรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง ภาวะของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงที่สมองเกิดการตีบ ตัน หรือมีภาวะของ
หลอดเลือดในสมองแตก สงผลใหมีการคั่งของเลือดรอบเนื้อเยื่อสมองทําใหปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงที่สมองลดลง
สมองขาดออกซิเจนและอาหารทําใหเซลลสมองตาย อาการของโรคหลอดเลือดสมอง ไดแก ชาหรือเกิดภาวะ
ออนแรง โดยเฉพาะเกิดภาวะออนแรงของอวัยวะซีกใดซีกหนึ่งของรางกาย (hemiparesis) หรืออาจเกิดภาวะ
อัมพาตของอวัยวะซีกใดซีกหนึ่งของรางกาย (hemiplegia) ผูปวยอาจมีอาการสับสน หรือมีความยากลําบากใน
การพูดหรือเขาใจภาษา ประสบปญหาในเรื่องของความคิดความจํา ความสนใจ การเรียนรูและการตัดสินใจ
นอกจากนี้อาจมีปญหาของการมองเห็น ซึ่งอาจเปนเพียงตาขางเดียวหรือทั้งสองขาง อาจมีความยุงยากในการ
เดิน เวียนศีรษะ สูญเสียการทรงตัว หรือ อาจมีอาการปวดศีรษะอยางรุนแรงโดยไมมีสาเหตุ แบงออกไดเปน 2
ประเภท ไดแก ประเภทที่มีการตีบหรือเกิดการอุดตันของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองโดยเกิดขึ้นนานกวา 24
ชั่วโมง ซึ่งเรียกวา Ischemic stroke มีประมาณรอยละ 80 ของโรคหลอดเลือดสมอง ในกรณีที่เกิดการอุดตัน
ของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงที่สมองภายใน 24 ชั่วโมงและอาการของผูปวยดีขึ้นหลังจากนั้น การอุดตันของหลอด
เลือดที่เกิดขึ้นเปนเพียงชั่วคราวหรือทางการแพทยเรียกวา Transient ischemic attack อีกประเภทหนึ่งมีการ
แตกของหลอดเลือดในสมองและทําใหมีการคั่งของเลือดรอบๆเซลลสมองซึ่งเรียกวา Hemorrhagic stroke
มีประมาณรอยละ 20 ของโรคหลอดเลือดสมอง (นิพนธ พวงวรินทร, 2544)
โรคหลอดเลือดสมองเกิดจากปจจัยเสี่ยง
ปจจัยสวนบุคคล พบวาเพศชายทีมีอายุ 55-64 ป มีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได
มากกวาเพศหญิงประมาณ 1.25 เทา ผูมีอายุ 65-74 ป ในเพศชายมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
ไดมากกวาเพศหญิงประมาณ 11.50 เทา ผูมีอายุ 75-84 ป ในเพศชายมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือด
สมองไดมากกวาเพศหญิงประมาณ 1.07 เทา และในผูมีอายุ 85 ปหรือมากกวาในเพศชายมีโอกาสเสี่ยงตอการ
เกิดโรคหลอดเลือดสมองไดมากกวาเพศหญิงประมาณ 0.76 เทา (Rosamond et al., 2007) ปจจัยทาง
พันธุกรรมหรือประวัติของคนในครอบครัวที่เปนโรคหลอดเลือดสมอง เปนอีกปจจัยหนึ่งซึ่งเสี่ยงตอการเกิดโรค
หลอดเลือดสมอง พบผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่มีบิดาหรือมารดาเสียชีวิตดวยโรคหลอดเลือดสมองมีจํานวนสูง
กวาคนปกติ 4 เทา (นิพนธ พวงวรินทร, 2534) ผูที่มีพอแมพี่นองที่เปนญาติสายตรงมีประวัติเปนโรคหลอดเลือด
สมองมากอน จะมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะเปนอัมพาต (สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ,
2550) จากการศึกษาความชุกในประเทศไทย พบวาความชุกรอยละ 1.88 ซึ่งพบมากในกลุมที่อายุมากกวาหรือ
เทากับ 65 ป (สุชาติ หาญชัยพิบูลยกุลและคณะ, 2554)
ปจจัยดานรางกาย
1. ความดันโลหิตสูง ผูปวยที่มีภาวะความดันโลหิตสูง จะมีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองสูงกวาคน
ปกติ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับอายุและความรุนแรงของภาวะความดันโลหิตสูงในแตละราย โดยเปนป จจัยสําคัญที่ทําให
หลอดเลือดสมองตีบตัน และหลอดเลือดสมองแตกได เนื่องจากทําใหเกิดการเสื่อมของหลอดเลือด ผนังหลอด
เลือดจะหนาและแข็ง (atherosclerosis) และทําใหการที่เนื้อเยื่อสามารถควบคุมปริมาณเลือดที่มาเลี้ยงตัวมันได
เอง (Auto regulation) ของสมองเปลี่ยนแปลงไปดวย (เจียมจิต แสงสุวรรณ, 2541)
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2. โรคเบาหวานชนิดไมพึ่งอินซูลินที่ในผูปวยควบคุมระดับน้ําตาลไมได ทําใหเกิดภาวะดื้ออินซูลินซึ่งการ
มีระดับน้ําตาลในเลือดสูงจะทําใหผนังหลอดเลือดหนาตัวและตีบแคบ ทําใหเลือดไหลเวียนไมสะดวกไปเลี้ยงสมอง
ไมเพียงพอ เกิดเปนโรคหลอดเลือดสมองได (สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข, 2550)
3. โรคหัวใจ โดยพบผูปวยที่มีภาวะหัวใจหองบนสั่นพลิ้ว (atrial fibrillation หรือ AF หรือ A-Fib) มี
โอกาสเกิดโรคหลอดเลื อดสมองได มากกว า คนปกติ ถึง 6 เท า แต ถามี ภาวะหัว ใจหองบนสั่ น พลิ้ ว (Atrial
Fibrillation) รวมกับโรคหัวใจรูหมาติก จะมีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองไดถึง 17 เทาของคนปกติเนื่องจาก
ภาวะหัวใจหองบนสั่นพลิ้ว (Atrial Fibrillation) จะทําใหหัวใจหองลางซายขยาย เกิดการคั่งของเลือด มีการ
รวมตัวกันของเลือด เกร็ดเลือด เม็ดเลือด กลายเปนลิ่มเลือดไปอุดหลอดเลือดสมอง (เจียมจิต แสงสุวรรณ, 2541)
4. โรคไขมันในเลือดสูง ในผูที่มีระดับไขมันไมดี (low density lipoprotein) (LDL) สูงกวาปกติจะเปน
ปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดหลอดเลือดแดงแข็ง (atherosclerosis)
5. โรคอวน ผูที่อวนมากกวาปกติ มักจะมีปจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง โดยผูชายที่อวนแบบลง
พุง คือ มีสัดสวนระหวางรอบเอวกับรอบสะโพกมากกวาปกติ มีความเสี่ยงสัมพัทธที่จะเปนโรคหลอดเลือดสมอง
มากกวาคนที่มีสัดสวนปกติในกลุมอายุเดียวกัน (กิ่งแกว ปาจารีย 2547)
ปจจัยดานจิตใจ
1. ภาวะเครียด อาจสงผลใหเกิดโรคเสนเลือดในสมองตีบได เพราะทําใหเกิดการเกร็งและเสนเลือดหด
ตัว ตอมใตสมอง ไฮโปทาลามัสและตอมพิทูอิทารี จะสงสัญญาณระบบประสาทอัตโนมัติใหผลิต สารอีพิเนฟริน
และคอรติซอล หรือ "สารความเครียด" เพื่อเพิ่มคาออกซิเจนในเลือดแตเมื่อเกิดความเครียดตอเนื่อง การบีบรัด
ตัวของเสนเลือดและความดันที่สูงขึ้นจะทําใหหลอดเลือดเปนแผลเกิดคราบเกาะอยูบนผนังหลอดเลือด เมื่อมีลิ่ม
เลือดหรือไขมันที่ลอยอยูในหลอดเลือดไปติดบริเวณดังกลาวอาจทําใหเสนเลือดตีบลง และถาเกิ ดการตีบตรงเสน
เลือดที่ไปเลี้ยงสมองพอดี จะเสี่ยงทําใหเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ทําใหเปนอัมพาต อัมพฤกษได
2. โรคซึมเศรา ภาวะซึมเศราถือวาเปนปฏิกิริยาทางอารมณ และเปนปญหาดานจิตใจที่สําคัญที่พบไดบอย
ที่สุดในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งภาวะซึมเศราจะเกิดขึ้ นภายหลังการเจ็บปวยดวยโรคหลอดเลือดสมองใน
ชวงเวลาที่แตกตางกันในผูปวยแตละราย โดยพบวาผูปวยมีภาวะซึมเศราหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในชวง 1
ปแรกสูงกวาหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง 1-3 ป (Lökk & Delbari, 2010) ซึ่งภาวะซึมเศราที่เกิดขึ้นเปนอุปสรรคที่
สามารถสงผลกระทบตอการฟนฟูสมรรถภาพทั้งดานรางกายและจิตสังคมในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
ปจจัยดานรูปแบบการดําเนินชีวิตและสภาพความเปนอยู
1. การรับประทานอาหารที่ทําใหเกิดความเสี่ยง ไดแก การรับประทานอาหารที่มีพลังงานสูงเกินไป
รับประทานอาหารที่มีไขมัน น้ําตาลหรือเกลือสูงเกินไป ซึ่งอาหารเหลานี้สวนใหญอยูในอาหารประเภทอาหาร
จานดวนหรือฟาสฟูดส ถารับประทานอาหารมากเกินไปโดยไมมีกิจกรรมทางกายหรือมีไมเพียงพอก็สงผลใหเกิด
ภาวะน้ําหนักเกินหรืออว น สงผลทําใหเกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมองและระดับ
โคเลสเตอรอลในเลือดสูง ซึ่ง แบงออกไดเปน2 ชนิด คือ High-Density Lipoprotein (HDL) เปนไขมันชนิดดี มี
ความหนาแนนสูง ทําหนาที่จับไขมันโคเลสเตอรอล ออกไปทําลายที่ตับ การมีไขมัน HDL สูงจะทําใหมีโอกาส
เปนโรคหลอดเลือดลดลง ซึ่งการทําให HDL สูงนั้น ตองออกกําลังกายเทานั้น Low-Density Lipoprotein
(LDL) เปนไขมันชนิดไมดีที่มาจากไขมันสัตว ถาไขมันชนิดนี้สูงจะไปเกาะผนังหลอดเลือดทําใหตีบแคบลง การ
ไหลเวียนของเลือดไมสะดวก ความยืดหยุนของหลอดเลือดเสียไป จึงเสี่ยงตอการเกิดโรคเสนเลือดตีบตันไดมาก
2. การสูบบุหรี่เปนปจจัยเสี่ยงที่สําคัญตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง เนื่องจากการสูบบุหรี่จะมีผลตอ
การเกาะกลุมของเกร็ดเลือด การแข็งตัวของเลือด การเพิ่มระดับโคเลสเตอรอล (cholesterol) การลดระดับของ
ไขมันที่มีความหนาแนนสูง (HDL : high density lipoprotein) เพิ่มการหลั่งของแคททีโคลามีน
(catecholamine) และปริมาณของกาซคารบอนมอนอกไซด (carbon monoxide) ที่เพิ่มขึ้นในเลือดของผูสูบ
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บุหรี่มีผลตอการทําลายเซลลบุหลอดเลือด (Endothelial Cells) ทําใหหลอดเลือดสมองตีบไดงาย (นิพนธ พวงว
รินทร, 2534) อีกทั้งบุหรี่ยังเพิ่มโอกาสการเกิดโรคหลอดเลือดสมองไดเกือบสองเทา เนื่องจากบุหรี่จะทําให
หลอดเลือดแดงเสื่อม ทําใหปจจัยในการแข็งตัวของเลือดเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะไฟบริโนจิน (fibrinogen) เปนโปรตีน
ชนิดหนึ่งซึ่งถูกสังเคราะหขึ้นที่ตับ มีหนาที่ชวยในการแข็งตัวของเลือด เพิ่มขึ้นทําใหโอกาสเกิดลิ่มเลือดมีมากขึ้น
นอกจากนี้สารนิโคตินในบุหรี่ ยังมีผลเพิ่มระดับความดันโลหิตและสารคารบอนมอนอกไซดมีผลในการลดจํานวน
ออกซิเจนในเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง (สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข, 2550)
3. การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล พบวาการดื่มแอลกอฮอลปริมาณ 6 ดริ๊งส หรือมากกวาระดับปกติ
ตอวัน จะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองทั้งภาวะเลือดออกในสมองและภาวะเนื้อสมองขาด
เลื อด แอลกอฮอล ทํ า ใหเกิ ด หัว ใจเต น ผิ ด ปกติ (Cardiac arrhythmia) และโรคกล า มเนื้ อหั ว ใจเสื่ อ ม
(Cardiomyopathy) ซึ่งเปนสาเหตุในการเกิดหลอดเลือดสมองอุดตัน (Cerebral embolism) และยังทําใหเกิด
ภาวะลิ่มเลือดอุดตัน (Thromboembolism) โดยการกระตุนการแข็งตัวของเลือด (coagulation pathway)
ทําใหเกิดการเกาะกลุมของเกล็ดเลือดเพิ่มขึ้น (นิพนธ พวงวรินทร, 2534)
4. ขาดการออกกําลังกาย จะเปนปจจัยที่ทําใหผูปวยอวนและเกิดโรคหลอดเลือดสมองและยังพบวาการ
ออกกําลังกายสม่ําเสมอจะมีผลใหระดับไขมันไมดี (low density lipoprotein) (LDL) ลดลง และไขมันดี (HDL
: high density lipoprotein) เพิ่มขึ้นทําใหหลอดเลือดแดงไมเกิดการแข็งตัว (นิพนธ พวงวรินทร, 2534)
ปจจัยการรอบรูดานสุขภาพ
จากการศึกษาความรูเรื่องหลอดเลื อดสมอง พบวาการรับรูโอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของโรคหลอด
เลือดสมองในผูที่มีความเสี่ยงสูงตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ผูที่มีความรูเรื่องโรคหลอดเลือดสมองและการ
รับรูความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองอยูในระดับสูงแตมีการรับรูโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
ในระดับนอยถึงปานกลางและรายงานการมีพฤติกรรมสุขภาพในระดับปฏิบัติไดดี (จีรภา เลาทรัพย, 2556)
ปจจัยดานสภาพความเปนอยู
มีขอคนพบจากการศึกษาวิจัยวาชุมชนเมือง เขตอุตสาหกรรม มีอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมองสูง
โดยในบริบทของคนไทยก็พบวาพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภาคกลางและภาคใตมีความชุกของโรคสูงกวาภาคอื่นๆ
ผลกระทบหลังจากเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
โรคหลอดเลือดสมองเปนสาเหตุนําไปสูความพิการ นอกจากนี้ยังสงผลกระทบตอรางกายและจิตใจของ
ผูปวยรวมไปถึงครอบครัวที่ตองรับภาระในการดูแลระยะยาว ผลกระทบหลักจากเกิดโรคพบวา ผูปวยสวนหนึ่ง
จะมีความพิการที่เรียกวา“อัมพาต” หลงเหลืออยู มีการสูญเสียการทรงตัวตามปกติและเคลื่อนไหวลําบากหรือมี
การสูญเสียการรับรูความรูสึกของรางกายในสวนที่เปนอัมพาต เกิดจากการที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยง ซึ่งมีผลต อ
การทํางานของระบบประสาทโดยตรง เกิดความพิการหรือขอจํากัดในการทําหนาที่ของรางกาย รวมทั้งปญหา
ดานจิตสังคม ความพิการ เปนปญหาระยะยาวที่สงผลกระทบตอผูปวยและครอบครัว ดังนี้
1. ความต องการการพึ่ง พา ผู ปว ยต องพึ่ งพาผูอื่น ในการทํ า กิจ วั ต รประจํ า วัน มากขึ้น เนื่ อ งจาก
ความสามารถในการเคลื่อนไหวลดลงจากการรับรู และสั่งการไมไดหรือไมมีประสิทธิภาพ ทําใหการทําหนาที่ของ
รางกายลดลง ความผิดปกติจะแตกตางกันในผูปวยแตละรายขึ้นอยูกับตําแหนงของสมองที่ไดรับความเสียหาย
เชน ผูปวยอาจมีปญหาการพูด การมองเห็น การกลืน การควบคุ มการขับถาย หรือมีขอจํากัดในการเคลื่อนไหว
ทําใหผูปวยไมสามารถประกอบกิจวัตรประจําวันไดดวยตนเอง อาจสงผลใหเกิดภาวะแทรกซอนกับผูปวยได เชน
ขอติดแข็ง แผลกดทับจากการนอนนานๆ หรือการติดเชื้อทางเดินปสสาวะ เปนตน
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2. การสูญเสียคุณคาและความเปนตัวของตัวเอง การเจ็บปวยทางกายมักสงผลใหผูปวยไดรับผลกระทบ
