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บทคัดย่อ 
 ความต้องการการนิเทศการสอนของครูผู้สอนโรงเรียนบ้านขี้เหล็กโนนจาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2  โดยก าหนดแนวทางในการ จัดการศึกษา ต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
พัฒนาตนเองได้ และถือ ว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด ครูผู้สอนและผู้จัดการศึกษาจะต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเป็นผู้ช้ี
นาผู้ถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผู้ช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนในการแสวงหาความรู้จากสื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ พร้อมกับให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักเรียนเพื่อน าข้อมูลเหล่านั้นไปสร้างสรรค์ความรู้ของตน (กระทรวงศึกษาธิการ กรม
วิชาการ.2545การนิเทศการศึกษาจึงนับว่ามีความส าคัญและเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการพัฒนาการศึกษาที่จะท าให้การศึกษา
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้โรงเรียนซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาโดยตรง จึงควรต้องมี
การนิเทศภายในที่สามารถให้ค าแนะน า ช่วยเหลือและร่วมแก้ปัญหาของผู้บริหาร ครูและผู้เกี่ยวข้อง สามารถสนองความ
ต้องการเพื่อให้เกิดขวัญและก าลังใจ โดยกระบวนการนิเทศจ าเป็นต้องศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการการนิเทศของครู 
เพื่อจะได้จัดการนิเทศตามความต้องการของผู้รับการนิเทศ ตามหลักส าคัญบางประการของการนิเทศการศึกษาคือให้สนอง 
ความต้องการของครู (ณัฐธินีย์ เปียทอง . 2543 : 3) 
 
บทน า 
 ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ วันศุกร์ที ่12 กันยายน 2557 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบ 
และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบ
อาชีพและดารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้น การ
เรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้า และพัฒนากาลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้าน
การเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาคนให้มีความเป็นมนุษย์และพัฒนามนุษย์และการ
พัฒนาให้มนุษย์สามารถร่วมกันกับมนุษย์ อยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา จะเห็นว่าการศึกษามี
ความหมายคือเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ และเป็นการพัฒนาบุคคลผู้ศึกษาเองให้มีความคิด ความประพฤติ
ทัศนคติ ค่านิยม และคุณธรรม ซึ่งทั้งสองมิติแห่งความหมายนี้แยกกันไม่ได้ ตรงกันข้ามจะต้องควบคู่กันไปเพราะเมื่อบุคคล
หนึ่งมีความรู้ แต่มีความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยม และคุณธรรม ที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ที่จะน าไปสู่การใช้ความรู้ในทางที่ไม่
ท าประโยชน์ต่อท้ังตนเองและส่วนรวมได้ การศึกษานั้นเป็นเรื่องของทุกคน และไม่ใช้ในเวลาใดเวลาหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของทุก
คน การศึกษานับว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด การศึกษานับว่าเป็นปัจจัยที่ 5 ของการด าเนินชีวิตของคนทุกคน การศึกษาคือการ
สร้างคนให้มีความรู้ ความสามารถมีทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นมีลักษณะนิสัยจิตใจที่ดีงาม มีความพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อตนเองและ
สังคม จะเห็นได้ว่าการศึกษาคือปัจจัยที่จะช่วยแก้ปัญหาทุก ๆ ด้านของชีวิตและเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดของชีวิตในโลกที่มี
กระแสความเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบให้วิถีด ารงชีวิตต้องเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน การศึกษายิ่งมีบทบาทและความจ าเป็นมากขึ้นด้วย การศึกษาท่ีจะช่วยให้ทุกคนมีชีวิตที่ดี มีความสุข 
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสังคมสมัยนี้ต้องเรียนกันอย่างน้อย 12 ปี จึงจะเพียงพอกับความต้องการและความจ าเป็น ที่ จะ
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ยกระดับ คุ ณ ภาพชี วิ ต ให้ ดี ขึ้นพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้
บัญญัติไว้ว่า มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติ ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้ง
ด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษา การ
ประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือทีว่่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551)ดังนั้นการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพนั้น จะต้องใช้กระบวนการการ
นิเทศที่มีประสิทธิภาพทั้งด้านบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน การนิเทศ
การศึกษาจึงเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ที่จะมุ่งพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในสถานศึกษา เพราะ
เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของครูให้เอื้อต่อความส าเร็จทางการเรียนของนักเรียน การเปลี่ยนแปลง
ความรู้ เจตคติ ซึ่งเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึก และพฤติกรรมส่วนบุคคล จุดมุ่งหมายของการนิเทศภายในสถานศึกษา คือ มุ่ง
พัฒนาบุคลากรให้ได้รับความรู้ความสามารถในการพัฒนางาน ปฏิบัติงาน ซึ่งหมายถึงการเรียนการสอนโดยปรับปรุงเทคนิค
วิธีการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2547)ความส าคัญของการนิเทศช่วยให้ครู
มีความเช่ือมั่นในตนเองถ้าครูยังมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ในห้องเรียน ครูก็จะ เป็นบุคคลที่ท าหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบ
และจะมีความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานทุกด้าน สนับสนุนให้ครูสามารถประเมินผลการทางานได้ด้วยตนเองครูสามารถ
มองเห็นด้วยตนเองว่าตนเองประสบผลส าเร็จในการสอนได้มากน้อยเพียงใดช่วยครูได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
ครูผู้สอนแต่ละคนสามารถสังเกตการท างานหรือการสอนของครูคนอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงการสอนของตน นอกจากนี้จะมีการ
แลกเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์การสอนและรับเอาวิธีการใหม่ ๆ จากครูคนอื่นไปทดลองใช้รวมทั้งเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือให้การ
สนับสนุนแก่ครูคนอ่ืน ๆ ด้วยกระตุ้นครูให้มีการวางแผนจัดท า จุดมุ่งหมายและแนวปฏิบัติไปพรอ้ม ๆ กันครูแต่ล่ะคน สามารถ
ให้ความช่วยเหลือเพื่อนครูด้วยกัน เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาการสอนอย่างกว้าง ๆ ภายในโรงเรียน การวา งแผนฝึก หรือ
ให้บริการการเสริมวิชาการการพัฒนาหลักสูตรและการกระตุ้น ให้ครูผู้สอนท า งานวิจัยที่เกี่ยวกับช้ันเรียน รวมทั้งการมีส่วน
ร่วม ในการปฏิบัติงานของครูกับกลุ่ม และช้ีให้เห็นความสามารถในการควบคุมและจัดการความน่าเช่ือถือและความเป็น
วิชาการ ของครูคนนั้นได้เป็นอย่างดี เป็นกระบวนการที่ท้ าทายความสามารถของครูให้มีความคิดเชิงนามธรรมสูงขึ้นในขณะ 
ปฏิบัติงาน ครูผู้สอนจะได้รับข้อมูลย้อนกลับซึ่งเป็นผลมาจากผลการประเมิน ข้อมูลเหล่านี้จะสะท้อนให้เห็นข้อดีและข้อเสีย 
ของการปฏิบัติงาน รวมทั้งแนวคิดหลายแนวทางที่จะใช้เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งวิธีการดังกล่าว 
จะเป็นวิธีการหนึ่งที่ท้าทายและช่วยพัฒนาแนวคิดเชิงนามธรรมของครูให้สูงขึ้นด้วย (สุทธนู ศรีไสย์. 2549) 
 
ความส าคัญ ของการนิเทศการศึกษา 
 การนิเทศการศึกษา หมายถึง การให้ความช่วยเหลือ แนะน า หรือปรับปรุงทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษาเพื่อให้สามารถด า เนินงานของตนไปได้ด้วยดี โดยผู้นิเทศควรเอาใจใส่ ในการส ารวจตรวจสอบเพื่อดูแลแนะน า
การจัดการเรียนการสอนของบุคลากรในสถานศึกษา ให้มีความสามารถในการท งานอย่างดีมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความส าคัญ
และจ าเป็นดังนี ้(อัญชลีธรรมะวิธีกุล,2009,Online) 
 1. สภาพสังคมเปลี่ยนไปทุกขณะ การศึกษาจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมด้วย 
การนิเทศการศึกษาจะช่วยท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงข้ึนในองค์การที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
 2. ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพิ่มขึ้นโดยไม่หยุดยั้ง แม้แนวคิดในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ก็เกิดขึ้นใหม่อยู่
ตลอดเวลา การนิเทศการศึกษาจะช่วยท าให้ครูมีความรู้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 3. การแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาขึ้นจ าเป็นต้องได้รับการช้ีแนะหรือการ
นิเทศการศึกษาจากผู้ช านาญการโดยเฉพาะ จึงจะท าใหแ้ก้ไขปัญหาหาไดส าเร็จลุล่วง 
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 4. การศึกษาของประเทศเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ จะต้องมีการควบคุมดูแลด้วยระบบ      
การนิเทศการศึกษา 
 5. การศึกษาเป็นกิจกรรมที่ซับซ้อน จ าเป็นที่จะต้องมีการนิเทศ เพื่อเป็นการให้บริการแก่ครูที่มีความสามารถต่าง ๆ 
กัน 
 6. การนิเทศการศึกษาเป็นงานที่มีความจ าเป็นต่อความเจริญงอกงามของครู แม้ว่าครูจะได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี
แล้วก็ตาม แต่ครูก็จะต้องปรับปรุงฝึกฝนตนเองอยู่เสมอในขณะที่ท างานในสถานการณ์จริง 
 7. การนิเทศการศึกษา มีความจ าเป็นต่อการช่วยเหลือครูในการเตรียมการจัดกิจกรรม 
 8. การนิเทศการศึกษามีความจ าเป็นต่อการท าให้ครูเป็นบุคคลที่ทันสมัยอยู่เสมอเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมที่มีอยู่เสมอจากความส าคัญข้างต้นท าให้เราต้องมีการนิเทศซึ่งเปรียบเสมือนกระจก ที่สะท้อนการกระท าบุคลากรใน
สถานศึกษาว่าท าได้ดีมากน้อยเพียงใด เมื่อเทียบกับสถานศึกษาอื่นๆหรือเทียบกับเกณฑ์แล้วได้มาตรฐานหรือไม่  จึงไม่ควร
มองข้ามการนิเทศหรือท าแบบขอไปทีเพราะการนิเทศที่ดีจะท าให้บุคลากรในสถานศึกษาพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้อง
เหมาะสมตามความมุ่งหมายที่แท้จริงของการนิเทศ 
 
ความมุ่ง หมายของการนิเทศการศึกษา 
 ความมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาท่ี สงัด อุทรานันท์ (2530) กล่าวไว้มีดังนี้ 
 1. การนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาคน หมายถึง การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการท างานร่วมกันกับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ครูและบุคลากร ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น 
 2. การนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนางาน หมายถึง การนิเทศการศึกษาตามเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่ผู้เรียนซึ่งเป็นผลผลิต
จากการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเหตุนี้การนิเทศที่จัดขึ้นจึงมีจุดมุ่งหมายที่จะ พัฒนางาน 
คือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีขึ้น 
 3. การนิเทศการศึกษาเพื่อสร้างการประสานสัมพันธ์ หมายถึง การนิเทศการศึกษา เป็นการสร้างการประสาน
สัมพันธ์ ระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ซึ่งเป็นผลมาจากการท างานร่วมกัน รับผิดชอบร่วมกันมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ ง
กันและกัน ซึ่งไม่ใช่เป็นการท างานภายใต้การถูกบังคับและคอยตรวจตราหรือคอยจับผิด 
 4. การนิเทศการศึกษาเพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ หมายถึง การจัดกิจกรรมการนิเทศที่มุ่งให้ก าลังใจแก่ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของการนิเทศ เนื่องจากขวัญและก าลังใจเป็นสิ่งส าคัญ
ที่จะท าให้บุคคลมีความตั้งใจท างาน หากนิเทศไม่ได้สร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานแล้ว การนิเทศการศึกษาก็ย่อม
ประสบผลส าเร็จได้ยาก เนื่องจากการนิเทศจะต้องมีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้นิเทศและผู้ถูกนิเทศจึงจ าเป็นต้องพิจารณา
บุคคลที่จะท าการนิเทศอย่างดีเพื่อให้ประสานสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทั้ง 2ฝาย ซึ่งปัจจุบันเราทราบดีว่าผู้ที่ท าการนิเทศการ
สอนไม่จ าเป็นต้องเป็นศึกษานิเทศก์เสมอไปบุคคลอื่นที่มีความรู้ ผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา หรือแม้แต่เพื่อน
ครูก็สามารถท าหน้าท่ีนี้ได้ แต่จะท าหน้าท่ีของการนิเทศได้ครบถ้วนไม่เท่ากัน จึงขอกล่าวถึงหน้าที่การนิเทศไว้ให้เป็นแนวทาง
ประกอบการพิจารณาในหัวข้อถัดไป 
 
หน้าที่ของศึกษานิเทศ 
 หน้าท่ีของศึกษานิเทศมีผู้กล่าวไว้หลายคน เช่น แฮริส กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) (2548) และคณะกรรมการคุรุสภา (2549) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 แฮริส (Harris)ได้แบ่งหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ไว้ 5 ข้อดังนี้(อัญชลีธรรมะวิธีกุล,2009,Online) 
 1. หน้าที่ทางการสอน (Teaching Function) เป็นหน้าที่หลัก ศึกษานิเทศก์จะต้องท างานที่เกี่ยวกับการสอน
โดยตรง น่ันคือช่วยเหลือ แนะน า เกี่ยวกับวิธีการสอนที่ดีให้กับครู รวมตลอดถึงการวัดและประเมินผลด้วย 
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 2. หน้าที่จัดบริการ (Special Service Function) เป็นการช่วยเหลือแนะน าเกี่ยวกับการบริการให้แก่นักเรียน
โดยตรง ได้แก่ หน่วยสุขภาพพลานามัย การแนะแนว บริการจิตบ าบัด และสันทนาการเป็นต้น 
 3. หน้าท่ีจัดอ านวยการ (Management Function) เป็นการช่วยเหลือในเรื่องการจัดด าเนินงานในด้านธุรการทั่วไป 
เกี่ยวข้องกับคณะบุคคล เป็นการเกี่ยวพันโดยทางอ้อมกับการเรียนการสอน 
 4. หน้าท่ีการนิเทศ (Supervision Function) เป็นงานเกี่ยวกับการนิเทศการติดต่อประสานงานเป็นงานที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการเรียนการสอน ศึกษานิเทศก์จะท างานร่วมกับครู 
 5. หน้าที่บริหารงานทั่วไป (General Administration Function) เป็นหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารในโรงเรียน      
ทั่ว ๆ ไป ท่ีศึกษานิเทศก์จะช่วยเหลือโรงเรียน โดยส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 
ได้ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติของศึกษานิเทศก์ (2548) ไว้ดังนี้(อัญชลีธรรมะวิธีกุล
,2009,Online) 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับงานวิชาการ และงานนิเทศการศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานการศึกษา 
ค้นคว้าทางวิชาการ และวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 1. การนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการเรียนรู้ มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ พัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
 2. การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อจัดท าเป็นเอกสาร คู่มือ และสื่อใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ครูได้ใช้ใน
การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
 3. การวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และ
เผยแพร่แก่ผู้บริหาร สถานศึกษา ครูและผู้สนใจทั่วไป 
 4. การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูล และสารสนเทศในการวางแผนนิเทศและพัฒนางานทาง
วิชาการ 
 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 คณะกรรมการคุรุสภา (2549) ได้ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ ดังนี้ ผู้ประกอบวิชาชีพ
ศึกษานิเทศก์ ต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้(อัญชลีธรรมะวิธีกุล, 2009,Online) 
  1. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา 
  2. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้รับการนิเทศ 
  3. มุ่งมั่น พัฒนาผู้รับการนิเทศให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
  4. พัฒนาแผนการนิเทศให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 
  5. พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงขึ้นเป็นล าดับ 
 6. จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้รับการนิเทศ 
  7. รายงานผลการนิเทศการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 
  8. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
  9. ร่วมพัฒนางานกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ 
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  10. แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
  11. เป็นผู้น าและสร้างผู้น าทางวิชาการ 
  12. สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์จากหน้าท่ีข้างต้นจะเป็นแนวทางให้ท้ังผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ
เตรียมตัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาเองถ้าจะท าการนิเทศบุคลากรในสถานศึกษาก็สามารถศึกษา     
จากหน้าท่ีที่ศึกษานิเทศต้องกระท าได้ แต่ควรอยู่ในหลักเกณฑ์ของการนิเทศที่ถูกต้องด้วย 
 
หลักส าคัญ ของการนิเทศการศึกษา 
 หลักการนิเทศนี้มีผู้ก าหนดไว้หลายคนแตกต่างกัน โดยจะยกตัวอย่างหลักการของต่างประเทศ และหลักการ       
ในประเทศให้เป็นแนวทางในการพิจารณาดังนี้ บริกส์ และจัสท์แมน (Briggs and Justman) ได้เสนอหลักการนิเทศส าหรับ   
ไว้ดังน้ี(อัญชลีธรรมะวิธีกุล2009,Online) 
 1. การนิเทศการศึกษาต้องเป็นประชาธิปไตย 
 2. การนิเทศการศึกษาจะต้องเป็นการส่งเสริม และการสร้างสรรค์ 
 3. การนิเทศการศึกษาควรจะต้องอาศัยความร่วมมือของวิทยากรหลายคนมากกว่าที่จะแบ่งผู้นิเทศออกเป็น
รายบุคคล 
 4. การนิเทศการศึกษา ควรตั้งอยู่บนรากฐานของการพัฒนาวิชาชีพมากกว่าจะเป็นความสัมพันธ์ส่วนบุคคล 
 5. การนิเทศการศึกษา จะต้องค านึงถึงความถนัดของแต่ละบุคคล 
 6. จุดมุ่งหมายสูงสุดของการนิเทศการศึกษา คือหาทางช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความสามารถตามความมุ่งหมาย
ของการศึกษา 
 7. การนิเทศการศึกษาจะต้องเกี่ยวข้องอยู่กับการส่งเสริมความรู้สึกอบอุ่นให้แก่ครู และการสร้างมนุษย์สัมพันธ์อันดี
ระหว่างหมู่คณะ 
 8. การนิเทศการศึกษาควรเริ่ม ต้นจากสภาพการณ์ปัจจุบันท่ีประสบอยู่ 
 9. การนิเทศการศึกษาควรเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้า และความพยายามของครูให้สูงขึ้น 
 10. การนิเทศการศึกษาควรเป็นการส่งเสริมและปรับปรุงสมรรถวิสัย ทัศนคติ และข้อคิดเห็นของครูให้ถูกต้อง 
 11. การนิเทศการศึกษา พยายามหลีกเลี่ยงการกระท าอย่างเป็นพิธีการมาก ๆ 
 12. การนิเทศการศึกษาควรใช้เครื่องมือ และกลวิธีง่าย ๆ 
  13. การนิเทศการศึกษาควรตั้งอยู่บนหลักการและเหตุผล 
  14. การนิเทศการศึกษาควรมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน และสามารถประเมินผลได้ด้วยตนเอง 
 วิจิตร วรุตบางกูร และคณะ ได้เสนอแนะหลักส าคัญในการนิเทศการศึกษาไว้ดังนี้ (อัญชลีธรรมะวิธีกุล , 
2009,Online) 
  1. หาทางให้ครูรู้จักช่วยและพึ่งตัวเอง ไม่ใช่คอยจะอาศัยและหวังพ่ึงศึกษานิเทศก์หรือคนอ่ืนตลอดเวลา 
  2. ช่วยให้ครูมีความเช่ือมั่นในตนเอง สามารถท่ีจะวิเคราะห์และแยกแยะปัญหาต่าง ๆด้วยตนเองได้ 
  3. ต้องทราบความต้องการของครูแล้ววางแผนการนิเทศเพื่อตอบสนองความต้องการนั้น ๆ 
  4. ศึกษาปัญหาต่าง ๆ ของครูและท าความเข้าใจกับปัญหานัน้ ๆ แล้วพิจารณาหาทางช่วยแก้ไข 
  5. ชักจูงให้แยกแยะและวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน 
  6. การแก้ไขเกี่ยวกับการเรียนการสอนควรเปิดโอกาสลงมือกระท าเองให้มากท่ีสุด 
  7. รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของครูมาพิจารณาร่วมกัน 
  8. ช่วยจัดหาแหล่งวิทยากรอุปกรณ์การสอนตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ให้แก่ครู 
  9. ช่วยจัดหาเอกสาร หนังสือ และต าราต่าง ๆ ให้แก่ครู 
  10. ช่วยให้ครูรู้จักจัดหาหรือจัดท าวัสดุอุปกรณ์การสอนที่ขาดแคลนด้วยตนเอง โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นที่มีอยู่ 
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  11. หาทางให้สถานศึกษา ชุมนุมชน และหน่วยงานท่ีใกล้เคียง มีความสัมพันธ์กันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
  12. ต้องยอมรับนับถือบุคลากรที่ร่วมงานในโรงเรียนนั้น ๆ และแสดงให้เขาเห็นว่าเขามีความส าคัญในสถานศึกษา
นั้น ๆ ด้วย 
  13. ช่วยให้ครูได้แถลงกิจกรรม และผลงานต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้ชุมชนทราบโดยสม่ าเสมอ 
  14. ต้องท าความเข้าใจกับผู้บริหารสถานศึกษาในส่วนท่ีเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกันและกัน 
  15. ช่วยประสานงานระหว่างสถานศึกษากับองค์การหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  16. รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเห็นว่าเป็นประโยชน์มาท าการวิเคราะห์และวิจัย 
  17. ท าเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ของการศึกษาอย่างแจ่มแจ้ง เพื่อจะได้ให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวเป็นแนวทาง
ให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรภายในสถานศึกษาร่วมมือร่วมใจกันในการจัดท าสถานศึกษาของตนเองดูดีมีประสิทธิภาพ 
พร้อมรับการนิเทศจากศึกษานิเทศก์และบุคคลอื่นที่มีส่วนร่วมในสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองนักเรียน หรือคนในชุมชน 
 
ประเภทของงานนิเทศการศึกษา 
นิเทศการศึกษา อาจแบ่งออกตามวิธีปฏิบัติงานเป็น 4 ประเภท(อัญชลีธรรมะวิธีกุล,,Online) 
 1. การนิเทศเพื่อการแก้ไข (Correction) เป็นการนิเทศที่เกิดจากการพบข้อผิดพลาดและบกพร่องก็ให้หาทางช่วย
แก้ไขโดยวิธีการต่าง  
  2. การนิเทศเพื่อป้องกัน (Preventive) เป็นการนิเทศที่พยายามหาวิธีการต่าง ๆ มาด า เนินงานเพื่อป้องกันปัญหา
ต่าง ๆ  
 3. การนิเทศเพื่อก่อ (Construction) เป็นการนิเทศที่เกิดจากความพยายามที่จะกระท าในทางที่เหมาะสมเพื่อความ
เจริญเติบโตในอนาคต เช่น การใช้ระเบียบวิธีสอนที่ดีเป็นประจ า ช่วยให้ก าลังใจช่วยกระตุ้นให้ครูท างานด้วยความ
กระฉับกระเฉง 
 4. การนิเทศเพื่อการสร้างสรรค์ (Creation) เป็นการนิเทศที่พยายามจะคิดสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดมีขึ้นใน
โรงเรียน การนิเทศทั้ง 4 ประเภทจะช่วยท าให้การศึกษามีประสิทธิภาพอีกทั้งยังป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาทางผู้ปกครองนักเรียน ปัญหาในชุมชนเพียงแต่ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนรับฟังและช่วยการแก้ปัญหาต้องเหมาะสม 
 
กระบวนการนิเทศการศึกษา 
 กระบวนการนิเทศการศึกษา (อัญชลีธรรมะวิธีกุล , 2009,Online) หมายถึงการด าเนินการในการนิเทศให้ได้รับ
ความส าเร็จ ซึ่งแฮริส (Harris) ได้ก าหนดขั้นตอนของนิเทศการศึกษาไว้ ดังนี้ 
 1. ขั้นวางแผน (Planning) ได้แก่ การคิด การตั้งวัตถุประสงค์ การคาดการณ์ล่วงหน้าการก าหนดตารางงาน การ
ค้นหาวิธีปฏิบัติงาน และการวางโปรแกรมงาน 
 2. ขั้นการจัดโครงการ (Organizing) ได้แก่ การตั้งเกณฑ์มาตรฐาน การรวบรวมทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งคนและวัสดุ
อุปกรณ์ ความสัมพันธ์แต่ละขั้น การมอบหมายงาน การกระจายอ านาจตามหน้าที่ โครงสร้างขององค์การ และการพัฒนา
นโยบาย 
 3. ข้ันการน าเข้าสู่การปฏิบัติ (Leading) ได้แก่ การตัดสินใจ การเลือกสรรบุคคล การจูงใจให้มีก าลังใจคิดริเริ่มอะไร
ใหม่ ๆ การสาธิต การจูงใจ และให้ค าแนะน า การสื่อสาร การกระตุ้น ส่งเสริมก าลังใจ การแนะน าใหม่ ๆ และให้ความสะดวก
ในการท างาน 
 4. ข้ันการควบคุม (Controlling) ได้แก่ การสั่งการ การให้รางวัล การลงโทษ การให้การต าหนิ การไล่ออก และการ
บังคับให้กระท า ตาม 
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  5. ขั้นประเมินผล (Appraising) ได้แก่ การตัดสินการปฏิบัติงาน การวิจัย และการปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ส าคัญคือ
พิจารณาผลงานในเชิงปฏิบัติว่าได้ผลมากน้อยเพียงใด และวัดผลด้วยการประเมินอย่างมีแบบแผน มีความเที่ยงตรง ทั้งนี้ควร
จะมีการวิจัยด้วยขั้นตอนข้างต้นเป็นกระบวนการที่จะน าความส าเร็จในการปรับปรุงการศึกษา 
 
สรุป 
 ความต้องการการนิเทศการสอนของครูผู้สอนโรงเรียนบ้านขี้เหล็กโนนจาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ได้สรุปผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์ และจากการซัก ถาม 
จ านวน 5 ด้าน คือ 1) ด้านการพัฒนาหลักสูตร 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน 3) ด้านสื่อการเรียนสอน 4) ด้านการวัดผล
ประเมินผล 5) ด้านการพัฒนาบุคลากรทางการสอ น ในแต่ละด้านปรากฏผล ดังนี้ 
 1. ด้านการพัฒนาหลักสูตร ความต้องการของครูผู้สอน ให้น าผลการประเมินหรือการวิจัย มาปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร แนะน าเอกสารการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาหลักสตูร การวิจัย หรือการประเมินผลการใช้ หลักสูตร แนะน าใหค้รูเลือก
เนื้อหาสาระการ เรียนรู้ให้เหมาะสมกับหลักสูตรเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ด้านหลักสูตร มีการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์
หลักสูตร การจัดท าเอกสารประกอบหลกัสูตร และคู่มือ เช่น ชุดการสอน บันทึกการสอ น และประชุมอบรมเพื่อส่งเสรมิเข้าใจ 
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนให้เหมาะสมกบสภาพสังคมและท้องถิ่น 
  2. ด้านการจัดการเรียนการสอน ความต้องการของครูผู้สอนคือ การท าวิจัยในช้ันเรียน การจัดการเรียนการสอนที่
ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ การส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ และภูมิปัญญาท้องถิ่น การให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการสอน
ตามหลักสูตรการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และ
การใช้เทคนิควิธีการสอนอย่างหลากหลายให้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
  3. ด้านสื่อการเรียนการสอน ความต้องการของครูอยากให้มี การอบรมให้ความรู้เรื่องการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
การจัดศูนย์บริการสื่อการเรียนการสอนภายในโรงเรียนอย่างมีระบบ จัดให้มีการศึกษาดูงานเกี่ยวกับสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียน
การสอน การให้ครูประเมินและรวบรวมปัญหาเกี่ยวกับการใช้สื่อวัสดุปรับปรุงแก้ไขและ การน าวัสดุในท้องถิ่นมาผลิตสื่อการ
สอน  
  4. ด้านการวัดผลประเมินผล ความต้องการของครู อยากให้มีการสร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ การน า
ผลการประเมินไปปรับปรุงการเรียนการสอน หลักการและวิธีการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริง การวางแผนการประเมินผลควบคู่ไปกับกิจกรรมการเรียนการสอน และการจัดท าคุณภาพของเครื่องมือวัดผล
ด้วยตนเอง  
  5. ด้านการพัฒนาบุคลากรทางการ สอน ให้โรงเรียนจัดบริการให้ความรู้การวิจัยเชิงปฏิบัติการและการวัด ผล
ประเมินผลช้ันเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ การจัดมอบรางวัล แก่ครูที่มีผลงานดีเด่นใน
แต่ละกลุ่มสาระ จัดให้มีการได้รับขวัญ ,ก าลังใจ และจัดสวัสดิการให้บุคลากรในโรงเรียน จัดให้มีการประชุม/สัมมนาทาง
วิชาการทุกสัปดาห์/เดือน และการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการในและนอกสถานท่ี 
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การพัฒนาการศึกษาไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ภายใต้กรอบไทยแลนด์ 4.0 
The Development of Thai Education to the 21st Century under 

the Framework of Thailand 4.0 
 

จักรภพ ทองสุวรรณ 
Chakrapop Thongsuwan 

 

บทคัดย่อ 
การพัฒนาการศึกษาไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ภายใต้กรอบไทยแลนด์ 4.0 คือจุดเริ่มต้นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีซึ่งเป็นกา

ราขับเคลื่อนไปสู่ความ มั่นคง มั่งคั่ง พอเพียง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งผู้เขียนได้ท าการค้นคว้าศึกษาและน าเสนอใน
ประเด็นส าคัญ 3 ประเด็นด้วยกันดังนี้คือ 1) เตรียมความพร้อมทางด้านการศึกษาเพื่อก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 2) การจัดการ
ศึกษาและการจัดการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 และ 3) การพัฒนาคนให้มีทักษะหลากหลาย (Multi Skill) ซึ่งหวังว่าจะเป็น
ส่วนส าคัญต่อการพัฒนาระบบการศึกษาของไทยให้มีประสิทธิภาพ และมีความมั่นคงทางด้านความรู้ต่อไปในอนาคต 
 
ค าส าคัญ: การจัดการศึกษา การจัดการศึกษาของไทยยุค 4.0 การศึกษาไทยศตวรรษที่ 21 
 
Abstract 
 The development of Thai education to the 21st century under the framework of Thailand 4.0 is 
the beginning of a 20-year national strategy that is driven to prosperity, prosperity and sustainability. The 
author has conducted research and presented on three main issues as follows: 1) Prepare for education 
to enter Thailand 4.0. 2) Education and learning management in Thailand 4.0. And 3) Multi Skill 
Development, which is expected to play an important role in the development of Thai education system. 
And the knowledge security in the future. 
 
Keywords : Educational Management, Educational Management, Thai Era, 4.0, Thai 21st Century 
       Education 
 
บทน า 

ประเทศไทยได้มีการพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม สังคมและเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่โมเดลไทยแลนด์ 1.0     
ซึ่งเนน้ภาคการเกษตรเป็นหลักไปสู่การพัฒนาเป็นไทยแลนด์ 2.0 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมเบาและก้าวเข้าสู่
โมเดลไทยแลนด์ 3.0 ที่มุ่งเน้นไปท่ีการพัฒนาอุตสาหกรรมหนักเป็นหลัก แต่ทว่าภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 3.0 ที่ผ่านมานั้นต้อง
เผชิญกับดักที่ส าคัญท าให้ไม่อาจน าพาประเทศให้มีการพัฒนาไปมากกว่าที่เป็นอยู่ได้มากนัก ประเทศไทยได้มีการปรับเปลี่ยน
โมเดลทางด้านเศรษฐกิจอยู่หลายครั้งตั้งแต่โมเดลไทยแลนด์ 1.0 จนถึง 3.0 ที่ต้องเผชิญกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง 
และความเหลื่อมล้ าของความมั่งคั่ง กับความไม่สมดุลในการพัฒนา ซึ่งเป็นประเด็นที่ท้าทายในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ
และการศึกษาเพื่อก้าวข้ามจากไทยแลนด์ 3.0 ไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เกิดจากความเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติกับแผนพัฒนาฯ      
ฉบับที่ 12 ในสภาพปัญหาอันเป็นที่มาของแนวคิดการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แก่ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่อง        
มีแผนพัฒนาและแผนยุทธศาสตร์ที่หลากหลาย การจัดสรรและการใช้งบประมาณแบบแยกส่วน การก าหนดอนาคตชาติ
กระท าโดยภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ และประเทศพัฒนาแล้วจะมียุทธศาสตร์ชาติโดยกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี          
(พ.ศ. 2560 – 2579) คือ ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ การจะพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สามารถสร้างรายได้ระดับสูง และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคงเสมอภาค และเป็นธรรม                  
(พรชัย เจดามาน และคณะ, 2559) ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ ไทยแลนด์ 4.0 เป็นความมุ่งมั่นที่ต้องการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ปัจจุบันนั้น
ประเทศไทยยังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ท ามากได้น้อย” ต้องปรับเปลี่ยนเป็น “ท าน้อยได้มาก” การขับเคลื่อนให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน 3 มิติส าคัญคือ 1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 2) เปลี่ยนจาก
การขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม           
และ 3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน (เกษม เมษินทรีย์, 2559) 

การศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 (Education 4.0) คือการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นสอนให้นักเรียนนักศึกษาใช้องค์
ความรู้ที่มีอยู่ในทุกหนแห่งบนโลกน ามาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ตอบสนองความต้องการของ
สังคม ซึ่งในความเป็นจริงในปัจจุบันการเรียนการสอนยังคงห่างไกลในหลายมิติ เช่น ไม่เคยสอนให้ผู้เรียนได้คิดเองท าเอง โดย
ส่วนใหญ่แล้วมักสอนให้ท าโจทย์แบบเดิม ๆ อีกประการหนึ่งก็คือ ผู้เรียนเริ่มไม่รู้จักสังคม ส่วนใหญ่ใช้เวลาไปกับโลกออนไลน์ 
เช่น การเล่นเกมส์ การช้อปปิ้ง การเล่นเฟสบุค ไลน์ อินสตราแกรม การแชท ซึ่งเป็นสังคมมายา หากมองในแง่ของเทคโนโลยี
แล้วเทคโนโลยีไม่ได้ผิด แต่เหรียญมีสองด้านเทคโนโลยีก็เช่นเดียวกัน (พรชัย เจดามาน และคณะ , 2559) การที่จะน าเอา
เทคโนโลยีด้านใดไปใช้ให้เกิดประโยชน์นั้นเป็นเรื่องท้าทายและความยากของผู้ที่ต้องท าหน้าที่สอนในยุคปัจจุบัน เพราะการ
สอนการเรียนในยุค 4.0 นั้นต้องปล่อยให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ด้วยตนเอง กล้าคิด กล้าที่จะผิด แต่ทั้งหมดต้อง
อยู่ในกรอบท่ีสังคมต้องการ หรือยอมรับได้ ซึ่งปัจจัยหลักท่ีต้องใช้เทคโนโลยีให้เกิดความคุ้มค่าได้แก่ 

1. การปฏิสัมพันธ์กับสังคม (Society Interaction) สามารถตอบสนองความต้องการของสังคม และการท างาน
ร่วมกับสังคมได้ ดังนั้นจึงควรมีกิจกรรมที่สนับสนุนการท างานแบบเป็นกลุ่ม หรือทีม ปัจจัยดังกล่าวหากท าได้ การศึกษา 4.0 
จะสามารถสร้างและพัฒนาคนให้มีความสามารถค้นหาความรู้ต่าง ๆ มาปะติดปะต่อและประยุกต์เข้ากับงานที่ตนเองสามารถ
ต่อยอดและพัฒนาได้  

2. การใช้อินเตอร์เน็ต (Internet) เป็นเครื่องมือท่ีส าคัญอย่างมากส าหรับการค้นหาความรู้ ดังนั้นทางด้านการศึกษา
จึงต้องสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้โดยง่าย มากกว่าการมองว่าอินเตอร์เน็ตเป็นผู้ร้าย แล้วกลัวว่าผู้เรียน
จะใช้อนิเตอร์เน็ตไปในทางที่ไม่ดี ไม่สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ 

3. ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) คือพรสวรรค์ ในหลักสูตรการเรียนการสอนนั้นควรเปิดโอกาส       
ให้ผู้เรียนกล้าที่จะคิดนอกกรอบและต่อยอดจากต าราเรียน 
 
เตรียมความพร้อมทางด้านการศึกษาเพื่อก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 

การเตรียมการศึกษาเพื่อก้าวเข้าสูไ่ทยแลนด์ 4.0 นั้นมีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องเตรียมและค านึงถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การมีบุคลากรทางการศึกษาอีกจ านวนมากที่อยู่ในระบบ 1.0, 2.0, 3.0 ซึ่งการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ      
ได้เริ่มมีการปฎิรูปการศึกษาโดยได้มีการก าหนดนโยบาย 2 ภาษา (Bilingual Policy) สร้างทักษะวิชาชีพเพื่อเศรษฐกิจ       
เชิงอุตสาหกรรม และการพัฒนาความสามารถด้านการศึกษาจัดให้มีโรงเรียนการคิดวิเคราะห์ (Thinking School)           
โดยหลักการส าคัญคือ การใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาของการศึกษา การใช้วิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ             
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การใช้คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาความสามารถทางสติปัญญาด้านการคิด การใช้เหตุผล และหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ที่เน้นการ
แก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ (พรชัย เจดามาน และคณะ, 2559)  

การเตรียมการศึกษาจะต้องมีการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ และมีขั้นตอนที่แน่ชัด จัดหลักสูตรให้ครอบคลุมคน
ทุกกลุ่ม พร้อมทั้งการปรับปรุงต าราให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงไป ครูนับว่าเป็นองค์ประกอบส าคัญ     
อย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งยังมีครูเพียงแค่ 2% เท่านั้นที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรว่าเป็นอย่างไร 
ดังนั้นสิ่งที่ควรด าเนินการคือ การปรับปรุงต าราเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร ต้องเปลี่ยนแปลงระบบการประเมินเพื่อให้
สอดคล้องกับหลักสูตร โดยเฉพาะการคิดเป็น การวิเคราะห์เป็น ตามทักษะในศตวรรษที่ 21 และการปรับปรุงครูให้ตรงกับ
ความต้องการในการน าความรู้ไปใช้ และการพัฒนาให้ผู้ เรียนสามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อน าไปใช้ควบคู่ไปด้วยกัน               
(ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์, 2559)  

อย่างไรก็ตามการปฏิรูปการศึกษาและการจัดการเรียนรู้นับว่าเป็นโจทน์ส าคัญส าหรับทุกภาคส่วนที่จ าเป็นจะต้องมี
การด าเนินการร่วมกัน เพราะจะให้ส าเร็จได้จะต้องผ่านกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ พร้อมรับกับความท้าทายความ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น ซึ่งทักษะส าคัญส าหรับคนยุคใหม่แห่งศตวรรษที่ 21 และการเป็นไทยแลนด์ 4.0 ดังกล่าวจ าเป็นต้องมี
อาศัยการบริหารจัดการ (Management) การมีทุนมนุษย์ (Human Capital) ทีมที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการศึกษาต่อไป 

 
การจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 

วาระแห่งชาติไทยแลนด์ 4.0 กลายเป็นโจทย์ส าคัญที่ทุกภาคส่วนต้องวิเคราะห์ให้รอบด้านว่าจะท าการ “อัปเกรด” 
คนในชาติอย่างไรให้เป็นคนไทย 4.0 ที่มีการเรียนรู้โดยเฉพาะองค์ความรู้และทักษะด้านดิจิทัลสมาร์ทเทคโนโลยี              
และ Internet Of Things เพื่อให้สามารถก้าวขึ้นมาเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยไปสู่เวที
เศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและในระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นประเด็นส าคัญดังต่อไปนี้ 

 
การพัฒนาคนให้มีทักษะหลากหลาย (Multi Skill) 

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีในศตวรรษที่  21 ส่งผลให้มีอาชีพและธุรกิจใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย   
ผลที่ตามมาก็คือความต้องการแรงงานที่มีองค์ความรู้ยุคใหม่ และมีทักษะหลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของ
ธุรกิจในยุคการแข่งขันเข้มข้น ยกตัวอย่างเช่น พนักงานร้านสะดวกซื้อจากเดิมที่ต้องจ ารายละเอียดและราคาสินค้าในร้านให้ได้
ปัจจุบันยังต้องเพิ่มทักษะด้านบริการออนไลน์ เช่น การรับช าระค่าสินค้าและบริการ และการรับช าระเงินด้วยกระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น (The Knowledge, 2560) หรือ สื่อมวลชนยุคดิจิทัลที่ไม่เพียงต้องเขียนข่าวได้ หากยังต้องรู้จัก
รายงานสดผ่านไลฟ์สตรีมมิง (Live Streaming) ถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอ ตัดต่อวิดีโอ และท ากราฟิกเพื่อเพิ่มโอกาสทางการ
แข่งขันในตลาดแรงงาน  

 อย่างไรก็ดีการศึกษาในห้องเรียนส่วนใหญ่ยังเน้นที่การสร้างทักษะด้านใดด้านหนึ่งเป็นหลักจึงมีภารกิจในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและผลิตภาพแรงงาน โดยมีแนวทางที่ส าคัญดังนี ้(The Knowledge, 2560) 

1. พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ และนวัตกรรมที่หลากหลาย สอดรับกับทักษะที่เป็นที่ต้องการในศตวรรษที่ 21       
และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก 

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาและต้นแบบแหล่งเรียนรู้ อาทิ ห้องสมุดมีชีวิต พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้รูปแบบ 
Discovery Museum หรือ มิวเซียมสยาม 

3. ส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่าย และสถาบันการศึกษาทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อแลกเปลี่ยน     
องค์ความรู้และบริหารจัดการองค์ความรู้ รวมถึงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
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4. จัดการความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบสื่อดิจิทัลที่หลากหลาย ตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
เช่น การจัดสัมมนาเชิงวิชาการ และเชิงปฏิบัติการการฝึกอบรม และการจัดนิทรรศการ 

5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะ สมรรถนะ และความเป็น
มืออาชีพรวมถึงพัฒนาระบบเทคโนโลยีภายในองค์กรให้มีความสมบูรณ์ ทันสมัย และเช่ือมโยงการท า�งานระหว่างหน่วยงาน
ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาระบบการเรียนการสอนของไทยนั้นได้มีการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการ
สอน หรือท่ีเรียกว่า Education 2.0 เป็นต้นมาแต่ก็ยังไม่สามารถน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ดี
เท่าที่ควร และได้มีการปรบัการเรยีนการสอนเข้าสู่ยุค 3.0 ด้วยการส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรูด้้วยตนเองจากสื่อการสอน
ทุกรูปแบบ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิทัล ผสมกับการท างานเป็นกลุ่มและปรับการสอนให้มีรูป Interactive learning        
การน าเอาสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เข้ามาเป้นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น ซึ่งคลาวด์
เป็นต้นเหตุให้รูปแบบการศึกษาศึกษากลับด้าน (Flipped Model) สิ่งที่ครูผู้สอนต้องมีความเข้าใจในเรื่องของ Life Style      
ที่เปลี่ยนแปลงไปในการเรียนรู ้การเข้าสงัคมแบบใหมก่ารเรยีนรูข้องคนรุ่นใหม่ยุคใหมซ่ึ่งเป็นยุคดจิิทัล ท่ีความรู้ล่องลอยอยู่บน
คลาวด์ ความรู้ที่เป็นเนื้อหาซึ่งมองเห็นและเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งต้องใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบ Behaviorism, Cognitivism, 
Constructivism, Connectivism โมเดลการเรียนรู้ไปสู่การค้นหา ใช้ขุมความรู้แบบดิจิทัล ความรู้บนคลาวด์เป็นหัวใจส าคัญ
ของการศึกษายุคใหม่ เมื่อเราอยากรู้อะไรก็สามารถค้นคว้าหามาเรียนรู้ได้โดยทันที ซึ่งเมื่อครูผู้สอนถามผู้เรียนสามารถก้มดู
ข้อมูลและสามารถตอบได้เลย การเรียนการสอนในวันนี้ต้องเน้นทักษะมากกว่าเนื้อหา (พรชัย เจดามาน และคณะ, 2560) 
ผู้สอนเป็นผู้บรรยาย หรือสอนหนังสือ ซึ่งผู้เรียนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่สอนได้ทันที โดยเข้าถึงกลุ่มข้อมูลการเรียนรู้      
จากคลาวด์ได้ง่ายและรวดเร็ว ผู้สอนมีเนื้อหาข้อมูลที่ถูกต้องและแน่นแม่นย า ท าให้ผู้ เรียนได้ประโยชน์อย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้น 
(ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ และคณะ, 2559)  

กรอบแนวคิดเชิงมโนทัศน์ส าหรับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (Model of 21st Century Outcomes and Support 
Systems) เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางเนื่องด้วยเป็นกรอบแนวคิดที่เน้นผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้ เรียน (Student Outcomes)    
ทั้งในด้านความรู้สาระวิชาหลัก (Core Subjects) การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หรือยุคไทยแลนด์ 4.0 ครูจะเป็นเพียงผู้สอน
อย่างเดียวไม่ได้ ต้องให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครูจะต้องออกแบบการเรียนรู้ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช (Coach) 
และอ านวยความสะดวก (Facilitator) ในการเรียนรู้ ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่ท าให้นักเรียนเกิดทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง นอกจากความรู้ในแต่ละสาขาวิชาแล้วนักเรียนต้องมีทักษะส าคัญ 3 ด้านคือ 1) ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม นั่นคือ การคิดวิเคราห์เป็น รู้จักแก้ไขปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ 2) ทักษะชีวิตและอาชีพโดยเน้นการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น มีภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ มีทักษะทางสังคม เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม และ 3) ทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี คือมีความสามารถในการใช้สื่อหรือเทคโนโลยีในการค้นคว้า ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ การรวบรวม
ข้อมูลสื่อท่ีเป็นประโยชน์ (ศศิรดา แพงไทย, 2559) 

จากสภาพแวดล้อมในปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท าให้การจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการเรียนการ
สอนต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเรือง และวรางคณาทองนพคุณ 
(2557) ได้สรุปประเด็นส าคัญของลักษณะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ไว้อย่างนา่สนใจดังนี ้

1. มนุษย์มีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกันผู้สอนจึงต้องใช้วิธีการที่หลากหลายมากยิ่งข้ึน หากผู้สอนน ารูปแบบการ
เรียนรู้แบบใดแบบหน่ึงไปใช้กับผู้เรียนทุกคนตลอดเวลา อาจท าให้ผู้เรียนบางคนเกิดอาการตายด้านทางสติปัญญา 

2. ผู้เรียนควรเป็นผู้ก าหนดองค์ความรู้ของตนเอง ไม่ใช่น าความรู้ไปใส่และให้ผู้เรียนด าเนินรอยตามผู้สอน 
3. โลกยุคใหม่ต้องการผู้เรียนซึ่งมีวินัยมีพฤติกรรมที่รู้จักยืดหยุ่น หรือปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่าง

เหมาะสม ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นแบบเผด็จการ แบบให้อิสระหรือแบบประชาธิปไตย 
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4. เนื่องจากข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบันนั้นจะทวีเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าทุก ๆ 10 ปี โรงเรียนจึงต้องใช้วิธีสอน           
ที่หลากหลายโดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ กัน 

5. ให้ใช้กฎเหล็กของการศึกษาท่ีว่า “ระบบท่ีเข้มงวดจะผลิตคนที่เข้มงวด” และ “ระบบที่ยืนหยุ่นจะผลิตคนที่รู้จัก
ยืดหยุ่น” 

6. สังคมหรือชุมชนที่มั่นคง ร่ ารวยด้วยข้อมูลข่าวสาร ท าให้การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ในหลาย ๆ สถานที่ทุกที ่  
ทุกเวลา 

7. การเรียนรู้แบบเจาะลึก (Deep Learning) มีความจ าเป็นมากกว่าการเรียนรู้แบบผิวเผิน (ShallowLearning) 
หมายความว่า จะเรียนอะไรต้องเรียนให้รู้จริงให้รู้ลึก รู้รอบ ไม่ใช่เรียนแบบงู ๆ ปลา ๆ ดังจะเห็นจากในอดีตว่ามีการบรรจุ
เนื้อหาไว้ในหลักสูตรมากเกินไปจนผู้เรียนไม่รู้ว่าเรียนไปเพื่ออะไร และสิ่งที่เรียนไปแล้วมีความสัมพันธ์อย่างไร 

การศึกษาต่อไปในอนาคตนั้นต้องมีการปรับเปลี่ยนในหลากหลายแง่มุม อนาคตชีวิตผู้คนจะยืนยาวขึ้น               
life expectancy สูงขึ้นชีวิตจะอยู่กับเครื่องจักรที่ฉลาดมากขึ้น ผู้คนมี Visibility สูงขึ้น ข้อมูลจะสามารถเข้าถึงและมองเห็น
ได้มากขึ้น ดังนั้นผู้สอนในยุค 4.0 ซึ่งจะอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมสื่อใหม่ ต้องอยู่บนการรู้เท่าทันสื่อ การแสดงความรู้ท าได้รวดเร็ว
มากขึ้น เทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต วิธีการท างาน รวมไปถึงโครงสร้างขององค์กรที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ท าให้    
ทุกคนเป็น Global Citizen แรงกดดันที่ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายด้วยการเตรียมคนเพื่ออนาคต ต้องตอบโจทย์       
การเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วมีพลวัตที่ท าให้องค์กรเปลี่ยน การศึกษาจึงมีความจ าเป็นอย่างมากต่อการปรับตัวให้โดยเร็วที่สุด 

 ความท้าทายสู่กรอบแนวคิดใหม่ (New Paradigm) โดยต้องค านึงถึงการศึกษาที่จัดขึ้นเฉพาะบุคคล        
(individual person) การน าเอาจุดเด่นและความเก่งของแต่ละคนออกมา (Bring the Best in one’s Talents)             
การเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทางดิจิทัลซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ( Information Climates) การเข้ากันได้กับระบบเดิม 
(Least Partially Compatible with Old System) การมีต้นทุนที่ต่ า (Cost Effective) การเช่ือมโยงการพัฒนาความเจริญ
ของมนุษย์ กรอบความคิดในการมีทักษะ (Skill) มีความส าคัญมากกว่าเนื้อหา (Content) กระบวนการเรียนรู้จึงมีความส าคัญ
มากกว่าหลักสูตร ความรู้มีมากกว่าหลักสูตร คิดได้เอง วิเคราะห์ สร้างสรรค์ สังเคราะห์ได้เอง นอกจากนี้ยังต้องมองถึงทักษะ
ส าคัญแห่งศตวรรษท่ี 21 อย่างเช่น ทักษะการเป็นผู้น า และผู้ตามที่ดี (Leadership) ทักษะความรู้ความเข้าใจในการใช้ดิจิทัล 
(Digital Literacy) ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (Communication) ทักษะการรู้จักตัวตนและอยู่ร่วมกับสังคม        
หรือผู้อื่น (Emotional Intelligence) ทักษะการเป็นผู้ริเริ่มก่อการ (Entrepreneurship) ทักษะความเป็นนานาชาติ    
(Global citizen) ทักษะการแกไ้ขปัญหา (Problem Solving) ทักษะการท างานเป็นทีม (Teamwork) 

 แนวทางในการพัฒนาการศึกษาไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ภายใต้กรอบไทยแลนด์ 4.0 มีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย ควรให้
การสนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนมีการด าเนินการให้เกิดประสิทธิภาพประกอบด้วยวิสัยทัศน์และภารกิจแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยก าหนดความก้าวหน้าของผู้เรียนเป็นส่วนส าคัญ (ทนุภา สายทิพย์, 2558) 

 
สรุป 

การพัฒนาการศึกษาไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ภายใต้กรอบไทยแลนด์ 4.0 จากการสร้างห้องเรียนกลับด้าน        
(Flipped Classroom) เริ่มด้วยการฝึกให้ผูเ้รียนสามารถเรยีนรูไ้ด้ดว้ยตนเอง เช่น การสอนให้ดูคลิปการสอน และเก็บใจความ
ส าคัญ การคิดต่อยอดให้มีสมาธิให้ได้สาระ และให้หยุด หรือกรอกลับ หากเกิดข้อสงสัยให้ฝึกวิธีเขียน จดบันทึก เขียน      
Mind Map ก าหนดให้มีการตั้งค าถามที่น่าสนใจ และเตรียมสอบถามครูผู้สอน การเปลี่ยนแปลงที่ครูต้องพัฒนาตนเองให้มี
ความรู้  มีพื้นฐานที่แน่น แม่นย า พร้อมที่จะสอนและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จัดระบบความรู้  จัดการความรู้                   
มีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียน มีความรู้จริง พร้อมที่จะถ่ายทอด การยอมรับสองด้านทั้งทางการปฏิบัติ    
รับการป้อนกลับ ช่วยการพัฒนาการของผู้เรียน และบรรยากาศการเรียนรู้ การเป็นผู้ก ากับการเรียนรู้ทั้งของตนเองและผู้เรียน  
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การเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนการสอน สร้างทักษะที่จ าเป็นโดยเริ่มด้วยการลงมือท า Active Learning : PBL 
(Project Base Learning) ครูจากครูผู้สอนกลายเป็นพี่เลี้ยง หรือครูฝึก (Coach) หรือผู้จัดการ ผู้สนับสนุน Learning 
Facilitator การน าเสนอเป็นรายงานหรือการน าเสนอด้วยปาก หรืออาจน าเสนอด้วยละคร ครูชวนผู้เรียนท า Reflection      
ว่าได้เรียนรู้อะไรอยากเรียนอะไรต่อ เพื่ออะไร ชวนให้คิดในด้านของคุณค่า จริยธรรม การเรียนแบบบูรณาการสหวิชาการ 
เช่ือมโยงความรู้กับจินตนาการแปลงสู่รูปธรรมที่มีทักษะที่ต้องการในยุคศตวรรษที่ 21 (21stcentury skills) ตัวอย่างเช่น    
การท างานร่วมกัน (Collaboration) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การแก้ปัญหา (Problem-solving) และการสื่อสารที่ดี 
(Effective communication) การจัดการศึกษาจะต้องสร้างความพอใจให้ผู้เรียน และท้าท้ายสู่การสร้างกระบวนการเรียนรู้
ให้ผู้เรียน อยากเรียนและสนุกอย่างเกม (Gamification for Education) 

การพัฒนาการศึกษาไทยสู่ศตวรรษที่  21 ภายใต้ กรอบไทยแลนด์  4.0 เป็นยุทธศาสตร์ฐานความรู้        
(Knowledge-based Economic) ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) การใช้และต่อยอดองค์ความรู้
ให้ความส าคัญกับการศึกษาวิจัย การพัฒนา (Research & Development) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (Science, Technology, Innovation)ซึ่งก็คือผลลัพธ์ของระบบการจัดการ (Management Output) การเข้าถึง 
ความเท่าเทียม ประสิทธิภาพ คุณภาพ ซึ่งต้องสามารถตอบโจทย์ความเท่าทันความเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านการปรับเปลี่ยน  
อัตลักษณ์ จากเดิมที่แต่ละคนมีสถานะเป็นแค่พลเมืองไทย สู่ความเป็นคนไทยที่เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นพลเมืองโลก      
การเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อตอบโจทย์สังคมอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียว สู่การเน้นของการสร้างความเจริญเติบโตเพื่อรองรับ
การสร้าง และการปลดปล่อยพันธนาการ ศักยภาพ ที่เกิดการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการพัฒนา
เสริมสร้างภาวะผู้น า และส่งเสริมการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง จากการเปลี่ยนสังคมที่คนมุ่งมั่นแข่งขันต้องการเอาชนะผู้อื่น      
มาเป็นการท างานร่วมกัน เกื้อกูล แบ่งปัน มีความเมตรตา เอื้ออาทร และขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแ ล้ว     
ซึ่งเป็นการพัฒนาการศึกษาของไทยสู่ยุค 4.0 ที่จะส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
สูงสุดต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 

บทความวิชาการนี้ ได้รับความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มุสิกานนท์ 
อาจารย์ที่ปรึกษา กรุณาให้ค าแนะน า และตรวจแก้ไข ข้อบกพร่อง ด้วยความเอาใจใส่ตลอดมาตั้งแต่ต้นจนเสร็จเรียบร้อย 
ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ ไว้เป็นอย่างสูงและขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ทุกท่านท่ีให้ความช่วยเหลืออย่างด ี

ขอขอบพระคุณครูและผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ที่ได้กรุณาตอบ
แบบสอบถามเพื่อการวิจัยครั้งนี้ขอขอบคุณบิดา มารดา ครูอาจารย์ทุกท่านท่ีประสิทธ์ิประสาทวิทยาการ วางรากฐานแก่ผู้วิจัย 
และขอขอบคุณคุณท่านอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวนามไว้ ณ ที่นี้ที่ได้กรุณาให้ความสะดวก ความร่วมมือ ข้อเสนอแนะและอื่น ๆ      
ในครั้งนี ้
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 เทศบาลนครขอนแก่น. วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 มกราคม - มิถุนายน 2558. 
ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเรืองและ วรางคณา ทองนพคุณ. (2557). ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ความท้าทายอนาคต. เอกสาร
 ประกอบการอบรม. 
 
ประวัติผู้เขียน 
 ช่ือ  นายจักรภพ ทองสุวรรณ 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาในยุคปัจจุบันที่โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็น
บุคคลที่มีความส าคัญในการขับเคลื่อนโยบายปฏิรูปการศึกษาและภารกิจของสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพ
การศึกษา ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการบริหารงานในองค์กร องค์กรจะ
ประสบความส าเร็จได้นั้นผู้บริหารต้องมีสมรรถนะในการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ต้องเป็นผู้ที่มีสมรรถนะสงู มีภาวะผู้น าทางวิชาการสอดคล้องกับสภาวการณ์ ทิศทางการพัฒนาและแนวทางในการ
ปฏิรูปการศึกษาของประเทศ และสามารถส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา
การศึกษาของชาติและหลักการจัดการเรียนรู้ สามารถน าเอาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อพฤติกรรมของผู้บริหารในลักษณะที่เอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อ
องค์กรให้มากที่สุด ตลอดจนพัฒนาสถานศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนและปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณลักษณะที่ส่งเสริมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแนวทางของไทยแลนด์ 4.0 
 
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าทางวิชาการ ผู้บริหารยุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0  
 
Abstract 

Education in world has changed in various fields, fast, school principals is a sensitive person 
in driving the education reform policy and mission of education to achieve the quality education. The 
academic leadership of school administrators is one element of the management of the enterprise. 
The organization shall succeed management to performance in curriculum management and 
organization learning, learner-centered Must be people with high performance The academic 
leadership in accordance with the circumstances. The development direction and ways in the 
educational reform of the country. And can promote the teachers and educational personnel. 
Understanding of national education philosophy and principles of knowledge management Can lead 
to apply to suit the situation and make changes to the behavior of executives in the supporting 
effective performance and effectiveness to the enterprise as much as possible. As well as the 
development of the school to be organized and adapt to changes and literacy effectively. And there 
are characteristics that promote and consistent with the vision and ways of Thailand 4.0. 

 
Key Word : Academic Leadership Administrators the model by Thailand 4.0 
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บทน า  
 ภาวะผู้น าทางวิชาการ (Academic Leadership) เป็นแนวคิดที่นักวิชาการทางการศึกษาได้ให้ความส าคัญและ
เป็นที่ยอมรับตั้งแต่ปี 1980 ในฐานะเป็นผู้สร้างผลผลิตทางการศึกษา โดยเช่ือว่าผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้
ความสามารถ มีวิสัยทัศน์และสามารถใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อครูและผู้เรียน 
ในการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด กล่าวได้ว่า ภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา เป็นองค์ประกอบส าคัญที่ผู้บริหารยุคใหม่ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อให้การ
บริหารงานขององค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของภาวะผู้น าทางวิชาการ 
 ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการบริหารงานในองค์การ 
องค์การจะประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวในด้านการจัดการศึกษาหรือไม่ ปัจจัยส าคัญที่สุด คือ ภาวะผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาน้ัน ถ้าสถานศึกษามีผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ จะสามารถพิจารณา ตัดสินใจ สั่งการและโน้มน้าว
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานต่างๆ ในองค์กรให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ดังนั้นผู้น าสถานศึกษาจึงควรศึกษาถึงแนวคิดและ
ทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับลักษณะของภาวะผู้น าทางวิชาการ ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญส าหรับผู้บริหารงานสถานศึกษาในการ
น าเอาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ลักษณะที่เอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อองค์กรให้มากที่สุด เพื่อพัฒนาคุณภาพครู
และผู้เรียนตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
 
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลต่อความมีประสิทธิภาพเป็นเลิศของโรงเรียน          
(Chell. 2001 : 5 ; อ้างอิงจาก Findley and Findley. 1992. Effective School : The Role of the Principal.) 
เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ท าหน้าท่ีบริหารงานภายในสถานศึกษาและเป็นผู้ซึ่งมีอิทธิพลต่อคุณภาพการสอนของ
ครูตลอดจนมีอิทธิพลต่อความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้น าทาง
วิชาการจะสามารถน าพาสถานศึกษาไปสู่การสร้างความมีประสิทธิภาพเป็นเลิศของสถานศึกษา นักวิชาการหลายท่านได้
กล่าวถึงความส าคัญและความจ าเป็นของภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ดังน้ี 

ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2543 ก : 1) ได้ให้ความส าคัญกับภาวะผู้น าทางวิชาการ
และมองเห็นความจ าเป็นที่ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีภาวะผู้น าทางวิชาการโดยกล่าวว่า ผู้บริหารโรงเรียนที่มีภาวะผู้น า
ทางวิชาการจะท าให้ผู้ร่วมงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อถือ ยอมรับ ศรัทธาและร่วมมือปฏิบัติงานตามภารกิจจนบรรลุผล
เป้าหมายของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ชุมชนและสังคม เนื่องจากภารกิจหลักของ
โรงเรียน คือ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยมีหลักสูตรการศึกษา  
ขั้นพื้นฐานเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา 

เดวิส และโทมัส (Davis and Thomas, 1989 : 40) ได้ก าหนดองค์ประกอบของพฤติกรรมความเป็นผู้น าทาง
วิชาการไว้ 8 ประการ ดังนี้ 1)กระตุ้นให้ครูเกิดความตระหนักและเห็นด้วยในการพัฒนาโรงเรียนและมีความคาดหวังใน
ผลสัมฤทธ์ิที่สูงข้ึน 2)มีบทบาทส าคัญในการใช้กลยุทธ์เพื่อปรับปรุงงานโรงเรียน 3)สร้างสิ่งจูงใจให้ครูและใช้ระบบการให้
รางวัลในการสนับสนุนงานด้านวิชาการ 4)ก ากับติดตามดูแลความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ 5)ใช้ทรัพยากรบุคคลและ
วัสดุอย่างสร้างสรรค์ 6)สร้างสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย 7)ติดตามการปฏิบัติการ
สอนของครู 8) สังเกตการณ์สอนของครูและให้ข้อมูลย้อนกลับ 
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วินเทอร์ และสวินนีย์ (Winter and Sweeney, 1994 cited in Lunenburg and Ornstein, 1996 :        
322 - 323) ได้เสนอพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลโดยมีจุดเน้นทางด้านวิชาการ ดังนี้         
1) มีความคาดหวังสูงในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 2)มีความชัดเจนในเรื่องของหลักสูตร 3)มีความชัดเจนใน
เรื่องโปรแกรมการเรียนการสอน 4)มีความชัดเจนในเรื่องเป้าหมาย จุดประสงค์และมาตรฐาน 5)การใช้เวลาในการจัดการ
เรียนการสอนให้มาก 6)เน้นทักษะในการอ่านและวิชาคณิตศาสตร์ 7)มีโปรแกรมการพัฒนาบุคลากร 8)ให้ความส าคัญกับ
ห้องเรียนและโปรแกรมการสอน 9)มีการติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ 10)มีรางวัลให้แก่ครูและ
นักเรียน 11)สร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้ปกครองนักเรียน 12)ส่งเสริมให้โรงเรียนมีบรรยากาศในทางบวก 

กล่าวได้ว่า ผู้น าทางวิชาการ คือ ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎี ปรัชญาของหลักสูตรต่างๆที่ใช้ในสถานศึกษา 
มีความรู้ความเข้าใจในวิธีสอนแบบต่างๆ สนับสนุนให้ครูใช้นวัตกรรมการสอนเป็นแบบอย่างที่ดีในเชิงวิชาการ สนับสนุน
และส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการ
นิเทศและก ากับติดตามให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็น
สิ่งส าคัญต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการบริหารสถานศึกษา แต่การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาจะมี
คุณภาพดีมากน้อยเพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ สิ่งที่ส าคัญที่สุดได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา        
ที่จ าเป็นต้องมีภาวะผู้น าทางวิชาการ เพื่อให้สถานศึกษาจัดการศึกษาได้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 

 
พฤติกรรมของภาวะผู้น าทางวิชาการ 
 ฮิวเบอร์ (Huber, 2007 : 30 - 34) ได้รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะเฉพาะของแนวการปฏิบัติ
ความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษามี 12 ประเด็นหลัก ดังนี้ 1)จัดหาทรัพยากรต่างๆ เพื่อช่วยให้ครู
ประสบผลส าเร็จในการจัดการเรียนการสอน 2)มุ่งให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นเป้าหมายหลัก             
3) ให้ความส าคัญต่อความส าเร็จของนักเรียนและบุคลากรทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 4)พัฒนาและกระตุ้นให้เกิด
ความสัมพันธ์กับบุคคลซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน 5)พัฒนาวัฒนธรรมโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 6)ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติด้านหลักสูตร การสอนและการประเมินผลของ
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 7)มีความรู้เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการสอน และให้ความส าคัญกับงานวิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ทางการศึกษาที่มีประสิทธิผล 8)เป็นผู้ที่สามารถพบเห็นและเข้าพบได้ง่าย 9)ใช้ทีมภาวะผู้น าเพื่อการพัฒนาหลักสูตร 
นโยบายของโรงเรียน และส่งเสริมให้บุคลากรได้ด าเนินงานอย่างอิสระ  10)ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาวิชาชีพ           
11) ออกแบบพฤติกรรมที่คาดหวังจากบุคคลอื่นและปฏิบัติตนที่สอดคล้องกับความเช่ือด้วยความตั้งใจที่จะให้เกิดผลใน
ทางบวก 12)มีความตระหนักในสถานการณ์ มีการปรับตัวในการปฏิบัติทางภาวะผู้น าต่อสถานการณ์ที่หลากหลายทฤษฎี
และการวิจัยที่เกี่ยวกับภาวะผู้น าได้ถูกด าเนินการครั้งแรกโดยมหาวิทยาลัยไอโอวาในปี พ.ศ.  2481 ของLewin, Lippitt 
and White ได้ท าการศึกษาทดลองภาวะผู้น า 3 แบบ คือ 1)แบบเผด็จการ (autocratic) เป็นลักษณะของการควบคุม
กิจกรรมของกลุ่ม และตัดสินใจโดยผู้น า 2)แบบประชาธิปไตย (democratic) เป็นแบบท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของกลุ่ม และ
กฎเกณฑ์ที่ส าคัญ 3)แบบตามสบาย (laissez-faire) ผู้น าที่มีส่วนเกี่ยวข้องน้อยมากในทุกกิจกรรม ซึ่งผลการวิจัยพบว่า
ภาวะผู้น าแบบประชาธิปไตยได้ผลในกระบวนการกลุ่มดีกว่าแบบอ่ืน ๆ ต่อมา มหาลัยมิชิแกนได้ด าเนินการศึกษาผู้น าของ
กลุ่มงานที่มีประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะพิจารณาว่าผู้น าได้กระท าอะไรบ้างที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
งานสองกลุ่มบนพ้ืนฐานของการสัมภาษณ์และแบบสอบถาม พวกเขาได้ระบุพฤติกรรมของผู้น าสองแบบ ที่ปลายสุดด้าน
หนึ่งของแนวต่อเนื่อง จะเป็นพฤติกรรมแบบมุ่งคน (employee-centered behavior) และปลายสุดอีกด้านหนึ่งของ
แนวต่อเนื่องจะเป็นพฤติกรรมพฤติกรรมแบบมุ่งงาน (job-centered behavior) ด้วยวิธีการมุ่งคน ผู้บริหารจะมุ่งความ
สนใจของพวกเขาไปยังการพัฒนากลุ่มงานท่ีมีประสิทธิภาพที่ทุ่มเทให้กับเป้าหมาย การด าเนินงานที่สูงด้วยวิธีการมุ่งงาน
ผู้บริหารจะแบ่งงานเป็นงานประจ าวัน ก าหนดวิธีการท างานและควบคุมพนักงานอย่างใกล้ชิด จากผลการวิจัยได้แสดงให้
เห็นว่ากลุ่มงานที่มีผลการด าเนินงานสูง (เปรียบเทียบกับกลุ่มงานที่มีผลการด าเนินงานต่ า) หัวหน้างานจะมุ่งใช้การ
ควบคุมที่ไม่เข้มงวด และตอบสนองต่อปัญหาด้วยการช่วยเหลือ แต่การศึกษาเหล่านี้ยังไม่สามารถอธิบายสภาพการณ์ได้
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ทุกเวลา เนื่องจากเป็นไปได้ว่าผู้น าบางคนก็เน้นทั้งคนและงาน  จึงได้มีการศึกษาแลวิจัยต่อมาได้แก่ การศึกษาของ
มหาวิทยาลัยแห่งโอไฮโอนักวิจัยมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ ได้พบว่า พฤติกรรมของผู้น าสามารถอธิบายในแง่ของมิติสอง
มิติ คือ การมุ่งคนและการมุ่งงาน การมุ่งคน (consideration) หมายถึงพฤติกรรมของผู้น าที่มุ่งการสร้างความไว้วางใจ
ร่วมกัน การติดต่อสื่อสารแบบสองทาง การเคารพต่อความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและการให้ความส าคัญกับ
ความรู้สึกของพวกเขา ส่วนการมุ่งงาน (initiating structure) นั้น หมายถึง พฤติกรรมของผู้น าที่มุ่งระบุงานและความ
รับผิดชอบท่ีเจาะจงของสมาชิกองค์กรให้ชัดเจน การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน การประสานกิจกรรมของพนักงาน 
การมุ่งความส าคัญของก าหนดการผู้น าอาจจะมีสไตล์ผู้น าอย่างใดอย่างหน่ึงภายในสี่แบบคือ การมุ่งงานสูง/การมุ่งงานต่ า 
การมุ่งงานสูง/การมุ่งคนสูง การมุ่งงานต่ า/การมุ่งคนต่ า หรือการมุ่งงานต่ า/การมุ่งคนสูง ผลการวิจัยพบว่าสไตล์ผู้น าที่มุ่ง
งานสูง/มุ่งคนสูง จะมีผลการด าเนินงานและความพอใจสูงกว่าสไตล์ผู้น าแบบอื่น แต่กระนั้นการวิจัยอย่างอื่นได้พบว่าผู้น า
ที่มีประสิทธิภาพอาจจะมุ่งคนสูง/มุ่งงานต่ า หรือมุ่งคนต่ า/มุ่งงานสูงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ดังนั้นสไตล์การมุ่งงานสูง/      
มุ่งคนสูง อาจจะไม่ดีที่สุดเสมอไป 
 มหาวิทยาลัยเท็กซัส ได้วิเคราะห์ข้อบกพร่องในการศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกนและมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ
โอไฮโอ จึงได้น ามาประยุกต์ใช้ ด้วยการพัฒนาตารางการบริหาร (the managerial grid) ขึ้นมา หรือตารางความเป็นผู้น า 
ตารางการบริหารจะระบุมิติสองมิติของพฤติกรรมความเป็นผู้น า ว่าเป็นการมุ่งคนและการมุ่งงาน การมุ่งงานของผู้บริหาร
จะถูกประเมินตามมาตราส่วนเก้าคะแนน 9 จะหมายถึงการมุ่งงานสูงมาก และ 1 จะหมายถึงการมุ่งงานต่ ามาก ผู้บริหาร
ที่มุ่งงานสูงจะมุ่งผลส าเร็จหรือการบรรลุเป้าหมาย มิติที่สองคือ การมุ่งคนที่ถูกประเมินตามมาตราส่ว นเก้าคะแนน
ด้วย 9 จะหมายถึงการมุ่งคนสูงมาก และ 1 จะหมายถึงการมุ่งคนต่ ามาก ผู้บริหารที่มุ่งคนสูงจะหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง
และพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรกับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เบลด และมูตัน เสนอแนะว่าต าแหน่ง 9,9 (มุมขวาบน
ของตารางความเป็นผู้น า) จะเป็นสไตล์ความเป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด นั้นคือผู้บริหารที่มุ่งงานสูงและคนสูง
พร้อมกัน จะเป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด รูปแบบหรือสไตล์การบริหารในตารางความเป็นผู้น าสามารถอธิบายได้
ดังนี้คือ การบริหารสไตล์ 1,1 (impoverished management) คือ การบริหารแบบปล่อยตามสบาย มุ่งงานต่ าและมุ่ง
คนต่ า การบริหารสไตล์ 1,9 คือ การบริหารแบบสโมสร (country-club management) มุ่งคนสูงแต่มุ่งงานต่ า การ
บริหารสไตล์ 9,1 คือการบริหารแบบเผด็จการหรือมุ่งงาน (task or authoritarian management) มุ่งงานสูงแต่มุ่งคน
ต่ า การบริหารสไตล์ 5,5 คือการบริหารแบบเดินสายกลาง (middle of the road management) มุ่งทั้งงานและคน
ปานกลาง และการบริหารสไตล์9,9 คือ การบริหารแบบประชาธิปไตยหรือทีมงาน (team or democratic 
management) มุ่งท้ังงานสูงและคนสูง 

เฮค และคณะ (Heck and others, 1990 : 95) กล่าวว่าพฤติกรรมความเป็นผู้น าทางวิชาการได้แก่ 1)ก าหนด
เป้าประสงค์ของโรงเรียน 2)สื่อสารให้ทุกส่วนท่ีเกี่ยวข้องทราบถึงความคาดหวังในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูง
3) จัดห้องเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนของครู 4)อ านวยแหล่งทรัพยากรที่จ าเป็นให้ครูในการจัดการเรียนรู้    
5) นิเทศผลการปฏิบัติงานของครู 6)ตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน 7)จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้และมี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
  เชล (Chell, 2001 : 9) ได้สรุปคุณลักษณะหรือพฤติกรรมของการเป็นผู้น าทางวิชาการ จากมูลฐานการวิจัยใน
โรงเรียนที่มีประสิทธิผล ดังนี้ 1)มีการนิเทศและประเมินผลการสอน 2)มีกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 3)มีการจัดหลักสูตร
ที่พัฒนาความรู้และกิจกรรมนักเรียน 4)ส่งเสริมการท างานเป็นทีม 5)ส่งเสริมให้มีการท างานวิจัย 6)การสร้างบรรยากาศ
ภายในโรงเรียน 7)สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน กล่าวได้ว่าพฤติกรรมของภาวะผู้น าคือ คุณลักษณะหรือ
พฤติกรรมพฤติกรรมผู้น าทางวิชาการมีผลการด าเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว ผู้น า
อาจไม่ได้ใช้ภาวะผู้น าในรูปแบบเดียวเสมอไป แต่ผู้น าอาจปรับพฤติกรรมตามความต้องการของสถานการณ์ที่ได้เผชิญอยู่ 
ซึ่งไม่อาจก าหนดได้ว่าลักษณะหรือพฤติกรรมของผู้น าแบบไหนที่บ่งบอกว่าเป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารในฐานะ
ผู้น าทางวิชาการให้ความส าคัญต่อความส าเร็จของนักเรียนและบุคลากร พัฒนาและกระตุ้นให้เกิดความสัมพันธ์กับบุคคล
ซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน มุ่งพัฒนาวัฒนธรรมโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและมีการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง 6)ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติด้านหลักสูตร การสอนและการประเมินผลของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง          
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มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาวิชาชีพและออกแบบพฤติกรรมที่คาดหวังจากบุคคลอื่น ปฏิบัติตน        
ที่สอดคล้องกับความเช่ือด้วยความตั้งใจที่จะให้เกิดผลในทางบวก  มีความตระหนักและปรับตัวในสถานการณ์ที่
หลากหลาย 
 
ความหมายของผู้บริหารยุคใหม่ (Thailand 4.0 )  
 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์ ได้ให้ค านิยามของไว้ว่า ภาวะผู้น า (Leadership) คือ ความสามารถ
ของผู้น าในการท าให้บุคคลอื่นปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เมื่อผู้น าต้องสามารถท าให้
บุคคลอื่นปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดได้ ผู้เขียนจึงขอน าเสนอ ทฤษฎีว่าด้วยคุณลักษณะเฉพาะของผู้น า (Trait Theory) ใน
การน าไปสู่การพัฒนาตามโมเดล Thailand 4.0 ดังนี้ 1) คุณลักษณะทางความคิดและสติปัญญา (Conceptual 
Characteristics) หมายถึง ผู้น าต้องมีความฉลาดหลักแหลม คิดวิเคราะห์และคาดการณ์ได้อย่างเป็นระบบ เล็งเห็นถึงสิ่ง
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งก าหนดแนวทางตอบสนองการเปลี่ ยนแปลงในแบบโมเดลการพัฒนาประเทศแบบ 
Thailand 4.0 2)คุณลักษณะทางความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น (Interpersonal Characteristics) หมายถึง ผู้น าต้องมี
ทักษะในการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่น มีทัศนคติเชิงบวก เป็นตัวอย่างที่ดีกับสังคม เนื่องจากในยุค 
Thailand 4.0 นั้น เป็นยุคแห่งการใช้ความคิดสร้างสรรค์ สรรค์สร้างนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและ
พัฒนาต่างๆ ซึ่งต้องอาศัยการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบุคคลและระหว่างองค์การเป็นอย่างมาก 3)คุณลักษณะทางด้าน
การท างาน (Technical Characteristics) หมายถึง ผู้น าต้องมีความรู้ เข้าใจ ความสามารถในการปฏิบัติงาน สามารถ
แก้ปัญหาที่ เกิดขึ้น มีวิธีการถ่ายทอดและสอนงานให้แก่ผู้ ใต้บังคับบัญชา  4)คุณลักษณะส่วนตัว(Personal 
Characteristics) ที่ส่งเสริมต่อการขับเคลื่อนในยุค Thailand 4.0 เช่น ความมั่นใจในตนเอง มีความรับผิดชอบสูง/มุ่งมั่น
ตั้งใจ มีความรอบคอบ/กระตือรือร้น เป็นต้น 5)คุณลักษณะทางกายภาพ (Physical Characteristics) ซึ่งตามหลักการ
แล้ว หมายถึงอายุ ส่วนสูง พละก าลัง น้ าหนัก โหงวเฮ้ง กล่าวได้ว่าคุณลักษณะดังกล่าวนี้เป็นคุณสมบัติซึ่งก่อให้เกิดความ
น่าเช่ือถือต่อผู้ร่วมงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงาน 6)คุณลักษณะทางพื้นฐานสังคม (Social Background 
Characteristics) เช่น ประวัติการศึกษาของผู้น า ที่มีส่วนในการสร้างเครือข่ายการพัฒนาองค์การได้ เนื่องจากการพัฒนา 
Thailand 4.0 ท้ายท่ีสุดแล้ว Startups ต่างๆที่อยู่ปลายน้ า โดยใช้พลัง “ประชารัฐ” ในการขับเคลื่อน ซึ่งการขับเคลื่อน
ด้วยพลังประชารัฐ หมายถึง ผู้น าไม่สามารถขับเคลื่อนได้โดยล าพัง แต่ต้องมีเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการ
ขับเคลื่อนด้วย  
 กล่าวได้ว่า ผู้บริหารยุคใหม่ (Thailand 4.0) ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้น าในการท าให้บุคคลอื่น
ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ต้องมีความฉลาดหลักแหลม คิดวิเคราะห์และคาดการณ์ได้อย่างเป็น
ระบบมีทักษะในการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่น มีทัศนคติเชิงบวก เป็นตัวอย่างที่ดีกับสังคม มีความคิด
สร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาต่างๆ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
บุคคลและระหว่างองค์กร มีความรู้ เข้าใจ ความสามารถในการปฏิบัติงาน สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น มีวิธีการถ่ายทอด
และสอนงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา มีความมุ่งมั่นตั้งใจ กระตือรือร้น มั่นใจในตนเอง มีความรับผิดชอบสูง มีความ
รอบคอบ 
  