ดานจิตสังคมไปดวย โดยเกิดจากสาเหตุหลายประการ เชน เกิดจากพยาธิสภาพของโรค การที่ตองพึ่งพาผูอื่น
มากขึ้นทําใหมีความซึมเศรา การสื่อสารมีความบกพรอง ไมสามารถบอกใหผูอื่นเขาใจตนเองได หรือพูดไมชัด ซึ่ง
อาจเกิดผลกระทบตอการดูแลของครอบครัว เชน ปญหาดานสัมพันธภาพทําใหผูปวยมี อัตมโนทัศนตอตนเอง
ในทางลบ มองตนเองวาไมมีคุณคา ปญหาดานจิตใจที่พบบอย คืออาการซึมเศรา พบได บอยในชวง 6 เดือนถึง
2 ป ภายหลังเกิดโรค ปฏิกิริยาทางจิตใจดังกลาวเกิดขึ้นหลังจากมีก ารเปลี่ยนแปลงดานรางกาย เชน ความ
ผิดปกติของการสื่อสาร แขนขาไมสามารถเคลื่อนไหวได รวมทั้งภาพลักษณที่เปลี่ยนไปจากเดิม เมื่อมีความพิการ
หลงเหลืออยูทําใหการดําเนินชีวิตเปลี่ยนไป สงผลใหผูปวยรูสึกไมมีความสุข ไมอยากพูดคุยกับใคร เก็บตัว
แยกตัวออกจากสังคม เนื่องจากรูสึกวาตนเองไมมีคา ไมมีประโยชน ไมสามารถทํากิจกรรมไดเหมือนเดิม และ
เพื่อไมใหเปนภาระกับครอบครัวและผูดูแลจึงไมอยากมีชีวิตอยูตอไป นอกจากนี้เมื่อเกิดโรคและมีความพิการรวม
ดวย การปรับตัวใหเขากับสภาพความพิการและบทบาทที่เปลี่ยนแปลงจึงทําไดยาก
3. การเปลี่ยนแปลงบทบาทในครอบครัว เมื่อเกิดการเจ็บปวยบุคคลจะตอบสนองโดยการเรียนรู
บทบาทใหมกับตนเอง คือ บทบาทผูปวยทําใหการแสดงบทบาทหนาที่ในครอบครัวลดลง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
บทบาทของการทํางาน จากที่เคยประกอบอาชีพ หารายไดใหครอบครัวไดเมื่อเจ็บปวยดวยโรคหลอดเลือดสมอง
ทําใหไมสามารถปฏิบัติงานไดเหมือนเดิมบางรายตองลาออกจากงานเดิมหรือเปลี่ยนงาน หรือในรายที่อาการ
รุนแรงไมสามารถประกอบอาชีพได ทําใหครอบครัวขาดรายได เกิดปญหาเศรษฐกิจและจากความเปลี่ยนแปลง
ดานรางกายจึงสงผลใหผูปวยตองการความชวยเหลือจากสมาชิกในครอบครัว ทําใหบทบาทของสมาชิกใน
ครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงดวยเชนกัน เชน ภรรยาตองทําหนาที่เปนผูนําครอบครัวแทนสามี
ที่ปวยดวยโรคหลอดเลือดสมอง ในบางครอบครัวพบวาสมาชิกในครอบครัวตองรับภาระหนาที่ในการดูแลผูปวย
และหารายไดใหกับครอบครัว ดังนั้นครอบครัวจึงเป นแรงสนับสนุนทางสังคมที่สําคัญในการชวยใหผูปวยกลับสู
สภาพเดิมมากที่สุด ทั้งระดับความสามารถดานรางกาย ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง รวมทั้งการคงไวซึ่งบทบาท
ในครอบครัวและการกลับเขาสูสังคมของผูปวย
4. ความปลอดภัยในชีวิตลดลง ผูปวยบางรายมีการรับรูวาความปลอดภัยในชีวิตตนเองลดลง เนื่องจาก
มีการสูญเสียหนาที่ของสมองในการทําหนาที่ตางๆ เชน การควบคุมการเคลื่อนไหว การรับรูตอความสมดุลของ
รางกาย การรับรูตอเวลา บุคคล สถานที่ รวมทั้งการรับรูของลานสายตาผิดปกติไป ซึ่งอาจทําใหผูปวยสับสน มี
การรับรูที่ผิดจากความเปนจริง มีปญหาในการเคลื่อนไหว ผูปวยจึงเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุได รวมถึงขาดความ
ปลอดภัยในการทํากิจกรรมตางๆ จากอาการของโรคทําใหผูปวยตองเพิ่มความระมัดระวังในการเคลื่อนไหว การ
ประกอบอาชีพหรือการประกอบกิจวัตรประจําวัน ในผูปวยบางรายมีความกลัวและวิตกกังวลว าจะเกิด อุบัติเหตุ
จึงไมมีความมั่นใจกลัวการหกลมไมกลาเคลื่อนไหวรางกายหรือทํากิจวัตรประจําวันดวยตนเอง สงผลใหญาติหรือ
ผูดูแลตองรับภาระในการดแลมากขึ้นนอกจากนี้ยังสงผลตอการฟนฟูสภาพภายหลังการเกิดโรค และทําใหเกิด
ความเสี่ยงตอภาวะแทรกซอนตางๆ เชน ภาวะขอติดแข็ง ภาวะปอดบวมจากการสําลักอาหาร เนื่องจากความ
ผิดปกติของการกลืนหรือการมีเสมหะคั่งคาง
5. การสูญเสียภาพลักษณ ภายหลังการรอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง ผลกระทบที่สําคัญที่เกิดกับ
ผูปวยอีก ประการ คือ มีการสูญเสียภาพลักษณ เนื่องจากโรคหลอดเลือดสมองทําใหผูป วยมีการเปลี่ยนแปลง
รูปลักษณภายนอกไปจากเดิม เชน บางรายมีอาการปากเบี้ยว สงผลใหผูปวยมีความรูสึกดานลบตอภาพลักษณที่
เปลี่ ยนไปของตนเอง เช น รู สึ กอาย ไม อ ยากใหใ ครมอง ไม อ ยากพบปะกั บ บุ ค คลอื่ น หรื อบางรายสู ญ เสี ย
ภาพลักษณจากการมีแผลกดทับสงผลใหผูปวยสวนใหญแสดงออกทางอารมณในดานลบ เชน โกรธ วิตกกังวล
สิ้นหวังและนํามาสูภาวะซึมเศราและการแยกตัวจากสังคม
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6. ปญหาดานเศรษฐกิจของครอบครัว ผลกระทบที่สําคัญตอครอบครัวของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
คือ ปญหาดานเศรษฐกิจ การที่ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองมีความสามารถในการชวยเหลือตนเองหรือทําหนาที่
ไดลดลงอาจกระทบตอการประกอบอาชีพ ทําใหรายไดของครอบครัวลดลงขณะเดียวกันบางรายอาจมีภาระ
คาใชจายในการดูแลสุขภาพของผูปวยทีส่ ูงขึ้น ทั้งจากการรักษาคาใชจายในการเดินทางเพื่อรับการรักษาและการ
ดํารงชีวิตประจําวัน ผูปวยบางรายอาจมีคาใชจ ายในการดูแลสุขวิทยาสวนบุคคลและปองกันภาวะแทรกซอน
ตางๆ ของผูปวยเพิ่มขึ้น เชน ผาออม ที่นอนลมสําหรับปองกันแผลกดทับเครื่องดูด เสมหะ เปนตน นอกจากนั้น
ในผูปวยที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองได ญาติผูดูแลอาจตองลาออกจากงานทําใหสูญเสียรายไดของครอบครัว
เพิ่มขึ้น ปญหาเหลานี้มักนําไปสูความเครียดทั้งของผูปวยและญาติผูดูแลเพิ่มขึ้น
โรคหลอดเลือดสมองเปนสาเหตุหนึ่งที่นําไปสูค วามพิการ ซึ่งผูปวยโรคหลอดเลือดสมองไดรับกระทบตอ
รางกายและจิตใจรวมไปถึงครอบครัวที่ตองรับภาระในการดูแลระยะยาว พบวา ผูปวยมีความตองการการพึ่งพา
ในการทํากิจวัตรประจําวันเพิ่มขึ้น เนื่องจากความสามารถในการเคลื่อนไหวลดลงจากการรับรู และสั่งการไมได
หรือไมมีประสิทธิภาพ สูญเสียคุณคาและความเปนตัวของตัวเอง มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทในครอบครัว ความ
ปลอดภัยในชีวิตลดลง มีการสูญเสียภาพลักษณ เชน มีอาการปากเบี้ยว เดินเซ แขนขาออนแรง สงผลใหผูปวยมี
ความรูสึกดานลบตอภาพลักษณที่เปลี่ยนไปของตนเอง เชน รูสึกอาย ไมอยากใหใครมอง ไมอยากพบปะกับ
บุคคลเกิดภาวะซึมเศราและการแยกตัวจากสังคม เกิดปญหาดานเศรษฐกิจของครอบครัว ทําใหรายไดของ
ครอบครัวลดลง ซึ่งปญหาเหลานี้มักนําไปสูความเครียดทั้งของผูปวยและญาติผูดูแลเพิ่มมากขึ้น
การฟนฟูสมรรถภาพผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
การฟนฟูสมรรถภาพผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง มุงเนนใหผูปวยฟนตัวมากที่สุด หลังจากเกิดความ
พิการ ฝกใหผูปวยสามารถเคลื่อนไหวและชวยเหลือตัวเองได สามารถอยูในสังคมไดตามศักยภาพของผูปวย โดย
การฟนฟูสมรรถภาพจะสําเร็จหรือไดผลดีมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับทีมผูรักษา ระยะเวลาที่เริ่มรักษา และสิ่ง
สําคัญ คือ ความรวมมือของผูปวย ครอบครัวหรือผูดูแล ประกอบดวย
1. เพื่อปองกัน เฝาระวัง รักษาความเจ็บปวย และภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้น
2. เพื่อลดความบกพรองของระบบประสาทที่มีอยู
3. เพื่อชดเชยและปรับเปลี่ยนกิจกรรมตางๆใหเหมาะสมกับความพิการที่เหลืออยู
4. เพื่อฝกหัดใหผูปวยชวยเหลือตนเองไดมากที่สุดโดยเปนภาระแกครอบครัวและผูดูแลนอยที่สุด 5.
เพื่อกระตุนใหผูปวยและครอบครัวยอมรับและปรับตัวทางจิตสังคม
6. เพื่อสงเสริมใหผูปวยกลับเขารวมกิจกรรมของครอบครัวและสังคม รวมทั้งงานอาชีพ (กระทรวง
สาธารณสุข, 2559)
การฟนฟูผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
ดานรางกาย
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง เมื่อไดรับการรักษา ตรวจประเมินสภาพรางกาย และความพรอมตางๆ
เรียบรอยแลว จะออกจากโรงพยาบาลเพื่อกลับสูบาน ญาติหรือผูดูแลจะมีบทบาทสําคัญตอการดูแลผูปวยอยาง
ใกลชิด เพื่อใหการบําบัดฟนฟูสภาพผูปวยเปนไปอยางตอเนื่อง การดูแลผู ปวยนั้นตองทําทั้งทางรางกาย จิตใจ
และอารมณ ควบคูกันไป ซึ่งญาติและผูดูแลสามารถทําไดโดย
1. การฟนฟูทางรางกาย ประกอบไปดวย การดูแลชวยเหลือในการทํากิจวัตรประจําวันตางๆ เชน การ
อาบน้ํา แตงตัว การรับประทานอาหาร การขับถาย โดยผูดูแลควรกระตุนใหผูปวยชวยเหลือตัวเองใหมากที่สุด
และผูดูแลคอยชวยเหลือและใหกําลังใจอยูใกลๆ การดูแลในเรื่องเหลานี้ ผูดูแลจะตองไดรับคําแนะนําอยางถูกวิธี
จากบุคลากรทางการแพทย ไมวาจะเปนแพทย พยาบาล นักกายภาพบําบัด หรือนักกิจกรรมบําบัด การบริหาร
รางกายอยางตอเนื่อง ผูดูแลควรไดรับคําแนะนําจากนักกายภาพบําบัดในการบริหารอยางถูกวิธี ไมวาจะเปนการ
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เคลื่อนไหวแขน ขา ลําตัว และใบหนา โดยผูดูแลเปนผูกระตุนใหผูปวยคิด และชวยทํารวมกัน เพื่อใหผูปวยได
เรียนรูการเคลื่อนไหวอยางสม่ําเสมอ การพูดสื่อสาร ผูปวยบางคนอาจมีปญหาเรื่องการสื่อ สาร ไมวาจะเปนการ
พูด หรือการทําความเขาใจ ผูปวยควรไดรับการประเมิน และไดรับการรักษาฝกฝนอยางถูกวิธี ผูปวยที่มีปญหา
ทางดานนี้ อาจจะมีอารมณที่เปลี่ยนแปลงงาย ผูดูแลควรเขาใจ ไมหงุดหงิดหรือแสดงอาการรําคาญ ควรให
ความสําคัญ คอยสังเกตการสื่อสารและความตองการของผูปวย
2. การฟนฟูทางดานจิตใจและอารมณ ปญหาทางสภาพจิตใจของผูปวย อาจเกิดจากรอยโรคในสมอง
ซึ่งสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ เกิดภาวะซึมเศรา หรือมีบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไป และถึงแมไมไดมีผล
มาจากทางสมอง แตการที่ผูปวยมีปญหาทางรางกาย ทั้งการเคลื่อนไหว หรือการติดตอสื่อสาร ความสามารถใน
การทําหนาที่ และตองพึ่งพาผูอื่น ก็อาจสงผลใหผูปวยเกิดความรูสึกดอยคุณคา ซึมเศรา เครียด วิตกกังวล หรือ
หงุดหงิดไดงาย หากมีภาวะอารมณที่เปลี่ยนไปอยางรุนแรง ผูปวยควรไดรับการประเมิน และการดูแลทางดาน
จิตใจ และในสวนของผูดูแลก็ควรมีความเขาใจในตัวผูปวย คอยสนับสนุนและใหกําลังใจในการทําสิ่งตางๆ การ
หากิจกรรมใหผูปวยทํา งานอดิเรก การออกกําลังกาย หรือการฟงเพลงก็จะชวยในเรื่องจิตใจ และอารมณของ
ผูปวยไดเชนกัน ญาติและผูดูแลเปนบุคคลที่มีความใกลชิดกับผูป วยมากที่สุด หากมีความเขาใจในบทบาทของ
ตนเอง ไดรับคําแนะนําที่ถูกตองในการดูแลผูปวย ก็จะสามารถทําใหผูปวยโรคหลอดเลือดสมองไดรับการฟนฟูที่
ดีที่สุด ตัวญาติหรือผูดูแลเอง อาจรูสึกเหนื่อยลา หรือเครียดได ก็สามารถปรึกษาบุคลากรทางการแพทย หรือ
บุคคลรอบขาง รวมทั้งหาเวลาพักผอนใหกับตนเองบาง (นพ.ยงชัย นิละนนท & วิมลวรรณ เหียงแกว)
ดานจิตใจ
ปญหาดานอารมณและพฤติกรรมที่พบในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองมีหลายรูปแบบ โดยภาวะซึมเศรา
เปนปญหาที่พบไดบอยที่สุดและมักพบรวมกับปญหาดานอารมณและพฤติกรรมอื่นๆ เชน อารมณวิตกกังวล เกิด
จากความไมรูไมเขาใจเกี่ยวกับโรคที่เปน จะตองเสียคาใชจายมากนอยเพียงใด รักษาหายหรือไม ผูปวยจะมี
อาการแสดงออกทางรางกายคือ กระสับกระสาย นอนไมหลับ บางรายมีพฤติกรรมถดถอยเหมือนเด็ก บางรายมี
พฤติกรรมตอตาน ปฏิเสธการดูแลจากผูอื่น บางรายกาวราว ควบคุมตนเองไมไดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ
และพฤติกรรมเหลานี้ จะพบเห็นไดบอยในระยะแรกของการเจ็บปวยคือชวงระยะ 1–3 เดือนแรก และจะคอยๆ
ลดลงเมื่อเวลาผานไปนานกวา 1 ป ในรายที่เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย อาจปรับตัวไดเองโดยไมตองใชยารักษา
ซึ่งเปนระยะที่บุคลากรสาธารณสุขสามารถใหการดูแลดวยการประคับประคองทางจิตใจแกผูปวยได เพื่อปองกัน
ปญหาสุขภาพจิต แตในรายที่มีอาการทางจิตใจมากจนรบกวนตอการรักษาของแพทยและการฟนฟูสมรรถภาพ
การสงตอเพื่อใหการบําบัดรักษาโดยผูเชี่ยวชาญและการใชยาที่เหมาะสมจะชวยลดอาการไดมาก
การดูแลทางจิตใจแกผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
การดูแลทางจิตใจ คือการดูแลผูปวยดวยความใสใจ ตอบสนองความตองการของผูปวยและญาติได
อยางเหมาะสม ซึ่งการดูแลทางจิตใจนี้จะทําใหผูปวยรวมมือกับบุคลากรสาธารณสุข ชวยใหการรัก ษาฟนฟู
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และญาติมีความพึงพอใจในบริการ หลักการดูแลทางจิตใจดังนี้
1. การสรางสัมพันธภาพ เพื่อใหเกิดความเปนกันเอง การพูดคุยกับบุคลากรไดอยางเต็มที่ จะทําให
ผูปวย หรือญาติพรอมที่จะเปดเผย กลาวถึงการเจ็บปวย ตลอดจนปญหาอื่นไดอยางเต็มที่ อยางไรก็ตามกอนการ
สรางสัมพันธภาพกับผูปวยควรตองรูประวัติ หรือปญหาของผูปวยจากแฟมประวัติ เพื่อจะไดประเมินสภาพ
ปญหาของผูปวยอยางคราวๆ ได
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2. การประเมินภาวะซึมเศรา ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตองปรับเปลี่ยนการดําเนินชีวิตมักชวยเหลือ
ตัวเองไดไมเต็มที่ตองพึ่งพาคนอื่น จึงมักเกิดภาวะซึมเศรา ซึ่งการใหความใสใจดูแล พูดปลอบใจ พูดใหกําลังใจ แต
ในขณะเดียวกัน อาการของโรคหลอดเลือดสมองบางอยางก็คลายคลึงกับภาวะซึมเศรา เชน นอนไมหลับ เชื่องชา
น้ําหนักลด ทําใหวินิจฉัยโรคซึมเศราไดยาก การประเมินโรคซึมเศราอาจใชแบบสอบถามอยางงายชวยได

สรุป
โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) หรือโรคอัมพฤกษ อัมพาต คือ ภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงทําให
อาการชาที่ใบหนา ปากเบี้ยว พูดไมชัด แขน ขา ขางใดขางหนึ่ง ออนแรงเคลื่อนไหวไมไดหรือเคลื่อนไหวลําบาก
อยางทันทีทันใด เปนนาทีหรือเปนชั่วโมง แบงเปน 2 ประเภทตามลักษณะที่เกิด คือ โรคหลอดเลือดสมองตีบ
หรือตันและโรคหลอดเลือดสมองแตก ปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ไดแก เพศชาย อายุ ประวัติ
การเจ็บปวยดวยโรคหลอดเลือดสมอง การเปนโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน การมีระดับไขมันในเลือดสูง
เปนโรคเครียด การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงและการไมออกกําลังกาย โดย
มีผลกระทบหลังจากเกิดโรคหลอดเลือดสมอง เชน 1. ความตองการการพึ่งพา ผูปวยตองพึ่งพาผูอื่นในการทํา
กิจวัตรประจําวันมากขึ้น เนื่องจากความสามารถในการเคลื่อนไหวลดลงจากการรับรูและสั่งการไมไดหรือไมมี
ประสิทธิภาพ 2. การสูญเสียคุณคาและความเปนตัวของตัวเอง 3. การเปลี่ยนแปลงบทบาทในครอบครัว 4.
ความปลอดภัยในชีวิตลดลง 5. การสูญเสียภาพลักษณ 6. ปญหาดานเศรษฐกิจของครอบครัว อยางไรก็ตามโรค
หลอดเลือดสมองเปนโรคที่สามารถปองกันไดหากปฏิบัติตัวโดยการลดปจจัยเสี่ยงตางๆ ผูที่เปนโรคหลอดเลื อด
สมองแลวควรไดรับการดูแล ปองกันไมใหเกิดความพิการแกรางกายมากขึ้นและปองกันการเกิดซ้ําของโรคหลอด
เลือดสมอง