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารยุคใหม่ 
 การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยในยุค Thailand 4.0 เกิดจากสภาพปัญหาและปัจจัยพื้นฐานหลายด้าน    
ที่ส่งผลกระทบปฏิรูปการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นกระแสโลกาภิวัตน์ การเปิดตลาดอาเซียนและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ท าให้รัฐบาลได้หันมาสนใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมแรงงานภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย โดย
ก าหนดการพัฒนาตามกรอบ กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ก าหนดว่า “ประเทศมีความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาให้คนไทย    
มีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง     
และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 
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หรือ การเป็น “ไทยแลนด์ 4.0” เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถและทักษะอย่างเพียงพอท างานได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการแรงงานคนในศตวรรษที่ 21 โดยผลิตบุคลากรที่สนอง
ความต้องการในด้านต่าง ๆ และก้าวทันเทคโนโลยีสารสนทศ สามารถเรียนรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความรู้ต่าง ๆ 
ได้กว้างขึ้น ปัจจุบันวิถีชีวิตของคนไทยก าลังก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคพัฒนาทางด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีท า
ให้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้กว้างขวางขึ้นและยังมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาและใช้ในการการบริหาร
จัดการการจัดการศึกษา ท าให้การเรียนรู้สามารถยืดหยุ่นทั้งเวลาและสถานท่ีตามความต้องการและความสนใจของตนเอง  
“การปฏิรูปการศึกษา” จึงเป็นโจทย์ส าคัญที่ทุกฝ่ายต้องเข้ามามีส่วนร่วมและจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการด าเนินการ
ปฏิรูปเพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและจะส าเร็จได้ก็ตอ้งอาศัยการบรหิารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนา
มนุษย ์(Human Capital) ที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการพัฒนาทักษะที่ส าคัญของคนยุคศตวรรษที่ 21 และการเป็น
ไทยแลนด์ 4.0  

การปฏิรูปการศึกษาตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ส่งผลระบบบริหารและการ
จัดการจะเปลี่ยนไปมาก มีการกระจายอ านาจท้ังในด้านบริหารและด้านวิชาการลงสู่ระดับท้องถิ่นมากขึ้น ชุมชนเข้ามามี
ส่วนในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท า และร่วมติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาในท้องถิ่น มีการจัดการเรียนการ
สอนที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความแตกต่างของท้องถิ่น เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ส าหรับสถานศึกษาจะมีบทบาทในการจัดการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ (School Based 
Management) จึงจ าเป็นที่จะต้องมีผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีภาวะผู้น า มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานและการ
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีครู บุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในการ
จัดการเรียนการสอนและการถ่ายทอดความรู้ ซึ่งจะน าไปสู่การปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม  

“ผู้บริหารสถานศึกษา” ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ซึ่งถือได้ว่าเป็นกุญแจส าคัญแห่งความส าเร็จ 
เพราะนอกจากจะปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจของสถานศึกษาแล้ว ผู้บริหารสถานศึกษายังเป็นจุดเช่ือมของนโยบายกับการ
ปฏิบัติที่ใกล้ชิดกับผู้เรียนมากท่ีสุด นอกจากผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องคุณลักษณะที่ดี มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้ 
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนให้มาร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาให้บรรลุผล ซึ่งสิ่งเหล่านี้หมายถึง “สมรรถนะ” หรือขีดระดับความสามารถ (Competency) ของผู้บริหาร
สถานศึกษา เป็นความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัด
การศึกษาในคุณลักษณะด้านความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ลักษณะเฉพาะตัว (Attribute) พฤติกรรม (Behavior)  
ประกอบกันท าให้สามารถปฏิบัติงานหรือกิจกรรมต่างๆ ตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่เกิดผลส าเร็จและบรรลุ
เป้าหมายตามที่ได้วางไว้ 

“ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ซึ่งมีหน้าที่บังคับบัญชา ก ากับดูแลผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ัวประเทศ ได้ก าหนดแนวทางในการคัดเลือกและพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายและทิศทางของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยคาดหวังว่าจะได้ผู้บริหารที่มีความรู้
ความสามารถและผลการปฏิบัติงานที่ดีมาเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษา  โดยมี
กระบวนการดังนี้  

1) การคัดเลือกผู้ที่มีสมรรถนะ กระบวนการคัดเลือกผู้อ านวยการสถานศึกษา มีความส าคัญที่จะท าให้ได้มาซึ่งผู้
ที่มีความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมทั้งด้านคุณวุฒิ วัยวุฒิ มีประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษาและมีภาวะผู้น า
สูงหรือโดยรวมว่า “มีสมรรถนะ”โดยกระบวนการคัดเลือกรูปแบบใหม่ เน้นคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์การบริหารสถานศึกษาโดยพิจารณาตัดสินจากผลการสอบข้อเขียน ผลการประเมินประวัติและผลการ
ปฏิบัติงานควบคู่กันไป  

2) การพัฒนาสมรรถนะก่อนแต่งตั้ง เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้วแล้วต้องเข้าสู่กระบวนการพัฒนาก่อนการบรรจุ
และแต่งตั้งจ านวนไม่น้อยกว่า 60 ช่ัวโมง และต้องผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่ก าหนด จึงจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา โดยในการพัฒนาก่อนแต่งตั้งก าหนดเนื้อหาพัฒนาเพื่อให้เกิด  “สมรรถนะ” ทั้ง
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงาน ก่อนไปปฏิบัติงาน ดังนี้ 
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 2.1) คุณลักษณะผู้อ านวยการสถานศึกษาที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย รัก ศรัทธา ภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิของความเป็นผู้อ านวยการสถานศึกษา มุ่งมั่นในการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ สร้างวัฒนธรรมคุณภาพและวัฒนธรรมประชาธิปไตยในการปฏิบัติงานโดยกระบวนการมีส่วนร่วม มีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับการเป็นผู้อานวยการสถานศึกษา 
  2.2) ภาวะผู้นาทางวิชาการ ประกอบด้วย ความเป็นผู้น าทางวิชาการและสามารถส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีภาวะผู้นาทางวิชาการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษาของชาติและหลักการจัดการเรียนรู้ 
สามารถบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ให้ความส าคัญและส่งเสริมให้
มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สามารถบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สามารถจูงใจให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุ่มเทความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
  2.3) การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา ประกอบด้วย ความสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ นโยบาย 
ภารกิจของสถานศึกษาและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้อ านวยการสถานศึกษา สามารถวางแผนกลยุทธ์ให้
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลและหลักการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
สามารถประยุกต์ใช้ หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา สามารถบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาให้
เกิดความคุ้มค่า สามารถบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สามารถส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาแสดงความสามารถในทางวิชาการ สามารถบริหารจัดการระบบภาคีเครือข่ายการพัฒนา
สถานศึกษา สามารถนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล สามารถวิเคราะห์กฎหมาย กฎ ระเบียบหลักเกณฑ์
และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีผู้อานวยการสถานศึกษา 
 3) การพัฒนาสมรรถนะขณะปฏิบัติงาน (ทดลองงาน 1 ปี) หลังจากผ่านการพัฒนา ผู้อ านวยการสถานศึกษาก็
จะได้รับการแต่งตั้งในสถานศึกษาที่มีต าแหน่งว่าง ผู้บริหารสถานศึกษาก็จะท าหน้าที่บริหารจัดการสถานศึกษาตาม
ขอบข่ายภารกิจงานของสถานศึกษา ได้แก่ งานวิชาการ งานบริหารบุคคล งานงบประมาณ งานบริหารทั่วไป รวมถึง การ
ขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา โดยมีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและตัวช้ีวัดข้อตกลงในการปฏิบัติงานตามที่ได้ท าไว้กับส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเป็นเป้าหมายการพัฒนา โดยใช้การบริหารสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาศึกษา 
ตั้งแต่การวางแผน การน าแผนไปสู่ปฏิบัติ และการประเมินผล โดยใช้ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะตามที่ได้พัฒนามา 
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ดังนั้นคุณลักษณะ ทักษะและกระบวนการ
บริหาร ท่ีผู้อ านวยการสถานศึกษาควรมีและใช้ในการบริหารงาน ควรมีดังต่อไปนี้ 
  3.1) คุณลักษณะที่ดี ได้แก่ 1) ความมีอุดมการณ์ อุดมการณ์อยากเป็นผู้บริหารที่ดี ใช้โอกาสบทบาทหน้าท่ีสร้าง
คุณประโยชน์ต่อการศึกษาพัฒนาชาติ มุ่งมั่นพัฒนางานท่ีส่งผลต่อผู้เรียน ต่อโรงเรียน ต่อสังคม ความมีอุดมการณ์จะเป็น
แรงจูงใจ แรงผลักดันให้การท างานบรรลุผลส าเร็จได้ง่ายขึ้น 2) ความมุ่งมั่นเอาใจใส่คุณภาพ มีความตั้งใจจริงใจ เสียสละ 
มุ่งจัดการให้งานด าเนินการอย่างเรียบร้อย สะดวก รวดเร็ว คล่องตัว เป็นระบบ มีแบบแผน มีความรับผิดชอบ  มุ่งมั่นไม่
ย่อท้อต่ออุปสรรคเพื่อให้การปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวัง  3) 
ความมีคุณธรรมและเมตตาธรรม เป็นผู้ให้อภัย ไม่ตัดสินความถูกผิดของผู้ใต้บังคับบัญชาเพียงเขาเล่าให้ฟัง ไม่อาฆาตใน
เรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว มีความล าเอียงน้อยท่ีสุด มีความซื่อสัตย์ยุติธรรม เสมอภาค มีความจริงใจกับเพื่อร่วมงาน รวมถึงการมี
จิตอาสาที่ดีงาม 4) ความเป็นผู้มีอารมณ์ จิตใจดี เป็นผู้มีความมั่นคงทางอารมณ์และจิตใจ มีความสุภาพทั้งการแต่งกาย 
การพูด ท่ีมีความเข้มแข็ง ชัดเจน มั่นคง รู้จักกาลเทศะ ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อนและเสียผลประโยชน์ ยกย่อง
ผู้ใต้บังคับบัญชา และให้ความช่วยเหลือตามสมควร 5) ความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ยกตนข่มท่าน ให้เกียรติต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งต่อหน้าและลับหลัง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึง ผู้ปกครอง 
ชุมชนฉันญาติมิตรและพี่น้องที่เสมอเหมือนครอบครัวเดียวกัน 6) รักความก้าวหน้าใฝ่ใจเรียนรู้ และให้ความส าคัญต่อการ
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มีส่วนร่วมจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างองค์ความรู้ที่สามารถนาไปใช้และปฏิบัติได้จริง  รวมถึงการรอบรู้ใน
หลักการบริหาร ระเบียบแบบแผนปฏิบัติ รู้ที่ถูกต้องชัดเจน 
  3.2) ทักษะและกระบวนการบริหาร ได้แก่ 1) การบริหารเชิงกลยุทธ์ มีความสามารถในการบริหารจัดการ
ภายใต้สภาวการณ์จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนแบบมีส่วนร่วมใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยตอบสนองนโยบาย
และทิศทางการศึกษา บริหารแผนสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล 2) การจัดการความเสี่ยง วิเคราะห์
ปัญหา ทางแก้ไข และด าเนินการแก้ไขสู่การพัฒนาทางการศึกษา ภายใต้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน 3) การตัดสินใจ ตัดสินใจ
โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานและความรู้ในการเลือกตัดสินใจตัดสินใจในเรื่องต่างๆ อย่างมีสติและมีเหตุผลช้ีแจงได้ ไม่ยึดเอา
ความคิดของตนเป็นใหญ่ ฟังความคิดเห็นของคนอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ  4) การเป็นผู้น า
เชิงวิชาการ มีความรู้เข้าใจด้านวิชาการ การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน การนิเทศ ช้ีแนะ การ
ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน การวิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม รวมถึงการมีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และทักษะทางเทคโนโลยี 5) การคิดริเริ่มสิ่งใหม่อย่างสร้างสรรค์ ริเริ่ม สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรม
ใหม่ท่ีน ามาแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและตอบสนองนโยบาย ความคิด
สร้างสรรค์จะสะท้อนวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ซึ่งต้องแสวงหา เรียนรู้จากประสบการณ์ผู้ส าเร็จและลงมือท า 6) การบริหาร
คน ความใส่ใจต่อบุคคลและสมาชิก ใช้ความรู้ ทักษะ เทคนิคในการบริหาร จิตวิทยา แรงจูงใจ เน้นความส าคัญบุคลากร 
ให้เกียรติ เช่ือถือ ไว้วางใจกัน ส่งเสริม พัฒนา จัดครูให้ท างานตรงกับความรู้ความถนัด บริหารงานบุคคลด้วยหลักธรร
มาภิบาล สร้างความรู้สึกท่ีดีต่อกัน แก้ไขความขัดแย้งระหว่างบุคคล และประสานให้ร่วมมือกันท างานเพื่อประโยชน์ของ
หน่วยงานได้ ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 7) การมีความยืดหยุ่นและปรับตัว เพื่อก้าว
ทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ หรือยุคการสื่อสารที่ไร้พรหมแดน ทั้งการพัฒนางาน การพัฒนาตนเอง การพัฒนา
ผู้เรียน และสถานศึกษา 8) การสร้างเครือข่าย สร้างและประสานภาคีเครือข่ายเพื่อความร่วมมือในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาซึ่งในช่วงที่ปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งท่ีสถานศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี จะมีคณะกรรมการที่ปรึกษา
หรือพ่ีเลี้ยงคอยให้ค าแนะน า ปรึกษา และช่วยเหลือในการปฏิบัติงานทุกด้าน 
 4) การประเมินสมรรถนะ จากสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงปฏิบัติงาน ซึ่งสัมฤทธิผลหรือผลที่เกิดจาก
การด าเนินงานจัดเป็นองค์ประกอบส าคัญของการมีสมรรถนะ ซึ่งนอกเหนือจากคุณลักษณะ ความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะกระบวนการการบริหารสถานศึกษา สัมฤทธิผลของงานนี้มีการประเมิน 2 ครั้ง โดยครั้งแรกประเมินเมื่อปฏิบัติงาน
ครบ 6 เดือนแรก และประเมินครั้งที่ 2 เมื่อปฏิบัติงานครบ 6เดือนหลัง โดยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงาน สัมฤทธิผลหรือผลการด าเนินงานภายใต้การบริหารจัดการของผู้อ านวยการสถานศึกษาที่เกิดกับนักเรียนเกิด
กับผู้บริหาร เกิดกับครู เกิดกับสถานศึกษา ผู้รับบริการ และผลการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ / สพฐ. ดังนี ้
 4.1 ผลที่เกิดกับนักเรียน ได้แก่ 1) ความสามารถในการอ่านการเขียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
2) ผลงานหรือรางวัลที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 3) ผลการเรียนรู้เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  4.2 ผลที่เกิดกับผู้บริหาร ได้แก่ 1) ผลงานหรือรางวัลที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
2) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 3) การบริหารงบประมาณและการระดมทรัพยากรและการลงทุนจากภาคี
เครือข่าย หรือภาคประชาสังคมมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา 
  4.3 ผลที่เกิดกับครู ได้แก่ 1) ผลงานหรือรางวัลที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 2) การ
ส่งเสริมให้ครูและบุคล ากรได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ 
  4.4 ผลที่เกิดกับผู้รับบริการ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน 
  4.5 ผลการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ / สพฐ. ได้แก่ 1) อัตราการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนหรือการรับ
นักเรียนตามแผนการรับนักเรียน 2) อัตราการศึกษาต่อของนักเรียน 3) การด าเนินการต ามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
และหรือส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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สรุป           
 ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นบุคคลที่มีความส าคัญในการขับเคลื่อนโยบายปฏิรูปการศึกษาและภารกิจของ
สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพการศึกษา ความเป็นผู้น าทางวิชาการและสามารถส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีภาวะผู้นาทางวิชาการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษาของชาติและหลักการจัดการเรียนรู้ 
สามารถบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีคุณลักษณะที่ส่งเสริมและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และแนวทางของไทยแลนด์ 4.0 ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้ที่มีสมรรถนะสูง มีภาวะผู้น าทางวิชาการ
สอดคล้องกับสภาวการณ์ ทิศทางการพัฒนาและแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ พัฒนาสถานศึกษาให้
สามารถจัดการเรียนการสอนและปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
กิตติกรรมประกาศ     
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ห้องสมุดในยุคไทยแลนด ์4.0 กับการพัฒนาผู้เรียนในระดับอาชีวศึกษา 
Libraries in the Thai-lands 4.0 with the Development of 

Learners in Vocational Education 
 

นายชาตรี กลิ่นจนัทร์  
Mr.chatri Kinjun 

 
บทคัดย่อ 

ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่ก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานของความรู้และ
เทคโนโลยีและเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิต กระบวนการคิด และพฤติกรรมของคนในสังคม สารสนเทศ
และความรู้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วตลอดเวลาและมีจ านวนมากมาย กระจัดกระจายอยู่ในสื่อหลากหลายรูปแบบ ประชากร
ยุค 4.0 ชอบความสะดวก รวดเร็ว ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือหรือเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการด ารงชีวิต ซึ่ง
นอกเหนือจากความรู้พื้นฐานด้านบรรณารักษศาสตร์เพื่อการจัดการสารสนเทศอย่างเป็นระบบแล้วการใช้ห้องสมุดของ
ผู้เรียนในระดับอาชีวะศึกษา จ าเป็นต้องมุ่งเน้นไปสู่สารสนเทศศาสตร์ดิจิทัล ต้องมีความรู้และความช านาญ โดยใช้
ทรัพยากรสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการจัดการและให้บริการ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งทรัพยากรสารสนเทศสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 

 
ค าส าคัญ : ห้องสมุด 4.0 การพัฒนาผู้เรียนในระดับอาชีวศึกษา 
 
Abstract 

The change of Thai society towards Thailand 4.0 is on based of knowledge and technology, 
and They are the important factor for living, thinking process and social behavior. The information 
and knowledge are always rapidly evolving and abundant which emanate in many media forms. The 
populations in 4.0 era like a convenience, speed and like choosing technology as equipments or live 
basis. in addition to basic knowledge about library of congress for information processing 
management. The using library of vocational students must focus on digital information. They must 
have knowledge and expertise and choose electronic media resources, Information technology and 
communication technology as a tool dealing and providing information to support researching and 
creating innovation. So the information resources and electronic media in Thailand 4.0 
 
Key word : Library 4.0 The development of learning in vocational education  
 
บทน า 
 การจัดการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบันน้ีเราจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งระบบการจัด
การศึกษาหรือสืบค้นหาข้อมูล ซึ่งถือว่าในปัจจุบันนั้นมีการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง ในการค้นหาหรือศึกษาข้อมูลต่างๆ ใน
ห้องสมุดในระดับอาชีวศึกษา ก็ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาเช่นกัน เป็นไปตามนโยบาย“ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งต้องท าการ
ปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วและสามารถน าไปใช้ ได้จริง โดยเฉพาะตั้งเป้าหมายให้คนไทยทุกช่วง
วัยมีทักษะอาชีพ และนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา รวมทั้งต้องหาความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถเพิ่มขึ้น และสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยสนับสนุนให้ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อหาความรู้เพิ่มขึ้น และส่งเสริมการอ่านของคนไทยและเด็กอาชีวะ
เพิ่มขึ้น ฉะนั้นการค้นคว้าหาข้อมูลจ าเป็นต้องท าให้มีประสิทธิภาพสามารถทัดเทียมประเทศที่เจริญและพัฒนาแล้วได้ 
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ดังนัน้ผู้เขียนจึงเล็งเห็นว่าการพัฒนาห้องสมุดในยุคไทยแลนด์ 4.0” ถือเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่เยาวชนคนไทยต้องปรับตัว
และเรียนรู้ ให้สามารถใช้เทคโนโลยีในการศึกษาหาข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ดังนั้นการให้ผู้เรียนระดับอาชีวะได้เข้าถึงเทคโนโลยีและการสืบค้นข้อมูลในห้องสมุดได้มีหนังสือดีที่น่าสนใจ 
ดูแลและเอาใจใส่จริงจัง และท าให้ห้องสมุดเลือกหนังสือดีเข้าห้องสมุด นอกจากจะมีหนังสือยังต้องมีเทคโนโลยีและ
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการหาข้อมูลต่างๆในการค้นหาข้อมูลซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง คนจึงจะนิยมเข้าห้องสมุด ถ้าห้อง4-5 
ร้อยแห่งที่เรามีอยู่ ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นและบรรณารักษ์รู้จักสั่งซื้อหนังสือดีๆและพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่อง จะท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และคนทั่วไปจะได้มีโอกาสเข้ามาใช้ห้องสมุดของระดับอาชีวศึกษาเพื่อน า
ข้อมูลหรือความรู้มาประกอบอาชีพมากข้ึนด้วย 
ห้องสมุด 4.0  

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2560 : ออนไลน์) ห้องสมุดที่ไม่มีวันตายถ้ารู้จักปรับตัว เรียนรู้และพร้อมที่จะ
เปลี่ยนแปลง เพื่อสนับสนุนเป้าหมายเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศโดยการพัฒนาสังคมและชุมชน โลก 4.0 เป็น
โลกฐานความรู้ เศรษฐกิจ สังคม นโยบายการเมืองและการแสดงออกความรู้เป็นวิจัยที่มีนวัตกรรม ห้องสมุดควรมี
ลักษณะส าคัญ ดังนี ้

1. ด้านบริการ 
  1.1 ห้องสมุดต้องบริการคนทุกประเภท เอื้อให้คนได้เข้าถึงความรู้เปิดกว้างและพัฒนาระบบให้ง่าย 
ต่อการใช้งาน ให้บริการกับกลุ่มผู้ใช้ทุกประเภท 

1.2 ห้องสมุดเข้าถึงได้สะดวกรวดเร็ว ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นพลวัต ห้องสมุดต้อง
พัฒนาการให้บริการเอื้อต่อผู้ใช้ได้เข้าถึงสะดวกและรวดเร็ว ได้แก่ 

 1.2.1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ช่วยให้มนุษย์เป็นมากกว่ามนุษย์ธรรมดา ช่วยให้การ
จัดเก็บ ค้นหา จัดส่ง กระจาย รวบรวมข้อมูลความรู้ สะดวกรวดเร็ว 

1.2.2 การใช้เครื่องมือสืบค้นข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Search Engines) ห้องสมุดทุ
ประเภทและทุกแห่ง มีเครื่องมือสืบค้นข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเช่ือมโยงถึงกันอย่างเป็นระบบ 

1.2.3 ห้องสมุดบริการอัตโนมัติ ปรับตัวทันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของโลกส่งผลช่วย
ให้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องแม่นย า มากขึ้น 

1.2.4 ห้องสมุดออนไลน์ ช่วยให้ เข้าถึงแหล่งข้อมูลส าคัญได้ทุกที่  ทุกเวลาผ่านทาง
แอพพลิเคชั่นมือถือและ/หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นประโยชน์ช่วยให้การสืบค้นสะดวกและรวดเร็ว 

1.3 ห้องสมุดเป็นแหล่งข้อมูลในการสนับสนุนการวิจัยและวิชาการ 
1.4 ห้องสมุดมีเพียงพอ ครบถ้วนตรงความต้องการ ตามสภาพ ขนาดประชากร และการใช้งาน

แตกต่างตามวัตถุประสงค์การใช้งาน การให้บริการตามวัตถุประสงค์ของตนเองอย่างครบถ้วน 
2. ด้านบริหารจัดการ 

2.1 ห้องสมุดระบบร่วมกัน ต้องพัฒนาเป็นระบบเช่ือมโยงกัน เป็นประโยชน์ต่อการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน เช่น ระบบห้องสมุดฮาร์วาร์ดระบบห้องสมุดมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด 

2.2 ห้องสมุดที่มีผู้เช่ียวชาญทุกสาขาเป็น Mentor / Coach ช่วยให้ค าแนะน าเป็นประโยชน์ เอื้อต่อ
การท างานวิชาการและการวิจัย 

2.3 ห้องสมุดออกแบบตามบริบทพลวัต เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศและของโลก
พัฒนา ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย 

3. ด้านความรู้ 
3.1 ห้องสมุดระบบความรู้ 7 มิติ ประกอบด้วยการรวบรวมความรู้ สะสมความรู้ ต่อยอดความรู้ ผลิต

ความรู้ ประยุกต์ความรู้ เข้าถึงความรู้ และกระจายความรู้ ห้องสมุดต้องบริหารองค์ความรู้ครบถ้วนท้ัง 7 มิติ 
3.2 ห้องสมุด 5 ประสาทสัมผัส คือ ตา – ตัวอักษร ภาพ หู – เสียง จมูก –กลิ่น ลิ้น – ชิมรส และ 

สัมผัส – รู้สึกด้วยมือคล า 
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3.3 ห้องสมุดเป็นเลิศเฉพาะทาง สนับสนุนการค้นหาเชิงลึกองค์ความรู้เฉพาะด้านเจาะจง มีความโดด
เด่นทางด้านนั้นเป็นพิเศษ 

3.4 ห้องสมุดสนับสนุนการพัฒนาประเทศ มีส่วนร่วมบริหารจัดการองค์ความรู้ น าสู่การสร้างสรรค์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

3.5 ห้องสมุดแห่งชาติที่ครบถ้วนครอบคลุม ครบถ้วนมิติประเด็นเนื้อหาครอบคลุมพื้นที่การให้บริการ
และกลุ่มประชากรให้บริการที่สะดวกและง่ายต่อการเข้าถึง 

3.6 ห้องสมุดระดับโลก ต้องมีมาตรฐานการบริการระดับโลกรองรับการท างานวิชาการและการวิจัย
ระดับโลกตัวอย่างกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก 

4. ด้านปัญญา 
4.1 ห้องสมุดมีการจัดประชุมสัมมนาใหญ่/ย่อย เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการแลกเปลี่ยน 

ความรู้และความคิดระหว่างกัน ลักษณะห้องย่อย/ห้องใหญ่ภายในห้องสมุด 
4.2 ห้องสมุดเป็นแหล่งเพาะเมล็ดพันธ์ุความคิดและนวัตกรรม ผสมผสานความคิด เพื่อ 

น าไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ เช่น การแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้รู้ มีเครือข่ายผู้ใช้บริการที่เคยอ่านหนังสือเล่ม
เดียวกัน สร้างบรรยากาศห้องสมุดให้ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ 

4.3 ห้องสมุดช้ีน าทางปัญญาความรู้ ช่วยให้เข้าถึงแก่นสาระความรู้ที่ส าคัญในเรื่องนั้น 
มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน คอยให้ค าปรึกษา นักศึกษา ป. เอก ป. โท เช่น ด้านสถิติ ด้านทฤษฏีต่าง ๆ เป็นห้องสมุดที่มีการ
ปฏิสัมพันธ์กับปัญญาชนและปราชญ์ 

4.4 ห้องสมุดส่งเสริมการเรียนรู้แบบสหวิทยาการ เพื่อต่อยอดพัฒนาองค์ความรู้ข้ามศาสตร์ให้บริการ
ยืมคืนแบบ one stop service ระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยกับห้องสมุดเฉพาะทางของหน่วยงานหรือองค์กร 

จากความหมายดังกล่าวจึงสรุปได้ว่าห้องสมุด 4.0 นั้นเป็นห้องสมุดที่ต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลามีการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาหนังสือ หรือสือสาระการเรียนรู้และ สาระสนเทศต่างๆอยู่ตลอดเวลาและมีการน าเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ในการศึกษา สิบค้นข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ การเช่ือมต่อเครื่อข่ายอินเตอร์เนต และ
ระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้เรียนและผู้ที่สนใจสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา 

อนันท์ งามสะอาด (2553 : ออนไลน์) หากพิจารณาถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
อาชีวศึกษา ในเชิงระบบสามารถแสดง ดังแสดงในรูปที่ 1 
 

 
จากรูปที่ 1 แสดงรูปแบบเชิงระบบในการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรยีน ดังนี้ 
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1. ปัจจัย (Input) ได้แก่ แนวโน้มการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย การปฏิรูปการศึกษาทศวรรษ ที่สอง (2552 – 
2561) พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 8 และภารกิจของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

2. กระบวนการ (Process) ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ การจัดการเรียนรู้ การพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยี การก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาการวัดและการประเมินผล 

3. ผลผลิต (Output) ได้แก่ ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค ระดับเทคโนโลยี  มี
คุณภาพและสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ และมีปริมาณเพียงพอต่อ ความต้องการก าลังคนจาก
รูปแบบเชิงระบบในการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สามารถอธิบายได้ ดังนี้ สมศักดิ์ คงเท่ียง (2549 : ออนไลน์) 
 
แนวโน้มการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ (2545) การปฏิรูปการศึกษาทศวรรษท่ีสอง (2552 – 2561) ให้ความส าคัญกับการปรับ
คุณภาพ ค่านิยม และมาตรฐานการอาชีวศึกษา เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตและพัฒนา
ก าลังคน ในด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี ไปท างานในสถานประกอบการ และประกอบ
อาชีพอิสระ 

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา (2551) พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 8 การจัดการ
อาชีวศกึษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้จัดได้โดยรูปแบบ ดังต่อไปนี้ 

1. การศึกษาในระบบ เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีเน้นการศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเป็น
หลัก โดยมีการก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาการวัด และการประเมินผลที่เป็นเง่ือนไขของการ
ส าเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน 

2. การศึกษานอกระบบเป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมายรูปแบบ       
วิธีการศึกษาระยะเวลาการวัดและการประเมินผลที่เป็นเง่ือนไขของการส าเร็จการศึกษาโดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้อง    
มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและ ความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม  อัญชลี ธรรมะวิธีกุล        
(2552 : ออนไลน์) 

3. การศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐในเรื่องการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การวัด
และการประเมินผลโดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถาน
ประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานของรัฐเพื่อประโยชน์ในการผลิตและพัฒนาก าลังคน สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบันสามารถจัดการศึกษา ตามวรรคหนึ่งในหลายรูปแบบรวมกันก็ได้ ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันนั้นต้อง
มุ่งเน้นการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเป็นส าคัญ พิมพร ศะริจันทร์ (2549 : ออนไลน์) 

4. ภารกิจของสถานศึกษาอาชีวศึกษา มีภารกิจในการผลิตก าลังคนระดับช่างฝีมือ ระดับช่างเทคนิค         
และระดับเทคโนโลยี โดยเน้นให้มีทักษะที่หลากหลาย (Multi Skill) เปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมฐานความรู้              
(Social Knowledge Based) เพื่อการพัฒนาประเทศ ตระหนักในความส าคัญของการสร้างคุณภาพ โอกาส          
ความร่วมมือ และขับเคลื่อนให้การอาชีวศึกษามีความพร้อมรองรับการเปิดเสรีทางการศึกษา พ.ศ.2558 มุ่งเน้นการผลิต
ผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งปริมาณ และคุณภาพ มีสมรรถนะ ทักษะฝีมือ เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ สอดคล้องกับ
ความต้องการก าลังคนด้านอาชีวศึกษา ทั้งในระดับพื้นที่  ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เน้นการศึกษาในระบบ   
นอกระบบ การศึกษาระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ ตอบสนองความต้องการก าลังคนในประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
ประเภทวิชาพาณิชกรรม / บริหารธุรกิจ ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาเกษตรกรรม ประเภท
วิชา ประมง ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอและประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร โดยมีรูปแบบเชิงระบบในการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน  
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การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนรู้ 
พิมพร ศะริจันทร์ (2550 : ออนไลน์) หลักสูตรการอาชีวศึกษาในปัจจุบัน ประกอบด้วย 

   1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 
   2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 

3. หลักสูตรระยะสั้น พุทธศักราช 2551 
 เมื่อพิจารณาแนวโน้มสภาพตลาดแรงงานในปัจจุบัน จ านวนแรงงานอาชีวศึกษามีความขาดแคลน และไม่ตรง
สาขา ในแต่ละอุตสาหกรรม ในภาพรวมทั่วประเทศควรพิจารณา ดังนี้  

เนื่องมาจากหลักสูตร ไม่สอดคล้องสภาพความต้องการแรงงานตามสาขาวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษา   
ควรด าเนินการจัดท าหลักสูตรระดับสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น สังคม และสถานประกอบการ 
โดยจัดท าความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ของแต่ละอาชีพ โดยเชิญตั วแทน
ผู้เชี่ยวชาญในอาชีพแต่ละกลุ่มอาชีพและครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญสาขาอาชีพมาร่วมด าเนินการ ตรงกับความต้องการ
ของสถานประกอบการสอดคล้องกับงานอาชีพท่ีมีอยู่จริงในปัจจุบัน สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาไดง่้าย สอดคล้อง
กับการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี  

นิคม ทองแดง (2549 : ออนไลน์) นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ เทคโนโลยีการบริหาร
จัดการการอาชีวศึกษา ควรพิจารณา ดังนี้ 

1. ใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ. 2553-2556) 
2. สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาทั้งการเรียนการสอน การฝึกอบรมและการบริหารจัดการ อาทิ 

การจัดหาและพัฒนาระบบ Virtual Classroom การจัดระบบ Learning System Management : LMS โดยการ
จัดการเรียนการสอน Cyber Community ผ่านเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต จัดการเรียนการสอน e-Learning การเรียน
การสอนบนเว็บ (WBI) การฝึกอบรมบนเว็บ (WBT) การส่งเสริมการเรียนการสอนบนโทรศัพท์ เคลื่อนที่ การจัดตั้ง
ห้องปฏิบัติการ Cyber ปลายทางในสถานศึกษาและ แหล่งเรียนรู้เครือข่าย จัดหาและพัฒนา สื่อ ICT เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้ครอบคลุมสาขาวิชาชีพหลัก และหลักสูตรแกนวิชาชีพ รวมทั้ง วิชาเลือก จัดหาและพัฒนาเพื่อเผยแพร่ความรู้ 
e-Book, e-Library, Self Access Learning, Internet Mobile, e-Office, VDO Conference และ Social Media 

3. พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาเพื่อการแข่งขันของประเทศ จัดหาและพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ 
และชุดฝึกทันสมัยในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ จัดหาและพัฒนาห้องเรียนจ าลองและ
ห้องปฏิบัติการทันสมัย จัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะสนับสนุนการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ การส่งเสริม การพัฒนา
อาชีพแกป่ระชาชนในท้องถิ่น พัฒนาสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทางเพื่อสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาแบบ มีส่วนร่วม และเน้นหลักการบูรณาการ  

4. พัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีวิชาชีพเช่ือมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาขีดความ สามารถด้านการ
วิจัยและพัฒนา การสร้างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและสร้างองค์ความรู้ใหม ่ๆ ด้านวิชาชีพเพื่อส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ส่งเสริมความเป็นเลิศในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และองค์ความรู้ น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพ และ
ประเทศชาติ 
 
การก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

สมทรง ลิมาลัย (2549 : ออนไลน์) การก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ (Smart &Smile) มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและสังคม ควรพิจารณา ดังนี้ 
 1. คุณลักษณะของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
   1.1 Smart ได้แก่ 
    1.1.1 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ 
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    1.1.2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน 
ได้แก่ มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ มีความสนใจด้านวัฒนธรรมไทยหรือศิลปะและวรรณกรรม มีความสามารถใน
การเล่นกีฬา มีความรู้พื้นฐานภาษาต่างประเทศ มีความรู้ ทักษะ ด้านกระบวนการคิด และกระบวนการกลุ่ม 
    1.1.3 มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการ 
   1.2 Smile ได้แก่ 
    1.2.1 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถด ารงตนอยู่ในทุกสังคมที่ดีได้อย่างเต็มภาคภูมิ 
    1.2.2 มีเอกลักษณ์ความเป็นคนไทย 
    1.2.3 มีค่านิยมที่พึงประสงค์ของสังคม ได้แก่ รับผิดชอบ มีวินัย มีน้ าใจ มีมนุษย์สัมพันธ์    
มีจิตสาธารณะ นิยมประชาธิปไตย การท างานเป็นทีม จงรักภักดีต่อองค์กร  
    1.2.4 ด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ 

2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา ควรพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ กิจกรรมนอกหลักสูตร (Extra Curricular 
Activities) กิจกรรมร่วมหลักสูตร (Co – Curricular Activities) กิจกรรมกึ่งหลักสูตร (Semi Curricular Activities) 
กิจกรรมพิเศษ (Extra Activities) กิจกรรมสถานศึกษา (School Activities) กิจกรรมกลุ่ม (Group Activities)   
กิจกรรมริเริ่ม (Initiate Activities) กิจกรรมครูและนักเรียน (Teacher – Student Activities) กิจกรรมชีวิต            
ในสถานศึกษา (School – Life Activities) กิจกรรมพัฒนา (Developmental Activities) กิจกรรมสถานศึกษา       
เชิงสร้างสรรค์ (Creative School Activities) กิจกรรมไม่เป็นทางการ (Informal Activities) 
  3. แนวทางด าเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 แนวทางการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาควรพิจารณา ดังนี้ 

3.1 กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการอาชีวศึกษาและการเรียนรู้ด้านวิชาชีพตลอดชีวิต พัฒนามาตรฐาน
อาชีพ พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง หลักสูตรวิชาชีพทั้งในและนอกระบบให้มีความ
หลากหลาย เช่ือมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและการพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษาบ่มเพาะให้ผู้เรียนใฝ่หาความรู้ มีค่านิยม
ให้มุ่งสู่การเรียนอาชีวศึกษาเพิ่มมากข้ึน เสริมสร้างให้มีสมรรถนะ ด้านการสื่อสาร ภาษา IT การคิดวิเคราะห์ ทักษะอาชีพ 
รองรับการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของประเทศ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ (Public Mind) และวุฒิภาวะ      
ทางอารมณ์ 

3.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ สร้างระบบการเรียนรู้อาชีวศึกษาส่งเ สริม
โอกาสการเรียนรู้วิชาชีพตลอดชีวิต วัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการมีงานท า การสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้
สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพ 

3.3 กิจกรรมสร้างเครือข่ายชุมชนความรู้ด้านวิชาชีพ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาองค์
ความรู้ด้านวิชาชีพในชุมชน ร่วมกับ สถานประกอบการ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้าน สถาบันศาสนา สถาบัน
ทางการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 
 
การพัฒนาการวัดและประเมินผล 

แนวทางการวัดและประเมินผลผู้เรียนอาชีวศึกษา ควรพิจารณา ดังนี้ 
สุราษฏร์ พรมจันทร์ (2548) ควรใช้รูปแบบการประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) โดย

ประเมินตามสมรรถนะงาน สมรรถนะรายวิชา และสมรรถนะผู้เรียน ท่ีก าหนดในหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency 
Curriculum) และใช้ข้อสอบ V- net ( Vocational National Education Test ) ซึ่งเป็นการการทดสอบวัดความรู
มาตรฐานทางวิชาการ และวิชาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามโครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 ปรับปรุง พ.ศ. 2546 โดยใช้คุณวุฒิวิชาชีพ (Vocational Qualification) เป็นฐาน
เปรียบเทียบในการวัดและประเมิน 
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จากความหมายดังกล่าวจีงสรุปได้ว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา โดยการสร้าง
คุณภาพ โอกาส และความร่วมมือ จะส่งผลให้เกิด ผลผลิต (Output) ได้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ระดับฝีมือ 
ระดับเทคนิค ระดับเทคโนโลยี มีคุณภาพและสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ และมีปริมาณเพียงพอ    
ต่อความต้องการก าลังคนเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดสังคมแห่งปัญญา (Wisdom Society) สร้างความมั่นคงมั่งคั่งในสังคมอุดม
ปัญญาสนับสนุนสถานศึกษาให้ผลิตก าลังคน ที่เพียงพอเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของชุมชนจากการพัฒนาอาชีพตามภูมิ
สังคมอาชีพ เพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน ของประเทศต่อไป 
 
ห้องสมุดดิจิตอล (Digital Library) 

ห้องสมุดดิจิตอล หมายถึง ห้องสมุดที่ต้องการเทคโนโลยีเครือข่ายเพื่อเช่ือมโยงแหล่งสารสนเทศที่อยู่ หลายๆ 
แหล่งและการเช่ือมโยงนั้นต้องไม่ยุ่งยากส าหรับผู้ใช้และสามารถเข้าถึง ทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างกว้างขวางเป็นสากล 
คอลเลคช่ันท่ีเก็บไม่จ ากัดเฉพาะเอกสาร แต่ยังครอบคลุมถึงวัสดุดิจิตอลอื่น ๆ ที่สร้างขึ้น ซึ่งไม่อยู่ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ 
องค์ประกอบของห้องสมุดดิจิตตอล ได้แก่ ส่วนเช่ือมต่อ ผู้ใช้ (User Interface) ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนส าหรับผู้ใช้
และส่วนส าหรับผู้ควบคุมโดยผู้ใช้สามารถใช้เว็บบราวเซอร์ในการติดต่อกับส่วนบริการผู้ใช้ได้ชอง  

เปียเจีย์ (Jean Piaget : 1986-1980) นักจิตวิทยาผู้ริเริ่มการปฏิวัติวิธีการเรียนรู้ภายใต้ทฤษฎี 
Constructivism มีความคิดว่า “เด็กๆ ไม่ใช่ท่อที่ว่างเปล่าที่ผู้ใหญ่จะเทข้อมูลและความรู้ตา่งๆ เข้าไป เด็กคือผู้สร้างความ
ฉลาดและการเรียนรู้ ของเขาเอง” นั่นหมายความว่าเด็กๆ มีความสามารถในการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวและ
สภาวการณ์ต่างๆ ที่เด็กเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งล้วนแต่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่เด็กต้อง
เผชิญกับสิ่งแวดล้อมที่ทรงอิทธิพลอย่างอินเทอร์เน็ตและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกสรรค์สร้างขึ้นมาหลากหลายรูปแบบ
แวดล้อมอยู่อย่างเป็นระบบ บางครั้งจึงถูกเรียกว่าระบบนิเวศน์อิเล็กทรอนิกส ์(Electronics Ecosystem) ทั้งนี้นักอนาคต
ศาสตร์ได้คาดการณ์ไว้ว่าในปี คริสต์ศักราช 2016 ร้อยละ 90 ของคนทั่วโลกแม้จะอยู่ในถิ่นทุรกันดารก็จะมีอินเทอร์เน็ต
ใช้ (จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ : 2547)  

ดังนั้นสิ่งที่ผู้ใหญ่ควรท าคือการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดีและจัดวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมส าหรับเด็กอาชีวะ
ศึกษา ส าหรับสิ่งแวดล้อมของการเรียนรู้โดยทั่วไปประกอบด้วย 3 ส่วนที่ส าคัญได้แก่ ส่วนแรกคือผู้เรียนซึ่งเป็นผู้ที่
ต้องการเรียนรู้เพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น พัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ เพื่อความบันเทิง เป็นต้น       
ส่วนต่อมาคือแหล่งการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าถึงความรู้ เช่น แหล่งธรรมชาติ องค์ความรู้ของบุคคล แหล่งที่
จัดเก็บรวบรวมองค์ความรู้ไว้อย่างเป็นระบบ เป็นต้น และส่วนสุดท้ายคือวิธีการเรียนรู้ซึ่งเป็นกระบวนการที่ท าให้ผู้เรียน
ได้รับประสบการณ์จนก่อให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นในตนเองขณะเดียวกันการพัฒนาทาง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ไอซีที) ได้ส่งผลกระทบต่อการศึกษาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการลดข้อจ ากัดทั้งด้านระยะทางและเวลาท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงวิถีของการเรียนรู้ (ยืน ภู่วรวรรณ : 2547) มีแนวโน้มที่เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้หลายอย่างจะถูกผนวกเข้า
ด้วยกัน(Convergence) อันจะ น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น   
ของเด็กอาชีวะศึกษา  

ฮาเซคาว่า,กาเซฮ่ารา,มาชาวเลทและจายาปราการ (Hasegawa& Kashihara, 2002; Marshallet al., 
2003; He et al., 2004; Jayaprakash, 2006) จึงมีค าถามส าคัญว่าจะบูรณาการเทคโนโลยีอย่างไรที่จะน าไปสู่การ
พัฒนาระบบห้องสมุดดิจิตอลที่ ส่งเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ของอาชีวะศึกษา ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้  
 
ความหมายและความส าคัญของห้องสมุดดิจิตอลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอาชีวะศึกษา 

ก่อนเข้าสู่เนื้อหาในรายละเอียดผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านได้มีความเข้าใจในเรื่องของการให้ค านิยามเกี่ยวกับ
ห้องสมุดดิจิตอล และได้เห็นถึงความส าคัญของห้องสมุดดิจิทัลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับอาชีวะศึกษากล่าวคือ
ความหมายและลักษณะของห้องสมุดดิจิตอล (Digital library) วัทสเตนและคณะ (Watstein,et al: 1999) ค้นพบว่ามี
ค าศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับ“Digital library” ได้แก่ Traditional library, Paperless library, Data 
warehousing, Library without walls, Library of the future, Electronic library, Online library, Virtual 
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library, World Wide Web, Digital library, Digital research library และ Digital archive จากการค้นพบนี้      
(น้ าทิพย์ วิภาวิน : 2542) อธิบายว่า “ห้องสมุดดิจิตอล (Digital Library)” เป็นค าที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงเรียน
และวิทยาลัยของอาชีวะศึกษาและอื่นๆ เพราะให้ความหมายที่ กว้างกว่าค าว่า  ห้องสมุดอิ เล็กทรอนิกส์           
(Electronic Library) และห้องสมุดเสมือนจริง (Virtual Library) เนื่องจากค าว่าอิเล็กทรอนิกส์โดยมากเน้นที่เทคโนโลยี
ที่ใช้ในการจัดการกับสารสนเทศส่วนค าว่า เวอร์ชวล (Virtual) เน้นที่สภาวะเสมือนจริงท่ีประกอบกันขึ้นมาเป็นรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่งที่ไม่ใช่ทางกายภาพ ขณะที่ค าว่า ดิจิตอล หมายถึง สารสนเทศที่อยู่ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ต่อมา          
ซีเดลและกรีฟฟริเดอร์ (Seadel and Greifeneder : 2007) ได้พยายามอธิบายความหมายของ “ห้องสมุดดิจิตอล”   
ด้วยการศึกษาเปรียบเทียบจากหลายที่มา ได้ผลการวิจัยจ าแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรกให้ความหมายว่า
ห้องสมุดดิจิตอลเกิดจากเอกสารดิจิตอลที่ต้องจัดการด้วยกระบวนการมาตรฐานของห้องสมุดทั่วไป ในวิทยาลัยของ
อาชีวศึกษา (การรวบรวมการจัดหมวดหมู่ และการเตรียมการเข้าถึง) และสร้างให้เข้าถึงแคทคาล็อก (Catalog)        
ด้วยระบบออนไลน์ กลุ่มถัดมาให้ความหมายว่า ห้องสมุดดิจิตอลคือ โปรแกรม(Software) ที่บรรจุข้อมูลพื้นฐาน 
(Primary data) และจัดเก็บด้วย เมทา ดาต้า ที่สร้างหรือตรวจทานด้วยมือ ข้อมูลดังกล่าวจ าต้องมีการรวบรวม จัดระบบ 
และบ ารุงรักษาอย่างดี ด้วยภาระหน้าที่หลักเช่นเดียวกับห้องสมุดปกติ3 อย่าง ได้แก่ การแคทตาล็อก การจัดเก็บเอกสาร
ในระยะยาว และการเข้าถึงเอกสาร และกลุ่มที่สุดท้ายให้ความหมายว่า ห้องสมุดดิจิตอลคือ การจัดหาเอกสารดิจิตอลใน
การเช่ือมโยงบริการออนไลน์ สร้างขึ้นบนหน้าท่ีหลักของห้องสมุดทั่วไปและห้องสมุดของอาชีวะ โดยให้การบริการเข้าถึง
แหล่งรวบรวมผ่านอินเทอร์เน็ตส าหรับบทความนี้ต้องการความเข้าใจที่ตรงกันด้วยการปรับปรุงจากความหมายของ      
วอเทอร์(Waters : 1998) ว่า ห้องสมุดดิจิตอล หมายถึง การจัดระบบที่จัดเตรียมทรัพยากร รวมทั้งคณะท างาน           
ที่เช่ียวชาญ การเลือกสรรการจัดโครงสร้าง การจัดการให้ เด็กอาชีวะศึกษาสามรถเข้าถึงสารสนเทศอย่างชาญฉลาด     
การ แปลความหมายการแพร่กระจายสารสนเทศ การรักษาความสมบูรณ์ การรับประกันการคงอยู่ ขณะที่ท าการ
รวบรวม และมีความพร้อมใช้ในเชิงเศรษฐศาสตร์ส าหรับการใช้งานที่ก าหนดโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้การศึกษาและ
ส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กอาชีวะศึกษา 

 
ความส าคัญของห้องสมุดดิจิทัลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนอาชีวะศึกษา 

กระบวนการเรียนรู้ในวัยเด็กแตกต่างจากผู้ใหญ่เนื่องจากทัศนะและการมองโลกแตกต่างกันผู้ใหญ่ไม่ควรใช้
ทัศนะแบบเดียวกันส าหรับเด็กอาชีวะศึกษาเพราะจะส่งผลเสียต่อการพัฒนาการของเด็กอาชีวะศึกษา (พร พันธุ์โอสถ : 
2543)โดยเด็กอาชีวะศึกษาในช่วงเริ่มต้นยังมีความสามารถพัฒนาการเรียนรู้แบบเชาว์ปัญญาและนามธรรมได้น้อย      
จึงสนใจที่จะลงมือท าด้วยตัวเองหรือปฏิบัติผ่านลักษณะที่ เป็นรูปธรรมมากกว่า ต่อเมื่อเข้าสู่วัยเด็กโตจึงจะค่อยๆ เข้าใจ
และพัฒนาการเรียนรู้ในสิ่งท่ีเป็นนามธรรมได้ จากการเรียนรู้ โดยได้ลงมือกระท าอย่างสม่ าเสมอจะน าไปสู่ความเคยชินใน
การปฏิบัติ ดังนั้นสิ่งแวดล้อมรอบตัวของผู้เรียนอาชีวะศึกษา ในช่วงวัยนี้จึงต้องเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดี เพราะจะเป็นพื้นฐาน
ส าคัญต่อการพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ต่อไป โดยห้องสมุดดิจิตอลจะเป็นอีกทางหนึ่งที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี 
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็กอาชีวะศึกษา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในบริบทของการเรียนรู้ร่วมกันเช่นห้องสมุดดิจิตอลนี้มี
รากฐานมาจากทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism) ของ เพียเจต์ (Piaget) ที่มุ่งศึกษาว่าความรู้คืออะไรและความรู้
เกิดขึ้นได้อย่างไร โดยมุ่งความสนใจที่การสร้างความเช่ือมโยงระหว่างความรู้ เก่ากับความรู้ใหม่ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว รวมทั้งบุคคลที่มีการสื่อสารกันทั้งต่อหน้าและผ่านอินเทอร์เน็ต ต่อมาศาสตราจารย์ ซีมัวร์ แพพเพิท
(Seymour Papert) แห่ง MIT ได้พัฒนาทฤษฎีเพิ่มเติมเป็น Constructionism ที่เน้นศิลปะการเรียนรู้หรือการเรียนรู้
ด้วยการสร้างบางสิ่งบางอย่างที่มีความหมายต่อตนเองขึ้นมา โดยให้ความส าคัญกับเครื่องมือ สื่อ และบริบทของการ
พัฒนามนุษย์ (บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ : 2548)ซึ่งมีส่วนประกอบส าคัญ 3 ประการ คือ การมีทางเลือกที่หลากหลายในการ
เข้าถึงความรู้ การมีความหลากหลายทั้งในแง่บุคคลและรูปแบบ และการมีความเป็นกันเองของชุมชนการเรียนรู้ใน
ห้องสมุดดิจิตอล ซึ่งเฉพาะส่วนประกอบดังกล่าวนี้ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องการการค้นหาจากการวิจัยและพัฒนาต่อไป 
ห้องสมุดดิจิตอลนอกจากจะเป็นการจัดเตรียมทรัพยากรและกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กอาชีวะศึกษาแล้ว ยังต้อง
ค านึงถึงโอกาสในการได้รับประสบการณ์ที่สนุกสนานของการเข้าถึงองค์ความรู้และต้องประกอบด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริม
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จินตนาการของเด็กอาชีวะศึกษาด้วย (IFLA, 2003) โดยห้องสมุดดิจิตอลที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนอาชีวะ
ศึกษาประกอบด้วยลักษณะส าคัญ 5 ประการ ได้แก่ ประการแรกเป็นการน าไอซีทีมาใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบ
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้เด็กรู้จักวิธีการเรียน (Learn How to Learn) อันจะน าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ประการถัด
มาเป็นระบบเครือข่ายการเรียนรู้ ที่จัดให้มีแหล่งความรู้ ที่หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการที่แตกต่างกันประการที่
สามเป็นการปรับกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกและช้ีแนะโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบเครือข่ายการเรียนรู้เป็นเครื่องมือประการที่สี่เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันซึ่งก่อให้เกิดการสร้างสรรค์องค์
ความรู้ และประการสุดท้ายเป็นการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลายเพื่อก่อให้เกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้
ของผู้เรียนอาชีวะ(น้ าทิพย์ วิภาวิน : 2548) 

  
สรุป 
 ห้องสมุดในยุคไทยแลนด์ 4.0 กับการพัฒนาผู้เรียนในระดับอาชีวศึกษานั้นคือการห้องสมุดที่มีความพร้อมใน
ทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น ทรัพยากรหนังสือ สื่อต่างๆและ สื่อ สารสนเทศ เพื่อให้นักศึกษาหาความรู้เป็นสิ่งที่ต้องท าควบคู่
กันไปเนื่องจาก เทคโนโลยี ในการประกอบอาชีพในยุคปัจจุบัน รวมทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมต่างปรับตัวเพื่อท าการ
แข่งขันกันเป็นอย่างมาก ห้องสมุดซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญจึงจ าเป็นต้องกระตือรือร้นอยู่เสมอ มีการติดตามหนังสือ
ใหม่ๆ องค์ความรู้และข่าวสารใหม่ๆ อีกทั้งต้องสามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ท าให้บุคคลหรือนักเรียน
นักศึกษาที่เข้ามาค้นคว้าข้อมูล ได้รับความรู้ที่ถูกต้องแม่นย า น าไปใช้ในการศึกษา การวิจัย การต่อยอด และคิดค้น
นวัตกรรมใหม่ๆ หรือน าไปพัฒนาตนเองในด้านการงานและทักษะการฝึกอาชีพ ท าให้สามารถแข่งขันทางด้านความรู้และ
ทักษะวิชาชีพกับประเทศต่างๆในอาเซียนและประเทศอื่นๆทั่วโลกท่ีพัฒนาต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
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บทคัดย่อ 
การพัฒนาการศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 จากการสร้างห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) 

เริ่มด้วยการฝึกให้ผู้เรียนรู้การเรียนด้วยตนเอง เช่น ให้รู้วิธีดูคลิป การเก็บใจความ การคิดต่อยอดให้มีสมาธิให้ได้สาระ 
แนะให้หยุดหรือกรอก กลับ คลิปมาดูใหม่หากสงสัย ฝึกวิธีเขียน บันทึก จดบันทึก เขียน mind map กําหนดให้ตั้ง
คําถามที่น่าสนใจได้ และเตรียมถามครู การเปลี่ยนแปลงที่ครู ต้องพัฒนาครูให้มีความรู้ มีพื้นฐานแน่น พร้อมเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ การจัดระบบความรู้ จัดการความรู้ มีความสามารถสร้าง แรงจูงใจให้ผู้เรียนและมีความรู้จริง พร้อมที่จะถ่ายทอด 
การยอมรับสองด้านท้ังทางการปฏิบัติ รับการป้อนกลับ ช่วยการพัฒนาการของผู้เรียนและบรรยากาศการเรียนรู้ การเป็น
ผู้กํากับการเรียนรู้ทั้งของตนเองและผู้เรียน เปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนการสอน สร้างทักษะที่จําเป็น โดยเรียนด้วย
การลงมือทํา สร้างเด็กและเยาวชนไทยให้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการประยุกต์ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ๆ สร้างความคิดของเด็กและเยาวชนไปสู่ที่ยากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นความสําเร็จของการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของชาติ โดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นกระบวนการเรียนรู้ให้สามารถเรียนรู้เพื่อการรู้อย่างต่อเนื่องและ
นําไปใช้ในประเทศที่มีคุณภาพเหมาะสม ต่อการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนาการศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย 
4.0 ต่อไป 
 
คําสําคัญ : การพัฒนาการศึกษา, ประเทศไทย 4.0 

 
Abstract 

Development of education under the framework of Thailand 4.0 from the Flipped Classroom. 
Start by training yourself to learn, such as how to watch clips, keep up the thought, think the focus is 
to concentrate, recommend stopping or returning the clip to see if new. Practice writing, writing 
notes, writing mind maps, asking interesting questions. And prepare to ask the teacher. Changes need 
to develop teachers to have knowledge, firm foundation Learn new things. Knowledge Management 
System has the ability to create motivation for learners and knowledge ready to broadcast. Both sides 
of the practice get feedback. Helps the development of learners and learning environments. Being a 
mentor of both themselves and the learner. Change the learning process, create the necessary skills. 
Learning by doing. Help thai children and youth have the knowledge and ability. They have the skills 
to apply for access to new technologies and innovations. Make children's minds go higher This is the 
success of upgrading the quality of education. Focus on the child center, the learning process to be 
able to learn for continuous learning and used in countries of good quality. To develop teaching and 
learning in the development of education under the framework of Thailand 4.0. 
 
Key word: Education Development, Thailand 4.0. 
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บทนํา 
 ประเทศไทยในอดีต มีการพัฒนา สังคมและเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่โมเดล

ประเทศไทย 1.0 ที่เน้นภาคการเกษตร ไปสู่ประเทศไทย 2.0 ที่เน้นอุตสาหกรรมเบาและก้าวสู่โมเดลประเทศไทย 3.0     
ที่เน้นอุตสาหกรรมหนักทว่า ภายใต้โมเดล“ประเทศไทย 3.0” ที่เป็นอยู่ต้องเผชิญกับดักสําคัญที่ไม่อาจนําพาประเทศ
พัฒนาไปมากกว่านี้การสร้างการเปลี่ยนแปลงประเทศหากย้อนหลังไปในอดีตประเทศไทยเองก็มีการปรับโมเดลเศรษฐกิจ
อยู่หลายครั้ง เริ่มจากโมเดลประเทศไทย 1.0 ทีเ่น้นภาคการเกษตร ไปสู่โมเดลประเทศไทย 2.0 เน้นอุตสาหกรรมเบาและ
ก้าวสู่โมเดลประเทศไทย 3.0 เน้นอุตสาหกรรมหนัก อย่างไรก็ดี ภายใต้ “โมเดลประเทศไทย 3.0” นอกจากต้องเผชิญกับ
กับดักประเทศรายได้ปานกลางแล้ว เรายังต้องเผชิญกับ “กับดักความเหลื่อมล้ําของความมั่งคั่ง”และ “กับดักความไม่
สมดุลในการพัฒนา” กับดักเหล่านี้เป็นประเด็นที่ท้าทายในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและการศึกษา เพื่อก้าวข้าม
ประเทศไทย 3.0 ไปสู่ประเทศไทย 4.0 พรชัย เจดามาน (2559 : ออนไลน์ ) กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งเกิดจาก
ความเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ กับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ในสภาพปัญหาอันเป็นที่มาของแนวคิดการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่อง มีแผนพัฒนาและแผนยุทธศาสตร์ที่หลากหลาย การจัดสรร
และการใช้งบประมาณแบบแยกส่วนการกําหนดอนาคตของชาติกระทําโดยภาครัฐเป็นส่วนใหญ่และประเทศพัฒนาแล้ว
จะมียุทธศาสตร์ชาติโดยกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) คือ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และ
ตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง และสร้างความสุข
ของคนไทย สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ ประเทศไทย 4.0 
เป็นความมุ่งมั่น ทีต่้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ“เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม” ซึ่งในปัจจุบันยังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทํามากได้น้อย” ต้องการปรับเปลี่ยนเป็น “ทําน้อย ได้
มาก” การขับเคลื่อนให้เกิดการเปลีย่นแปลงอย่างน้อยใน 3 มิติ สําคัญ คือ เปลี่ยนจากการผลิตสนิค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรมเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึน้  
 ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ (2559 : ออนไลน์ ) กล่าวว่า การเตรียมการศึกษาไทยเพื่อก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 
มีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องคํานึงถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรายังมีคนอีกจํานวนมากที่อยู่ในระบบ 1.0, 2.0, 3.0 ดังนั้น การจะ
เปลี่ยนแปลงต้องเป็นการก้าวทีละก้าวจึงจะเกิดความยั่งยืนได้ทั้งนี้ ได้ยกตัวอย่างพัฒนาการการศึกษาของประเทศ
สิงคโปร์ ซึ่งได้เริ่มการปฏิรูปการศึกษาเมื่อปี ค.ศ.1959 โดยกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ได้กําหนดนโยบาย 2 ภาษา 
(Bilingual Policy) และสร้างทักษะด้านวิชาชีพเพื่อเศรษฐกิจเชิงอุตสาหกรรม พร้อมทั้งมีการพัฒนาความสามารถด้าน
การศึกษาและจัดให้มี Thinking School โดยหลักการสําคัญด้านการศึกษาของสิงคโปร์ คือ การใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาของการศึกษา การใช้วิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาเรียนรู้สิ่งต่างๆ การใช้คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาความสามารถทาง
สติปัญญา ด้านการคิด การใช้เหตุผล และหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ 

ประเทศไทยในส่วนของการเตรียมการศึกษาจะต้องมีการวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนจัดหลักสูตรให้
ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม พร้อมทั้งปรับปรุงตําราให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในความเป็นจริงต้องยอมรับ
ว่ามีการเปลี่ยนหลักสูตรบ้างแล้ว แต่ไม่ได้เปลี่ยนตําราตามไปด้วย อีกทั้งยังมีครูผู้สอนเพียง 2% เท่านั้น ที่มีความรู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรว่าเป็นอย่างไร ดังนั้น สิ่งที่เราควรจะต้องดําเนินการคือ การปรับปรุงตําราเรียนให้สอดคล้องกับ
หลักสูตร ซึ่งขณะนี้กําลังเตรียมการเพื่อจะให้มีการให้คะแนนตําราเรียน เช่น ตําราที่ดีก็จะได้ 5 ดาว เป็นต้น พร้อมทั้งจะ
จัดอบรมช้ีแจงแก่ผู้จัดพิมพ์ตําราทั้งหมดในช่วงเดือนตุลาคมนี้ด้วยนอกจากนี้ต้องเปลี่ยนระบบการประเมินเพื่อให้
สอดคล้องกับหลักสูตร โดยเฉพาะการคิดเป็นวิเคราะห์เป็นตามทักษะในศตวรรษท่ี 21 แต่หากยังไม่ปรับให้มีข้อสอบแบบ
อัตนัยเรื่องนี้ก็คงจะเกิดขึ้นยากในขณะเดียวกันต้องปรับการอบรมครูให้ตรงกับความต้องการในการนําความรู้ไปใช้ 
ตลอดจนให้วิทยฐานะแก่ครูสอนดีหรือครูที่สนใจเด็กเพื่อยกย่องชมเชยสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องดําเนินการควบคู่ไป
ด้วยกัน ดังนั้น การที่ประเทศจะเป็น Thailand 4.0 ได้ ทุกอย่างต้องผ่านการวางแผนเพื่อสร้างสร้างพื้นฐานและ
สภาพแวดล้อมที่ดี และต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมาก เพราะกว่าจะเห็นผลต้องใช้เวลานาน เปรียบดั่งการปลูกต้นไม้    
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ที่จะต้องมีการเตรียมดินให้ดี มีเมล็ดพันธ์ุที่ดี และต้องเฝ้าดูแลรดน้ําพรวนดิน เพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโตขึ้นมาได้ ทุกอย่าง
ต้องใช้เวลาและต้องดําเนินงานหลายส่วนไปพร้อมๆ กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างนวัตกรรมในการขับเคลื่อนประเทศ 
ขณะนี้เราต้องกลับมาดูว่าสิ่งที่ผลิตกันอยู่เป็นนวัตกรรมหรือเป็นเพียงสิ่งประดิษฐ์เท่านั้น เพราะนวัตกรรมที่ถูกต้องจริงๆ 
ต้องสามารถขยายผลในเชิงพาณิชย์ได้ 

 
ความหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

การพัฒนาคุณภาพหรือการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเป็นการดําเนินการทั่วทั้งองค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของกิจกรรม (activities) และกระบวนการ (processes) เพื่อให้เกิดสิทธิประโยชน์แก่ทั้งองค์การ 
ผู้ปกครอง และชุมชน หรืออาจกล่าวง่าย ๆ ว่า การพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเป็นอะไรก็ตามที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ และในการ พัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของ ISO 
9000 สามารถดําเนินการได้2 วิธีพื้นฐาน ได้แก่ วิธีการควบคุมที่ดีกว่า (better control) และวิธีการสร้างมาตรฐานหรือ
นวัตกรรม (raise standards/ innovation ) ซึ่งอธิบายได้ดังนี้ 1. การพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพโดยวิธีการควบคุม    
ที่ดีกว่า เป็นกระบวนการปรับเปลี่ยนมาตรฐาน การศึกษาชุดเดิม ไม่ใช่กระบวนการที่สงวนรักษาหรือสร้างมาตรฐานใหม่ 
มาตรฐานที่ได้จากวิธีนี้เป็นมาตรฐาน ที่ได้รับการปรับปรุงผ่านกระบวนการของการเลือก การวิเคราะห์ และการปรับแก้ไข
ของผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้ 2.การพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพโดยวิธีการสร้างมาตรฐานหรือนวัตกรรมเป็น
กระบวนการที่ไม่เกี่ยวกับการสงวนรักษาหรือปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาที่มีอยู่เดิมแต่จะสร้างมาตรฐานขึ้นมาใหม่ผ่าน
กระบวนการที่เริ่มต้นจากการศึกษาความเป็นไปได้และพัฒนาผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนา (R & D) มาตรฐานที่สร้าง
ขึ้นใหม่จะผ่านการทดลองนํามาใช้งานแบบทําซ้ํามาตรฐานดังกลา่วนี้ถือว่าเป็นผลมาจาก สภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป
ทั้งด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี การตลาดและการจัดการ ถ้าอาศัยแนวคิดของรัตนา ดวงแก้ว (2556 ก : 12) “การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา”จะใช้ในความหมายแตกต่างๆ กัน ใน 4 ลักษณะ ได้แก่ 1) ยกระดับ มาตรฐาน (raise standards) 2) 
เพิ่มคุณภาพ (enhance quality) 3) เพิ่มประสิทธิภาพ (increase efficiency) และ 4) บรรลุเป้าหมายในการพัฒนา
นักเรียนท้ังด้านคุณธรรมจริยธรรม สังคมและวัฒนธรรม จากความหมายดังกล่าว สถาบันการศึกษาสามารถนํามาใช้อย่าง
เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยพิจารณาทั้งด้านกระบวนการและเป้าหมายหรือ
ผลลัพธ์ว่ามีการพัฒนาเพิ่มขึ้นหรือไม่เพียงใด โดยมีแนวคําถามในการตรวจสอบ 4 ข้อ ได้แก่ 1) สภาพที่เป็นอยู่ในขณะนี้
เป็นอย่างไร 2) ต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง 3) เมื่อเวลาผ่านไป จะบริหารการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร และ 4) จะทราบ
ได้อย่างไรว่า การบริหารการเปลี่ยนแปลงนั้น ประสบความสําเร็จ สําหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในบริ บทของ
สังคมไทยนับตั้งแต่มีพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้มุ่งเน้นการขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้
ประชาชนได้รับ การศึกษาอย่างทั่วถึงและมีแนวคิดเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ ดังจะเห็นได้จาก การ
กําหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเป็นหลักประกันว่า การให้บริการการศึกษา ของหน่วยงานการศึกษา
จะสามารถสนองความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมได้ 9 ดังนั้น สถานศึกษาจึงต้องยึดมาตรฐาน
คุณภาพที่กําหนดโดยหน่วยงานต้นสงักัดเป็นแนวทางในการปรบัปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาของตนเพื่อเป็นหลกัประกัน
ว่ากระบวนการบริหารจัดการศึกษา ของสถานศึกษาบรรลุตามมาตรฐานคุณภาพที่ได้กําหนดไว้ตลอดเวลา พร้อมทั้งมีการ
ทบทวน ตรวจสอบรับรองคุณภาพมาตรฐานจากหน่วยงานอิสระภายนอกเป็นระยะ จึงเห็นได้ว่า การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในแนวคิดของต่างประเทศและในบริบทของสังคมไทยมีความสอดคล้องกันในประเด็นที่เกี่ยวกับเป็นกระบวน 

การ “เปลี่ยนแปลง” หรือ “ปรับปรุงหรือพัฒนา”ในการจัดการศึกษาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังซึ่งเป็น
มาตรฐานที่กําหนด ไว้อันจะนํามาซึ่งความพึงพอใจของผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมโดยทั่วไป อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติ 
ให้เกิดประสิทธิผลนั้น ไม่มีสูตรเฉพาะหรือแบบแผนที่ตายตัวและก็ไม่ง่ายในการขับเคลื่อน ทั้งนี้ขึ้นกับ บริบทของสังคม  
นั้น และการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต 2. องค์ประกอบเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังได้กล่าวมาแล้วว่า 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัด การศึกษาและผลลัพธ์ อย่างไรก็ตาม          
ยังไม่สามารถลงข้อสรุปเกี่ยวกับองค์ประกอบและและแนวทางปฏิบัติได้ อย่างชัดเจน เนื่องจากขึ้นอยู่กับความสนใจและ
ความเช่ือของนักการศึกษาแต่ละคนที่มีต่อผลการเรียนรู้ของ นักเรียน ( learning outcomes) ในยุคที่สังคมกําลัง
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เปลี่ยนแปลงไป ดังเช่น ในเอกสารประมวลสาระชุดวิชา การวิจัยการบริหารการศึกษา ในหน่วยที่ 14 การประยุกต์ใช้
งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้เขียนได้ เสนอองค์ประกอบของโมเดลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมุ่งเน้นท่ีการ
เรียนรู้ของนักเรียนเป็นสําคัญ ใน 2 แนวคิด ได้แก่ รูปแบบสี่ประสาน (The four circles model) และรูปแบบการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบ องค์รวม โดยแนวคิดแรกเหมาะสําหรับระดับโรงเรียนและลงถึงระดับห้องเรียนซึ่งเป็น
แนวทางที่ทั้งผู้บริหาร โรงเรียนและครูควรให้ความสนใจอย่างยิ่ง ส่วนแนวคิดที่สอง นักการศึกษาที่สนใจการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับโรงเรียน ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถศึกษา
รายละเอียด ได้ในเอกสารดังกล่าว สําหรับในหน่วยนี้ ผู้เขียนขอเสนอทางเลือกใหม่ซึ่งประยุกต์ใช้แนวคิดการพัฒนาการ
เรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 ซึ่งเป็นข้อเสนอจากงานวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI (2555)    
โดยTDRI เสนอว่า หัวใจสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยู่ที่การสร้างระบบความรับผิดชอบ (accountability) 
ของทุกฝ่ายในสังคม นับตั้งแต่ภาคประชาคม ภาครัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วย ปฏิบัติซึ่ง
หมายถึงโรงเรียนต้องมีความรับผิดชอบ โดยตรงต่อผู้ปกครองและนักเรียนมากขึ้นควรเป็นหน่วยหลักใน การพัฒนา
คุณภาพ การศึกษาและมีอิสระในการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบหลักสูตร วิธีการสอน และวิธีการ
วัดผลตามแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเจตนารมณ์ ของโรงเรียนซึ่งต้องตอบสนองต่อ
สภาพปัญหาและความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน รวมถึงการฝึกอบรม พัฒนาครูและการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาภายใน โดยมีการปฏิรูประบบการจัดทําและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของสถานศึกษาต่อสาธารณะเพื่อ
ช่วยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการคัดเลือกโรงเรียน 10 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องปรับวิธีการจัดสรรงบประมาณให้มี
ความเหมาะสมกับนักเรียนและโรงเรียนที่มีความจําเป็นพิเศษ เพื่อสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมในการจัด
การศึกษา 
 
การศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 
 ปัจจุบันองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้ทางด้าน เทคโนโลยี  
ที่ล้ําหน้าทําให้ความรู้ที่เป็นปัจจุบันเกิดขึ้นยากตามไปด้วย การเรียนรู้จึงมิได้เป็นเพียงการถ่ายทอด ความรู้จากผู้สอนสู่
ผู้เรียน หรือทีเ่รียกว่าการเรียนการสอนในระบบ Education 1.0 อย่างเช่นในอดีตทีผ่านมา ซึ่งการพัฒนาระบบการเรียน
การสอนด้วยการนําเทคโนโลยี มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน หรือ ทีเรียกว่าEducation 2.0 แต่ก็ยังไม่
สามารถนําไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ดีเท่าทีควร และได้มีการปรับการเรียนการสอนเข้าสู่
ระบบ Education 3.0 ด้วยการส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อการสอนทุกรูปแบบ ท้ังสื่อสิ่งพิมพ์และ
สื่อดิจิทัล ผสมกับการทํางาน เป็นกลุ่มและปรับการสอนให้มีรูปแบบ Interactive learning รวมทั้ง การนําสื่อสังคม
ออนไลน์(Social Media) เข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น ผู้สอนจึงต้องพัฒนาตนเอง
เพื่อก้าวผ่านเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้แบบใหม่ การปรับกระบวนการเรียนการสอนให้ สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เรียน  
ที่เปลี่ยนแปลงไป และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็นเครื่ องมือ กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้ เรียนเป็น 
ความท้าทายสําหรับผู้สอนเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสังคมแห่งการเรียนรู้แบบใหม่ที่มุ่งเน้นให้ผูเ้รยีนมิใช่เพียงแค่ไดร้ับความรู้แต่ต้อง
เป็นผู้ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ จึงเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ผู้สอนจะต้องพัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวผ่านจากการเรียนการ
สอนระบบ Education 3.0 เข้าสู่ระบบการเรียนการสอนแบบใหม่ หรือที่เรียกว่า Education 4.0  
 ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ และคณะ (2559 : ออนไลน์) กล่าวว่า องค์ความรู้ใหม่ในศาสตร์ต่าง ๆ มีการพัฒนาไป
อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเทคโนโลยีที่ล้ําหน้า ทําให้ความรู้ที่เป็นปัจจุบันเกิดขึ้นย ากตามไปด้วย       
การเรียนรู้จึงมิได้เป็นเพียงการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนสู่ผู้เรียน หรือที่เรียกกันว่าการเรียนการสอนในระดับ 
Education 1.0 อย่างเช่นอดีตที่ผ่านมา ถัดมาวงการศึกษาได้มีการพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วยการนําเอา
เทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน หรือเรียกว่า Education 2.0 แต่ก็ยังไม่สามารถนําไปสู่การ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ได้ดีเท่าที่ควร และในปัจจุบันมหาวิทยาลัยช้ันนําหลายแห่งเข้าสู่ระบบ 
Education 3.0 ด้วยการส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อการสอนทุกรูปแบบ และปรับการสอนให้มี
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รูปแบบ Interactive learning รวมทั้งการนําสื่อสังคมออนไลน์เข้ามาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอนมาก
ยิ่งข้ึน 
 การศึกษาในอนาคตต้องปรับเปลี่ยน อนาคตชีวิตผู้คนอาจยืนยาวขึ้น Life Expectancy ชีวิตจะอยู่กับ
เครื่องจักรที่ฉลาดมากขึ้น ผู้คนมี Visibility สูงขึ้น ข้อมูลทําให้เราเรียนรู้และเหน็ไดม้ากขึ้นคนเราจะอยู่ร่วมกับสิง่แวดล้อม 
สื่อใหม่ ต้องอยู่บนการรู้เท่าทันสื่อการแสวงหาความรู้ให้ได้เร็วมากขึ้น เทคโนโลยีปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต วิธีการทํางาน และ
โครงสร้างองค์การเปลี่ยนไปจากเดิม ตัวแปรระยะทาง เวลา สถานท่ีเปลี่ยนไป Global Connect ทําให้ทุกคนเปลี่ยนเป็น 
Global Citizen นักเรียน นักศึกษา วันน้ีอีกกว่า 10 ปี จึงเข้าสู่ตลาดแรงงาน แรงกดดันที่ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทาย
ดัวยการเตรียมคนเพื่ออนาคต ต้องตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว มีพลวัตที่ทําให้องค์กรเปลี่ยน การศึกษาต้อง
ปรับตัวโดยเร็ว อินเทอร์เน็ตมีบทบาทสําคัญ ก่อเกิดนิเวศดิจิทัล สังคม ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญ ผู้ที่เกิดในยุคนี้
เรียกว่า Generation Z เทคโนโลยีจะกัดดันคน Generation Z ให้มีลักษณะพิเศษคือ ทําอะไรได้หลายอย่างในเวลา
เดียวกัน ด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว การศึกษาจึงต้องปรับตัวให้ทันความก้าวหน้า           
ปรับรูปแบบการสอนให้ทันลูกศิษย์ยุคใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีได้อย่างคล่องแคล่ว โดยไม่ต้องสอนเด็กยุคใหม่จะเรียนรู้ การใช้
เทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็วหลากหลาย เนื่องจากเขาเกิดมาพร้อมกับสิ่งนี้อยู่แล้ว ดังนั้นครูผู้สอนจึงต้องเข้าใจเด็ก Gen Z 
ในเรื่อง Lifestyle ที่เปลี่ยนไปเน้นให้เด็กทําจริง เพราะทักษะมีความสําคัญ กระบวนการเรียนรู้และเนื้อหาต้องสมดุลกัน 
การบูรณาการความรู้กับชีวิต และการใช้ประโยชน์มีความสําคัญมากกว่าปริญญา คิดเองได้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ มี
ความสําคัญมากกว่าท่องจํา ต้องสอนให้เด็กมีความคิดสร้างสรรคน์วัตกรรมใหม่ภายใต้ความมีจรยิธรรม คุณธรรม เป็นเด็ก
ดแีละเก่ง ด้วยเทคนิควิธีการและวิธีปฏิบัติใหม่ 

ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ (2559 : ออนไลน์ ) กล่าวว่า “การศึกษาในยุค Thailand 4.0” มีความหมาย
มากกว่าการเตรียมความพร้อมของคนหรือให้ความรูก้ับคนเท่านั้นแตเ่ป็นการเตรยีมมนุษย์ให้เป็นมนุษย์กล่าวคือ นอกจาก
ให้ความรู้แล้ว ต้องทําให้เขาเป็นคนที่รักท่ีจะเรียน มีคุณธรรม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วย 

นั่นก็คือการสร้างคนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นทักษะในการคิดวิเคราะห์เป็นหลัก ในขณะเดียวกัน 
Thailand 4.0 คือ การพัฒนาประเทศให้มีความทันสมัย มีรายได้มากขึ้น และก้าวพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปาน
กลาง โดยจะต้องผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ และต้องสามารถติดต่อค้าขายกับนานาประเทศ
ได้ด้วย 

ดังนั้น การศึกษาจึงต้องเร่งดําเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ให้กับเด็กไทย ได้เข้าก้าวสู่ Thailand 4.0 อย่างเป็น
รูปธรรมในหลายด้าน เช่นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เป็นหัวใจสําคัญในการสื่อสารกับนานาชาติ ทั้ งเพื่อการ
ติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรู้ การประสานความร่วมมือ และการค้าขาย ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้
ดําเนินการยกระดับภาษาอังกฤษของประเทศผ่านโครงการสําคัญต่างๆ อาทิ การพัฒนาครูภาษาอังกฤษผ่านกระบวนการ 
Boot Camp, จัดทําแอพพลิเคชั่น Echo Hybrid, Echo English เป็นต้น 

การส่งเสริมการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสะเต็มศึกษา ( STEM 
Education) เพื่อให้เด็กมีความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของโลกและวัตถุต่างๆ ในขณะเดียวกันเด็กไทยใน
อนาคตก็ต้องคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของไทยท่ีดีงาม ควบคู่กับการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ ๆ ท่ีมีความทันสมัยด้วยเช่นกัน 