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. สรางความตระหนัก สรางความเขาใจใหผูกําหนดนโยบายและผูที่เกี่ยวของในการดูแลประชาชน
กําหนดนโยบาย ผลักดัน วางแผนและดําเนินงานโรคหลอดเลือดสมองในระดับประเทศ และนานาชาติ
2. หนวยงานดานสาธารณสุขในระดับเขต ระดับจังหวัด และอําเภอ ควรใหการสนับสนุนองคความรู
ทางดานวิชาการเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง เทคโนโลยี รวมทั้งสรางกระบวนการวิจัยรวมกับชุมชนในการการ
สงเสริมสุขภาพ ปองกัน และควบคุมโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อนําผลการวิจัยดังกลาวไปประยุกตใชกับพื้นที่อื่นๆ
ไดอยางเหมาะสม
ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1. หนวยงานในระดับพื้นที่ตั้งแต โรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล และหนวยงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดังกลาว ตองเขามามีสวนรวมในการสนับสนุนตอการ
ดําเนินงาน โดยเนนใหชุมชนเขามามีสวนรวม พรอมใหความชวยเหลือทางวิชาการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
2. ควรมีการพัฒนาศักยภาพผูนําทองถิ่น สรางความรวมมือในการปองกันและลดความเสี่ยงของโรค
หลอดเลือดสมองทุกภาคสวนและจากทุกองคกร จัดใหมีปายประชาสัมพันธอาการโรคหลอดเลือดสมอง ใหความ
ชวยเหลือเมื่อเกิดอาการของโรคหลอดเลือดสมอง ใหมีความรู ความเขาใจ และทักษะในการดูแลผูปวยโรคหลอด
เลือดสมองเพื่อเปนสวนผลักดันในการจัดการดานสุขภาวะชุมชนอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมในพื้นที่
3. ควรมีการพัฒนาระบบขอมูลเรื่องโรคหลอดเลือดสมองไวเปนศูนยกลางของชุมชนและนําขอมูลมา
เผยแพรใหกับประชาชนไดรับทราบและเรียนรูสัญญาณเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ อัมพาต) อาจ
พบเพียง 1 อาการ หรือมากกวา 1 อาการ ดังนี้ 1) ใบหนาออนแรง หรือหนาเบี้ยว 2) สับสน พูดลําบาก พูดไม
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ชัด 3) ตาขางใดขางหนึ่งมัวหรือมองไมเห็น 4) มีอาการมึนงง เดินเซ เสียศูนย หรือใช ตัวยอชวยจํา “F.A.S.T.”
มาจาก F = Face เวลายิ้มพบวามุมปากขางหนึ่งตก A = Arms ยกแขนไมขึ้น 1 ขาง S = Speech ปากเบี้ยว
พูดไมชัด พูดลําบาก พูดไมได T = time ผูมีอาการดังกลาวตองรีบไปโรงพยาบาลใหเร็วที่สุดหรือภายใน 3
ชั่วโมง เพราะการรักษาที่ทันทวงทีจะชวยลดความเสี่ยงของความพิการที่อาจจะเกิดขึ้นและรักษาชีวิตของผูปวย
ไวได ทานที่มีอาการดังกลาวสามารถ โทรสายดวน 1669 ใหบริการฟรีตลอด 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ (สุชาติ หาญ
ชัยพิบูลยกุลและคณะ, 2554)
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การมีสวนรวมในกระบวนการบริหารตําบลจัดการสุขภาพจังหวัดกระบี่
Participation in Tambon of Health Management Process of Krabi Province