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สิ่งสําคัญหนึ่งที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ค้นพบเกี่ยวกับ Communication 
Thinking Skill คือการสอนเรื่องการคิดวิเคราะห์ ไม่สามารถแยกวิชาสอนต่างหากได้ แต่จะต้องมีการเรียนวิชาการแต่ละ
เรื่องอย่างลึกซึ้งเสียก่อน หลังจากน้ันการคิดวิเคราะห์จะตามมาเอง เช่นเดียวกับการเรียนภาษาอังกฤษ ต้องมีความรู้เรื่อง
ไวยากรณ์ควบคู่กับการอ่านจนมีความรู้เรื่องคําและเรื่องภาษาจริงๆเมื่อน้ันเราก็จะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ รวมทั้ง
สามารถนําความรู้ไปใช้งานต่อได้ด้วย 

การปรับหลักสูตรการเรียนการสอน ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการกําลังปรับปรุงหลักสูตรใหม่ เพื่อนํามาใช้ในปี
การศึกษา 2561 จากเดิมเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ อาจจะปรับให้เรียนเป็นรายวิชาเฉพาะเช่นในอดีต โดยเนื้อหา
หลักสูตรจะเปลี่ยนไปตามองค์ความรู้ในโลกยุคใหม่ พร้อมกับการเรียนเฉพาะเรื่องที่สําคัญ ๆ และเรียนให้รู้อย่างลึกซึ้ง 
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ทั้งนี้อาจเกิดวิชาใหม่ๆ เช่น Computing ที่จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับโปรแกรม ที่ใช้ควบคุมการทํางานของ
เครื่องจักร เครื่อง กล เพื่อให้เด็กสร้างนวัตกรรมและรู้เท่าทันเทคโนโลยี , ความรู้เรื่องวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ใหม่ ๆ ท่ีจะนําไปสู่การสร้างนวัตกรรมได้ในท่ีสุด รวมทั้งอาจจะนําวิชาเดิม ๆ กลับมาสอนอีก เช่น วิชาภูมิศาสตร์ เพื่อให้
เกิดการเรียนรู้เรื่องของโลก เกี่ยวโยงไปสู่วิชาวิทยาศาสตร์และเกษตรกรรม คือความเข้าใจการเกิดของมนุษย์ เข้าใจพื้นที่ 
เป็นต้น 

การพัฒนาปรับปรุงตําราเรียนให้มีมาตรฐาน 5 ดาว กระทรวงศึกษาธิการมีความพยายามที่จะสร้างตําราเรียน 
ให้มีมาตรฐาน เพราะตําราที่ดีจะช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็กอยากรู้ อยากเห็น อยากตั้งคําถาม ดังนั้น ตําราเรียนต้อง
ตอบสนองต่อผู้เรียนจริงๆขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทํามาตรฐานตาํราเรียนโดยจะมีการให้คะแนน (ดาว) ตามองค์ประกอบ
ของตําราที่กําหนดขึ้น เช่น มีรูปเล่มสวยงาม มีภาพประกอบที่ดี มีหัวเรื่องบทเรียนและเป้าหมายที่ชัดเจน มีวิธีการและ
ตัวอย่างในการแก้โจทย์-แก้ปัญหา 

การบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ภายใต้โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน ขณะนี้ได้เริ่มดําเนินโครงการ
แล้วในโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการรอบแรก ซึ่งจะเริ่มดําเนินในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 
259 แห่ง โดยทุกอย่างต้องเกิดจากการยอมรับและตัดสินใจของคนในพื้นที่ ชุมชน พ่อแม่และผู้ปกครอง แม้ที่ผ่านมาเรา
จะมีความพยายามที่จะยกระดับโรงเรียนขนาดเล็ก แต่ยังทําไม่สําเร็จ เพราะหลายฝ่ายไม่เห็นด้วย 

เพื่อปรับระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภายใต้หลักคิด “ลดภาระของเด็กและผู้ปกครองในการวิ่งรอกสอบ 
เพิ่มความยุติธรรมสําหรับเด็กด้อยโอกาสและเด็กยากจน และเพิ่มความเที่ยงตรงในการสอบคัดเลือก” เนื่องจากระบบ
เดิมให้โอกาสกับเด็กท่ีมาจากครอบครัวที่มีฐานะ มากกว่าเด็กด้อยโอกาสและเด็กยากจน ที่ไม่มีเงินและไม่สามารถวิ่งรอก
ไปสอบได้หลายแห่ง รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยทําการคัดเลือกเด็กเอง ทําให้สร้างความไม่เท่าเทียมและไม่
เที่ยงตรงให้เกิดขึ้นในการคัดเลือก เพราะมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เร่งท่ีจะช้อนเด็กเก่งไว้ท้ังหมด 

โพยม จันทร์น้อย (2559 : ออนไลน์) กล่าวถึงอนาคตการศึกษาไทย 4.0 ว่าปัจจุบันเราได้ยินคําว่า “ไทยแลนด์ 
4.0” บ่อยมาก หลายคนติดตามดูว่ามันคืออะไร และก็มหีลายหน่วยงานนําไปขยายความในองค์กรของตัวเองแล้ว ต่อด้วย 
4.0 เช่น เกษตร 4.0 อุตสาหกรรมอาหาร 4.0 การท่องเที่ยว 4.0 อื่นๆ อีกหลาย 4.0 ดูเหมือนว่า อะไรๆ ก็ลงท้ายด้วย 
4.0 เหมือนว่ามันทันสมัยดี หน่วยงานการศึกษาก็ไม่น้อยหน้ากว่าหน่วยงานอื่นๆ มีประกาศ การศึกษาในยุค 4.0 ออกมา 
หลายคนก็ให้ความเห็นไปต่างๆ นานาตามความรู้สึกบ้าง ข้อเท็จจริงบ้าง ผลจากการ ใช้ความรู้สึกเป็นเกณฑ์ในการวิภาค 
วิจารณ์ มีโอกาสที่จะคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงจึงค่อนข้างสูง ก่อนอื่นต้องทําความเข้าใจก่อนว่าไทยแลนด์ 4.0      
คืออะไร มีความเป็นมาอย่างไร ไทยแลนด์ 4.0 เป็นโมเดลในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ที่มีมาไม่น้อยกว่า 50 ปี
แล้ว โดยในปี พ.ศ. 2504 เริ่มมี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรก ยุคนั้นน่าจะเป็นไทยแลนด์ 1.0 ซึ่งเป็น
ยุคของสังคม เกษตรกรรม เน้นการเกษตรเป็นหลัก นับว่าเป็นความพยายามของรัฐบาลที่จะส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้
ยุค ไทยแลนด์ 1.0 เป็นยุคที่ยาวนานกว่ายุคอื่น ๆ เมื่อเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 2.0 ซึ่งมุ่งเน้นด้านอุตสาหกรรมเล็ก ๆ ทีโด่งดัง
มากที่สุดเห็นจะเป็นอุตสาหกรรมสิ่งทอ ต่อมาได้พัฒนาเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 3.0 ซึ่งมุ่งสู่ด้านอุตสาหกรรมที่มี ความซับซ้อน
มากขึ้น มีการเปิดนิคมอุตสาหกรรมขึ้นหลายแห่ง เชิญชวนชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนหลายประเภท  ทําให้อัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยยุคสมัยนั้นเพิ่มขึ้นเป็น 7 – 8 % ต่อปี นับว่านําหน้าประเทศใน อาเซียนหลายประเทศ 
โดยเฉพาะยุค 3.0 ประเทศไทยเราค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติหลายแห่ง จนมีประกาศ ออกมาว่า เราจะเข้าสู่ความโชติ
ช่วงชัชวาลของประเทศ จวบจนถึงถึงฟองสบู่แตกปีพ.ศ.2540 แม้จะมีการลงทุนด้านโรงงานอุตสาหกรรมจากต่างประเทศ
มากมาย และมีการจ้างแรงงานในประเทศก็ตาม แต่รายได้ของ ประชาชนส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับปานกลาง สภาพสังคม
ในขณะนั้น มีความเหลื่อมล้าระหว่างคนรวย กับคนจน ในระดับที่สูงมาก ซึ่งจากการศึกษาพบว่าประเทศไทยเป็นเพียงแค่
ผู้รับจ้างผลิตเท่าน้ัน เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมพลาสติก อื่นๆ ที่ชัดเจน
ที่สุด คืออุตสาหกรรมยานยนต์ เราเป็น แหล่งผลิตรถยนต์ส่งขายทั่วโลก แต่เราไม่มีรถยนต์ที่เป็นนวัตกรรมของไทยเลย 
ช่วงที่ประเทศไทยจัดทํา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติฉบับที่ 1 ประเทศเกาหลีใต้ยังไม่อาจกําหนดอนาคตของ
ประเทศได้ว่าจะ เดินไปทางใด เพราะอยู่ในภาวะสงคราม ประชาชนยากจน เปรียบกับปัจจุบันประเทศเกาหลีใต้เป็น
ประเทศช้ัน นําของเอเชีย มีนวัตกรรมเป็นของตนเอง ไม่ว่ารถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์ที่สามารถแข่งขันกับต่างชาติ
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ได้อย่างเต็มภาคภูมิ การประกาศของรัฐบาลเพื่อนําพาประเทศเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 นับเป็นความพยายามที่จะนํา 
ประเทศเข้าสู่ยุคที่ไทยเราต้องมีการสร้างนวัตกรรมเป็นของตนเอง ไม่พึ่งพาต่างชาติ นับเป็นโจทย์ที่ท้ายทายอย่างสูง     
ทําอย่างไรไทยเราจะพัฒนานวัตกรรมเป็นของตนเองได้ไทยเรามีทรัพยากรมากมาย เช่น ข้าว ยางพารา แร่  หรือผลผลิต
ทางการเกษตรอื่นๆ ทําอย่างไรที่จะมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องข้าวที่มากกว่าการนํามาเป็นอาหาร ประจําวัน ทําอย่างไรที่
จะมีผลิตภัณฑย์างพารา นอกเหนือจากการขายน้ํายาง หรืออ่ืนๆ ท่ีเป็นนวัตกรรมของเรา ถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนต้องเข้ามา
ช่วยระดมความคิดกันเพื่อพัฒนาประเทศให้เข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ปัจจุบัน 

“ไทยแลนด์ 4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจ
ของรัฐบาล ภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (2560: ออนไลน์) นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจสําคัญในการ
ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถ
รับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษท่ี 21 ได้ 

เพื่อให้เข้าใจ “ประเทศไทย 4.0” ขอไล่เรียงเพื่อให้เห็นภาพ คือ ประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมามีการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ยุคแรก ขอเรียกว่า “ประเทศไทย 1.0” เน้นการเกษตรเป็นหลัก เช่น ผลิตและขาย 
พืชไร่ พืชสวน หมู หมา กา ไก่ เป็นต้น ยุคสอง ขอเรียกว่า “ประเทศไทย 2.0” เน้นอุตสาหกรรมแต่เป็นอุตสาหกรรมเบา 
เช่น การผลิตและขายรองเท้า เครื่องหนัง เครื่องดื่ม เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเป๋า เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น และ
ปัจจุบัน (2559) จัดอยู่ในยุคที่สาม ขอเรียกว่า ”ประเทศไทย 3.0” เป็นอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก เช่น การผลิต
และขาย ส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ กลั่นนํามัน แยกก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น แต่ ไทยในยุค 1.0 2.0 และ 3.0 
รายได้ประเทศยังอยู่ในระดับปานกลาง อยู่อย่างน้ีไม่ได้ ต้องรีบพัฒนาเศรษฐกิจสร้างประเทศ จึงเป็นเหตุให้นําไปสู่ยุคที่สี 
ให้รหัสใหม่ว่า ”ประเทศไทย 4.0” ให้เป็นเศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth) มีรายได้สูง โดยวางเป้าหมายให้
เกิดภายใน 5-6 ปีนี้ คล้าย ๆ กับการวางภาพอนาคตทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนของประเทศที่พัฒนา เช่น สหรัฐอเมริกา       
“ A Nation of Makers ” อังกฤษ “ Design of Innovation” อินเดีย “ Made in India” หรือ ประเทศเกาหลีใต้ท่ีวาง
โมเดลเศรษฐกิจในช่ือ “ Creative Economy”  

นสพ.คมชัดลึก (2560 : ออนไลน์) ได้สัมภาษณ์นักวิชาการศึกษาของไทยเกี่ยวกับการศึกษาไทยยุค 4.0 ก้าวไป
ถึงไหน ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ จากการสัมภาษณ์ ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติ 
บัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวว่า การปฏิรูปการศึกษาต้องใช้ความต่อเนื่องจะทําเพียง 3-4 เดือนสําเร็จคง ไม่ใช่ จะต้อง
เป็นปฏิรูปการเรียนรู้ จากการเรียนการสอนที่ผู้สอนแสดงฝ่ายเดียว หรือ Passive Learning ไปสู่ การเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้
ลงมือกระทํา และใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทําลงไป หรือเรียกว่า Active Learning ต่อยอดด้วย R&D   
จึงจะเกิด นวัตกรรม (Innovation) ทักษะที่เป็นการทําซ้ําหรือเป็นประจํา จะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์ และการสร้างทักษะ
การคิดสร้างสรรค์ หรือการคิดวิเคราะห์ เป็นความต้องการในยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ 5.0 ซึ่งจะตอบโจทย์การแข่งขัน
ของ โลกในศตวรรษท่ี 21 “การปฏิรูปการศึกษาที่ถูกต้องและเกิดขึ้นได้จริง คือ การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเป็นความ 
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา กับสถานประกอบการ โรงเรียน สถานศึกษา มหาวิทยาลัย ก็ต้อง ดําเนินการด้วย
ตนเอง โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่สามารถพัฒนาตัวเอง เน้นที่การจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา  ไม่ใช่เน้นปริญญาบัตร 
หรือสถานศึกษาอาชีวะ ก็ต้องเน้นที่การสร้างช้ินงาน โดยการวิจัย พัฒนานวัตกรรมการ  เรียนรู้ ฝึกทักษะ สร้างเสริม
ประสบการณ์แก่ผู้เรียน การผลิตและทําวิจัยแบบธรรมดา อาจพัฒนาคุณภาพของ ผู้เรียนตามที่ต้องการ 

ไทยแลนด์ 4.0 เป็นสิ่งที่ดี ถ้าเป็นไปตามโมเดลนี้ ประเทศจะต้องมีนวัตกรรมเป็นของตนเองอย่างแน่นนอน 
ฉะนั้น การศึกษา 4.0 เป็นส่วนหนึ่งของไทยแลนด์ 4.0 ที่จะนําพาไปสู่ความสําเร็จ จึงต้องอ าศัยทุกภาคส่วนให้ความ
ร่วมมือ โดยเฉพาะครูต้องปรับการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM) และ Active Learning นํามาใช้ใน
การเรียนการสอนอย่างจริงจัง ผู้บริหารโรงเรียนต้องเป็นผู้นําทางวิชาการ การปฏิรูปการศึกษาต้องเน้นที่ห้องเรียน 
ติดตามพฤติกรรมการสอนของครูโดยสร้างตัวชีวัดผลการปฏิบัติงาน โรงเรียนทุกโรงเรียนต้องมีมาตรฐานเดียวกัน ภายใน 
10 ปี ประเทศไทยต้องมีนวัตกรรมเป็นของตนเองแน่นอน 
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การพัฒนาการศึกษา 4.0 6R12C3E 
พรชัย เจดามานและคณะ (2560 : ออนไลน์ ) สภาวการณ์ของบริบทการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 กับไทย

แลน 4.0 ที่มีผลกระทบในการบริหารและจัดการที่สําคัญ ได้แก่ 
1. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก “Global Trend” 
พลวัตการเปลี่ยนแปลงจากการก้าวผ่านของศตวรรษที่ 20 เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ในประเด็นหลัก 3 กระแส ได้แก่ 

(1) กระแสการเปลี่ยนแปลงจากศตวรรษแห่งอเมริกา (American Century) สู่ศตวรรษแห่งเอเชีย (Asian Century) 
(2) กระแสการเปลี่ยนจากยุคแห่งความมั่งคั่งสู่ยุคสุดโต่งทั้งธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรม การเมือง ธุรกิจและ
การศึกษา (Changing Century of wealth from generation to generation, the natural, social, cultural, 
political extremists, business and education) และ (3) กระแสการเริ่มเปลี่ยนแกนอํานาจจากภาครัฐและเอกชนสู่
ภาคประชาชน (Citizen Centric Governance) หรือประชาภิบาล ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนที่มีผลกระทบและนัยสําคัญต่อ
การบริหารจัดการทั้งในภาคส่วนของแรงขับเคลื่อนในระดับภูมิภาค (Regional Forces) และบริบทประเด็น
ภายในประเทศไทย (Local Issues) กอปร ยุทธศาสตร์ของประเทศ(Country Strategy) เพื่อการจัดการที่มีสมรรถนะ
และคุณภาพ 

2. แรงขับเคลื่อนในระดับภูมิภาค “Regional Forces”  
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของภูมิภาคต่างๆของโลกมากขึ้นโดยกรอบความร่วมมือที่มีความใกล้ชิดกับประเทศ

ไทยมาก คือ การรวมกันเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) และการรวมกลุ่มของเอเชียตะวันออก 
(Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) 

3. ประเด็นภายในประเทศไทย “Local Issues” 
ยุทธศาสตร์ของประเทศ(Country Strategy) ที่เป็นประเด็นปัญหาภายในท่ีสําคัญ ได้แก่ เรื่องของความเหลื่อม

ล้ํา กับดักประเทศรายได้ปานกลาง วิกฤตด้านความมั่นคง การเปลี่ยนแปลงทางครัวเรือน และเรื่องทิศทางยุทธศาสตร์   
ใน 4 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแช่งขันของประเทศ(Growth & Competitiveness)
ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสังคม ( Inclusive Growth) ยุทธศาสตร์การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth) และยุทธศาสตร์ปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ (Balanced Development & Public Administration Growth) 

แนวโน้มดังกล่าวจะส่งผลอย่างมีนัยสําคัญต่อการบริหารจัดการในด้านคุณภาพของระบบการบริหารงาน       
การเข้าถึงและเท่าเทียม ประสิทธิภาพและการปรับตัวเข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21     
กับไทยแลน 4.0 เป็นยุทธศาสตร์ฐานความรู้ (Knowledge-based Economic) ที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์ 
(Human Capital) การใช้และต่อยอดองค์ความรู้ การให้ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนา (Research & 
Development) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Science, Technology, Innovation) คือ ผลลัพธ์
ของระบบการจัดการ (Management Output) ทั้งการเข้าถึง (Access) ความเท่าเทียม (Equity) คุณภาพ (Quality) 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ที่ตอบโจทย์การก้าวทันการเปลี่ยนแปลง (Relevancy) 

 1. การปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ (Identity) จากเดิมแต่ละคนมีสถานะเป็นแค่พลเมืองไทย สู่ความเป็นคนไทยที่
เป็นส่วนหน่ึงของความเป็นพลเมืองโลก (Global- Thai) ซึ่งคือความจําเป็นที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลวัต
การเปลี่ยนแปลงในประชาคม เครือข่ายของประชาคม และการปลุกจิตสํานึกต่อตนเองและประชาคม 

 2. การปรับเปลี่ยนจุดเน้น (Reorientation) จากการเน้นสร้างคนเพื่อป้อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ      
(People forGrowth) เพื่อตอบโจทย์สังคมอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียวสู่การเน้นของการสร้างความเติบโตเพื่อรองรับ
การสร้างและปลดปล่อยพันธนาการ ศักยภาพ สมรรถนะ ประสิทธิภาพ คุณภาพและความยั่งยืนของผู้คนในสังคม 
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(Growth for People Sustainable) ที่เกิดการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถ (Enablement) ของเชื่อมั่นใน
การพัฒนา การเสริมสร้างภาวะผู้นํา (Leaderships) และการเสริมสร้างพลังอํานาจ (Empowerment) 

3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm Shifted) จากการพยายามเอาชนะธรรมชาติ          
(Controlling Nature) มาเป็นการอยู่รวมกับธรรมชาติ (Living with Nature) การพัฒนาอย่างยั่งยืน การบูรณาการ
พัฒนาอย่างเป็นองค์รวมและสมดุล 

4. การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม (Transformation of Cultural) จากการเป็นสังคมที่คนมุ่งมั่นแข่งขันต้องการ
เอาชนะผู้ อื่ น (Competition-drivenCultural)มา เป็นการทํางานร่ วมกันในลักษณะการเกื้ อกู ลและแบ่ งปัน 
(Collaborative Cultural) มีความเมตตาดําเนินชีวิตในความ เอื้ออาทรต่อกัน 

5. การขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่โลกท่ีหนึ่ง (First World Nation) จากท่ีมองแต่การมุ่งไปสู่การเป็นประเทศท่ี 
พัฒนาแล้ว (Development Country) ซึ่งให้ความสําคัญแต่มิติเศรษฐกิจมาเป็นการคํานึงถึงประเด็นด้านสังคม 
วัฒนธรรม โดยเฉพาะการสร้างเกียรติภูมิในความเป็นชาติ (Dignity of Nation) มีจิตสํานึก จิตสาธารณะและตระหนักใน
คุณค่า ท่ีเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา “6R12C3E” เพื่อการบริหารจัดการสู่การเปลี่ยนผ่านศตวรรษท่ี 21 : ไทยแลนด์ 4.0 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา “6R12C3E” เพื่อการบริหารจัดการสู่การเปลี่ยนผ่านศตวรรษที่ 21 :         
ไทยแลนด์ 4.0 

1. การอ่าน “Reading”เป็นการอ่านแล้วเข้าใจ สรุปความได้ รู้จักใช้ความคิดวิเคราะห์ วิจารณ์และออก
ความเห็นอย่างมีเหตุผล และนําไปประยุกต์ใช้ในเชิงสร้างสรรค์ 
 2. การเขียน “wRiting” เป็นความชัดเจนของการเขียนที่เลือกใช้คํามีความหมายเด่นชัด อ่านเข้าใจ ไม่
คลุมเครือถูกต้อง เหมาะสมกับกาลเทศะ กะทัดรัด เร้าความสนใจ สร้างความประทับใจ 
 3. วิทยาศาสตร์ “Relation Science” เป็นความเข้าใจและสามารถนําเอาแนวคิด หลักการ ทางวิทยาศาสตร์
มาประยุกต์ใช้ สามารถใช้กระบวนการเพื่อแก้ปัญหา ตัดสินใจ และทําความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าในความสัมพันธ์
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4.  คณิตศาสตร์  “aRithmetic” เป็นสิ่ งที่ ต้ องการพัฒนาในการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ               
(Effective Proble Solvers) 

5. เทคโนโลยีและนวัตกรรม “Relation Technology & Innovation” เป็นการทํางานโดยการนําความรู้มา
ประยุกต์ใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน ในลักษณะของกระบวนการ (Process) เป็นการใช้อย่าง
เป็นระบบของวิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ต่างๆที่ได้รวบรวมไว้ เพื่อนําไปสู่ผลในทางปฏิบัติและแก้ปัญหา ผลผลิต 
(Product) เป็นผลมาจากการใช้กระบวนการทางเทคโนโลยี และการผสมของกระบวนการและผลผลิต (Process & 
Product) 

6. คุณภาพ “Relation Quality” เป็นการสร้างคุณภาพเป็นสิ่งสําคัญของการบริหารจัดการในองค์กรที่จะต้อง 
ร่วมมือกันอย่างจริงจัง 

7. การคิดวิเคราะห์ “Critical Thinking” เป็นความสามารถในการแยกแยะเพื่อหาส่วนย่อยของเหตุการณ์ 
เรื่องราว หรือเนื้อหาต่างๆว่าประกอบด้วยอะไร มีความสําคัญอย่างไร อะไรเป็นเหตุเป็นผลและเป็นอย่างนั้นอาศัย
หลักการของอะไร 

8. ความคิดสร้างสรรค์ “Creativity” เป็นความคิด แนวทาง และทัศนคติใหม่ๆ รวมทั้งความเข้าใจและการมอง 
ปัญหาในรูปแบบใหม่ 

9. พลังสร้างสรรค์ “Creative Tension” เป็นการใช้ความพยายามทําให้สําเร็จจากช่องว่างระหว่างความจริง
ในปัจจุบันกับสิ่งที่คาดหวังที่อาจจะมีอุปสรรค์กับวิสัยทัศน์ซึ่งสามารถเปลี่ยนอุปสรรค์ให้เป็นแหล่งของพลังสร้างสรรค์หรือ
ที่เรียกว่าแรงตึงของความคิดสร้างสรรค์ (Holding Creative Tension) แรงตึงของความคิดสร้างสรรค์จะเป็นศูนย์กลาง
ของความรอบรู้ 
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10. การคิดเชิงรุก “Critical Proactively” เป็นการทํางานที่มีเป้าหมายสู่อนาคต การวางแผนและการทํางาน
เชิงรุกต้องอาศัยข้อมูลข่าวสาร หรือประสบการณ์ และเน้นพันธกิจที่ดําเนินงานได้อย่างรวดเร็ว คุ้มค่าและมีคุณภาพ 

11. การสื่อสาร “Communication” เป็นกระบวนการถ่ายทอดข่าวสารและข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ 
ความรู้สึก ความคิดเห็น รวมทั้ง ความต้องการจากผู้ส่งสารโดยผ่านสื่อต่าง ๆ 

12. การร่วมมือ “Collaboration” เป็นการทํางานร่วมกับคนอ่ืนในทางต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของ 
องค์กรหรือหน่วยงาน จากการช่วยเหลือซึ่งกัน ด้วยความเต็มใจเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน 

13. การเกื้อกูลและแบ่งปัน “Collaborative Cultural” เป็นความจริงใจท่ีไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเรื่องของ 
ตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจ เห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์ มีความเอื้ออาทร เอาใจใส่ 

14. สมรรถนะ “Competency” เป็นคุณลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคล ซึ่งจะเป็นตัวผลักดันให้บุคคล
สามารถสร้างผลการปฏิบัติงานในงานท่ีตนรับผิดชอบให้สูงกว่า หรือเหนือกว่าเกณฑ์/เป้าหมายที่กําหนดไว้ 

15. การเช่ือมโยง “Connecting” เป็นกระบวนการแสดงความต่อเนื่อง 
16. การยึดมั่น “Composition” เป็นความมั่นคงท่ีไม่เปลี่ยนแปลงอย่างง่ายๆ และสอดคล้องกับความต้องการ 
17. การกํากับและติดตาม “Controlling” เป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้ทราบผลการปฏิบัติงานบรรลุตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
18.การใช้ทรัพยากรที่คุ่มค่า “Cost Effectiveness” เป็นการใช้ทรัพยากรต่างๆให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามาก 

ที่สุด 
19.การเสริมสร้างพลังอํานาจ “Empowerment” เป็นการสร้างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่ดี และมี

ความสําคัญในการปรับกระบวนการทํางานเพื่อให้บรรลุประสิทธิผลและนําพาตนเอง กลุ่มและองค์กรให้ประสบ
ความสําเร็จ 

20. ประสิทธิภาพ “Efficiency” เป็นความสามารถทํางานให้สําเร็จไม่ว่าจะเป็นการบรรลุความสําเร็จใน
รูปแบบของภารกิจ เป้าหมาย นโยบาย หรือวัตถุประสงค์ 

21. การประเมินผล “Evaluation” เป็นการนําเอาข้อมูลต่าง ๆ ท่ีได้จากการวัดรวมกับการใช้วิจารณญาณของ
ผู้ประเมินมาใช้ในการตัดสินใจกลไกของประสิทธิภาพ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ Paradigm Shifted และ
สร้างผู้นํา (Leaderships) สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ และขยายผลจุดสว่างด้วยการคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ หลอมรวมสู่พลังสร้างสรรค์ การยกระดับคุณภาพและสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ทีมีคุณภาพและขยาย
การเข้าถึงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 
บทสรุป 

 การพัฒนาการศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 จากการสร้าง ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) 
เริ่มด้วยการฝึกให้ผู้เรียนรู้การเรียนด้วยตนเองเช่น ให้รู้วิธีดูคลิป การเก็บใจความ การคิดต่อยอดให้มีสมาธิให้ได้สาระ   
แนะให้หยุดหรือกรอก กลับ คลิปมาดูใหม่หากสงสัย ฝึกวิธีเขียน บันทึก จดบันทึก เขียน mind map กําหนดให้ตั้ง
คําถามที่น่าสนใจได้ และเตรียมถามครู การเปลี่ยนแปลงที่ครู ต้องพัฒนาครูให้มีความรู้ มี พื้นฐานแน่น พร้อมเรียนรู้สิ่ง
ใหม ่การจัดระบบความรู้ จัดการความรู้ มีความสามารถสร้าง แรงจูงใจให้ผู้เรียน และมีความรู้จริง พร้อมที่จะถ่ายทอด 
การยอมรับสองด้านทั้งทางการ ปฏิบัติ รับการป้อนกลับ ช่วยการพัฒนาการของผู้เรียนและบรรยากาศการเรียนรู้      
การเป็นผู้ กํากับการเรียนรู้ทั้งของตนเองและผู้เรียน เปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนการสอน สร้าง ทักษะที่จําเป็น      
โดยเรียนด้วยการลงมือทํา  

กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศภายใต้ “ประเทศไทย 4.0” มี 3 ประเด็นที่สําคัญ 1.เป็นจุดเริ่มต้นของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม 2.เป็น 
“Reform in Action” ที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูป
การศึกษาไปพร้อมๆ กัน 3.เป็นการผนึกกําลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” โดยเป็นประชารัฐที่ผนึกกําลัง
กับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรระดับโลก ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของการ 
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“รู้จักเติม รู้จักพอ และรู้จักปัน” กลไกของประสิทธิภาพ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ Paradigm Shifted และ
สร้างผู้นํา(Leaderships) สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ และขยายผลจุดสว่างด้วยการคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ หลอมรวมสู่พลังสร้างสรรค์ การยกระดับคุณภาพและสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและขยาย
การเข้าถึงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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การบริหารงานบุคคลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
Human Resource Management on the Philosophy of the 

Sufficiency Economy
 

ทัศนีภรณ์ สุยะ 
Tussaneephorn Suya 

 
บทคัดย่อ 
 เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานแกพสกนิกร      
ชาวไทยมาเปนระยะเวลายาวนาน เปนหลักปรัชญาที่ช้ีแนะแนวทางการดํารงชีวิตและการปฏิบัติของประชาชนในทุก
ระดับใหดําเนินไปในทางสายกลาง ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมทั้งการมีระดับ          
ภูมิคุมกันในตัวที่ดี ปจจุบันปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงถูกนําไปประยุกตใชในการบริหารงานดานตาง ๆ ในองคการ 
รวมทั้งทุกขั้นตอนของกระบวนการบริหารงานบริหารบุคคล ไดแก การวางแผนสรรหาและคัดเลอืกบุคลากร การฝกอบรม
และพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการบริหารคาตอบแทน เพื่อใหการบริหารงานบุคคลเกิดความสมดุล 
ยั่งยืน และพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง  

 
ค าส าคัญ : การบริหารงานบุคคล ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
Abstract 

The philosophy of the sufficiency economy has been given by his Majesty the King to the 
Thai people for a long time. It is the way of life and the guiding practice in various fields at all levels. 
The philosophy of the sufficiency economy is the principle that leads to moderate practice. It is 
composed of adequacy, rationality, and protection at a suitable level. At present, the philosophy of 
the sufficiency economy is applied in all fields of management in an organization, including human 
resource management and in processes in human resources management such as; recruitment and 
selection, training and development, performance appraisal and compensation management. As a 
result this philosophy is able to achieve balance, sustainability and readiness for change.  

 
Keywords : Human Resource Management, Philosophy of the Sufficiency Economy  
 
บทน า  

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดํารัส
ช้ีแนะ แนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาเปนระยะเวลานาน กอนที่จะเกิดวิกฤติการณทางเศรษฐกิจครั้ง
สําคัญในประเทศไทยหรือท่ีรูจักกันในช่ือ “วิกฤติการณตมยํากุง” เปนปรัชญาที่ช้ีถึงแนวการดํารงอยูและการปฏิบัติของ
ประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณ ความมี
เหตุผล รวมถึงความจําเปนท่ีจะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะตองอาศัย ความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการ    
ตาง ๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินงานทุกขั้นตอน ตลอดจนตองเสริมสรางในเรื่องของสํานึกดานคุณธรรม      
ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความเพียร มีสติปญญาและความรอบคอบ เพื่อให
สมดุลและพรอมตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคมสิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกได้เปนอยางดี (ปรียานุช พิบูลสราวุธ, 2554 : 87) ปจจุบันองคการตาง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไดนอมนํา



ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการบริหารจัดการในดานตาง ๆ เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน 
รวมทั้งการบริหารงานบุคคลในองคการ ถือได้ว่าการบริหารงานบุคคลเป็นหัวใจของการบริหาร ไม่ว่าจะเป็นการบริหาร
หน่วยงานประเภทใด ถ้าการบริหารงานบุคคลบกพร่องหน่วยงานนั้น ๆ จะเจริญก้าวหน้าได้โดยยากเพราะงานทุกชนิดจะ
ได้ผลดีหรือผลเสียก็อยู่ที่บุคคลที่รับงานไปทํา ถ้าบุคคลที่รับงานไปทําหย่อนสมรรถภาพงานมักจะบกพร่องหรือขาด
ประสิทธิภาพ ดังนั้นนักบริหารที่ดีจะต้องบริหารงานบุคคลให้ได้ผลดีและได้รับความสําเร็จในการทําให้บุคลากรทุกฝ่าย
ร่วมมือกันทํางานเพื่อให้บรรลุไปสู่เป้าหมายของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องอาศัยบุคลากรเข้าช่วยในการ
ดําเนินการ เพราะคุณภาพของงานจะสูงหรือต่ําเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับบุคลากรที่ทําหน้าที่ในองค์การนั้น ปัจจัยสําคัญใน
การพัฒนาคนให้มีคุณภาพคือ การศึกษาเป็นกระบวนการสําคัญที่ทําให้มนุษย์สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน 
สามารถดําเนินชีวิตในสังคมได้อย่างสันติสุขสามารถเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้านของประเทศ การที่จะได้ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพจําเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการและการ
วางแผนที่ดี ทั้งนี้เพราะการวางแผนบริหารงานบุคคลมีความสําคัญ คือ ทําให้องค์การสามารถพยากรณ์เกี่ยวกับเง่ือนไข
ต่าง ๆ ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลย ีซึ่งถ้าได้คาดการณก์็จะมีการเตรียมมาตรฐาน 
เพื่อรองรับเหตุการณ์ ท่ีเกิดขึ้น ทําให้ปัญหาที่องค์การจะต้องเผชิญในอนาคตด้านกําลังคนลดความรุนแรงลงได้  ยังผลให้
องค์การสามารถดําเนินการได้อย่างมั่นคงท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น องค์การสามารถจัดปริมาณ ประเภท 
และระดับทักษะของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมที่กําหนด ซึ่งจะเป็นผลให้ทั้งองค์การและบุคลากรมีการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) และประสิทธิภาพ (Efficiency) โดยได้รับผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาว องค์การสามารถ
วางแผนความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานในแต่ละกลุ่มงานและในแต่ละระดับความรับผิดชอบได้ช่วยให้พนักงานมี
ความพึงพอใจในการทํางาน องค์การทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีการ
ปรับการใช้กําลังคนให้ยืดหยุ่นตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป อีกทั้งเป็นสิ่งที่เช่ือมโยงระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้
เข้ากับกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การ เปรียบเสมือนเข็มทิศช้ีนําการปฏิบัติไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ การ
บริหารบุคคลจึงถือเปนกิจกรรมการบริหารที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จขององคการและประเทศชาติ จะเห็นได
ว าประเทศที่พัฒนาที่มีความมั่นคงและยั่ งยืนจะให ความสําคัญกับการพัฒนาคนเพราะการพัฒนาคนเป น 
กระบวนการพัฒนาทุนมนุษยใหเปนทรัพยากรที่มีคุณคา มีทักษะและขีดความสามารถท่ีจําเปนใหกับสังคม และนําไปสู
ความสามารถในการสรางองคความรูและนวัตกรรมใหม ๆ ที่เปนเงื่อนไขสําคัญในการสรางภูมิคุมกันและนําพาสังคมไปสู
การพัฒนาบนพ้ืนฐานของ ความมั่นคงและยั่งยืนตอไป (อดิศร อิศรางกูร ณ อยุธยา, 2554 : 302) 

บทความนี้จึงตองการนําเสนอการประยุกตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารงานบุคคลผานขั้นตอน    
ตาง ๆ ของกระบวนการบริหารงานบุคคล ไดแก การวางแผนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรมและการพัฒนา
บุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการจัดสวัสดิการและการบริหารคาตอบแทนเพื่อเปนความรูและสามารถ
นําไปเปนแนวทางใน การบริหารงานบุคคลใหเกิดความสําเร็จอยางสมดุลและยั่งยืนตอไป  
 บทความนี้เขียนขึ้นโดยมุ่งนําเสนอสาระสําคัญ 4 ประเด็น คือ แนวคิดการบริหารงานบุคคล กระบวนการ
บริหารงานบุคคล แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารงาน
บุคคล  
 
แนวคิดการบริหารงานบุคคล 

โดยปกติการบริหารหรือการจัดการทั้งภาครัฐและเอกชนมักจะกล่าวถึงทรัพยากรพื้นฐานที่มีความสําคัญในการ
จัดการหรือการบริหาร 4 ประการ คือ1) บุคลากร(Man) 2) เงิน (Money) 3)วัสดุ อุปกรณ์(Material) 4) การจัดการ
(Management) ทรัพยากรบางอย่างมีในปริมาณที่จํากัดดังนั้นผู้บริหารมีวิธีการหรือมาตรการอย่างไรในการจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดทั้งปริมาณและคุณภาพ ในการนํามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กรทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources) ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีความสําคัญและจําเป็นสูงสุดในการ
บริหารจัดการ ถือว่าเป็นตัวจักรสําคัญในการดําเนินการใดๆ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ราบรื่น ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรค    



และสามารถแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการดําเนินการการดําเนินงานกิจการในโรงเรียนประถมศึกษา  
ซึ่งเป็นงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการผลิตทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่สังคมทุกระดับ มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ
บริหารงานบุคลากรที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่ในระดับโรงเรียนขึ้นไปจนถึงระดับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอื่นๆ         
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบุคคลที่เป็นรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีและผู้นําประเทศ การบริหารงานบุคลากร เป็นกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับการวางแผนกําลังคน การสรรหาบุคคล การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าทํางาน จัดคนให้เหมาะสมกับงาน 
รวมทั้งการธํารงรักษาบุคลากร การพัฒนาบุคลากรและการสร้างแรงจูงใจในการท างานให้บุคลากรอยู่ ในองค์กร        
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ตลอดจนการให้บุคลากรพ้นจากงาน เป็นต้น 

 
ความหมายของการบริหารงานบุคคล 

การบริหารงานบุคลากร เป็นการบริหารหรือการจัดการที่เกี่ยวกับตวับุคคลผู้ปฏิบัติงานอยู่ในองค์การใดองค์การ
หนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะเลือกสรรผู้มีความรู้ความสามรถเข้าทํางานให้มีจํานวนที่เพียงพอ เพื่อให้การใช้คนเกิด
ประโยชน์เต็มที่และรักษากําลังแรงงาน ตลอดจนการบํารุงส่งเสริมสมรรถภาพและกําลังใจของผู้ปฏิบัติงานให้สามารถ
ปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสําเร็จตามความมุ่งหายขององค์การการบริหารงานบุคคล ความหมาย
และขอบข่ายของการบริหารงานบุคคลโดยทั่วไปนั้นได้มีผู้ให้นิยามความหมายไว้หลายความหมาย ดังนี้ 

สมศักดิ์ คงเที่ยง (2548: 15 ) ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารบุคคลเป็นการบริหารทรัพยากรเพื่อใช้คนให้
เหมาะสมกับงาน โดยมีเป้าหมายของการบริหารงานบุคคล คือการได้มาซึ่งมีความรู้ความสามารถเหมาะสม ตามความ
ต้องการของหน่วยงาน โดยหลักการทั่วไปของการบริหารงานบุคคล คือการกระทําใดๆของฝ่ายบริหารที่จะทําให้บุคคล
สองฝ่ายในหน่วยงาน คือฝ่ายบริหาร และฝ่ายปฏิบัติ เกิดความเข้าใจในหน้าที่ บทบาท และความสัมพันธ์ของงานจนมี
แนวคิดที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยยึดความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงานเป็นหลักเป้าหมายของการบริหารงานบุคคล  
คือ การดําเนินงานขององค์การบรรลุเป้าหมาย ส่งเสริมสนันสนุนให้บุคลากรได้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ ปร ะสบ
ความสําเร็จในการทํางาน และพัฒนาวิชาชีพของบุคลากร 

ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว ( 2549: 115)การบริหารงานบุคคล หมายถึง การจัดหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้า
ทํางานในตําแหน่งต่าง ๆเพื่อให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด แต่ทั้งนี้ต้องคํานึงถึงความสุขและความพึงพอใจของบุคลากรใน
หน่วยงานด้วย 

ชัยสมร ทนทาน ( 2555: ออนไลน์ ) กล่าวว่าการบริหารงานบุคคล หมายถึง การดําเนินงานเกี่ยวกับบุคคลใน
การทํางานในหน่วยงานหรือ องค์การเพื่อให้บุคคลมาปฏิบัติงานตามที่ต้องการ และให้บุคคลได้ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งมีกระบวนการสําคัญ ดังนี้ การกําหนดนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล เพื่อเป็นกรอบในการบริหาร นโยบายจะเริ่มตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล 
นโยบายในแผนพัฒนาระดับกระทรวง มติคณะรัฐมนตรี ส่วนภาคธุรกิจเอกชน เน้นที่นโยบายและระเบียบที่จําเป็นแก่การ
ดําเนินงานและการวางแผนกําลังคน เป็นกระบวนการวางแผนว่าหน่วยงานมีกําลังคนกี่คน แต่ละคนปฏิบัติหน้าที่อย่างไร 
ความรู้ความสามารถด้านใดบ้าง เพื่อความเหมาะสมกับงาน ซึ่งเริ่มตั้งแต่แผนความต้องการ แผนการให้ได้มาของกําลังคน
และแผนการใช้กําลังคนการจัดบุคคลและการสรรหาบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง  

อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า การบริหารงานบุคลากร หมายถึงการดําเนินการเกี่ยวกับบุคลากรในองค์การ ตั้งแต่การ
สรรหาบุคลากรเข้าทํางาน โดยมีการธํารงรักษาบุคลากร พัฒนาบุคลากร การให้ออกจากงานรวมทั้งการทําให้บุคลากร
เกิดความพอใจในการทํางาน พร้อมที่จะปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาองค์การให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ และการ
บริหารงานบุคลากรจึงมีความสําคัญต่อการดําเนินงานหรือองค์การเป็นอย่างยิ่ง เพราะคนเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดที่จะทํา
ให้งานดําเนินไปได้และประสบความสําเร็จในที่สุดเป้าหมายสําคัญของการบริหารงานบุคคล คือการได้มาซึ่งบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถเหมาะสม ตามความต้องการของหน่วยงาน โดยหน่วยงานสามารถดึงดูดธํารงรักษาและพัฒนาให้ผู้ที่
มีความรู้ความสามารถพึงพอใจที่จะปฏิบัติงานกับหน่วยงานนานที่สุดเท่าที่หน่วยงานนั้นต้องการ ทั้งนี้  เพื่อให้หน่วยงาน
สามารถกระทําภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามความมุ่งหมายของหน่วยงาน 
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ความส าคัญการบริหารงานบุคคล 
มีนักวิชาการและนักการศึกษาได้เสนอความสําคัญของการบริหารงานบุคลากรไว้ดังน้ี 
 ธงชัย สันติวงษ์ (2540 : 18–19) ได้กล่าวถึงความสําคัญของการบริหารงานบุคลากร ดังนี้ 

1. เนื่องจากสภาพองค์การทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆตลอดเวลา ไม่ว่าด้านเศรษฐกิจ เทคนิค
วิทยาการ สังคม มีผลทําให้ทัศนคติและค่านิยมของคนเปลี่ยนแปลงไป 

2. เพื่อเข้าใจความต้องการทางจิตวิทยาหรือทางใจของพนักงาน 
3. เพื่อให้ความสนใจกับการวิจัยศึกษาปัญหาด้านการบริหารงานบุคคลอย่างลึกซึ้งเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงหรือ

ความรู้มากขึ้นท่ีจะช่วยให้การบริหารงานบุคคลมีคุณภาพ 
 พะยอม วงศ์สารศรี (2540 : 8) ได้เสนอความสําคัญของการบริหารงานบุคลากรไว้ดังน้ี 
1. ช่วยพัฒนาองค์การ การได้บุคคลที่มีความเหมาะสมมาทํางานในองค์การ ย่อมทําให้องค์การเจริญเติบโต 

เพราะการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นสื่อกลางในการประสานงานต่างๆ 
2. ทําให้บุคคลมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน เกิดความจงรักภักดีต่อองค์การ 
3. สร้างความมั่นคงต่อสังคมและประเทศชาติ เมื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

  อาภัสสรี ไชยคุนา (2542 : 2 –3) ได้กล่าวถึงคามสําคัญของการบริหารงานบุคคลไว้ดังน้ี 
1. บุคลากรเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญขององค์การ เป็นทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในการบริหาร การบริหารบุคคล

จึงมีความสําคัญที่สุดในองค์การ 
2. บุคลากรในองค์การเป็นผู้ใช้ทรัพยากรต่างๆ ในการสร้างผลงาน ดังนี้ถ้าสามารถเข้ามาปฏิบัติงานหรือพัฒนา

ให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นได้ บุคลากรดังกล่าวก็สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความสิ้นเปลืองของวัสดุ 
อุปกรณ์ งบประมาณและเวลาอันเป็นการช่วยลดต้นทุนในการผลิตลงไปด้วย 

3. บุคลากรเป็นผู้ผลิตผลงาน ดังนั้นถ้าสามารถบริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพบุคคลเหล่านี้ก็สมารถ
ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานท่ีได้ก็จะมีประสิทธิผล 

จากความสําคัญดังที่ได้กล่าวมาแล้ว สามารถสรุปได้ว่า ความสําคัญของการบริหารงานบุคลากรนั้น เป็นการ
เตรียมความพร้อมให้กับบุคคลในทุกๆ ด้าน ต่อการเปลี่ยนแปลงท้ังทางด้านเทคโนโลยี การแข่งขันในสังคม ความซับซ้อน
ขององค์การ และที่สําคัญผลกระทบในด้านต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อม
ในการทํางานความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อันจะเป็นปัจจัยที่จะก่อให้บุคคลเกิดความภักดีต่อองค์การและทําให ้
เกิดการบริหารงานบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
กระบวนการบริหารงานบุคคล 
  กระบวนการบริหารงานบุคลากร เป็นการดําเนินการเกี่ยวกับบุคคลตั้งแต่การวางแผนอัตรากําลัง การได้มาซึ่ง
บุคคล การให้ปฏิบัติงาน การพัฒนา การธํารงรักษา การประเมินผล การปฏิบัติงาน ตลอดจนถึงการให้พ้นจากงาน การ
บริหารงานบุคลากรจึงต้องดําเนินการเป็นกระบวนการ ดังท่ีนักวิชาการและนักการศึกษาได้เสนอกระบวนการบริหารงาน
บุคลากรไว้ดังน้ี Mondy and Noe (1990 : 9 –11) ได้เสนอกระบวนการบริหารงานบุคคลไว้ 6 ประการดังนี้ 
 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา และการคัดเลือก(Human ResourcesPlanning, Recruitment 
and Selection) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์(Human Resource Development) การจ่ายค่าตอบแทนและการอํานวย
ประโยชน์(Compensation and Benefits) การดูแลความปลอดภัยและสุขภาพ (Safety and Health) การแรงงาน
สัมพันธ์และสวัสดิการ(Employee and Labor Relations) การวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์(Human Resource 
Research) ดนัย เทียนพุฒ (2539 : 13 –14) ได้ให้แนวคิดในการจัดการเรื่องคนที่สอดคล้องกับกระบวนทัศน์ใหม่ในการ
บริหารงานบุคคล คือ การคัดเลือก(Selection) ผลงาน (Performance) ประเมินผล(Performance Appraisal) รางวัล
(Reward) สมคิด บางโม (2538 : 126) ได้กล่าวว่า กระบวนการบริหารบุคคล คือการวางแผนกําลังคนและตําแหน่ง การ
แสวงหาบุคลากร ได้แก่ การสรรหา การเลือกสรร การบรรจุ การบํารุงรักษาและการจัดสวัสดิการ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร การให้พ้นจากงาน วรเทพ สวัสดี (2538 : 5) กล่าวไว้ว่า กระบวนการบริหารงานบุคคล 
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คือ กิจกรรมเกี่ยวกับการวางแผนกําลังคน การกําหนดตําแหน่งและอัตราเงินเดือน การสรรหาบุคคล การบรรจุแต่งตั้ง 
การพัฒนาบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงาน สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ บทความนี้ ได้แบงขั้นตอนของ
กระบวนการบริหารงานบุคล ออกเปน 4 ขั้นตอนหลัก ประกอบดวย การวางแผนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร          
การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการจัดสวัสดิการและการบริหารคาตอบแทน 
 
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักพิจาณาอยู 5 สวน ดังนี้ (สมบัติ กุสุมาวลี, 2548 : 8)  
1. กรอบแนวคิด เปนปรัชญาที่ช้ีแนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเปน โดยมีพื้นฐานมา

จากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลาและเปนการมองโลกเชิงระบบที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัยและวิกฤติเพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา  

2. คุณลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดในทุกระดับ โดยเนนการปฏิบัติ
ตนบนทางสายกลางและการพัฒนาอยางเปนข้ันตอน  

3. คํานิยามความพอเพียงประกอบดวย 3 คุณลักษณะพรอม ๆ กัน ดังนี้  
 3.1 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป โดยไมเบียดเบียน

ตนเองและผูอื่น เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ  
 3.2 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะตองเปนไปอยางมี

เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทําน้ัน ๆ อยางรอบคอบ  
 3.3 การมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับกับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลง  

ดานตาง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณ ตาง ๆ ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล  
4. เง่ือนไขการตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหอยูในระดับพอเพียงนั้น ตองอาศัยทั้งความรูและ

คุณธรรมเปนพ้ืนฐาน กลาวคือ  
 4.1 เง่ือนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรู เกี่ยวกับวิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยางรอบดาน 

ความรอบคอบ ที่จะนําความรู เหลานั้นมาพิจารณาใหเช่ือมโยงกัน เพื่อประกอบ การวางแผน และความระมัดระวัง       
ในขั้นปฏิบัติ  

 4.2 เง่ือนไขคุณธรรมที่จะตองเสริมสรางประกอบดวย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย
สุจริตและความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต  

5. แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดวาจะไดรับ จากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช คือ การพัฒนา
ที่สมดุลและยั่งยืน พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ความรูและเทคโนโลยี  

 
การประยุกตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารงานบุคคล  

ในทุกขั้นตอนของกระบวนการการบริหารงานบุคคลสามารถนําปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักการ
ในการจัดการ ไดแก การวางแผนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร การประเมินผล    
การปฏิบัติงาน และ การจัดสวัสดิการและการบริหารคาตอบแทนโดยเฉพาะ การคํานึงถึงคุณลักษณะที่สําคัญ 3 ประการ
ของปรัชญาเศรษฐกิจเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ มกันที่ดีในตัว รวมทั้งเง่ือนไข             
ที่สําคัญ 2 เง่ือนไข คือ ความรู และคุณธรรม โดยจะขอเสนอผานแตละขั้นตอนของกระบวนการบริหารงานบุคคล ดังนี้  

1. การวางแผนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การวางแผนสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร ถือเปนข้ันตอนแรก ๆ ในกระบวนการบริหารงานบุคคลเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการที่จะ
ไดคนดี คนเกง และมีความ เหมาะสมมารวมงานกับองคการ การวางแผนสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่ยึดปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย 
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 1.1 ความพอประมาณในการวางแผนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เปนที่ทราบกันวาตนทุนดาน  
ทรัพยากรมนุษยถือเปนตนทุนท่ีสูงสุดในการบริหารจัดการในองคการ ดังนั้นในการวางแผนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
องคการจะตองคํานึงถึงความพอประมาณ กลาวคือ จะตองวางแผนใหมีบุคลากรในปริมาณที่เหมาะสมไมมากไป      
“คนลนงาน” หรือ นอยไป “งานลนคน” เครื่องมือการบริหารงานบุคคลท่ีมีความสําคัญในการวิเคราะห ความเหมาะสม
ในการคํานวณปริมาณของบุคลากรใหมีความเหมาะสมกับปริมาณงาน คือ การวิเคราะหงาน (Job Analysis) เปนขั้น
ตอนการกําหนดลักษณะขอบเขตของงานตาง ๆ ทั้งนี้โดยมีการสํารวจและศึกษาเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับงานที่ผูทํางาน จําตองมีอยูอยางครบถวน คือ ทั้งในแงความชํานาญท่ีตองการความรูที่ตองใช ความสามารถท่ีตองมี 
และความรับผิดชอบที่ตองมีอยู การวิเคราะหงานนอกจากจะชวยใหองคการสามารถ คํานวณปริมาณบุคลากรไดสอดคล
องกับปริมาณงานแลว ยังสามารถชวยใหบุคลากรสามารถทํางานจนสําเร็จผลได และขอมูลตาง ๆ เหลานี้ที่วิเคราะห
ขึ้นมาสําหรับแตละงานในท่ีสุดก็ จะชี้ใหเห็นถึงความแตกตางระหวางงานตาง ๆ สามารถนําไปใชในการบริหารทรัพยากร 
มนุษยในดานอ่ืน ๆ ไดอีกดวย อยางไรก็ตามในการวางแผนสรรหาบุคลากรนอกจากองคการ จะพิจารณาถึงปริมาณของ
บุคลากรที่เหมาะสมกับปริมาณงานแลว ยังจะตองพิจารณาจึง คุณภาพของบุคลากรที่สรรหาและคัดเลือกอีกดวย  

 1.2 ความมีเหตุผลในการวางแผนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร คือ การมีหลักเกณฑในการพิจารณา
คัดเลือกบุคลกรที่ชัดเจน มีการคํานึงถึงเหตุปจจัยที่เกี่ยวของตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้น ๆ
อยางรอบคอบ สมบัติ กุสุมาวี (2548 : 24) ไดอธิบายถึงความมีเหตุผลในการวางแผนสรรหาและคัดเลือกบุคลากรวาองค
การตองมีคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานอยางเปนระบบ เพื่อใหมีฉันทามติในการ คัดเลือกคนอยางมีเหตุมีผลและไมเกิด
ระบบท่ีเกิดอคติขึ้น  

 1.3 การมีภูมิคุมกันท่ีดีในการวางแผนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ปจจุบันมีการแขงขันทางดานแรง
งานคอนขางสูง ปจจัยสําคัญประการหนึ่งคือการเปดเสรีทางดานแรงงาน ซึ่งองคการจะตองสรางภูมิคุมกันในดานกําลัง
แรงงาน คือการเตรียมการดานกําลังคน ใหสามารถพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นและสงผล กระทบตออัตรากําลังในอนาคต โดยองคการตองมีการวางแผนกําลังคน (Manpower Planning)      
ไวลวงหนา เปนกระบวนการในการกําหนดความตองการดานทรัพยากรมนุษยขององคการ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาองค
การจะมีจํานวนบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ กับงานในชวงเวลาตาง ๆ ตามความจําเปนในอนาคต  

2. การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
เปนกระบวนการเสริมสรางความรู ความสามารถ และ ศักยภาพของบุคลากรอยางเปนระบบ โดยมีเปาหมายเพื่อ
ยกระดับขีดความสามารถในการ ปฏิบัติงานทั้งในปจจุบันและอนาคตของบุคลากรใหสูงขึ้น การฝกอบรมและพัฒนาที่ยึด
ปรัชญาของเศรษฐกิจเพียง ประกอบดวย  

 2.1 ความพอประมาณในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร หลายองคการในปจจุบนขาดความ
พอประมาณในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร กลาวคือบางองคการมีการฝกอบรม และพัฒนาบุคลากรนอยเกินไป
เพราะมักคํานึงเรื่องงบประมาณซึ่งเปนตนทุนขององคการ ในขณะท่ีบางองคการมีการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรมาก
เกินความจําเปน ดังนั้นองคการ ควรจะดําเนินการในการฝกอบรมและพัฒนาในปริมาณที่เหมาะสมซึ่งขึ้นอยูกับหลาย     
ปจจัย อาทิ นโยบายขององคการ ประเภทขององคการ ขนาดขององคการ และสถานะทางการเงิน ขององคการ เปนตน  

 2.2 ความมีเหตุผลในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร ยังมีผูบริหารหรือผูปฏิบัติงานอีกจํานวนมากที่
มีความเขาใจคลาดเคลื่อนในเรื่องของการฝกอบรมและ พัฒนาบุคลากร โดยใชการฝกอบรมและพัฒนาในการแกปญหา   
ตาง ๆ ขององคการ ซึ่งแทที่จริงแลวบางปญหาไมสามารถแกไขไดดวยวิธีการดังกลาว เครื่องมือสําคัญในการดําเนินการ   
ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรอยางมีเหตุผลนั้นก็คือ การวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม และพัฒนา (Training and 
Development Need Analysis) เพราะเปนขันตอนทีจะบอกใหทราบวา องคการควรจะมีการฝกอบรมและพัฒนา    
ใหบุคคลากรหรือไม 

 
 
  



 2.3 การมีภูมิคุมกันที่ดีในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร คือการที่องคการมีการ วางแผนและ
เตรียมความพรอมของบุคลากรโดยการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรไว ลวงหนาจะทําใหองคการสามารถใชประโยชนจาก
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษยขององคการไดในเวลาที่เหมาะสม และประสบความความสําเร็จไดอยางยั่งยืน เพื่อจะไดนํา
ความรูและประสบการณมาใชในการ พัฒนาองคการไดในระยะเวลาที่เหมาะสมในอนาคต  

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ       
การตัดสินวาบุคลากรปฏิบัติงานไดผลเปนอยางไร เพื่อนําผลที่ไดจากประเมินไปใชในการบริหารทรัพยากรมนุษย          
ดานอื่น ๆ อาทิ การจายคาตอบแทน การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง การโยกยาย การฝกอบรมและพัฒนา เปนตน การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานถือเปนข้ันตอนท่ีมีความสําคัญในการบริหารงานบุคคลและคอนขางละเอียดออนตอความรูสึก
ของบุคลากร ดังน้ันผูที่มีหนาที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานควรดําเนินการดวยความรอบคอบ รวมถึงควรยึดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย  

 3.1 ความพอประมาณในการประเมินผลการปฏิบัติงาน องคการควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในปริมาณและคุณภาพท่ีเหมาะสม ซึ่งโดยสวนใหญองคการจะทําการประเมินผลการปฏิบัติงานปละ 2 ครั้ง ในชวงกลางป
และปลายป โดยทําการประเมินกอนที่จะมีการพิจารณาความดีความชอบหรือมีการข้ึนเงินเดือนประจําปใหแกบุคลากร 
สําหรับงานมีลักษณะงานบริการลูกคาหรืองานประจํา (Routine Work) การประเมินผลการ ปฏิบัติงานบอยครั้งสามารถ
ทําไดและจะสงผลใหบุคลากรมีความตื่นตัวในการทํางานอยูตลอดเวลา อยางไรก็ตามฝายบริหารควรพิจาณาวางาน
ลักษณะใดควรประเมินผลในชวง ระยะเวลาเทาใดจึงจะเหมาะสม (พิมลพรรณ เช้ือบางแกว, 2550 : 214 - 215) 

  3.2 ความมีเหตุผลในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในอดีตการประเมินผลการ ปฏิบัติงานองคการ  
จะมุงเนนพิจารณาแคปริมาณงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน แตในปจจุบันในการประเมินผลการปฏิบัติงานองคการตอง
พิจารณาปจจัยตาง ๆ เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะการประเมินสมรรถนะ (Competencies) ที่มีผลตอความสําเร็จในงานและ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับการเปนสมาชิกขององคการ รวมทั้งควรมีการประเมินดานคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร
ประกอบดวย หรืออาจกลาวไดวา การประเมินผลการปฏิบัติงานจะตองสะทอนใหเห็นถึง “ความเปนคนเกง และคนดี” 
ของบุคลากร  

 3.3 การมีภูมิคุมกันท่ีดีในประเมินผลการปฏิบัติงาน องคการตองมีการนําผล จากการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานไปวางแผนการดําเนินงานดานทรัพยากรมนุษยในอนาคต อาทิการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงผูบริหาร 
(Succession Planning) คือ กระบวนการตอเนื่อง และมีระบบที่จะสนับสนุนใหศักยภาพของบุคคลเติบโตไปพรอมกับ
การเติบโตขององคการ เพื่อไมเกิดปญหาการขาดแคลนตําแหนงที่สําคัญขึ้นในอนาคต  

4. การจัดสวัสดิการและการบริหารคาตอบแทนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดสวัสดิการและ       
คาตอบแทนถือเปนปจจัยสําคัญในการดึงดูดใจใหคนที่มีความรูความสามารถตัดสินใจมารวมทํางานกับองคการ รวมทั้ง  
เปนปจจัยที่ใชเก็บรักษาบุคลากรใหอยู่กับองคการดวยเชนกัน อยางไรก็ตามการจัดสวัสดิการและคาตอบแทนท่ีองคการ
จัดใหกับบุคลากรในรูปแบบตาง ๆ ถือเปน ตนทุนท่ีสําคัญขององคการ ดังน้ันองคการควรมีแนวทางในการบริหารคาตอบ
แทนโดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย  

 4.1 ความพอประมาณในการจัดสวัสดิการและบริหารคาตอบแทน ใหเกิดความพอประมาณนั้น    
องคการจะตองพิจารณาถึงปจจัยตาง ๆ ประกอบโดยเฉพาะ ความสามารถในการจายขององคการ (Ability to Pay) 
เนื่องจากแตละองคการมีความสามารถ ในการให้หรือจายที่แตกตางกัน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับปจจัยตาง ๆ ไดแก รายไดขององค
การ ประสิทธิภาพ ในการบริหารงานของฝายบริหาร สมรรถภาพทางการผลิตของเทคโนโลยีที่ใชในองคการ รวมทั้ง
พิจารณาถึงปจจัยภายนอกองคการ ไดแก สภาพเศรษฐกิจของประเทศ สถานการณ ดานแรงงาน เปนตน โดยองคการ
จะตองพิจารณาถึงปจจัยดังกลาวอยางรอบคอบ  

 4.2 ความมีเหตุผลในการจัดสวัสดิการและการบริหารคาตอบแทน หลักสําคัญที่มักถูกนํามาใชในการ
จัดสวัสดิการและการบริหารคาตอบแทนก็คือ หลักความเปนธรรม (Fairness) คือ การจัดสวัสดิการและการจายคาตอบ
แทนใหกับบุคลากรจะตองเหมาะสมสอดคลองกับผลงานของบุคลากรแตละคนที่ทําใหองคการตามความเปนจริง       
หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การจัดสวัสดิการและการจายคาตอบแทนใหเทากันสําหรับงานที่เทากัน           



(Equal Pay for Equal Work) ซึ่งเครื่องมือสําคัญที่องคการควรนํามาใชกอนที่จะกําหนดคาตอบแทนก็คือ การประเมิน  
คางาน (Job Evaluation) เปนกระบวนการในการเปรียบเทียบคางานหนึ่งกับงานอื่น ๆ ที่มีอยูภายในองคการเพื่อให
การจายคาตอบแทนใหกับบุคลากร เกิดความเปนธรรมและเทาเทียม  

 4.3 การมีภูมิคุมกันที่ดี ในการจัดสวัสดิการและการบริหารคาตอบแทนเนื่องจากคาใชจายดาน      
การจัดสวัสดิการและคาตอบแทนของบุคลากรเปนงบประมาณที่สําคัญสงผลตอสถานะและความมั่นคงขององคการ 
ดังนั้นองคการจะตองใหความสําคัญและพิจารณาในเรื่องดังกลาวอยางรอบคอบ ผูบริหารหรือผูมีบทบาทสําคัญในเรื่อง  
ดังกลาวจะตองมีการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอการกําหนดคาตอบแทน อาทิ สภาพเศรษฐกิจ เรื่องตลาดแรงงานทั้ง
ในระดับประเทศ ระดับ ภูมิภาค รวมทั้งระดับโลก เพื่อนํามากําหนดแผนนโยบายในการบริหารคาตอบขององคการ เชน 
การศึกษาเรื่องอัตราเงินเฟอ การพยากรณเศรษฐกิจในอนาคต การศึกษาโครงสราง ประชากร การคาดการณดาน
ตลาดแรงงาน เปนตน ซึ่งการศึกษาในเรื่องดังกลาวจะชวยลด ความเสี่ยงในการบริหารคาตอบแทนใหกับองคการได  

การบริหารงานบุคคลนอกจากจะยึดตามลักษณะสําคัญ 3 ประการ ตาม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันที่ดี ในตัวแลว ยังจะตองอยูบนพื้นฐานของความรูและคุณธรรม    
อีก ดวย กลาวคือ การบริหารงานบุคคลตองอาศัยองคความรู เกี่ยวกับวิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยางรอบดาน มีความ
รอบคอบในนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเช่ือมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน รวมทั้งมีความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 
โดยในปจจุบันมีการใหความสําคัญกับเรื่องของการ จัดการความรู (Knowledge Management) ซึ่งถือเปนกิจกรรมใน
การบริหารงานบุคคล ที่สอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะเง่ือนไขของความรู นอกจากนั้นผูมีบทบาท
ในการบริหารทรัพยากรมนุษยยังตองยึดมัน่ในหลักคุณธรรมจรยิธรรม และตองมีหนาที่ในการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมใหกับบุคลากรผานขั้นตอนของกระบวนการบริหารงานบุคคล อาทิ การกําหนดจรรยาบรรณขององคการ 
(Code of Ethics) เพื่อใหบุคลากรในองคการยึดถือปฏิบัติ การฝกอบรมและพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรม การใช
กระบวนการทางวินัย เปนตน โดยเฉพาะดานความซื่อสัตยสุจริต ความอดทน ความเพียร และการใชสติปญญาในการ
ทํางานและการดําเนินชีวิตอีกดวย  
 
บทสรุป 

ปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงเปนหลักปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยหูัว ราชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานแก
พสกนิกรชาวไทยมาเปนระยะเวลายาวนาน เปนหลักปรัชญาที่ช้ีแนะแนวทางการดํารงชีวิตและการปฏิบัติของประชาชน
ในทุกระดับ สามารถนําไปประยุกตใชในการบริหารด้านตาง ๆ รวมท้ังการบริหารงานบุคคลในองคการโดยมุงเนนใหเกิด 
การพัฒนาท่ีสมดุล และยั่งยืน โดยในทุก ๆ ข้ันตอนของกระบวนการของการบริหารงานบุคคลไดแก การวางแผนสรรหา
และคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร การประเมนิผลการปฏบิัติงาน และ การจัดสวัสดิการและการ
บริหารคาตอบแทน สามารถท่ีจะนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการบรหิารจดัการไดอยางไรก็ตามผูที่
มีบทบาทสําคัญในเรื่องดังกลาว ไมวาจะเปนผูบริหาร หรือหนวยงานทรัพยากรมนุษยจะตองตระหนักและใหความสําคัญ
ในเรื่องดังกลาวอยางจริงจัง หากองคการสามารถบริหารงานบุคคลได ตามหลักการดังกลาวแลวจะสงผลดี ทั้งตอบุคลากร 
องคการ สังคม และประเทศชาติ โดยรวม 
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การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อการบริหารงานวิชาการ 
The School Board Participation on Academic Management 
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บทคัดย่อ 
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานถือเป็น คณะกรรมการที่มีความส าคัญต่อการบริหารงานต่างๆ           
โดยมีหน้าที่ก ากับ ติดตามและส่งเสริมกิจกรรมของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ทั้งงานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ 
บริหารบุคคล และ บริหารงานทั่วไป  โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิชาการซึ่งถือเป็นภาระหลักของสถานศึกษา ที่จะต้อง
ด าเนินการเป็นอันดับแรก ตลอดจนระดมทรัพยากร ทั้ง งบประมาณ บุคคล และความร่วมมือในด้านต่างๆ เพื่อ
ประกอบการจัดการเรียนการสอนใหม้ีคุณภาพ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิที่สูงข้ึน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตรงตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 แต่ในปัจจุบันคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนใหญ่อาจจะไม่ทราบถึง
บทบาท และหน้าที่ท่ีส าคัญนี้ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของบุคลากรในสถานศึกษาจะต้องช้ีแจง และอธิบาย บทบาทและหน้าที่
เพื่อให้คณะกรรมการไดท้ราบและเข้าใจ ซึ่งสถานศึกษาเอง อาจด าเนินการโดยใช้วิธีที่หลากหลายเพื่อสร้างความตระหนัก  
เน้นหลักการของการมีส่วนร่วม เพื่อให้ บุคลากรในสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด าเนิน
โครงการกิจกรรมร่วมกันด้วยเต็มใจ บรรลุจุดมุ่งหมายตรงตามที่ได้ก าหนดร่วมกันไว้ ทั้งนี้กเ็พื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม 
ชุมชน ผู้ปกครอง และพัฒนาสถานศึกษาให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป 
 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วม   , การบริหารงานวิชาการ 
 
Abstract 
 The school board was important to the management in monitor and promotes the activities 
of educational institutions effectively. Include academics, budgeting, human resourced management 
and general administration.  Academics were a major part of the institution to be executed first. 
Collected resourced, both personal and cooperative. To provided quality teaching and learning. 
Desirable featured Accurate with Core Curriculum, Basic Education 2008. At present, most school 
boards may not be aware of roles and functions. Therefore, it was the duty of the personnel in the 
school to clarify. The roles and duties for the Board to knew and understood Implemented using a 
variety of ways to raised awareness. Emphasize the principle of participation. To personnel in the 
school officers and the school board cooperated with each other voluntarily and achieved the same 
goal. 
 
Key words : participation, academic management 
 
บทน า  

(1)“การประชุมครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน        
จ านวน 32,176 โรง เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้บริหารโรงเรียน และกรรมการสถานศึกษา และน าไปสู่การปฏิบัติที่
เป็นรูปธรรม การพัฒนาการศึกษาจะส าเร็จได้ไม่เพียงแต่การกระจายอ านาจ และมีคณะกรรมการการศึกษาที่ดีเท่านั้น 
ต้องมีผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าใจและเปิดกว้าง ยอมรับการมีส่วนร่วมของกรรมการสถานศึกษา มีครูที่มีเมตตาธรรม 
และผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาที่มุ่งมั่น และนโยบายการพัฒนาการศึกษาต้องมีทิศทางชัดเจน ไม่เปลี่ยนไปมา ไม่ว่าจะ
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เป็นรัฐบาลใด การประชุมวันนี้มุ่งหวังให้กรรมการสถานศึกษาท่ีเพิ่งมีมา 3 ปี เข้าใจบทบาท และผู้บริหารโรงเรยีนต้องเปดิ
กว้าง และยอมรับการมีส่วนร่วม พัฒนามาตรฐานสถานศึกษาและการระดมพละก าลัง ช่วยให้โรงเรียนมีศักยภาพมากขึ้น 
ถ้าสามารถน าความรู้ประสบการณ์ของบุคลากรทางการศึกษามาช่วยกันพัฒนาโรงเรียนอย่างเต็มที่ก็จะช่วยได้มาก” 
รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

(2)“บทบาทของกรรมการสถานศึกษาจะเป็นผู้บริหารก็ไม่ใช่ เป็นที่ปรึกษาก็ไม่เชิง แต่หากกรรมการ
สถานศึกษาร่วมท างานกับผู้บริหารสถานศึกษาได้ดี ความส าเร็จก็จะเกิดขึ้น ส าหรับความคาดหวังของส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ได้แก่ 1.อยากให้กรรมการสถานศึกษารับทราบข้อมูลของโรงเรียน โดยเฉพาะ
ผลประเมินการศึกษาระดับชาติ (NT) ขอให้ทุกสถานศึกษาได้รู้ข้อมูลและช่วยกันเป็นตัวแทนประชาชนวิเคราะห์ข้อดี-เสีย
ของโรงเรียน และปรับปรุงให้มากที่สุด 2.ในประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจ คณะกรรมการสถานศึกษาจะ
มีบทบาทมากขึ้นในหลายเรื่อง โดยจะมีส่วนในการกลั่นกรองผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.จึงอยากได้เสียงสะท้อนจาก
กรรมการสถานศึกษามากขึ้น นโยบายใดของ สพฐ.ที่กรรมการเห็นว่า ไม่ดี ขอให้บอก 3.สนับสนุนวิทยากรเพื่อพัฒนา
สถานศึกษา 4.เป็นแม่ข่ายเช่ือมโยงส านักงานเขตพื้นที่และโครงสร้างอื่นๆ และ 5.การก ากับดูแล ทั้งนี้ แม้จะกระจาย
อ านาจ แต่ไม่ได้หมายความว่าโรงเรียนนั้นเป็นรัฐอิสระ แต่กระทรวงศึกษาฯ มีหน้าที่ในการก ากับนโยบาย ผลการ
ด าเนินงาน และระบบประกันคุณภาพภายใน”  
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(3)“กรรมการสถานศึกษาหลายคนยังไม่รู้เลยว่า แบบอย่างท่ีถูกต้องของบทบาทกรรมการในสถานศึกษาไหนท า
ถูก จึงเกิดความรู้สึกว่า กรรมการสถานศึกษาเหมือนผู้ก ากับเส้น บางครั้งยกธงแล้ว แต่กรรมการไม่เป่าก็ไม่รู้จะว่าอย่างไร 
เหมือนถ้าผู้บริหารโรงเรียนไม่เรียกประชุม กรรมการก็ไม่มีโอกาสเข้าไปร่วมเสนอแนะ สิ่งส าคัญจึงอยากให้กรรมการ
สถานศึกษาต้องรู้บทบาทที่แน่ชัดก่อน” 
นายอดิเรก รัตนธัญญา เลขาธิการสมาคมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแห่งประเทศไทย 
 จากค ากล่าวเมื่อครั้งประชุมของประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้อ านวยการโรงเรียน และ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ัวประเทศ  ในหัวข้อ “การรังสรรค์ให้โรงเรียนเป็นของชุมชนสู่มาตรฐานการศึกษา”เมื่อ 
วันที่ 13 พฤษภาคม 2550 ณ หอประชุมกองทัพเรือ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเน้นย้ าบทบาทหน้าที่การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาต่อการบริหารงานทั้งในด้านการพัฒนา การจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศไทย และนอกจากนี้ ยังมีกฎหมาย ระเบียบ ที่ก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาต่อการ
บริหารงานในสถานศึกษา ยกตัวอย่างเช่น 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา
เป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายรัฐต้องด าเนินการให้
เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่งเพื่อพัฒนาร่างกาย  จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการด้วยรัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง  ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษา
ทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 40 ให้มีคณะกรรมการสถาน 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ ากว่าอนุปริญญาของแต่ละสถานศึกษาเพื่อท าหน้าที่ก ากับและ
ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา  

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2543 ให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าท่ีในการบริหารงานวิชาการดังนี้ 1) ให้ความเห็นชอบในการจัดท าสาระหลกัสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น 2) ก ากับและติดตามการด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา มีแนวปฏิบัติ 3) ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็กทุกคนในเขตบริการได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่าง ทั่วถึงมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 4) เสนอแนะและมี
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ส่วนร่วมในการบริหารด้านวิชาการด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานทั่วไปของสถาน 
ศึกษา 4.1) มีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานวิชาการของศึกษา 4.2) มีส่วนร่วมในการจัดหาผลิตสื่อเพื่อพัฒนาการเรียน 
5) ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิชาวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของ
นักเรียนทุกด้าน รวมทั้งสื่อสารจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ และ 6) เสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนตลอดจนประสานงานกับองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยากร
ของชุมชนและมีส่วนร่วม ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหาร     
จัดการศึกษา ข้อ 3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
พื้นที่ มีตัวช้ีวัดที่ส าคัญ เช่น จ านวนองค์กร สมาคม มูลนิธิ หรือหน่วยงานอื่นที่เข้ามาจัดการศึกษาหรือร่วมมือกับ
สถานศึกษา ทั้งของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น และสัดส่วนการมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาของ
ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายเมื่อเทียบกับรัฐ จ าแนกตามระดับการศึกษาสูงข้ึน เป็นต้น 

จากข้อความข้างต้นจะเห็นว่าของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นองค์คณะที่มีความจ าเป็นและ
ความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เนื่องจากมีหน้าที่โดยตรงในการ ก ากับดูแล ส่งเสริม สนับสนุนสถาน 
ศึกษาในการด าเนินกิจกรรมต่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการซึ่งเป็นภารกิจหลัก ในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้นเพื่อสร้างความตระหนักในบทบาท และหน้าที่ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จึงก าหนดประเด็นเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้ นพื้นฐานต่อการบริหารงานวิชาการ            
ใน 3 ประเด็น ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการ
บริหารงานวิชาการ 

 
แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

กระบวนการท างานที่บุคลากรในองค์การมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการด าเนินการขององค์การทุกขั้นตอนด้วย
ความตั้งใจเต็มใจและสบายใจเพื่อให้งานบรรลุจุดมุ่งหมายตามที่ต้องการและท าให้บุคลากรเหล่านั้นเกิดความรู้สึกร่วม
รับผิดชอบต่อกลุ่ม(วัชระ  สกุล ณ มรรคา ,2541) การบริหารที่เห็นความส าคัญของผู้ร่วมงานในฐานะมนุษย์ในองค์กรที่มี
ความสามารถมีเหตุผลมีวิจารณญาณการบริหารแบบมีส่วนร่วมจะก่อให้เกิดการระดมพลังสมองพลังงานอย่างแข็งขันเป็น
การบริหารที่สนองความต้องการของมนุษย์มากที่สุด(ประยูร อาษานาม ,2541) การเข้าไปเกี่ยวข้องในการรู้เห็นตัดสินใจ
ควบคุมดูแลและส่งเสริมให้เกิดประโยชน์สูงสุด(สกล  สกลเดช ,2542) การด าเนินการทั้งด้านกายวาจาและใจเพื่อให้เกิด
ความสัมพันธ์และเกิดพลังในการเป็นผู้ให้และผู้รับมีรูปแบบและไม่มีรูปแบบเพื่อให้เกิดการพัฒนา  (ศักดิ์ชัย ชัยวิรัตน์ 
,2542) การจัดการศึกษาที่ประชาชนในชุมชนไม่ว่าเป็นรายบุคคลหรือองค์คณะบุคคลเข้าร่วมจัดการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายของหลักสูตรและสนองความต้องการของชุมชน(ทรงสิทธิ์  ยืนชีวิต ,2543) การบริหารแบบมีส่วนร่วมคือ
ผู้บริหารแบ่งอ านาจให้กับผู้ร่วมงานในองค์การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมรับผิดชอบร่วมความคิดเห็นและปฏิบัติงาน
ร่วมแก้ปัญหาของการบริหารที่ส าคัญด้วยการระดมพลังสมองพลังงานอย่างแข็งขัน(ปรียาพร วงศ์อรุณโรจน์ ,2535) การมี
ส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการท างานเพื่อให้เกิดความรู้สกึผูกพันกับงานหรอืองค์การและส่งผล
ให้เกิดข้อผูกมัดหรือข้อตกลงในทางพัฒนาร่วมกัน(รุจิร์ ภู่สาระ และ จันทรานี สงานนาม ,2545) กระบวนการของการให้
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจเน้นการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องอย่างแข็งขันของบุคคลใช้ความคิด
สร้างสรรค์และเช่ียวชาญของพวกเขาในการแก้ไขปัญหาของการบริหารที่ส าคัญคืออยู่บนพื้นฐานของแนวความคิดของ
การแบ่งอ านาจหน้าที่ที่ถือว่าผู้บริหารแบ่งอ านาจหน้าที่ของการบริหารของพวกเขาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและประการ
สุดท้ายต้องการให้ผู้บังคับบัญชามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแท้จริงในกระบวนการตัดสินใจที่ส าคัญขององค์การไม่เพียงแต่สัมผัส
ปัญหาหรือแสดงความห่วงใย(สมยศ  นาวีการ ,2545) การที่บุคคลหรือคณะบุคคลที่เข้าไปมีส่วนในองค์การด าเนินภารกิจ
ร่วมกันมีความเกี่ยวข้องจนเกิดความผูกพันต่อสมาชิกและองค์การเพื่อให้เกิดผลทั้งตนเองและหน่วยงาน /องค์การ  
(ชัญญา  อภิปาลกุล ,2545) การที่บุคคลหรือคณะบุคคลเข้าร่วมในการท างานการตัดสินใจช่วยเหลือสนับสนุนเสนอแนะ
หรือวิธีการที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไปร่วมกิจกรรมต่างๆให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (อนันต์ หวะสุวรรณ ,2545) 
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กระบวนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเพื่อท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งให้บรรลุจุดประสงค์ที่ตั้ง
ไว ้(ภูวดล  หมื่นสีพรม ,2546) การเข้าไปเกี่ยวข้อง (Involvement) ทางความคิด, จิตใจ, อารมณ์และทางกายการมีส่วน
ร่วมมีความหมายมากกว่าการเป็นส่วนหนึ่ง (Sense and belonging) การมีส่วนร่วมมีความหมายทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ (Quantitative and qualitative) การมีส่วนร่วมครอบคลุมทั้งมิติด้านความสามารถเวลาและโอกาสที่จะมีส่วน
ร่วมการมีส่วนร่วมเป็นการกระท า (Action) จึงมีทั้งผู้กระท า (The actor) ผู้ถูกกระท าหรือผู้รับผล (The recipient)   
และสาธารณชน (The public) ผู้เป็นบริบทของการกระท า (วิระ บ ารุงรักษ์ ,2541)  

สรุปได้ว่าการมีส่วนร่วมหมายถึงกระบวนการท างานที่บุคคลหรือคณะบุคคลปฏิบัติกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
ร่วมกันในองค์การหรือหน่วยงานให้บรรลุจุดประสงค์ตามที่ก าหนดไว้โดยร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมรับผิดชอบร่วม
ตัดสินใจร่วมแก้ปัญหาร่วมสนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะในการบริหาร 
 
บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 สถานศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้บรรลุตามความมุ่งหมายของการปฏิรูป
การศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องจึงก าหนดให้มีคณะกรรมการ     
ซึ่งเป็นองค์คณะบุคคลท าหน้าที่ก ากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายมาตรฐานในการ
บริหารจัดการทางการศึกษาทั้งนี้การด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จนั้นคณะกรรมการสถานศึกษาต้องเข้าใจบทบาท
หน้าท่ีของตน 
 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รวมทั้งอ านาจหน้าที่การบริหารงานบุคคลที่จะเกิดขึ้นตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสรุปอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้
ดังนี ้(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547) 
 1) ก ากับการด าเนินกิจการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมายกฎระเบียบประกาศค าสั่งและนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและความต้องการของ
ชุมชนและท้องถิ่น 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการกิจการด้านต่างๆของสถานศึกษา 
 3) มีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาก าหนด 
 4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายระเบียบประกาศฯลฯก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547) ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานไว้ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะคือ (1) ก ากับ (2) ส่งเสริมและ (3) มีอ านาจอื่นตามที่กฎหมายกฎระเบียบ
ประกาศฯลฯก าหนดซึ่งมีกรอบในการด าเนินงานดังน้ี 
 1) อ านาจหน้าที่ในการก ากับหมายถึงการก ากับให้สถานศึกษาด าเนินงานวิชาการงบประมาณการบริหารงาน
บุคคลและการบริหารทั่วไปให้สอดคล้องกับกฎหมายกฎระเบียบประกาศค าสั่งและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิ การ
ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา อ านาจหน้าที่ในการก ากับด าเนินงาน
ของสถานศึกษาหลายคนเปรียบเทียบว่ามีหน้าที่คล้ายกรรมการก ากับเส้น( Lineman) ในกีฬาฟุตบอลคือกรรมการก ากับ
เส้นไม่ใช่ผู้ตัดสินและไม่ใช่ตัวนักกีฬาฟุตบอลในสนามไม่มีสิทธิเป่านกหวีดไม่มีสิทธิ์เตะฟุตบอลในขณะที่มีการแข่งขัน
เพราะคนมีสิทธ์ิเป่านกหวีดคือกรรมการตัดสิน ( Referee) คนมีสิทธิ์เตะฟุตบอลคือนักกีฬาของทั้งสองทีมส่วนกรรมการ
ก ากับเส้นมีสิทธ์ิและหน้าท่ีในการยกธงเมื่อผู้เล่นไม่ปฏิบัติตามกติกาเมื่อกรรมการก ากับเส้นยกธงกรรมการตัดสินก็จะเป่า
นกหวีดยุติการแข่งขันช่ัวคราวก่อนเริ่มเล่นใหม่ซึ่งโดยบทบาทนี้คณะกรรมการสถานศึกษาต้องคอยก ากับสถานศึกษาโดย
การติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษารวมทั้งให้ความเห็นให้ข้อเสนอแนะและค าปรึกษาเพื่อให้สถานศึกษาด าเนินการ
เป็นไปตามกฎกติกาได้แก่กฎหมายกฎระเบียบประกาศค าสั่งและนโยบายดังกล่าวคณะกรรมการสถานศึกษาต้องแจ้งให้
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สถานศึกษาด าเนินการหากสถานศึกษายังไม่ด าเนินการคณะกรรมการต้องเสนอความเห็นไปยังกรรมการตัดสิน         
(เป่านกหวีด) ซึ่งได้แก่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณาสั่งการหรือแจ้งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา       
ขั้นพื้นฐานสั่งการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 
 2) อ านาจในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งบริหารงาน
อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพสามารถบริหารการศึกษาแก่เยาวชนและประชาชนได้อย่างกว้างขวางทั่วถึงและจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับศรัทธาเช่ือถือของประชาชนชุมชนและท้องถิ่น 
 3) อ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่
ในสถานศึกษาอ านาจหน้าที่ในส่วนนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายระเบียบประกาศฯลฯก าหนดให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน เมื่อพิจารณาแยกเป็นภารระงานในด้านต่างๆอันประกอบไปด้วย ด้านวิชาการ งบประมาณ บริหารบุคคล 
และบริหารงานท่ัวไปแล้วรายระเอียด บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีดังนี้ 

1. ด้านวิชาการ 
1.1 ให้ความเห็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้สดคล้องกับ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของผู้เรียนชุมชนและท้องถิ่น 
1.2 ให้ข้อเสนอแนะและส่งเสริมสนับสนุนในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมกระบวนการเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นฯลฯเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
1.3 รับทราบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดระบบและการด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาบทบาทหน้าท่ีของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2. ด้านงบประมาณ 

2.1 ให้ความเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้งและใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา 
2.2 ออกระเบียบข้อบังคับประกาศและแนวปฏิบัติฯลฯเกี่ยวกับการบริหารการเงินและการจัดหา

รายได้จากทรัพย์สินของสถานศึกษาท้ังนี้ตามที่กฎหมายระเบียบประกาศฯลฯก าหนด 
2.3 ให้ความเห็นข้อเสนอแนะในการออกระเบียบข้อบังคับประกาศและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ

บริหารการเงินและการจัดหารายได้จากสินทรัพย์ของสถานศึกษาหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับเรื่องนี้ตามที่กฎหมาย
ระเบียบประกาศฯลฯก าหนดบทบาทหน้าท่ีของสถานศึกษา 

3. ด้านการบริหารงานบุคคล 
3.1 มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนพัฒนาครูและบุคลากรอื่นในสถานศึกษาและส่งเสริมให้มี การ 

พัฒนาการอย่างต่อเนื่อง  
3.2 ให้ขวัญกาลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลากรอื่นในสถานศึกษา  

4. ด้านการบริหารทั่วไป 
4.1 ให้ความเห็นเสนอแนะและให้ค าปรึกษาในการจัดท านโยบายแผนพัฒนาการศึกษาของ

สถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษารวมทั้งความต้องการของมนุษย์และท้องถิ่น 

4.2 รับทราบให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกิจการ
ของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมายกฎระเบียบประกาศค าสั่งตลอดจนนโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นและ
รายงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อสถานศึกษาไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบประกาศค าสั่งตลอดจนนโยบาย
และแผนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น 
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4.3 ให้ความเห็นข้อเสนอแนะประสานส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
รวมทั้งปกครองดูแลบ ารุงรักษาใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิของสถานศึกษาตามกฎหมายระเบียบประกาศฯลฯ
ก าหนด 

4.4 ให้ความเห็นข้อเสนอแนะและให้ค าปรึกษาในการออกระเบียบข้อบังคับประกาศแนวปฏิบัติฯลฯ
ในการด าเนินงานด้านต่างๆของสถานศึกษาตามที่กฎหมายระเบียบประกาศฯลฯก าหนด 

4.5 ให้ความเห็นข้อเสนอแนะและให้ค าปรึกษาในการส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชนและสร้าง
ความสัมพันธ์กับสถาบันอ่ืนๆในชุมชนและท้องถิ่น 

4.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาตามที่กฎหมายระเบียบประกาศฯลฯก าหนดให้
เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สรุปได้ว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีอ านาจหน้าที่ 3 ลักษณะคือ 1) การก ากับติดตามการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาด้านวิชาการงบประมาณการบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไปให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ
กฎหมายค าสั่งประกาศนโยบาย 2) อ านาจการส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพอ านาจเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และ3) การปฏิบัติตามหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
การบริหารงานวิชาการ 
 งานวิชาการเป็นงานหลักหรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งกระจายอ านาจให้การบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากท่ีสุดด้วย
เจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระคล่องตัวรวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
สถานศึกษาชุมชนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมจากผู้มสี่วนได้เสียทุกฝา่ยซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง
ในการบริหารและการจัดการสามารถพัฒนาหลักสตูรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผลประเมินผลรวมทั้งการวัด
ปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนชุมชนท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ความหมายของการ
บริหารงานวิชาการการบริหารงานวิชาการเป็นงานท่ีมีความส าคัญส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาเนื่องจากการบริหารงาน
วิชาการเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาโดยเฉพาะการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้เล็งเห็นความจ าเป็นและความส าคัญในด้านงานวิชาการ จึงก าหนดแนวปฏิบัติ การ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยให้สถานศึกษา ใช้จ่ายในงานวิชาการ 60%-70% ของเงินงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับ ส่วน
ในการใช้จ่ายเงิน บริหารทั่วไป และ งบส ารองจ่าย 20%-30% และ 10% ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 1 แสดงการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพื้นฐานก าหนด 
 

 
 

ที่มา : คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนนุของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

การใช้จ่ายเงินงบประมาณของสถาณศึกษา 

ด้านวิชาการ 

บริหารทั่วไป 

งบส ารองจ่าย 

0



นอกจากนี้มีผู้ให้ความหมายในด้านการบริหารวิชาการไว้หลายท่านดังนี้ การบริหารงานวิชาการหมายถึงการ
ด าเนินกิจการทุกชนิดในโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอนของนักเรียนให้ได้ผลดีมี
ประสิทธิภาพมากที่สุดได้แก่งานหลักสูตรการจัดแผนการเรียนการจัดตารางเรียนการสอนการจัดครูเข้าสอนการพัฒนา  
การเรียนการสอนการพัฒนาครูด้านวิชาการการวัดและประเมินผลการเรียน(ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู , 
2537 อ้างถึงในกนกอรยศไพบูลย์, อัดส าเนา)ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2537) ได้ให้ค าจ ากัด
ความของการบริหารงานวิชาการว่าหมายถึงการจัดการเกี่ยวกับงานด้านหลักสูตรการน าหลักสูตรไปใช้งานการเรียนการ
สอนงานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนงานส่งเสริมงานสอนงานวัดและประเมินผลงานห้องสมุดงาน
นิเทศการศึกษางานวางแผนและก าหนดวิธีการด าเนินงานงานประชุมอบรมทางวิชาการการบริหารงานวิชาการหมายถึง
การบริหารสถาน ศึกษาโดยมีการจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ไดผลดีและ
มีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2535: 15)การบริหารงานวิชาการเป็นงานที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการสอนผู้ศึกษาต้องใช้ความพยายามและความสามารถเป็นอย่างมากในการน าคณะครูและ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  (อ าภา  บุญช่วย, 2537: 179)
การบริหารงานวิชาการหมายถึงการบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียน
การสอนให้เกิดผลตามเป้าหมายของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ(รุจิร์  ภู่สาระ และจันทรานี  สงวนนาม, 2545: 56)  

สรุปได้ว่าการบริหารงานวิชาการหมายถึงการบริหารกิจกรรมทุกอย่างในโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อก่อให้เกิดความรู้และการศึกษาของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
ส่วนสรุป 
 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้น ครูบุคลากร นับเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยอ านาจ ต าแหน่ง และบทบาทของตน
แต่การที่จะให้คุณภาพเกิดกับผู้เรียน เป็นที่ยอมรับจากสังคม และตรงตามความคาดหวังของชุมชนนั้น คณะกรรมการ
สถานศึกษาถือเป็นหัวใจหลัก เนื่องจาก เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากชุมชนว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทั้งในการ
บริหาร การระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นผู้เสียสละเวลาส่วนตนเพื่อพัฒนาสถานศึกษาในท้องถิ่นของ
ตน ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้มีทุกโรงเรียน โดย มีหน้าที่เพื่อก ากับและ
ส่งเสริมกิจกรรมของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่นการให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ  การด าเนิน
โครงการกิจกรรม หลักสูตรที่สถานศึกษาใช้ ตลอดทั้ง การมีส่วนร่วมในการแนะน าแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องตรง
ตามต้นสังกัด และความต้องการของชุมชน แต่การที่จะสร้างความตระหนักให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาในบทบาท
และหน้าที่นั้น จ าเป็นอย่างยิ่ง ที่บุคลากรในสถานศึกษาจะต้องให้ความส าคัญ เน้นหลักการของการมีส่วนร่วมเพื่อให้ 
บุคลากรในสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด าเนินกิจกรรมร่วมกันด้วยความตั้งใจเต็มใจ สบายใจ 
เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายและพิจารณาด าเนินการโดยใช้หลักเสียงข้างมาก ทั้งนี้เพื่อ 
สร้างความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน และใหก้ารด าเนินกิจกรรมนั้นบรรลุจุดมุ่งหมายตรงตามที่ได้ก าหนดร่วมกันไว้ ทั้งงาน
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ บริหารบุคคล และบริหารหารงานท่ัวไป  โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิชาการซึ่งเป็นภาระหลัก
ของสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาจะต้องแสดงบทบาท ข้อคิดเห็น ตลอดทั้งเป็นตัวแทนของชุมชนเพื่อเสนอ
ความต้องการในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่น แก่สังคม ชุมชน และผู้ปกครอง ต่อไป  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การวิ จั ย ในครั้ งนี้ ส า เ ร็ จลง ได้ ด้ วยดี  ด้ วยความกรุณาและความ ช่วย เหลือ เป็นอย่ า งดี ยิ่ ง จ าก                         
รศ.ดร.ชุติมา มุสิกานนท์ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่กรุณาให้ค าแนะน า และตรวจแก้ไข ข้อบกพร่อง ด้วยความเอาใจใส่ตลอดมา
ตั้งแต่ต้นจนเสร็จเรียบร้อย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ไว้เป็นอย่างสูงและขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ประจ า
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลืออย่างดี 

ขอขอบคุณบิดามารดาครูอาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิทยาการวางรากฐานแก่ผู้ วิจัย และท่านอื่น ๆ   
ที่ไม่ได้กล่าวนามไว้ ณ ท่ีนี้  
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งานปกครองกับมาตรการป้องกัน นักเรียน ทะเลาะวิวาท 
The discipline affairs with protected method the students controversy. 

 
นางปุญณิศา ดอกแก้ว 

Mrs.Punnisa Dokkaew 
 
บทคัดย่อ 

ความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุ แนวทางป้องกัน มาตรการการแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน โดย
สถานศึกษาและงานปกครอง ต้องจัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบช่วยเหลือ
นักเรียน อย่างต่อเนื่องและจริงจัง จัดเตรียมอุปกรณ์ ดนตรี สากลและอุปกรณ์กีฬา หลากหลายประเภท เพื่อให้นักเรียน
ท ากิจกรรมในช่วงเวลาว่าง ดังนั้นงานปกครองในสถานศึกษาจึงเป็นงานที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดกิจกรรมในการ
เรียน การสอน การด าเนินงานปกครองในสถานศึกษายังพบปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ นานัปการ ปัญหาเรื่อง กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับปัญหาด้านบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านปกครองซึ่งจะต้องใช้ทั้งศาสตร์ และศิลป์อย่างมากในการปฏิบัติงานจึงจะ
ท าให้การแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท และการด าเนินงานปกครองเกิดประสิทธิผล ประสิทธิภาพ อย่างแท้จริง และต้อง
ด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ มีการสรุปประเมินผลการด าเนินงาน น าผลการประเมินไปใช้เป็น
ข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไข ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนต่อไป 

 
ค าส าคัญ งานปกครอง มาตรการป้องกัน 
 
Abstract 

The relationship of causes and protected method to resolve the students quarreling 
problem. So, the school and the discipline affairs have to create and manage with the helping 
process for helps students who get this problem, following, incessantly and seriously to investigated. 
You should prepare music instrument or sport equipment for the students to play in their free times. 
So we can concluding the discipline affairs is very important with the study process. By the way, the 
disciplining operation in the school has many difficulty such as; the problem with the rules and 
regulations, the problem with working staffs that they must using knowledge and arts to work 
therefore get really success to resolved problems with underline of the rule and regulation. And then 
you should conclude and evaluate about working process to get the results for referenced with 
repairing in the future. 

 
Key Word The discipline affairs Protected method 
 
บทน า 

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ จึงเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคิดค้นกลยุทธ์ต่าง ๆ 
ให้น ามาซึ่งศักยภาพที่มีอยู่ในตัวตน ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ รู้จักคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จัก
เรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักพึ่งตนเอง
และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเนื่องจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ท าให้วิถีชีวิตของเด็ก
วัยเรียนและเยาวชนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนบางกลุ่ม ได้รับอิทธิพล แบบอย่างที่
ไม่เหมาะสม มีค่านิยมและวัฒนธรรมตามกระแสตะวันตก ซึ่งจะน าไปสู่ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากทั้งตัวเด็กเอง ครอบครัว 
สังคมแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรียน อาทิ ปัญหาเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ยาเสพติด โรคเอดส์ 

64



 
 

ปัญหาด้านจริยธรรม สุภาพ อุบัติเหตุ สื่อยั่วยุ ปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหาการทะเลาะวิวาท เป็นต้น ซึ่งปัญหาดังกล่าว
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน (สันติ บุญภรมย์, 2552 : 21) 

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ และให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว และให้มีคณะกรรมการ
ท างานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา โดยให้มีการบูรณาการการท างานร่วมกันของ
กระทรวง กรม และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง โดยมี ศธ.เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและจัดท า
แผนปฏิบัติการ เพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,              
2560: ออนไลน์) 

งานปกครองในสถานศึกษาซึ่งต้องรับผิดชอบดูแลนักเรียนนักที่จะเจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติใน
อนาคตเป็นงานส่งเสริม พัฒนา ควบคุม และแก้ไขความประพฤติของนักเรียน ให้อยู่ในระเบียบวินัยก่อให้เกิดความสงบ
เรียบร้อยในการอยู่ร่วมกัน และเป็นการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร การ
ด าเนินงานปกครองอย่างมีประสิทธิภาพจะท าให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสถานศึกษาท าให้สถานศึกษาด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ได้ด้วยดี เป็นการส่งเสริมให้การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ให้นักเรียน แต่ละคนได้รับการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถเฉพาะตนเต็มตามศักยภาพ นักเรียน นักศึกษาที่มีปัญหาด้านต่าง ๆ ได้รับการช่วยเหลือ และแก้ไข
พฤติกรรมให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี รู้จักควบคุมตนเองให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข รู้จักการให้และการรับ มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เข้าใจและยอมรับกฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ เข้าใจรูปแบบการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย รู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างถูกต้อง (ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ    
ป่าซาง ,2556: 6) 

 
งานปกครอง 
  ความหมายของงานปกครอง ที่มีผลต่อความส าเร็จของงาน มีนักวิชาการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ให้ความหมาย
เกี่ยวกับงานปกครองไว้หลากหลายประเด็น ดังน้ี  

ศึกษานิเทศก์ สพท.ล าพูน เขต 1 (2553 : 3-5) งานปกครองนักเรียนเป็นงานท่ีมีความส าคัญมากงานหนึ่งใน
การบริหารการศึกษา เพราะเป็นงานท่ีสนับสนุนให้กิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร ความหมายค า
ว่า “ปกครอง” คือ การพิทักษ์รักษาตน คน งาน ให้มีอาการสงบสุขและร่มเย็นโดยทั่วกัน การสร้างความอบอุ่นในการอยู่
ร่วมกันของนักเรียน โดยการควบคุมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย ประพฤติตนได้อย่างเหมาะสม สามารถอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุขได้ให้ความหมายของงานปกครองนักเรียนว่า เป็นการส่งเสริม พัฒนา ควบคุม และแก้ไขความประพฤติ
ของนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัย ก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในการอยู่ร่วมกัน เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร โดยจุดมุ่งหมายของงานปกครอง ในการด าเนินงานปกครอง มีจุดมุ่งหมาย ดังนี ้

1. เพื่อปกครองนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
2. เพื่อให้รู้ความเคลื่อนไหวของนักเรียน 
3. เพื่อให้เป็นผู้ที่ใกล้ชิดพอที่นักเรียนจะระบายความคิด และความทุกข์ได้ตลอดทั้งช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา 

ต่าง ๆ ของนักเรียน 
4. เพื่อช่วยป้องกันเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้น และถ้าเกิดขึ้นจะได้ช่วยระงับเหตุการณ์เหล่านั้น 

  จุดมุ่งหมายของงานปกครองเพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดระเบียบวินัย และความสงบเรียบร้อยในการอยู่ร่วมกัน
ของนักเรียน เพื่อให้กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมที่พึงประสงค์
ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรในเรื่องต่อไปนี้ 

1. ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม การไม่เบียดเบียนผู้อื่น การมีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ครอบครัว และสังคม 

อนาคตเป็นงานส่งเสริม พัฒนา ควบคุม และแก้ไขความประพฤติของนักเรียน ให้อยู่ในระเบียบวินัยก่อให้เกิดความสงบ
รรลุเป้าหมายของหลักสูตร การ

 

มศักยภาพ นักเรียน นักศึกษาที่มีปัญหาด้านต่าง ๆ ได้รับการช่วยเหลือ และแก้ไข
พฤติกรรมให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี รู้จักควบคุมตนเองให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข รู้จักการให้และการรับ มี

 



 
 

2. การเคารพต่อกฎหมาย และกติกาของสังคม รู้จักท างานเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคีรู้จักเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม รู้จักแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีอย่างมีหลักการ และเหตุผล ใช้เสรีภาพของตนในทางสร้างสรรค์บนรากฐานแห่ง
กฎหมาย จริยธรรมและศาสนา 

3. ความภูมิใจในความเป็นไทย การเสียสละเพื่อส่วนรวมมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
มีความรู้และเลื่อมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนการร่วมกันธ ารงรักษาความปลอดภัย และความ
มั่นคงของประเทศชาติศึกษานิเทศก์  

หลักการปกครองนักเรียน การปกครองนักเรียนที่ดีมีประสิทธิภาพ ต้องสามารถป้องกันไม่ให้นักเรียนแสดง
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และถ้านักเรียนมีความประพฤตินอกลู่นอกทางงานปกครองต้องมีวิธีการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่ดี
ของนักเรียน ให้เป็นผู้มีความประพฤติตามค่านิยมของสังคมไทย และจะต้องสามารถส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีให้พัฒนายิ่งขึ้น 
หลักการปกครองนักเรียนมี 2 ประการ คือ 

1. หลักการควบคุม ได้แก่ การที่โรงเรียนใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นเครื่องมือควบคุมพฤติกรรมของบุคลากร
ทุกคนในโรงเรียนให้เป็นไปตามข้อตกลงที่ก าหนดไว้ เมื่อมีผู้กระท าผิดไปจากข้อตกลงจะมีการลงโทษตามที่โรงเรียน
ก าหนดไว ้

2. หลักการพัฒนาส่งเสริม ได้แก่ การที่โรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อม หรือกิจกรรมต่าง ๆ โดยอาศัยทฤษฎีทาง
จิตวิทยาเป็นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมหรือกระตุ้นให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ สภาพแวดล้อมและกิจกรรมต่าง ๆ 
มีประโยชน์ช่วยนักเรียนได้พัฒนาความถนัด ความสามารถพิเศษ ท าให้นักเรียนรู้สึกว่าเป็นคนที่มีคุณค่า และมีแรงจูงใจที่
ประพฤติดี  

จากหลักการปกครองนักเรียนท้ัง 2 ประการดังกล่าว เป็นการมุ่งไปสู่การป้องกันไม่ให้นักเรียนมีพฤติกรรม ที่ไม่
พึงประสงค์ แก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้พัฒนายิ่งข้ึน 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง (2556: 17-21)ได้กล่าวถึง การใช้กฎระเบียบ 
ข้อบังคับของสถานศึกษา และการลงโทษไว้ว่า ความส าคัญของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษา แม้ว่าแนวปฏิรูป
ใหม่ในการปกครองนักเรียนจะเปลี่ยน ไป โดยการส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัยในตนเอง โดยใช้หลักจิตวิทยาหลักการศึกษา
และกระบวนการต่าง ๆ ในการพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนมากขึ้นแล้วก็ตาม แต่มาตรการควบคุมความประพฤติ
นักเรียนโดยใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและการลงโทษก็ยังมีความจ าเป็นความส าคัญในกติกาในการประพฤติปฏิบัติร่วมกัน 
มิฉะนั้นจะท าให้เกิดความวุ่นวายจนไม่สามารถด าเนินการตามหน้าที่ของโรงเรียนให้เกิดความเรียบร้อยได้ เหตุผลที่ส าคัญ
อีกประการหนึ่งคือเป็นการฝึกให้นักเรียนรู้ว่าในสังคมทุกแห่งต้องมีกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ทุกคนจะต้องเคารพ และถือ
ปฏิบัติจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ ลักษณะของกฎระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีใช้ในสถานศึกษาจะมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ 

1. กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ออกโดยกระทรวงกรมเจ้าสังกัดซึ่งถือว่าเป็นเรื่องส าคัญ เป็นแม่บทใหญ่ในการ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จริงจัง สถานศึกษาทุกแห่ง และผู้เกี่ยวข้องต้องให้ความสนใจและศึกษาให้รอบรู้ แม่นย า การปฏิบัติ
ท่ีนอกเหนือหรือผิดไปจากที่ระบุไว้จะกระท าโดยพลการไม่ได้ จะ ต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตเสียก่อน กฎ ระเบียบ 
และข้อบังคับดังกล่าวนี้ส่วนใหญ่ก าหนดเป็นแนวกว้าง ๆ ไว้เพื่อให้สถานศึกษาสามารถออกระเบียบต่าง ๆ ได้เอง โดยให้
สอดคล้องกับตัวร่างแม่บทใหญ่ 

2. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ออกโดยสถานศึกษา สถานศึกษามีอ านาจที่จะออกค าสั่ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับได้ 
เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของสถานศึกษา ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดผลดีในส่วนที่เกี่ยวกับ
นักเรียน ซึ่งจะแยกออกได้ 2 ประการ 

2.1 กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ออกโดยสถานศึกษา ผู้มีอ านาจในเรื่องนี้โดยตรงคือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาซึ่งเป็นการใช้อ านาจทางการบริหารสั่งการให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติตาม 

2.2 กฎ ระเบียบ และข้อบังคับท่ีครูหรือหัวหน้าหน่วยงานย่อยในสถานศึกษาเป็นผู้ออกเนื่องจากการ
บริหารหน่วยงานย่อยของสถานศึกษาจึงมีความจ าเป็นที่จะก าหนดเกณฑ์ต่าง ๆ เช่นระเบียบเกี่ยวการเรียนการสอน     
การร่วมกิจกรรม และการประพฤติปฏิบัติตนในหน่วยงานนั้น ๆ การออกกฎ ระเบียบ และข้อบังคับนั้น ครูหรือหัวหน้า
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ ควรเป็นผู้ด าเนินการ ท้ังนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสถานศึกษาด้วย 

การปกครองนักเรียนที่ดีมีประสิทธิภาพ ต้องสามารถป้องกันไม่ให้นักเรียนแสดง
 



 
 

3. หลักการและแนวปฏิบัติในการออกกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของสถานศึกษา ดังนี้ 
   3.1 ต้องไม่ขัดหรือแย้งบทบัญญัติของบ้านเมือง หรือค าสั่งอื่นใดของรัฐบาล หรือ ระเบียบที่ออกโดย
กระทรวงและกรมเจ้าสังกัด 

 3.2 ต้องสอดคล้องกับปรัชญา นโยบายและวัตถุประสงค์ทางการศึกษา 
 3.3 ต้องเป็นไปเพื่อการส่งเสริมคุณลักษณะที่ดีงาม ไม่ขัดต่อระเบียบของสังคมขนบธรรมเนียม

ประเพณีและวัฒนธรรม และไม่กระทบกระเทือนต่อหลักศาสนา ความเชื่อของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ 
3.4 จะต้องชัดเจน ไม่หยุมหยิมหรือพร่ าเพรื่อมากเกินไป และดูเป็นเรื่องไม่ส าคัญ ท าให้เกิดความ

ศักดิ์สิทธ์ิได้ 
3.5 จะต้องไม่เป็นการกดขี่ ขู่บังคับให้เกิดความอึดอัดทั้งครู และ นักเรียนจนไม่  สามารถจะแสดง

พฤติกรรมในการสร้างสรรค์ใด ๆ ได้ และควรระลึกอยู่เสมอว่าสถานศึกษาเป็นสถาบันพัฒนาคน นักเรียนเป็นเยาวชนที่
ก าลังแสวงหาประสบการณ์ ย่อมมีการแสดงออกในทางความคิดเห็นท่ีย่อมได้รับการสนับสนุนมากกว่าการใช้กฎ ระเบียบ 
และข้อบังคับไปปิดกั้นจนเกิดความขัดแย้ง 

 3.6 ต้องง่ายต่อการท าความเข้าใจ เป็นที่ยอมรับและปฏิบัติได้โดยทั่วไป ความหมายมีความส าคัญ   
ไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อน และไม่ก ากวม และจะต้องใช้กับทุกคนอย่างเสมอภาค 

3.7 เรื่องใดท่ีล้าสมัย ไม่เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน จะต้องยกเลิกหรือปรับปรุงแก้ไขให้ทันเหตุการณ์
อยู่เสมอ  

3.8 จะต้องออกโดยผู้มีอ านาจ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอ านาจส าหรับสถานศึกษาผู้บริหารเป็นผู้มี
อ านาจออกค าสั่ง กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ หากเป็นเรื่องที่ไม่ส าคัญ หรือเป็นเรื่องภายในหน่วยงานย่อยของ
สถานศึกษา ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจมอบอ านาจให้ผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นเป็นผู้ด าเนินการ 

3.9 ค าสั่ง กฎ ระเบียบ และข้อบังคับบางเรื่องอาจต้องมีการระบุโทษไว้ชัดเจน บางเรื่องอาจไม่จ าเป็น  
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับ ดุลพินิจของผู้บริหารสถานศึกษา โดยอาศัยแม่บทใหญ่ของกระทรวงหรือกรมเป็นหลัก 

3.10 กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ส าคัญ จะต้องแจ้งให้ผู้ปกครองทราบโดยทั่วกันซึ่งอาจใช้วิธี
ปฐมนิเทศหรือจัดพิมพ์เป็นคู่มือปกครองตามความเหมาะสมที่จะท าได้ 

3.11 การมีมาตรการในการเร่งรัดให้มีการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ 
4. แนวปฏิบัติในการใช้กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ  

4.1 กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ จะต้องมีการควบคุม ก ากับ ดูแลให้มีการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง  
ไม่ควรปล่อยให้มีการละเลย หรือเพิกเฉยจะท าให้สิ่งเหล่านี้ไม่มีความหมาย สถานศึกษาต้องสั่งการ หรือมอบหมายให้มี
ผู้รับผิดชอบ และติดตามอย่างสม่ าเสมอ 

4.2 ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องท าความเข้าใจให้ชัดเจนถึงความหมาย ขอบเขต ของกฎระเบียบ ข้อบังคับ
นั้น ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ าหรือคลาดเคลื่อนน าไปสู่ความขัดแย้งได้ 

4.3 สิ่งที่ควรระมัดระวังในการใช้กฎ ระเบียบ และข้อบังคับเป็นเครื่องมือ ซึ่งครูอาจารย์ส่วนใหญ่    
จะยึดกฎ ระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาเป็นเกณฑ์ โดยไม่ดูความจ าเป็น และความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน 
 
มาตรการป้องกัน 

ปรัชญนันท์ นิลสุข (2555: ออนไลน์) ตามที่นักเรียนนักศึกษามีการก่อเหตุทะเลาะวิวาทและท าร้ายร่างกายกัน 
บางกรณีมีผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บถึงขั้นทุพพลภาพและถึงแก่ชีวิต นักเรียน นักศึกษาบางรายเป็นผู้เกี่ยวข้องโดยตรงหรือ
อยู่ในเหตุการณ์ ก่อให้เกิดการเสียขวัญและเป็นที่วิตกกังวลของผู้ปกครองและสังคมทั่วไปนั้น กระทรวงศึกษาธิการได้
ตระหนักในปัญหาดังกล่าว จึงได้ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา 
ประกอบด้วย 

 
 

 

ของกฎระเบียบ ข้อบังคับ 



 
 

มาตรการเชิงรุก 
1. ให้สถานศึกษาจัดท าข้อมูลประวัติของนักเรียนนักศึกษาทุกคนเป็นรายบุคคล โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษา

กลุ่มเสี่ยงท่ีจะกระท าความผิดต้องมีข้อมูลเชิงลึกพร้อมภาพถ่ายและประวัติผู้ปกครอง จัดส่งให้สถานีต ารวจในพื้นที่ ศูนย์
เสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งแจ้งให้ผู้ปกครองได้รับทราบและร่วมกันแก้ไขปัญหา รวมทั้งเป็นการป้องปราม 
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน 

2. จัดให้มีการติดตามเฝ้าระวังจุดเสี่ยงหรือพื้นที่เสี่ยง ที่นักเรียนนักศึกษาจะกระท าความผิด ทั้งนี้ให้ต ารวจ
ท้องที่ เจ้าหน้าท่ีศูนย์เสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ เจ้าหน้าที่เทศกิจพิทักษ์ นักเรียนของกรุงเทพมหานครประสานงาน
ร่วมกันในการสุ่มตรวจตรวจจุดเสี่ยงหรือพื้นที่เสี่ยง หากปรากฏพบว่ามีนักเรียนนักศึกษาที่กระท าความผิดให้ด าเนินการ
ตามกฎหมายโดยเคร่งครัด 

3. ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้รับใบอนุญาต ครู อาจารย์ จะต้องก ากับดูแลความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา 
ตามมาตรการกระทรวงศึกษาธิการก าหนด หากสถานศึกษาใดปล่อยปละละเลยไม่ด าเนินการแก้ไขปัญหานักเรียน
นักศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาทและเกิดปัญหาบ่อยครั้งให้ผู้บริหารต้นสังกัดของสถานศึกษาพิจารณาแก้ไขปัญหาให้
สามารถยุติการก่อเหตุทะเลาะวิวาทดังกล่าวโดยเร็ว ส าหรับสถานศึกษาเอกชนให้ผู้อนุญาตด าเนินการตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงเรียนเอกชนเพื่อพิจารณาถอนใบอนุญาตต่อไป 

4. ให้สถานศึกษาจัดตั้งภาคีเครือข่าย เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือในการพัฒนานักเรียนนักศึกษา ประกอบด้วย 
1) ภาคีเครือข่ายระดับนักเรียน เช่น เพื่อนช่วยเพื่อน สภานักเรียน สภาเยาวชน เพื่อให้มีการแนะน าและช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันในการแก้ไขปัญหาและท ากิจรรมในเชิงสร้างสรรค์ร่วมกัน 2) ภาคีเครือข่ายระดับผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองได้มี
ส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของสถานศึกษา โดยเฉพาะนอกเวลาเรียน เช่น การจัดกิจกรรมหลังเลิก
เรียน (After School Program) กิจกรรมยุวต ารวจ 3) ภาคีเครือข่ายระดับสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์และเกิดความสมานฉันท์ระหว่างสถานศึกษา เช่น เครือข่ายจตุรมิตร เครือข่ายกลุ่มสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนมัธยม 4) ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษาและชุมชน เช่น กลุ่มอาสาสมัครชุมชน อาสาสมัครครูต ารวจ อปพร. กลุ่มจักรยานยนต์รับจ้าง กลุ่มสื่อสาร
วิทยุชุมชน กลุ่มชุมชนในพื้นที่ ขสมก. สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร วัด มัสยิด ประธานชุมชน ประธาน
หมู่บ้าน ผู้บริหารสถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้า กลุ่มประชาชนทั่วไป 5) ภาคีเครือข่ายระดับกระทรวง เพื่อบูรณา
การความร่วมมือของกระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของ
เยาวชน 

5. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สามารถแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา ได้ทันต่อสถานการณ์ เช่น สายด่วน 1579 ข้อความทาง
โทรศัพท์ (SMS) และเว็บไซต์ แจ้งข่าว กรณีนักเรียนนักศึกษาขาดเรียน กิจกรรมของสถานศึกษา เป็นต้น 

6. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาท
ของนักเรียนนักศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ อย่างทั่วถึง รวมทั้งการสอบสวนสถานศึกษาที่ปล่อยปละละเลยให้
นักเรียนนักศึกษา ก่อเหตุทะเลาะวิวาท พร้อมรายงานผลต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประจ าทุกวัน 

 
มาตรการต่อเนื่อง 

1. ศธ.และต้นสังกัดจัดท าคู่มือระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพเพื่อเป็นคู่มือส าหรับการบริหารจัดการใน
สถานศึกษา เช่น ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบการจัดกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ที่เหมาะสมกับวัย รวมทั้ง 
สร้างมาตรการตรวจสอบ การด าเนินการและระบบตรวจติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับความ
ประพฤติของนักเรียน นักศึกษา 

2. สถานศึกษาจัดอบรม แนะแนวเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนนักศึกษาแก่ผู้ปกครอง ส าหรับ
นักเรียนนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการกระท าผิดต้องจัดให้มีระบบการดูแล คัดกรองความประพฤติ ติดตามและ
ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด 

68

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2


 
 

3. ให้สถานศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน จัดให้มีผู้รับผิดชอบอย่างเป็นระบบในการแก้ไขปัญหานักเรียนนักศึกษา
ก่อเหตุทะเลาะวิวาท และให้ต้นสังกัดสนับสนุนงบประมาณ อัตราก าลังคน เครื่องมือและอุปกรณ์ ให้สถานศึกษาอย่าง
เหมาะสมเพียงพอ 

4. ให้สถานศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะ เช่น กิจกรรมกีฬา กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรม
นักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมอาสาพัฒนาสังคมในชนบทและพื้นที่ทุรกันดาร กิจกรรมเยี่ยมชมทัณฑสถาน สถานพินิจและ
คุ้มครองเด็ก 

5. ให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างแกนน านักเรียนนักศึกษา และครูฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษาเป็นประจ าทุก
เดือนโดยหมุนเวียนไปในสถานศกึษาของแต่ละพื้นท่ี เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี รวมทั้งร่วมปรึกษาและท ากิจกรรมร่วมกัน
ในเชิงสร้างสรรค์ 

6. ในกรณีที่เกิดเหตุหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา ให้สถานศึกษา
รายงานต่อต้นสังกัดทันที ทั้งนี้เพื่อจะได้ด าเนินการแก้ไข ป้องกัน และระงับเหตุได้อย่างทันการณ์ 

7. ให้มีการบูรณาการและพัฒนาหลกัสูตรทุกระดับการศึกษา เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดี มีความภาคภูมิใจใน
ตนเอง เคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น มีความอดทนและมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตอาสา มีความคิดสร้างสรรค์ 
ความคิดเชิงบวกและรู้จักการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รวมทั้งมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

8. ส่งเสริมให้มีการจัดท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และศึกษาองค์ความรู้จากผลการวิจัยของต่างประเทศและใน
ประเทศ ในการแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษาอย่างจริงจัง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวมีความ
ยั่งยืน 

 
มาตรการทางสังคม 

1. รัฐต้องส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน และทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักและเห็นความส าคัญใน
การแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษาโดยผนึกก าลังให้เกิดความร่วมมืออย่างจริงจังในการสร้างความ
เข้าใจ สร้างเจตคติ และค่านิยมที่ถูกต้องเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

2. ผู้ปกครอง บุคคลในสังคมทุกสาขาอาชีพ หน่วยงานของรัฐและเอกชน และสถาบันครอบครัว ต้องเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียนนักศึกษา และเยาวชน 

3. สื่อมวลชนทุกแขนงต้องส่งเสริมข่าวสารข้อมูลนักเรียนนักศึกษาที่ท าความดี ให้มากและต่อเนื่อง ลดการ
เสนอข่าวสารข้อมูลที่ยั่วยุและส่งเสริมคา่นิยมในความรุนแรงเนื่องจากปัจจุบันค่านิยมของวัยรุ่นชอบเลียนแบบค่านิยมที่ไม่
เหมาะสม 

 
มาตรการทางกฎหมาย 

1. ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับความประพฤติและ
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนนักศึกษา และเยาวชนมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและจริงจัง 

2. กรณีบทบัญญัติในกฎหมายใดไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา หรือเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานดังกล่าว 
ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจ หน้าท่ีตามกฎหมายเสนอปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป 

 
การแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน 

การแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรมแบ่ง ออกเป็น 5 แนวทาง โดย
มีรายละเอียดดังนี้  

1. แนวทางการป้องกันปัญหาการทะเลาะวิวาทโดยสถาบันอาชีวศึกษา เป็นการป้องกันท่ีส าคัญและตรงจุดที่สุด 
จาก ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม Banbura’ Social Learning Theory ที่ได้อธิบายว่าพฤติกรรมมนุษย์เกิดโดยการเรียนรู้
จากคน อื่นๆ ในสังคม เช่น ครอบครัว เพื่อนและวัฒนธรรม สอดคล้องกับทฤษฎีการควบคุมทางสังคมของ เฮอร์ชิ 
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(Travis Hirschi, 1989 อ้างถึงใน พรชัย ขันตี, 2553: 247) ที่เช่ือว่าผู้กระท าความผิดมีความรู้สึกในจิตใจอยากจะท า
ความผิด แต่ถ้าหากการ ควบคุมทางสังคมมีประสิทธิภาพเพียงพอจะไม่กระท าความผิดขึ้น ดังนั้นสังคมจึงจ าเป็นต้อง
พยายามสร้างปัจจัยและเง่ือนไขที่ จะผูกมัดให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคมคือมีความผูกพัน (Attachment) 
ความเชื่อ (Belief) และการผูกมัด (Commitment) กับบุคคลหรือสถาบันอันเป็นที่รักเคารพและเช่ือมั่นศรัทธา (อัณณพ 
ชูบ ารุง และอุนิษา เลิศโตมรสกุล, 2555: 57) การช่วยเหลือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ครู และเพื่อนเป็นสิ่งจ าเป็นและจะ
ช่วยเหลือได้ทันท่วงที ด้วยการช่วยสังเกตและ ติดตามการก่อเหตุ ได้จากสีหน้าท่าทางที่แสดงความโกรธแค้น เจตคติ
ส่วนตัว เยาวชนมักจะเป็นคนโกรธง่ายมีความอดทนต่อ การยั่วยุต่ า ไม่สามารถควบคุมอารมณ์โกรธ อาจเป็นผลจากเป็นผู้
ถูกท าร้ายทางร่างกายมาก่อนเกิดบาดแผลทางจิตใจ เก็บกด และสุดท้ายก็จะระเบิดอารมณ์ออกมา มีความเพียรพยายาม
ต่ า ขาดความยืดหยุ่นกับชีวิต ไม่สามารถยอมรับสภาพความเป็น จริง ในบางครั้งเมื่อได้รับความไม่ยุติธรรมจริงหรือคิดว่า
ตนเองเป็นฝ่ายถูกจะฝังความแค้น และไม่ให้อภัยกับผู้ที่กระท าตอ่เขา (Injustice collector) มักมีความหดหู่ วิตกกังวล มี
ความเครียด เป็นโรคซึมเศร้า มีสีหน้าบูดบึ้ง อารมณ์ขุ่นมัว มองชีวิตและมี ความคิดในแง่ลบ อีกลักษณะหนึ่ง คือ มีการ
หลงตัวเองเกินไปคิดว่าตนเองเป็นจุดศูนย์กลางและอยู่เหนือผู้อื่น ไม่สนใจ ความรู้สึกหรือความต้องการของผู้อื่น เป็นคน
อ่อนไหวง่ายหรือในทางตรงกันข้ามจะท าเป็นคนไม่รู้ร้อนรู้หนาวเพ่ือตอบโต้การ ถูกดูถูกเหยียดหยามจากผู้อื่น ไม่สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสังคม มีการแสดงออกมาโดยการขีดเขียน งานศิลปะ การพูดจา โต้ตอบปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น หรือการแสดง
ความคิดเห็นในการสนทนา ส่วน มากมักแสดงออกมาในรูปสโลแกน รอยสัก เครื่องประดับ เสื้อผ้า สติ๊กเกอร์ หรือ
หนา้ปกสมุดหนังสือ บางคนมองการกระท าของคนอ่ืนเป็นเรื่องขบขัน มีการหยอกล้อและ กระท าต่อผู้อื่นอย่างหยาบคาย
โดยไม่สนใจและไม่รับรู้ว่าผู้อื่นจะเจ็บปวดหรือกระทบกระเทือนจิตใจ มีมุมมองกับความรุนแรง และการทะเลาะวิวาทใน
แง่บวก มักจะนิยมยกย่องผู้ที่กระท าความรุนแรง ช่ืนชอบ หลงใหล คลั่งไคล้ความรุนแรงทั้งจากทีวี เกม คลิปวีดีโอ สื่อ
ออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์ที่มุ่งเน้นด้านความรุนแรง ความเกลียดชัง การท าลายล้างที่รุนแรงและกว้างขวาง การใช้อาวุธ
และการมีอ านาจ จะมีการเลียนแบบพฤติกรรมรุนแรงโดยแสดงออกมาทางงานอดิเรกและกิจกรรม มักใช้เวลาว่าง 
หมกมุ่นอยู่กับความรุนแรง ชอบค้นคว้าหาข้อมูลในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงและบันทึกเก็บสะสมไว้มีพฤติกรรม
ที ่เกี่ยวพันกับเหตุการณ์ร้าย มีแนวโน้มการก่อเหตุ รวมทั้งจะหมกมุ่นยุ่งเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาทชอบมั่วสุมอยู่กับเพื่อน
เพื่อ ฝึกฝนหรือศึกษาความรุนแรง ไม่เข้าเรียน ไม่ท าการบ้าน ไม่ใช้เวลากับครอบครัว หรือเพื่อนท่ีดีและจะไม่ยอมท าสิ่งที่
เป็น ประโยชน์อ่ืนๆ  

2. แนวทางการป้องกันปัญหาการทะเลาะวิวาทโดยครอบครัว โดยคนที่ใกล้ชิดคือพ่อแม่ ซึ่งทฤษฎีบุคลิกภาพ 
(Personality Theory) ของ Gordon W. Allport และทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) ของ 
Albert Bandura ได้อธิบายว่าบุคคลและสิ่งแวดล้อมในครอบครัวมีอิทธิพลครอบง าต่อตัวตน พฤติกรรมและการพัฒนา
บุคลิกภาพที่ดี ของเด็ก เด็กวัยรุ่นที่มีความฉลาด มีความภาคภูมิใจในตนเองและมีความสามารถในด้านต่างๆ เด็ กจะมี
สุขภาพจิตดีและรับมือ กับปัญหาและความเครียดได้ดี (พรชัย ขันตี, 2553: 49) พ่อแม่มีบทบาทและหน้าที่ส าคัญในการ
ช่วยลูกให้พ้นจากวงจรความรุนแรง วิธีการง่ายๆแต่ต้องอาศัยการลงมือ ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ คือพูดคุยเกี่ยวกับการลด
หรือก าจัดความรุนแรง การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี เปิดโอกาส หรือพยายามเสริมสร้างความไว้วางใจท าให้
ลูกสามารถพูดคุยกับพ่อแม่ได้เมื่อมีความไม่สบายใจ ถือเป็นหน้าที่ต้องจับตามอง  สังเกตและรีบพูดคุยกับลูกเมื่อเริ่มมี
สัญญาณของความผิดปกติ ในการจัดการด้านสื่อต่างๆ สิ่งที่พ่อแม่ควรท า คือ จ ากัดการใช้ เวลาในการดูทีวีเล่นวีดีโอเกม 
หรือนันทนาการอื่นๆ ให้ไม่เกินวันละสองช่ัวโมง ห้ามปรามลูกดูภาพยนตร์หรือคลิปวีดีโอท่ีใช้ ความรุนแรงหรือมีภาพการ
ใช้อาวุธ แต่ถ้าห้ามไม่ได้ผู้ปกครองควรอยู่ด้วย และร่วมพูดคุยกัน ช่วยกันคิดวิเคราะห์หาเหตุผล วิพากษ์วิจารณ์ หาวิธีการ
แก้ไขปัญหาและต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการรับมือกับปัญหาต่างๆ ในชีวิต ประจ าวัน โดยไม่ใช้ความ รุนแรง เช่นเมื่อไม่
พอใจลูก ไม่ควรท าร้ายร่างกาย ตบตี หรือบีบข้อมือลูกอย่างแรง เมื่อมีความขัดแย้งหรือเกิดการทะเลาะกัน ต้องพยายาม
ระงับและควบคุมอารมณ์ ใช้เวลาทบทวนและคิดค้นหาวิธีรับมือกับความรู้สึกโกรธของตัวพ่อแม่เองก่อน ร่วมกัน คิด
วิเคราะห์เลือกทางออกของปัญหาที่ดีที่สุดและสร้างกฎเกณฑ์ร่วมกัน โดยแน่ใจว่าลูกๆ เข้าใจกฎเกณฑ์และผลที่จะตามมา 
หากกระท าผิด ติดตามดูแลให้ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด ห้ามพกพาอาวุธเด็ดขาดเพราะถ้าอนุญาตหรือไม่ใส่ใจห้าม
ปราม เท่ากับเป็นการส่งเสริมให้ใช้ความรุนแรงได้ง่ายขึ้น ปิดโอกาสการเข้าถึงอาวุธต่างๆ โดยเฉพาะปืนที่ต้องเก็บไว้อย่าง
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มิดชิดและ ต้องคอยบอกย้ าเตือนให้อยู่ให้ห่างเหตุการณ์ความรุนแรง หรือสถานการณ์ที่มีการทะเลาะวิวาทของเพื่อนใน
วิทยาลัยและใน ละแวกบ้านของตนเอง สอนให้ลูกรู้ว่าอารมณ์โกรธเป็นสภาพอารมณ์ตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับทุกคน
ไม่ใช่เรื่องไม่ดี แต่ต้อง แสดงออกในด้านที่ถูกต้อง และบอกเล่าให้รู้โทษของการใช้ความรุนแรงและต้องรู้จักควบคุมความ
โกรธให้ได้เสียก่อนที่จะไป จัดการเรื่องอื่น ดังนั้นมีความจ าเป็นต้องอบรมให้ความรู้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครองเพื่อเพิ่มการ
ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการสัมผัสทาง กายท าให้ลูกรู้สึกอบอุ่นท าให้เกิดความผูกพันกัน ส่งเสริมการใช้เวลาอยู่กับ
ครอบครัวมากกว่าอยู่กับเพื่อน สร้างบรรยากาศที่ ดีทางกายและจิตใจ ให้ลูกรู้จักควบคุมตนเอง มีกิจกรรมที่ดีใน
ครอบครัวให้มากขึน้ ท าซ้ าๆ จนเกิดความเคยชิน การจัด กิจกรรมครอบครัวอบอุ่นโดยสถานศึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
อบรมเลี้ยงดูบุตรหลานช่วงวัยรุ่น และการปฏิบัติจริงผ่าน กิจกรรมระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครองให้มาก (สุดาพร สิน
ประสงค์, 2550: 65) การป้องกันปัญหาทะเลาะวิวาทต้องเริ่มต้นที่ครอบครัวก่อน บิดามารดาต้องเป็นแบบอย่างที่ดี มี
เวลาให้กัน สอนให ้เคารพกฎหมายและศีลธรรม สมาชิกในครอบครัวมีการเอื้อเฟ้ือ สร้างความอบอุ่น เป็นกัลยาณมิตร มี
การพูดคุย ปรึกษาหารือ แก้ปัญหาร่วมกัน เมื่อท าผิดให้อภัย ให้ก าลังใจและโอกาสปรับปรุงตัว สอนให้หลีกเลี่ยงการท า
ผิด ไม่ทะเลาะท าร้ายร่างกาย กัน ยอมรับฟังความคิดเห็น และให้ความยุติธรรม (ยิ่งภัสสร พิมพิสัย, 2555: 78)  

3. แนวทางการป้องกันปัญหาการทะเลาะวิวาทโดยกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายนั้น ทฤษฎีป้องกันหรือ
การ ยับยั้งข่มขู่ (Deterrence Theory) ได้อธิบายว่า กระบวนการตัดสินใจของคนต่อกระท าผดิกฎหมายมหีลักการส าคัญ
คือ อาชญากรจะเป็นคนที่มีความเกรงกลัวต่อกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย และการถูกจับกุม เขาจะไม่กระท าผิดถ้า
หากมีการ บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด บทลงโทษที่รุนแรงและเด็ดขาด หรือเห็นว่าโอกาสในการกระท าผิดส าเร็จมี
น้อย (พรชัย ขันตี, 2553: 42) ทั้งนี้การป้องกันปัญหาต้องอาศัยความจริงจัง และต่อเนื่องของผู้จัดระเบียบสังคมที่ต้องมี
บทลงโทษรุนแรงให้เกิด ความเกรงกลัว (ธิติพงษ์ สุทธิรัตน์, 2550: 54) กฎหมายที่จะมาบังคับใช้กับนักเรียน นักศึกษาที่
ท าผิดยังมีช่องโหว่อยู่ บทลงโทษ ส าหรับเด็กและเยาวชนนั้นยังไม่รัดกุมเพียงพอ และยังมีข้อยกเว้นส าหรับเด็กและ
เยาวชนท่ีมีอายุกว่าสิบห้าปีแต่ไม่เกินสิบแปด ปีท่ีกระท าผิดแต่ได้รับโทษเพียงก่ึงหนึ่ง หรือขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล ทั้งๆ 
ที่เด็กหรือเยาวชนในช่วงอายุดังกล่าวกระท าผิด มากที่สุด ดังนั้นควรเพิ่มบทลงโทษให้หนักข้ึน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งโทษ
การพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะที่ยังเป็นชนิดลหุ โทษควรเพิ่มบทลงโทษการพกพาอาวุธให้รุนแรงขึ้นและให้ผู้ปกครอง
ต้องรับผิดด้วย (นิตยา อุดร และคณะ, 2554: 61)  

4. การป้องกันปัญหาโดยภาคสังคมอื่นๆได้แก่ ภาคเอกชน ศาสนา สื่อต่างๆ ทฤษฎีการควบคุมทางสังคมของ 
เฮอร์ชิ (Travis Hirschi) ได้อธิบายถึงปัจจัยที่จะผูกมัดให้คนปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคมเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญอย่าง
ยิ่ง ประกอบด้วย 1) ความผูกพัน (Attachment) ต่อบุคคลหรือสถาบันอันเป็นที่รักเคารพและศรัทธา เช่น พ่อแม่ 
วิทยาลัย วัด เพื่อนและครอบครัว 2) ความเช่ือ (Belief) ที่มีความศรัทธาอย่างลึกซึ้งในคุณค่าของชีวิต การนับถือศาสนา 
กฎเกณฑ์ทาง สังคม กฎหมายและกฎทางศีลธรรม หากเช่ือถือจะไม่ไปกระท าความผิด 3) การผูกมัด (Commitment) 
กับแบบแผนที่ ถูกต้องของสังคมคือ การให้เวลากับการศึกษาเล่าเรียน การสร้างเกียรติยศช่ือเสียงให้แก่ตนเอง 4) การ
เกี่ยวข้อง (Involvement) กับกิจกรรมเฉพาะอย่างท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เป็นเรื่องของการใช้เวลา 
และการใช้ พละก าลังให้มากที่สุดเพื่อประกอบกิจกรรมที่สนใจ (อัณณพ ชูบ ารุง และอุนิษา เลิศโตมรสกุล, 2555: 71) 
ในทางปฏิบัติ “การร่วมด้วยช่วยกันของประชาชนในสังคม” ในการป้องกันปัญหาการทะเลาะวิวาทนี้ให้สัมฤทธิ์ผล เป็น
รูปธรรมอย่างแท้จริงนั้นย่อมเป็นไปได้ ด้วยแนวคิด ”ประชารัฐ” ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นการ 
ประสานพลังทุกภาคในสังคมสามารถเข้ามามีส่วนร่วม โดยการรวมกันเอาใจใส่ ดูแล ช่วยเหลือ ช้ีแนะและให้ความสนใจ
แจ้ง เบาะแส ร่วมกันใช้แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาในส่วนท่ีตนรับผิดชอบไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องและ 
สม่ าเสมอ ทั้งพ่อแม่-ครอบครัว ครู อาจารย์-วิทยาลัยและผู้บริหารในระบบอาชีวศึกษาทุกระดับ ภาคเอกชน สื่อมวลชน 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐในกระบวนการยุติธรรม และโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ต ารวจ (ส านักงานโครงการสานพลังประชารัฐ, 2559: 
ออนไลน์) 

5. การแก้ไขปัญหาและการบ าบัดฟื้นฟูภายหลังการเกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทขึ้น หากทุกภาคส่วนได้พยายาม 
ร่วมมือกันปอ้งกันปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษาซึ่งเป็นทางออกของปัญหาที่ดีที่สุดแล้ว แต่หากยังเกิด 
เหตุการณ์ทะเลาะวิวาทขึ้นอีก จ าเป็นต้องหาทางแก้ไขจ ากัดผลกระทบให้จ ากัดอยู่ในวงแคบที่สุดและไม่ให้บานปลาย 
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หรือมีการกระท าผิดซ้ าขึ้นมาอีก โดยการน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้แก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของ
นักเรียน อาชีวศึกษา ที่ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างสถาบันคู่ขัดแย้งเข้ามาช่วยกันสร้างสันติสุข และลบค่านิยมความ
เชื่อที่ผิดของ นักเรียนอาชีวศึกษา ผ่านโครงการที่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันเพื่อให้นักเรียนระหว่างสองสถาบันมีความสัมพันธ์
ใหม่ท่ีดีต่อกัน โดย ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง ครู-อาจารย์ และชุมชนที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมเปิดใจพูดคุย
และหาทางป้องกันแก้ไข เยี่ยวยาและฟื้นฟูความสัมพันธ์ (ฐิติพร ศักดิ์ณรงค์, 2554: 43) ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของการ
น ากระบวนการยุติธรรมเชิง สมานฉันท์มาใช้ในการแก้ไขปัญหาและการบ าบัดฟื้นฟูเยาวชนที่กระท าผิดในคดีอาญา คือ
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 ที่บังคับใช้ในศาล
เยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศ (สุวิช ปนุตติกร, 2555: 82 ระดับบุคคลมีการคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทะเลาะ
วิวาทของวัยรุ่นเพื่อจ าแนกแยกแยะเด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ท าการแก้ไขโดยใช้วิธีการให้ค าปรึกษา (Counseling) ที่อาศัย
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ให้ค าปรึกษาและผู้รับการปรึกษา วิธีการให้ค าปรึกษาเป็นกลุ่มหรือการใช้กลุ่มบ าบัด       
(Group Therapy) ซึ่งเกิดการปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อกัน สร้าง แรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่พึง
ปรารถนา ด้วยเหตุผล คือ การมีความหวัง (Hope) มีความเป็นสากล (Universality) ท าให้เกิดรู้สึกในคุณค่าของตนเอง 
มีการแบ่งปันข้อมูล สมาชิกกลุ่มมีโอกาสแลกเปลี่ยนและช่วยเหลือกันผ่าน กิจกรรม มีการค านึงถึงความสุขของคนอื่น
ก่อน (Altruism) การพูดคุยจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในจิตใจสมาชิก เพราะการช่วยเหลือผู้อื่นจะช่วย
เสริมสร้างการตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเอง (Self-esteem) เพิ่มมากขึ้น เกิดการพัฒนา เทคนิคทางสังคม 
(Development of Socialization Techniques) เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ (Imitative Behavior) ได้ ระบายความรู้สึก 
(Catharsis) ในทางลบ เช่น ไม่สบายใจ วิตกกังวล กลัว ให้เพื่อนหรือผู้อื่นซึ่งเข้าใจถึงความทุกข์ได้รับฟังและ  ช่วยกันคิด
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นปัจจัยทางด้านการด ารงอยู่ (Existential Factors) มีความเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงขจัด 
ความรู้สึกโดดเดี่ยวและการหมดก าลังใจที่ปรากฏออกมาในกลุ่มบ าบัด กลุ่มจะช่วยกันพุดคุยเรื่องการด าเนินชีวิต มีความ
เป็น อันหนึ่งอันเดียวกัน (Cohesiveness) เกิดความรู้สึกดีเพราะได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน มีการเรียนรู้การมีสัมพันธภาพกับ
คนอื่นๆ (Interpersonal Learning) และในกลุ่มจะเป็นที่ปลอดภัยที่จะพัฒนาการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (สมภพ เรือง
ตระกูล, 2551: 59) ส าหรับการให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลนั้น จ าเป็นต้องใช้นักจิตวิทยา ครูที่ปรึกษา หรือ บุคคลที่ได้
ผ่านการอบรม เทคนิคการให้ค าปรึกษา ท่ีส าคัญ ต้องมีพื้นฐานบุคลิกภาพท่ีอบอุ่น มีจิตใจเมตตาสงสารอยากจะช่วยเหลือ
ผู้อื่น ขบวนการให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยเทคนิคจ าเป็นหลายประการ (วิชา มหาคุณ, 2551: 67) ในทาง
ปฏิบัติขณะนี้มีกระบวนการให้ ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลทั้งตัวนักเรียนและผู้ปกครองตามวิธีการของศูนย์ให้ค าปรึกษา
แนะน าและประสานการประชุม (Counseling Center) ในศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศ วิธี Satir Model    
เพื่อแก้ไขและฟื้นฟูสภาวะจิตใจทั้ง ผู้ถูกกระท าและผู้กระท าไปพร้อมๆ กัน วิธีการนี้มีจุดเด่นที่มีความคิดเชิงบวกในการ
แก้ไขบ าบัด โดยท าให้ผู้รับการแก้ไขบ าบัด เกิดความเข้าใจธรรมชาติ และพยายามปรับตัวของตนเอง ช่วยให้เกิดความ
มั่นใจและเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง มีความ เข้มแข็งของจิตใจและเกิดความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง
ความเชื่อ ความคิด และพฤติกรรมของตัวเอง แต่ทั้งนี้ ผู้ให้ค าปรึกษาแนะน า หรือจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยา ต้องเป็นผู้มี
ความรู้และมีประสบการณ์เป็นผู้ด าเนินการ (นงพงา ลิ้มสุวรรณ, 2556: 79) สรุปแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม น าไปปฏิบัติได้จริงมีรายละเอียดดังนี้  

1. แนวทางการป้องกันปัญหาการทะเลาะวิวาทโดยสถาบันอาชีวศึกษา มีแนวทางคือ  
1) เพิ่มบทบาทหน้าท่ีให้ครู เข้มงวดกวดขันและเอาจริงเอาจังกับนักเรียนมากขึ้น  
2) จัดกิจกรรมปลูกฝังความเชื่อ ศรัทธาและค่านิยมที่ถูกต้องในสถาบัน อาชีวศึกษา  
3) จัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านจิตวิทยา และปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู  
4) จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ ระหว่างสถาบันอาชีวศึกษาและบ้านอย่างต่อเนื่อง  
5) มีการคัดกรองและท าแผนแก้ไขปรับปรุงพฤตินิสัยนักเรียนเป็น รายบุคคล  
6) สร้างเครือข่ายศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน (ใช้รุ่นพี่ควบคุม ปรามรุ่นน้อง)  
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7) ผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษาให้ความ สนใจ จริงใจ และให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาทุกระดับ 
และทุกรูปแบบ  

8) ครูจัดเครือข่าย Social Networkกับ ผู้ปกครองและศิษย์เก่า  
9) การป้องกันปัญหาอื่น อาทิ การร่วมโครงการฝึกงาน และบ าเพ็ญประโยชน์  
10) ติดตั้งกล้องวงจร ปิดภายในและรอบๆ สถาบัน  

2. แนวทางการป้องกันปัญหาการทะเลาะวิวาทโดยครอบครัว มีแนวทาง คือ  
1) คนในครอบครัวต้องเข้มงวด กวดขันบุตรหลานเรื่องระเบียบวินัย  
2) ต้องหมั่นหาความรู้ให้มีความเข้าใจพัฒนาการของเด็กช่วงวัยรุ่น  
3) ให้ความร่วมมือกับทางสถาบันอาชีวศึกษาสอดส่องพฤติกรรมและแจ้งเบาะแส  
4) ให้เวลาและความเอาใจใส่ต่อลูก  

3. แนวทางการป้องกันปัญหาการทะเลาะวิวาทโดยกระบวนการยุติธรรมและกฎหมาย มีแนวทาง คือ  
1) มี เจ้าหน้าที่ต ารวจในท้องที่ตั้งสถานศึกษารับผิดชอบตรง ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวดเร็วและเอา 

จริงเอาจัง  
2) เพิ่มบทลงโทษ การพกพาอาวุธ ทั้งเยาวชนและผู้ปกครองให้รุนแรงมากยิ่งขึ้น  

4. การป้องกันปัญหาการทะเลาะวิวาทโดยภาคสังคมอื่น ๆ ได้แก่ ภาคเอกชน ศาสนา สื่อต่าง ๆ มีแนวทางคือ  
1) ภาคเอกชนเปิดพื้นท่ีแสดงผลงานสร้างสรรค์ของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  
2) สื่อมวลชนให้ความส าคัญโดย ช่วยกันเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของนักเรียนอาชีวศึกษาออกสู่

สาธารณชนให้มีทั้งความถี่และสม่ าเสมอมากขึ้น  
3) องค์กรทาง ศาสนามีส่วนร่วมจัดกิจกรรมขัดเกลาจิตใจอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  

5. การแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทและการบ าบัดฟื้นฟู หลังเกิดเหตุ โดยมีแนวทางคือ  
1) สถาบันอาชีวศึกษา คู่กรณีต้องจัดการเจรจาไกล่เกลี่ยเชิงสมานฉันท์  
2) มีการจัดท าแผนแก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟู ท้ังก่อนฟ้องและหลังฟ้อง โดยศาล เยาวชนและครอบครัว  
3) มีหน่วยงานศูนย์ร่วม รับแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูนักเรียนท่ีสถาบันอาชีวศึกษาและบ้านไม่สามารถดูแลได้ 
  

สรุป 
ความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุ แนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหา โดยสถานศึกษาและงานปกครอง ต้องจัดให้มี

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาและ ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบช่วยเหลือนักเรียน อย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
จัดเตรียมอุปกรณ์ ดนตรี สากลและอุปกรณ์กีฬา หลากหลายประเภท เพื่อให้นักเรียนท ากิจกรรมใน ช่วงเวลาว่าง การยุ
ยงส่งเสริม ในทางที่ผิดของรุ่นพี่ และเพื่อน การขาดวินัยใน ตนเอง จัดท าโปรแกรม ทักษะการคิดแก้ปัญหา ทักษะการ 
บริหารจัดการอารมณแ์ละการควบคมุตนเองในทุก หลักสูตร การมีบุคลิกภาพ แบบต่อต้านสังคม ความต้องการได้รับ การ
ยอมรับจากกลุ่ม อ้างอิง (เพื่อนและรุ่น พี่และครู) จัดท ากิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมโครงการจิตอาสาและ กิจกรรมอื่นๆเป็น
ประจ าอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการ ตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเอง(Self Esteem) ประสาน ขอเปิดพื้นที่ให้นักเรียนได้มี
โอกาส แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมครูเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง อย่างจริงจังและต่อเนื่อง พัฒนา
หลักสูตรร่วมกับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อ ส่งเสริมคุณภาพนักเรียน การมีงานท าและมีรายได้ ระหว่างเรียน การขาด
เป้าหมายใน ชีวิต การขาดความ ตระหนักรู้ในคุณค่า ของตนเอง จัดกิจกรรมที่หลากหลายตามที่นักเรียนต้องการได้มี 
โอกาสแสดงศักยภาพอย่างสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมการเรียนที่ฝึกให้นักเรียนรู้จัก “คิดเป็น” เพื่อแยกแยะ ผิด ชอบ ช่ัว ดี 
และเลือกท าสิ่งที่ ถูกต้อง/ดีงามได้ เสริมสร้างแรงจูงใจท าความดีโดยการประกาศ เกียรติคุณให้กับนักเรียนที่เป็น
แบบอย่างที่ดี ร่วมมือกับสถาบันทางศาสนาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนสามารถควบคุม 
อารมณ์โกรธ และรู้จักการให้อภัย 
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พ.ศ. 2544  

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาคหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงใหม ่
 ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ 
 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฯ สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอม
บึงราชบุรี 

พ.ศ. 2560  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวส
เทิร์น 
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ที่อยู่ที่ท างาน วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 191 หมู่ 4 ต าบล นครเจดีย์ อ าเภอ ป่าซางจังหวัด ล าพูน 51120 
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การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนประถมศึกษา 
Administration based on the Good Governance in the 

Elementary School 
 

นางสาวมุทติา พรมนต ์
Miss. Muthita Pornmon 

 

บทคัดย่อ 
ธรรมาภิบาล (good governance) นับเป็นกระแสที่ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาค

ประชาชน ให้ความสนใจ และน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานขององค์กร ด้วยหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วยหลัก
ส าคัญ 10 ประการคือ หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส 
หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอ านาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักการมุ่งฉันทามติ เป็นความ
สอดคล้องกับความรู้สึกและความต้องการของสาธารณะชน และสาธารณะชนก็มีความคาดหวังให้ทุกภาคส่วนมีการ
ปฏิบัติอย่างแท้จริง มิใช่เป็นเพียงแต่กระแสนิยมเท่าน้ัน ด้วยผลลัพธ์ของการด าเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล จะน ามาซึ่ง
สันติสุขแห่งมวลมนุษยชาติอย่างยั่งยืน 

 หลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หมายความว่า หลักการบริหารงานภาครัฐ เพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธ์ิ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการ
ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

 
ค าส าคัญ : การบริหารการศึกษา , หลักธรรมาภิบาล 
 
บทน า 

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของกระแสสังคมโลกส่งผลให้สังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมือง การศึกษาจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวคิด สาระตลอดจนแนวทางในการจัดการศึกษา ในฐานะเป็น
เครื่องมือหรือวิธีการที่ส าคัญในการพัฒนาบุคคลในชาติให้พร้อมและปรับตัวให้สอดคล้องเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
ของกระแสสังคมโลกทุกรูปแบบทั้งในส่วนของภาครัฐ เอกชนจ าเป็นต้องบริหารงานให้จ าเป็นต่อความเปลี่ยนแปลง       
ให้ทันสมัยโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงท่ีจะน าประเทศชาติให้มีการพัฒนาก้าวหน้า การบริหารการศึกษาของไทยเกิดจาก
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายการศึกษาที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ส่งผลให้การจัดการศึกษา
ต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนครั้งใหญ่ ซึ่งครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษา
ต้องศึกษาท าความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานทางการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา โดยมุ่งให้คนไทย
ได้รับการพัฒนาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ , 2546 : 6-7) 
  ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะที่เป็นผู้บริหารโรงเรียนซึ่งเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาของ
ข้าราชการ รวมทั้งการมีอ านาจตัดสินใจในการด าเนินกิจการสถานศึกษาพึงต้องยึดหลักคุณธรรม หลักนิติธรรม ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ร่วมงานเชื่อถือและยอมรับ จากการทีร่ัฐก าหนดให้มีมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ มี
การเปลี่ยนบทบาทภารกิจ วิธีการบริหารภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ มีการน าระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
(good governance) มาเป็นแนวทางด าเนินงานเพื่อให้ทั้งภาครัฐภาคธุรกิจเอกชนและประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างมีความสุขระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  (good governance) หรือ ธรรมาภิบาล นับเป็นมิติของ
กระบวนทัศน์ใหม่ของการบริหารงานภาครัฐ ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญคือ การเน้นบทบาทของผู้บริหารงานภาครัฐ       
ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการที่มีคุณภาพสูง ตามที่ประชาชนต้องการ การบริหารงานอย่างโปร่งใสมีคุณภาพด้วยระบบ          
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ธรรมาภิบาลจึงเป็นหัวใจส าคัญยิ่งขององค์กรไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของข้าราชการหรือเอกชน ที่ต้องอาศัยการปรับตัว
และเตรียมความพร้อมของประชาชนและผู้บริหารทุกระดับ (ไชยวัฒน์ ค าชู, 2545 : 25) ธรรมาภิบาลเป็นหลักคิดในการ
บริหารองค์กร เพื่อประกันการฉ้อราษฎร์บังหลวงและเรื่องความไม่มีประสิทธิภาพ (เกษม วัฒนชัย, 2546 : 8) 
  นอกจากการบริหารและจัดการศึกษาตามอ านาจหน้าที่  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน รัฐบาลได้มี
การปฏิรูประบบราชการเพื่อบริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจในการบริการภาครัฐ ส านักนายกรัฐมนตรีจึงออก
ระเบียบว่าด้วยการสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ขึ้นเพื่อให้กระทรวง ทบวง กรม และ
ส่วนราชการถือปฏิบัติ การบริหารจัดการสถานศึกษาซึ่งมีหน้าที่ให้บริการการศึกษาแก่ประชาชน และในฐานะที่เป็น
หน่วยงานของรัฐจึงต้องน าหลักการธรรมาภิบาลมาบูรณาการในการบริหารและจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับโรงเรียนในฐานะเป็นนิติบุคคล หลักการดังกล่าวได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการ      
มีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า โดยน าหลักธรรมาภิบาลบูรณาการเข้ากับการด าเนินงานด้านต่างๆ
ของสถานศึกษา ได้แก่ การด าเนินงานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป         
ซึ่งเป้าหมายในการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 1) อย่างไรก็
ตาม การที่จะบริหารสถานศึกษาให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายดังกล่าว มีแนวทางหรือเง่ือนไขที่ผู้บริหารสถานศึกษาควร
ค านึงถึง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 1-29) ดังต่อไปนี้ 1) รวบรวมและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน      
การบริหารแนวใหม่จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบริหารและตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลมากกว่าสามัญส านึก ดังนั้นผู้บริหารจึง
จ าเป็นจะต้องรวบรวม จัดระบบ และใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้             
2) วางแผนและด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ การวางแผนมีส่วนช่วยให้ผู้บริหารมีทิศทางในการบริหารตามล าดับ
ความส าคัญเร่งด่วนของปัญหาและนโยบายการบริหาร ดังนั้นผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการ
วางแผน และสามารถด าเนินการบริหารให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้  รวมทั้งการด าเนินการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน เพื่อให้การบริหารงานบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้อย่างเต็มที่ 3) ศึกษากฎหมาย 
กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารสถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคลผู้บริหารมีอ านาจบริหารอย่างอิสระ ขณะเดียวกันก็
รับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจของตนอย่างเต็มที่เช่นกัน ดังนั้น เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดเชิงกฎหมายและการตัดสินใจของ
ตน ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องศึกษา และท าความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริงรวมทั้งควรมีที่ปรึกษาทาง
กฎหมายคอยให้ค าแนะน าก่อนการตัดสินใจที่ตนเองขาดความมั่นใจ 4) การบริหารและการตัดสินใจโดยองค์คณะบุคคล 
การศึกษาเป็นบริการกิจการสาธารณะที่มีผู้เกี่ยวข้องและได้รับผลจากการบริการจ านวนมาก ดังนั้นเพื่อให้การบริหารและ
การตัดสินใจมีความถูกต้องและก่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการมากท่ีสุด ผู้บริหารควรด าเนินการโดยใช้องค์คณะบุคคล
เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 5) จัดระบบบัญชีให้ครบถ้วน ถูกต้อง แม้ผู้บริหารจะมี
อ านาจอิสระในการบริหารและตัดสินใจก็ตาม แต่อ านาจอิสระนั้นมิใช่เป็นไปโดยปราศจากการควบคุมตรวจสอบของทาง
ราชการโดยเฉพาะด้านการเงินซึ่งส่วนใหญ่มาจากงบประมาณแผ่นดิน จะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบการใช้
จ่ายเงินของสถานศึกษาทั้งในช่วงก่อนใช้ ระหว่างใช้ และภายหลังการใช้ ดังนั้น ผู้บริหารจึงจ าเป็นจะต้องจัดท าระบบ
บัญชีให้ครบถ้วนความถูกต้องตามระบบและระเบียบของทางราชการ เพื่อการบริหารของตนเป็นไปด้วยความโปร่งใส 
 
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนประถมศึกษา 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
หลักธรรมาภิบาลของการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) หมายถึง หลักในการปกครอง การ

บริหาร การจัดการ การควบคุมดูแล กิจการต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม ประกอบด้วย องค์ประกอบ 10 หลัก ได้แก่ 
หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม 
หลักการกระจายอ านาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักการมุ่งฉันทามติ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน 
ส านักงาน ก.พ.ร. ได้มีการก าหนดความหมายส าคัญของหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทั้ง 10 
องค์ประกอบ ไว้ดังน้ี 
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1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการ
ปฏิบัติราชการตามที่ได้รบังบประมาณมาด าเนินการ โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์
ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานท่ีเป็นมาตรฐาน รวมถึง มีการติดตาม ประเมินผล และพัฒนา ปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดี  ที่มีการออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงานโดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม ให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้ง
ด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลา ที่ก าหนด 
และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึง ตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลาย และมีความแตกต่าง 

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้น ควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึง
ความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5. หลักความโปร่งใส (Transparency) กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ช้ีแจงได้เมื่อมีข้อสงสัย และ
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร อันไม่ต้องห้าม ตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการด าเนิน
กิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมี
โอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิด
แนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา
 7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจ จาก
ส่วนราชการส่วนกลาง ให้แก่หน่วยการปกครองอื่น (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชน ด าเนินการแทน โดย
มีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร  โดย
มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่ม
ผลิตภาพ เพื่อผลการด าเนินงานท่ีดีของส่วนราชการ 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหารราชการด้วย
ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

9. หลักความเสมอภาค (Equity) การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดย ไม่มีการแบ่งแยก
ด้าน ชาย/หญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อาย ุความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่นๆ 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) การหาข้อตกลงทั่วไป ภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสีย
ประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่
จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 

 
หลักธรรมาภิบาลบูรณาการในการบริหารงานการศึกษา  

หลักประสิทธิผล ควรมีเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติ และระบบงานที่เป็น มาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ซึ่งทฤษฎีวางกรอบความคิดแก่ผู้ปฏิบัติ ได้กล่าวถึงความสามารถสูงในการท างาน 
และใช้ความคิด ภายใต้สถานการณ์และสิ่งที่ปฏิบัติตามระบบจะเป็นด้านคน ด้านเวลา ท าให้องค์การได้รับประโยชน์ 
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หลักประสิทธิภาพ การก ากับดูแลที่ดีท่ีมีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือ
การบริหาร จัดการที่เหมาะสมสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อการ
พัฒนาขีด ซึ่งทฤษฎีการจัดการเชิงบริหาร ได้มีหลักให้นักบริหารเป็นผู้ประสานกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กร ปฏิบัติ
หน้าท่ีด้วยการวางแผน การจัดองค์กร การควบคุม  

หลักการตอบสนอง ตอบสนอง ตามความคาดหวัง ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่มีความหลาก ซึ่งทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ แสดงให้เห็นว่า การตอบสนองความต้องการของมนุษย์เป็นสิ่งส าคัญใน
การที่จะจูงใจคนให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์นั้นต้องเข้าใจถึงธรรมชาติความต้องการของบุคคล 

หลักภาระรับผิดชอบ แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความ
รับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ ซึ่งทฤษฎีล าดับขั้นตอนความต้องการ มีความ
ต้องการในการท างานจากความต้องการพื้นฐานต่ าไปสู่ความต้องการสูงในการท างาน มีความสมหวังและความส าเสร็จใน
ชีวิตการท างาน 

หลักความโปร่งใส ยึดหลักความบริสุทธิ์ ด้วยเจตนา ความคิดอ่าน ที่บริสุทธิ์ โปร่งใส ใช้ระบบสารสนเทศ
สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา ซึ่งทฤษฎีการเสริมแรงจูงใจ การท างานต้องมีผลงานที่โปร่งใส ผลงานที่ท าให้ถูกต้องการ
ท างานดีขึ้น มีความภาคภูมิใจ และดีใจที่การท างานดีสามารถตรวจสอบได้ หากผลงานไม่ดี ก็มีการปรับปรุงแก้ไขท าให้
เกิดความรู้สึกรักงานเห็นความส าคัญในการท างาน และท างานถูกต้องทุกขั้นตอน 

หลักการมีส่วนร่วม ผู้บริหารจะต้องให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษา ทั้งครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
ตลอดทั้งชุมชนมีส่วนร่วมด าเนินการจัดการศึกษาในโครงการและกิจกรรมของสถานศึกษาที่จัดขึ้นตลอดปีการศึกษา  ใน
รูปแบบของคณะกรรมการ ซึ่งทฤษฎีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารจะต้องบริหารงานและตอบสนองความ
ต้องการของบุคคลกรและต่อส่วนร่วม ความส าเร็จของงาน การได้รับการยอมรับนับถือจากบุคคลต่าง ๆ ในการท างาน มี
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  

หลักการกระจายอ านาจ ผู้บริหารจะต้องยึดหลักความเหมาะสม คือ รู้จักคิด พูด ท า กิจการงาน และ
ปฏิบัติงานได้เหมาะสม ถูกกาลเทศะ บุคคล สังคม และสถานการณ์ ตามหลักและหลักความยุติธรรม ซึ่งทฤษฎีภาวะผู้น า 
มีการเปลี่ยนแปลง เป็นการกระจายอ านาจให้ถูกสารงาน มีความคิด มีทัศนะคติที่ดีต่อผู้บริหารในการกระจายงานและ
ผู้ร่วมงานมีความรู้สึกไว้วางใจในการท างาน มีความรับผิดชอบในการมอบหมายงานตามลับขั้นตอน 

หลักนิติธรรม การพิจารณาวินิจฉัยปัญหา การท าการตัดสินใจ สั่งการ ข้อบังคับ ระเบียบ วินัยข้าราชการ และ
จรรยาบรรณครู มีหลักศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีของสังคม ถูกต้อง ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาส่วนบน 
และถูกต้องตรงประเด็นตามหลักวิชา และได้รับความพึงพอใจ จากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในระบบงานของสถานศึกษาทั้ง 4 
งาน อันได้แก่ งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป ซึ่งทฤษฎีบริหาร
องค์การในระบบราชการ หลักการอ านาจจากกฎหมาย การแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบ การแบ่งงานตามความ
ช านาญ มีระบบการท างานท่ีมั่นคง 

หลักความเสมอภาค การปฏิบัติและได้รับการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหญิง ถิ่นก าเนิน 
เชื่อชาติ ภาษา เพศ อาย ุความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความ
เช่ือทางศาสนาการศึกษา การฝึกอบรม ซึ่งทฤษฏีมนุษยสัมพันธ์มีชีวิตจิตใจที่ดีไม่ล าเอียง รู้สึกสภาพความแตกต่างก็ไม่
แบ่งแยกท าให้ประสบความส าเสร็จในการท างาน ซึ่งทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ มีชีวิตจิใจที่ดีไม่ล าเอียงรู้สึกสภาพความ
แตกต่างก็ไม่แบ่งแยกท าให้ประสบความส าเสร็จในการท างาน 

หลักมุ่งเน้นฉันทามติ ข้อตกลงภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้
กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยฉันทามติ ซึ่งทฤษฎีความผูกพันและ
แรงจูงใจ มีความเป็นอันหนึ่งอันเดี่ยวกัน การมีส่วนร่วมในองค์กร มีความคิดเห็นเหมือนกัน การรับฟังความคิดเห็น
ส่วนรวม ในการรับรู้เรียนรู้ท าความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะร่วมเสนอปัญหา ประเด็นที่ส าคัญ ที่เกี่ยวข้องร่วม คิดแก้ไข
ปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และการด าเนินงาน และร่วมตรวจสอบผลการ ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ต้องมีความพยายาม
ในการแสวงหาฉันทามติ 
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สรุป 
ผลที่ได้จากการศึกษาตามทฤษฎีต่าง ๆ และหลักธรรมาภิบาลเป็นหลักการหนึ่งที่ส าคัญของผู้บริหารการศึกษา 

ควรถือปฏิบัติเพื่อใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้ก้าวหน้า ทั้งนี้ผู้บริหารการศึกษาจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
สามารถแสดงความ คิดเห็นร่วมกัน มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ก็จะสามารถหาข้อยุติที่ส่งผลดีกับทกฝ่าย ผลการผลักดัน 
ให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมกับการท างาน ยึดการท างานบนหลักนิติธรรม บริหารงานอย่างโปร่งใส บริหารงานให้มีทั้ง
ประสิทธิภาพที่ดีและประสิทธิผลทีดี ความรับผิดชอบกับการกระท าไม่ว่าจะดีหรือร้าย ไม่ปัดความรับผิดชอบไปให้
ผู้ใต้บังคับบัญชา อีกสิ่งทีจ่ าเป็นต่อภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์คือ จะต้องตั้งมั่นอยู่บนหลักคุณธรรมเสมอ ผู้บริหารการศึกษาท่ี
ยึดถือหลักธรรมาภิบาลในการท างาน ส่งผลให้การบริหารงานการศึกษาสามารถท างานได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และ
ได้ผลดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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การจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 
Learning Management for Thai Children in Thailand 4.0 

 
วันนภา  ชมบาล 

Wannapa  Chombarn 
 

บทคัดย่อ 
การจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อสร้างการเรียนรู้ซึ่งมีลักษณะของการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนมีโอกาสในการศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น โดยยึดผู้เรียนและปัญหาเป็นส าคัญ เพื่อ
เป็นการสร้างให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทักษะการท างานแบบรวมเรียนรู้ ความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ีของตนเอง ความสามารถในการสื่อสาร ถ่ายทอดความคิดผ่านการเรียน อภิปรายโต้แย้ง ให้เหตุผล แสดงความคิดเห็น 
และสามารถสร้างทัศนคติ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย สามารถ
สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบสนองต่อสังคมและส่วนรวมได้ ซึ่งในบทความนี้ได้น าเสนอประเด็นส าคัญ 5 ประเด็นส าคัญดังนี้คือ 
1) การจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 2) การเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 3) บทบาทของผู้สอนและบทบาท
ของผู้เรียน 4) แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในยุค 4.0 และ 5) ความสัมพันธ์ของการจัดการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 
ซึ่งผู้เขียนคาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์และสามารถน ามาใช้เพื่อต่อยอดเพื่อการศึกษาไทยต่อไป 

 
ค าส าคัญ: การเรียนรู/้ยุคไทยแลนด์ 4.0  
 
Abstract 
 Learning Management for Thai Children in Thailand 4.0 to create learning that is a learning 
activity that gives learners more opportunities to study and research. It is based on the learner and the 
problem is important and to create a continuous learning activity for learners , Integrated Learning 
Skills,Responsibility for their duties communication skills Transfer thoughts through the classroom. Discuss 
the arguments for a reason. And can create a positive attitude. Be creative. Can solve a variety of 
situations. Can create innovative, socially and socially responsive. This article presents five key points: 1) 
Learning Management for Thai Children in Thailand 4.0 2) Learning in Thailand 4.0 3) The role of the 
instructor and the role of the learner. 4) Guidelines for learning activities in the 4.0 and 5) The 
Relationship of Learning Management in Thai Age 4.0 The authors hope to be useful and can be used to 
further the education of Thailand. 
 