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

อาทิตย บุญรอดชู
รองศาสตราจารย ดร.สุรีย จันทะโมลี

บทคัดยอ
ตําบลจัดการสุขภาพเปนกระบวนการสรางสุขภาพ เนนการบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนที่
อยูในพื้นที่ทุกระดับ รวมทั้งทรัพยากรดาน คน องคความรูและทุน ที่มีอยูในพื้นที่นํามาพัฒนาดานสุขภาพ โดยมี
การประเมินผลการดําเนินงานตามเกณฑ 5 ระดับ คือ 1) ระดับพื้นฐาน 2) ระดับพัฒนา 3) ระดับดี 4) ระดับดี
มาก 5)ระดั บ ดี เ ยี่ ย ม จากการศึก ษาพบว า การดํ า เนิ น งานตํ า บลจั ด การสุ ข ภาพมี ผ ลการดํ า เนิ น งานที่ ดี ไ ด
จําเปนตองอาศัยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนทุกขั้นตอน คือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวน
รวมในการปฏิบัติ การมีสวนรวมในผลประโยชนและ การมีสวนรวมในการประเมินผล รวมไปถึงกระบวนการ
บริหารที่ประกอบดวย 7 ขั้นตอน คือ 1) P-Planning : การวางแผน 2) O-Organizing : การจัดองคกร
3) S-Staffing : การจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงาน 4) D-Directing : การอํานวยการ 5) Co-Coordinating : การ
ประสานงาน 6) R-Reporting : การรายงาน 7) B-Budgeting : การงบประมาณ โดยจังหวัดกระบี่ไดนํา
กระบวนทั้งหมดไปสูการวางแผนพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพรวมกับภาคีเครือขายที่มีชื่อทีมวา “พอสมควร”
ในการดําเนินงานสิ่งที่มีความสําคัญที่สุดคือการนําไปใชใหเกิดความยั่งยืนกับสุขภาพประชาชน ขอเสนอแนะ คือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีบทบาทสําคัญทัง้ เปนแกนนําและใหการสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมชุมชน
ที่มีสวนผลักดันใหเกิดการพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพ การพัฒนาระบบขอมูลไวเปนศูนยกลางของชุมชน จัดใหมี
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน การประสานความรวมมือ กับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกในการพัฒนา การ
ยกยองเชิดชูบุคคลที่สามารถสรางผลงานที่เปนที่ยอมรับ เพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคคลทํางานในพื้นที่
เพื่อใหเกิดการพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพอยางยั่งยืนตลอดไป
คําสําคัญ : ตําบลจัดการสุขภาพ, การมีสวนรวม, กระบวนการบริหาร
Abstract
Tambon of Health Management is a process to build on health by concentrating
in integration of cooperation from all sections in the concerning area, including using
human resources, body of knowledge and budget in the area for heath development.
There are 5 criteria to evaluate the process.
1) Basic level
2) Improvement level
3) Good level
4) Very good level
5) Excellent level
From studying found that, to have efficiency in health management in Tambon
required participation from people in community in every process. The processes are
decision making, taking action, sharing of benefit, evaluation. This also including
management process which consisting of 7 processes.
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1) P-Planing
2) O-Organizing
3) S-Staffing
4) D-Directing
5) Co-Coordinating
6) R-Reporting
7) B-Budgeting
Krabi applies all process in Tambon of Health Management planning by joining
with other party named “ProSomKuan” to execute on the most important part,
sustainable of people health. Recommendation is Subdistrict Administration
Organization must play an important role in both leader and budget supporter to the
community activity that push forward in Tambon of Health Management development,
central information system improvement, providing knowledge exchange center,
cooperation with internal and external organization in development, recognition of
contributed person for creating moral to people who work in the area that leading to
sustainable Tambon of Health Management.
Key Word (s) : Sub-district health management , participation , administrative process.

บทนํา
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพโดยกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ผูรับผิดชอบการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนนํานโยบายสูการปฏิบัติในการพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพเปาหมายโดยตําบล
จัดการสุขภาพดวยตนเอง เพื่อใหเกิดตําบลจัดการสุขภาพที่เขมแข็งจึงไดพัฒนากลไกการดําเนินงานตําบลจัดการ
สุ ขภาพ โดยอาศั ย แผนสุ ขภาพตํ า บล กองทุ น หลั กประกัน สุ ขภาพ และกระบวนการจั ด การเป น เครื่อ งมื อ
สนั บ สนุ น ภาคี เ ครื อ ขา ยในพื้ น ที่ ใ นการสรา งพลั ง ป ญ ญาและภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น พั ฒ นาโครงการและริ เ ริ่ ม
สรางสรรคกิจกรรมใหมที่นําสูนวัตกรรมการสงเสริมสุขภาพ ปองกันและจัดการสุขภาพโดยการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชนใหเกิดเปนตนแบบตําบลจัดการสุขภาพมีระบบเฝาระวังภัยพิบัติคุกคามสุขภาพ มีการพัฒนา
ความรูใหมตอยอดนวัตกรรมสุขภาพชุมชนที่หลากหลาย การลดภาระโรคและคาใชจายดานสุขภาพ เกิดแหลง
เรียนรูดานสุขภาพทั้งภายในและภายนอกชุมชน ที่ทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง สงผลใหระบบ
สุขภาพชุมชนโดยรวมเกิดประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนทั้งเชิงกระบวนการ เชิงผลผลิตและเชิงผลลัพธ
ตําบลจัดการสุขภาพหมายถึง ตําบลที่มีกระบวนการสรางสุขภาพ เนนการบูรณาการความรวมมือของ
ทุกภาคสวนที่อยูในพื้นที่ทุกระดับ เนนการใชและแสวงหาตนทุนทางสังคมทุกดาน ที่มีอยูมาสรางการมีสวนรวม
การกระบวนการการยอมรับ ของผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ในหมู บ า น/ชุ ม ชนนั้ น ๆและกอให เกิด การปรับ เปลี่ ย น
พฤติกรรมสุขภาพโดยมุงหวังใหประชาชนสามารถแสดงบทบาทในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน
สภาพแวดลอมและสังคมโดยรวมไดอยางยั่งยืน ดวยความตั้งใจ เต็มใจ มีจิตสํานึกที่ดี และมีศรัทธาในการพั ฒนา
เปนรูปแบบวิธีการจัดการใหม (New Approach and New Management) ที่มีการนําศักยภาพ ภูมิปญญา
และการรวมพลังของชุมชน ทองถิ่น ทองที่มาบูรณาการใหเกิดทิศทางการทํา งานที่บูรณาการและสอดคลองกัน
ของภาคสวนตางๆที่อยูในระดับตําบล โดยมีการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ เอกชน องคกรสาธารณ
ประโยชนโดยใชการวิเคราะหสถานการณ วิเคราะหปญหา ศึกษาขอมูล สถานการณตางๆ ที่จําเปน มาสราง
สุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชนเพื่อการรักษาสิ่งแวดลอม การลดและปองกันการเกิดโรค การสงเสริม
สุขภาพ การปรับพฤติกรรมสุขภาพ ตลอดจนการแกปญหาสุขภาพของคนในชุมชนเพื่อใหประชาชนมีสุขภาพดี
และยั่งยืนกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ทั้งในดานนวัตกรรมกระบวนการและนวัตกรรมผลผลิต แสดงถึงการ
ลดภาระคาใชจายดานสุขภาพ อันจะสงผลใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในระยะยาว
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การพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน
จุดมุงหมายการพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชนของประเทศเพื่อใหประชาชนมีสุขภาพดี กลาวไดวา
ระบบสุขภาพภาคประชาชน เปนสวนหนึ่งของระบบสุขภาพของประเทศที่สําคัญเคียงคูและเชื่อมตอกับระบบ
สุขภาพภาครัฐ หัวใจสําคัญของระบบสุขภาพภาคประชาชน คือ การที่บุคคล ครอบครัว ชุมชนทองถิ่น เปนผู
ขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาพตามความจาเปนของประชาชนในทองถิ่นนั้น องคกรภายนอกเปนเพียงผูสนับสนุน
กระตุน และสรางปจจัยแวดลอมใหเอื้ออํานวยตอการดําเนินงานของชุมชนทองถิ่นกลาวใหสั้นคือ เปนการจัดการ
สุขภาพของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน หนาที่ของประชาชนตองใหความสําคัญรวมพลังขับเคลื่อน
งาน คือประชาชน ที่ตองคิด ตัดสินใจ และมีจุดมุงหมายเพื่อประชาชน จากบทเรียนและประสบการณที่ผานมา
พบวาการมุงสูการพึ่งตนเองอยางยั่งยืนจําเปนตองคํานึงถึง “การไดลงมือทําโดยประชาชนและการสรางปจจัย
เอื้อการมีสวนรวมจากองคกรภายนอกชุมชน”
ระบบสุขภาพภาคประชาชน มีจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาสุขภาพของคนในชุมชนดวยการสงเสริม
ผลักดันใหประชาชนตระหนักในการดูแลสุขภาพ และถือเปนหนาที่ของตนเองมิใชผลักภาระใหกับคนอื่น และ
พัฒ นาองคก รอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข และแกนนํ า สุ ขภาพประจํ า ครอบครัว ใหมี ส วนรว มและพั ฒ นา ขีด
ความสามารถและทักษะในการจัดการงานบริการสงเสริมสุขภาพดานตางๆ ของกรม กอง ในกระทรวง
สาธารณสุขใหเปนระบบและเกิดผลที่ประจักษชัด สามารถตรวจวัดไดในระดับชุมชน ตลอดจนสรางกระแส
ผลักดันใหประชาชนในชุมชนตางๆ ไดมีสวนรวมรับผิดชอบการดูแลชีวิตและสุขภาพพื้นฐาน
คน เปนองคประกอบหลักที่สําคัญ ในการพัฒนาตองมีคนที่อยูในชุมชนรวมตัวกัน รวมกันคิด รวมกัน
ทํา อาจเริ่มจากคนกลุมหนึ่งจานวนมากหรือนอยตามสภาพชุมชนมีความแตกตางหลากหลายตางกลุม ตางอาชีพ
ตางฐานะ ตางความคิด ตางเพศ ตางวัย แตมีจิตใจเดียวกันเพื่อสวนรวม และมีเปาหมายรวมกัน มีการขยายแนว
รวมออกไปเรื่อยๆ
องคความรู ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ชุมชนจําเปนตองมีองคความรู วิธีการ เทคโนโลยี ศักยภาพ
จุดเดน เอกลักษณ ภูมิปญญาและประสบการณ รวมทั้งทําใหเกิดกระบวนการเรียนรู การถายทอดและการ
กระจายความรูขอมูลขาวสารในชุมชน
ทุ น การพั ฒ นาสุ ข ภาพจํ า เป น ต อ งอาศั ย ทุ น ที่ เ ป น เงิ น
ที่ ไ ม ใ ช เ งิ น หรื อ ทุ น ทางสั ง คมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งทุนที่เปนเงินจะมีความหมายลักษณะการเงิน การคลัง ดานสุขภาพและการพัฒนาดาน
ตางๆ เพื่อจัดบริการใหคนในชุมชนอยางคุมคา คุมเวลาที่ทํางาน และประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด ซึ่งแตละ
ชุมชนสามารถแสวงหาแหลงทุนไดทั้งภายในและภายนอกชุมชน และนํามาบริหารจัดการใหเกิดผลกําไร แลวนํา
ดอกผลนั้นมาใชในการพัฒนาตอไป
หัวใจสําคัญของระบบสุขภาพภาคประชาชน คือการจัดการเพื่อใหประชาชนมีความสามารถในการดูแล
สุขภาพดวยตนเอง ซึ่งการจัดการในที่นี้ คือการปฏิบัติการ ประสานใหเกิดความสมดุล เพื่อการเคลื่อนไหวของ
ปจจัย คน องคความรู วิธีการทํางานและทุนเพื่อการพัฒนาสุขภาพใหเกิดการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาสุขภาพ
สามารถแสดงเปนแผนภาพเชิงแนวคิดองคประกอบระบบสุขภาพภาคประชาชน ดังแผนภาพ(กองสนับสนุน
สุขภาพภาคประชาชน, 2558a, 2558b)
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การจัดการ