Keywords : Learning Management/Thailand 4.0 
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บทน า 
ภาคการศึกษาเป็นส่วนส าคัญ ในการขับเคลื่อนบริบทของภาครัฐเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 การเตรียมความพร้อมใน

ด้านของผู้เรียน โดยการสร้างผู้เรียนเป็นคนรักการเรียนรู้ มีคุณธรรม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ซึ่งก็คือการสร้างผู้เรียนให้
มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ทักษะเน้นในเรื่องของการคิดและการวิเคราะห์ ในขณะเดียวกัน ไทยแลนด์ 4.0 คือ การพัฒนา
ประเทศให้มีความทันสมัย มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และก้าวพ้นความเป็นประเทศท่ีมรีายได้ปานกลาง การน านวัตกรรมใหม่ ๆ เข้า
มาเพื่อให้มีฐานในการพัฒนาประเทศ และสามารถติดต่อค้าขายกับนานาประเทศได้ การศึกษาจึงต้องเร่งด าเนินการปฏิรูปการ
เรียนรู้ให้กับเด็กไทย อย่างเป็นรูปธรรมในหลายด้าน เช่น การพัฒนาทักษะเพื่อการติดต่อสื่อสาร การประสานความร่วมมือ 
การติดต่อค้าขาย และการแลกเปลี่ยนความรู้ ไปพร้อมกับความคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของไทยที่ดีงาม ควบคู่กับการเรียนรู้ศาสตร์
ใหม่ ๆ ที่มีความทันสมัย (ธีระเกียรติ เจริญเศรษศิลป์, 2559) ทั้งนี้ ในการศึกษาไทยยุคไทยแลนด์ 4.0 จะต้องสามารถ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้วยการสนับสนุนการคิด นวัตกรรม เทคโนโลยี และการพึ่งพาตนเอง (เกรียง
ศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2559)  
 นอกจากน้ี นักวิชาการทางการศึกษาได้กล่าวถึงลักษณะในการจัดการการเรียนรู้ของครูในประเทศ แต่ละยุคสมัยไว้
ดังนี้ 1. การจัดการเรียนการสอนในยุคไทยแลนด์ 1.0 ครูเป็นใหญ่ในช้ันเรียน นักเรียนต้องท าตามรูปแบบการสอนของครู การ
ปฏิบัติโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ไม่เกิดขึ้นในช้ันเรียน 2. การจัดการเรียนรู้ ยุคไทยแลนด์ 2.0 นักเรียนจะได้
เรียนรู้ในสิ่งท่ีตนเองชอบ และถนัดกับครูที่มีความถนัด ในวิชานั้น ๆ การจัดโต๊ะ และเก้าอี้นักเรียนก็จะจัดให้นักเรียนนั่งเรียน
เป็นวงกลม มีครูในหลากหลายวิชาเอก โดยใช้ครูผู้มีความเช่ียวชาญเป็นพิเศษ (Expert Teacher) นักเรียนที่เรียนซ้ า หรือมี
ปัญหาในการเรียนวิชาใด วิชาหนึ่งจะได้รับการดูแล เอาใจใส่ ปรับฐานสติปัญญาให้ทัดเทียมเพื่อน ๆ เป็นระยะ (Remedial 
Learning) 3. การจัดการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 3.0 เน้นการเรียนมากกว่าการสอน (Learning - Oriented) ใช้เวลาในการ
บรรยายหรือถ่ายทอดน้อยลง ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดความรู้ความเข้าใจด้วยตัวเองมากขึ้น หรือเรียกว่า “สอนน้อยลง 
เรียนรู้มากขึ้น (Teach Less, Learn More: TLLM.)” 4. การจัดการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0 มุ่งหวังให้นักเรียนแต่ละคนไม่
อยู่นิ่ง มีความกระตือรือร้น และคิดค้นหาความรู้ และหาค าตอบอยู่ตลอดเวลา (Active Learner) สร้างบรรยากาศภายใน
ห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนแห่งความสงสัย และมุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อน าไปสู่การผลิตนวัตกรรม 
(Innovation) การสร้างอาชีพและการเรียนรู้ด้วยตัวเอง (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2559)  

ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0 ให้กับผู้เรียน เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียน
รู้จักคิด และวิเคราะห์หาค าตอบอยู่ตลอดเวลา (Active Learner) โดยการจัดกิจกรรมจะเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้เกิดค า
ว่า “Work-based Learning” หรือ “Work-integrated Learning” หรือ “Site-based Learning” ซึ่งท าให้นักเรียนและครู
ค้นพบความรู้ใหม่ ๆ สามารถสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ และสร้างนวัตกรรมใหม่ได้ (ดิเรก พรสีมา, 2559) 
 
การจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0  

 นโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยท่ีน าไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 นั้น ประเทศไทยจะต้องก้าวพ้นปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ใน
ปัจจุบัน ที่เรียกว่า “สามกับดัก” คือ 1) รายได้ของประเทศไทยอยู่ในระดับปานกลาง (Middle Income Trap) 2) ความ
เหลื่อมล้ า (Inequality Trap) และ 3) ความไม่สมดุล (Imbalance Trap) ทั้งนี้ การที่ประเทศไทยจะผ่านพ้นกับปัญหา
ดังกล่าวไปได้ จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการการเรียนรู้ ในระบบการศึกษาของประเทศเป็นเรื่องเร่งด่วน ในการ
ปลูกฝังให้คนไทยเป็น “มุนษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21” ให้ได้ จากการสังเคราะห์องค์ประกอบที่ส าคัญของการจัดการ
เรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 มีองค์ประกอบส าคัญอยู่ 3 ประการ ได้แก่ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559 ; กองบริหารและประกัน
คุณภาพการศึกษา, 2559 : 19 – 27 และ ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2559)  
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1. การเรียนรู้มีลักษณะส าคัญ 7 ประการ ได้แก่ (1) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่วนรวม (Mindful Learning) (2) 
เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ท าให้นักเรียนได้รับทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะด้านความคิด การวิเคราะห์ การ
แก้ปัญหา การสร้างนวัตกรรม การเรียนและการท างานร่วมกันเป็นทีม การสื่อสาร การติดต่อสื่อสารทางไกล การใช้
คอมพิวเตอร์ การคิดค านวณ และการมีภาวะความเป็นผู้น า (3) เป็นกิจกรรมที่เน้นกระบวนการของการเรียนรู้ ยึดปัญหาเป็น
ฐาน เพื่อน าไปปฏิบัติ (Result-Based Learning) ส่งเสริมการวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา การจัดกิจกรรม การท าโครงงาน 
และการแก้ปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ (4) การส่งเสริมให้ได้แสงหาโอกาส เพื่อน าไปสู่การออกแบบ การลงมือปฏิบัติ และการ
ค้นหาค าตอบจากการทดสอบ การจัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน เช่น สถานประกอบการ โรงงาน บริษัท ธุรกิจ
ของรัฐหรือของเอกชน เพื่อหาค าตอบจากสถานที่และสถานประกอบการจริง (5) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์    
และกระตือรือร้น ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ จะส่งผลให้นักเรียน หรือครูพบความรู้ใหม่อย่างสร้างสรรค์ และสามารถสร้างนวัตกรรม
ใหม่ ๆ จากความรู้ที่ได้ (6) การเรียนรู้ทั่วโลก และภูมิปัญญาหลักของไทย ในการศึกษาทางเลือกของสังคมไทยและของโลก    
ที่มีความหลากหลาย (7) เป็นกิจกรรรมการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย (Purposeful Learning) เป็นกระบวนการเรียนรู้ด้วย
ตนเองและการเรียนรู้ตลาดชีวิต สามารถสร้างอาชีพต่อไปได้ 

2. บทบาทของผู้สอน ต้องแสดงถึงพฤติกรรมเหล่านี้ คือ (1) เป็นผู้ที่สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนให้เกิดความต้องการ
เรียน อยากรู้ อยากหาค าตอบ สอนน้อยเน้นให้ผู้เรียนรู้จักเรยีนรูด้้วยตัวเอง (2) ส่งเสริมกระบวนการวิจยัให้เกิดขึ้น โดยกระตุ้น
ให้ผู้เรียนลงมือท ากิจกรรมด้วยตนเอง (3) กระตุ้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการคิดสร้างสรรค์เพื่อให้น าองค์ความรู้ที่มีอยู่ที่มา
บูรการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม (Innovation) ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชม สังคม 
และประเทศ (4) กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะท างานร่วมกับผู้อื่น (5) กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิด รู้จักการ
วิเคราะห์ ปัญหารายบุคคลได ้และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอ้ื่นได ้(6) เปลี่ยนจากผู้ก าหนด (Transmitting) เป็นผู้
ชีแนะ (Mentoring) (7) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการ พัฒนาทักษะทางสังคม คุณธรรม จริยธรรม คารวธรรม      
การสร้างเสริมสุขภาพอนามัย การเป็นผลเมืองที่ดีของประเทศและโลก (8) กระตุ้นให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์
ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง  

3. บทบาทของผู้เรียน แสดงออกถึงพฤติกรรมเหล่านี้ คือ (1) ผู้เรียนแต่ละคนไม่อยู่นิ่ง กระตือรือร้นและคิดค้นหา
ความรู้ และค าตอบอยู่ตลอดเวลา (2) แสดงถึงความร่วมมือกันในการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้การวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 
การร่วมกันระดับความคิดสร้างสรรค์แบบกลุ่ม (3) การแสดงออกถึงการคิดนอกกรอบ (4) สามารถใช้ทักษะกระบวนการใน
การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (5) เกิดทักษะในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และการท างานอย่างเป็นระบบ (6) การใช้ทักษะการ
สื่อสารการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ การน าเสนอผลการเรียนออกมาอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ภายในช้ันเรียน (7) แสดงถึง
ความสามารถในการรังสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ หรือสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคม หรือประเทศชาติ 
(8) แสดงถึงคุณลักษณะ ความเป็นจิตสาธารณะ และมีคุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม  

 
การเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 

แนวคิคพื้นฐานด้านการศึกษา มาจากทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism Theory) กล่าวได้ว่า    
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนนั้น ผู้เรียนจะต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ เน้นให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์
และแก้ปัญหา จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีที่ว่า การเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น คือ ประสบการณ์ใน
การเรียนรู้ ที่เริ่มต้นจากปัญหาที่ท าให้ผู้เรียนเกิดความคิดขัดแย้งทางปัญญา ต้องคิดหาค าตอบเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นปัญหา และ
ต้องการทราบ ด้วยการลงมือปฏิบัติ รู้จักการค้นหาค าตอบด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ ตลอดจน สามารถออกแบบและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ (Martin et al, 2002: 44; วรรณทิพา รอดแรงค๎า, 2541: 51; สุมาลี กาญจนาชาตรี, 2543 :     
15–16)  
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บทบาทของผู้สอนและบทบาทของผู้เรียน  
บทบาทของผู้สอน  

จากการวิเคราะห์และสงัเคราะห์สาระส าคัญของบทบาทผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น สามารถ
จ าแนกบทบาทของผู้สอนได้ ดังนี้ 1. กระตุ้นให้ผู้เรี ยนรู้จักการเรียนรู้ในการร่วมท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม อย่างมีชีวิตชีวา            
2. กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นหาค าตอบด้วยตนเอง สร้างความเข้าใจ สร้างมโนทัศน์จากการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
3. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรจัดเป็นกลุ่มการเรียนรู้ร่วมกัน 4. สร้างสรรค์กิจกรรมอย่างหลากหลาย มีความยืดหยุ่นเพือ
ขยายประสบการณ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยการลงมือปฏิบัติ 5. กระตุ้นให้เกิดการสร้างปฏิสัมพันธ์ในช้ันเรียน โดยใช้
ทักษะการสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ 6. กิจกรรมการเรียนรู้ยึดปัญหาเป็นหลักส าคัญ และกระตุ้นให้ผู้เรียนเลือกใช้วิธีการ
แก้ปัญหาอย่างหลากหลายและเป็นระบบ 7. กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักการเรียนรู้ในทักษะการคิดขั้นสูง (Shenker et al, 1996 : 
20-22; Fink, 1999 : 2-4 ; Center for Teaching Excellence, 2000 : 1-3) 

 
บทบาทของผู้เรียน 

จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์สาระส าคัญ ซึ่งสามาถจ าแนกออกเป็นข้อได้ ดังนี้ 1. สามารถแสดงออกถึง
พฤติกรรมในการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม 2. สามารถแสดงออกถึงการท างายแบบมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และ
การรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตน 3. มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถถ่ายทอดความคิดผ่านการเรียน โดยการ
อภิปรายโต้แย้งให้เหตุผล แสดงทัศนะคติและแสดงความคิดเห็นส่วนตัว 4. การมีปฏิสัมพันธ์ในการแสดงออกถึงการ
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ระหว่ามผู้เรียนด้วยกันและระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 5. สามารถแสดงถึงความสัมพันธ์เช่ือมโยงระหว่าง
สิ่งที่เคยเรียนรู้มาแล้วให้เข้ากับสถานการณ์ปัญหาใหม่ ๆ ได้ 6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์
ปัญหาอย่างหลากหลาย 7. สามารถแสดงออกถึงการเรียนรู้ที่เกิดจากการสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง (Johnson et al, 
1991 : 29 – 30, Ewell, 1997 : 6, สุพรรณี ชาญประเสริฐ, 2557 : 4 - 5) 

 
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในยุค 4.0 

หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในยุค 4.0 ต้องสร้างประสบการณ์ใหม่ ให้กับผู้เรียนด้วยการลงมือปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคล และรายกลุ่ม โดยผู้สอนต้องมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ภายในช้ันเรียน และภายนอกช้ันเรียนได้อย่าง
หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนรู้ ผู้สอนควรค านึงถึงรูปแบบในการเรียนการสอนที่สามารถบูรณาการความรู้ได้
อย่างหลากหลาย ประกอบด้วยการบูรณาการภายในวิชา การบูรณาการแบบพหุวิทยาการ การบูรณาการแบบสหวิทยาการ
และการบูรณาการแบบข้ามสาขาวิชา อีกทั้งต้องพยายามสร้างให้ผู้ เรียนเกิดทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 องค์ประกอบ
ส าคัญ คือ 1. ทักษะทางความคิด 2. ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3. ทักษะการแก้ปัญหา 4. ทักษะการสื่อสาร ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21มีความสอดคล้องกับสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ประกอบไปด้วย 5 สมรรถนะ คือ 1. ความสามารถในการสื่อสาร 2. ความสามารถในการคิด 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ชีวิต 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ทักษะและสมรรถนะ ดังกล่าวสามารถเป็นพลังในการ
ขับเคลื่อนให้กับผู้เรียสามารถศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างประสบความส าเร็จ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2559)       
ซึ่งกล่าวคือ 1.การจัดระบบการเรียนต้องสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา 2.สามารถสร้างผู้เรียนที่มีสมรรถนะเป็นที่
ต้องการ 3.สนับสนุนแนวความคิดนวัตกรรม และสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านเทคโนโลยีได้บ้าง  (ไพฑูรย์ สินลารัตน์,      
2557: 16 - 17) หรือกล่าวคือ สังคมไทยก าลังต้องการผู้เรียนที่เป็น นักเรียนผลิตภาพ (Productive Student) ซึ่งสรุปออกมา
เป็นประเด็นส าคัญได้ ดังนี้ 1.นักเรียนท่ีสามารถน าความรู้สู่การปฏิบัติได้จริง 2.มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
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ให้เกิดช้ินงานใหม่สู่สังคมได้ 3.มีจิตส านึกการเป็นผู้ผลิตมากกว่าผู้บริโภค แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
กระตือรือร้น ที่นิยมมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ควรออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยให้มี
กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ไม่เน้นการสอนแบบบรรยาย กิจกรรมควรมีอย่างหลากหลาย ผู้เรียนต้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
กิจกรรมและมีส่วนร่วมในความคิด สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการคิด กิจกรรมการเรียนรู้ มีความยืดหยุ่น และมีความเป็น
อิสระนอกเหนือจากการเรียนปกต ิและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงผลการเรียนรู้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
จริง รูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นที่นิยมมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมการเรียนรู้ เนื้อหา เวลา และจ านวนของผู้เรียน รูปแบบการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 มีดังนี้ 

1. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning Group) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่แบ่งผู้เรียน
ออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถที่แตกต่างกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือสนับสนุนซึ่ง
กันและกัน และมีความรับผิดชอบร่วมกันทั้งในส่วนตัว และส่วนรวม เพื่อให้กลุ่มได้รับความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด  

2. เทคนิคคู่คิด (Think Pair Share) เป็นเทคนิคที่ผู้สอนน ามาใช้คู่กับวีการสอนแบบอื่น ๆ หรือที่เรียกว่า เทคนิค
คู่คิด เป็นเทคนิคท่ีผู้สอนตั้งค าถาม หรือก าหนดปัญหาให้กับผู้เรียน อาจจะเป็นใบงาน หรืแบบฝึกหัดก็ได้ ให้ผู้เรียนแต่ละคนได้
คิดหาค าตอบของตนก่อนแล้วจับคู่กับเพื่อนอภิปรายค าตอบ เมื่อมั่นใจว่าค าตอบของทุกคนถูกต้องหมดแล้ว จึงน าค าตอบไป
อธิบายให้เพื่อนท้ังช้ันฟัง  

3. เทคนิคการแบ่งปันความส าเร็จ (STAD: Student Teams Achievement Division) เป็นการร่วมมือกัน
ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม โดยให้ทุกคนรู้จักพัฒนาความรู้ของตนเอง ในเรื่องที่ผู้สอนก าหนด และมีการช่วยเหลือทบทวนความรู้
ให้แก่กัน มีการทดสอบเป็นรายบุคคลแทนการแข่งขัน และรวมคณะคะแนนเป็นกลุ่ม กลุ่มที่ได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นฝ่าย
ชนะ ซึ่งเหมาะส าหรับใช้ในการเรียนการสอนในบทเรียนที่มีเนื้อหาไม่ยากเกินไป  

4. เทคนิคกลุ่มสืบค้น (GI: Group Investigation) เป็นเทคนิคการเรียนรู้ แบบร่วมมือที่จัดผู้เรียนออกเป็นกลุ่มเพื่อ
เตรียมท างาน หรือท าโครงงานที่ผู้สอนมอบหมายให้ เทคนิคนี้เหมาะส าหรับฝึกผู้เรียนรู้จักการสือค้นความรู้ หรือวางแผน
สืบค้นเพื่อแก้ปัญหา ในเรื่องที่ส าคัญ ดังนั้น ก่อนการด าเนินกิจกรรมทุกครั้ง ผู้สอนควรฝึกทักษะการสื่อสาร ทักษะความคิด 
และทักษะทางสังคมให้กับผู้เรียน 

5. การเรียนรู้แบบใช้เกม เป็นการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากเกมที่ผุ้สอนก าหนด เพื่อบูรณาการให้การ
เรียนรู้ ทีผู่้เรียนต้องใช้ทั้งความคิด การวิเคราะห์ การเรียนรู้แบบมีระบบ  

6. การเรียนรู้แบบกระบวนการวิจัย (Mini-research proposals or project) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ ที่อิงถึง
กระบวนการวิตัย โดยให้ผู้เรียนก าหนดหัวข้อที่ต้องการเรียนรู้ วางแผนการเรียนรู้ เรียนรู้ตามแผนอย่างเป็นขั้น เป็นตอน สรุป
ความรู้ที่ท า หรือสร้างผลงาน และสะท้อนความคิดในสิ่งที่ได้เรียนรู้มา หรือเรียกว่า การสอนแบบโครงงาน (Project-Based 
Learning) หรือเป็นการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – Based Learning)  

7. การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา (Analyze case studies) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้อ่านกรณี
ตัวอย่างที่ต้องการศึกษา จากนั้นให้ผู้เรียนวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือแนวทางในการแก้ปัญหาภายในกลุ่ม 
แล้วจึงน าเสนอความคิดเห็นต่อผู้เรียนท้ังหมด  

8. การเรียนรู้แบบผังความคิด (Concept mapping) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนรู้จักการออกแบบแผนผัง
ความคิด เพื่อน าเสนอความคิดรวบยอด และความเช่ือมโยงกันของกรอบความคิด ซึ่งการใช้เส้นเป็นตัวเช่ือมโยง อาจจัดท า
เป็นรายบุคคล หรืองานกลุ่ม แล้วน าเสนอผลงานต่อผู้เรียนคนอื่นๆ จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้เรียนคนอื่ นได้ซักถามและแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติม  

9. การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ หรือเป็นการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ การรู้เรื่องเทคโนโลยี การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ และการรู้เรื่องวิศวกรรมศาสตร์เข้าด้วยกัน จากนั้นใช้รูปแบบการ
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เรียนรู้การเสาะหาความรู้ ในการด าเนินกิจกรรม เน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งประกอบไป
ด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะทางคณิตศาสตร์ และทักษะในศตวรรษท่ี 21 

 
ความสัมพันธ์ของการจัดการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 

จากความต้องการที่ส าคัญเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศไทย ให้เข้าสู่การศึกษาไทยแลนด์ 4.0 ท าให้
การเรียนการสอนถูกจัดให้เป็นไปอย่างกระตือรือร้น ดังที่กล่าวมาข้างต้น แนวการจัดกิจกรรรมการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น
นั้น เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของการศึกษาไทย 4.0 ควรมีหลักการดังนี้ 

1. เนื้อหาวิชาที่ผู้สอนจดัให้กับผู้เรียน ต้องเป็นการบูรณาการความรู้ ผู้สอนสามารถใช้เนื้อหา 4 ระดับ คือ  
 1.1 การบูรณาการเนื้อหาภายในวชิา  
 1.2 การบูรณาการเนื้อหาแบบพหวุิทยาการ  
 1.3 การบูรณาการเนื้อหาแบบสหวิทยาการ  
 1.4 การบุรณาการเนื้อหาแบบข้ามสาขาวิชา  

2. ลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้ ควรเน้นให้ผู้เรียนได้เป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ มีพฤติกรรม
ที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบร่วมกันในกระบวนการเรียนรู้ ใช้กระบวนการคิดในการแก้ปัญหา สามารถแก้ปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์ สามารถใช้การปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ สะท้อนให้เห็นถึงผลการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน
ด้วยกัน และระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถน าความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ให้ให้เกิดนวัตกรรมสู่ ชุมชนและสังคม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี ้

 2.1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 2.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงออกถึงการท างานแบบร่วมมือกันในการเรียนรู้ และการรับผิดชอบต่อ

บทบาทหน้าท่ีของตน 
 2.3 นักเรียนสามารถแสดงออกถึงพฤติกรรมความสามารถในการสื่อสาร การอภิปราย การโต้แย้ง การให้

เหตุผล การแสดงความคิดเห็น และแสดงทัศนคติ ในการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง และระหวางผู้เรียนกับผู้สอน  
 2.4 ความสามารถในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ต่างๆ มีแนวคิดในการแก้ปัญหาอย่างหลากหลาย     

และเป็นระบบ  
 2.5 สามารถแสดงผลของการเรียนรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถน าความรู้ที่ได้ไป

ประยุกต์ใชให้เกิดนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์  
3. แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีองค์ประกอบส าคญั 5 ประการ คือ  

 3.1 การสร้างสภาพแวดล้อมและกระตุ้นความกระหายใครรู้ในปัญหา  
 3.2 การลงมือสร้างความเข้าใจ และวางแผนในการเรียนรู้  
 3.3 การลงข้อสรุปผลการเรยีนรู้และสร้างองค์ความรู้  
 3.4 การขยายความรูสู้่นวัตกรรม  
 3.5 การประเมินผลการเรียนรู้  

 กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ต้องมีลักษณะที่ท าให้ผู้เรียนแต่ละคนไม่อยู่นิ่งมีความ
กระตือรือร้นและรู้จักการคิดค้นหาความรู้  และค าตอบอยู่ตลอดเวลา จะเป็นผลท าให้นักเรียนและครูค้นพบกับความรู้ใหม่ 
รู้จักการสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ได้ ในปัจจุบันประเทศไทย น าโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ขับเคลื่อนให้ครูผู้สอนทั่วประเทศ โดยเฉพาะครูผู้สอนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณากา เรียกว่า “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ สะเต็ม 
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(STEM)” ซึ่งเป็นแนวจัดกิจกรรมการเรียนรู้หนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น ส่งผลให้เกิดการรังสรรค์
นวัตกรรมใหม่ที่เป็นประโยชน์และตอบสนองความต้องการของชุมชน และสังคม เช่น ครูทวี มุสิกะ โรงเรียนสทิงพระวิทยา 
จังหวัดสงขลา ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนช่างสังเกต
สิ่งแวดล้อม สถานการณ์ หรือสิ่งใกล้ตัว เพื่อให้เกิดข้อสงสัย และน าไปสู่การท าวิจัย หรือหัวข้อโครงงาน นักเรียนร่วมกัน
วางแผนในการด าเนินงาน จัดท าโครงงาน ออกแบบการทดลอง ท าการทดลอง ตรวจวัด เก็บรวบรวมข้อมูลและทดลองภายใต้
บทบาทของครูที่ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษากระตุ้น และให้ค าแนะน าส่งผลให้ผลงานของนักเรียนได้รับรางวัลระดับประเทศ เช่น 
โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องถุงเพาะช ากล้าไม้ จากกระดาษใช้แล้วที่เคลือบด้วยสารสกัดจากผลมะพลับ ครูเกรียงศักดิ์ คงไทย 
โรงเรียนขาณุวิทยา จังหวัดก าแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปทที่ 4 โดยจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติในกิจกรรมที่นักเรียนให้ความสนใจ ผลจากกระบวนการการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนสามารถ
สร้างสิ่งประดิษฐ์ท่ีเป็นนวัตกรรมจากความสนใจ และจัดโอกาสให้นักเรียนได้เผยแพรค่วามรูท้ี่ลงสู่นวัตกรรม ในเวทีทั้งในระดับ
โรงเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับชาติ ส่งผลให้นักเรียนได้สร้างสรรค์นวัตกรรมจนเป็นที่ยอมรับ และได้รับรางวัล 
เช่น โครงงานถ่านอัดแท่งจากมันส าปะหลัง โครงงานเครื่องผ่าฝรั่งพร้อมขาย โครงงานเครื่องหยอดปุ๋ย โครงงานเครื่องคั้นน้ า
มะนาว และโครงานเครื่องแยกขนาดดอกมะลิ เป็นต้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559)  

 
บทสรุป 

การจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กไทยภายในช้ันเรียน เป็นกิจกรรมที่ยึดผู้เรียนและปัญหาเป็นหลักส าคัญ ใน
การเลือกใช้กิจกรรมการเรียนรู้จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการเรียนรู้ เนื้อหา เวลาและจ านวนของผู้เรียน การ
ขับเคลื่อนการศึกษาให้ก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยมีเป้าหมายหลักคือ ต้องการให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง และน าความรู้ไปประยุกต์ให้เกิดนวัตกรรม ไปสู่สังคม การจักกิจกรรมการเรียนรู้ จะต้องมีองค์ประกอบส าคัญ คือ 1) 
การสร้างสภาพแวดล้อมและการกระตุ้นความสงสัยในปัญหา เพื่อให้ผู้เรียนอยากรู้และหาค าตอบได้ด้วยตนเอง 2) ให้ผู้เรียน
เกิดความเข้าใจในปัญหา และสามารถวางแผนในการแก้ปัญหผ่าทางการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ควบคู่กันไป 3) สรุปผลการเรียนรู้ 
และรู้จักการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 4) น าผลการเรียนรู้ที่ได้เข้าสู่กระบวนการขยายและแปลงความรู้ลงสู่นวัตกรรม และ 
5) การประเมินผลการเรียนรู้ 

ดังนั้น การศึกษาไทย ในยุคไทยแลนด์ 4.0 จะต้องเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้มาแตกแขนง มาบูรณาการแบบสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ มาตอบสนองความต้องการ
ของสังคม ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในส่วนของประเด็นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เน้นภาคปฏิบัติ กิจกรรมการ
เรียนรู้ควรมีลักษณะยืดหยุ่น และหลากหลาย ผู้เรียนมีอิสระในการเลือกที่จะเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการคิดการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงผลการเรียนรู้ตลอดเวลาจนสามารถแสดงถึงการประยุกต์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการ
รังสรรค์ช้ินงานขึ้นมาใหม่ การวัดและการประเมินผลควรเน้นการประเมินผลตามสภาพจริงที่ผู้เรียนแสดงออกในขณะการ
ปฏิบัติกิจกรรมและหลังท ากิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งสามารถสะท้อนถึงความรู้ ทักษะกระบวนการคิด ทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหา สมรรถนะและคุณลักษณะของผู้เรียน จะเป็นการแสดงให้เห็นว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนนั้น จะ
สามารถให้ผลตอบสนองกับความต้องการของสังคมสามารถส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และเป็นไป
ตามเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างแท้จริง  
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อาชีวศึกษาไทยแลนด์ 4.0 
Vocational Education in Thailand 4.0 

 
นางสาววิภาดา เวชชประสิทธิ ์

Miss. Wipada Wetchaprasit 
 
บทคัดย่อ 
 ประเทศไทยเผชิญอยู่ในกับดัก 3 กับดัก คือ ประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap)ความเหลื่อมล ้า 
(Inequality Trap) และความไม่สมดุลของการพัฒนา (Imbalance Trap) รัฐบาลน้า "โมเดลประเทศไทย 4.0"         
หรือ "ไทยแลนด์ 4.0" มาใช้ เพื่อผลักดันประเทศให้หลุดพ้นกับดัก 3 กับดัก หัวใจส้าคัญของประเทศไทยในยุค 4.0       
คือ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม      
การจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ต้องมีการจัดเตรียมยุทธศาสตร์และยุทธวิธีการด้าเนินงาน
จัดการศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยใช้แนวทางนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการ
ด้าเนินการให้บรรลุผลในด้านต่าง ๆ 8 ด้าน คือ 1. ด้านคุณลักษณะของผู้ส้าเร็จการศึกษา 2. ด้านการจัดการเรียนการ
สอน 3. ด้านครู ผู้สอน 4. ด้านความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. มาตรฐานการอาชีวศึกษา              
6. การสนับสนุนของรัฐบาลที่ส่งผลต่อการอาชีวศึกษา 7. ค่านิยมในการเรียนอาชีวศึกษา 8. ด้านการบริหารจัดการ จะ
ส่งผลต่อการปรับการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และโรงฝึกงานอาชีวศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 
เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ นก่อประโยชน์แก่ผู้ส้าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาและผู้เกี่ยวข้องมากขึ น และมีส่วนร่วมกันพัฒนาชาติ
ของเราให้พ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ความเหลื่อมล ้า และความไม่สมดุลของการพัฒนา 
 
ค าส าคัญ : ไทยแลนด์ 4.0 อาชีวศึกษา 
 
Abstract 
 Thailand faced the trap 3 traps are middle-income countries (Middle Income Trap) Inequality 
(Inequality Trap) and the imbalance of development (Imbalance Trap) government-led "model in 4.0" 
or "Thailand 4.0". used to push the country to escape the trap, the heart of the 4.0 is a modification 
to the structure of the economy, "Value-Based Economy" or innovation-driven economy. Vocational 
Education policies, Thailand 4.0 require the preparation of strategic and tactical operations 
management to improve the management of Vocational Excellence by the policy of Thailand 4.0 
with operations in various areas to achieve the 8 side. 1. Characteristics of graduates 2. The learning 3. 
Teachers 4. Cooperation with organizations and agencies involved 5. Standards of Vocational 
Education. 6. Government support affecting. 7. The value of Vocational courses. 8. Management. The 
adjustment will affect teaching vocational classrooms, laboratories and workshops. Studies in 
Thailand 4.0 changed for the better benefits to graduates of Vocational Education and more relevant, 
and contribute to the development of our nation from the middle income country trap. The disparity 
and the imbalance of development. 
 
Key Word : Thailand 4.0, Vocational Education. 
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บทน า 
 ประเทศไทยเผชิญอยู่ในกับดัก 3 กับดัก คือ ประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap)ความเหลื่อมล ้า 
(Inequality Trap) และความไม่สมดุลของการพัฒนา (Imbalance Trap) รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มุ่งมั่นใน
การน้า "โมเดลประเทศไทย 4.0" หรือ "ไทยแลนด์ 4.0" มาใช้ เพื่อผลักดันประเทศให้หลุดพ้นกับดัก 3 กับดักเป็นนโยบาย
วางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว และเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคงและ
ยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวคิดส้าคัญคือ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เน้นการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน
(Strength from Within) เช่ือมโยงไทยสู่ประชาคมโลก(Connect to the World) เปลี่ยนกระบวนการพัฒนาประเทศ
จากการปักช้า ไปสู่การสร้างรากแก้วโดยปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่เคยพึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอกเป็นหลักไปสู่การ
พึ่งพาตนเองโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม หัวใจส้าคัญของประเทศไทยในยุค 4.0 คือ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ “Value-Based Economy” หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เปลี่ยนการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าภาคบริการมากขึ น โดยเริ่มจากรากฐานที่ส้าคัญคือการสร้างคนสู่
การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพเป็นสงัคมอุดมปัญญา และเมื่อคนไทยมีคุณภาพก็จะน้าไปสูก่ารสร้างวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม ยกระดับเกษตรกรแบบดั งเดิมสู่เกษตรกรสมัยใหม่ ยกระดับ SMEs แบบดั งเดิมสู่ SMEs ที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม สร้างธุรกิจบริการแบบดั งเดิมสู่ธุรกิจบริการมูลค่าสูง เปลี่ยนคนที่มีความคิดสู่การเป็น Start Up ที่สร้างมูลค่า
ทางธุรกิจ ทั งนี  ไทยแลนด์ 4.0 จึงเป็นโมเดลที่ตอบโจทย์ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน น้อมน้าหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ผ่านการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ประเทศก้าวไปสู่ประทศที่พัฒนาแล้ว
ภายใน 20 ปี ข้างหน้า(ประยุทธ์ จันทร์โอชา, 2560: ออนไลน์) 
 การศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นการจัดเตรียมคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์สู่โลกที่หนึ่ง ในศตวรรษที่ 21 
ประกอบด้วยคุณลักษณะ 4 Hs คือ เป็นคนไทยที่ที่มีปัญญาเฉียบแหลม (Head) มีทักษะที่เห็นผล (Hand) มีสุขภาพที่
แข็งแรง (Health) และมีจิตใจท่ีงดงาม (Heart) (มหาวิทยาลัยพะเยา, 2559: 19) การเตรียมการศึกษาไทยเพื่อก้าวเข้าสู่
ไทยแลนด์ 4.0 มีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องค้านึงถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรายังมีคนอีกจ้านวนมากที่อยู่ในระบบ 1.0, 2.0, 3.0 
การจะเปลี่ยนแปลงต้องเป็นการก้าวทีละก้าวจึงจะเกิดความยั่งยืนได้ สิ่งที่เราควรจะต้องด้าเนินการคือ การปรับปรุงต้ารา
เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร ต้องเปลี่ยนระบบการประเมินเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตร โดยเฉพาะการคิดเป็น
วิเคราะห์เป็นตามทักษะในศตวรรษท่ี 21 ในขณะเดียวกันต้องปรับการอบรมครูให้ตรงกับความต้องการในการน้าความรู้
ไปใช้ ตลอดจนให้วิทยฐานะแก่ครูสอนดีหรือครูที่สนใจเด็กเพื่อยกย่องชมเชย สิ่งเหล่านี เป็นเรื่องที่ต้องด้าเนินการควบคู่ไป
ด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างนวัตกรรมในการขับเคลือ่นประเทศ นวัตกรรมที่ถูกต้องจริงๆ ต้องสามารถขยายผลใน
เชิงพาณิชย์ได้ ส้าหรับแนวทางสร้างนวัตกรรมด้านการศึกษาที่จะต่อยอดไปสู่การน้าไปใช้นั น ต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่อยู่
ในระดับมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นแหล่งรวมคนเก่ง จึงสามารถสร้างนวัตกรรมได้ไม่ยากนัก ส่วนระดับการศึกษาขั นพื นฐาน     
ได้มอบแนวทางแก่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานไปแล้วว่า วิธีที่ดีที่สุดที่จะท้าให้เด็กสร้างนวัตกรรมได้   
คือ การใช้รูปแบบน้าเสนอโครงงานที่ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น        
ท้าให้เด็กสนุกกับการหาค้าตอบ ชอบที่จะเรียน ชอบที่จะได้ปฏิบัติ จากนั นให้ส่งผลงานมาประกวด หากผลงานใดผ่าน
เกณฑ์ก็จะสนับสนุนงบประมาณเพื่อน้าไปผลิตใช้จริงในชุมชนนั นๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กด้วย           
(ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์. 2559: ออนไลน์) 
 การจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 จึงต้องมีการจัดเตรียมยุทธศาสตร์และยุทธวิธีการ
ด้าเนินงานจัดการศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยใช้แนวทางนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป 
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การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาในปัจจุบัน 
การศึกษาด้านอาชีวศึกษา (Vocational Education) นอกจากจะมีการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา          

โดยกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ยังมีหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงอื่นๆ จัดให้มีการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอีกด้วย ในที่นี จะ
มุ่งเน้นท่ีส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการด้าเนินการอยู่ 

ในปัจจุบันมีการเรียนการสอนตั งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง (ปวส.) 
จนถึงขั นปริญญาตรี รวมถึงการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพอื่นๆ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 2551 
มาตรา 8 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้จัดได้โดยรูปแบบ (1) การศึกษาในระบบ เป็นการจัด
การศึกษาวิชาชีพที่เน้นการศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเป็นหลักโดยมีการก้าหนดจุดมุ่งหมาย วิธี
การศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การวัด และการประเมินผล ที่เป็นเง่ือนไขของการส้าเร็จการศึกษาที่แน่นอน  (2) 
การศึกษานอกระบบ เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุ่นในการก้าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธี การศึกษา 
ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป็นเง่ือนไขของการส้าเร็จการศึกษา โดยเนื อหาและหลักสูตรจะต้องมีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม (3) การศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัด
การศึกษาวิชาชีพท่ีเกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน กับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานของรัฐในเรื่องการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันและเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ 
(ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 2557: 1) และในมาตรา 9 ก้าหนดให้การจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรม
วิชาชีพ ให้จัดตามหลักสูตรที่คณะกรรมการอาชีวศึกษาก้าหนด ประกอบดว้ย (1) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
คือหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพระดับฝีมือ (Skill) รับผู้ส้าเร็จการศึกษาชั นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้า
ศึกษาต่อเป็นเวลา 3 ปี เมื่อส้าเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (2) หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั นสูง (ปวส.) คือหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพระดับเทคนิค (Technician) รับผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับปวช. หรือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าศึกษาต่ออย่างน้อย 2 ปี ได้รับวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง (3) หลักสูตรปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ คือหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพระดับเทคโนโลยี (Technology) รับผู้ส้าเร็จการศึกษา
ระดับปวช. หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อเป็นเวลา 4 ปี และรับผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับปวส. หรือ ปวท. เข้าศึกษาต่อเป็น
เวลา 2 ปี เมื่อส้าเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ (4) หลักสูตรอื่นๆ เป็นหลักสูตร
ที่จัดขึ นพิเศษเฉพาะพื นท่ี เฉพาะสาขา หรือวิธีการพิเศษ เพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มที่มีอยู่ในประเทศ ให้เป็นไป
อย่างกว้างขวาง ทั่วถึง เอื ออ้านวย และง่ายต่อการเข้าถึง ดังนี  หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั น เป็นหลักสูตรเพื่อ
บริการวิชาชีพให้แก่นักเรียนนักศึกษาประชาชนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพระดับกึ่งฝีมือ (Semi-Skill) จนถึงระดับฝีมือ อาทิ 
หลักสูตรระยะสั น 225 ช่ัวโมง หลักสูตรระยะสั นหลากหลายตั งแต่ 6 ช่ัวโมงขันไป หลักสูตรเสริมวิชาชีพมัธยม หลักสูตร
ภายใต้โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั นสูง (ปทส.) (ดวงนภา 
มกรานุรักษ์. 2554: 42) ในการจัดบริการการศึกษาวิชาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษา ส้านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) มีจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 จ้านวน 9 ประเภทวิชา 
คือ (1) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม (2) ประเภทวิชาศิลปกรรม (3) ประเภทวิชาคหกรรม (4) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม    
(5) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (6) ประเภทวิชาเกษตรกรรม (7) ประเภทวิชาประมง (8) ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ (9) ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในแต่ละประเภทวิชาแบ่งออกเป็นสาขาวิชา
ต่างๆ ออกเป็นหลายสาขาวิชา ได้ 51 สาขาวิชา (ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 2556: 1) หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง พุทธศักราช 2557 จ้านวน 9 ประเภทวิชา คือ (1) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม (2) ประเภท
วิชาบริหารธุรกิจ (3) ประเภทวิชาศิลปกรรม (4) ประเภทวิชาคหกรรม (5) ประเภทวิชาเกษตรกรรม (6) ประเภทวิชา
ประมง (7) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (8) ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในแต่ละประเภท
วิชาแบ่งออกเป็นสาขาวิชาต่างๆ ออกเป็นหลายสาขาวิชา ได้ 50 สาขาวิชา (ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 
2557: 1) นอกจากนั นหลักสูตรอื่นๆ เพื่อบริการประชาชนท่ัวไปยังมีอีกหลากหลาย สะดวก เข้าถึงได้ง่าย 
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การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษามุ่งเน้นการเรียนสอนด้านการปฏิบัติที่มีคุณภาพ ค้านึงถึงผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้สร้างเครื่องมือเพื่อชี วัดถึงความส้าเร็จนั นในเชิงประจักษ์ เช่น การก้าหนด
ครุภัณฑ์มาตรฐานในการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชา สาขางาน การก้าหนดมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาในแต่ละ
ระดับ เพื่อให้ผู้ส้าเร็จการศึกษามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคมและเป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
ก้าหนดให้ผู้เรียนต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อผู้เรียนได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรในแต่
ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ต้องครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ (ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 2557: 1-8) มีการก้าหนด
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นข้อก้าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ และมาตรฐานในการจัดการอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค์ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม การก้ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการ
จัดการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย
มาตรฐาน 4 ด้าน คือ (1) ด้านผลการจัดการศึกษา ผู้ส้าเร็จการศึกษาเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม  ตามอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษาคุณธรรม มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแต่ละระดับและแต่ละ
สาขาวิชา สาขางาน เป็นที่พึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดส่วนผู้ส้าเร็จการศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าตามเกณฑ์ที่
ก้าหนด (2) ด้านการบริหารจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั งการประสานความร่วมมือ
กับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรมสถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา (3) ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ จัดการเรียน การสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามหลักสูตรและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการ
เรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก้ากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์     
มีการพัฒนารายวิชา หรือก้าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความ
ต้องการของตลาดแรงงาน (4) ด้านการประกันคุณภาพภายใน จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและด้าเนินการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในการอาชีวศึกษาที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาก้าหนด (วิทยาลัยเทคนิคล้าปาง,         
2559: 1-12) 

ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นอกจากจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพแล้ว การก้ากับดูแล
สถานศึกษาให้ด้าเนินการอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้นักศึกษาเป็นผลผลิตที่ประสิทธิภาพตอบสนองสังคมและตลาดแรงงาน 
สร้างความเจริญให้กับประเทศชาติอย่างยั่งยืน เป็นภารกิจที่ต้องด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยประเด็นส้าคัญ     
ที่เกี่ยวข้องหลายประเด็น ซึ่งดวงนภา มกรานุรักษ์(2554: 59 – 61) ได้สรุปประเด็นส้าคัญที่เกี่ยวข้องกับการอาชีวศึกษา
ไทยในปัจจุบัน ไว้ 8 ด้าน ดังนี  1. ด้านคุณลักษณะของผู้ส้าเร็จการศึกษา 2. ด้านการจัดการเรียนการสอน                 
3. ด้านครูผู้สอน 4. ด้านความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. มาตรฐานการอาชีวศึกษา 6. การสนับสนุน
ของรัฐบาล 7. ค่านิยมในการเรียนอาชีวศึกษา 8. ด้านการบริหารจัดการ (ดวงนภา มกรานุรักษ์. 2554: 54) ซึ่งในแต่ละ
ด้านจะประกอบด้วยประเด็นย่อยจะได้น้าเสนอต่อไป 
 เห็นได้ว่าการจัดการศึกษาดา้นอาชีวศึกษาในปัจจุบันก่อนการก้าวข้ามไปสูยุ่คไทยแลนด ์4.0 มีความเกี่ยวพันกับ
องค์ประกอบหลายประการ ความพยายามที่จะพัฒนาการอาชีวศึกษามีอยู่ตลอดเวลา ทั งจากปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก เพื่อให้การผลิตนักเรียนนักศึกษาสายอาชีพออกสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน 
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อาชีวศึกษากับเป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 
 โลกมีการเปลี่ยนแผลงอยู่ตลอดเวลา จากยุคการปฏิวัติทางการเกษตร สู่ยุคสังคมอุตสาหกรรม เกิดการเข้าสู่
สังคมดิจิตอล จนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมการด้ารงอยู่ เป็น
สังคมคาร์บอนต่้า สังคมสะอาดทั งการบริโภคและการด้ารงชีวิต วัฒนธรรมการด้าเนินธุรกิจ ด้วยการเอื ออ้านวยจากระบบ
ดิจิตอลท้าให้บริษัทท่ีประกอบธุรกิจขนาดเล็กมีโอกาสด้าเนินธุรกิจได้มากขึ น แทนที่ธุรกิจเดิมซึ่งยึดหลักการการผลิตมาก 
ต้นทุนจะต่้าลง มีการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่า ด้วยนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมในกระบวนการผลิต รวมถึง
นวัตกรรมในธุรกิจของผู้ประกอบการ วัฒนธรรมของการท้างาน จากการท้างานประจ้าจะลดน้อยลงถูกแทนท่ีด้วยหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีจากระบบดิจิตอลท้าให้สามารถผู้คนสามารถท้ากิจกรรมหลายๆ อย่างได้ในเวลาเดียวกัน 
วัฒนธรรมการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 นี  มีผลต่อการเรียนรู้ คือ ไม่มีการผูกขาดความรู้และข้อมูลมี
การรวมแยกตัว การรวมตัวของเทคโนโลยีและนวัตกรรมอยู่ตลอดเวลา การเรียนรู้จึงเปลี่ยนแปลงเป็นจะเรียนรู้อย่างไรให้
เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือโมเดลทางเศรษฐกิจในหลายประเทศ ซึ่งประเทศ
ไทยของเราจะต้องเปลี่ยนแปลงให้สอดรับกับโลกท่ีเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน 
 อาชีวศึกษามีภารกิจในการสร้างแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน การก้าวสู่ยุคไทย
แลนด์ 4.0 สร้างความร่วมมือร่วมใจเพื่อผลักดันประเทศให้หลุดพ้นจาก 3 กับดัก ประเทศรายได้ปานกลาง ความเหลื่อม
ล ้า และความไม่สมดุลของการพัฒนา ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติที่อาชีวศึกษาต้องกระท้ากันอย่างมุ่งมั่นและจริงจัง  
เป้าหมายของไทยแลนด์ 4.0 เพื่อหลุดพ้น 3 กับดัก เข้าสู่การเป็น “ประเทศในโลกที่หนึ่ง ภายในปี 2575” กลไกในการ
ขับเคลื่อนที่ส้าคัญคือ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และความคิด
สร้างสรรค์ (Competitive Growth Engines) เพื่อก้าวสู่ประเทศที่มีรายได้สูง โดยเปลี่ยนจาก “ท้ามากได้น้อย”       
เป็น “ท้าน้อยได้มาก” การหลุดพ้นจากกับดักความเหลื่อมล ้า ด้วยการกระจายรายได้ โอกาส และความมั่งคั่งอย่าง      
เท่าเทียม (Inclusive Growth Engine) โดยเน้นการปรับเปลี่ยนจากความมั่งคั่งที่กระจุกเป็นความมั่งคั่งที่กระจาย       
ด้วยหลักคิดที่ว่า “เราจะเดินหน้าไปด้วยกัน โดยไม่ทิ งใครไว้ข้างหลัง” การหลุดพ้นจากกับดักความไม่สมดุลของการ
พัฒนาด้วยการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth Engine) ปรับเปลี่ยนจากการพัฒนาที่ไม่สมดุลสู่     
“การพัฒนาท่ีสมดุล” รัฐบาลได้ก้าหนดเป้าหมายการยกระดับคุณค่ามนุษย์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพฝีมือแรงงานไว้
ว่า ยกระดับคุณภาพฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการและทิศทางการพัฒนาของประเทศ จานวน 500,000 คน 
ภายใน 5 ป ีท้าให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ (มหาวิทยาลัยพะเยา. 2559: 20-22) ดังนี  
 1. การปรับเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจ มีความมุ่งมั่น เพื่อให้มีชีวิตอยู่อย่างมีพลังและมี
ความหมาย (Purposeful Learning) โดยปรับเปลี่ยนการเรียนจาก 
   1.1 แบบเฉื่อยชา (Passive Learning) เป็นการเรียนด้วยความกระตือรือร้น (Active Learning) 
   1.2 ตามภาคบังคับ (Duty-Driven) เป็นการเรียนที่เกิดจากความอยากรู้ อยากท้า และอยากเป็น 
(Passion-Driven) 
   1.3 ตามมาตรฐาน (Standardized) เป็นการเรียนเพื่อตอบโจทย์เฉพาะบุคคล (Personalized) 
 2. การปรับเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการรังสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ 
(Generative Learning) โดยปรับเปลี่ยนการเรียนจาก 
   2.1 การเรียนรู้ในห้องเรียน ในโรงเรียน และในระบบ เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน นอกโรงเรียน และ
นอกระบบ 
   2.2 ข้อเท็จจริง (Fact-Based) เป็น การเรียนที่เริ่มจากการใช้ความคิด (Idea-Based) 
   2.3 การคิดในกรอบ (In the Box) เป็นการคิดนอกกรอบ (Out of the Box) 
   2.4 การเรียนแบบถ่ายทอด (Transmitting) เป็น การเรียนแบบชี แนะ (Mentoring) 
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 3.  การปรับเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั ง (Mindful Learning) โดย
ปรับเปลี่ยนการเรียนจาก 
   3.1 การเน้นผลประโยชน์ร่วม (Common Interest) เป็นการเน้นสร้างคุณค่าร่วม (Sharing Value) 
   3.2 การมุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ในรายบุคคล (Individual Creating) เป็น การมุ่งเน้นการระดม
ความคิดสร้างสรรค์แบบกลุ่ม (Common Creating) 
   3.3 การให้รางวัลจากการแข่งขัน (Competing Incentive) เป็น การให้รางวัลจากการทางานร่วมกัน 
(Sharing Incentive) 
 4.  การปรับเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อมุ่งการทางานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (Result-Based Learning) โดยปรับเปลี่ยนการ
เรียนจาก 
   4.1 การเรียนโดยเน้นทฤษฎี เป็น การเรียนที่เน้นการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา 
   4.2 การเรียนแบบฟังบรรยาย เป็น การทาโครงงานและแก้ปัญหาโจทย์ในรูปแบบต่างๆ 
   4.3 การวัดความส้าเร็จจากระบบการนับหน่วยกิต เป็น การวัดความส้าเร็จจากการบรรลุผลสัมฤทธ์ิ 
   4.4 ปรับเปลี่ยนจากการเรียนเพื่อวุฒิการศึกษา เป็นการเรียนเพื่อการประกอบอาชีพ 
 รัฐบาลจะวางระบบเพื่อบูรณการการศึกษา การฝึกอบรม การพัฒนาอาชีพให้คนไทยปรับตัวกับการ
เปลี่ยนแปลงและก้าหนดเส้นทางชีวิตสู่อนาคต โดยก้าหนดเป้าหมายไว้ 4 ประการ ดังต่อไปนี  
 1)  ช่วยบุคคลให้รู้ถึงทางเลือกในการศึกษา ฝึกอบรม และพัฒนาอาชีพ 
 2)  พัฒนาระบบการศึกษา ฝึกอบรม และพัฒนาทักษะให้ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
 3)  ส่งเสริมการพัฒนาเส้นทางวิชาชีพบนฐานทักษะและความเชี่ยวชาญ 
 4)  สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 โดยการสร้างโปรแกรมพัฒนาทักษะอาชีพ ใน 3 ระดับด้วยกันประกอบด้วย 
 1. โปรแกรม In School อาทิ Education & Career Guidance, Enhanced Internship, Individual 
Learning Portfolio และ Young Talent Program 
 2. โปรแกรม Starting Work อาทิ Education & Career Guidance, Earn & Learn Program, Skill 
Development Credit และ Individual Learning Portfolio 
 3. โปรแกรม Growing Your Career อาทิ Education & Career Guidance, Skills-Based Modular 
Course, Mid-Career Enhanced Subsidy, Sect oral Manpower Plan, Leadership Development Program, 
Skill Development Credit และ Individual Learning Portfolio 
 จากเป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 อาชีวศึกษาในภารกิจผลิตคนเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และ
สังคม โดยขยายต่อไปจากภายในประเทศสู่ภายนอกประเทศ ให้สอดคล้องกัน  
 
การเรียนการสอนอาชีวศึกษาไทย ยุคไทยแลนด์ 4.0 
 การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาเพื่อให้เกิดผลต่อผู้ส้าเร็จการศึกษามีความสัมพันธ์กับหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน ครูผู้สอน ความร่วมมือจากหน่วยงาน มาตรฐานวิชาชีพ และการสนับสนุนจากรัฐบาล จากนโยบาย
วางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาวของรัฐบาลผ่านไทยแลนด์ 4.0 แล้ว การเรียนการสอนวิชาชีพสามารถ
ด้าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง จากการศึกษาเอกสารของหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักคือ ส้านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (2552) ได้มีการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาและฝึกอบรมครูผู้สอน ท้าข้อตกลง
ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ ทั งภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาผู้เรียน ผู้สอน ในด้านการเรียนรู้และทักษะฝีมือที่จ้าเป็น 
มีหน่วยงานภายในเพื่อก้ากับดูแลมาตรฐานวิชาชีพของผู้ส้าเร็จการศึกษา การก้ากับดูแลการประกันคุณภาพภายใน 
 ก้าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธการท้างานไว้อย่างสืบเนื่อง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
 อาชีวศึกษา 4.0 ควรด้าเนินการให้บรรลุผลในด้านต่างๆ 8 ด้าน ดังนี  
 1. ด้านคุณลักษณะของผู้ส้าเร็จการศึกษา ประกอบด้วย  
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   1.1 เป็นผู้มีความสามารถทางทักษะวิชาชีพเฉพาะทางที่ตนศึกษามาอย่างลึกซึ ง มีทักษะพื นฐานทาง
วิชาชีพที่หลากหลาย เข้าใจในศัพท์เทคนิคในวิชาชีพที่ตนเองจบการศึกษามา สามารถปฏิบัติงานตรมคู่มือซ่อมได้อย่าง
ถูกต้องแม่นย้า มีความสารถพูด อ่าน เขียน นอกเหนือจากภาษาแม่ มากกว่า 2 ภาษา 
   1.2 มีความรู้ทางทฤษฎีในสาขา และระดับที่ตนจบการศึกษามาอย่างลึกซึ ง  
   1.3 มีความสามารถสื่อสารทาง Social Network ได้ มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี
สาขาวิชาชีพท่ีตนศึกษามา มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมส้าเร็จรูปพื นฐานเพื่อการสืบค้นข้อมูลทาง 
Internet ได้เป็นอย่างดี  
   1.4 มีทักษะชีวิต  ในทักษะกระบวนการด้านต่างๆ เข่น ทักษะกระบวนการทางปัญญา         
(Cognitive Skills) มีความสามารถทางสมองด้าเนินการคิดให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทักษะกระบวนการทางสังคม       
(Social Skills) สามารถในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การแก้ปัญหาร่วมกับผู้อื่น การขจัดปัญหา การลดความขัดแย้ง     
ทักษะกระบวนการท้างานกลุ่ม (Group Process Skills) มีทักษะในการร่วมงานกับผู้อื่น การเป็นผู้น้า การเป็นสมาชิก
กลุ่ม การด้าเนินงานอย่างเป็นระบบ ทักษะกระบวนการสื่อสาร (Communicating Skills) มีความรู้ ความช้านาญใน
กระบวนการ วิธีการ รับและส่งสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะกระบวนการปฏิบัติ (Performance Skills) มีความรู้ 
ความช้านาญในวิธีการปฏิบัติหรือกระท้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ส้าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติหรือการกระท้านั นๆ      
(ทิศนา แขมมณี. 2553: 13)   
   1.5  มีความพร้อมที่จะรับการฝึก การพัฒนาตนเอง มีความตั งใจ ขยัน ใจสู้ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบ
วินัย ตรงต่อเวลารับผิดชอบตนเอง ครอบครัว สังคม ค้านึงถึงความปลอดภัย และปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยเสมอ หรือ
อาจเรียกได้ว่ามีนิสัยอุตสาหกรรม  
   1.6 ความมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั ง (Mindful) 
   1.7 มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ ต่องานที่ท้า ต่อองค์กร รักงาน ภูมิ ใจในอาชีพตน เช่ือมั่นว่าการเรียน
อาชีวศึกษา ท้าให้มีชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในอาชีพ บรรลุเป้าหมายที่ต้องการในชีวิต สามารถประกอบอาชีพอิสระได้     
เป็นเจ้าของกิจการได้  
 2. ด้านการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 
   2.1 หลักสูตรที่สอดคลอ้งกับสภาพแวดล้อมของชุมชนที่ตั งสถานศึกษา มีความยืดหยุ่นสามารถพัฒนา
หลักสูตรให้มีการบูรณาการได้ทันเทคโนโลยี เช่น ตลาดแรงงานต้องการช่างซ่อมบ้ารุงรถไฟฟ้า ก็สามารถน้าหลักสูตร
หลายๆ หลักสูตรน้ามาแยกตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของหลักสูตร (การวิเคราะห์) แล้วน้ามารวมเป็นหลักสูตรใหม่ (การ
สังเคราะห์) ท่ีตลาดแรงงานต้องการได้อย่างรวดเร็วทันเวลา โดยยังยึดหลักเน้นการปฏิบัติไว้เสมอ  
   2.2 ความทันสมัยของเครื่องมือและวัสดุ ความพร้อมของวัสดุ สื่อการเรียน นอกเหนือจาก
สถานศึกษาจัดซื อเองแล้ว การเรียนแบบความร่วมมือสามารถน้ามาใช้ได้อีกด้วย 
   2.3 กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อจะน้าไปสู่ความส้าเร็จ ให้ครอบคลุมพฤติกรรมที่
ต้องการให้เกิด เช่น การบูรณาการวิธีสอนหลายๆ แบบในรายวิชาเดียว การใช้ผู้สอนร่วมกันในรายวิชาเดียว การใช้
โครงการเป็นฐาน (Project-Based Learning) การใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน (Computer-Based Instruction) การท้า
วิจัย 5 บทประกอบชิ นงานหรือโครงการ เป็นต้น 
   2.4 การเรียนรู้ต่อเนื่องและตลอดชีวิต มีความหลากหลายในการเรียนอาชีวศึกษา นอกจากจ้านวน
รายวิชา สาขาวิชาแล้ว ระบบการเรียนต้องหลากหลายและเข้าถึงได้ง่ายอีกด้วย เช่น การเรียนระบบทวิภาคี การเทียบ
โอนประสบการณ์ การเรียนทางไกล การเรียนด้วยระบบ e – learning ด้วย 
   2.5 ท้าความเข้าใจ เข้าถึง เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ 
นักศึกษา ผู้ปกครองนักศึกษา ในการเรียนแบบความร่วมมือในและนอกระบบโรงเรียน เช่น ระบบทวิภาคี ระบบเทียบ
โอนประสบการณ์ ในหลักการ วิธีการ การวัดผลและประเมินผล เพื่อให้อาชีวศึกษา 4.0 มีการเรียนแบบทวิภาคีที่สมบูรณ์ 
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 3. ด้านครูผู้สอน ประกอบด้วย  
   3.1 คุณลักษณะของครูอาชีวศึกษา 4.0 ต้องเป็นผู้ท้างานเชิงรุกอยู่เสมอ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 
แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา ประเมินความต้องการของผู้เรียน วางแผนและจัดเตรียมการสอน การจัด
กระบวนการเรียนรู้ ใช้จิตวิทยาการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่ผู้เรียนเสมอ มีสมรรถนะในหน้าที่หลัก และสมรรถนะ
ความเช่ียวชาญในวิชาชีพ มีจรรยาบรรณต่อตนเอง ต่อวิชาชีพ และต่อผู้รับบริการ (อร่ามศรี อาภาอดุล.  2554:           
209 – 211) นอกจากนั นยังต้องมีความรู้ความสามารถในการแนะแนว การช่วยเหลือนักเรียนด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ สามารถเลือกใช้วิธีสอนที่หลากหลายตามความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
   3.2 ประสบการณ์วิชาชีพ มีระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะสาขาอย่างชัดเจน และเข้มข้น      
โดยส่งเข้าฝึกงาน ในสถานประกอบการเสมือนจริง เพื่อให้สามารถสอนแบบการเน้นปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย
เป็นส้าคัญ ได้รับการพัฒนาวิชาชีพตนอย่างต่อเนื่อง โดยให้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ และคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อน้าไปใช้
แก้ปัญหางาน และพัฒนางาน 
   3.3 ทัศนคติในอาชีพครู ควรได้รับค่าตอบแทนและสวัสิการที่เหมาะสมตามเกณฑ์ความสามารถ     
ทั งครูอาชีวศึกษาในภาครัฐและเอกชน 
   3.4 คุณภาพครูอาชีวศึกษา วัดคุณภาพเชิงประจักษ์ จากประสบการณ์ในวิชาชีพนอกเหนือไปจาก   
วุฒิการศึกษา 
 4. ด้านความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องได้ รับความร่วมมืออย่างจริงจังจากสถาน
ประกอบการ หน่วยงานต่างๆ ทั งในและต่างประเทศ ให้สามารถมีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน มีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน 
รวมถึงการสนับสนุนเครื่องมือ ขยายความร่วมมือสู่ตลาดแรงงานและการค้าเสรีทั งในและนอกประเทศ โดยมีข้อตกลง
ระหว่างรัฐต่อรัฐ หรือกฎหมายรับรองในกรณีความร่วมมือภายในประเทศ  
 5. มาตรฐานการอาชีวศึกษา ตัวชี วัดที่ส้าคัญคือ ผลผลิตจากการอาชีวศึกษาที่ได้รับการตอบรับหรือความพึง
พอใจที่มีต่อผู้ส้าเร็จการศึกษานั น โดยใช้เครื่องมือที่ส้าคัญ คือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การทดสอบ
มาตรฐานสมรรถนะแห่งชาติ การก้าหนดคุณวุฒิวิชาชีพ ในรูปของคณะกรรมการ ทั งผู้ผลิต ผู้น้าไปใช้ และผู้ก้าหนด
นโยบายด้านพัฒนาแรงงานท่ีเชื่อมโยงกับนานาชาติ 
 6. การสนับสนุนของรัฐบาลที่ส่งผลต่อการอาชีวศึกษา คือ งบประมาณรัฐควรจัดสรรงบประมาณในปริมาณที่
เหมาะสมอย่างแท้จริง มีการวิจัยหาตัวเลขท่ีใช้จริงที่ส่งผลถึงผู้เรียนและผลงาน แทนการค้านวณค่าหัวนักเรียนรายบุคคล
เช่นปัจจุบัน ในการอุดหนุนเงินแก่การศึกษาเอกชนควรแยกเป็นส่วนถึงผู้เรียน และส่วนอื่นๆ อย่างชัดเจน แทนการระบุ
เป็นประเภทเงินตามระบบบัญชีราชการ อาจท้าให้ผู้เรยีนเสียโอกาสได้ ทั งนี โดยมีนโยบายก้าหนดทิศทางอาชีวศึกษาอย่าง
ชัดเจน ก้าหนดสักส่วนการรับผู้เรียนสายสามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษาที่เป็นจริงสามารถปฏิบัติได้จริง ตามศักยภาพที่
มี ภายหลังจากมีการรวมอาชีวศึกษาเอกชนเข้าไปไว้ในความดูแลของส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแล้ว       
ควรด้าเนินให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั งโอกาสของครูผู้สอนและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 7. ค่านิยมในการเรียนอาชีวศึกษา จากการที่มีผู้เรียนสายสามัญมากกว่าสายอาชีวศึกษา ส่งผลต่อสภาพการ
ขาดแคลนแรงงานฝีมือ การแก้ไขเกิดขึ นได้จากความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั งภาครัฐ สื่อมวลชน สถานประกอบการ 
รวมถึงผู้เรียนเองด้วย โดยเปลี่ยนความคิดจากการยกย่องปริญญาบัตรหรือวุฒิบัตร ควบคุมค่าใช้จ่ายการเรียนอาชีวศึกษา
ให้อยู่ในกรอบการจ่ายที่ผู้ปกครองยอมรับได้ โปร่งใสและตรวจสอบได้ แสดงให้เห็นประจักษ์ถึงความส้าเร็จของคนท้างาน
ให้สังคมได้รับทราบ  
 8. ด้านการบริหารจัดการ 
   8.1 ส่วนกลางท้าหน้าที่ก้ากับดูแลนโยบายและประเมินคุณภาพ เมื่อให้เกิดความสมดุลในการบริหาร
จัดการระหว่างชุมชนกับนโยบายของรัฐ กระจายอ้านาจการบริหารงานสู่สถาบันอาชีวศึกษา ตามขนาดของพื นที่แต่ละ
พื นที ่
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   8.2 สถาบันการอาชีวศึกษามีหน้าที่ด้าเนินการจัดการศึกษาและพัฒนาอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษา 
จนถึงระดับปริญญาตรี จัดสร้างศูนย์ผลิตสื่อการเรียนการสอนอาชีวศึกษาตามความเหมาะสมของแต่ละพื นที่ เพื่อให้
หลักสูตรเกิดความยืดหยุ่น หลากหลาย สามารถเรียนได้ทั งเต็มเวลา นอกเวลา และทางไก 
   8.3 สถานศึกษาอาชีวศึกษาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ทั งสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ให้อยู่ในการ
ก้ากับดูแลขึ นอยู่กับชุมชน เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษาทั งในห้องเรียน และการศึกษาในสถานประกอบการ      
ให้มีการแข่งขันกันระหว่างสถานศึกษา 
   8.4 การจัดซื อจัดจ้าง และการบริหารบุคคล เป็นหน้าที่ของสถานศึกษา และส่งเสริมการท้างานแบบ
มีส่วนร่วม 
 
สรุป  
 จากความเกี่ยวข้องเพื่อปรับกระบวนทัศน์การอาชีวศึกษาตามที่เสนอมานั น จะส่งผลต่อการปรับการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษา ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และโรงฝึกงานอาชีวศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ นก่อ
ประโยชน์แก่ผู้ส้าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาและผู้เกี่ยวข้องมากขึ น ซึ่งแนวทางที่น้าเสนอนี สามารถน้าไปปฏิบัติได้ เพื่อให้
สังคมอาชีวศึกษาไทยก้าวสู่วาระไทยแลนด์ 4.0 และมีส่วนร่วมกันพัฒนาชาติของเราให้พ้นจากกับดักประเทศรายได้ปาน
กลาง ความเหลื่อมล ้า และความไม่สมดุลของการพัฒนา โดยมีแนวคิดส้าคัญคือ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีเน้นการ
สร้างความเข้มแข็งจากภายใน เช่ือมโยงไทยสู่ประชาคมโลก เปลี่ยนกระบวนการพัฒนาประเทศจากการปักช้า ไปสู่การ
สร้างรากแก้วโดยปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่เคยพึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอกเป็นหลักไปสู่การพึ่งพาตนเองโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม ถึงแม้ว่าทุกภาคส่วนให้ความส้าคัญ และห่วงใยคุณภาพผู้ส้าเร็จการศึกษาจากอาชีวศึกษา        
และขณะนี จะมีการขับเคลื่อนให้ผู้ส้าเร็จการศึกษาได้บรรลุเป้าหมายอยู่แล้วก็ตาม แต่เนื่องจากมีหน่วยงานที่ด้าเนินการ
จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษามีหลากหลาย จึงควรมีการก้าหนดนโยบายแห่งชาติในการสร้างเอกภาพการท้างานโดย
ร่วมมือกันและต่อเนื่องในการก้าหนดคุณสมบัติผู้ส้าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา รัฐควรสร้างความภาคภูมิใจในการเรียนสาย
อาชีพ ให้เกิดขึ นในสังคมอย่างยั่งยืน และเตรียมบุคลากรที่เช่ียวชาญในแต่ละระดับ ตั งแต่ผู้ปฏิบัติการ ผู้บริหา รระดับ
ต่างๆ และเครือข่ายในตลาดแรงงานอย่างยั่งยืน ด้วยการจัดการเรียนการสอนโดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ     
ซึ่งเป็นความจ้าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั นการสร้างความเข้าใจของผู้ก้าหนดนโยบาย ผู้ปฏิบัติงาน และสถานประกอบการเป็น
ความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการวางยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน โดยระมัดระวังมิให้การเรียนการสอนอาชีวศึกษาตอบสนอง   
เพียงตลาดแรงงานเท่านั น ต้องด้าเนินการให้ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างแท้จริง 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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คุณลกัษณะครูที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
THE CHARACTERISTECS AS PERCEIVED BY STUDENTS 

 
นางสาวสุกัญญา มหาวงศ์ 

Miss Sukanya Mahawong 
 
บทคัดย่อ 
 ครูนั้นถือว่าเป็นอาชีพท่ีมีความส าคัญเป็นอย่างมากในอันดับต้นๆที่มีต่อประเทศ เพราะอาชีพครูเป็นอาชีพที่มีหน้าที่
ขัดเกลาอบรมสั่งสอนคนให้เป็นคน และคนเหล่านั้นที่ถูกสั่งสอน ปลูกฝังในเรื่องต่างๆ  ถูกพัฒนาในด้านต่างๆ ให้กลายเป็น
บุคคลที่มีศักยภาพในการไปพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป โดยการที่จะท าให้บุคคลนั้นได้รับการอบรมสั่งสอนอย่าง
สมบูรณ์แบบนั้นต้องเริ่มจากตัวครู ผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงต่อนักเรียนในขณะที่อยู่ในโรงเรียน ในปัจจุบันมีครู หลายแบบ 
หลายประเภทซึ่งแตกต่างกันในด้านบุคลิกภาพ อุปนิสัย จึงมีครูที่มีรูปแบบการสอน ให้การอบรมเรียนรู้ขัดเกลานักเรียนที่
แตกต่างกันออกไป ดังนั้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์และบุคลิกภาพที่ดีของครูนั้นจึงเป็นสิ่งแรกที่ควรมีต่อนักเรียน ที่มีความ
คาดหวังให้ครูมีบทบาทหน้าที่ส าคัญและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นแบบอย่างและเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนา
ประเทศและพลเมืองของชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า 
 
ค าส าคัญ : คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
 
ABSTRACT 

Teachers are considered a career with the focus very much on top of the country. The teaching 
profession is a profession that has taught people to be refined. And those who are taught. Cultivate 
issues Was developed in various fields To become an individual with potential for developing countries 
to make further progress. In order to make that person has been taught so perfectly, it must start from 
the teacher. The direct interaction with the students while in school. Teachers today have many different 
types, which differ in personality traits are teachers whose teaching style. Providing training, learning 
.Polish students are barred. So desirable characteristics and personality of a good teacher is a good first 
step toward students. Teachers are expected to have an important role and have desirable attributes for 
a role model and is an important mechanism in the development of the country and the citizens of the 
nation is making progress. 
 
Keywords : Desirable 
 
บทน า 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ท่านได้พระราชทานพระราชด าริเกี่ยวกับครูไว้น่าสนใจมาก         
“ครูเป็นผู้ที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสติปัญญาของเยาวชนในชาติ ครูเป็นบุคคลที่ส าคัญและมีความหมายอย่างมาก
ต่อกระบวนการให้การศึกษาเพราะถ้าปราศจากครูซึ่งเป็นผู้สอนการศึกษาหาความรู้ของเยาวชน จะมีความยากล าบากขึ้นต้อง
ใช้เวลานานมากในการเรียนรู้ แต่ถ้าได้ครูผู้สอนที่ดีความตั้งใจสอนและมีความรู้ดี มีวิธีการถ่ายทอดที่เหมาะสมย่อมจะช่วยให้
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การศึกษาบรรลุเป้าหมายได้สะดวกรวดเร็วและง่ายขึ้น” ซึ่งแนวพระราชด ารินี้ สอดคล้องกับมาตรา 4 ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ให้ความหมายของครู ว่า “ครูเป็นบุคลากรวิชาชีพ ซึ่งท าหน้าที่หลักทางการศึกษาด้านการ
เรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน” นอกจากนี้สมัชชาเด็กให้
ความเห็นเกี่ยวกับครูที่พวกเขาต้องการว่า “คือ ครูที่ใจดี มีเหตุผล มีศีลธรรม ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย มีความมั่นใจในตัวเอง 
พร้อมท่ีจะเป็นท่ีปรึกษาให้ค าแนะน าไม่ล าเอียง ไม่ข่มขู่แต่คอยเอาใจใส่ดูแลให้ก าลังใจ ไม่ลงโทษด้วยวิธีรุนแรง ไม่ใช้อารมณ์ มี
วิธีการสอนที่สนุกสนาน ไม่สอนเร็วหรือช้าเกินไป ไม่ให้งานมาก และครูจะต้องมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส เป็นกัลยาณมิตรกับ
เด็ก” อาชีพครูนัน้ถือว่าเป็นอาชีพท่ีมีความส าคัญเป็นอย่างมากในอันดับต้นๆที่มีต่อประเทศ ไม่น้อยไปกว่าอาชีพต ารวจ ทหาร
ที่คอยปกป้องรักษาบ้านเมืองหรือในบรรดาอาชีพอ่ืนๆทั้งหมด เพราะอาชีพครูเป็นอาชีพที่มีหน้าที่ขัดเกลาอบรมสั่งสอนคนให้
เป็นคน และคนเหล่านั้นที่ถูกสั่งสอน ปลูกฝังในเรื่องต่างๆ ถูกพัฒนาในด้านต่างๆ ให้กลายเป็นบุคคลที่มีศักยภาพในการไป
พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป โดยการที่จะท าให้บุคคลนั้นได้รับการอบรมสั่งสอนอย่างสมบูรณ์แบบน้ันต้องเริ่มจากตัว
ครู ผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงต่อนักเรยีนในขณะที่อยู่ในโรงเรยีน ในปัจจุบันมีครู หลายแบบ หลายประเภทซึ่งแตกต่างกันในด้าน
บุคลิกภาพ อุปนิสัย จึงมีครูที่มีรูปแบบการสอน ให้การอบรมเรียนรู้ขัดเกลานักเรียนที่แตกต่างกันออกไป และผู้ที่เลือก
ประกอบในอาชีพนี้ ส่วนใหญ่มักจะมองข้ามความส าคัญและไม่ให้ความส าคัญกับอาชีพนี้เท่าที่ควร  จึงมีบุคคลบางส่วนที่
ประกอบอาชีพน้ีและไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู และในแต่ละบุคลิกภาพของครูนั้นย่อมสร้างผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียนรู้ของนักเรียนได้ไม่เท่ากัน และยิ่งเป็นโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ ย่อมรวมไปด้วย ครู และ นักเรียน ท่ีมาจากต่างสถานท่ี ต่าง
อุปนิสัยมาอยู่รวมกัน ดังนั้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์และบุคลิกภาพท่ีดีของครูนั้นจึงเป็นสิ่งแรกท่ีควรมีต่อนักเรียน ที่มีความ
คาดหวังให้ครูมีบทบาทหน้าที่ส าคัญและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นแบบอย่างและเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนา
ประเทศและพลเมืองของชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งทางด้านคุณธรรม ความรู้       
และความสามารถต่าง ๆ  

 
ความหมายของค าว่าครู  

ค าว่า ครู ซึ่งแต่เดิม มีรากศัพท์มาจากค าว่า “ คุรุ – ครุ ” ในภาษาบาลีและสันสกฤต ซึ่งแปลว่า ผู้มีความหนักแน่น , 
ผู้ควรศิษย์เคารพ, ผู้สั่งสอน ซึ่งก็คล้ายคลึงกับความหมายในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ฉบับพุทธศักราช 2525 ที่ว่า        
“ ครู ” คือ ผู้สั่งสอนศิษย์ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ ได้แก่ผู้ที่ท าหน้าท่ีสั่งสอนให้การศึกษาแก่ผู้อื่น 

และในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (จีระ งอกศิลป์.2551 : 9)ได้ให้ความหมายของค าว่า ครู      
ได้ดังนี้ ครูหมายความว่า บุคลากรวิชาชีพ ซึ่งท าหน้าท่ีหลักทางด้านการสอนในสถานศึกษาหลักทั้งของรัฐและเอกชน 

นอกจากน้ี แนวคิดทางปรัชญาในลัทธิต่าง ๆ ก็ได้ให้ความหมายของค าว่า ครู ไว้เช่นกัน ดังนี้ 
1. ลัทธิจิตนิยมถือว่า ครู คือแม่พิมพ์ยกให้ครูเป็นผู้อาวุโสและมีวุฒิภาวะสูงกว่านักเรยีนต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีทั้งด้าน

วุฒิปัญญา และบุคลิกภาพ 
2. ลัทธิสัจนิยมหรือวัตถุนิยม ถือว่าครูคือผู้สาธิตสามารถแสดงให้เห็นถึงความจริงของโลก ประหนึ่งว่านักโฆษณา 

หรือ มัคคุเทศก์ 
3. ลัทธิโทมัสนิยมใหม่ ถือว่า ครู คือ ผู้รักษาวินัยทางความคิด เป็นเสมือนนายทางปัญญาหรือผู้อ านวยการฝึกฝน

ทางปัญญาและความคิดเป็นพิธีกรทางปัญญา หรือเป็นผู้พัฒนาอ านาจทางความคิดนั่นคือ ครูจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถใน
การให้เหตุผลมีความเช่ือมั่นและมีความจ าดี 

4. ลัทธิประสบการณ์นิยมถือว่า ครูเป็นเสมือนผู้อ านวยการโครงการวิจัยเป็นเพียงผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียน
ของนักเรียน ครูมิใช่ตัวกลางหรือผู้น าสาร แต่อยู่ในฐานะผู้ดูแลให้แต่ละคนด าเนินงานไปสู่เป้าหมาย 

5. ลัทธิอัตถิภาวะนิยมถือว่า ครูคือผู้คอยกระตุ้น หรือ ยั่วยุเป็นผู้ปลุกให้นักเรียนตื่นขึ้นมาเพื่อให้เห็นตัวเอง       
ป้อนค าถามให้คิด เพื่อให้นักเรียนกระตือรือร้นและเกิดความส านึกโดยไม่ล้อมตัวเองไว้ในกรอบของสังคม 
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สรุปความหมายของครูในทัศนะต่าง ๆ สรุปได้ว่า ครู คือ แม่พิมพ์ที่ส าคัญ เพราะจะต้องหล่อหลอม ให้มีความรู้ใน
วิชาการต่าง ๆ มีคุณธรรมความดี และมีสติปัญญาเพื่อที่ศิษย์ จะได้น าความรู้ความคิดและคุณธรรมที่ครูถ่ายทอดไปเป็น
แนวทางในการด ารงชีวิตในสังคมต่อไปในอนาคต ดังนั้น ครูจึงควรประพฤติตนและปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีความรู้ดี  มีคุณธรรม
และมีสติปัญญาเพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ต่อไป 
 
ความส าคัญของครู 

จากอดีตที่ผ่านมา ครูมีความส าคัญต่อสังคมมากมาย จนกระทั่งสังคมยกย่องให้ครูเป็น ปูชนียบุคคล, เป็นพ่อแม่คนที่
สองของศิษย์ เพราะนอกจากครูจะคอยสั่งสอนอบรมวิชาความรู้ต่าง ๆ แล้วครูจะต้องคอยดูแลเอาใจใส่ต่อสุขทุกข์ของศิษย์ 
ความเจริญก้าวหน้าของศิษย์และคอยปกป้องมิให้ศิษย์กระท าความช่ัวต่าง ๆ อีกด้วย งานของครู เป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์
เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ ความดี และความสามารถทุกๆด้านแก่ศิษย์ เพื่อช่วยให้สามารถด ารงตนเป็นคนดี มีอาชีพ
เป็นหลักฐาน และเป็นประโยชน์แก่สังคม เพื่อความส าเร็จ ความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นตลอดชีวิต จะเห็น
ได้ว่าครูไม่ใช่บุคคลธรรมดาแต่ครูเป็นบุคคลที่มีความส าคัญต่อสังคมและประเทศชาติอย่างยิ่งเพราะครูเป็นทั้งผู้สร้าง  และผู้
ก าหนดอนาคตของเยาวชน สังคมและประเทศชาติ ให้พัฒนาไปในทิศทางที่ต้องการและถูกต้องแต่ความคาดหวังที่หลายฝ่าย
หวังไว้กับครู จะส าเร็จได้ก็ต้องข้ึนอยู่กับความรบัผิดชอบ ความตั้งใจจริง ความเสียสละ ความเอาใจใส่ ความอดทน ในการที่จะ
อบรมสั่งสอนศิษย์ของครูนั่นเอง 
 
บทบาทและหน้าที่ของครู 

ในสภาพปัจจุบัน ครูนับว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติเพราะครูมีหน้าที่ต้อง     
พัฒนาคน พัฒนาความคิด พัฒนาความรู้ และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เยาวชนของชาติ เพื่อท่ีพวกเขา จะได้เป็นคนที่มี
คุณภาพของสังคมต่อไป ดังนั้นจึงได้ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของครูไว้ดังน้ี 

1. ครูจะต้องเป็นนักวิจัย เก็บข้อมูลให้ละเอียดว่าปัญหาสังคมในปัจจุบันมีอะไรที่ครูจะต้องร่วมมือแก้ไข 
2. ครูต้องเป็นนักวิเคราะห์ เมื่อหาข้อมูลมาพร้อมก็น าปัญหาเหล่านั้นมาวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาให้ละเอียด 
3. ครูต้องเป็นนักวิจารณ์ทั้งปัญหาของตนเอง ของนักเรียนและสังคมด้วยวิธีจิตวิทยาเพื่อความกระจ่างของปัญหา 

ครูจะต้องเป็นคนกล้าที่จะแสดงว่า ครูเข้าใจปัญหาและพร้อมที่จะแก้ปัญหา 
4. ครูจะต้องมีความสามารถน าคุณค่าของบทเรียนมาเปน็ตัวเชื่อมโยงผสมผสานให้เกิดการแก้ไขปัญหาในสังคมอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
สรุปได้ว่า ครูจะต้องท าทุกวิถีทาง เพื่อที่จะท าให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทุกด้าน มีความก้าวหน้า ทั้งทางด้านความรู้ 

สติปัญญา และคุณธรรม ประพฤติตนเป็นคนดีของสังคม แต่สิ่งที่หวังจะเป็นจริงได้ ครูจะต้องพัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถด้านการสอน เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนดี เป็นที่น่าเคารพนับถือ รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดี         
แก่เยาวชนและสังคมเสียก่อน จึงจะได้ชื่อว่าเป็นครูได้เหมาะสมกับบทบาทและหน้าท่ี 
 
จรรยาบรรณครู 

จรรยาบรรณครู หมายถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับความประพฤติหรือการปฏิบัติตนของผู้ประกอบวิชาชีพครู  เพื่อรักษา
หรือส่งเสริมเกียรติคุณขื่อเสียงและฐานะของความเป็นครูไทย ได้มีบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรและกฎหมายรองรับเป็นครั้ง
แรก เมื่อ พ.ศ.2506 โดยอาศัยอ านาจบังคับของพระราชบัญญัติครู พ.ศ.2488 ที่ก าหนดให้คุรุสภาเป็นสถาบันผู้ออกระเบียบ
ข้อบังคับได้ เรียกว่า ระเบียบประเพณีของครู ว่าด้วยจรรยาบรรณครู 10 ข้อ และระเบียบว่าด้วยวินัยครู 10 ข้อ จนกระทั่ง   
ปี พ.ศ.2539 คุรุสภาได้ปรับปรงุข้อบังคับเกี่ยวกับจรรยาบรรณของครูขึ้นใหม่ โดยตัดข้อความที่มีลักษณะเป็นวินัยออกไปเหลือ
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เพียงบทบัญญัติที่มีลักษณะเป็นจริยธรรมหรือจรรยาบรรณ เรียกว่า  ระเบียบคุรุสภาว่าด้วย จรรยาบรรณครู พ.ศ.2539      
โดยประกาศใช้ตั้งแต่ วันท่ี 7 พฤษภาคม 2539 มีทั้งหมด 9 ข้อ ดังนี ้

1. ครูต้องรักศิษย์และเมตตาศิษย์  โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริม  ให้ก าลังใจในการศึกษาแก่ศิษย์          
โดยเสมอหน้า 

2. ครูต้องอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้แก่ศิษย์อย่างเต็มความสามารถ
ด้วยความบริสุทธ์ิใจ 

3. ครูต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ท้ังทางกาย วาจา และจิตใจ 
4. ครูต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์ 
5. ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ  และไม่ใช้ศิษย์กระท า    

การใด ๆ อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ 
6. ครูย่อมพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการเศรษฐกิจ 

สังคมและการเมืองอยู่เสมอ 
7. ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู 
8. ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์ 
9. ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นผู้น าในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทย 

 
คุณธรรมของครู 

คุณธรรมของครู หมายถึง คุณสมบัติที่เป็นความดี ความถูกต้องเหมาะสม ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของผู้เป็นครูและเป็น
แรงผลักดัน ให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูกระท าหน้าที่ของครูได้อย่างสมบูรณ์ คุณธรรมของครูจ าแนกได้ดังนี้ 

1. มีความรู้เพียงพอและถูกต้องในระดับที่สอน 
2. รับฟังความคิดเห็นและเคารพเหตุผลของผู้อื่น 
3. พิจารณาคุณค่าของนักเรียนแต่ละคนด้วยเหตุผล 
4. ตัดสินหรือลงโทษนักเรียนอย่างมีเหตุผล 
5. ยืดหยุ่นต่อปัญหาต่าง ๆ และหาทางแก้ไขด้วยสันติวิธี 
6. มีความคิดริเริ่ม 
7. น าวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ปรับปรุงการท างานของตน 
8. มีความยุติธรรมไม่ล าเอียง 
9. มีอารมณ์มั่นคงและสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ตลอดเวลา 
10. ไม่คิดแสวงหาผลประโยชน์ทางวัตถุเกินความจ าเป็น 
11. ซื่อสัตย์สุจริตและจริงใจ 
12. ภูมิใจในความส าเร็จของตนเอง 
13. ให้เกียรติแก่เพื่อนร่วมอาชีพและบุคคลทั่วไป 
14. ไม่ดูหมิ่นศาสนาอ่ืน 
15. มีความกรุณาและสนใจเด็กเป็นรายบุคคล 
16. รักษาความลับของศิษย์ 

  17. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือนักเรียนตามสมควร 
18. เสียสละเพื่อประโยชน์ของสังคม 
19. ไม่อาฆาตพยาบาทศิษย์ 
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20. ให้ความไว้วางใจแก่ผู้ร่วมงาน 
คุณธรรมของครูทั้ง 20 ประการนี้ ผู้เป็นครูจะต้องรู้จักหยิบยกมาใช้เพื่อเป็นมรรคผลน าไปสู่ความส าเร็จแห่งอาชีพ 

และที่ส าคัญจะต้องน ามาใช้ควบคู่กันไปกับจริยธรรมของครูบนพื้นฐานแห่งอุดมคติและวิญญาณของครู 
 
คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ 

ความหมายของคุณลักษณะ ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า Attribute หมายถึง เครื่องแสดงสิ่งหนึ่งให้เห็นว่าต่างกับ
อีกสิ่งหนึ่ง (ราชบัณฑิตสถาน, 2538 ) การน าคุณลักษณะมาใช้กับครูเป็นคุณลักษณะของครูไทยที่พึงประสงค์จึงน่าจะ 
หมายถึง เครื่องที่จะแสดงให้เห็นถึงการเป็นครูที่สังคมต้องการที่จะช่วยพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพได้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการของสังคม  
 
คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตามแนวคิดต่าง ๆ 

 คุณลักษณะของครูไทยท่ีพึงประสงค์จ าแนกตามแนวคิดต่างๆ ได้ ดังนี้ 
 1. คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตามแนวคิดพุทธศาสนา พระธรรมปิฎก (จีระ งอกศิลป์.2551 : 34) กล่าวว่า

คุณลักษณะของครูตามแนวคิดพุทธศาสนามีดังนี้ 
  1.1 เป็นกัลยาณมิตร ประกอบด้วยคุณลักษณะ 7 ประการคือ  
      - ปิโย น่ารัก คือ การเข้าถึงจิตใจ สร้างความรู้สึกสนิทสนมเป็นกันเองชวนให้ผู้เรียนอยากเข้าไป

ปรึกษาไต่ถาม ครูจึงต้องตั้งอยู่ในพรหมวิหาร 4 ได้แก่ มีเมตตา คือ ความปรารถนาดีต่อศิษย์และช่วยเหลือให้ศิษย์เป็นสุข และ
เจริญก้าวหน้าท้ังทางด้านวิชาการและการด าเนินชีวิต คอยระวังมิให้ศิษย์ตกอยู่ในความประมาท เช่น เกียจคร้านในการเรียน
หรือเที่ยวเตร่เสเพล ศิษย์ที่ได้รับความเมตตาจากครูย่อมส านึกในความดีของครูและเกิดความเคารพรักอย่างจริงใจ มีกรุณา 
คือความสงสารเอ็นดูศิษย์ อยากช่วยเหลือให้พ้นจากความทุกข์ความใฝ่รู้ มีมุทิตา คือ การช่ืนชมยินดีเมื่อศิษย์ได้ดี ยกย่องเชิดชู
ให้ปรากฏเป็นการให้ก าลังใจและช่วยให้เกิดความภูมิใจในตนเอง พร้อมที่จะปฏิบัติตามค าแนะน าของครูมากยิ่งขึ้น            
และมีอุเบกขา คือ วางตัวเป็นกลางอยู่ในความยุติธรรมไม่ล าเอียง ไม่มีอคติ 

      - ครูน่าเคารพ คือ มีความประพฤติสมควรแก่ฐานะ ท าให้รู้สึกอบอุ่นใจ เป็นที่พึ่งได้ และปลอดภัย ครู
ต้องมีคุณสมบัติ 5 ประการ ได้แก่ ศรัทธาพละ คือ ความเช่ือในทางที่ชอบ เช่น เชื่อว่าท าดีได้ดี ท าช่ัวได้ช่ัว ความเช่ือเช่นนี้เมื่อ
ได้เกิดขึ้นในใจแล้วจะเป็นพลังต้านฝ่ายอกุศล ความไม่มีศรัทธา ไม่ให้เกิดขึ้นในใจ วิริยะพละ คือ ความเพียรในทางที่ชอบ 
เพียรเลิกละความช่ัว เพียรระวังความช่ัวไม่ให้เกิดในสังคม เพียรท าความดีให้คงอยู่และเจริญยิ่ง ๆ ขึ้น สติพละ คือ ความระลึก
ได้มีความรู้สึกตัวในการกระท า การพูด การคิดให้รอบคอบ ความมีสติจะเป็นพลังต่อต้านความประมาทเลินเล่อ สมาธิพละ คือ 
ความมีใจจดจ่อแน่วแน่มั่นคงในสิ่งที่เป็นบุญกุศล พลังสมาธินี้จะเป็นก าลังต่อต้านความฟุ้งซ่านไม่ให้เกิดขึ้น และปัญญาพละ 
คือ ความรู้ รู้อะไรดีอะไรช่ัว อะไรควรท าอะไรควรละเว้น อะไรเป็นประโยชน์และอะไรไม่เป็นประโยชน์ ตลอดจนสามารถ
แยกแยะความถูกผิด เป็นต้น  

       - ภาวนีโย น่าเจริญใจ คือ มีความรู้จริง ทางปัญญา แท้จริง และเป็นผู้ฝึกฝนปรับปรุงตนอยู่เสมอ เป็น
ที่น่ายกย่องควรเอาอย่าง ท าให้ศิษย์เอ่ยอ้างและร าลึกถึงด้วยความซาบซึ้ง มั่นใจและภาคภูมิใจ  

      - วัตตา รู้จักพูดให้ได้เหตุผล คือ รู้จักช้ีแจงให้เข้าใจ รู้ว่าเมื่อไรควรพูดอะไร อย่างไรคอยให้ค าแนะน า
ว่ากล่าวตักเตือน เป็นท่ีปรึกษาท่ีดี  

     - วจนักขโม อดทนต่อถ้อยค า คือ พร้อมที่จะรับฟังค าปรึกษา ซักถาม แม้จุกจิก ตลอดจนค าล่วงเกิน
และค าตักเตือนวิพากษ์วิจารณ์ต่าง ๆ อดทนฟังได้ ไม่เบื่อหน่าย ไม่เสียอารมณ์  

      - คัมภีร์รัญจ กถัง กัตตา คือ สามารถให้ความกระจ่างในเรื่องที่สอน โดยอธิบายหรือช้ีแจงเรื่องต่างๆ 
ที่ยุ่งยากลึกซึ้งให้เข้าใจได้ และสอนศิษย์ให้ได้เรียนรู้เรื่องราวท่ีลึกซึ้งยิ่งข้ึน  
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       - โน จัฏฐาเน นิโยชเย คือ การแนะน าศิษย์ให้รู้จักในทางที่ถูกที่ควรไม่ชักจูงไปในทางที่เสื่อมเสีย    
หรือเรื่องเหลวไหลต่าง ๆ 

  1.2 ตั้ งใจประสิทธิ์ความรู้  โดยตั้ งตนอยู่ ในธรรมของผู้แสดงธรรม ที่ เรียกว่า ธรรมเทศกธรรม                 
5 ประการ คือ 

      - อนุบุพพิกถา สอนให้มีขั้นตอนถูกล าดับ คือ แสดงหลักธรรมหรือเนื้อหาตามล าดับความง่าย ยาก ลุ่ม
ลึก มีเหตุผลสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไปโดยล าดับ  

       - ปริยายทัสสวี จับจุดส าคัญมาขยายให้เข้าใจเหตุผล คือ ช้ีแจงยกเหตุผลมาแสดงให้เข้าใจชัดในแต่ละ
แง่แต่ละประเด็น เช่น ยกตัวอย่างต่าง ๆ ให้มองเห็นกระจ่างตามแนวเหตุผล   

      - อนุทยตา ตั้งจิตเมตตาสอนด้วยความปรารถนาดี คือ สอนเขาด้วยจิตเมตตา มุ่งจะให้เป็นประโยชน์
แก่ผู้รับค าสอน  

     - อนามิสันดร ไม่มีจิตเพ่งเล็งมุ่งเห็นแก่อามิส คือ สอนโดยไม่มุ่งที่ตนจะได้ลาภ สินจ้าง หรือ
ผลประโยชน์  

      - อนุปหัจจ์ วางจิตตรงไม่กระทบตนและผู้อื่น คือ สอนตามหลักตามเนื้อหา มุ่งแสดงอรรถ แสดงธรรม 
ไม่ยกตน ไม่เสียดสีข่มขี่ผู้อื่น 

  1.3 ด าเนินลีลาครูทั้งสี่ เป็นความสามารถของนักสอน ดังนี้  
      - สันทัสสนา การศึกษาและความเป็นครูไทย : บทที่ 1 ความหมาย ความมุ่งหมายและความส าคัญ

ของการศึกษาช้ีให้ชัด จะสอนอะไร ก็ช้ีแจงแสดงเหตุผล แยกแยะ อธิบายให้ผู้ฟังเข้าใจแจ่มแจ้ง ดังจูงมือไปดูให้เห็นกับตา  
      - สมาทปนา ชวนให้ปฏิบัติ คือ สิ่งใดควรท าก็บรรยายให้มองเห็นความส าคัญและซาบซึ้งในคุณค่า 

เห็นสมจริงจนผู้ฟังยอมรับ อยากลงมือท าหรือน าไปปฏิบัติ  
       - สมุตเตชนา เร้าให้กล้า คือ ปลุกใจให้คึกคักเกิดความกระตือรือร้น มีก าลังใจแข็งขัน มั่นใจที่จะท าให้

ส าเร็จ ไม่กลัวเหน็ดเหนื่อยหรือยากล าบาก  
      - สัมปหังสนา ปลุกให้ร่าเริง คือ ท าบรรยากาศให้สนุกสนานสดชื่น แจ่มใส เบิกบานใจ ให้ผู้ฟังแช่มช่ืน

มีความหวัง มองเห็นผลดี และทางส าเร็จ 
  1.4 มีหลักตรวจสอบตามลักษณะการสอนของพระบรมครู 3 ประการ คือ 
      - สอนด้วยความรู้จริง ท าได้จริง จึงสอนเขา  
      - สอนอย่างมีเหตุผลให้เขาพิจารณาเข้าใจแจ้งด้วยปัญญาของเขาเอง และ 
       - สอนให้ได้ผลจริง ส าเร็จความมุ่งหมายของเรื่องที่สอนนั้น ๆ เช่น ให้เข้าใจได้จริง  เห็นความจริง     

ท าได้จริง น าไปปฏิบัติได้ผลจริง เป็นต้น 
  1.5 ท าหน้าที่ของครูต่อศิษย์ คือปฏิบัติต่อศิษย์ โดยอนุเคราะห์ตามหลักธรรมเสมือนเป็น ทิศเบื้องขวา 

ดังนี ้
      - แนะน าฝึกอบรมให้เป็นคนดี  
      - สอนให้เข้าใจแจ่มแจ้ง  
      - สอนศิลปวิทยาให้สิ้นเชิง  
      - ส่งเสริมยกย่องความดีงาม ความสามารถให้ปรากฏ  
      - สร้างเครื่องคุ้มภัยในสารทิศ ฝึกให้ศิษย์สามารถใช้วิชาเลี้ยงชีพและรู้จักด ารงตน ในอันที่จะด าเนิน

ชีวิตต่อไปด้วยดี 
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2. คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
จุดมุ่งหมายส าคัญที่สุดของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อต้องการปฏิรูปการศึกษา การบริหาร

และการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม 
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขท่ีเรียกว่า เก่ง ดี มีสุข(มาตรา 3) ส่วนการ
จัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา ตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (มาตรา 22) ทั้งนี้โดยต้อง
เน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมแต่ละระดับการศึกษา (มาตรา 23) 
ด้วยภาระมากมายดังกล่าว ครูควรมีคุณลักษณะดังนี้คือ (มาตรา 24) 

 1. มีความสามารถจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ ผู้เรียน โดยค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล การศึกษาและความเป็นครูไทย : บทที่ 1 ความหมาย ความมุ่งหมายและความส าคัญของ
การศึกษา 

 2. มีความสามารถฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อ
ป้องกันและการแก้ไขปัญหา 

 3. มีความสามารถจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการ
อ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 

 4. มีความสามารถจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้ง
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอัน พึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 

 5. มีความสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม คือการเรียน และอ านวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และมีความรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ 

 6. มีความสามารถจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง
และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนา ผู้เรียนตามศักยภาพ 

 7. มีความสามารถด้านสติปัญญา มีความรู้ดีทั้งในด้านความรู้ในวิชาการทั่วไปทันเหตุการณ์บ้านเมือง มีทักษะในการ
สอน สามารถสอนวิชาการที่ดีและถูกต้องแม่นย า ด้วยสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่น่าเรียน ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ที่
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ตลอดจนสามารถช้ีน าทางความคิดให้ผู้เรียนด าเนินชีวิตที่ถูกต้องสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

 8. มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ทั้งกายและใจ สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีให้นักเรียนผู้ปกครองตลอดจนประชาชนทั่วไป
รวมทั้งดูแลสุขภาพและการแต่งกายที่เรียบร้อยเหมาะกับกาลเทศะ กิริยาท่าทางสง่าผ่าเผย วาจาอ่อนหวาน มีระเบียบวินัย ได้
อย่างน่าเลื่อมใสและศรัทธา 

 9. มีความสามารถด้านอารมณ์ ครูต้องมีอารมณ์ที่มั่นคง สม่ าเสมอปรับตัวได้ดี มีความประพฤติดีประพฤติชอบ 
คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตาม แนวคิดของนักการศึกษาตะวันตก เฮสซอง และวีคส์  ( อ้างใน วันทนีย์  

อัมระนันท์.2551 : 54) กล่าวว่า คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์มีดังนี้ 
 1. เป็นผู้มีความรอบรู้ (Being knowledge able) การมีความรู้หรือความเข้าใจในวิชาการต่าง ๆ ซึ่งได้ศึกษาเล่า
เรียนมาเป็นอย่างดี มีความแม่นย าในวิชาการโดยเฉพาะวิชาที่สอนตลอดจนวิชาการอื่น ๆ ตามสมควร 
 2. เป็นผู้มีอารมณ์ขัน (Being humorous) การเป็นผู้ที่สามารถสอดแทรกความรู้สึกที่ท าให้ข าขันหรือสนุกสนานใน
การสอน อย่างไรก็ดีการมีอารมณ์ขันของครูจะต้องเป็นไปในการสร้างสรรค์ก่อให้เกิดค่านิยมที่ดี มิฉะนั้นแล้วจะเกิดผลเสียได้
เช่นกัน 
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 3. เป็นผู้มีความยืดหยุ่นผ่อนปรน (Being flexible) หมายถึง ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานการณ์ให้เหมาะสมกับการสอนได้ ครู จ าเป็นต้องรู้จักยืดหยุ่นในการอบรมสั่งสอน สามารถวางแผนการเรียน
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างดี 
 4. เป็นผู้มีความตั้งใจในการท างาน (Being upbeat) เป็นผู้มีความรักในตัวเด็กและยินดีในภารกิจทางการสอน จะไม่
มองว่าการสอนเป็นเพียงภารกิจที่มีต้องรับผิดชอบเท่านั้นแต่จะยินดีเมื่อได้สอน อุทิศเวลาให้กับงานท่ีท าอย่างเต็มที่ 
 5. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ (Being honest) ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นคุณลักษณะที่ส าคัญมากส าหรับผู้ที่เป็นครู ความ
ซื่อสัตย์จริงใจเป็นสิ่งท่ีท าให้ศิษย์เกิดความเช่ือถือไว้วางใจและมั่นใจที่จะปฏิบัติหรือกระท าตามค าสั่งสอนของครู 
 6. เป็นผู้มีความสามารถสร้างความชัดเจน (Being clear and concise) ความสามารถในการท าให้ผู้ที่สัมพันธ์ด้วย
เข้าใจได้รวบรัดชัดเจนนั้น เป็นเรื่องของความสามารถในการสื่อสารทั้งการใช้ภาษาพูดและภาษาเขียน นอกจากนี้การปฏิบัติ
หน้าท่ีการงานใด ๆ ก็ต้องปฏิบัติด้วยความชัดเจนโปร่งใส ถูกต้องตามหลักการและระเบียบตามแผนอันดี 
 7. เป็นคนเปิดเผย (Being open) คือ เป็นคนที่ไม่ท าตัวลึกลับ เจ้าเล่ห์ไม่หน้าไหว้หลังหลอก เต็มใจเปิดเผยให้ผู้อื่น
รับรู้ รู้จักยอมรับความคิดของผู้อื่นด้วยความเข้าใจ การกระท าของตนเสมอ 
 8. เป็นผู้มีความอดทน (Being patient) หมายถึง ความเป็นผู้มีความเพียรพยามหรือขยันขันแข็ง ส าหรับครูต้องมี
คุณสมบัติข้อนี้มากเป็นพิเศษ เพราะนอกจากจะเป็นผู้ที่อดทนในหน้าท่ีการสอนและงานอ่ืน ๆ แล้ว ยังต้องอดทนต่อพฤติกรรม
ต่าง ๆ ของนักเรียนอีกด้วย 
 9. เป็นแบบอย่างที่ดี (Being a role model) ครูควรเป็นบุคคลที่กระท าตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อศิษย์และสังคม 
เพราะนักเรียนต้องมีแบบอย่างที่ถูกต้องดีงามเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของตน ซึ่งครูย่อมเป็นผู้ใกล้ชิดและเป็นผู้ที่
นักเรียนไว้วางใจเป็นพ้ืนฐานอยู่แล้วครูจะต้องกระท าตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อศิษย์ทั้งในเวลาสอนและในการด าเนินชีวิต 
 10. เป็นผู้สามารถประยุกต์ทฤษฎีไปปฏิบัติได้ (Being able to relate theory to practice) การน าเอาความรู้ที่ได้
จากการศึกษาเล่าเรียนไปใช้ให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพนั้น บางครั้งสภาพการณ์จริงไม่เหมือนกับทฤษฎีที่เรียนมา ครูต้อง
สามารถประยุกต์ทฤษฎีไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 11. เป็นผู้มีความเช่ือมั่นในตนเอง (Being self confident) ความเช่ือมั่นในตนเองก็คือการกล้าตัดสินใจ โดย
สามารถเลือกวิถีทางที่ดีท่ีสุดในการแก้ปัญหาต่างๆ หรือวิถีทางที่ดีที่สุดในการกระท าต่างๆครูต้องสามารถพัฒนาความเช่ือมั่น
ในตนเอง โดยการสั่งสมประสบการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการสอนให้มากท่ีสุด ครูต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนสอนด้วย 
 12. เป็นผู้มีความสามารถในศิลปวิทยาการหลาย ๆ ด้าน (Being diversified) ครูที่ประสบความส าเร็จจะต้องมี
ความรู้และความสามารถในวิทยาการอื่น ๆ ด้วย ความรู้พิเศษเป็นความสามารถเฉพาะตัวที่จะช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ความรู้พิเศษ เช่น ความสามารถทางเครื่องยนต์กลไก ความรู้ในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ความสามารถ
ทางงานศิลปะ เป็นต้น 
 13. เป็นผู้แต่งกายเหมาะสมและมีสุขอนามัยส่วนบุคคลดี (Being well การศึกษาและความเป็นครูไทย: บทที่ 1 
ความหมาย ความมุ่งหมายและความส าคัญของการศึกษา groomed and having personal hygiene) ผู้ประกอบวิชาชีพครู
ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและสะดวกอยู่เสมอ สวมใส่เสื้อผ้าถูกกาลเทศะเหมาะสมกับความเป็นครู หรื อแต่งกายตาม 
รูปแบบที่ทางสถานศึกษาก าหนด นอกจากนี้สุขอนามัยส่วนบุคคลของครูก็เป็นสิ่งส าคัญทั้งสุขภาพทางร่างกายและจิตใจ 
สุขภาพของครูมีผลให้การสอนประสบความส าเร็จ ณัฐดนัย สุวรรณสถิตย์ (2553:56) กล่าวถึงคุณลักษณะของครูในอนาคต
ควรมีลักษณะดังนี้ 

 1. ต้องเป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศไปในตัวด้วย เป็นนักเทคโนโลยีที่ผสมผสานกับการศึกษาและสามารถเข้าถึง
แหล่งความรู้ใหม่ ๆ 

 2. ต้องเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาสากลภาษาเดียวที่จะช่วย ถอดรหัสความรู้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้ง
ปวงไม่ว่าจะเป็น อินเตอร์เน็ต มัลติมีเดีย หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นใด 
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 3. สามารถติดตามความก้าวหน้าในเทคนิควิธีการสอนต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลาในอนาคตอาจมี สภากาแฟอินเตอร์เน็ต
หรือ ชมรมครูอินเตอร์เน็ต ท่ีเปิดโอกาสให้ครู แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคนิคใหม่ ๆ ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 4. ต้องเป็นนักจิตวิทยาการเรียนรู้ ช้ันเลิศที่สามารถพัฒนาศิษย์ให้ก้าวทันความรู้และปรับตัวกับชีวิตใน 
ยุคโลกาภิวัตน์ได้ แนวคิดใหม่ ๆ ในวงการจิตวิทยาการเรียนรู้ เช่น แนวคิดเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ ( Emotional 
Intelligence) ในการเผชิญความเปลี่ยนแปลง ต่าง ๆ ของมนุษย์อาจกลายมาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาความสามารถ
ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ของคนในอนาคต 
 
สรุป 

คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ คือ พฤติกรรมที่ส่งผลต่อภาพพจน์ที่ดีของครูในสายตาของนักเรียนที่มองว่าครู คือ 
แม่พิมพ์ที่เป็นต้นแบบที่ดีของพวกเขาเป็นอย่างมาก เครื่องที่จะแสดงให้เห็นถึงการเป็นครูที่สังคมต้องการในการช่วยพัฒนา 
คุณภาพของคนได้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของสังคม คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ มีหลายแนวความคิด
สามารถน าไปประพฤติปฏิบัติเพื่อพัฒนาคน พัฒนางานการสอน และการศึกษาให้เจริญก้าวหน้าอันเป็นแนวทางที่เหมาะสมดี
งาม เช่น คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตามแนวคิดพุทธศาสนา คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตามแนวคิดของนักการศึกษา คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์
ตามแนวของนักการศึกษาตะวันตก ส่วน บทบาท หมายถึง การกระท าตามหน้าที่ที่บุคคลได้รับมอบหมายให้กระท า บทบาท
ของครูในปัจจุบันและอนาคต ควรมีบทบาทในการเป็นผู้น าทางวิญญาณ เป็นผู้น าทางด้านศีลธรรม จริยธรรมและค่านิยม การ
สร้างสันติสุขให้สังคม บทบาทในการสร้างเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพและบทบาทในการส่งเสริมวัฒนธรรมของชาติบทบาท
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของครูจึงเป็นภารกิจท่ีต้องท าตามกฎหมายหรือข้อตกลง จะช่วยให้ครูมีคุณสมบัติที่เช่ือถือได้  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับการอบรมในด้านต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัย    
เพื่อหาความรู้และพัฒนาการศึกษา  
 2. ควรจัดท าคู่มือปฏิบัติหรือเกณฑ์มาตรฐานช้ีวัดคุณภาพเกี่ยวกับบทบาทที่พึงประสงค์ของครู – อาจารย์         
และเผยแพร่ให้ครูได้ปฏิบัติตาม  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 บทค วาม วิ ช า ก า ร ฉบั บ นี้ ส า เ ร็ จ ล ง ไ ด้  ด้ ว ยค ว าม กรุณ าแล ะคว าม ช่ วย เ หลื อ เ ป็ น อย่ า งดี ยิ่ ง จ า ก 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มุสิกานนท์ ที่กรุณาให้ค าแนะน า เสนอแนะและตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง ด้วยความเอาใจใส่ตลอด
มาตั้งแต่ต้นจนเสร็จเรียบร้อย ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูงและขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตทุกท่านท่ีให้ความช่วยเหลือด้วยดี 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นทุกท่าน            
ที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้พร้อมแนวคิดและประสบการณ์ต่างๆ ให้แก่ผู้เขียน 
 ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ญาติพี่น้อง มิตรสหายและท่านอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวนามไว้ ณ ที่นี้ ที่ได้กรุณาให้
ความสะดวก ความร่วมมือ ข้อเสนอแนะและอื่นๆ ในการท าบทความครั้งนี้ 
 ท้ายสุดนี้คุณค่าทั้งหมดที่เกิดจากการเขียนบทความในครั้งนี้ ขอมอบเป็นเครื่องบูชาบุพการี และครู อาจารย์ทุกท่าน
ที่อยู่เบื้องหลังแห่งการวางรากฐานการศึกษาให้กับผู้เขียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
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การบริหารงานวิชาการอย่างมีคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน 
ในอ าเภอนาทม จังหวัดนครพนม 

The Quality Of Academic Administration Of The School 
Administrators In Nakhonpanom Province 

 
สุจิตรา พันธะมา 

Sujitra Pantama 
 
บทคัดย่อ 
 จากการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การบริหารงานวิชาการอย่างมีคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน 
ในอ าเภอนาทม จังหวัดนครพนม 2) ศึกษาแนวทางเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอ าเภอนาทม จังหวัด
นครพนม ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่โรงเรียนในอ าเภอนาทม จังหวัดนครพนม จ านวน 17 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย เป็นแบบสอบถามเกี่ยวมาตรฐานการบริหารงานวิชาการ การบริหารตามวัฏจักรคุณภาพของเดมิ่ง  
  กา ร วิ เ ค ร า ะห์ ข้ อมู ล จ ากแบ บสอบถ ามที่ เ ก็ บ ร วบ ร วม ไ ด้  น า ม า วิ เ ค ร า ะห์ โ ด ย ใ ช้ ค่ า ค ว าม ถี่  
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) และการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 
  ผลการวิจัยพบว่า 
 1. การบริหารงานวิชาการอย่างมีคุณภาพตามวัฏจักรคุณภาพ ของเดมิ่ง ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
  2. แนวทางพัฒนาจากข้อเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอ าเภอนาทม จังหวัดนครพนม คือ 
ในเรื่องของงานบริหารโดยฝ่ายบริหารต้องมีความเข้มแข็งในเรื่องการบริหารงานวิชาการให้มาก มีการนิเทศติดตามผล
อย่างเป็นระบบ ให้ครูมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการด้วยพรอ้มท้ังยังลดภาระงานอ่ืนนอกจากงานสอนให้น้อยลงด้วย  
 
ค าส าคัญ : การบริหารงานวิชาการ / ผู้บริหารโรงเรียน 
 
ABSTRACT 
 The purpose of this study : 1) to determine the condition of academic administration in the 
schools of Nathom district in Nakhonpanom province. 2) To require the suggestions of academic 
administration of the schools of Nathom district in Nakhonpanom province. The populations of this 
study were 17 schools of Nathom district in Nakhonpanom province. The research instruments were 
questionnaires with reliability 0.92 the and the questionnaires concerning the academic administration 
and the quality cycle of Deming. The data was analyzed by frequencies, percentage, means, standard 
deviation and the content analysis. 

The finding revealed as follower:  
1. The overall academic administration according to Deming’s cycle (PDCA) was rated at 

the highest level. 
2. The suggestions of academic administration in the school of Nathom district in 

Nakhonpanom Province were the administrators should be the leader of the academic 
by using the system of supervision, let the teachers participate in school-planning 
academic and reduce the teachers’ tasks to improve their teaching techniques. 

Keywords: Academic Administration / School Administrators  
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บทน า 
 การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาคนตลอดชีวิต ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องของทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ต้องตระหนักถึง
ความจ าเป็นในการพัฒนาคน และคุณภาพของคน โดยเห็นว่า คนเป็นท้ังเหตุ ปัจจัยและผลลัพธ์ที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนา
ประเทศ การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 จึงเน้นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อม
ทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและ
สังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม 
รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและ
การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกัน ยังจ าเป็นต้องบริหารจัดการแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 11 ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้หลักการพัฒนาพื้นที่ภารกิจ และการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในสังคมไทย ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามหลักปรัชญา  ของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ครั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับชุมชน 
ระดับภาค และระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ "สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง" 
 ด้วยเหตุที่การศึกษาเป็นกระบวนการส าคัญในการพัฒนาคน อันเป็นรากฐานส าคัญในการสร้างความเจริญงอก
งามของบุคคล ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และความสามารถที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ ส่วนส าคัญของ
การศึกษาคือการเตรียมคนเพื่อสร้างสังคม การศึกษาจึงถือว่าเปน็สิ่งส าคัญ และมีความจ าเป็นในการพัฒนาคนแบบยั่งยืน 
มีทักษะพื้นฐานที่จ าเป็น มีลักษณะนิสัยที่ดีงาม มีความพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อตนเองและสังคม มีความพร้อมที่จะประกอบ
อาชีพได้ การศึกษาช่วยให้คนเจริญงอกงาม ท้ังทางปัญญา จิตใจ ร่างกายและสังคม การศึกษาจึงเป็นความส าคัญของชีวิต
อีกประการหนึ่งนอกเหนือจากความจ าเป็นด้านท่ีอยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค การศึกษาจึงเป็นปัจจัยที่ 
5 ของชีวิต เป็นปัจจัยทีช่่วยแก้ปัญหาทุกๆ ด้านของชีวิต และเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดของชีวิต 
 ดังนั้น การจัดการศึกษาทุกระดับ จึงเป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่งพัฒนานักเรียนให้สามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิต และมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม และสามารถเป็นก าลังส าคัญ
ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป 
 เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นตัวบ่งช้ีส าคัญยิ่ง ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการศึกษาซึ่งเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับงานวิชาการของโรงเรียน ซึ่ง รุ่ง แก้วแดง (2543 : 278) กล่าวว่า ประสิทธิภาพของโรงเรียนคือผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของโรงเรียน และผู้บริหารจะบริหารโรงเรียนให้เป็นไปตามความต้องการของรัฐและของสังคมให้บรรลุผล
ส าเร็จนั้น ผู้บริหารต้องบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างสูงสุดแก่ผู้เรียน เพราะเหตุว่า การ
บริหารงานวชิาการเป็นงานท่ีมีความส าคัญยิ่ง เปรียบเสมือนหัวใจของสถานศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการอย่างมีคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอนาทม จังหวัดนครพนม 
   2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาจากข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอ าเภอนาทม 
จังหวัดนครพนม 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 เพื่อให้การตรวจสอบข้อค าถามของการวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานการวิจัย ว่า 
   ผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอนาทม จังหวัดนครพนม มีเพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งหน้าที่ 
ประสบการณ์ในการท างาน และสังกัดโรงเรียนต่างกันจะมีคุณภาพการบริหารงานวิชาการอย่างมีคุณภาพ (PDCA) 
แตกต่างกัน 
 
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการบริหารงานวิชาการอย่างมีคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอนาทม 
จังหวัดนครพนม โดยใช้การบริหารงานวิชาการอย่างมีคุณภาพ (PDCA) 4 ด้านเข้ามาช่วย ได้แก่ การวางแผนเกี่ยวกับงาน
วิชาการ การจัดด าเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล 
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544 : 3) ดังภาพท่ี 1 
 
  ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารงานวิชาการอย่างมีคุณภาพ (PCDA) 
1. การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ 
2. การจัดด าเนินงานเกี่ยวกับการเรียน  
   การสอน 
3. การจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียน 
   การสอน 
4.  การวัดผลและประเมินผล 

1. เพศ 
   1.1 ชาย      1.2 หญิง 
2. อายุ 
   2.1 ไม่เกิน 25 ปี 
   2.2 26 – 35 ปี 
   2.3 36 – 45 ปี 
   2.4 46 ปีขึ้นไป 
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด 
   3.1 ต่ ากว่าปริญญาตรี 
   3.2 ปริญญาตรี 
   3.3 สูงกว่าปริญญาตรี 
4. ต าแหน่งหน้าที่ 
   4.1 ผู้บริหารโรงเรียน 
   4.2 รองผู้บริหารโรงเรียน/
บุคลากรที่ท างานในฝ่ายวิชาการ 
   4.3 ครูผู้สอน 
5. ประสบการณ์ในการท างาน 
   5.1 ไม่เกิน 10 ปี 
   5.2 11 – 20 ปี 
   5.3 มากว่า 20 ปี 
6. สังกัดโรงเรียน 
   6.1 ประถมศึกษา 
   6.2 มัธยมศึกษา 
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 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใช้โรงเรียนในอ าเภอนาทม จังหวัด
นครพนมเป็นหน่วยวิ เคราะห์  (unit of analysis)  ผู้ ให้ข้อมูล ได้แก่  ผู้ บริ หารโรงเ รี ยน 1 คน  
รองผู้บริหารโรงเรียน/บุคลากรที่ท างานในฝ่ายวิชาการ 2 คน ครูผู้สอน 3 คน การด าเนินการวิจัยประกอบด้วย
กระบวนการ 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนด า เนินการวิจัย  และระเบียบวิธีวิ จั ย  ซึ่ งมี รายละเอียด  ดั งนี้ 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ บุคลากรในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ช้ันประถมศึกษาจนถึงช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในอ าเภอนาทม จังหวัดนครพนม ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 6 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน 1 
คน รองผู้บริหารโรงเรียน/บุคลากรที่ท างานในฝ่ายวิชาการ 2 คน ครูผู้สอน 3 คน รวมทั้งสิ้น 102 คน  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่ องมื อที่ ใ ช้ ในการ เก็บรวบรวมข้อมู ล ในครั้ งนี้  (questionnaire)  แบ่ งออกเป็น  2 ตอน  
มีรายละเอียดดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ และข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ถามรายละเอียดเกี่ยวกับ เพศ 
อายุ  วุฒิ ก า รศึ กษา  ต า แหน่ งหน้ าที่  ป ระสบการณ์ ใ นกา รท า ง าน  และสั ง กั ด โ ร ง เ รี ยนที่ ท่ า นท า ง าน 
   ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอ าเภอนาทม จังหวัดนครพนม ซึ่ง
ประกอบด้วยงานวิชาการรวม 4 ด้าน ของรองศาสตราจารย์ ดร.ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ โดยในแต่ละด้านใช้การ
บริหารวัฏจักรคุณภาพ 4 ขั้นตอน คือ 
การวางแผน (P) 
  - การวางแผนงานวิชาการข้อท่ี 1, 2, 8 
 - การจัดด าเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนข้อที่ 1, 6, 10 
  - การจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอนข้อที่ 1, 6, 11 
  - การวัดและประเมินผลข้อที่ 1, 6, 10 
การปฏิบัติ (D) 
  - การวางแผนงานวิชาการข้อท่ี 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13  
   - การจัดด าเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนข้อที่ 2, 3, 7, 11, 13 
   - การจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอนข้อที่ 2, 3, 7, 8, 12, 13 
   - การวัดและประเมินผลข้อที่ 2, 3, 7, 11, 12, 13  
การตรวจสอบ (C) 
  - การวางแผนงานวิชาการข้อท่ี 6, 14 
  - การจัดด าเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนข้อที่ 4, 8, 14 
  - การจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอนข้อที่ 4, 9, 14 
   - การวัดและประเมินผลข้อที่ 4, 8, 14  
การปรับปรุงแก้ไข (A) 
   - การวางแผนงานวิชาการข้อท่ี 7, 15  
   - การจัดด าเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนข้อที่ 5, 9, 15 
  - การจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอนข้อที่ 5, 10, 15 
     - การวัดและประเมินผลข้อที่ 5, 9, 15  
  โดยแบบสอบถามดังกล่าวนี้ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของ ไลเคอร์ท (Likert’s 
rating scale) โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามประมาณค่าการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในอ าเภอนาทม จังหวัด
นครพนม ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดค่าคะแนนของช่วงน้ าหนักเป็น 5 ระดับ ซึ่งมีความหมายดังนี ้
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   ระดับที่ 1 หมายถึง มีความปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด  ให้มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน 
  ระดับที่ 2 หมายถึง มีความปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย  ให้มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน 
  ระดับที่ 3 หมายถึง มีความปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง  ให้มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน 
   ระดับที่ 4 หมายถึง มีความปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  ให้มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน 
   ระดับที่ 5 หมายถึง มีความปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด  ให้มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน 
 
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
 ขั้นตอนในการใช้สร้างเครื่องมือในการวิจัย มีขั้นตอนดังน้ี 
  ขั้นที่ 1 ศึกษารูปแบบและลักษณะของแบบสอบถามที่จะใช้ในงานวิจัย โดยศึกษาจากเอกสารต ารา และ
แบบสอบถามที่ได้มีการน ามาใช้ในงานวิจัย ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการจากต าราเอกสารต่างๆ รวมทั้งงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาเป็นพ้ืนฐานในการสร้างแบบสอบถาม 
 ขั้นที่ 2 น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาประมวล พิจารณา เพื่อก าหนดโครงสร้างของแบบสอบถามและขอบเขต
ของเนื้อหา โดยขอค าแนะน าจากการอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 
 ขั้นที่ 3 สร้างแบบสอบถามจากขอบเขตที่ก าหนด น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และผู้เช่ียวชาญเพื่อ
พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (content validity) 
 ขั้นที่ 4 น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วในขั้นที่ 4 ไปทดลองใช้ (try out) กับผู้บริหาร รอง
ผู้บริหารโรงเรียน/บุคลากรที่ท างานในฝ่ายวิชาการ ครูผู้สอน โรงเรียนในอ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รวม 3 
โรงเรียน จ านวน 30 คน 
 ขั้นที ่5 น าแบบสอบถามที่ได้กลับคืนมา ค านวณหาค่าความเช่ือมั่น (reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.92 
 ขั้นที่ 6 ส่งแบบสอบถามไปยังผู้บริหาร รองผู้บริหารโรงเรียน/บุคลากรที่ท างานในฝ่ายวิชาการ ครูผู้สอน 
โรงเรียนในอ าเภอนาทม จังหวัดนครพนม รวม 17 โรงเรียน จ านวน 102 คน 
 ขั้นที่  7 น าแบบสอบถามที่ ไ ด้ รั บคืน  มาจั ดระบบข้อมูล โดยใ ช้ โปรแกรมส า เร็ จรู ป  spss 
  1. วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ข อ ง ผู้ ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ า ม  ใ ช้ วิ ธี ก า ร ห า ค่ า ค ว า ม ถี่  ค่ า ร้ อ ย ล ะ  ( %) 
  2. วิเคราะห์สภาพการบริหารงานวิชาการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้วงจรคุณภาพของโรงเรียนในอ าเภอนาทม 
จังหวัดนครพนม ใช้ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) 
 3. วิเคราะห์สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอ าเภอนาทม จังหวัด
นครพนม โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้
 1. ผู้วิจัยต้องท าหนังสือถึงคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เพื่อขอให้ท าหนังสือขอความร่วมมือ
ไปยังเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพื่อให้แจ้งไปยังผู้บริหารโรงเรียน ในอ าเภอนาทม จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในการ
ตอบแบบสอบถามครั้งนี ้
 2. ผู้วิจัยด าเนินการส่งแบบสอบถาม และนัดหมายเพื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเองทุกโรงเรียนที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง 
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การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยก าหนดให้โรงเรียนเป็นหน่วยวิเคราะห ์(unit of analysis) ผู้บริหาร รองผู้บริหาร
โรงเรียน/บุคลากรที่ท างานในฝ่ายวิชาการ ครูผู้สอน เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแยกการวิเคราะห์ข้อมูลตามลักษณะ
ของเครื่องมือในการวิจัย ดังนี้ 
 ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม น าข้อมูลทั้งหมดมาจัดระเบียบข้อมูล ลงรหัสและท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อค านวณค่าสถิติ ดังนี ้
 1. การวิเคราะห์สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ค่าความถี่  (frequencies) และร้อยละ 
(%) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 
 2. วิเคราะห์สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอ าเภอนาทม จังหวัดนครพนม ใช้ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) จากนั้น น าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย อธิบาย ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ตามแนวคิด
ของเบสท์ (Best) โดยถือว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม อยู่ในช่วงใด แสดงว่าการบริหารงาน
วิชาการ ของโรงเรียนอยู่ในระดับนั้นๆ เกณฑ์การวิเคราะห์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) (1977 : 1745) มีดังนี ้
  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 แสดงว่า คุณภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 แสดงว่า คุณภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน อยู่ในระดับน้อย 
   ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 แสดงว่า คุณภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 แสดงว่า คุณภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน อยูใ่นระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 แสดงว่า คุณภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 3. การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัย เรื่อง การบริหารงานวิชาการอย่างมีคุณภาพ ของผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอนาทม จังหวัดนครพนม 
ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. สถานภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.80            
มีอายุ 26 – 35 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.00 อายุไม่เกิน 25 ปี น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 9.80 ระดับการศึกษา
สูงสุดอยู่ที่ปริญญาตรี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 75.50 ต่ ากว่าปริญญาตรี น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.00 ต าแหน่งหน้าที่
ครูผู้สอน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50.00 ต าแหน่งผู้บริหารน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 16.70 ประสบการณ์ในการท างาน 
11 -20 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.20 มากกว่า 20 ปี น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 24.50 และครูที่สังกัดโรงเรียน
ประถมศึกษามีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 88.20  
 2. โดยภาพรวมระดับคุณภาพการบริหารงานวิชาการโดยใช้วัฏจักรคุณภาพ (Deming’s cycle) ของผู้บริหาร
โรงเรียนในอ าเภอนาทม จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ การติดตาม
ประเมินผล (  = 4.82,   = 0.45) การปรับปรุงพัฒนา (  = 4.82,   = 0.45) การวางแผน (  = 4.82,   = 0.45) 
และการปฏิบัติ  (  = 4.82,   = 0.45) ตามล าดับและเมื่อพิจารณารายด้านมีรายละเอียด ดังนี้ 
   2.1 ขั้นการวางแผน พบว่าการวางแผนงานวิชาการทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย ได้แก่ การวางแผนงานวิชาการ (  = 4.78,   = 0.47) การวางแผนการจัดด าเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการ
สอน (  = 4.74,   = 0.52) การวางแผนการจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน (  = 4.74,   = 0.52) และการวาง
แผนการวัดและประเมินผล (  = 4.74,   = 0.52) 
  2.2 ขั้นการปฏิบัติ พบว่าด้านการปฏิบัติการวางแผนงานวิชาการมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด โดย
เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ การปฏิบัติการวางแผนงานวิชาการ (  = 4.74,   = 0.50) การปฏิบัติการจัด
ด าเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน (  = 4.73,   = 0.52) การปฏิบัติการวัดและประเมินผล (  = 4.73,   = 0.52) 
และการปฏิบัติการจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน (  = 4.72,   = 0.53) 
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  2.3 ขั้นการติดตามประเมินผล พบว่าด้านการติดตามประเมินผลงานวิชาการมีคุณภาพอยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ การติดตามประเมนิผลการวางแผนงานวิชาการ (  = 4.86,   = 0.37) 
การติดตามประเมินผลการจัดด าเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน (  = 4.81,   = 0.43) การติดตามประเมินผลการ
วัดและประเมินผล (  = 4.81,   = 0.54) และการติดตามประเมินผลการจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน         
(  = 4.78,   = 0.45) 
  2.4 ขั้นการปรับปรุงพัฒนา พบว่าด้านการปรับปรุงพัฒนางานวิชาการมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ การปรับปรุงพัฒนาการจัดด าเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน (  = 4.77,   = 
0.48) การปรับปรุงพัฒนาการวัดและประเมินผล (  = 4.77,   = 0.48) การปรับปรุงพัฒนาการจัดบริหารเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน (  = 4.76,   = 0.47) และการปรับปรุงพัฒนาการวางแผนงานวิชาการ (  = 4.73,   = 0.51) 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย เรื่ อง  การบริหารงานวิชาการอย่ างมีคุณภาพ  ของผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอ 
นาทม จังหวัดนครพนม มีประเด็นต่างๆ ที่จะอภิปรายผล ดังนี ้
 1. ระดับคุณภาพการบริหารงานวิชาการ ของผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอนาทม จังหวัดนครพนม โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุดทั้งสี่ด้าน คือ ด้านการวางแผนงานวิชาการ ด้านการจัดด าเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน ด้าน
การจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล  
 จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ระดับคุณภาพการบริหารงานวิชาการอย่างมีคุณภาพ ของผู้บริหารโรงเรียนใน
อ าเภอนาทม จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับมากที่สุด จากเนื่องมาจากงานวิชาการเป็นงานหลักของสถานศึกษา ซึ่ง
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก ซึ่งสอดคล้องกับ พิชัย เสง่ียมจิตต์ (2542 : 9-55) ได้กล่าวไว้ว่า
การบริหารงานวิชาการคือ การใช้ศาสตร์และศิลป์ท่ีจะน าทรัพยากรในการบริหารมาประกอบการตามกระบวนการบริหาร
ในการจัดกิจกรรมพัฒนา หรือปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน โดยมีผู้บริหาร
โรงเรียนเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ และถือว่างานวิชาการเป็นหัวใจส าคัญของโรงเรียน ตามมิลเลอร์ (1965 : 168) ได้
กล่าวถึงความส าคัญของงานวิชาการว่างานวิชาการเป็นหัวใจของโรงเรียนและที่ส าคัญที่สุดคือการจัดท าแผนการสอน 
และปฏิบัติตามแผนงาน รวมทั้งการวัดและประเมินผลและงานทะเบียนนักเรียน  โดยแยกตามหัวข้อ ดังนี้ 
  การวางแผนงานวิชาการ (P) มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุดอาจเนื่องมาจากการวางแผนเป็นงานส าคัญอันดับ
แรกทีจ่ะต้องปฏิบัติ ซึ่งการวางแผนที่ดีถือว่ามีแนวการน าทางที่ดีไปด้วยซึ่งจะน าไปสู่การประสบความส าเร็จได้ ดังนั้นการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้ประสบความส าเร็จจะต้องมีการวางแผนที่ถูกต้องตามขั้นตอน ดังที่ แมสซี และดักลาส (1981 : 220-
222) ได้ก าหนดไว้ 5 ขั้นตอน คือ 1) การก าหนดเป้าหมาย 2) การค้นหาโอกาสและการพิจารณาถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น 3) 
การแปลโอกาสให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 4) การเลือกแนวทางที่ดีที่สุดและการก าหนดจุดมุ่งหมาย 5) การตรวจสอบ
แบบการทบทวน 
 การจัดด าเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน (D) พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด อาจเนื่องมาจากความ
ตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทางการศึกษาของสถานศึกษาในอ าเภอนาทม เพราะเนื่องจากในวงการศึกษาไทยมีการ
เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ วิธีการสอนที่หลากหลายโดย 
พิชัย เสง่ียมจิตต์ (2542 : 9-55) กล่าวว่า การใช้ศาสตร์และศิลป์ที่จะน าทรัพยากรในการบริหารมาประกอบการตาม
กระบวนการบริหารในการจัดกิจกรรมพัฒนา หรือปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เรียน 
 การจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน (C) พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด อาจเนื่องมาจากความตื่นตัว
กับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทางการศึกษาของสถานศึกษาในอ าเภอนาทม เพราะเนื่องจากในวงการศึกษาไทยมีการ
เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ 
คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
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พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ
และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
เต็มตามศักยภาพ จากเหตุจากเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้สภาพการด าเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน และการจัดบริหาร
เกี่ยวกับการเรียนการสอนมีคุณภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 ในด้านการวัดและประเมินผลและงานทะเบียนนักเรียน (A) พบว่า ระดับคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ผล
เนื่องมาจากสถานศึกษาให้ความส าคัญการวัดและประเมินผลและงานทะเบียนนักเรียนมาก ประกอบกับการเคลื่อนไหว
ทางหลักสูตร การปฏิรูปการศึกษา รูปแบบการวัดและประเมินผล และงานทะเบียนนักเรียนได้มีการปรับรูปแบบ
ประเมินผลรวมทั้งเอกสารงานทะเบียนนักเรียนมีการปรับปรุงรูปแบบใหม่ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน 
กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดระบบการรายงานผลการเรียนกลางขึ้นส าหรับใช้ในการเปรียบเทียบผลการเรียน        
ของนักเรียน เพื่อการจัดสรรโอกาสในการศึกษาต่อ สอดคล้องกับมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ      
พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 เป็นรายระบบผลการเรียน 8 ระดับ  
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งนี้ 
 1. ด้านการวางแผน (P) ในการวางแผนการท างานในสถานศึกษาทุกแห่งควรให้บุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่าย
ได้มีส่วนร่วมในการวางแผน เพื่อท่ีจะได้แนวทางการวางแผนที่หลากหลายครอบคลุมไปถึงแนวปฏิบัติ 
 2. ด้านการปฏิบัติ (D) ในการปฏิบัติภาระงานหลักของครูควรมุ่งเน้นไปในด้านการจัดการเรียนการสอน ควรที่
จะลดภาระงานอื่นให้น้อยลงเพื่อจะได้เน้นไปที่การบริหารวิชาการซึ่งจะส่งผลกระทบไปถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนด้วย 
 3. ด้านการติดตามประเมินผล (C) ควรมีการติดตามวัดผละและประเมินผลอย่างเป็นระยะ ก าหนดช่วงในการ
วัดผลและประเมินผลให้ชัดเจน 
 4. ด้านการปรับปรุงและพัฒนา (A) ควรน าสิ่งที่บกพร่องที่มองเห็นจากการวัดผลและประเมินผลไปร่วมกัน
ปรึกษาหารือเพื่อท่ีจะปรับปรุงพัฒนาในการวางแผนการบริหารงานวิชาการต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรท าการศึกษาการบริหารงานวิชาการอย่างมีคุณภาพ ของผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอนาทม จังหวัดนครพนม โดย
แบ่งตามขนาดของโรงเรียน 
 2. ควรท าการศึกษาการบริหารงานวิชาการอย่างมีคุณภาพ ของผู้บริหารโรงเรียนโดยแบ่งเป็นเขตพื้นที่
การศึกษา 
 3. ควรท าการศึกษาวิจัยในเชิงลึกหรือการวิจัยคุณภาพ เรื่อง การบริหารงานวิชาการอย่างมีคุณภาพ ของ
ผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอนาทม จังหวัดนครพนม 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิชาการ เรื่อง การบริหารระบบสารสนเทศของผู้บริหารโรงเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอหลักการ
บริหารระบบสารสนเทศของผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนที่พึงประสงค์ยุคใหม่นั้น มิใช่เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตาม
ระเบียบและค าสั่งเท่านั้น หากแต่ยังต้องเป็นผู้บริหารที่มีความเป็นผู้น าอีกด้วย เพราะความมีประสิทธิภาพของหน่วยงาน
ใดขึ้นอยู่กับความเป็นผู้น าของผู้บริหารหน่วยงานนั้น ผู้บริหารในทุกระดับต้องวางแผนที่จะสร้างความส าเร็จให้กับ
องค์การ พัฒนาองค์การให้ก้าวหน้าต้องรู้ว่าสิ่งใดควรท า ท าเมื่อไร ใครเป็นผู้ท า และจะต้องบริหารทรัพยากรองค์การให้
เหมาะสม การใช้วิธีการเชิงระบบ (system approach) และคอมพิวเตอร์มาช่วยในการประมวลผลข้อมูลจะท าให้ได้
สารสนเทศที่ดี สารสนเทศดังกล่าวเมื่อมีการผ่านกระบวนการจัดระบบที่แน่นอน ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ใน
ช่วงเวลานั้นและถูกน ามาใช้ในการตัดสินใจสั่งการ การวางแผน การบริหาร ระบบสารสนเทศนั้นเรียกว่าระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร (management information system : MIS) การมีระบบ MIS ท าให้ข้อมูลที่ยุ่งยากซับซ้อนกลายเป็น
ง่าย ชัดเจน สามารถผลิตรายงานได้หลายรูปแบบตามต้องการนักบริหารที่มีความสามารถคือผู้ที่ท างานให้ส าเร็จได้โดย
ลงทุนพอสมควร ใช้ยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่ให้ประโยชน์แก่องค์การของตนและส่วนรวมมากที่สุด  
 
ค าส าคัญ: การบริหาร, ระบบสารสนเทศ, ผู้บริหารโรงเรียน 
 
Abstract 
 This academic article has the purpose is to present the principles of managing information 
system of school administrators. New executives desirable. It is not a person to follow the rules and 
orders. But also, to be a leader with leadership. The effectiveness of any agency depends on the 
leadership of the agency. Management at all levels must plan for success in the organization. The 
organization must be aware of what needs to be done, who needs to do it, and to manage the 
organization's resources appropriately. Use of systematic approach and the computer helps to 
process the information to get good information. The information system is called a management 
information system. The information system is called a management information system(MIS). The 
MIS system makes the data more complex and easy to produce. That is to say, those who work to 
achieve a reasonable investment. Use appropriate strategies and technologies to benefit your 
organization and the community at large. 
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บทน า 
 ผู้บริหารโรงเรียนที่พึงประสงค์ยุคใหม่นั้น มิใช่เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามระเบียบและค าสั่งเท่านั้นหากแต่ยังต้องเป็น
ผู้บริหารที่มีความเป็นผู้น าอีกด้วย เพราะความมีประสิทธิภาพของหน่วยงานใดขึ้นอยู่กับความเป็นผู้น าของผู้บริหาร
หน่วยงานนั้น เมอร์คิดและรอส (Murdick and Ross, 2005)กล่าวว่า ผู้บริหารในทุกระดับต้องวางแผนที่จะสร้าง
ความส าเร็จให้กับองค์การ พัฒนาองค์การให้ก้าวหน้าต้องรู้ว่าสิ่งใดควรท า ท าเมื่อไร ใครเป็นผู้ท า และจะต้องบริหาร
ทรัพยากรองค์การให้เหมาะสม การใช้วิธีการเชิงระบบ (system approach) และคอมพิวเตอร์มาช่วยในการประมวลผล
ข้อมูลจะท าให้ได้สารสนเทศท่ีดี สารสนเทศดังกล่าวเมื่อมีการผ่านกระบวนการจัดระบบท่ีแน่นอน ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อ
เหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นและถูกน ามาใช้ในการตัดสินใจสั่งการ การวางแผน การบริหาร ระบบสารสนเทศนั้นเรียกว่า
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (management information system : MIS) ซึ่งลอดอน (Loudon and Loudon, 
2009) ได้ให้แนวคิดว่าสารสนเทศเพื่อการบริหารจะช่วยผู้บริหารในด้านของการรายงาน การเช่ือมโยง การเข้าถึงการ
กระท าขององค์การตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอีกท้ังยังช่วยผู้บริหารในการวางแผน การตัดสินใจ การควบคุม ทุกระดับการ
บริหารในองค์การนั้น จะเห็นได้ว่าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS)     
เป็นระบบที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการต้องการให้มีในหน่วยงานของตนเพราะมีส่วนช่วยสนับสนุนงานของผู้บริหาร      
และผู้ปฏิบัติงานในด้านการวางแผน การจัดงบประมาณ การติดตามผล การควบคุมงาน และที่ส าคัญที่สุดคือ การ
ตัดสินใจระบบ MIS จะช่วยเช่ือมโยงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งด้านภาพรวมและแบบเจาะลึก การมีระบบ MIS ท าให้
ข้อมูลที่ยุ่งยากซับซ้อนกลายเป็นง่าย ชัดเจน สามารถผลิตรายงานได้หลายรูปแบบตามต้องการนักบริหารที่มี
ความสามารถคือผู้ที่ท างานให้ส าเร็จได้โดยลงทุนพอสมควร ใช้ยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่ให้ประโยชน์แก่
องค์การของตนและส่วนรวมมากที่สุด (วิจิตรา วราสุนทร, 2551) 
 
ความหมายของระบบสารสนเทศ 

ระบบสารสนเทศหมายถึง ระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อน าข้อมูล คอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์) 
กระบวนการและบุคลากร มาท างานร่วมกัน เพื่อจัดการสารสนเทศให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ หรือ ระบบสารสนเทศ คือ 
การประมวลผลที่น าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผลให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ  (วิสูตร วรสง่าศิลป์ , 2552)           
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ฮิคส์ (Hicks) ที่ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับข้อมูลและระบบสารสนเทศไว้ว่า ข้อมูล (data) 
หมายถึง สิ่งท่ีแสดงความจริงแนวความคิดที่ถูกรวบรวมไว้ส าหรับการตัดสินใจโดยปราศจากกระบวนการ ส่วนสารสนเทศ 
(information) หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการเชิงระบบและน าไปใช้ตัดสินใจได้ ข้อมูลของคนหนึ่งอาจจะเป็น
สารสนเทศของอีกคนหนึ่งอยู่กับต าแหน่งและความต้องการใช้สารสนเทศนั้น  (McLeod and Schell, 2007)             
ให้ความหมายว่า ข้อมูล (data) คือ ข้อเท็จจริง (fact) ตัวเลข (figures) ต่างๆ ที่มีความหมายส าหรับผู้ใช้ เช่น จ านวน
ช่ัวโมงของการท างานพนักงานแต่ละคนในบริษัท เมื่อน าข้อมูลนั้นไปประมวลผลข้อมูลนั้นจะกลายเป็นสารสนเทศ        
เช่น ยอดเงินเดือนของแต่ละคนที่ได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับเวลาท างาน ดังนั้นสารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล
แล้วและเป็นข้อมูลที่มีความหมาย (Raymond McLeod, Jr.and George, 2010) ส่วนดอลอน(Laudon & Laudon) 
กล่าวว่าข้อมูล คือ ความเป็นจริงท่ียังไม่ปรุงแต่งที่แสดงถึงเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นในองค์การ หรือเป็นสภาพแวดล้อมของ
องค์การก่อนที่น ามาเก็บเรียบเรียงให้บุคคลอื่นเข้าใจ ส่วนสารสนเทศ เป็นข้อมูลที่ผ่านการด าเนินการให้มีความหมาย
ส าหรับให้บุคลากรน าไปใช้ประโยชน์ ด้านนักวิชาการของประเทศไทย ส่วนส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติให้ความหมายของข้อมูล (data)ไว้ว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือสิ่งท่ีเป็นจริงที่ใช้พื้นฐานของการค านวณ การวัดและการ
ประเมิน หรือบางสิ่งบางอย่างที่รู้หรือสรุปและเป็นที่ยอมรับว่ารู้ เป็นความจริงที่ได้มาจากการสรุปอย่างมีเหตุผลส่วน
สารสนเทศเป็นผลผลิตจากการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าให้อยู่ในรูปแบบพร้อมที่จะน าไปใช้ โดยอาจ
อยู่ในรูปแบบต่างๆ ต่างๆ ตามความเหมาะสม (ส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2550) ณัฏฐพันธ์ เขจร
นันทน์ และ ไพบูลย์ เกียรติโกมล (2549) ให้ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศไว้ว่า ข้อมูล (data)หมายถึง ข้อมูลดิบ 
(raw data) ที่ถูกเก็บรวบรวมจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การโดยที่ข้อมูลดิบยังไม่มีความหมายในการใช้
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งาน ส่วนสารสนเทศ (information) หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดจากการประมวลผลข้อมูลดบิท่ีถูกจัดเก็บไว้เป็นระบบสามารถ
น าไปประกอบการใช้งาน หรือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 

เมื่อพิจารณาค าจ ากัดความและความหมายของค าว่าข้อมูล (data) และสารสนเทศ (information) จาก
นักวิชาการทั้งชาวต่างประเทศ และชาวไทยแล้ว พบว่ามีความหมายใกล้เคียงกันจะแตกต่างกันบ้างเพียงข้อปลีกย่อยเพียง
เล็กน้อยเท่าน้ัน ส่วนด้านหลักการ (principal)และแนวความคิด (concept) นั้นมีลักษณะเดียวกันพอสรุปได้ คือ ข้อมูล 
(data) หมายถึงข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลข ตัวหนังสือเสียง รูปภาพ สัญลักษณ์ แทนปริมาณ หรือการกระท าต่างๆ ซึ่งยังไม่
ผ่านการประมวลผล จึงท าให้ฐานข้อมูลเหล่านั้นไม่มีความหมายสัมพันธ์และความหมายท่ีขาดความสมบรูณ์ไม่สามารถ
น าไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้ ส่วนสารสนเทศ( information) หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลแล้ว สามารถ
น ามาใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารได้ และข้อมูลกับสารสนเทศของผู้บริหารอาจเปลี่ยนแปลงแทนที่กันได้ เมื่อ
ถูกใช้ในระดับบริหารที่ต่างกัน เช่น สารสนเทศของผู้บริหารระดับต้น เป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารระดับกลางหรือสู ง 
สารสนเทศอาจใช้ค าว่า“ข่าวสาร”แทนก็ได้ 
  
ข้อมูลกับระบบสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1 องค์ประกอบของระบบ 
ที่มา : James O’ Brain. (2010). Management Information Systems: Managing Information 
Technology in the Network Enterprise. Chicago: The McGrawhill Company Inc., 2010),33. 