บริการสุขภาพ
พื้นฐาน

กิจกรรมพัฒนา
ที่สงผลตอสุขภาพ

คน

การดูแลสุขภาพดวย
ตนเอง
ความรู

ทุน

ควบคุมโรคและ
แกปญหาสุขภาพ

การสงเสริมสุขภาพ

กิจกรรมดานสุขภาพหรือกิจกรรมที่สงผลตอสุขภาพ ขึ้นกับชุมชนวาจะทําอะไร
ไมทําอะไร แตละชุมชนจึงมีการดําเนินการไมเหมือนกัน

สุขภาพดี (ตามความหมายของชุมชน)

ภาพที่ 1 องคประกอบระบบสุขภาพภาคประชาชน
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สรุปไดวา หัวใจสําคัญของระบบสุขภาพภาคประชาชน คือ การจัดการสุขภาพของประชาชนโดย
ประชาชน เพื่อประชาชน และคนในชุมชนเปนผู ใหพลัง ใหทุนทรัพย ขับเคลื่อนพลังการพัฒนาสุขภาพ ของ
ประชาชนในทองถิ่นนั้น องคกรภายนอกเปนผูสนับสนุน กระตุน และสรางปจจัยแวดลอมใหเอื้ออํานวยตอการ
ดําเนินงานของชุมชนทองถิ่น ภายใตกลยุทธ การสรางการมีสวนรวมสรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน การสราง
ความเคลื่อนไหวทางสังคมชุมชน และการสื่อสารเพื่อประชาชน
เกณฑการประเมินตําบลจัดการสุขภาพ
ตําบลจัดการสุขภาพเปนตําบลที่มี การพัฒนาการนําศักยภาพ ภูมิปญญา และการรวมพลังของชุมชน
ทองถิ่น ทองที่ มาบูรณาการใหเกิดทิศทางการทํางานที่สอดคลองกัน สนับสนุนการสรางความเขมแข็งทาง
สุขภาพของภาคสวนตาง ๆ ที่อยูในระดับตําบล โดยมีการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกร
สาธารณประโยชน ดวยกระบวนการวิเคราะหสถานการณ วิเคราะหปญหา ศึกษาขอมูล สถานการณตาง ๆ ที่
จําเปน มาจัดทําโครงการ กิจกรรม วิสาหกิจชุมชน ที่เนนการสงเสริมใหมีการสรางรายได สรางสุขภาพของ
บุคคล ครอบครัว และชุมชน เพื่อการรักษาสิ่งแวดลอม การลดและปองกัน การเกิดโรค การสงเสริมสุขภาพ การ
ปรับพฤติกรรมสุขภาพ ตลอดจนการแกปญหาสุขภาพของคนในชุมชน รวมทั้งแกไขปญหาความยากจน เพื่อให
ประชาชนมีสุขภาพดีและยั่งยืน การประเมินกระบวนการ การพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพแบงออกเปน 5 ระดับ
คือ (กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน, 2558a)
1. ระดับพื้นฐาน ซึ่งเปนการพัฒนาเครือขายความรวมมือ (ทีมงาน)
2. ระดับพัฒนา เปนการพัฒนากระบวนการจัดทําแผนสุขภาพตําบล(ผานเกณฑการประเมินใน
ระดับพื้นฐานครบทุกขอ)
3. ระดับดี เปนการขับเคลื่อนแผนสุขภาพตําบลสูการปฏิบัติ(ผานเกณฑการประเมินในดับพื้นฐาน และ
ระดับพัฒนาครบทุกขอ)
4. ระดับดีมาก เปนการประเมินตําบลที่มีระบบการจัดการอยางตอเนื่อง (ผานเกณฑการประเมินใน
ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา และระดับดี ครบทุกขอ)
5. ระดับดีเยี่ยม เปนตําบลจัดการสุขภาพตนแบบ (ผานเกณฑการประเมินในระดับพื้นฐาน ระดับ
พัฒนา ระดับดี และระดับดีมาก ครบทุกขอ)
การมีสวนรวมของประชาชน
การที่ประชาชนหรือกลุมบุคคลมีแนวคิดหรือจุดมุงหมายที่เหมือนกันเขามาดํา เนินการนั้น ใหแลวเสร็จ
ตามจุดมุงหมายที่กําหนดแลวรับผลประโยชนรวมกัน ซึ่งตองเขามามีสวนรวมในทุกขั้นตอน ไมวาจะเปนการมี
สวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในการปฏิบัติ การมีสวนรวม ในผลประโยชนและการมีสวนรวมในการ
ประเมินผล
ลักษณะและรูปแบบของการมีสวนรวมของตําบลจัดการสุขภาพ
แอนดรูวและสตีเฟล(Pearse & Stiefel, 1980) ไดกลาวถึงลักษณะของการมีสวนรวมไว 4 ประการ คือ
1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ
2. การมีสวนรวมในขั้นปฏิบัติการ
3. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน
4. การมีสวนรวมในการประเมินผล
โคเฮน และอัฟฮอฟฟ(Cohen & Uphoff, 1977) ไดอธิบายและวิเคราะหรูปแบบการมีสวนรวมโดย
สามารถแบงออกเปน 4รูปแบบ คือ
1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision Making) ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ ริเริ่ม ตัดสินใจ
ดําเนินการตัดสินใจและตัดสินใจลงมือปฏิบัติการ
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2. การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบไปดวยการสนับสนุน ทางดาน
ทรัพยากร การเขารวมในการบริหารและการประสานขอความรวมมือ
3. การมีสวนรวมในผลประโยชน (Benefits) ทางดานตาง ๆ ประกอบไปดวย ผลประโยชนทางดาน
วัสดุ ผลประโยชนทางสังคมและผลประโยชนสวนบุคคล
4. การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) เกี่ยวกับการควบคุมและการตรวจสอบ การดําเนิน
กิจกรรมทั้งหมดและเปนการแสดงถึงการปรับตัวในการมีสวนรวมตอไป
รูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนที่โคเฮนและอัฟฮอฟฟ (Cohen & Uphoff, 1977) เสนอไวสรุปได
ดังภาพที่ 3 ที่แสดงใหเห็นวาการมีสวนรวมของประชาชนในขั้นการตัดสิน ใจมีความสําคัญมากสาเหตุวาการ
ตัดสินใจจะสงผลตอการปฏิบัติการและการปฏิบัติการจึงมีผลตอไปยังการรับผลประโยชนและการประเมินผลใน
ขณะเดียวกันเพราะฉะนั้นการตัดสินใจจะมีผลโดยตรงตอการรับผลประโยชนและการประเมินผลดวย