 
ระบบ (system) หมายถึง สิ่งซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบที่มีความหมายสัมพันธ์กันและท าหน้าที่ร่วมกัน

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด อาจแบ่งเป็นระบบย่อย (subsystem) หลายระบบรวมกัน มีองค์ประกอบส าคัญที่
สมบรูณ์ในตัวเอง ระบบประกอบด้วยส่วนส าคัญสี่ส่วนคือ ปัจจัย น าเข้า ( input) กระบวนการ (process) ผลลัพธ์ 
(output) และสิ่งที่ป้อนกลับ (feedback) 

ปัจจัยน าเข้า ( input) เป็นทรัพยากรหรือสิ่งที่จ าเป็นเพื่อน าเข้าสู่ระบบ และก่อให้เกิดการท างาน หรือ
กระบวนการซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ กัน กระบวนการ (process) เป็นส่วนที่ท าหน้าที่แปรสภาพทรัพยากรให้
กลายเป็นผลลัพธ์ ตามต้องการส่วนผลลัพธ์ เป็นสิ่งที่เราต้องการจากกระบวนการโดยการป้อนทรัพยากรเข้าไป ส าหรับ
ส่วนป้อนกลับ จะเป็นส่วนท่ีใช้ควบคุมการท างานของกระบวนการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางเอาไว้ อาจจะท าให้เกิดการ
ปรับปรุงแก้ไขการท างานของระบบในส่วนของปัจจัยน าเข้า หรือกระบวนการ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ตามต้องการส่วน
ป้อนกลับนี้อาจจะอยู่ในรูปแบบของสภาพแวดล้อมหรือผลกระทบอื่นๆ ก็ได้ (James O’Brain, 2006) 

ระบบสารสนเทศ (information systems) หมายถึง ระบบการรวบรวมข้อมูล (data) มาจัดกระท าให้เป็น
สารสนเทศ (information) เพื่อใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ การวางแผน หรือน าไปใช้ในการสื่อสารความหมายให้บุคคล
อื่นเข้าใจ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2549) ส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดการจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศไว้ 5 ประการ คือ 1) การจัดเก็บข้อมูล (data collection) เป็นการวิเคราะห์สภาพบริบทของหน่วยงาน   

Input 

 

Process 

 

Output 

 

Feedback 

 



ความต้องการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการด าเนินงาน การใช้เครื่องมือเก็บข้อมูลที่เหมาะสม การจัดท าเครื่องมือ เช่น แบบ
กรอกข้อมูล แบบสอบถาม แบบตรวจสอบเป็นต้น 2) ข้อมูล (data) เป็นสภาพความเป็นจริงที่ได้จากการเก็บรวบรวมด้วย
เครื่องมือต่าง ๆ อาจจะอยู่ในรูปตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ โดยที่ยังไม่ผ่านกระบวนการประมวลผล 3) การ
ประเมินผลและการวิเคราะห์ข้อมลู (processing) เป็นการน าข้อมูลที่จัดเก็บไดไ้ปท าการประมวลผล และวิเคราะห์ให้เห็น
ประเด็นที่ชัดเจน การประมวลผลสามารถใช้เครื่องมือได้หลายอย่าง แต่ในปัจจุบันนิยมใช้เครื่องมือคอมพิวเตอร์           
4) สารสนเทศ (information) เป็นผลผลิตที่ได้จากการประมวลและการวิเคราะห์ข้อมูล จัดท าให้เป็นรูปแบบและ
คุณสมบัติพร้อมท่ีจะน าไปใช้ตามความต้องการ 5) การน าไปใช้ตัดสินใจ (application) เป็นขั้นตอนส าคัญที่ผู้ใช้น าข้อมูล
สารสนเทศไปใช้ประโยชน์เพื่อการตัดสินใจ วางแผน และการพัฒนา (ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 
2550) ส าหรับสารสนเทศของลอดอน (Laudon and Laudon) สองผู้เช่ียวชาญด้านระบบสารสนเทศจากมหาวิทยาลัย
นิวยอร์ด ได้ก าหนดรูปแบบระบบสารสนเทศ เรียกว่า ภารกิจของระบบสารสนเทศ (Functions of an information 
systems) ไว้ 4 ประการ ได้แก่ 1) ปัจจัยน าเข้า ( input) ประกอบด้วยข้อมูล และกลุ่มของความสัมพันธ์ของข้อมูล         
ที่ประกอบไปด้วย การรวบรวม (collect) หรือการจัดเก็บข้อมูล (retrieve) 2) กระบวนการประมวลผล (process)     
เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดิบให้เป็นสารสนเทศ 3) ผลลัพธ์ (output) เป็นผลผลิตที่ได้จากการจัดกระท าข้อมูล
ให้เป็นสารสนเทศ เพื่อการน าไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจและการควบคุมในองค์การ (distribute information to 
support decision making and control in organization 4) ปัจจัยป้อนกลับ (feedback) เป็นการน าสารสนเทศ     
ที่ได้มาตรวจสอบเพื่อการปรับปรุงแก้ไข (Kenneth C.Laudon and Jane, 2009) ส่วนระบบสารสนเทศของโอเบรน 
(O’Brain)ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 6 ส่วน คือ 1) ปัจจัยน าเข้าของข้อมูล และทรัพยากร ( input of data resources)    
2) การประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศ (processing data into information) 3) ผลผลิต (output of information 
products) 4) การเก็บส ารองข้อมูล (storage of data resources) 5) การควบคุมระบบปฏิบัติการ                
(control of system performance) 6) ทรัพยากร (resource) ได้แก่ บุคลากร (people resource) เครื่องมืออุปกรณ์ 
(hardware resource) ซอฟท์แวร์ (software resource) และข้อมูล (data resource resource)  
 
คุณสมบัติท่ีส าคัญของสารสนเทศ 
 สารสนเทศที่ดีจะเป็นเครื่องมือส าหรับผู้บริหารน าไปใช้ในการตัดสินใจ การวางแผนการแก้ปัญหา และการ
ควบคุมการปฏิบัติงานในองค์การให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความไม่แน่นอน (uncertainly)และลดปัญหาที่จะ
เกิดขึ้นได้ คุณค่าของสารสนเทศมากกว่าหรือน้อยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ (attributes) ของสารสนเทศนั้น บุร์ซ และ       
กรุดนิตสกี้ (Burch and Grudnitski, 1998) ก าหนดคุณสมบัติสารสนเทศไว้สามประการ คือ 1)มีความแม่นย า 
(accuracy)หมายถึง ความถูกต้องชัดเจนมีโอกาสคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงเพียงเล็กน้อย ไม่ก ากวม และไม่ล าเอียง     
2) ทันต่อเหตุการณ์ (timeliness) สนองความต้องการของผู้ใช้ทุกโอกาส 3)ตรงประเด็น (relevancy) จะต้องตอบค าถาม
ที่ผู้ใช้สารสนเทศต้องการอยากจะทราบ ตรวจสอบที่มาได้และมีรายละเอียดต่างๆ เหมาะสมและชัดเจนเพียงพอ         
โครเอ็นเก้ (Kroenke, 2005) ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของสารสนเทศไว้ว่า สารสนเทศมิใช่ดีหรือมี คุณภาพทั้งหมด          
แต่ส าหรับสารสนเทศท่ีจะต้องมีคุณสมบัติห้าประการ คือ 1)ตรงกับเรื่อง (pertinence) 2)ทันต่อเหตุการณ์ (timeliness) 
3)มีความแม่นย า (accuracy) 4) ลดความไม่แน่นอน (reduced uncertainty) 5) ท าให้เกิดความฉงนและประหลาดใจ 
(contains an element of surprise) เมอร์ติคและมูสนั (Murdick and Munson) ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของสารสนเทศ
ไว้ 12 ประการด้วยกัน 1) มีจุดมุ่งหมาย (purpose) หมายถึง การบอก แนะน าและหาแนวทางแก้ปัญหา ตัดสินใจ 
ควบคุมหรือริเริ่มสิ่งใหม่ในช่วงเวลานั้น เพื่อให้ปฏิบัติได้ตรงกับขององค์กร 2)มีวิธีการและรูปแบบ (mode and forma)
เป็นวิธีการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลโดยใช้เครื่องมือ เครื่องจักร สารสนเทศจะต้องจัดให้มีรูปแบบลักษณะเดียวกันอย่าง
ถูกต้องเพื่ออุปกรณ์เครื่องมือนั้นจะท างานได้สะดวก 3) มีการซ้ า (redundancy) เป็นลักษณะของการท าข้อมูลส ารองเผื่อ
ไว้ในกรณีที่ข้อมูลเกิดการผิดพลาดจะมกีารเรียกข้อมูลส ารองออกมาใช้งาน ท าให้ไม่เกิดการเสียหายหรือผิดพลาดจะท าให้
สารสนเทศมีประสิทธิภาพ 4) ระดับ (rate) มีการแบ่งสารสนเทศเป็นหลายระดับตามลักษณะความส าคัญของข้อมูลจาก
ระดับที่ต่ ากว่าได้ 5) ความถี่ (frequency) เป็นจ านวนครั้งของการใช้ข้อมูลเพื่อรายงานผลหรือประมวลผลหรือการเลี่ยน
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แปลงของข้อมูลเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ผู้ใช้สารสนเทศได้ประเมินสถานการณ์และเรียกใช้ข้อมูลในเวลานั้นได้ถูกต้อง          
6) น าไปสู่การตัดสินใจ (deterministic) เป็นการประเมินจากอดีตและปัจจุบันเพื่อท านายความเป็นไปได้ในอนาคตว่า
ควรเป็นอย่างไร ทั้งนี้จะมีส่วนช่วยในการตัดสินใจและพัฒนาการบริหารงานได้ 7) ความสิ้นเปลือง (cost) เป็นขีดจ ากัดใน
การด าเนินการระบบสารสนเทศ ผู้บริหารและผู้ออกแบบสารสนเทศต้องค านึงว่าการด าเนินการสารสนเทศนั้นจะต้องมี
ค่าใช้จ่าย 8) มีคุณค่า (value) หมายถึง ความซับซ้อนของการเลือกความเป็นไปได้ของการตัดสินใจและบริหารงาน        
9) มีความเช่ือถือได้เที่ยงตรง (reliability and precision) สิ่งน าเข้าเป็นอย่างไร สารสนเทศที่ได้รับก็เป็นอย่างนั้น        
10) มีความแน่นอน แม่นย า (accuracy) มีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงน้อย 11) มีเหตุผลถูกต้อง 
(validity)ค่าที่ได้จากการวัดเมื่อดูจากผลผลิตกับปัจจัยน าเข้าจะสอดคล้องเป็นเหตุเป็นผลกันตามสภาพความจริง        
12) เป็นปัจจุบัน (currency) ข้อมูลสารสนเทศจะต้องเหมาะสมกับยุคและเวลาที่ใช้ข้อมูลไม่ล้าสมัย 13) กะทัดรัด
(compactness) เป็นความหนาแน่นของข้อมูลจะต้องมีขนาดเหมาะสมกับการใช้ในระดับหนึ่งไม่หลากหลายจนเกินไป 
(Robert G. Murdick and John C. Munsen, 2010) 

 
ระบบสารสนเทศที่ใช้ในหน่วยงาน 

ระบบสารสนเทศที่น าไปใช้กันอย่างแพร่หลายในหน่วยงานนั้นแบ่งเป็นหลายประเภทแต่โดยทั่วไปแล้วจะ
จัดแบ่งตามระบบที่ตัดท าขึ้นส าหรับการใช้งานเฉพาะด้าน คือ 

1. ระบบสารสนเทศปฏิบัติการ(transaction processing systems)เป็นระบบการประมวลผลข้อมูลที่จะให้
ผู้ปฏิบัติงานน าไปใช้ประกอบการท างาน การตัดสินใจ จัดท ารายงานตามความต้องการของหน่วยงานเป็นสารสนเทศขั้น
พื้นฐานท่ัวไป มีทั้งข้อมูลเก่าและใหม่ 

2. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (management information systems) เป็นระบบที่มีการรวบรวม
ข้อมูล จัดเก็บ ประมวลผล จัดจ าแนกเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้เกิดเป็นสารสนเทศที่ดีส าหรับใช้ในการบริหารงานและการ
ตัดสินใจ 

3. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (decision support systems) เป็นระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหารใช้ใน
การทดสอบการตัดสินใจของตนว่าจะมีผลลัพธ์เป็นอย่างไรในการตัดสินใจครั้งนี้ โดยระบบจะเป็นตัวสร้างทางเลือกและ
แบบจ าลองต่าง ๆ ในการตัดสินใจ และจะบอกผลลัพธ์ท าให้ผู้บริหารทราบว่าในทางเลือกนั้นจะเกิดผลลัพธ์อย่างไร 

4. ระบบผู้เช่ียวชาญ (expert systems) เป็นระบบสารสนเทศอีกแบบหนึ่งที่ใช้ในการบันทึกเก็บประสบการณ์
และความเช่ียวชาญของผู้เช่ียวชาญส าหรับผู้ใช้ที่มีความเช่ียวชาญน้อยได้ศึกษา เช่น การวิเคราะห์ข้อบกพร่องของ
เครื่องจักรในด้านวิศวกรรม เป็นต้น 

5. ระบบสารสนเทศผู้บริหาร (executive information systems) เป็นระบบสารสนเทศที่ช่วยให้ผู้บริหาร
ค้นหาข้อมูลและสารสนเทศที่ส าคัญต่อการบริหารมาใช้งานเมื่อมีความจ าเป็นและอ านวยความสะดวกในการติดตามหา
รายละเอียดของข้อมูลสารสนเทศเหล่านั้น 

6. ระบบสารสนเทศส านักงาน (office information systems) บางครั้งเรียกว่าระบบส านักงานอัตโนมัติ 
(office automation systems) เป็นระบบที่เกี่ยวกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อัตโนมัติเข้ามาช่วยงานต่างๆ 
ในส านักงาน เช่น งานสารบรรณ งานรับ-ส่งเอกสาร ซึ่งงานเหล่านี้มีความหมายซับซ้อนมาก ต้องศึกษางานให้ดีและถี่ถ้วน
จึงจะคุ้มค่า (ครรชิต มาลัยวงศ์, 2549) 
 
การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

การจัดระบบสารสนเทศในประเทศไทยโดยเฉพาะหน่วยงานทางการศึกษาล้วนประสบกับปัญหา อุปสรรคที่
คล้ายคลึงกันหลายด้าน เช่น การขาดบุคลากร นโยบายไม่ชัดเจน มีความยุ่งยากซ้ าซ้อนในการเก็บรวบรวมและจัดกระท า
ข้อมูล ปัญหาความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล 

ลอดอน (Laudon and Laudon, 2009) ได้กล่าวถึงระบบสารสนเทศไว้ว่าเป็นกระบวนการที่รวบรวม 
ประมวลผล เก็บรักษา และกระจายสารสนเทศเพื่อช่วยในการตัดสินใจ ควบคุม และวิเคราะห์ปัญหาในองค์การ โดยมี
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ส่วนประกอบท่ีส าคัญสามส่วน 1)ปัจจัยน าเข้า (input) เป็นการรวบรวมข้อมูลดิบจากทั้งภายในองค์การ และสิ่งแวดล้อม
ภายนอก 2) กระบวนการ (processing) เป็นการแปลงข้อมูลดิบให้มีความหมายตามต้องการ 3) ผลผลิต (output) ส่ง
ผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการไปยังผู้ใช้ ซึ่งในระบบสารสนเทศจะมีข้อมูลย้อนกลับ ( feedback) ที่ผู้ใช้จะต้องน ามาเป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงให้ถูกต้องต่อไป  

ระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพของโครเอนเก้ และแฮทซ์ (Kroenke and Hatch) ซึ่งมีอยู่สิบขั้นตอน คือ 1) 
การรวบรวมข้อมูล (capturing) 2) การตรวจสอบข้อมูล (verifying) 3) การจัดหมวดหมู่ (classifying) 4) การเรียงล าดับ
ข้อมูล (arranging or sorting) 5) การสรุปข้อมูล (summarizing) 6) การค านวณ (calculation) 7) การจัดเก็บข้อมูล 
(storing) 8) การค้นหาข้อมูล (retrieving) 9) การสร้างข้อมูลผสมหรือท ารายงาน (reproducing) 10) การกระจายหรือ
สื่อสารข้อมูล (disseminating2communicating) (David Kroenke and R, 1998) จากทัศนะของนักวิชาการทั้ง
ต่างประเทศและของไทย รวมทั้งทัศนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านระบบสารสนเทศพอสรุปได้ว่า การด าเนินการ
จัดระบบสารสนเทศควรประกอบด้วยกระบวนการที่ส าคัญต่อไปนี้ 

1. ด้านปัจจัยน าเข้า ได้แก่ 
1.1 นโยบายด้านข้อมูลสารสนเทศ เป็นการก าหนดทิศทางการด าเนินการ ก าหนดขอบเขต แนวปฏิบัติ 

และระดับเป้าหมายของการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนตามนโยบาย 
1.2 ขอบเขตข้อมูล เป็นการก าหนดประเภทและรายละเอียดของข้อมูลที่จะจัดเก็บว่าจะน าข้อมูลจาก

แหล่งใดเป็นข้อมูลปฐมภูมิ หรือข้อมูลทุติยภูมิ 
1.3 แหล่งข้อมูล เป็นการก าหนดแหล่งที่มาของข้อมูลที่จะจัดเก็บว่าจะน าข้อมูลจากแหล่งใด เช่น ข้อมูล

ปฐมภูมิ หรือข้อมูลทุติยภูมิ 
1.4 ทรัพยากร เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ท าให้การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสามารถด าเนินการไป

ได้ ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ เครื่องมือ (tools) และอุปกรณ์ (hardware)ซอฟท์แวร์ (software) และการจัดการ 
1.5 ข้อมูล เป็น ข้อมูลดิบ (raw data)หมายถึงข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลข ข้อความเสียง รูปภาพ สัญลักษณ์ 

ที่ใช้แทนปริมาณที่ยังไม่ผ่านกระบวนการประมวลผล ยังไม่มีความหมายในการน าไปใช้งาน ไม่สามารถน าไปใช้
ประกอบการตัดสินใจได้ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลทุติยภูมิซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลส าเร็จรูปที่ถูกเก็บรวบรวมไว้แล้วจากแหล่งอื่น 
ซึ่งอาจมีการจัดหมวดหมู่ หรือเรียงล าดับไว้แล้ว แต่ยังไม่สามารถน ามาใช้ในการตัดสินใจได้ 

2. การประมวลผล (process) เป็นกระบวนการจัดกระท าข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ ได้แก่ 
2.1 การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล (data collection) เป็นการเก็บและรวบรวมข้อมูลดิบมาใช้ประโยชน์ใน

รูปแบบที่สะดวกต่อการด าเนินการ เช่น การทดสอบ วิธีการสัมภาษณ์ การสังเกตแบบสอบถามรวมทั้งการใช้เครื่องมือใน
การบันทึกข้อมูลเพื่อการประมวลผลข้อมูลเหล่านั้นด้วย 

2.2 การประมวลผล/การวิเคราะห์ (process/analysis) เป็นการจัดกระท าข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์หรือ
สารสนเทศที่ต้องการโดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และอื่นๆ เช่นการเรียงล าดับ การเปรียบเทียบ เป็นต้น การ
ประมวลผลปัจจุบันใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 

2.3 การตรวจสอบข้อมูล เป็นการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับกับต้นฉบับของข้อมูลว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ 
หรือเป็นการคัดข้อมูลข้อมูลเก่า ท่ีไม่มีความส าคัญและไม่จ าเป็นต้องใช้ทิ้งไปและยังเป็นการตรวจสอบข้อผิดพลาดในช่วง
กระบวนการประมวลผลข้อมูล เช่น ลงรหัสผิดชายเป็นหญิง หรือลงข้อมูลตัวเลขผิด 

2.4 การสืบค้น (retrieving) เป็นการด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลโดยใช้วิธีการต่างๆ กันเพื่อน าข้อมูล
นั้นมาท าการประมวลผล เป็นกิจกรรมในการค้าหาข้อมูลที่เก็บไว้มาใช้งานตามที่ต้องการ เช่น ต้องการทราบว่านักเรียน
เรียนอยู่ห้องใด ก าลังเรียนวิชาใด เกรดเฉลี่ยในห้าภาคเรียนเป็นเท่าใดสามารถกระท าได้ในทันที 

2.5 การเรียกใช้ การน าเสนอ เป็นกิจกรรมที่ด าเนินไปหลังจากมีข้อมูล สารสนเทศแล้วน ามาใช้ในกิจกรรม
หรืองานต่าง ๆ ด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม 

2.6 การเช่ือมต่อ เป็นการใช้งานร่วมกันโดยการจัดเก็บรักษาข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลแล้วน าระบบเครือข่าย
มาใช้เพื่อให้ผู้สนใจสามารถใช้ข้อมูลชุดนี้ในเวลาเดียวกันได้ ระบบเครือข่ายที่ใช้ในระบบข้อมูลสารสนเทศ ได้แก่ เครือข่าย

125



ภายใน (LAN) เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) เป็นการน าคอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสารมาใช้ในการประสานข้อมูล
กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2.7 การปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (update) เป็นการจัดกระท าข้อมูล สารสนเทศเมื่อถูกใช้ในระยะเวลา
หนึ่ง เป็นการท าข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ทันต่อเหตุการณ์ 

2.8 การจัดระบบฐานข้อมูล เป็นระบบที่ใช้การจัดฐานข้อมูล ดูแลการจัดการบันทึกการจัดเก็บ การปรับ
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และการเรียกใช้ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันยอมให้ผู้ใช้หลายคนสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้
ตามที่ก าหนด เป็นการอ านวยความสะดวกในการใช้ข้อมูลในฐานข้อมูลอย่างมีขอบเขต และเงื่อนไข 

2.9 การจัดหน่วยงานสารสนเทศ เป็นการจัดตั้งหน่วยงานและบุคลากรมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลงานข้อมูล
สารสนเทศ ให้สามารถด าเนินการตามนโยบาย แผน และเป้าหมายของโรงเรียนที่ก าหนดไว้ 

2.10 การควบคุม เป็นการก าหนดระบบรักษาความปลอดภัย ไม่ถูกท าลายทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา อีก
ทั้งเป็นการป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต 

3. ผลผลิต เป็นผลที่ได้จากการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และการน าไปใช้ ได้แก่ 
3.1 สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการประมวลผลแล้วสามารถน าไปใช้ในการบริหารหรือการ

ตัดสินใจได้ สารสนเทศท่ีดีมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
3.1.1 มีความถูกต้อง เหมาะสม เที่ยงตรงไม่ล าเอียงต่อความจริงที่เกิดขึ้น 
3.1.2 ตรงความต้องการของผู้ใช้ สื่อความหมายได้ตรง ก่อให้เกิดความรู้ความ เข้าใจที่ถูกต้องมี

เนื้อหาตามที่ผู้ใช้ต้องการ 
3.1.3 มีความสมบรูณ์ สารสนเทศท่ีต้องการ สามารถเรียกใช้ได้สะดวกครบถ้วนตรงกับวัตถุประสงค์ 
3.1.4 เป็นปัจจุบัน ทันสมัย คือ ความเป็นปัจจุบันของสารสนเทศที่เราใช้งานมีความทันสมัย ตรง

เหตุการณ์ ถูกต้องตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมในขณะใช้งาน 
3.1.5 เรียกใช้ง่าย สะดวก ไม่มีขั้นตอนยุ่งยาก สามารถใช้ได้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
3.1.6 ดึงดูดความสนใจ ให้ผู้ใช้และผู้เกี่ยวข้องต้องการน าไปใช้ในงานของตน 
3.1.7 เป็นระบบ เป็นการจัดสารสนเทศให้เป็นระบบตั้งแต่การเตรียมการการจัดเก็บ การ

ประมวลผล การวิเคราะห์ การน าไปใช้ และการปรับแก้ 
3.1.8 มีความครอบคลุม ข้อมูลสารสนเทศจะต้องมีความสมบรูณ์มีรายละเอียดมากพอ ปรับใช้ได้

หลากหลายสถานการณ์ตามความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
3.2 การน าไปใช้ หมายถึง การน าข้อมูลสารสนเทศที่ผ่านการจัดระบบและตรวจสอบแล้วไปใช้ใน

หน่วยงานเพื่อการบริหาร การวงแผน การตัดสินใจ การพัฒนา ความร่วมมือและการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสารโทรคมนาคม (telecommunication) เป็น
การเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศในลักษณะที่ผู้ใช้ข้อมูลกับแหล่งข้อมูลอยู่คนละสถานที่กันหรือห่างไกลกัน เช่น โทรสาร 
โทรศัพท์ ระบบเครือข่าย ทางด่วนข้อมูล หรือดาวเทียม เป็นต้น 

สรุประบบสารสนเทศเป็นหัวใจของการบริหารงานของผู้บริหารเพราะครอบคลุมถึงงานข้อมูลด้านต่างๆ แล้วน า
ข้อมูลนั้นมาจัดท าเป็นสารสนเทศส าหรับให้ผู้บริหารใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ ทุกหน่วยงานจึงต้องมีระบบ
สารสนเทศไว้ใช้งาน มีการน าเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในกระบวนการจัดท าสารสนเทศ ปรับปรุงการท างานให้รวดเร็ว 
แก้ไขงานท่ีซ้ าซ้อน จะท าให้ระบบงานสารสนเทศมีประสิทธิภาพสูงตามที่เราต้องการ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

บทความวิชาการส าเร็จลงได้ ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลอืจากคณาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาศาต
รมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือด้วยดีมาโดยตลอด 

ขอขอบพระคุณ ดร.ชุติมา มุสิกานนท์ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้กรุณาพิจารณาความถูกต้องและความ
เที่ยงตรงในด้านเนื้อหา ให้ค าปรึกษาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ตลอดมาตั้งแต่ต้นจนเสรจ็สมบูรณ์ 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ 
 

THE MARKETING FACTORS AFFECTING THE 
DECISION TO PURCHASE CEMENT PRODUCTS 

 
จุฑา รัศมียูงทอง  

 

บทคัดย่อ 
ประเทศไทยเป็นอีกประเทศหน่ึงที่มีการแข่งขันทางด้านการค้าอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์อย่างรุนแรง โดยเฉพาะ

การแข่งขันทางด้านการตลาด ผู้ประกอบการจ าหน่ายปูนซีเมนต์จึงต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์พร้อมทั้ง
นโยบาย เพื่อที่จะสามารถเข้าไปแข่งขันกับตลาดโลกที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงอยู่ในปัจจุบันนี้ บทความนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
ปูนซีเมนต์ ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ปูนซีเมนต์ควรความเช่ือถือในตราสินค้า 
มีคุณภาพดีและมาตรฐาน มีลักษณะการออกแบบเหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า มีการรับประกันคุณภาพของ
ปูนซีเมนต์ ลูกค้าเลือกหลากหลายยี่ห้อ หลากหลายชนิด ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ปูนซีเมนต์ที่จ าหน่าย
ภายในร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง มีการให้บริการรับช าระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตหรือการให้เครดิตทางการค้า ราคาตรง
กับราคาป้าย มีราคาต่ ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับร้านอื่น ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ปูนซีเมนต์ที่จ าหน่ายภายในร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง มีการจัดจ าหน่ายทางโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook , Line การ
ให้บริการขนส่งปูนซีเมนต์ให้กับลูกค้ารวดเร็ว ทันต่อความต้องการของลูกค้า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างมีการมอบส่วนลดส าหรับลูกค้าที่ซื้อปูนซีเมนต์กับทางร้านเป็นประจ า มีการ
โฆษณาปูนซีเมนต์โดยการประชาสัมพันธ์ให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆด้วยการผ่านสื่ออย่างต่อเนื่อง เช่น ทางวิทยุ ใบปลิว 
มีการจัดโปรโมชั่นสะสมยอดซื้อปูนซีเมนต์ เช่น แลกเสื้อยืด แลกทอง การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับปูนซีเมนต์ในการตอบแทน
สังคม เช่น การบริจาคปูนซีเมนต์และร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากร ร้านขาย
อุปกรณ์ก่อสร้าง จ านวนพนักงานขายปูนซีเมนต์ เหมาะสมกับจ านวนลูกค้า มีบุคลิกและการแต่งกายที่เหมาะสมกับการ
จ าหน่ายปูนซีเมนต์ พนักงานขาย ให้การดูแลและเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดี มีอัธยาศัยดี เป็นกันเองและสามารถตอบข้อ
ซักถามเกี่ยวกับปูนซีเมนต์ ให้ลูกค้าเข้าใจได้เป็นอย่างดี ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการให้บริการ ร้าน
ขายอุปกรณ์ก่อสร้างมีการอัดหีบห่อปูนซีเมนต์และบริการขนปูนซีเมนต์ส่งถึงพาหนะของลูกค้า มีบริการจัดส่งปูนซีเมนต์
ให้กับลูกค้าตามที่นัดหมาย ตรงต่อเวลาเสมอ มีการอธิบายการใช้ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์แต่ละยี่ห้อให้เข้าใจง่าย มีขั้นตอน
การจ าหน่ายปูนซีเมนต์ที่รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะทางด้านกายภาพ ร้าน
จ าหน่ายปูนซีเมนต์ มีที่จอดรถสะดวกและเพียงพอ มีสถานที่ตั้งอยู่ใกล้บ้านหรือชุมชน มีที่จอดรถมีความปลอดภัย ร้าน
จ าหน่ายปูนซีเมนต์มีช่วงเวลาเปิด–ปิดการให้บริการเหมาะสมและร้านจ าหน่ายปูนซีเมนต์มีท าเลที่ตั้งสะดวกขนส่ง
ปูนซีเมนต์ และง่ายต่อการค้นหาร้าน 

 
ค าส าคัญ : ปูนซีเมนต์,ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด,ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง. 
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Abstract 

Thailand is another country where there is competition in the cement 
industry trade severely. The competition in the market. The operator sells 
cement, it is necessary to develop and improve strategies and policies. The 
study found that factors other products. Cement should trust in the brand. 
Quality and standards The design suits the client applications. There is no 
guarantee of quality cement Customers select various brands of a variety of 
factors, the market price. Cement is sold in a hardware store. The service 
payment with a credit card or a credit trade. The price matches the price tag 
A lower price compared to other stores. Market factors in distribution 
channels. Cement is sold in a hardware store. Distributed via social media 
such as Facebook, Line. Cement transport services to customers quickly. 
Keep pace with customer needs Market factors and market promotion. Store 
construction has discounts for customers who buy cement to the restaurant 
on a regular basis. The advertisement of cement by the publicity given to 
information with the media continued, as the Radio Flyer is the promotion 
accumulated cement, such as exchange The marketing personnel Shop 
Equipment Sales of cement The number of customers Personalities and 
dress suits cement sales staff providing care and customer care as well as 
courteous, friendly and able to answer questions about the cement. Clients 
understand very well. Market factors Service process Store construction is 
compressed packaging of cement and cement transport vehicles delivered to 
customers. The cement is delivered to customers by appointment. Always 
on time The sum of the individual cement products make it easy to 
understand. The process is simple, quick cement sales and marketing factors 
and physical characteristics. Sales of cement Parking is convenient and 
adequate. A location near your home or community. Parking is secure. Store 
sales of cement have time And easy to find. 

 
Keywords : Cement, marketing factors, sales of construction 
equipment. 
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บทน า 
  วิกฤตเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยอย่างรุนแรง ได้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเศรษฐกิจไทยโดยเฉลี่ยรวมถึงธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ท่ีก าลังประสบภาวะชะลอตัวและมีแนวโน้มจะชะลอตัวลงมากข้ึน เนื่องจากก าลังซื้อของผู้บริโภคอ่อนแอ
ลง จากแนวโน้มการฟื้นตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ส่งผลให้เกิดความต้องการสินค้าวัสดุก่อสร้างมากขึ้นเพราะการ
ก่อสร้างอาคาร(อลิวัสสา พัฒนถาบุตร,2558 :1) แนวโน้มของตลาดวัสดุก่อสร้างตลอดทั้งปี 2559 อาจมีมูลค่ายอดขาย
สินค้าวัสดุก่อสร้างขยายตัวในอัตราที่ไม่สูงนัก เนื่องจากการเติบโตของยอดขายสินค้าวัสดุก่อสร้างขึ้นอยู่กับทิศทางของ
อุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นหลัก ซึ่งในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 กิจกรรมการก่อสร้างของทั้งภาครัฐและเอกชนมีทิศทาง
ชะลอตัวลงจากปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมืองที่ยืดเยื้อ ส่งผลให้ข้ันตอนการเบิกจ่ายในโครงการของภาครัฐประสบ
ปัญหาล่าช้า โดยเฉพาะในโครงการใหม่ๆ ส่วนโครงการของภาคเอกชนมีการชะลอลงทุนลงเช่นกัน เพราะนโยบายการ
ลงทุนของภาครัฐท่ีจะเอื้อหนุนต่อภาคเอกชนขาดความชัดเจน บวกกับสภาวะเศรษฐกิจไทยชะลอตัวจากการขาดปัจจัย
บวกและยังเผชิญกับปัจจัยฉุดรั้งอีก ไม่ว่าจะเป็นก าลังซื้อของผู้บริโภคชะลอตัวและค่าครองชีพท่ีสูงขึ้น ซึ่งมีผลให้ผู้บริโภค
ชะลอการซื้อหรือลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ลง มีผลให้ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมก่อสร้างเริ่มเดินหน้าลงทุน ซึ่งจะ
ส่งผลต่อเนื่องให้เกิดความต้องการวัสดุก่อสร้างสูงขึ้นตามมาและนอกจากปัจจัยข้างต้น ตลาดวัสดุก่อสร้างยังมีแรง
ขับเคลื่อนจากปัจจัยบวกท่ีส าคัญอีก 2 ด้าน คือ1) การเติบโตของตลาดวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในกิจกรรมซ่อมแซมและตกแต่ง 
เพราะในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2557 ที่ผ่านมา มีเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่สร้างความเสียหายต่ออาคาร/สิ่ง
ปลูกสร้างหลายครั้ง ท้ังนี้ความต้องการของสินค้าวัสดุก่อสร้างในหมวดซ่อมแซมและตกแต่งที่ขยายตัวจะมีส่วนช่วยพยุง
การชะลอตัวของอุปสงค์สินค้าวัสดุก่อสร้างในปีนี้ และ 2) ยอดขายสินค้าวัสดุก่อสร้างเติบโตในจังหวัดชายแดนและพื้นที่
ใกล้เคียง ซึ่งมีผลจากการขยายตัวของเมืองและการเติบโตของร้านค้ าวัสดุก่อสร้างในพื้นที่ดังกล่าว บวกกับเส้นทาง
คมนาคมในปัจจุบันมีความสะดวกแลว้ จึงท าให้ลูกค้าจากประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้เดนิทางเข้ามาซือ้ฝั่งไทยมากข้ึน (สุพร
ศรี นาคธนสุกาญจน์, 2559: 9-10) 
 ในระบบเศรษฐกิจการก่อสร้างเป็นสาขาที่มีความส าคัญเนื่องจากเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นต่อ ความต้องการขั้น
พื้นฐานของมนุษย์เป็นการตอบสนองต่อความต้องการในเรื่องที่อยู่อาศัยปูนซีเมนต์มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการ
ก่อสร้างน าไปสู่การพัฒนาประเทศประเทศ ปูนซีเมนต์เป็นวัสดุก่อสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างโดยตรงแล้วยังเป็น
วัตถุดิบใน กระบวนการผลิตวัสดุก่อสร้างประเภทอื่นๆ เช่น คอนกรีตผสมเสร็จ กระเบื้อง บล็อกปูนถนนแผ่น คอนกรีต
ส าเร็จรูปเสาเข็มคอนกรีตเป็นต้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจากปริมาณความต้องการ ใช้ปูนซีเมนต์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ในขณะปริมาณผลผลิตที่ผลิตได้ไม่สามารถเพิ่มได้ทันจึงท าให้เกิดสภาวะการขาดแคลนปูนซีเมนต์ประเทศ (สวัสดิ์ ทั่งวัฒ
โนทัย, 2559 : 15) การก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ เช่นคอนโดมิเนียม บ้านพัก จึงส่งผลท าให้อุตสาหกรรมก่อสร้างและ
ส่งผลกับผู้จ าหน่ายปูนซีเมนต์มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นปูนซีเมนต์ที่มีคุณภาพสม่ าเสมอจึงเป็นที่นิยม สะดวกใน
การใช้งาน และประหยัดเวลาในการก่อสร้างเป็นอย่างมาก ท าให้ได้รับความสนใจจากช่างก่อสร้างจ านวนมากในการใช้
ปูนซีเมนต์กันมากขึ้น ดังนั้นความต้องการของปูนซีเมนต์เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น รวมทั้งการขยายตัวอย่าง
รวดเร็วของอุตสาหกรรมก่อสร้าง ก่อให้เกิดคู่แข่งขันธุรกิจมากขึ้นหลายรายท าให้เกิดการแข่งขันกันของร้านขายอุปกรณ์
ก่อสร้างในการจ าหน่ายปูนซีเมนต์ 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อปูนซีเมนต์ ในประเทศไทย ในยุคที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และโซเชียลมีเดีย (Social Media) เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงวางแผนพัฒนากลยุทธ์ส่วน
ประสมทางการตลาดของปูนซีเมนต์ในอุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น  
 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์  
  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ ได้ศึกษาและสรุปดังนี้ 
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แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

คอตเลอร์ ฟิลลิป(Kotler Philip, 2000 : 15) กล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาดว่า หมายถึง การที่บริษัท
หรือองค์กรใช้เครื่องมือทางการตลาดที่หลากหลายร่วมกันเพื่อให้ได้มาซึ่งการบรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาดในตลาด
เป้าหมาย 

ขณะทีศ่ิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552 : 80-81) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตัวแปรทาง
การตลาดที่ควบคุมได้ซึ่งบริษัทใช้ร่วมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเครื่องมือดังต่อไปนี้ 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายสู่ตลาดเพื่อความสนใจ การจัดหา การใช้หรือการบริโภคที่
สามารถท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ (Armstrong and Kotler, 2009 : 616) ประกอบด้วยสิ่งที่สัมผัสได้และสัมผัส
ไม่ได้ เช่น บรรจุภัณฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินค้า บริการและช่ือเสียงของผู้ขาย ผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นสินค้า บริการ 
สถานที่ บุคคล หรือความคิด ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ 
(Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลท าให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ การก าหนดกลยุทธ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์ต้องพยายามค านึงถึงปัจจัยต่อไปนี้  

1.1 ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) หรือความแตกต่างทางการแข่งขัน 
(Competitive Differentiation)  

1.2 องค์ประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์ (Product Component) เช่น ประโยชน์พ้ืนฐาน รูปร่างลักษณะ 
คุณภาพ การบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า เป็นต้น  

1.3 การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อแสดง
ต าแหน่งท่ีแตกต่าง และมีคุณค่าในจิตใจของลูกค้าเป้าหมาย  

1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ มีลักษณะใหม่และปรับปรุงให้ดีขึ้น 
(New and Improved) ซึ่งต้องค านึงถึงความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น  

1.5 กลยุทธ์เกี่ยวกับส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ์ (Product Line) 
2. ราคา (Price) หมายถึง จ านวนที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์/บริการ หรือเป็นคุณค่าทั้งหมดที่ลูกค้ารับรู้

เพื่อให้ได้ผลประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์/บริการคุ้มกับเงินที่จ่ายไป (Armstrong and Kotler, 2003 : 616) หรือ
หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคาเป็น P ตัวที่สองที่เกิดขึ้น ถัดจาก Product ราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของ
ลูกค้า ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภัณฑ์กับราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าคุณค่าสูง
กว่าราคาผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น ผู้ก าหนดกลยุทธ์ด้านราคาต้องค านึงถึง คุณค่าที่รับรู้ในสายตาของลูกค้า ซึ่งต้อง
พิจารณาการยอมรับของลูกค้าในคุณค่าของผลิภัณฑ์ว่าสูงกว่าผลิตภัณฑ์นั้น ต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง การ
แข่งขัน และปัจจัยอื่น ๆ 

3. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสร้างความพอใจต่อตราสินค้าหรือบริการ 
หรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใช้จูงใจให้เกิดความต้องการหรือเพื่อเตือนความทรงจ า (Remind) ในผลิตภัณฑ์ โดย
คาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการซื้อ (Etzel, walker and Stanton, 2007 : 677) หรือ
เป็นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดต่อสื่อสารอาจ
ใช้พนักงานขาย (Personal Selling) ท าการขาย และการติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้คน (Non Personal Selling) เครื่องมือ
ในการติดต่อสื่อสารมีหลายประการ องค์การอาจเลือกใช้หนึ่งหรือหลายเครื่องมือซึ่งต้องใช้หลักการเลือกใช้เครื่องมือการ
สื่อสารการตลาดแบบประสมประสานกัน [Integrated Marketing Communication (IMC)] โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์คู่แข่งขันโดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันได้ เครื่องมือการส่งเสริมการตลาดที่ส าคัญ มีดังนี้ 

3.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเกี่ยวกับองค์กร และส่งเสริมการตลาด
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือ ความคิด ที่ต้องมีการจ่ายเงินโดยผู้อุปถัมภ์รายการ (Armstrong and Kotler, 2003 : 
33) กลยุทธ์ในการโฆษณาจะเกี่ยวข้องกับ  

3.1.1 กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา(Create Strategy)และยุทธวิธีการโฆษณา (Advertising 
Tactics)  
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3.1.2 กลยุทธ์สื่อ (Media Strategy) 
3.2 การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลกับบุคคลเพื่อพยายามจูง

ใจผู้ซื้อที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการด้วยการขายแบบเผชิญหน้าโดยตรงหรือใช้โทรศัพท์ ( Etzel, 
Walker and Stanton, 2007 : 675) หรือเป็นการเสนอขายโดยหน่วยงานขายเพื่อให้เกิดการขาย และสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า (Armstrong and Kotler, 2003 : 616) งานในข้อน้ีจะเกี่ยวข้องกับ  

3.2.1 กลยุทธ์การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling Strategy)  
3.2.2 การบริหารหน่วยงานขาย (Sales Force Management) 

3.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง เป็นสิ่งจูงใจระยะสั้นที่กระตุ้นให้เกิดการซื้อหรือขาย
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Armstrong and Kotler, 2002 : 617) เป็นเครื่องมือกระตุ้นความต้องการซื้อที่ใช้สนับสนุนการ
โฆษณา และการขายโดยใช้พนักงานขาย (Etzel, Walker and Stanton, 2004 : 677) ซึ่งสามารถกระตุ้นความสนใจ 
การทดลองใช้ หรือการซื้อโดยลูกค้าคนสุดท้าย หรือบุคคลอื่นในช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการขาย มี 3 
รูปแบบ คือ  

3.3.1 การกระตุ้นผู้บริโภคเรียกว่าการส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภค(Consumer Promotion)  
3.3.2 การกระตุ้นคนกลาง เรียกว่า การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่คนกลาง (Trade promotion)  
3.3.3 การกระตุ้นพนักงานขาย เรียกว่า การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่พนักงานขาย(Sales force 

Promotion) 
3.4 การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ (Publicity And Public Relations) มีความหมายดังนี้  

3.4.1 การให้ข่าวเป็นการเสนอความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือตราสินค้าหรือบริษัทที่ไม่
ต้องมีการจ่ายเงิน (ในทางปฏิบัติจริงอาจต้องมีการจ่ายเงิน) โดยผ่านการกระจายเสียงหรือสื่อสิ่งพิมพ์  

3.4.2 ประชาสัมพันธ์ (Public Relations) หมายถึง ความพยายามในการสื่อสารที่มีการวางแผน
โดยองค์กรหนึ่งเพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์การ ต่อผลิตภัณฑ์ หรือต่อนโยบายให้เกิดกับกลุ่มใดกลุม่หนึ่ง (Etzel, Walker 
and Stanton, 2007 : 677) มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมหรือป้องกันภาพพจน์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

3.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct Response Marketing) การโฆษณาเพื่อให้เกิดการ
ตอบสนองโดยตรง (Direct Response Advertising) และการตลาดเช่ือมตรงหรือการโฆษณาเช่ือมตรง (Online 
Advertising) มีความหมายต่างกันดังนี้  

3.5.1 การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct Response Marketing) เป็นการ
ติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง หรือหมายถึง วิธีการต่าง ๆ ที่นักการตลาดใ ช้ส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์โดยตรงกับผู้ ซื้อและ ท าให้เกิดการตอบสนองในทันที ทั้งนี้ต้องอาศัยฐานข้อมูลลูกค้าและใช้สื่อ  ต่าง ๆ เพื่อ
สื่อสารโดยตรงกับลูกค้า เช่น ใช้สื่อโฆษณาและแคตตาล็อค  

3.5.2 การโฆษณาเพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct Response Advertising) เป็นข่าวสาร
การโฆษณาซึ่งถามผู้อ่าน ผู้รับฟัง หรือผู้ชม ให้เกิดการตอบสนองกลับโดยตรงไปยังผู้ส่งข่าวสาร หรือป้ายโฆษณา  

3.5.2.1 การตลาดเช่ือมตรงหรือการโฆษณาเชื่อมตรง (Online advertising) หรือการตลาดผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic marketing หรือ E-marketing) เป็นการโฆษณาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือ
อินเตอร์เน็ต เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และขายผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยมุ่งหวังผลก าไรและการค้า เครื่องมือท่ีส าคัญในข้อน้ี
ประกอบด้วย การขายทางโทรศัพท์ การขายโดยใช้จดหมายตรง การขายโดยใช้แคตตาล็อค  

3.5.2.2 การขายทางโทรศัพท์ วิทยุ หรือหนังสือพิมพ์ ซึ่งจูงใจให้ลูกค้ามีกิจกรรมการตอบสนอง 
4. การจัดจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึ่งประกอบด้วยสถาบันและ

กิจกรรมใช้ เพื่อเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการจากองค์กรไปยังตลาด สถานบันที่น าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายคือ
สถาบันการตลาด ส่วนกิจกรรมที่ช่วยในการกระจายตัวสินค้า ประกอบด้วย การขนส่ง การคลังสินค้า และการเก็บรักษา
สินค้าคงคลัง การจัดจ าหน่ายจึงประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 
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4.1 ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Channel Distribution) หมายถึง การจัดจ าหน่าย การกระจายสินค้าให้
สอดคล้องกับ พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อความต้องการใช้ และให้ความสะดวกแก่ลูกค้า โดยกลยุทธ์ด้าน ช่องทางการ
จัดจ าหน่ายต้องพิจารณาถึงท าเลที่ตั้ง ความสะดวกของการเดินทาง ใกล้แหล่งค้าขาย ห้างสรรพสินค้าฯลฯ และต้อง
ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า โดยเน้นการบริการ จัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงการ
บริการที่ประทับใจ เป็นการบริการที่มี มารยาทแก่ลูกค้าทุกคนที่มาติดต่อ รวมถึงการบริหารสินค้าซึ่งประกอบด้วย การ
จัดสรรสต็อกเพื่อ ขายให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ตลอดจนมีการน าเสนอหรือการจัดวางสินค้า 
เพื่อให้เหมาะสม สวยงาม หาได้ง่าย เป็นต้น (Kotler Philip, 2004 : 787) 

ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตผลิตขึ้นมาได้นั้น ถึงแม้ว่าจะมีคุณภาพดีเพียงใดก็ตาม ถ้าผู้บริโภคไม่ทราบแหล่งซื้อและไม่
สามารถจะจัดหาได้เมื่อเกิดความต้องการ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาก็ไม่สามารถ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ 
ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องพิจารณาว่าที่ไหน เมื่อไร และโดยใคร ที่จะเสนอขายสินค้า การจัดจ าหน่ายเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแต่ก็
เป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องศึกษาการจัดจ าหน่ายแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน คือ ช่องทางการจ าหน่ายสินค้า (Channel Of 
Distribution) เน้นการศึกษาถึงชนิดของช่องทางการจ าหน่ายว่า จะใช้วิธีการขายสินค้าให้กับ ผู้บริโภคโดยตรง หรือการ
ขายสินค้าผ่านสถาบันคนกลางต่าง ๆ เช่น พ่อค้าส่ง (Wholesalers) พ่อค้าปลีก (Retailers) และตัวแทนคนกลาง 
(Agent Middleman) ที่มีต่อตลาด อีกส่วนหน่ึงของ กิจกรรมการจัดจ าหน่ายสินคา้ คือ การแจกจ่ายตัวสินค้า (Physical 
Distribution) การกระจาย สินค้าเข้าสู่ตัวผู้บริโภค การเลือกใช้วิธีการขนส่ง (Transportation) ท่ีเหมาะสมในการช่วย
แจกจ่าย ตัวสินค้า ซึ่งการขนส่ง ได้แก่ การขนส่งทางอากาศ ทางรถยนต์ ทางรถไฟ ทางเรือ และทางท่อ 

การวางแผนการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายนั้นมีหลายช่องทางแล้วแต่ว่าผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการจะ
ใช้ช่องทางแบบไหนเพื่อให้เหมาะสมซึ่งแต่ละขั้นตอนดังภาพ 

 
ภาพที่ 1 ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ที่มา : ศิริวรรณ เสรรีัตน์ (2541 : 80-81) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ผลิต ผู้ผลิต ผู้ผลิต ผู้ผลิต ผู้ผลิต 

ผู้บริโภคคน
สุดท้าย 

ร้านค้าปลีก พ่อค้าส่ง ตัวแทน
จ าหน่าย 

ตัวแทน
จ าหน่าย 

ผู้บริโภคคน
สุดท้าย 

ร้านค้าปลีก ร้านค้าปลีก 

ร้านค้าปลีก 

พ่อค้าส่ง 

ผู้บริโภคคน
สุดท้าย 

ผู้บริโภคคน
สุดท้าย 

ผู้บริโภคคน
สุดท้าย 
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 การกระจายตัวสินค้า หรือการสนับสนุนการกระจายตัวสินค้าสู่ตลาด (Physical Distribution หรือ Market 
Logistics) หมายถึง งานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การปฏิบัติการตามแผน และการควบคุมการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ 
ปัจจัยการผลิต และสินค้าส าเร็จรูป จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายในการบริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
โดยมุ่งหวังก าไร (Kotler and Keller, 2004 : 786) หรือ หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายตัวผลิตภัณฑ์ 
จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม การกระจายตัวสินค้าที่ส าคัญคือ การขนส่ง การเก็บรักษาสินค้า และ
การคลังสินค้าและการบริหารสินค้าคงเหลือ 
 

 
 

ภาพที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix: 4Ps) 
ที่มา : สุดาดวง เรืองรุจิระ (2541 : 32) 
 

ขณะทีฟ่ิลลิป คอตเลอร์ (Kotler Philip,2004: 89) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix'7Ps) 
หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ ซึ่งกิจการผสมผสานเครื่องมือเหล่านี้ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด ประกอบด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่กิจการใช้
เพื่อให้มีอิทธิพลโน้มน้าวความต้องการผลิตภัณฑ์ของกิจการ ส่วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่มได้ 7 กลุ่ม ดังที่รู้จัก
กันว่าคือ “7 Ps” อันได้แก่ 

 1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งซึ่งสนองความจ าเป็นและความต้องการของมนุษย์ได้คือ สิ่งที่ผู้ขายต้อง
มอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยทั่วไปแล้วผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น 2 
ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ที่อาจจับต้องได้และ ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ 

2. ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของ
บริการกับราคา (Price) ของบริการนั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น การก าหนดราคาการให้บริการ
ควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริการชัดเจน และง่ายต่อการจ าแนกระดับบริการที่ต่างกัน 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในการน าเสนอ
บริการให้แก่ลูกค้าซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการที่ น าเสนอ ซึ่งจะต้องพิจารณาใน
ด้านท าเลที่ตั้ง (Location) และช่องทางในการน าเสนอบริการ (Channels ) 

ส่วนประสมทางการตลาด 

1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
1. ด้านสินค้ามีให้เลือก (Product Variety) 
2. คุณภาพสินค้า (Quality) 
3. ลักษณะ (Feature) 
4. การออกแบบ (Design) 
5. ตราสินค้า (Brand Name) 
6. การบรรจุหีบห่อ (Packaging) 
7. ขนาด (Size) 

2) ด้านราคา (Price) 
1.ราคาสินค้าในรายการ (List Price) 
2. ส่วนลด (Discount) 
3. ส่วนยอมให้ (Allowance) 
4. ระยะเวลาในการช าระเงิน (Payment Period) 

3) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
1. ครอบคลุม (Coverage) 
2. การเลือกคนกลาง (Assortment) 
3. ที่ต้ัง (Location) 
การสนับสนุนการกระจายสินค้าตลาด 
4. สินค้าคงเหลือ (Inventory) 
5. การขนส่ง (Transportation) 
6. การคลังสินค้า (Warehousing)ฯลฯ 

4) ด้านการส่งเสริมการตลาด 
1. การโฆษณา (Advertising) 
2. การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity 
and Public Relation) 
3. การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) 
4. การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) 
หรือการให้หน่วยงานขาย (Sale Force) 
5. การตลาดทางตรง (Direct Marketing) และ
การตลาดทางอ้อม (Online Marketing) 
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4. ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความส าคัญในการติดต่อสื่อสารให้ผู้ใช้บริการ 
โดยมีวัตถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรม การใช้บริการและเป็นกุญแจส าคัญของ
การตลาดสายสัมพันธ์ 

5. ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้
สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและ
ผู้ใช้บริการต่างๆขององค์กร เจ้าหน้าที่ต้องมีความสามารถ มีทัศนคติที่สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ มีความคิดริเริ่ม 
มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมให้กับองค์กร 

6. ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)เป็นการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับ
ลูกค้า โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้ายกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ไม่
ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการที่รวดเร็ว หรือผลประโยชน์
อื่น ๆ ท่ีลูกค้าควรได้รับ 

7. ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้านการบริการ ที่
น าเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว และท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ 
  สถานการณ์การแข่งขันของตลาดปูนซีเมนต์ 

ส าหรับประเทศไทยตลาดปูนซีเมนต์ได้รับผลกระทบจากปัญหาในวิกฤติเศรษฐกิจเมื่อปี พ.ศ. 2540 ส่งผลให้
ภาคการก่อสร้างต้องประสบกับปัญหาชะงักงันเช่นเดียวกัน และเริ่มมีการฟื้นตัวตั้งแต่ช่วงปลายปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา
จนถึงปัจจุบัน พ.ศ.2560 ท าให้เกิดการแข่งขัน เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดภายในประเทศในกลุ่มผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างต่างๆ 
สูงมากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกลุ่มผู้ผลิตปูนซีเมนต์ ซึ่งเดิมทีเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันน้อย เนื่องจากเป็นการ
ผลิตในลักษณะผู้ขายน้อยรายซึ่งมีผู้ผลิตเพียง 4 บริษัทกล่าวคือ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) บริษัท 
ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จ ากัด แต่ในช่วง
วิกฤติเศรษฐกิจ เป็นจุดเริ่ม ท่ีท าให้กลุ่มผู้ผลิตระดับโลกได้เข้ามาร่วมทุนหรือซื้อกิจการในธุรกิจปูนซีเมนต์มากขึ้น เช่น 

1.บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) ร่วมทุนกับ บริษัท โฮลเดอร์แบงค์ (Holder Bank)จาก 
สวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท โฮลซิม จ ากัด (Holcim) ได้ปรับตัวเพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจอยู่ได้
โดยการขายกิจการอื่นๆ เช่นโรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก ธุรกิจกระเบื้องปูพื้น-บุผนัง ธุรกิจสุขภัณฑ์และอุปกรณ์
ตกแต่ง และคงไว้เฉพาะ กลุ่มธุรกิจหลักคือปูนซีเมนต์ , ปูนซีเมนต์ผสมเสร็จ และสินค้ากลุ่ม Fiber Cement การลด
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโดยการปิดส านักงานขายและคลังสินค้าในเกือบทั้งประเทศ การ Restructuring เพื่อลด
ค่าใช้จ่าย และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 

 2.บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) ท าการปรับโครงสร้างโดยการลดขนาดองค์กร จากเดิมที่มีธุรกิจ
หลากหลายครอบคลุมทั้งในกลุ่มธุรกิจยานยนต์ ปูนซีเมนต์ เซรามิค และอุปกรณ์ตกแต่งเยื่อกระดาษ เนื่ องจากแนวคิด
เดิมที่มุ่งสร้างความได้เปรียบในเรื่องความประหยัดจากการผลิตจากขนาด(Economy of Scale) และข้อได้เปรียบใน
เรื่องการ มีสินค้าครบวงจร แต่เมื่อต้องประสบกับปัญหาหนี้สิน เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจไทย พ.ศ. 2540 ที่มีการ
ประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราการแลกเงินจากระบบตะกร้าเงิน (Basket Currency) เป็นระบบลอยตัว (Manage Float) ก็
ต้องปรับตัวโดยการคงไว้เฉพาะกลุ่มธุรกิจที่มีโอกาสในการท าก าไร และจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งข้ึนมาดูแล และลดสัดส่วนการ
เป็นเจ้าของในธุรกิจบางอย่าง เช่นในกลุ่มยานยนต์ เพื่อสร้างสภาพคล่องและลดภาวะหนี้จากต่างประเทศ 

3. บริษัท ทีพีไอโพลีน จ ากัด(มหาชน) ที่ประสบปัญหาเรื่องหนี้สินเป็นอย่างมาก เนื่องจากการมีภาระหนี้
ต่างประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจไทย พ.ศ. 
2540 เป็นมูลค่ากว่า 72,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นกรณีศึกษาของประเทศเนื่องจากเป็นลูกหนี้ภาคเอกชนรายใหญ่
ของไทย และการแก้ไขปัญหายังไม่ปรากฏเป็นรูปธรรมชัดเจน 

 4. บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จ ากัด และบริษัท ชลประทานซีเมนต์ จ ากัด มีพันธมิตรใหม่จากประเทศฝรั่งเศส 
คือ บริษัท ฟินองฟองเซร์ แอนด์ ลาฟาส เข้ามาท าการควบรวมกิจการและท าตลาดโดยการมุ่งเน้นในเรื่องกลยุทธ์ราคา
ต่ า เพื่อรักษายอดขาย 
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 5.บริษัท เอกซีเมนต์ จ ากัด มีการซื้อกิจการโดยบริษัท ซีเมนต์เม็กซิโก จ ากัดและท าการเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท 
เซเมกซ์ประเทศไทย จ ากัด และเปลี่ยนตราสินค้าจากตรามือ เป็นเซเมกซ์และเปลี่ยนเป็นตราลูกโลกในปัจจุบัน และ
มุ่งเน้นในเรื่องกลยุทธ์ราคาต่ าเพื่อขยายตลาด 

 6.บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จ ากัด หลังจากกลุ่มอิตาเลียนไทย เดลวีลอปเม้นท์ได้ขายกิจการบริษัท เอกซีเมนต์
ให้กับ บริษัท ซีเมนต์เม็กซิโก จ ากัด ไปแล้วนั้นก็ได้ท าการก่อสรา้งโรงงานใหม่ ในเขต อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดย
มีวัตถุประสงค์หลักในการผลิตปูนซีเมนต์ภายใต้เครื่องหมายการค้า ราชสีห์ เพื่อใช้ในงานก่อสร้างของกลุ่มอิตาเลียนไทย 
เป็นหลัก และก าลังการผลิตที่เหลือจะน าออกจ าหน่ายในประเทศ 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นนอกจากสภาพการแข่งขันแล้ว การพัฒนาของผู้ใช้จากเดิมเป็นการน าปูนซีเมนต์มาใช้งาน
แบบดั้งเดิมกล่าวคือใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (PortlandCement) ส าหรับงานโครงสร้างและปูนซีเมนต์ผสม (Mixed 
Cement) ส าหรับงานฉาบ ก่อ เท ก็เริ่มมีวิวัฒนาการมากขึ้น โดยกลุ่มผู้ผลิตก็เริ่มมีการปรับปรุงสูตรทางเคมีและออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน ทั้งนี้ในช่วงแรก ๆ ของวิกฤติเศรษฐกิจไทย พ.ศ. 2540 พบว่าความ
ต้องการซื้อที่มีอยู่น้อยมากท าให้ผู้ผลิตปูนซีเมนต์ได้ท าการแข่งขันโดยใช้กลยุทธ์ในเรื่องราคาถูกเป็นหลัก โดยการออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีราคาต่ าเพื่อจ าหน่ายในตลาด ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่น าออกมาจ าหน่ายในช่วงปี พ.ศ. 2542-2543 ได้แก่ 
บริษัทผู้ผลิต ตราสินค้า,บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด(มหาชน) ปูนตราแรด, บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด(มหาชน) 
ปูนตรา 3 นก,บริษัท ทีพีไอโพลีน จ ากัด(มหาชน) ปูนทีพีไอ เอ็ม 199 ซึ่งทั้งสามบริษัท ได้ท าการผลิตและแข่งขันโดยใช้
นโยบายราคาเป็นหลัก โดยการตัดราคาขายซึ่งกันและกัน จนกล่าวได้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่ราคาปูนซีเมนต์ถูก
ที่สุดในรอบ 30 ปีจนกระทั่งการแข่งขันในเรื่องของราคาด าเนินไปอย่างเข้มข้นจนแทบจะด าเนินธุรกิจต่อไปไม่ได้ จึงมี
การปรับราคาขึ้นและเริ่มที่จะท าการตลาดในด้านอื่นๆเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันแทนกลยุทธ์ด้าน ราคา เช่นในด้าน
ของการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า(Customer Relationship Management: CRM) การพัฒนาความรู้ด้าน
ผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นผู้รอบรู้เรื่องปูนซีเมนต์ (Cement Solution Provider) หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เหมาะสม และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ ที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งต่อมา บริษัทปูนซีเมนต์นคร
หลวง จ ากัด (มหาชน) ได้พบว่าในการใช้ปูนซีเมนต์ผสมหรือท่ีอาจจะเรียกได้ว่าเป็นปูนอเนกประสงค์มาใช้ในการฉาบนั้น 
อาจจะมีปัญหาในเรื่องงานฉาบที่ได้ไม่เรียบเนียนสวยงาม หรือเกิดการแตกร้าว และจะน าไปสู่การแก้ไขเพิ่มเติม และ
ซ่อมแซมหน้างาน ซึ่งท าให้ต้นทุนรวมในการก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้นจึงได้คิดค้นปูนซีเมนต์ที่ใช้ส าหรับฉาบโดยเฉพาะตั้งแต่ ปี 
พ.ศ.2546 เพื่อมารองรับกับความต้องการใช้ที่เฉพาะเจาะจงซึ่งสามารถท าให้ผู้ใช้ซึ่งส่วนใหญ่คือกลุ่มผู้รับเหมาและ
นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สามารถประหยัดต้นทุนได้มากกว่าร้อยละ 29 จากปัจจัยหลัก 3 ประการคือ  
  1. การลดค่าใช้จ่ายในวัสดุผสม เนื่องจากไม่ต้องใช้น้ ายาช่วยฉาบและสามารถผสมทรายได้มากข้ึน 
  2. การเพิ่มความสามารถในการท างานของช่าง เนื่องจากเม็ดปูนที่มีขนาดเล็กลงท าให้ฉาบง่ายเบามือ เพิ่ม
ปริมาณงานในการท างานต่อวันของช่าง 
  3. ลดการแตกร้าว ซึ่งเป็นสาเหตุหลัก ของต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้นเนื่องจากต้องมีการซ่อมแซม หรือทุบเพื่อฉาบใหม่ 

โดยในการเข้าสู่ตลาดในปีแรก มีปริมาณความต้องการใช้ อยู่ประมาณ 170,000 ตัน จึงท าให้บริษัทผู้ผลิต
ปูนซีเมนต์อื่นๆเริ่มท าการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเข้าสูต่ลาดปูนซีเมนต์ฉาบเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดจาก บริษัท ปูนซีเมนต์
นครหลวง จ ากัด (มหาชน) จนในปัจจุบันปูนซีเมนต์ฉาบมีผู้ผลิตอยู่ 4ราย คือ 

1. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด(มหาชน) ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตราเสือพลัส 
2. บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด(มหาชน) ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตราอินทรีทอง 
3. บริษัท ทีพีไอโพลีน จ ากัด(มหาชน) ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตราทีพีไอ เอ็ม 198 
4. บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จ ากัด ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตราดอกบัวส้ม 
แต่มีผู้ผลิตที่ส าคัญอยู่ 2 ราย ท่ีสินค้าเป็นท่ีนิยม และมีการแข่งขันการท าตลาดอยู่อย่างต่อเนื่อง คือ 
1. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด(มหาชน) ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตราเสือพลัส 
2. บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด(มหาชน) ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตราอินทรีทอง 
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 สรุป 
  จากท่ีกล่าวมาข้างต้นปัจจัยทางการตลาดของสินค้าถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการท าการตลาดลูกค้ามีทางเลือก
การใช้ปูนซีเมนต์ในการปลูกสร้างสิ่งต่างๆ และการตัดสินใจเลือกใช้ของลูกค้ามีปัจจัยหลายด้านที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ของลูกค้าได้แก ่ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ปูนซีเมนต์ควรความเชื่อถือในตราสินค้า มีคุณภาพดีและ
มาตรฐาน มีลักษณะการออกแบบเหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า มีการรับประกันคุณภาพของปูนซีเมนต์ ลูกค้าเลือก
หลากหลายยี่ห้อ หลากหลายชนิด ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ปูนซีเมนต์ที่จ าหน่ายภายในร้านขาย
อุปกรณ์ก่อสร้าง มีการให้บริการรับช าระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตหรือการให้เครดิตทางการค้า ราคาตรงกับราคาป้าย มี
ราคาต่ ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับร้านอื่น ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปูนซีเมนต์ที่
จ าหน่ายภายในร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง มีการจัดจ าหน่ายทางโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook , Line การให้บริการขนส่ง
ปูนซีเมนต์ให้กับลูกค้ารวดเรว็ ทันต่อความต้องการของลูกค้า ปัจจัยด้านการส่งเสรมิการตลาด ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างมี
การมอบส่วนลดส าหรับลูกค้าที่ซื้อปูนซีเมนต์กับทางร้านเป็นประจ า มีการโฆษณาปูนซีเมนต์โดยการประชาสัมพันธ์ให้
รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆด้วยการผ่านสื่ออย่างต่อเนื่อง เช่น ทางวิทยุ ใบปลิว มีการจัดโปรโมช่ันสะสมยอดซื้อปูนซีเมนต์ 
เช่น แลกเสื้อยืด แลกทอง การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับปูนซีเมนต์ในการตอบแทนสังคม เช่น การบริจาคปูนซีเมนต์และร้าน
ขายอุปกรณ์ก่อสร้าง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากร ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง จ านวนพนักงานขาย
ปูนซีเมนต์ เหมาะสมกับจ านวนลูกค้า มีบุคลิกและการแต่งกายที่เหมาะสมกับการจ าหน่ายปูนซีเมนต์ พนักงานขาย ให้
การดูแลและเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดี มีอัธยาศัยดี เป็นกันเองและสามารถตอบข้อซักถามเกี่ยวกับปูนซีเมนต์ ให้ลูกค้า
เข้าใจได้เป็นอย่างดี ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการให้บริการ ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างมีการอัดหีบห่อ
ปูนซีเมนต์และบริการขนปูนซีเมนต์ส่งถึงพาหนะของลูกค้า มีบริการจัดส่งปูนซีเมนต์ให้กับลูกค้าตามที่นัดหมาย ตรงต่อ
เวลาเสมอ มีการอธิบายการใช้ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์แต่ละยี่ห้อให้เข้าใจง่าย มีขั้นตอนการจ าหน่ายปูนซีเมนต์ที่รวดเร็ว ไม่
ซับซ้อน และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะทางด้านกายภาพ ร้านจ าหน่ายปูนซีเมนต์ มีที่จอดรถสะดวก
และเพียงพอ มีสถานท่ีตั้งอยู่ใกล้บ้านหรือชุมชน มีที่จอดรถมีความปลอดภัย ร้านจ าหน่ายปูนซีเมนต์มีช่วงเวลาเปิด–ปิด
การให้บริการเหมาะสมและร้านจ าหน่ายปูนซีเมนต์มีท าเลที่ตั้งสะดวกขนส่งปูนซีเมนต์ และง่ายต่อการค้นหาร้าน 
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ในปัจจุบันสถานการณ์ด้านการเมอืงเศรษฐกิจ สังคม การบริหารงานของรัฐ ท้ังภายในและต่างประเทศ มีความ
เปลี่ยนแปลงไปมากและเป็นไปอย่างรวดเร็ว กว้างขวาง ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากความก้าวหน้าทางด้านการสื่อสารเทคโนโลยี 
การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วสู่ประชาชน ในขณะที่สภาพแวดล้อมได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเข้าสู่ยุค
โลกาภิวัตน์ แต่ระบบการบริหารงานของภาครัฐ และสังคมไทยโดยรวมที่ผ่านมา ไม่สอดคล้อง ไม่ทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  

ดังนั้น การปรับเปลี่ยนบทบาทของสังคมโดยการน าหลักการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance) หรือหลักธรรมาภิบาลมาใช้ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับประเทศไทยเราเพราะหลักธรรมาภิบาลก็คือ 
การบริหารที่สามารถตรวจสอบได้ มีประสิทธิผลและเป็นระบบที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม โดยสามารถเสนอ
ข้อเรียกร้องมีการรวมตัวของประชาชน กลุ่มมวลชนผู้ใช้แรงงานและองค์กรภาคเอกชน เพื่อเข้ามามีบทบาทในการ
ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินการทางการเมืองและการบริหารงานภาครัฐ ตลอดจนการประกอบธุรกิจเอกชน เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนโดยรวมและสังคมไทยเติบโตด้วยความแข็งแกร่ง สามารถแข่งขัน
กับต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะช่วยให้ประเทศชาติมีความสงบสุขและพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืนต่อไป  
 
ค าส าคัญ : หลักธรรมาภิบาล กระแสโลกาภิวัตน์ ประเทศไทย 

 
ABSTRACT 

At present, both domestic and foreign political, economic, social and 
administrative situation have changed dramatically and quickly due to the 
advance in communication technology. The transmission of information to 
the public is very fast. While the environment has changed rapidly into the 
era of globalization, Thai government and society as a whole is not 
consistent with this rapid change. 

For this reason, it is very important to adopt the principles of good 
governance. It is very necessary for Thailand because good governance 
results in transparent administration, effectiveness and systematic way for 
people to participate. It can offer people the demands of public gathering, 
mass organizations, labors and private sector organizations can play a role in 
the tracking and monitoring the political and administrative operations of 
the government and private business to ensure transparency in the operation. 
This will result in the overall population and Thai society growing stronger 
and being able to compete with foreign countries effectively. It will help the 
country to develop quickly and sustainably. 
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บทน า 

ในแต่ละสังคมย่อมมีโครงสร้างของอภิบาลหรือธรรมาภิบาลของตนเอง ปัญหาก็คือโครงสร้างของ  
ธรรมาภิบาลนั้นมีคุณภาพหรอืประสทิธิผลเพียงใด ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา เราได้เรียนรูว้่า การยึดถือแนวความคิด
ว่าการมีโครงสร้างของธรรมาภิบาลที่ดีเลิศ (best practice of good governance) หรือกล่าวให้เจาะจงคือ โครงสร้าง
ของธรรมาภิบาลแบบตะวันตก ซึ่งมักหมายถึงแบบอเมริกันที่เป็นแบบประชาธิปไตยเสรีนิยมนั้นดีที่สุดหรือเป็นที่พึง
ปรารถนา จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศแบบใหม่ ในการศึกษานี้พยายามช้ีให้เห็นว่า 
ความจริงมิได้เป็นเช่นนั้นทั้งในกลุ่มประเทศ NICs และจีนต่างก็มีโครงสร้างของอภิบาลแบบของตนเป็นการเฉพาะ ซึ่ง
อาจจะยังไม่ใช่ธรรมาภิบาลในความหมายสากลที่เข้าใจกันในหมู่องค์กรโลกบาลทั้งหลาย เพราะหากเป็นธรรมภิบาลจริง 
จ าเป็นต้องอยู่ภายใต้ระบบประชาธิปไตยเท่านั้น ดังนั้นการจะยึดโครงสร้างของธรรมาภิบาลแบบตะวันตกที่มีความเช่ือ
แอบแฝงในระบบคุณค่าประชาธิปไตยและพยายามที่จะท าให้เกิดขึ้นเป็นจริงได้นั้นอาจประสบความล้มเหลวมากกว่า 
เพราะโครงสร้างของสถาบันในแต่ละสังคมมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะในแง่ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
และคุณค่าต่าง ๆ ในสังคมนั้น ซึ่งยากที่จะลอกแบบหรือโอนย้ายจากตะวันตกสู่ประเทศก าลังพัฒนาได้ง่าย ๆ ปัญหาของ
ไทยก็คือ เราจะเดินตามกลุ่มประเทศ NICs ก็ไม่ได้ เพราะไม่มีรัฐที่เข้มแข้ง หรือจะเดินตามประชาธิปไตยแบบตะวันตกก็
ไม่ได้อีก เพราะประชาชนยังไม่มีจิตส านึกแบบประชาธิปไตยมากพอ ด้วยเหตุนี้ เราก าลังยืนอยู่บนทางสองแพร่งอย่าง
หลีกเลี่ยงไมได้ แต่เราอาจจะสร้างโครงสรา้งอภิบาลแบบของไทยได ้แต่ในระยะยาวแลว้ สังคมไทยควรเดินไปสู่โครงสร้าง
และสถาบันแบบธรรมาภิบาล (ส านักงาน ก.พ.2543) 

  
เนื้อหา 

ความหมายของธรรมาภิบาล 
ค าว่า การบริหารจัดการที่ดี หรือธรรมาภิบาล หรือบางท่านเรียกว่าธรรมรัฐนั้น ตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า 

Good Governance ซึ่งได้มีการพูดถึงแนวคิดนี้เป็นครั้งแรกในแวดวงของหน่วยงานระหว่างประเทศที่มีหน้าที่ให้ความ
ช่วยเหลือในด้านการพัฒนาประเทศ นับแต่ปลายคริสต์ศักราชที่ 1980 เป็นต้นมา ภายหลังจากที่ได้มีการอภิปราย
เกี่ยวกับผลของนโยบายการปรับโครงสร้างของธนาคารโลก ในช่วงนี้ได้มีการใช้ค าว่า Good Governance อย่างกว้างๆ
ในการกล่าวถึงธรรมชาติและรูปแบบของระบบการเมืองที่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติราชการ 
(Accountability) และความโปร่งใส (Transparency) ในการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังมักถูกน าไปเช่ือมโยงกับเง่ือนไข
ทางการเมือง เช่น ความเป็นประชาธิปไตย การส่งเสริมระบบที่มีพรรคการเมืองหลายพรรค และการเลือกเสรี (Arje 
Kruite, 1966 : 3 ; อ้างถึงใน รัชยา ศานติยานนท์ และคนอื่นๆ, 2544 : 3) จากนั้นได้มีการน าแนวคิดนี้ไปใช้อย่างกว้าง
ในหมู่ผู้มีหน้าที่ในองค์การระหว่างประเทศท่ีมีส่วนร่วมในโครงการการให้ความช่วยเหลือประเทศก าลังพัฒนาต่างๆ 

มูลเหตุจูงใจให้บุคคลเหล่านี้หันมามองการบริหารจัดการที่ดี คือ ความล้มเหลวของประเทศที่ได้รับความ
ช่วยเหลือในการพัฒนาประเทศตามแนวทางของประเทศซีกโลกตะวันตกโดยเฉพาะกลุ่มประเทศในแถบลาตินอเมริกา
และแอฟริกา ผู้รับผิดชอบมองว่าสาเหตุของความส้มเหลวมาจากการที่รัฐไร้ความสามารถที่จะด าเนินการตามที่ได้รับ
ค าแนะน า ทั้งนี้มุมมองดังกล่าวถือว่ารัฐบาลเป็นศูนย์กลางของการตัดสินใจที่ส าคัญในสังคมทุกระดับ จึงมีการเรียกร้อง
ให้มีการปรับปรุงการบริหาร ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงโครงสร้าง และระเบียบกฎเกณฑ์ที่ค่อนข้างซับซ้อนของรัฐ เพื่อเอื้อด า
นวยต่อการน านโยบายในการพัฒนาประเทศไปปฏิบัติ (เจริญ เจษฎาวัลย์ 2545 : 53)  
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ค าว่า “Good Governance” เริ่มน ามาใช้กันเมื่อประมาณ 10 กว่าปีที่ผ่านมาโดยปรากฏรายงานของ
ธนาคารโลก เมื่อปี ค.ศ. 1989 เมื่อแนวคิด “Good Governance” เข้ามาในประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2540 
นักวิชาการหลายท่านได้แปลความหมายของค าว่า “Good Governance” ธรรมาภิบาล โดยเสนอใช้ค าว่า “ธรรมาภิ
บาล” ซึง่เป็นที่นิยมใช้กันมากเพราะค าว่าธรรมาภิบาลจะมีความหมายอย่างกว้างครอบคลุมทั้งทางบริหารจัดการที่ดีของ
องค์การธุรกิจ และการปกครองที่ดีของภาครัฐ ซึ่งเรียก “Good Governance” ว่าธรรมรัฐ ได้ให้ความหมายว่า คือการ
บริหารจัดการประเทศท่ีดีในทุกๆด้านและทุกๆ ระดับ การบริหารจัดการที่ดีดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีหลักคิดที่ว่า
ทั้งประชาชนข้าราชการบริหารประเทศเป็นหุ้นส่วน (Partnership) กันในการก าหนดชะตากรรมของประเทศ แต่การ
เป็นหุ้นส่วนมิใช่หลักประกันว่าจะเกิดธรรมรัฐหรือ Good Governance ยังต้องหมายถึงการมีกฎเกณฑ์กติกาที่จะเกิด
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพความเป็นธรรมและการมีส่วนร่วมของสังคมในการก าหนดนโยบายบริหาร
ตรวจสอบ ประเมินผลอย่างจริงจัง 

ในปัจจุบันนั้นมีนักวิชาการจ านวนมากได้เอ่ยถึง Good Governance ทั้งในแง่ความหมายและความจ าเป็น
ส าหรับคนไทย รวมทั้งได้มีการวิพากษ์แนวคิดนี้อย่างแพร่หลาย นักวิชาการเหล่านี้ใช้ค าว่าภาษาไทยแทนค าว่า “Good 
Governance” ไว้ต่างๆ กันเช่น ธรรมาภิบาล ธรรมรัฐ สุประศาสนการ ประชารัฐ การปกครองที่ดี การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี เป็นต้น 

ยุค ศรีอาริยะ (2546 : 42) กล่าวค าว่า ธรรมรัฐ มีความหมายไม่ตรองกับความหมายของ Good Governance 
นักเพราะ Good Governance น่าจะหมายถึงระบบในการบริหาร และการจัดการที่ดีมากกว่าจะหมายถึง การสร้างรัฐที่
ดีงามและถ้าหากใช้ค าว่าไทยว่า ธรรมรัฐ ภาษาอังกฤษก็น่าจะเป็นว่า Good State ไม่ใช่ Good Governance  

บวรศักดิ์ อุวรรณโร (2542 : 17) ได้เลือกใช้ค าว่าธรรมาภิบาล โดยให้เหตุผล 2 ประการ คือ 
1. รากศัพท์ของค าว่า ธรรมาภิบาล หมาจากค าว่า ธรรม และอภิบาล ซึ่งตามพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายของ ธรรมในหน้า 420 ว่าหมายถึง คุณความดีความถูกต้อง

และอภิบาลในหน้า 918 ว่าหมายถึง บ ารุงรักษา ปกครอง ซึ่งตรงกับรากศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Good Governance 
2. ธรรมาภิบาล ใช้ได้ในความหมายอย่างกว้างซึ่งรวมทั้งดารบริหารการจัดการที่ดีขององค์การธุรกิจเอกชน 

(Good Corporate Governance) และการปกครองที่ดีของรัฐ 
คณิน บุญสุวรรณ (ระบบออนไลน์) ได้เลือกใช้ค าว่า ธรรมาภิบาล ในการอภิบายในเรื่องที่มิใช่การปกครอง

ประเทศไทยโดยตรง หรือมุ่งช้ีให้เห็นการอธิบายเรื่องการบริหารจัดการของภาคธุรกิจเอกชนโดยเฉพาะ แต่จะเน้นเรื่อง
ภาพรวมของสังคมที่ทุกฝ่ายต้องมีความสัมพันธ์หรือมีผลประโยชน์หรือผลกระทบได้เสียต่อกันอย่างใกล้ชิด เพราะค าว่า 
ธรรมาภิบาล หมายถึง การปกปักรักษาไว้ซึ่งความถูกต้องดีงาม อันมิใช่เป็นความปรารถนา ความต้องการ หรือเป็นหน้าที่
ของใครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ หากแต่เป็นความปรารถนา ความต้องการ หรือเป็นหน้าที่ของทุกคน ทุกฝ่ายที่มีอยู่ใน
สังคม 

บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี่ (2544 : 13) กล่าวว่า สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ได้อธิบายว่า 
ธรรมาภิบาล เป็นศัพท์ท่ีสร้างขึ้นจากค าว่า ธรรม ซึ่งแปลว่า ความดีหรือกฎเกณฑ์ ส่วนค าว่า อภิบาย แปลว่า บ ารุงรักษา 
ปกครอง เมื่อรวมกันก็กลายเป็นธรรมาภิบาล ซึ่งมีความหมายตรงกันกับค าว่า Good Governance  

ซึ่งในปัจจุบันค าที่ดูเหมือนจะใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดในเวลานี้และมีความหมายตรงกับ  ค าว่า Good 
Governance คือ ธรรมาภิบาลและในการศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยได้เลือกใช้ค าภาษาไทยว่า ธรรมาภิบาล 

แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาล เป็นแนวคิดหนึ่งที่ในระยะหลังมานี้มีการน ามาใช้และอ้างถึงอยู่เป็นประจ าใน
สาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิชาพัฒนาบริหาร โดยมักปรากฏควบคู่กันไปกับแนวคิด
และศัพท์วิชาการจ าพวกประชาธิปไตย ประชาสังคมการมีส่วนร่วมของประชาชน สิทธิมนุษยชน และการพัฒนาสังคมที่
ยั่งยืน ในช่วงทศวรรษท่ีแล้ว ค าว่าธรรมาภิบาลยังเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับเรื่องการปฏิรูปในภาครัฐอีกด้วย 

ปัจจุบันนี้ท้ังในการศึกษาและในวิชาชีพทางด้านบริหารรัฐกิจนั้นถือได้ว่า ธรรมาภิบาลเป็นมิตขิองกระบวนทัศน์
ใหม่ของการบริหารงานภาครัฐ ซึ่งมีองค์ประกอบปลักที่ส าคัญดังนี้ คือ การเน้นบทบาทของผู้บริหารงานในภาครัฐใน
ฐานะที่เป็นผู้ให้บริการที่มีคุณภาพสูงที่ประชาชนต้องการสนับสนุนให้เกิดความเป็นอิสระในการบริหารงานแต่ละระดับ
มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดการควบคุมของราชการส่วนกลาง การเรียกร้องความสามารถในการปฏิบัติงานทั้งใน
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ระดับบุคคลและองค์กร และการใช้เรื่องนี้เป็นเกณฑ์ในการวัดผลการปฏิบัติงานและให้ผลตอบแทนการตระหนักเห็น
ความส าคัญของการจัดให้มีทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถปฏิบัติงานจนบรรลุผลได้ตาม
เป้าหมาย และการเปิดกว้างให้มีการแข่งขันโดยพิจารณาว่าจุดมุ่งหมายของงานภาครัฐในแบบใดท่ียังควรกระท าโดยส่วน
ราชการและส่วนใดที่ควรปล่อยให้ภาคเอกชนเป็นผู้ด าเนินการแทน  

 ธีรยุทธ บุญมี (2541) เรียก Good Governance ว่า ธรรมรัฐ ได้ให้ความหมายว่า คือ การบริหารการจัดการ
ประเทศที่ดีในทุก ๆ ด้าน และทุก ๆ ระดับ การบริหารการจัดการที่ดีดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีหลักคิดว่าทั้ง
ประชาชน ข้าราชการบริหารประเทศเป็นหุ้นส่วน (Partnership) กันในการก าหนดชะตากรรมประเทศ แต่การเป็น
หุ้นส่วนไม่ใช่หลักประกันว่าจะเกิดธรรมรัฐหรือ Good Governance ยังต้องหมายถึง การมีกฎเกณฑ์กติกาที่จะให้เกิด
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ประสิทธิภาพ ความเป็นธรรมและการมีส่วนร่วมของสังคมในการก าหนดนโยบายบริหาร 
ตรวจสอบ ประเมินผลอย่างจริงจัง  