ภาพที่ 2 รูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนตามแนวคิดของ Cohen and Uphoff(Cohen & Uphoff, 1977)
การดําเนินงานตําบลจัดการจังหวัดกระบี่
จั ง หวั ด กระบี่ มี ก ารดํ า เนิ น งานตํ า บลจั ด การสุ ข ภาพตามนโยบายของกรมสนั บ สนุ น สุ ข ภาพภาค
ประชาชนตั้งแตป 2520 และไดมีวิวัฒนาการมาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะหลักการ “การสาธารณสุขมูลฐาน” ได
ถูกนํามาใชเปนกลวิธีอันเปนรากฐานสําคัญยิ่ง เพื่อสรางเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ใหเกิดการ
พึ่งตนเอง หรือการดูแลสุขภาพของตนเองไดระดับหนึ่ง ทั้งในเชิงแนวคิด นโยบาย โครงสรางและกลไกการ
จัดการ ตลอดจนการใหความสําคัญกับบทบาท ของภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ ในการดําเนินงานในระยะแรกได
ใชกลไกของภาคีเครือขายที่มีการรวมตัวกันเรียกวาทีม “บวร” หมายถึง บาน วัด โรงเรียน
การดําเนินงานในระยะแรกนั้นยังประสบปญหาเรื่องการมีสวนรวมของภาคีเครือข าย เนื่องจากภาคี
เครือขาย “บวร” ยังมีขนาดเล็กไมครอบคลุมทุกกลุม เมื่อพบปญหาดังกลาวจังหวัดกระบี่ไดกําหนดแนวทางการ
พัฒนาการดําเนินงานขึ้นโดยใชกระบวนการพัฒนา 3 ส. คือ สรางคน สรางความรู และสรางสุขภาพ ที่นาสนใจ
คือ การรวมกลุมภาคประชาชน ชมรมและองคกรตางๆ มีมากขึ้น สะทอนการเกิดจิตสํานึกสุขภาพใหมที่ถือวา
สุขภาพไมใชสิ่งผูกขาดหรือหยิบยื่น ใหโดยหนวยงานภาครัฐ แตเปนหนาที่ของทุกคนที่จะตองใสใจแสวงหาและมี
สวนรวม และไดกําหนดกลุมภาคีเครือขายใหมโดยใชชื่อวาทีม “พอสมควร” ประกอบดวย พัฒนาชุมชน อปท.
สาธารณสุข หมูบาน ครอบครัว วัด โรงเรียน
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การปรับเปลี่ยนกลุมภาคีเครือขายเล็กๆใหมีความครอบคลุมในการดําเนินงานมากขึ้น จากนโยบายดาน
สาธารณสุขของรัฐบาลที่มุงเนนในการปรับปรุงระบบบริการสาธารณสุขใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและได
เพิ่มการสงเสริมบทบาทขององคกรปกครองทองถิ่นใหเขามามีสวนรวม ในการจัดการระบบสุขภาพชุมชนมากขึ้น
กระบวนการบริหารแบบ POSDCoRB
กระบวนการบริหาร POSDCoRB เปนแนวคิดของลูเทอร กูลิก และลินดอลล เออรวิก (Luther Gulick
and Lyndall Urwick) โดยไดขยายสวนสําคัญพื้นที่เรี ยกวา The Elements of Management 5 ประการ
ของฟาโยลมาปรั บ ปรุ ง ประยุ กต กั บ การบริห ารราชการ เขาได เ สนอแนะการจั ด หน ว ยงานในทํ า เนี ย บแก
ประธานาธิบดี รัฐบาลสมัยประธานาธิบดีแฟลงคลิน ดี รูสเวลท ของสหรัฐอเมริกา เพื่อใหตอบคําถามที่วา อะไร
คืองานของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ในที่สุดไดคําตอบสั้นๆ คือ POSDCoRB ซึ่งหมายถึงกระบวนการบริหาร
7 ประการ โดยไดรวบรวมแนวคิดทางดานการบริหารตางๆ เอาไวในหนังสือชื่อ “Paper on the Science of
Administration : Notes on the Theory of Organization” ตั้งแตป ค.ศ. 1937(Gulick, 1937)

ภาพที่ 3 กระบวนการบริหารแบบ POSDCoRB(Gulick, 1937)
กระบวนการบริหาร POSDCoRB ประกอบดวยกระบวนการบริหาร 7 ประการ ดังนี้
1. P-Planning : การวางแผน
Planning หมายถึง เปนการวางเคาโครงกิจกรรมซึ่งเปนการเตรียมการกอนลงมือปฏิบัติงานไวลวงหนา
ผูจัดการองคกรตองวางแผนงานทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ดวยความประณีต ระมัดระวัง เพราะแผนงานจะ
เปนแนวทางปฏิบัติทั้งองคกร ซึ่งประกอบดวยแผนงานหลัก และแผนงานยอย แผนงานตองมีลักษณะยื ดหยุน
เพื่อใหการดําเนินการสามารถบรรลุเปาหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ เทคนิคกระบวนการบริหารที่สําคัญ
จําเปนตองทําเปนขั้นตอน มีความหมายสําคัญ ดังนี้
1. การวางแผนเปนการใชสามัญสํานึกอยางมีเหตุผล
2. การวางแผนเปนการมองปญหาที่มีอยูและพยายามหาวิธีการแกปญหานั้น
3. การวางแผนเปนการหาทางเลือกที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงานใดๆ ภายในเวลาที่กําหนด
4. การวางแผนเปนการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด
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5. การวางแผนเปนความพยายามตอเนื่องในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย
6. การวางแผนเปนการใชความรูความสามรถวินิจฉัยเหตุการณตางๆในอนาคต
2. O-Organizing : การจัดองคกร
Organizing หมายถึง การจัดหนวยงาน กําหนดโครงสรางของหนวยงานโดยพิจารณาใหเหมาะสมกับ
งาน เชน การแบงงาน (Division of Work) เปนกรม กอง หรือแผนก โดยอาศัยปริมาณงาน คุณภาพงาน หรือ
จัดตามลักษณะเฉพาะของงาน (Specialization) นอกจากนี้อาจพิจารณาในแงของการควบคุม (Span of
Control) หรือพิจารณาในแงของหนวยงาน เชน หนวยงานหลัก (Line) และหนวยงานที่ปรึกษา (Staff) เปนตน
ทั้งนี้ทั้งนั้น ตองมีการกําหนดอํานาจหนาที่ใหชัดเจน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่นมีเปาหมายที่
แนนอน
ลักษณะองคกรที่มีความสําคัญในปจจุบัน 2 สวนคือ
1. การจัดองคกรในภาคราชการ Bureaucratic Section
ภาคราชการใหความสําคัญกับโครงสรางการบริหาร การจัดลําดับชั้นของสายการบังคับบัญชา ลําดับชัน้
การตั ดสินใจเปน รูปเจดีย คือ ผู บริหารสูง สุดอยู ยอดแหลมของเจดียแ ลวมี ผูมีอํา นาจ ตามภารกิจรองลงมา
ตามลําดับ จนถึงหนวยปฏิบัติ การดําเนินงานเนนที่ความสําเร็จของงานเปนประเด็นหลัก
2. การบริหารงานธุรกิจเอกชน Prelatic Section
ภาคธุรกิจเอกชนจะไมซับซอนเหมือนภาคราชการ องคการจะมีปลายแหลมที่ยอด แตฐานจะแยกเร็ว
กวาของภาคราชการ เอกชนจะเนนที่ภาคบริการ ความพอใจของลุกคามากกวาความสําเร็จของงาน ดังนั้นการ
จัดองคการจึงมีลักษณะเหมือนหมวดนักรบไทยโบราณ ผูจัดการหรือเจาของกิจการอยูบนยอด และมีผุปฏิบัติ
หรือรองผูจัดการอยูในชั้นรองลงมาไมมากนัก สวนผูปฏิบัตินี้จะมีตั้งแตรองผูจัดการลงไป
3. S-Staffing : การจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงาน
Staffing หมายถึง การจัดตัวบุคลากร เปนการบริหารดานบุคลากร อันไดแกการจัดอัตรากําลัง การสรรหา
การพัฒนาบุคลากร การสรางบรรยากาศการทํางานที่ดี การประเมินผลการทํางาน และการใหพนจากงาน ดังนั้น
Staffing เปนเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคกรนั่นเอง ซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุด ที่ สงผล
ใหงานสําเร็จหรือลมเหลว ทั้งนี้เพื่อใหไดบุคลากรมาปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับการ
จัดแบงหนวยงานที่กําหนดเอาไว ซึ่งมีกระบวนการสําคัญดังนี้
1. การกําหนดนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เพื่อเปนกรอบใน
การบริหาร นโยบายจะเริ่มตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายในแผนพัฒนา
ระดับกระทรวง มติคณะรัฐมนตรี สวนภาคธุรกิจเอกชนเนนที่นโยบายและระเบียบที่จําเปนแกการดําเนินงาน
2. การวางแผนกําลังคน Man Power Planning เปนกระบวนการวางแผนวาหนวยงานมีกําลั งคนกื่คน
แตละคนปฏิบัติหนาที่อยางไร ความรูความสามารถดานใดบาง เพื่อความเหมาะสมกับงาน ซึ่งเริ่มตั้งแตแผน
ความตองการ แผนการใหไดมาของกําลังคนและแผนการใชกําลังคน
3. การจัดบุคคลและการสรรหาบุคคลใหดํารงตําแหนง Placement & Recruitment
4. D-Directing : การอํานวยการ
Direction หมายถึง การอํานวยการ นับตั้งแตการตัดสินใจ การวินิฉัยสั่งการ การควบคุมบังคับบัญชา
ควบตุม การปฎิบัติง าน และการประเมินผลผู ใตบัง คับบัญชาอย างเหมาะสม ซึ่งเปนภาระกิจที่ ตองทํ าอยา ง
ตอเนื่อง เปนภารกิจในการใชศิลปะในการบริหารงาน เชน ภาวะผูนํา (Leadership) มนุษยสัมพันธ (Human
Relations) การจูงใจ (Motivation) และการตัดสินใจ (Decision Making) เปนตน เพื่อใหการดําเนินงานของ
องคกรบรรลุวัตถุประสงคเปาหมาย หรือ แผนที่วางไว กิจกรรมอํานวยการที่สําคัญ จําแนกไดดังนี้
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1. การประสานงาน Coordinating
2. การตัดสินใจและการสั่งการ Decision Making
3. การสั่งงาน Order
4. การติดตามดูแลกํากับ และใหคําปรึกษา Supervising & Guidling
5. การสรางขัญกําลังใจ และแรงจูงใจ Moral and Motivating
6. ภาวะผูนํา Leadership
7. มนุษยสัมพันธ Human Relations
8. การจัดระบบสื่อสารและการสรางเครือขาย Net Work and Communicating
9. การมอบหมายงานและการมอบอํานาจหนาที่ Take Order & Delegatihg
10. การสงเสริมกิจกรรมอื่นๆ Supporting
5. Co-Coordinating : การประสานงาน
Coordinating หมายถึง การประสานงาน ประสานกิจการดานตางๆของหนวยงาน ใหเกิดความรวมมือ
เพื่อดํา เนินไปสูเปา หมายเดียวกัน และรายละเอียดของงานจนสามารถปฎิบัติ หนาที่ในลักษณะงานที่ไดรับ
มอบหมาย งานมีการรวบรัดตอเนื่องกันจนเสร็จสิ้น ภารกิจของหนวยงานที่ไดรวมกันวางไว มีลักษณะสําคัญดังนี้
1. การประสานงานเปนกระบวนการหนึ่งในการบริหาร หมายถึง เปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นตั้งแตการ
วางแผนเรียกประสานแผน เพื่อใหคนวางรูปแบบการทํางานตามความรูความสามารถ เรียกวา ประสานคน และ
ประสานความเข า ใจทางความคิ ด เรี ย กว า ประสานงานความคิ ด โดยเรี ย กการประสานทั้ ง หมดว า การ
ประสานงาน
2. การประสานงานเปนหนาที่ของผูบริหาร หรือผูจัดการ
3. การประสานงานเปนเรื่องเกี่ยวกับการแสวงหาความรวมมือ
4. การประสานงานเปนเรื่องเกี่ยวกับการติดตอสื่อสาร
5. การประสานงานจะเปนกิจกรรมที่อยูในทุกขั้นตอนของการทํางาน
6. การประสานงานเปนเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสัมพันธ
6. R-Reporting : การรายงาน
Reporting หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรระดับตางๆในหนวยงาน เพื่อให
ผูบริหารและสมาชิกหนวยงานไดรับทราบความเคลื่อนไหวของการดําเนินงานวากาวหนาไปเพียงใด มีความ
คืบหนาของกิจการสม่ําเสมอ และการวิจัยการตรวจสอบยืนยันวาสิ่งตางๆเกิดขึ้นตามแผน กระทําการแกไขเมื่อ
จําเปนและแจงใหผูซึ่งเปนหัวหนาระดับสูงรับผิดชอบทราบ
การรายงานผลการปฏิบัติงานเรื่องนี้ก็เปนองคประกอบที่สาํ คัญมาก ซึ่งปจจุบันนิยมใชระบบสารสนเทศ
(Management Information System) ในการประมวลผลของรายงาน รายงานที่ดีนั้นตองใหขอมูลที่พอดีกับ
งานที่จะใช ไมมากหรือไมนอยจนเกินไป ขอมูลตองตอบคําถามที่ตองการไดอย างถูกตอง เที่ยงตรง และทันเวลา
ขอมูลที่มากเกินไปเคาเรียกขอมูลสวนเกินนั้นวาขยะ รายงานมีลักษณะสําคัญ 2 ลักษณะ คือ
1. รายงานขณะปฏิบัติงาน เปนการรายงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งกําหนดไวในแผนปฏิบัติงาน
การรายงานอาจรายงานดวยวาจา หรือ ดวยลายลักษณอัก ษร ปจจุบันมีการรายงานสูสาธารณชน เชน ทาง
สื่อมวลชน เพื่อสรางความเขาใจ ความพอใจแกประชาชน
2. การรายงานเมื่อสิ้นสุดแผนงาน เปนการรวบรวมผลการดําเนินงานทั้งหมด สรุปเปนรายงานผลการ
ดําเนินงานสิ่งที่จําเปนควรเนนพิเศษในการรายงาน
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7. B-Budgeting : การงบประมาณ
Budgeting หมายถึง การจัดทํางบประมาณ การจัดทําบัญชีการใชจายเงิน และการควบคุมตรวจสอบ
ทางดานการเงิน การคลัง และทรัพยสิน แบงลักษณะงบประมาณได 2 ภาค
1. งบประมาณภาคราชการ Bureaucratic Budgeting จัดสรร จัดทําโดยกระทรวงทบวงกรมตางๆ ไป
ตามความจําเปน โดยจัดสรรตามแผนงานโครงการ
2. งบประมาณของภาคเอกชน Private Budgeting เปนทุนที่บริษัท หางราน ไดมาจากการระดมทุน
เชน หุน เงินกูจากแหลงธุรกิจ หรือมาจากทุนสวนตัว การบริหารจัดสรรมาจากคณะกรรมการ Board ตาม
แผนงานที่คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายหรือกลยุทธไว

สรุปกระบวนการบริหาร POSDCoRBและการดําเนินงานตําบลจัดการสุขภาพ
หลัก POSDCoRB เปนหลักการที่ดี มีความเปนสากลที่ยอมรับของวงการทั่วไปอยางกวางขวาง แตเปน
ขอเสนอที่ Gulick & Urwick เกี่ยวกับ POSDCoRB ก็คือ การแบงงานกันทําการประสานงาน การจัดแผนกงาน
โดยอาศัยเกณฑการแบงแยกตามวัตถุประสงค (Purpose) กระบวนการ (Process) คน (Persons) และสถานที่
(Place) และหลักการเกี่ยวกับหนวยชวยอํานวยการ (Staff) และทุกหนวยงานจะตองจัดรูปแบบองคกรเปน
สามเหลี่ ย มป ร ามิ ด มี ส ายการบั ง คั บ บั ญ ชาที่ ถ อยหลั น กั น มาที่ ทํ า ให ก ารบริ ห ารงานในทุ ก หน ว ยง านมี
“ประสิทธิภาพ” อันเปนเรื่องที่สําคัญที่สุดของการบริหาร สําหรับในสวนที่เกี่ยวกับเรื่องของการจูงใจคนให
ปฏิบั ติ ต ามวั ต ถุป ระสงคข ององคก รนั้ น กูลิ คและเออรวิ ค ไม ไ ด เน น ในส ว นนี้ ม ากนั ก เพี ย งแต ไ ด ย อมรับ ว า
โครงสรางขององคกรเพียงอยางเดียวไมเปนการประกันถึงการมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององคกร ดังนั้น
จึงจะตองมีการพัฒนากลไก ซึ่งจะเขามาชวยใหคนเกิดความปรารถนาที่จะทํางานและเกิดความตั้งใจที่จะทํางาน
รวมกันในการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร ในเรื่องนี้กูลิคและเออรวิคไมไดเสนอแนวทางที่ทําใหเกิดสภาวะของ
การมีความตั้งใจในการทํางานรวมกันของคน เพียงแตเสนอแนะวา ควรจะตองมีการใหความสําคัญของหนาที่
การบริหารงานบุคคล เชน การคดเลือกพนักงานที่มีความรูความสามารถ การทําใหพนักงานมีความรูสึกวางาน
นั้นเปนอาชีพอยางหนึ่งซึ่งสามารถที่จะกาวตอไปได และการทํางานใหพนักงานปฏิบัติงานอยางเต็มใจ
การพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพ เปนการพัฒนากระบวนการ การจัดการสุขภาพของชุมชนเอง โดยที่คน
ในชุมชนหรือตัวแทนภาคีเครือขายสุขภาพในพื้นที่ เขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมดานสุขภาพตั้งแต
เริ่มตนการคนหาปญหา การดําเนินกิจกรรมการพัฒนาดานสุขภาพ การประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้ง
กําหนดอนาคตดานสุขภาพดวยกัน และมีนวัตกรรมตางๆ ไดดวยตนเอง โดยเนนกระบวนการการมีสวนรวมของ
คนในชุมชนมากที่สุด ภายใตแนวคิด “ชุมชน/ทองถิ่นเปนเจาของ สุขภาวะชุมชน” และที่สําคัญมีการสราง
เครือขายวิสาหกิจชุมชนเพื่อใหเ กิดความยั่งยืน มุงเนนการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของครอบครัว มีนโยบาย
สาธารณะที่เอื้อตอสุขภาพดี ชุมชนสุขภาพดี สิ่งแวดลอมดี และแกไขปญหาความยากจน
นอกจากแนวทางการดําเนินงานที่ไดมาจากการกําหนดทิศทางของทางราชการแลว ยังมีความจําเปน
ที่จะตองนําแนวคิดและทฤษฎีตางๆมารวมในการกําหนดกรอบและทิศทางการดําเนินงานดวยซึ่ง จากการศึกษา
ทฤษฎีกระบวนการบริหารแบบ POSDCoRB แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน แนวคิดเรื่องตําบลจัดการ
สุขภาพ แนวคิดการดําเนินงานตําบลจัดการสุขภาพ แนวคิดการพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน เกณฑการ
ประเมินตําบลจัดการสุขภาพ สามารถแสดงความเชื่อมโยงของการดําเนินงานไดดังภาพ
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ภาพที่ 4 กรอบแนวคิดการดําเนินงานตําบลจัดการสุขภาพ

ขอเสนอแนะ
1. องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีบทบาทสําคัญทั้งเปนแกนนํา
2. องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองใหการสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมชุมชนที่มีสวนผลักดันใหเกิด
การพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพ
3. องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองพัฒนาระบบขอมูลไวเปนศูนยกลางของชุมชน
3. ชุมชนมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
4. องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองประสานความรวมมือกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกในการพัฒนา
5. ชุมชนตองมีการยกยองเชิดชูบุคคลที่สามารถสรางผลงานที่เปนที่ยอมรับ เพื่อสรางขวัญและกําลังใจ
ใหกับบุคคลทํางานในพื้นที่ เพื่อใหเกิดการพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพอยางยั่งยืนตลอดไป
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