 UNDP (United Nation Development Program) หน่วยงานสังกัดองค์การสหประชาชาติ ได้ให้นิยาม
ความหมายของ Good Governance หรือธรรมาภิบาล ว่า คือ การใช้อ านาจทางการเมือง การบริหารและเศรษฐกิจใน
การด าเนินภารกิจ กิจกรรมต่าง ๆ ของประเทศในทุกระดับโดยมีกลไก กระบวนการ สถาบัน ซึ่งประชาชนและกลุ่มต่าง 
ๆ สามารถแสดงออกถึงความต้องการผลประโยชน์ การใช้สิทธิและหน้าท่ีตามกฎหมาย การประสานประนีประนอมความ
แตกต่างโดยผ่านกลไก กระบวนการและสถาบันเหล่านั้น  

 คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ ได้ให้ความเห็นว่า ธรรมาภิบาล หรือ Good Governance นี้เป็นเรื่องที่ทุกสังคม 
ทุกประเทศไม่ว่าเป็นประเทศก าลังพัฒนาหรือพัฒนาแล้วต้องการให้เกิดขึ้น ค าว่า Governance เป็นค าเก่าที่มีมานาน
แล้ว หมายถึง กรอบในการบริหารจัดการขององค์การต่าง ๆ ในการบริหาร ระบบบริษัทก็จะเรียกว่า Corporate Good 
Governance ในราชการก็เรียกว่า Public Governance ซึ่งกรอบการบริหารจัดการนี้มีทั้งดีและไม่ดี ที่ดีเรียกว่า Good 
Governance ที่ไม่ดีเรียกว่า Bad Governance  

 จากความหมายของนักวิชาการที่ได้ให้ค าจ ากัดความเกี่ยวกับ Good Governance ดังกล่าวข้างต้น นั้น จะ
เห็นได้ว่ามีแนวความคิดที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งอาจจะสรุปได้ว่า Good Governance จะให้ความส าคัญกับองค์ประกอบ 3 
ส่วน คือ  

 ภาครัฐ (Public Sector) ซึ่งจะมีส่วนเสริมสร้างและปฏิรูปการเมือง กฎหมายและการบริหารราชการ  
 ภาคเอกชน (Private Sector) ซึ่งจะมีส่วนในการประกอบธุรกิจท่ีดีและด าเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต และมี

ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมซึ่งจะท าให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรือง  
 ภาคประชาชนหรือองค์กรต่าง ๆ (Civil Society) จะมีส่วนในการเกื้อหนุนในการด าเนินการทางเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง โดยการระดมกลุ่มต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
ภาคธุรกิจเอกชนให้ตั้งอยู่ในความถูกต้องได้  

 กล่าวโดยสรุปแล้ว ธรรมาภิบาล (Good Governance) หมายถึง การบริหารการจัดการทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อการพัฒนาของประเทศ โดยมีการเช่ือมโยงองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนของสังคม คือ ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และให้มีการสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่าง
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองอย่างสมดุล ส่งผลให้สังคมด ารงอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ตลอดจนมีการใช้อ านาจในการพัฒนา
ประเทศชาติให้เป็นไปอย่างมั่นคงยั่งยืน และมีเสถียรภาพ  

ธรรมาภิบาลกับสังคมไทย  
 ในปัจจุบันสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศเปลี่ยนไปมาก สังคมข่าวสารได้เข้ามามีอิทธิพลต่อ

ชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมไทยอันช่วยให้ภาคเอกชนเติบโตขึ้น ขณะเดียวกันก็ส่งผลให้ปัญหาต่าง ๆ ของชาติมีความ
สลับซับซ้อนมากขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันข้าราชการในฐานะที่เป็นสถาบันหลักของชาติ จะต้อง
ปรับแนวทางการท างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยการร่วมกันสร้างความเป็นเอกภาพและความ
สามัคคีในหมู่ข้าราชการ เพื่อให้การประสานงานราชการด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็ต้อง
ปรับเปลี่ยนระบบการท างานโดยเน้นให้ความส าคัญกับการให้บริการประชาชน รวมทั้งข้าราชการต้องปรับทัศนคติในการ
ท างานโดยยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของการเป็นข้าราชการที่ดีที่มีคุณภาพ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ 
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ซื่อสัตย์สุจริต อุทิศเวลากับงานราชการอย่างจริงจัง และเป็นที่พึ่งพาของประชาชนอย่างแท้จริงอันจะช่วยส่งเสริมให้
ประเทศชาติมีความสงบสุขและพัฒนาอย่างรวดเร็วต่อไป  

 อย่างไรก็ตามในภาคราชการได้เริ่มด าเนินการสร้าง “ธรรมาภิบาล” ขึ้นแล้ว นั่นคือ ได้มีระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2542 ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2542 เป็นต้นมา โดย
ระเบียบนี้ก าหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐ ด าเนินการบริหารจัดการโดยยึดหลักการ 6 หลัก ได้แก่ หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า โดยมีสาระส าคัญ 
ดังนี ้(สถาบันพระปกเกล้า. 2549) 

 1. หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎข้อบังคับต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของ
สังคม และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย
มิใช่ตามอ าเภอใจ หรืออ านาจของตัวบุคคล  

 2. หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ยึดถือหลักนี้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคมและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกันเพื่อให้คนไทยมีความ
ซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบวิชาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจ าชาติ  

 3. หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติโดยปรับปรุงกลไกการท างาน
ขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจ
ง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้  

 4. หลักความมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็นในการตัดสินใจ
ปัญหาส าคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติหรือ
อื่น ๆ  

 5. หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าที่ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจ
ปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่าง และความ
กล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตน  

 6. หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าบริการที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้
ในเวทีโลกและรักษาพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน  

 ส าหรับในภาคเอกชนและภาคประชาสังคม การสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นนั้น ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่อง
นี้อย่างกว้างขวาง รวมทั้งประชาชนยังขาดความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างดีพอ จึงท าให้ยังขาดกลไกของการตรวจสอบและ
การก ากับดูแลในทางปฏิบัติงานเพื่อก่อให้เกิด ธรรมาภิบาล ขึน้  

โดยทั่วไป ธรรมาภิบาลมีองค์ประกอบและหลักการที่ส าคัญก ากับเสมอ ซึ่งเริ่มตั้งแต่มีนโยบายที่ดี มีโครงการ
และการก ากับที่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถน าไปสู่การแปรรูปเป็นกฎเกณฑ์ น าไปปฏิบัติและบังคับใช้ได้ กฎและการ
ก ากับต่าง ๆ จักต้องสามารถคาดการณ์ได้ (predictable) ที่มีความชัดเจน และประชาชนหรือหน่วยทางเศรษฐกิจ
สามารถเข้าถึงได้ ในขณะเดียวกัน ความสามารถขององค์กรในการบังคับใช้นโยบายและโครงการนั้น ๆ ก็มีความส าคัญไม่
ยิ่งหย่อน เหนือสิ่งอ่ืนใด รัฐบาลที่น าโครงการหรือนโยบายต่าง ๆ มาบังคับใช้จะต้องมีความรับผิดต่อประชาชน ในแง่ที่ว่า 
จะต้องมีความโปร่งใสและมีกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันว่า นโยบายหรือโครงการนั้น
เป็นโครงการหรือนโยบายที่มีประโยชน์อย่างแท้จริง ดังท่ีมีการสรุปไว้อย่างสังเขปดังนี้ 
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การสร้างรัฐที่เข้มแข็ง (Creating a strong state) 
ในหมู่ประเทศก าลังพัฒนาหรือประเทศท่ีมลีักษณะเปลีย่นผา่น ลักษณะเด่นชัดก็คือ รัฐในประเทศน้ันขาดความ

เข้มแข็งในการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจ การบังคับใช้กฎหมายและก ากับให้เศรษฐกิจด าเนินไปในทิศทางที่ต้องการ สิ่งที่
มักเกิดขึ้นคือ รัฐไม่อาจป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐฉกฉวยประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือยกประโยชน์ให้แก่กลุ่มอิทธิพล
หรือกลุ่มผลประโยชน์ ดังนั้น พฤติกรรมการแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ และการฉ้อราษฎร์บังหลวงจึงเกิดขึ้นเสมอ เมื่อ
รัฐเข้าแทรกแซงระบบเศรษฐกิจ ลักษณะเช่นนี้คือรัฐที่อ่อนแอ (weak state) ในความหมายของ Myrdal (1968) 
ยิ่งกว่านั้น เมื่อเศรษฐกิจมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น รัฐต้องมอบหมายงานให้แก่เจ้าหน้าที่ในการบริหารราชการ ซึ่งอาจ
เป็นระดับท้องถิ่นหรือให้ภาคเอกชนท า ปัญหาก็มักเกิดขึ้น เพราะปัญหา Principal-agent ในแง่ที่ว่าเกิดความไม่
สมมาตร (information asymmetries) ผลคือความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจาก agents นั้น รัฐ (principal) กลับต้อง
รับผิดชอบเสียเอง และ agents ก็ยังคงแสวงหาผลประโยชน์ใส่ตัวเองตลอดไป ระบบที่อ่อนแอของรัฐนี้น าไปสู่ระบบ
พรรคพวก (nepotism) และการฉ้อราษฎร์บังหลวงในหมู่ข้าราชการ ซึ่งสถานะจากการที่รัฐอ่อนแอก็อาจกลาย เป็นรัฐที่
ฉ้อฉล (predatory state) ที่ท าทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของพรรคพวกมากกว่าจะเป็นประโยชน์ของประชาชนเป็นส่วน
ใหญ่ ด้วยเหตุนี้ ธรรมาภิบาลไม่อาจเกิดขึ้นได้ หากไม่มีรัฐท่ีเข้มแข็งที่สามารถสร้างความมีเสถียรภาพ ความโปร่งใส และ
นโยบายที่ชัดเจน ปัญหาหลักของรัฐที่อ่อนแอก็คือ เป็นรัฐที่ไม่อาจมีคุณภาพมากพอแบบ Weberian type ที่จะปกป้อง
ผลประโยชน์ของประชาชน (Evans, 1995) 

 
1. การจ ากัดบทบาทของรัฐ  
การมีรัฐที่เข้มแข็งในด้านหนึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการผลักดันให้นโยบายต่าง ๆ ตกแก่ประชาชน แต่ในอีก

ด้านหนึ่ง รัฐท่ีเข้มแข็งก็อาจก่อผลเสียอย่างร้ายแรงต่อระบบเศรษฐกิจและประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางสองแพร่งนี้ รัฐ
จึงจ าเป็นต้องมีบทบาทที่มีความเข้มแข็ง ในการปกป้องพิทักษ์สิทธิของนักลงทุน คนงานและผู้บริโภค ขณะเดียวกันรัฐก็
ต้องไม่ละเมิดสิทธิต่อคนอ่ืน ๆ หรือสังคมโดยส่วนรวม ดังนั้นการออกแบบสถาบันทางการเมืองจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง
ในการก ากับให้รัฐมีอ านาจอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างระบบแรงจูงใจให้นักการเมืองและข้าราชการประจ ามี
หลักประกันว่าตนเองจะเล่นตามกติกาที่วางไว้ ทั้งนี้ก็เพื่อท าให้การกระท าของรัฐในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่มีความ
น่าเชื่อถือ (credible commitment) ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  

เพื่อท าให้รัฐมีอ านาจท่ีเหมาะสม และไม่กลายเป็นรัฐที่เปิดโอกาสให้บุคคลของรัฐที่ฉ้อฉลแสวงหาผลประโยชน์
ให้ตนเองและพวกพ้อง การแบ่งสรรอ านาจและการถ่วงดุลอ านาจจึงเป็นเรื่องจ าเป็น โดยเฉพาะการกระจายอ านาจอย่าง
แท้จริง decentralizations จะเป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่ดีในการสร้างระบบตรวจสอบและถ่วงดุลของอ านาจระหว่าง
รัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่น ยิ่งกว่านั้น ยังจ าเป็นต้องมีการสร้างระบบของตุลาการที่เป็นอิสระจากการเมือง เพื่อท าให้
นักการเมืองและข้าราชการยึดถือกติกาเป็นส าคัญ เมื่อท าได้ตามนี้สถาบันที่มั่นคงและมีความน่าเช่ือถือก็จะเป็นการลด
ต้นทุนธุรกรรม ซึ่งจะท าได้ก็ต้องมีกลไกของความโปร่งใส การรับผิด และการคาดคะเนได้เป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ควบคุมและก ากับการฉ้อราษฎร์บังหลวงและการแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ นอกจากนั้น การเปิดประเทศและให้
เศรษฐกิจภายในเช่ือมกับเศรษฐกิจโลกก็เป็นกลไกหนึ่งที่ส าคัญ เพื่อให้ตลาดโลกที่มีการแข่งขันอย่างมากเป็นการจ ากัด
อ านาจของรัฐบาล โดยเฉพาะองค์กรโลกบาล เช่น ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ และองค์การการค้าโลก 
(Qian, 1999, 2003; Ahrens, 2002, 2006) ดังนั้น การเป็นสมาชิกขององค์กรโลกบาลนี้มีส่วนไม่มากก็น้อยในการ
จ ากดัอ านาจของรัฐลงได้ระดับหนึ่ง 
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2. การสร้างความสามารถของระบบราชการ  
เสาหลักอันหนึ่งของ MEGS คือการสร้างความเข้มแข็งของระบบข้าราชการ ซึ่งเป็นกลไกที่ส าคัญของรัฐในการ

ด าเนินนโยบายเศรษฐกิจ กล่าวให้เฉพาะเจาะจงคือการสร้างขีดความสามารถของข้าราชการในประเทศให้มีทักษะและ
ความสามารถเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น อภิบาลใด ๆ จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดข้าราชการที่มีความสามารถ การสร้างสมรรถนะของ
ข้าราชการนี้เพื่อให้ระบบราชการมีความรับผิดต่อประชาชนผู้เสียภาษี มีประชาชนเข้าร่วม มีการคาดคะเนได้และมีความ
โปร่งใส ดังนั้นการเสริมสร้างความสามารถขององค์กรของระบบราชการจึงหมายถึงการปฏิรูปสถาบันข้าราชการ การ
เสริมสร้าง ความเข้มแข้ง และการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ ยิ่งกว่านั้น การสร้างสรรค์สถาบันที่เข้มแข็งยัง
หมายถึง การแทนที่สถาบันที่ก้าวหน้ากว่าสถาบันเก่าที่ไม่มีประสิทธิภาพ (North, 1990) เป้าหมายหลักของการสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ข้าราชการนั้น ก็คือการเพิ่มศักยภาพของระบบราชการโดยส่วนรวม ผ่านการสร้างนักบริหารที่เป็นมือ
อาชีพอย่างแท้จริง ในแง่เศรษฐศาสตร์ การจะสร้างระบบข้าราชการที่เข้มแข็งได้นั้นจะต้องเดินตามเส้นทางของวินัย
ทางการคลังอย่างเข้มงวด (hard-budget constraint) และใช้ระบบคุณธรรม (meritocratic elements) อย่างแท้จริง 
มิใช่ระบบเล่นพรรคเล่นพวกหรือระบบอุปถัมภ์ซึ่งจะน าไปสู่การใช้อ านาจอย่างไม่เป็นธรรม ดังนั้นระบบคัดเลือก
ข้าราชการจึงมีความส าคัญยิ่งในการคัดกรองบุคคลที่มีความสามารถและความซื่อสัตย์เข้าสู่ระบบราชการ ซึ่งจะเป็นจริง
ได้นั้นก็ต้องมีระบบการจ่ายเงินเดือนที่สูงไม่น้อยกว่าภาคเอกชน มิเช่นนั้น ก็ไม่อาจมีระบบข้าราชการที่เข้มแข็งและ
ซื่อสัตย์ได้ 
 

3. การสร้างสถาบันทางเศรษฐกิจ  
นักเศรษฐศาสตร์เริ่มยอมรับมากขึ้นเรื่อย ๆ ว่าสถาบันของแต่ละประเทศเป็นตัวก าหนดความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจของประเทศ (Acemoglu et al, 2004) ระบบอภิบาลจะมีความสามารถในการท างานหรือไม่ ปัจจัยส าคัญนั้น
ขึ้นอยู่กับสถาบันทางเศรษฐกิจ ที่ส าคัญอย่างยิ่งก็คือการปกป้องคุ้มครองกรรมสิทธิ์ของประชาชน การให้หลักประกันว่า
ระบบเศรษฐกิจนั้นเป็นระบบที่ด าเนินได้ภายใต้ระบบตลาดเสรีที่มีการเข้าและออกได้เสมอ มีเสรีภาพเต็มที่ในการท า
พันธะสัญญา มีเสถียรภาพของระบบการการคลัง มีการยอมรับในระบบที่แยกหนี้สินของปัจเจกชน (liability) ที่ชัดเจน 
และสามารถคาดคะเนการกระท าใด ๆ ของรัฐได้ล่วงหน้า หลักการส าคัญข้อนี้ก็คือรัฐไม่ควรเข้าแทรกแซงการท างานของ
กลไกราคา ความล้มเหลวของตลาด ในกรณีที่มีการผูกขาดตัดตอนนั้นรัฐสามารถใช้กฎหมายป้องกันการผูกขาดแก้ไขได้ 
ทั้งนี้เพื่อให้กลไกราคาท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม เพื่อท าให้สังคมมีความสงบสุข จ าเป็นต้องมีการ
กระจายรายได้อย่างเป็นธรรม ดังน้ันรัฐมีหน้าที่ในการสร้างความมั่นคงทางสังคม เพื่อให้ลูกจ้างหรือประชาชนได้รับการ
คุ้มครองเป็นอย่างดี กล่าวให้เจาะจงก็คือ สถาบันที่ส าคัญที่สุดในระบบทุนนิยมก็คือ “สถาบันตลาด” ซึ่งรัฐจะต้องสร้าง
และรักษาให้สถาบันตลาดท างานได้อย่างเต็มที่ (วีนา พันธุรัตน์. 2545) 

อย่างไรก็ตาม ในแง่ทฤษฎีนั้น นักวิชาการมักให้ความส าคัญกับองค์ประกอบ 4 หลักใหญ่นั่นคือ ความโปร่งใส 
ความรับผิด การคาดคะเนได้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งการสร้างธรรมาภิบาลนี้ จ าเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบ 
3 ด้าน นั่นคือ ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ซึ่งมีการปะทะสังสรรค์ซึ่งกันและกัน สิ่งที่ส าคัญยิ่งกว่าคือ การ
ถ่วงดุลของพลังต่าง ๆ ของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้มีความสมดุลอย่างแท้จริง 

 
สรุป 

กระแสโลกาภิวัฒน์ก าลังก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบอย่างรวดเร็วและรุนแรงต่อทั้งเศรษฐกิจ  
การเมืองและสังคมของประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทย ดังนั้น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนจะต้อง
สนับสนุนหลักทั้ง 6 ประการตามที่ก าหนดในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี เพื่อจะได้ร่วมกันปรับบทบาท  ปรับวิธีการ
ท างานของแต่ละภาคให้สนับสนุนเกื้อกูลกัน ให้เกิดก าลังที่สามารถตักตวงผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงในกระแส
โลกาภิวัตน์เข้าสู่ประเทศไทย อย่างไรก็ตามการสร้างธรรมาภิบาลจ าเป็นต้องสร้างให้เกิดขึ้นในทุกระดับ ไม่ว่าจะในระดับ
บุคคล ปัญหาใหญ่สุดของธรรมาภิบาลคือ ประเทศต่างๆ จ านวนมากยังมิได้ปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย เช่น 
ประเทศไทย การฉ้อราษฎร์บังหลวงซึ่งเป็นศัตรูตัวฉกาจของธรรมาภิบาลยังปรากฏอยู่อย่างดาษดื่น ท าอย่างไรจึงจะสร้าง
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สังคมที่มีธรรมาภิบาลที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับตะวันตก ยังเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างหนึ่งของประเทศก าลังพัฒนาเช่น 
ประเทศไทย 

ดังนั้น เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า ภายใต้บริบทของสังคมไทยที่โครงสร้างของสถาบันที่ไม่เป็นทางการ 
โดยเฉพาะระบบอ านาจนิยมยังมีอิทธิพลครอบง าอยู่มาก เราจะสร้างสรรค์ธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิผลได้อย่างไร ในเมื่อ
สังคมไทยมีรัฐมีลักษณะอ่อนแอ (weak state) และในระบบข้าราชการไทยยังคงเต็มไปด้วยความไร้ประสิทธิภาพและ
การฉ้อราษฎร์บังหลวง 

 
ข้อเสนอแนะ 

ส าหรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับธรรมาภิบาลภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์นั้น ประชาชนอย่างเราตระหนักว่าตนเองมี
อ านาจ กล้าใช้อ านาจบนความรับผิดชอบและเป็นธรรม ในระดับชุมชน ต้องมีการประสานสิทธิอ านาจของชุมชนเข้ากับ
การปกครองท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน จะต้องบริหารการจัดการ ธุรกิจ เอกชน รัฐวิสาหกิจให้ตรวจสอบได้ โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม และในภาคการเมืองและราชการนั้น ต้องมีการกระจาย ให้มีการบริหาร
จัดการที่ดี มีการตรวจสอบภายในและระหว่างกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
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ความต้องการของผู้สูงอายุวัยหลังเกษียณชาวญี่ปุน่ต่อสถานที่พ านักระยะยาว 
 

The Needs of Retired Japanese for Long Stay 
 

มณฑิตา  จันทร์หมื่น 
Montita  Chanmeun 

 
บทคัดย่อ 
 สังคมผู้สูงอายุวัยเกษียณได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น โดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น สืบ
เนื่องมาจากเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ได้มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านตา่งๆรวมถึงด้านการแพทย์ ท าให้ประชากรมี
การควบคุมการก าเนิดมากขึ้นและมีผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงและอายุยืน ผู้สูงอายุเหล่านี้มีความต้องการเดินทางไป
พักผ่อนยังต่างประเทศที่มีการรองรับการท่องเที่ยวรูปแบบการพ านักระยะยาวตามนโยบายส่งเสริมของภาครัฐ ซึ่ง
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ได้รับการสนใจ และมีนโยบายพัฒนาประเทศด้วยการส่งเสริม การท่องเที่ยวรูปแบบ
การพ านักระยะยาวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศและก่อให้เกิดรายได้แก่คนท้องถิ่น 
 ดังนั้น การที่จะท าให้ประเทศไทยประสบความส าเร็จในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบการพ านักระยะ
ยาว ผู้กระกอบการจึงมีส่วนจ าเป็นในการให้บริการให้เป็นไปตามความต้องการของผู้เข้ามาพ านักอาศัย และเป็นไปตาม
มาตรฐานสถานท่ีการพ านักระยะยาว ท่ีทางส านักงานพัฒนาการบริการท่องเที่ยวและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้
ก าหนดขึ้น รวมถึงการจัดการสถานท่ีท่องเที่ยวในพ้ืนที่ใกล้เคียง ให้มีความปลอดภัย เป็นมิตร ต่อนักท่องเที่ยวให้ได้มาก
ที่สุด 
 
ค าส าคัญ: สังคมผู้สูงอาย,ุ ความต้องการ, มาตรฐานสถานที่พ านักระยะยาว 
 
Abstract 
 Social Seniors Retirement has increased rapidly in the short term, 
especially retired Japanese. Japan is a developed country. They have many 
advanced technologies, including medical. That made the population has 
more control over the origin and has more elders are healthy and long live. 
These elders have a need to travel abroad for their vacation in the country 
that supported traveling long stay accommodation in accordance with the 
government's policy. Thailand is a part of options that gets attention from 
retired Japanese. It has a policy of developing the country by the promotion 
of long-stay accommodation to stimulate domestic economy and make 
money for local people. 
 To make Thailand a success in the promotion of long-stay 
accommodation, entrepreneur is necessary to provide service according the 
needs of retired Japanese for long stay accommodation and the long stay 
standard from department of tourism operation center. Including the 
management of local attractions is safe and friendly to tourists as much as 
possible. 
 
Keyword: Social Seniors Retirement, Needs, long stay standard 
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บทน า 
 ปัจจุบันประชากรโลกได้มีการเพิ่มจ านวนของประชากรผู้สูงอายุขึ้นเป็นอย่างมากถึงประมาณ 810 ล้านคน 
คาดการณ์ว่า ปี พ.ศ.2544-2643 จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ เนื่องจากมีแนวโน้มของอัตราเพิ่มขึ้นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และรวดเร็ว ประเทศญี่ปุ่นมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากที่สุดในโลก เนื่องมาจากมีอัตราการเกิดใหม่ที่ต่ าเป็นเวลานานหลายปี 
และมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและทางการแพทย์ ประชาชนส่วนใหญ่เข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุข
และโรงพยาบาลได้ทั่วถึง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีนโยบายเกี่ยวกับสวัสดิการทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุเช่น ระบบ
เงินบ าเหน็จบ านาญ ระบบประกัน เป็นต้น เพื่อให้ผู้สูงอายุวัยหลังเกษียณสามารถด ารงชีวิตบั้นปลายอย่างมีคุณภาพที่ดี 
จึงเกิดแนวคิดส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้สูงอายุวัยหลังเกษียณได้ไปใช้ชีวิตในต่างประเทศที่มีค่าครองชีพที่เหมาสมกับรายได้
และเงินสวัสดิภาพ ท าให้มีอัตราการส่งออกผู้สูงอายุวัยหลังเกษียณไปยังต่างประเทศท่ีสามารถรองรับและมีแหล่งที่พ านัก
ระยะยาวได้ การท่องเที่ยวรูปแบบการพ านักระยะยาวในต่างประเทศของชาวญี่ปุ่น มีจุดมุ่งหมาย 5 อันดับต้นๆคือ เพื่อ
เรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เพื่อพ านักอาศัยในต่างประเทศที่ช่ืนชอบ เพื่อพักต่างอากาศในช่วงฤดูต่างๆ เพื่อซึมซับ
บรรยากาศ และเพื่อใช้ผลประโยชน์จากเงินของรัฐบาลให้มากยิ่งขึ้น ประเทศไทยได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4  
เนื่องจากเป็นที่ตอบสนองความต้องการของชาวญี่ปุ่นได้ดี และได้เปรียบในเรื่องท าเลที่ตั้ง รวมถึงค่าครองชีพ
ภายในประเทศท่ีต่ ากว่าของประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งทางรัฐบาลไทยไดมีการออก Non – Immigrant Visa รหัส A-O (long 
stay) เป็นการลงตราส าหรับคนต่างชาติซึ่งมีอายุไม่ต่ ากว่า 50 ปี บริบูรณ์ซึ่งมีความประสงค์เดินทางเข้ามาในประเทศ
ไทย เพื่อพักผ่อนโดยได้รับอนุญาตให้พ านักในราชอาณาจักร ได้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันท่ีเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
และมีนโยบายการพัฒนาประเทศ ด้วยการส่งเสริม การท่องเที่ยวรูปแบบการพ านักระยะยาว เป็นการเพิ่มระยะเวลาและ
จ านวนเงินในการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวส่งผลให้เกิดรายได้แก่คนในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ดังนั้นการศึกษาความต้องการของ
ผู้สูงอายุวัยหลังเกษียณชาวญี่ปุ่นต่อสถานที่พ านักระยะยาวสามารถน าไปประกอบการพัฒนาการลงทุนธุรกิจการพ านัก
ระยะยาวได้ เพื่อสนองความต้องการของผู้พ านักให้ได้มากท่ีสุด 
 
เนื้อเรื่อง 
ผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น 
 ความหมายผู้สูงอายุ (รศ.ดร.รศรินทร์เกรย์ และคณะ. 2556) หมายถึงบุคคลหรือกลุ่มประชากรที่มีอายุตามปี
ปฏิทินตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นเกณฑ์อายุเริ่มต้นเดียวกับขององค์การอนามัยโลกท่ีใช้ในการก าหนดช่วงอายุของผู้สูงอายุ 
ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่มักถูกอ้างอิงไว้ท่ีเกณฑ์อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป 
 (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์. 2557) ผู้สูงอายุหรือผู้สูงวัย เป็นค าที่ใช้บ่งบอกถึง
ตัวเลขของอายุว่ามีอายุมาก โดยนิยมนับตามอายุตั้งแต่แรกเกิด โดยทั่วไปเรียกว่าคนแก่ หรือคนชรา ในพจนานุกรมฉบับ
บัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ได้ให้ความหมายของค าว่า คนแก่ คือ มีอายุมาก หรืออยู่ในวัยชราและ ให้ความ หมายของค า
ว่า ชรา คือ แก่ด้วยอายุ ช ารุดทรุดโทรม เรียกผู้สูงอายุว่า ราษฎรอาวุโส (Senior citizen) 
 (รังสรรค์ เลิศในสัตย์. 2558) ประมาณปี พ.ศ.2603 จะมีผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป จะมีอัตราส่วน 39.9% และอายุ 
75 ปีขึ้นไปจะมีอัตราส่วน 26.9% ในขณะที่อัตราการเกิดลดลงขึ้นเรื่อยๆ ท าให้เกิดปัญหาสังคมตามมา แม้ว่าสังคมผู้สูง
วัยจะท าให้เกิดปัญหาทางสังคมก็ตาม แต่หากพิจารณาในอีกมุมมองหนึ่ง สังคมผู้สูงวัยก็ยังสร้างโอกาสตลาดได้อีกไม่น้อย 
จึงมีธุรกิจใหม่ๆ เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองผู้สูงวัยมากมาย 
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การท่องเที่ยวรูปแบบการพ านักระยะยาว 
 คณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวพ านักระยะยาวแห่งชาติ ให้ความหมายว่า เป็นการท่องเที่ยวที่มีวันพัก
ตั้งแต่ 30 วัน ขึ้นไปโดยเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เกษียณอายุการท างานแล้วที่ต้องการเดินทางมาใช้ชีวิตเป็นการพ านัก
ระยะยาวหรือ Long Stay การเดินทางไปท่องเที่ยวระยะยาวในประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เจาะจงชัดเจน ได้ 4 กลุ่ม
หลัก ได้แก่ 

ประเภทท่ี 1 กลุ่มที่ต้องการเข้ามาใช้บั้นปลายชีวิตในการท่องเที่ยว ได้แก่ ผู้เกษียณอายุการท างาน ผู้สูงอายุที่
ขาดผู้ดูแล 

ประเภทท่ี 2 กลุ่มที่เข้ามาเพื่อรักษาสุขภาพ 
ประเภทท่ี 3 กลุ่มที่เข้ามาเพื่อการศึกษา 
ประเภทท่ี 4 กลุ่มที่เข้ามาเพื่อฝึกซ้อม 
 กลุ่มผู้สูงอายุท่ีให้ความสนใจในการเดินทางไปพ านักระยะยาวในต่างประเทศมักจะอยู่ในประเทศ ที่มีค่าครอง

ชีพสูง แต่ประเทศเหล่านี้จะมีเงินสวัสดิการให้แก่ผู้ที่เกษียณอายุเป็นจ านวนเงินค้อนข้างมากเมื่อเทียบกับอัตราค่าครอง
ชีพของประเทศอื่นๆ ท าให้ประชาชนในประเทศดังกล่าวมีก าลังทรัพย์ในการไปพ านักในประเทศอ่ืนเป็นเวลานานได้ 

อรรถวุฒิ เรืองตรานนท์ (2558) ชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่จะเดินทางมาท่องเที่ยวระยะ
ยาวและนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เพราะความช่ืนชอบในสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศ เนื่องจาก
นักท่องเที่ยวโดยส่วนมากจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุท่ีมีวัตถุประสงค์ในการพักผ่อนหลังจากช่วงวัยการท างาน 

หทัย แบบแผน (2552) การเป็นนักท่องเที่ยวแบบพ านักนานนั้นมักจะพัฒนามาจากการเป็นนักท่องเที่ยว
ธรรมดาก่อน เมื่อเกิดความพึงพอใจแล้ว ก็จะกลับมาที่เดิม และแนะน าต่อไปให้กับบุคคลที่รู้จัก 
 
มาตรฐานสถานที่การพ านักระยะยาว 

(กลุ่มพัฒนามาตรฐานบริการท่องเที่ยว ส านักพัฒนาบริการท่องเที่ยว ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว มทท. 
2009) ได้ระบุว่า ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและการท่องเที่ยวแบบพ านักระยะ
ยาวจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ 

องค์ประกอบของมาตรฐานที่พักเพ่ือการท่องเท่ียวแบบพ านักระยะยาว มี 9 องค์ประกอบ ได้แก่ 
 องค์ประกอบท่ี 1 สถานท่ีตั้ง สภาพแวดล้อม สิ่งก่อสร้างทั่วไป ทางสัญจรและสถานที่จอดรถ ประกอบด้วย 1) 
สถานท่ีตั้งและการเข้าถึงต้องอยู่ในต าแหน่งที่ปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน สุขอนามัย และสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวัน
หรือการเดินทางเข้าถึงบริการสาธารณะ 2) สภาพแวดล้อมลักษณะการจัดภูมิทัศน์ การจัดพื้นที่สีเขียว และ
สภาพแวดล้อมภายนอกบริเวณที่พัก โดยพิจารณาความเป็นธรรมชาติ กลมกลืนกับท้องถิ่น และสวยงาม 3) สิ่งก่อสร้าง
ทั่วไปภายนอกอาคารที่พัก รวมถึงซุ้ม และสิ่งปกคลุมทางเดินระหว่างอาคาร พิจารณาจากความเป็นธรรมชาติ กลมกลือ
กับท้องถิ่น สวยงาม 4) ป้ายช่ือและสัญลักษณ์แสดงเป็นภาษาไทยที่มองได้ชัดเจนและมีภาษาต่างประเทศก ากับอยู่ด้วย 
อยู่สภาพดี และเรียบร้อยสวยงาม พร้อมไฟส่องสว่าง 5) ทางสัญจรของรถและสถานที่จอดรถสภาพพื้นผิวสัญจรของรถ
และคนเดินเท้า ที่จอดรถรับ-ส่งผู้เข้าพักพร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ 
 องค์ประกอบที่ 2 โถงต้อนรับ และลิฟต์ ประกอบด้วย 1) การตกแต่งโถงต้อนรับจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์
ส าคัญภายในโถงต้อนรับ ได้แก่ เคาน์เตอร์ต้อนรับและพื้นที่นั่งคอยหรือบริการส าหรับผู้พิการหรือผู้สูงอายุ ระบบการ
ติดต่อสื่อสาร ตลอดจนสารสนเทศและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 2) ลิฟต์ ต้องสะดวกปลอดภัยส าหรับผู้พิการหรือผู้สูงอายุที่มี
ลักษณะเป็นไปตามกฎหมาย สภาพดีพร้อมใช้งาน และบ ารุงรักษาสม่ าเสมอโดยผู้ช านาญการ 
 องค์ประกอบที่ 3 ห้องพัก ประกอบด้วย 1) ลักษณะห้องพักและเครื่องตกแต่งในห้องพักต้องมีสภาพดีและ
เป็นไปตามมาตรฐาน 2) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นในห้องพักจัดให้เอื้อต่อการพ านักระยะยาวไว้ในห้องพัก 3) 
ห้องน้ าในห้องพักมีการแบ่งพื้นที่แห้ง-เปียก และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในห้องน้ าที่เหมาะสม 4) บริเวณประกอบ
อาหารมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการประกอบและรับประทานอาหาร 5) ความปลอดภัยในห้องพักต้องมีอุปกรณ์เสริมด้าน
ความปลอดภัย ได้แก่ แผนผังภายในห้องพัก แผนผังหนีไฟ และคู่มือแนะน าด้านความปลอดภัยอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้
งาน ประสิทธิภาพดี 6) ห้องพักส าหรับคนพิการที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
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 องค์ประกอบที่ 4 ห้องอาหาร บริเวณประกอบอาหารและรับประทานอาหาร ประกอบด้วย 1) ห้องอาหาร
ตั้งอยู่ในรัศมีของที่พัก 500 เมตร อาหารสุขภาพมีสุขอนามัยเหมาะสมตามระดับและประเภทของที่พัก 2) บริเวณ
ประกอบอาหารและรับประทานอาหารรวมมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการประกอบและรับประทานอาหาร 
 องค์ประกอบที่ 5 บริการเสริมอื่นๆ ประกอบด้วย 1) ห้องซักรีดรวมพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 2) ห้องฝาก
สัมภาระมีการจัดพื้นที่เหมาะสมพร้อมระบบการรับฝากสัมภาระที่ได้มาตรฐาน 3) มุมอ่านหนังสือพร้อมสื่อสิ่งพิมพ์
หลากหลายประเภท 4) บริการเพิ่มเติมทางส่วนกลางทั้งภายในและภายนอกอาคารอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน ปลอดภัย 
พร้อมเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า 5) กิจกรรมเสริมพิเศษตามโอกาสและความเหมาะสม 6) ความเช่ือมโยงกับหน่วยงาน/
องค์กรภายนอก มีเครือข่ายเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวท่ีหลากหลาย น่าสนใจ จ านวนเพียงพอ และน่าเชื่อถือ 
 องค์ประกอบที่ 6 บุคลากร ประกอบด้วย 1) พนักงานส าหรับบริการด้านความปลอดภัยมีความรู้หรือ
ความสามารถเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล สื่อสารภาษาต่างประเทศ และความสะดวกติดต่อ 2) ห้องพนักงานส าหรับ
บริการพิเศษด้านการพ านักระยะยาวที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระเบียบตรวจลงตราเพื่อการพ านักรยะยาวใน
ประเทศไทย ระบบประกันสุขภาพ ความเข้าใจในท้องถิ่นและกิจกรรมเสริมพิเศษตามโอกาสและความเหมาะสม 
 องค์ประกอบที่ 7 ความปลอดภัย ประกอบด้วย 1) ระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยที่ได้มาตรฐาน และ
บ ารุงรักษาสม่ าเสมอ 2) ระบบความปลอดภัยทั่วไปมีประสิทธิภาพของระบบตอบสนองหรือแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดภาวะ
ฉุกเฉิน 
 องค์ประกอบท่ี 8 การจัดการทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและความสัมพันธ์ชุมชน ประกอบด้วย 1) ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมมีการรณรงค์ให้พนักงานและผู้เข้าพักใช้ทรัพยากร เช่น น้ า ไฟฟ้า อย่างประหยัดและคุ้มค่า พร้อมการจัดการ
ระบบบ าบัดของเสีย 2) ความสัมพันธ์กับชุมชนโดยการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชุมชน 
 องค์ประกอบที่ 9 ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ ราคา และการระบุบริการต่างๆ ประกอบด้วย 1) การ
ก าหนดราคาอัตราค่าบริการที่ชัดเจน หากมีการเปลี่ยนแปลงและเง่ือนไขต้องมีการแจ้งล่วงหน้า 2) การระบุบริการต่างๆ
ที่จัดให้ พร้อมรายละเอียดราคาของอุปกรณ์ในห้องพักอย่างชัดเจน 
 อรรถวุฒิ เรืองตรานนท์ (2558) การก่อสร้างโครงการที่พ านักระยะยาวส าหรับผู้เกษียณอายุชาวญี่ปุ่น ใน
จังหวัดเชียงใหม่ได้ตอบสนองความต้องการของผู้เกษียณอายุอย่างสูงสุดโดยทางโครงการได้ตั้งอยู่ในท าเลที่ตั้ง
สะดวกสบายและเงียบสงบ ร่มรื่นไปด้วยธรรมชาติในคราวเดียวกัน นอกจากนั้นยังจัดสร้างอุปกรณ์อ านวยความสะดวก
ส าหรับการด ารงชีพของผู้เกษียณอายุไว้อย่างครบครัน พร้อมท้ังกิจกรรมสันทนาการเพื่อความเพลิดเพลินในการอยู่อาศัย
ของผู้เกษียณอายุเอง 
 
ส่วนประสมการตลาด 
 ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ องค์ประกอบที่ส าคัญในการด าเนินงานการตลาดเป็นปัจจัยที่
กิจการสามารถควบคุมได้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. 2541) ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านการ
ก าหนดราคา (Price) ด้านการจัดจ าหน่าย (Place) และ ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) สามารถเรียกส่วน
ประสมการตลาดว่า 4’Ps ทุกส่วนประสมมีความส าคัญเท่าเทียมกันแต่ขึ้นอยู่กับผู้บริหารการตลาดแต่ละคนจะวางกล
ยุทธ์โดยเน้นส่วนใดมากกว่ากัน เพื่อท่ีจะสามารถตอบสนองความต้องการของเป้าหมายทางการตลาด หรือผู้บริโภค แต่
ในทางด้านธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ (Service Industry) มีความแตกต่างจากธุรกิจอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคและ
บริโภคทั่วไป เพราะมีทั้งผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ (Tangible Product) และผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ ( Intangible 
Product) เป็นสินค้าและบริการที่น าเสนอต่อลูกค้าหรือตลาดกลยุทธ์การตลาดที่น ามาใช้กับธุรกิจการบริการจ าเป็นที่
จะต้องจัดให้มีส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกตา่งจากการตลาดโดยทั่วไป ศาสตราจารย์ฟิลลิปค็อตเล่อร์(Philip Kotler) 
ได้ให้แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) ไว้ว่าเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจที่ให้บริการซึ่งเป็นธุรกิจที่แตกต่างสินค้าอุปโภคและบริโภคทั่วไป จ าเป็นจะต้องใช้ส่วนประสมการตลาด  
(Marketing Mix) 7 อย่างหรือ 7P'sโดยเพิ่มจากส่วนประสมการตลาด 4’Ps อีก 3 ประการได้แก่ ด้านบุคคล 
(People)หรือพนักงาน (Employee) ด้านกายภาพและการน าเสนอ (Physical Evidence/Environment and 
Presentation) และด้านกระบวนการ(Process) 
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 จันทร์จิรา ตันตยานุสรณ์ (2552) ความต้องการของชาวญี่ปุ่นต่อสถานที่พ านักระยะยาว บนถนนช้างคลาน 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในด้านส่วนประสมการตลาดรูปแบบการบริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก ในทุกๆด้าน 
 
ส่วนสรุป 
 จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวข้องกันพบว่ามีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุวัยเกษียณชาวญี่ปุ่น
ต่อสถานท่ีพ านักระยะยาวเป็นอย่างมาก ได้แก่ ความต้องการในรูปแบบส่วนประสมการตลาดธุรกิจบริการ ความเป็นไป
ตามมาตรฐานสถานที่พ านักรูปแบบระยะยาว เนื่องจากการที่จะสร้างสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
รูปแบบการพ านักระยะยาว เป็นการรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งแต่ละชาตินั้นมีความแตกต่าง
กันอย่างชัดเจนและมีความแตกต่างจากประเทศไทยด้วย ด้วยเหตุนี้ การที่จะสร้างสถานประกอบการสถานท่ีพ านักระยะ
ยาวให้ประสบผลส าเร็จนั้น จะต้องมีการศึกษาข้อมูลความเป็นมาเป็นไปของผู้เข้าพ านักจุดประสงค์การท่องเที่ยวรูปแบบ
การพ านักระยะยาว การศึกษาข้อมูลมาตรฐานสถานประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐานทุกข้อและมีการส่งข้อมูลให้
กรมการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทยเข้ามาตรวจสอบเพื่อได้รับการยืนยันสถานประกอบการนั้นๆ และที่ส าคัญคือ 
การศึกษาความต้องการของผู้สูงอายุวัยเกษียณชาวญี่ปุ่นต่อสถานที่พ านักระยะยาว เพื่อเป็นเครื่องมือในการประกอบ
กิจการให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เข้าพักให้ได้มากที่สุด 
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อาจารย์ที่ปรึกษา ที่กรุณาให้ค าแนะน า และตรวจแก้ไข ข้อบกพร่อง ด้วยความเอาใจใส่ตลอดมาตั้งแต่ต้นจนเสร็จ
เรียบร้อย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ไว้เป็นอย่างสูงและขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิตทุกท่านท่ีให้ความช่วยเหลืออย่างดี 

ขอขอบพระคุณ ดร.เอกภัทร มานิตขจรกิจ และดร.วรินทร์ทิพย์ ก าลังแพทย์ ที่ได้กรุณาเป็นผู้เช่ียวชาญ
พิจารณาความถูกต้องและความเที่ยงตรงในด้านเนื้อหาของแบบสอบถาม 

ขอขอบพระคุณนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุวัยเกษียณชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาพ านักในจังหวัดเชียงใหม่เป็นระยะเวลา
มากกว่า 30 วันขึ้นไป ที่ได้กรุณาตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยครั้งนี้ขอขอบคุณบิดามารดาครูอาจารย์ทุกท่านที่
ประสิทธ์ิประสาทวิทยาการวางรากฐานแก่ผู้วิจัยและขอขอบคุณพนักงานสมาคมธุรกิจลองสเตย์ไทย สาขาแพร่ทุกท่านที่
คอยให้ก าลังใจและท่านอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้กล่าวนามไว้ ณ ท่ีนี้ท่ีได้กรุณาให้ความสะดวก ความร่วมมือ ข้อเสนอแนะและอื่น ๆ 
ในการท าสารนิพนธ์ครั้งนี ้
 
การพิมพ์เอกสารอ้างอิงท้ายบทความ 
จันทร์จิรา ตันตยานุสรณ์. 2551. ความต้องการของชาวญี่ปุ่นต่อสถานท่ีพักระยะยาว บนถนนช้าง 

คลาน อ าเภอเมืองเชียงใหม่. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
กลุ่มพัฒนามาตรฐานบริการท่องเที่ยว ส านักพัฒนาบริการท่องเที่ยว ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว  

มทท. 2009. กรุงเทพ.  
http://www.tourism.go.th/assets/portals/3/files/LongstayStandard.pdf 

รศ.ดร. รศรินทร์เกรย์ และคณะ. 2556. มโนทัศน์ของนิยามผู้สูงอายุสังคม. มหาวิทยาลัยมหิดล 
กุลธิดา หิมะคุณ. 2559. การศึกษาความพึงพอใจต่อจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นท่ีมี 

ต่อประเทศไทย. สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น. กรุงเทพฯ.  
สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่. 2557. อ้างใน อรรถวุฒิ เรืองตรานนท์ .การศึกษาความ 

เป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจที่พ านักระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุวัยหลังเกษียณชาวญี่ปุ่นใน 
จังหวัดเชียงใหม่. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

หทัย แบบแผน. 2549. การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจที่พักแบบพ านักนานส าหรับ 
นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงราย. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

153

http://www.tourism.go.th/assets/portals/3/files/LongstayStandard.pdf


http://www.mots.go.th/phrae/main.php?filename=index 
อรรวุฒิ เรืองตรานนท์. 2558. การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจที่พ านักระยะยาวส าหรับผู้ 

เกษียณอายุชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
กลุ่มพัฒนามาตรฐานบริการท่องเที่ยว ส านักพัฒนาบริการท่องเที่ยว ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว  

มทท. 2009. กรุงเทพ.  
http://www.tourism.go.th/assets/portals/3/files/LongstayStandard.pdf 

มณฑิตา จันทร์หมื่น 
วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 
 
 
ประวัติผู้เขียน 

ชื่อ นามสกุล นางสาวมณฑิตา จันทร์หมื่น 
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 1/6 หมู่ที่ 1 ต าบลเวียงทอง อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 

54000 
ต าแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน ต าแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ 
ที่อยู่ที่ท างาน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อู่ศรีเวียงทอง 

เลขที่ 1/15 หมู่ที่ 1 ต าบลเวียงทอง อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 
54000 

ประวัติการศึกษา 2553 
 
2558 
 
 
2561 

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 
การศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต  
สาขาวิชาจุลชีววิทยา : วท.บ. ( จุลชีววิทยา ) 
มหาวิทยาลัยพะเยา  
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)  
สาขาวิชาการเงินและการบัญชี  
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

 
 

154



ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อบ้านจัดสรร 
 

Marketing Mix Factors Affecting to buying Decision of 
Consumers on Detached House 

 
วันเพ็ญ  ทรัพย์สมบรูณ ์

Wanpen  Sapsomboon 
 

บทคัดย่อ 
บ้านจัดสรรจัดเป็นสินค้าเฉพาะกลุ่ม แม้กลุ่มเป้าหมายมีปริมาณน้อยแต่มีฐานะทางการเงินดี ผู้เขียนจึงเห็นว่า

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดถือเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารการตลาด บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรร พบว่าปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ รูปแบบของบ้านมีความสวยงาม โดดเด่นและทันสมัย , ต าแหน่งของบ้านถูกวางไว้
อย่างลงตัว ค าถึงการตอบสนองประโยชน์ใช้สอยได้พอเพียง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ราคาเหมาะสม
กับคุณภาพของบ้าน, สถาบันการเงินท่ีให้กู้ จ านวนเงินในการท าสัญญาที่เหมาะสม, ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้านการจัดจ าหน่าย บ้านสร้างเสร็จพร้อม, มีการโฆษณาชัดเจนท าให้ตัดสินใจเลือกซื้อได้, มีส่วนลด การแจก แถม 
โปรโมช่ันท่ีน่าสนใจแก่ลูกค้า, มีบริเวณส านักงานขายและบ้านตัวอย่างตกแต่งสวยงาม และมีพนักงานให้ข้อมูลเบื้องต้น
ของโครงการ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านสถานที่ มีสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ดี , มีบรรยากาศร่มรื่นเป็น
ธรรมชาติ, มีป้ายบอกทางเข้าหมู่บ้านชัดเจน, ในโครงการมีความสะอาดและเป็นระเบียบ และท าเลที่ตั้ง ติดถนนใหญ่ 
นอกจากนี้ก่อนการเลือกซื้อบ้านจัดสรรผู้บริโภคควรมีการด าเนินการตามกระบวนการตัดสินใจ คือด้านการรับรู้ ความ
ต้องการเปลี่ยนที่อยู่ใหม่เพราะรายได้เปลี่ยนแปลง ด้านการค้นหาข้อมูล ผู้ซื้ อมีการค้นหาข้อมูลโดยสอบถามจาก
พนักงานขายก่อน, ผู้ซื้อมีการเข้าชมโครงการมากกว่า 3 ครั้ง ก่อนตัดสินใจ,ผู้ซื้อมีการแวะชมโครงการเพื่อหาข้อมูลที่
ละเอียด, ด้านการประเมินทางเลือกผู้ซื้อมีการเปรียบเทียบราคา ด้านการตัดสินใจซื้อ ผู้ซื้อตัดสินใจซื้อเพราะ
สภาพแวดล้อม บรรยากาศภายในโครงการ และด้านพฤติกรรมหลังการ ผู้ซื้อมีความภูมใิจท่ีอยู่ในสังคมของบ้านจัดสรร,ผู้
ซื้อมีความพึงพอใจคุณภาพของที่อยู่อาศัย, จากปัจจัยทางการตลาดที่กล่าวมานี้ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญทุก
ปัจจัยเพราะแต่ละปัจจัยล้วนเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้ผู้ประกอบการที่ด าเนินธุรกิจสร้างบ้านจัดสรรเพื่อจ าหน่ายให้ประสบ
ความส าเร็จได้ 

 
ค าส าคัญ : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด,บ้านจัดสรร,ปัจจัยท่ีมีอิทธิพล 
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Abstract 

Housing is a particular product group Even a small amount, but the 
prospects are good financial position. The author believes that the marketing 
mix is the key to marketing executives. This article aims to review the 
literature related to the marketing mix factors associated with the decision to 
buy housing that meets the marketing mix of products. Layout of the house 
is beautiful. Distinctive and modern, the house is placed perfectly. The 
response functions have sufficed. The marketing mix pricing. Reasonable 
prices of houses, financial institutions, lenders. The amount of the contract 
is right, of the marketing mix and distribution. The house was built with, the 
ad makes clear decision to purchase, the discount promotions, giveaways 
attractive to customers. With a sales office and model home decoration.And 
employs the basics of the project. And the marketing mix in place. A good 
social environment, the atmosphere and natural, there are clear signs to the 
village, in a clean and orderly. And its location on the main road.Also, 
before you buy housing, the consumer should have the implementation of 
the decision-making process. Is the recognition The change is due to new 
income changes. The search data Buyers have to find out by asking the 
salesperson before, buyers have visited the project over three times before, 
the buyer has to visit the project to find out the details, the assessment of 
alternative buyers are comparing prices. The decision to buy Buyers buy 
because of the environment. Facility Project Behavioral and after Buyers are 
proud to live in social housing, buyers are satisfied with the quality of 
housing, from the marketing of these entrepreneurs should consider all 
factors as individual factors are important to make. entrepreneurs who build 
housing to sell the business to succeed 
 
Keywords : Marketing mix factors, housing development, Factor That 
Influenc. 
 
 
บทน า 
 การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยได้ให้ความส าคัญกับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
โดยควบคู่ไปกับการขยายตัวของเมือง เพื่อเป็นการกระจายรายได้ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หลายรัฐบาลได้มีมาตรการ
ต่างๆออกมาเพื่อให้มีการขยายตัวของเขตเมืองมากยิ่งขึ้น อ าเภอธัญบุรีเป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดปทุมธานี มีลักษณะ
เป็นแนวยาวขนานไปกับคลองรังสิตประยูรศักดิ์ไปจนสุดเขตจังหวัดปทุมธานี เป็นพื้นที่ที่มีความเจริญมากกว่าอ าเภอ
เมืองปทุมธานี เนื่องจากเป็นทางผ่านของการคนนาคมไปภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาที่มีช่ือเสียงหลายแห่ง ในภาคเศรษฐกิจมีทั้งในภาคการผลิต อาทิเช่น ช้ินส่วนรถยนต์ 
ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมอาหารและภาคธุรกิจบริการ ได้แก่  โรงแรมและที่พัก 
ห้างสรรพสินค้า ธุรกิจร้านอาหาร อ าเภอธัญบุรีมีพื้นท่ี 112.124 ตารางกิโลเมตร จ านวนประชากร 203,692 คน ความ
หนาแน่น 1,816.66 คน/ตารางกิโลเมตร ดังนั้นจึงส่งผลให้เขตอ าเภอธัญบุรี มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ทั้ง
ประชาชนในพ้ืนท่ี และประชาชนท่ีย้ายถิ่นฐานเพื่อประกอบอาชีพในเขตอ าเภอธัญบุรีและใกล้เคียง เมื่อมีการย้ายถิ่นฐาน
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และเกิดการจ้างงานและส่งผลตอ่การสร้างความมัน่คงในชีวิต โดยทั่วไปสิ่งท่ีวัยแรงงานจะสร้างคือการมีบ้านเพื่อเป็นท่ีอยู่
อาศัย เพื่อแสดงฐานนะทางสังคมและเพื่อสร้างความมั่นคงให้ชีวิต (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2560) ซึ่งความส าคัญของบ้าน ไม่ใช่มีเฉพาะแค่การออกแบบโครงสร้างหรือแค่การตกแต่งภายในอย่าง
เดียวเท่านั้น พื้นที่ที่อยู่รอบตัวบ้านคืออีกองค์ประกอบที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ส่วนที่จอดรถ รั้ว ตลอดจนถนนหน้า
บ้าน หรือแม้แต่เพื่อนบ้าน สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลค่อนข้างส าคัญต่อความเป็นอยู่ในบ้าน สิ่งแวดล้อมก็ส่งผลต่อที่อยู่อาศัย  
ทุกคนต้องการมีชีวิตครอบครัวที่มั่นคง จึงมีผลต่อการด ารงชีวิต มีบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันมาอยู่รวมกัน แต่ละคนมี
บทบาทหน้าท่ีตามฐานะของตน บ้านจึงเป็นสังคมพื้นฐานขนาดเล็กและส าคัญที่จะด าเนินชีวิต เป็นปัจจัยหนึ่งในปัจจัยสี่ที่ 
บ้านเป็นศูนย์รวมของสมาชิกทุกคน ซึ่งเป็นการส่งเสริมความมั่นคงของชีวิตในฐานะเป็นพลเมืองดี และเสริมสร้างความดี
งามแก่จิตใจ 
 แนวโน้มการลงทุนของภาครัฐด้านอสังหาริมทรัพย์ ปี 2559-2560 (คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2559) พบว่า ในช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมาเศรษฐกิจของประเทศไทยมีอัตราเติบโตร้อยละ 3.2 โดยภาค
การก่อสร้างส่วนใหญ่จะเป็นของภาครัฐ ขณะที่การลงทุนของภาคเอกชนและการก่อสร้างยังไม่ค่อยเข้มแข็งมากนัก ท า
ให้ตัวเลข 4 เดือนแรกของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างไม่ดีมากนัก ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2560 ร้อยละ3.3 ถือว่ามีความเป็นไปได้ที่
จะเติบโตตามเป้าหมายที่ก าหนด หลังจากในปี 2558 ที่ผ่านมามีอัตราการเติบโตร้อยละ 2.8 ขณะที่ภา ครัฐก็ให้
ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานค่อนข้างมาก โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ได้ผลักดันให้มีแพ็คเกจของการลงทุนด้านโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาวและมีแผนที่จะลงทุน
โครงการขนาดใหญ่ในช่วง 4-5 ปีข้างหน้าเพิ่มด้วย ซึ่งจากข้อมูลของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ประจ าไตรมาสที่ 3 
ประจ าปี 2559 (ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์,2559) พบว่า ในภาพรวมของสถานการณ์มีการขยายตัวของอุปสงค์ในตลาดที่
อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง 2 ไตรมาสแรกของปี 2559 ท่ีอุปทานในตลาดที่เกิดขึ้นและสะสมมาในช่วงก่อนมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยการลดค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธ์ิและค่าจดจ านองส่งผลให้ยอดจ านวนหน่วย
การโอนกรรมสิทธ์ิในไตรมาส 1 และ 2 ของปี 2559 สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 ประมาณร้อยละ 20.51 และ 
21.92 ตามล าดับ แม้ว่าจะท าให้จ านวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ในไตรมาส 3 ของปี 2559 ลดลง แต่พบว่ามาตรการ
กระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ในภาพรวมจ านวนหน่วยการโอนกรรมสิทธ์ิสะสม 3 ไตรมาสของปี 2559 ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ
ร้อยละ 1.16 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 โดยเพิ่มจาก 132,773 หน่วย เป็น 134,319 หน่วย ในภาพรวมจ านวน
หน่วยท่ีอยู่อาศัยเปิดขายใหม่ในช่วง 3 ไตรมาสแรกปี 2559 ลดลงร้อย 9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมา
จากการเปิดขายอาคารชุดใหม่ลดลงในช่วงไตรมาส 1 – 2 แต่มาเปิดโครงการใหม่เพิ่มขึ้นในไตรมาส 3 ท าให้ภาพรวม 3 
ไตรมาสแรกของปี 2559 โครงการอาคารชุดเปิดขายใหม่ลดลงร้อยละ 17 แต่โครงการบ้านจัดสรรมีการเปิดขายใหม่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3 โดยอัตราการซื้อขายบ้านจัดสรรในเขตนี้ลดน้อยลง หลังจากเกิดวิกฤตน้ าท่วมตั้งแต่ ปี 2554(คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อบ้านจัดสรร เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการตัดสินใจของ
ผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยประเภทบ้านจัดสรร เพื่อน าผลการวิจัยที่ได้น ามาสร้างเป็นกลยุทธ์ใน
การท าธุรกิจบ้านจัดสรรต่อไปเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจการเลือกซื้อบ้านจัดสรร 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจการเลือกซื้อบ้านจัดสรรได้ศึกษาและสรุปดังนี ้
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2539 : 41-42) กล่าวว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาด
ครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษา เหล่านี้เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ลักษณะด้าน
ประชากรศาสตร์เป็นลักษณะที่ส าคัญและสถิติที่วัดได้ของประชากรที่ช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะที่ลักษณะด้าน
จิตวิทยาและสังคมวัฒนธรรมช่วยอธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายเท่าน้ัน ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
จะสามารถเข้าถึงและมีประสิทธิผลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมายรวมทั้งง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่น ตัวแปรด้าน
ประชากรศาสตร์ที่ส าคัญมีดังนี้ 

1. อายุ (Age) เนื่องจากผลิตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่าง 
นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็นตัวแปรด้านประชากรศึกษาศาสตร์ที่แตกต่างของส่วนตลาด นักการตลาดได้
ค้นหาความต้องการของส่วนตลาดส่วนเล็ก (Niche Market) โดยมุ่งความส าคัญที่ตลาดอายุส่วนน้ัน 

2. เพศ (Sex) เป็นตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดที่ส าคัญเช่นกัน นักการตลาดควรต้องศึกษาตัวแปรตัวนี้อย่าง
รอบคอบ เพราะในปัจจุบันนี้ตัวแปรทางด้านเพศมีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบริโภค การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
อาจมีสาเหตุมาจากการที่สตรีท างานมีมากขึ้น 

3. ลักษณะครอบครัว (Marital Status) ในอดีตจนถึงปัจจุบันลักษณะครอบครัวเป็นเป้าหมายที่ส าคัญของการ
ใช้ความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความส าคัญยิ่งขึ้นในส่วนที่เกี่ยวกับหน่วยผู้บริโภค นักการตลาดจะ
สนใจจ านวนและลักษณะของบุคคลในครัวเรือนที่ใช้สินค้าใดสินค้าหนึ่ง และยังสนใจในการพิจารณาลักษณะด้าน
ประชากรศาสตร์ และโครงสร้างด้านสื่อท่ีจะเกี่ยวข้องกับผู้ตัดสินใจในครัวเรือนเพื่อช่วยในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดให้
เหมาะสม 

4. รายได้ การศึกษา อาชีพ และสถานะภาพ (Income, Education Occupation and Status) เป็นตัวแปรที่
ส าคัญในการก าหนดส่วนของตลาด โดยทั่วไปนักการตลาดจะสนใจผู้บริโภคที่มีความร่ ารวย แต่อย่างไรก็ตามครอบครัวที่
มีรายได้ปานกลางและมีรายได้ต่ าจะเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ ปัญหาส าคัญในการแบ่งส่วนตลาดโดยถือเกณฑ์รายได้อย่าง
เดียวก็คือ รายได้จะเป็นตัวช้ีการมีหรือไม่มีความสามารถในการจ่ายสินค้า ในขณะเดียวกันการเลือกซึ่งสินค้าที่แท้จริง
อาจถือเกณฑ์รูปแบบการด ารงชีวิต รสนิยม ค่านิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ แม้ว่ารายได้จะเป็นตัวแปรที่ใช้บ่อยมาก 
นักการตลาดส่วนใหญ่จะโยงเกณฑ์รายได้รวมกับตัวแปรด้านประชากรศาสตร์หรืออื่น ๆเพื่อให้การก าหนดตลาด
เป้าหมายชัดเจนยิ่งข้ึน เช่น กลุ่มรายได้สูงที่มีอายุต่าง ๆ ถือว่าใช้เกณฑ์รายได้ร่วมกับเกณฑ์อายุ เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้กัน
มากขึ้น เกณฑ์รายได้อาจจะเกี่ยวข้องกับเกณฑ์อายุและอาชีพร่วมกัน 
 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 

พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึ่งผู้บริโภคท าการค้นหาการซื้อ การใช้ การ
ประเมินผล การใช้สอยผลิตภัณฑ์ และการบริการ ซึ่งคาดว่าจะสนองความต้องการของเขา (Schiffman and Kanuk, 
1994)  

ชิฟแมน และคะนุค (Schiffman and Kanuk, 1994) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมของผู้บริโภคไว้ว่าเป็น
พฤติกรรมที่ผู้บริโภคแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการเสาะหา ซื้อ ใช้ ประเมินผล หรือการบริโภคผลิตภัณฑ์ บริการ และ
แนวคิดต่าง ๆ ซึ่งผู้บริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของตนได้เป็นการศึกษาการตัดสินใจของผู้บริโภคใน
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ทั้งเงิน เวลาและก าลังทรัพย์ เพื่อใช้ในการบริโภคสินค้าและบริการต่าง ๆ อันประกอบด้วย ซื้อ
อะไร ท าไมจึงซื้อ ซื้อเมื่อไร อย่างไร ท่ีไหน และบ่อยแค่ไหน  

ขณะที่ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ(2541:124–125;)Marketing Management ได้ให้ความหมายของ
พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior) หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหา
ให้ได้มาแล้วซึ่งการใช้สินค้าและบริการ ท้ังนี้หมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจ และการกระท าของบุคคลที่เกี่ยวกับการ
ซื้อและการใช้สินค้า 
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การโฆษณาและพฤติกรรมผู้บริโภค (Advertising Consumer Behavior) 

ปฐมาพร เนตินันทน์(2556 : 46-47) ด้วยสภาวการณ์ต่างๆ ในปัจจุบัน ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก มี
ประชากรเกิดขึ้นมากมายในโลก รวมถึงมีธุรกิจต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชากรเหล่านั้นซึ่งธุรกิจต่าง ๆ 
ก็พยายามใช้ความสามารถในการแข่งขัน เพื่อแย่งชิงหรือครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดให้ได้มากที่สุด เพราะส่งผล
ต่อการด าเนินกิจการของธุรกิจ ความอยู่รอด ก าไร การเจริญเติบโต แข่งขันต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นที่มาให้นักการตลาด
พยายามที่จะเข้าไปค้นคว้าหรือเข้าไปนั่งอยู่ในใจของผู้บริโภคเป้าหมายให้ได้  จึงท าให้นักการตลาดจ าเป็นต้องศึกษา
พฤติกรรมของผู้บริโภคว่ากระบวนการในการตัดสินใจซื้อเกิดจากอะไรบ้างเช่น วัตถุประสงค์ในการซื้ออย่างไร จะซื้อที่
ไหน ซื้อแล้วใช้อย่างไร ทัศนคติหลังจากได้ใช้แล้วเป็นอย่างไร สิ่งต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อเกิดจากอิทธิพล
ภายในและภายนอกอะไรบ้าง ซึ่งการโฆษณา ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการตลาด ต้องสามารถสื่อสารให้ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ทางการตลาดที่ได้ตั้งไว้ เพราะฉะนั้น นักโฆษณาจึงจ าเป็นอย่างมากท่ีต้องเรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคด้วย 

พฤติกรรมผู้บริโภค (consumer behavior) หมายถึง การกระท าใดๆ ของบุคคลเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือ
บริการ ที่ตอบสนองความต้องการของบุคคลนั้น ๆ ได้การโฆษณา(advertising) เป็นการเสนอข่าวสารการขาย หรือแจ้ง
ข่าวสารให้บุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทราบเกี่ยวกับสินค้า บริการ หรือแนวความคิด โดยเจ้าของหรือผู้อุปถัมภ์เปิดเผย
ตนเอง มีการจ่ายเงินเพื่อการใช้สื่อ และเป็นการเสนอข้อมูลที่มิใช่เป็นการส่งบุคคลเข้าไปติดต่อโดยตรงสรุป การโฆษณา
และพฤติกรรมผู้บริโภค เป็นการสื่อสารด้านการโฆษณาที่จะสามารถจูงใจให้เกิดกระบวนการตัดสินใจซื้อที่สอดคล้องกับ
พฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มเป้าหมาย 
 กระบวนการในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเกิดจากอิทธิพลภายนอกและอิทธิพลภายในหลายประการ  ซึ่ง
ผู้บริโภคจะปรับอิทธิพลเหล่านี้ให้สอดคล้องกับแนวความคิดเกี่ยวกับตนเองและรูปแบบการด าเนินชีวิตของแต่ละคน
การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค ส่งผลต่อกิจกรรมทางการตลาดและการโฆษณาหลายประการเช่น 
 1. ก าหนดรูปแบบสินค้าและบริการ นักการตลาดมักจะน าผลการศึกษา วิจัยมาใช้ในการออกแบบสินค้าหรือ
บริการ เช่น วัยรุ่นชอบสิ่งแปลก ๆ ไม่เหมือนใคร รูปแบบสินค้าต้องดูแปลกตา น่าหยิบ หรือเป็นเจ้าของ ซื้อมาใช้แล้ว
ต้องดูอินเทรนไม่ตกยุค ในขณะที่นักโฆษณาก็สามารถดึงจุดเด่นด้านรูปลักษณ์หรือการบริการมาออกแบบเป็นโฆษณา
เพื่อดึงดูดผู้บริโภคได้ด้วย 
 2. การออกแบบโฆษณาและการเลือกใช้สื่อ ผู้บริโภคแต่ละกลุ่มเป้าหมายมีลักษณะการเปิดรับสื่อโฆษณาที่ไม่
เหมือนกัน เช่น ถ้ากลุ่มเป้าหมายเป็นนักธุรกิจ อาจไม่ค่อยมีเวลามาดูโทรทัศน์มากนัก มักอ่านหนังสือพิมพ์หรือฟังข่าว
จากวิทยุในรถ วัยรุ่นบางกลุ่มอาจชอบใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อแสวงหาความรู้และความบันเทิง 
 3. ก าหนดกิจกรรมทางการตลาดอื่นๆ เช่น การจัดงานแสดงสินค้าประเภทของแต่งบ้านมีกลุ่มเป้าหมายเป็นวัย
ท างานที่มีต าแหน่งและรายได้สูง เช่นนักบริหาร ผู้จัดการ บุคคลกลุ่มนี้ชอบซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง หรือซื้อ
ผลิตภัณฑ์โดยมุ่งให้คนเห็นถึงความส าเร็จของเขา สินค้าหรือกิจกรรมต่าง ๆ ควรมุ่งให้เกิดความภาคภูมิใจ มีรสนิยมที่ดี
และมีคุณภาพสูงโดยไม่เน้นไปในเรื่องของราคาถูกมากนัก 
 
ผลกระทบทางการตลาดที่เกิดจากแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง 

ในปัจจุบันรูปแบบการด าเนินชีวิต วัฒนธรรมต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โลกเปิดกว้างขึ้น ผู้บริโภคมี
การศึกษา และการเปิดรับข่าวสารต่าง ๆ มากขึ้น ท าให้แนวโน้มพฤติกรรมต่าง ๆอาจเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตหลาย
ประการ ดังนี(้ดารา ทีปะปาล.2542 : 214 )  

1. ลักษณะครัวเรือนมีการเปลี่ยนแปลงในอดีตส่วนใหญ่บุคคลมักจะอยู่รวมกันเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ หรือที่
เรียกว่า ครอบครัวขยาย(extended or consanguine family)ได้แก่ครอบครัวเดี่ยว มาอยู่ร่วมกับเครือญาติของตนเช่น 
ปู่ ย่า ตา ยาย ลูกพี่ลูกน้อง เป็นต้น แต่ในปัจจุบันเนื่องจากเศรษฐกิจค่าครองชีพสูง การต้องการความเป็นส่วนตัว 
ความเร่งรีบในการใช้ชีวิตประจ าวัน รวมถึงการท างานในเมือง ท างานต่างถิ่น ท าให้ครอบครัวส่วนใหญ่มีขนาดเล็กลง 
ส่งผลต่อพฤติกรรมต่าง ๆ เช่นครอบครัวขนาดใหญ่ มักซื้อสินค้าเป็นแพ็คใหญ่ ๆ ขวดใหญ่ ๆ เพราะมีคนอยู่กันเยอะ 
ส่วนครอบครัวเดี่ยวท่ีมี พ่อ แม่ ลูก อาศัยอยู่ด้วยกันไม่กี่คน ขนาดของสินค้าจะเล็กกว่า 
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2.การศึกษาสูงข้ึน ในอดีตการศึกษาจะให้ความส าคัญกับผู้ชายมากกว่าเพราะผู้ชายถูกวางบทบาทให้เป็นผู้น า

ครอบครัว ส่วนผู้หญิงมักจะได้รับการศึกษาน้อยกว่า หรือไม่ได้รับเลย หน้าที่หลักของผู้หญิงในสมัยก่อน เมื่อโตขึ้น ออก
เรือน (แต่งงาน) ก็จะต้องเป็นแม่บ้าน ดูแลลูก ๆ และสามี แต่ในปัจจุบันผู้หญิงกับผู้ชายมีโอกาสในการศึกษาเท่าเทียมกัน 
และพ่อแม่ ยุคใหม่ก็ให้ความส าคัญกับการศึกษามากขึ้น เพราะการศึกษาท าให้เกิดโอกาสต่าง ๆ ตามมา เช่นได้ท างาน
สบาย ๆ ไม่ต้องท างานตากแดด แบกหาม มีรายได้สูง ท าให้ฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น คนยุคใหม่จึงค่อนข้างจะแข่งขันเพื่อ
จะได้มีวุฒิการศึกษาสูง ๆ ดังนั้นการศึกษาจึงส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการบริโภคและการเปิดรับข่าวสาร เช่น 

2.1 การโน้มน้าวใจยากขึ้น การศึกษาท าให้ผู้บริโภคมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีข้อมูลในเรื่องต่าง ๆเยอะมากขึ้น 
รู้จักค้นหาข้อมูลก่อนตัดสินใจมากขึ้น ฉะนั้นการโฆษณาเพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความคิด หรือโน้ม
น้าวให้คล้อยตามได้ อาจต้องอาศัยสื่ออื่น ๆ เข้าเสริมแรงด้วย เช่น การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารโดยตรงจากบุคคลหรือ
กลุ่มอ้างอิง ผลงานวิจัยเพื่อยืนยันคุณสมบัติที่ดีของผลิตภัณฑ์ 

2.2 ความภักดีต่อตราน้อยลงผู้บริโภคมีความรู้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากขึ้นผลิตภัณฑ์บางอย่างผลิตจากที่
เดียวกัน แต่ใช้ตราสินค้าคนละตรา เช่นผลิตภัณฑ์ที่ขายในดิสเคาท์สโตร์ ตรา ลีดเดอร์ไพรซ์ ตราคุ้มค่า หรืออื่น ๆ ก็ผลิต
มาจากโรงงานเดียวกันกับตราสินค้ายี่ห้อดัง ๆ ที่วางขายอยู่ในห้างทั่วไป หรือเสื้อผ้าแบรนด์เนมราคาแพง ๆ ก็ผลิตจาก
โรงงานในประเทศไทยแล้วส่งไปขายท่ีต่างประเทศ คุณภาพหรือฝีมือก็ท ามาจากคนไทย ผู้บริโภคจึงอาจเลือกใช้ตราอื่นที่
มีคุณภาพเทียบเคียงกับตราสนิค้าเดิมที่เคยมีมาก่อนในตลาดในขณะเดียวกันการจัดกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ ก็ชักน า
ให้ผู้บริโภคเปลี่ยนไปทดลองใช้ตราใหม่ๆ ได้มากข้ึนด้วย 
 3. การแต่งงานช้าลง แนวโน้มประชากรในปัจจุบันจะอยู่เป็นโสดกันมากขึ้นและหากแต่งงานก็จะแต่งช้าลง 
เนื่องจากลักษณะวิถีชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลง ผู้หญิงสามารถหาเลี้ยงตัวเองได้ มีรายได้เท่าเทียม หรืออาจ
มากกว่าผู้ชาย ไม่อยากมีภาระ ต้องการใช้ชีวิตอิสระนานๆ การแต่งงานส่วนใหญ่ในสมัยปัจจุบันมักเริ่มต้นในวัยที่ขึ้นเลย
สามแล้ว เมื่อการแต่งงานช้าลงจึงส่งผลกระทบตอ่การมีบุตร โอกาสมีบุตรน้อยลงเพราะถ้าแม่อายุมาก ลูกท่ีเกิดมาอาจไม่
สมบูรณ์ หรือการเกิดปฏิสนธิยากขึ้น จนบางคู่สมรสอาจจะไม่มีบุตรเลย เฉลี่ยแล้วมักจะมีบุตร 1-2 คน ต่อครอบครัว 
ในขณะที่อดีตนิยมที่จะมีลูกเยอะๆ เมื่อมีจ านวนประชากรที่เกิดใหม่ลดน้อยลงเรื่อย ๆ ส่งผลต่อการตลาดคือ ตลาดเด็กมี
ขนาดเล็กลง ตลาดไม่เจรญิเตบิโต แต่เน้นด้านคุณภาพมากข้ึน เพราะพ่อ แม่ เมื่อมีบุตรน้อยลงก็จะให้ความส าคัญกับการ
เลือกสิ่งต่างๆให้ลูกมากข้ึน พิเศษข้ึน เพราะอยากให้ลูกได้รับสิ่งดี ๆ  

4.สนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นเนื่องจากในปัจจุบันมีโรคต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย บางโรคก็ยังไม่สามารถรักษาให้
หายขาดได้ด้วยยา ผู้บริโภคจึงหันมาใส่ใจดูแลตัวเองในการบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อ
ร่างกายหลีกเลี่ยงอาหารที่อาจก่อให้เกิดโรคตามมาภายหลัง หันมาให้ความส าคัญกับการออกก าลังกาย การล้างสารพิษ
ต่าง ๆ สินค้าจ าพวกอาหารก็ไม่ค่อยนิยมอาหารที่ใส่สารกันบูด สีสันของอาหารหากเป็นสีธรรมชาติ จะได้รับความนิยม
มากกว่า สินค้าส าหรับเด็ก เช่น นมผง ก็ใส่วิตามินต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและพัฒนาการของเด็ก เช่นเติม 
DHA โอเมก้า ลงไปการออกแบบโฆษณาสามารถน าจุดเด่นของสินค้าที่ไม่ใส่สารอันตรายมาบอกแจ้งได้หรือคุณสมบัติที่
พิเศษท่ีเพิ่มเข้าไปในอาหารมาเป็นประเด็นให้เห็นความแตกต่างกับของคู่แข่งได้ด้วย 

5.สนใจเปิดรับสื่อใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นโลกปัจจุบันเป็นโลกไร้พรมแดน มีข่าวสาร วัฒนธรรม แนวคิดไหลไปมาจาก
สังคมหนึ่งไปสู่อีกสังคมหนึ่ง ได้อย่างรวดเร็วไม่จ ากัดช่องทางรวมถึงมีเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ช่วยให้ส่งผ่านข้อมูลข่าวสารได้
ทั่วถึงและเร็วข้ึนเช่น อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ ท าให้ผู้บริโภคยุคใหม่ไม่ถูกจ ากัดให้ใช้แต่สื่อเดิม ๆ บางช่วงเวลาอาจ
ยุ่งมากไม่ได้ดูโทรทัศน์อ่านหนังสือพิมพ์เลย แต่สามารถรับข่าวสารผ่าน smsที่ส่งมาผ่านบริการของมือถือ หรืออาจได้รับ
แจ้งโปรโมช่ันต่างๆ ผ่านทางมือถือดังนั้นในการลงโฆษณาเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคจ าเป็นต้องใช้หลาย ๆ สื่อเสริมกัน 
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6.ข้อจ ากัดเรื่องเวลา ยุคปัจจุบันเป็นยุคแห่งการแข่งขัน เร่งรีบ ตื่นเช้ามาก็ต้องรีบไปท างาน เมื่อไปถึงที่ท างาน

ก็ต้องทุ่มเท แข่งขัน ท างานอย่างหนัก เพื่อให้มีผลงานที่ดี นายจ้างจะได้ปรับต าแหน่ง เพิ่มเงินเดือนให้เยอะ ๆ จึงท าให้
คนยุคนี้เหลือเวลาว่างเป็นส่วนตัวลดน้อยลงเวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการเดินทาง เพราะงานดี ๆ เงินเดือนสูง ๆ ก็มักจะ
อยู่ใจกลางเมือง ซึ่งการจราจรก็นับวันจะยิ่งติดขัดรุนแรงมากข้ึน ท าให้ต้องออกจากบ้านแต่เช้า และกลับถึงบ้านค่ า เวลา
ที่จะไปช๊อปปิ้ง ไปผ่อนคลายก็น้อยลงถ้ามีบริการส่งตรงถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้ผู้บริโภค
ได้พิจารณา เช่น การขายผ่านทางโทรศัพท์ (Tele marketing) ที่ให้พนักงานขายโทรศัพท์ไปแนะน าสินค้า ซึ่งผู้บริโภค
สามารถซื้อได้ทันที และช าระเงินผ่านบัตรเครดิตได้ด้วยการโฆษณาสามารถดึงจุดเด่นในเรื่องของการประหยัดเวลา เช่น 
สินค้ามีบริการส่งตรง มีช่างผู้ช านาญไปช่วยเหลือฉุกเฉินไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมา  

 
กระบวนการในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Buying decision process) 
 ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ (2547 : 83-85) กระบวนการในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมีดังนี้ 
 1. การรับรู้ปัญหา (Problem recognition) เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ 
ผู้บริโภคจะรับรู้ถึงปัญหาหรือความจ าเป็นท่ีต้องใช้สินค้าและบริการที่ได้รบัการกระตุน้จากสิ่งกระตุ้นภายในและภายนอก 
 2. การหาข้อมูล (Information search) เมื่อผู้บริโภคมีความต้องการซื้อสินค้าและบริการรับรู้ปัญหาว่า
ต้องการอะไร ขั้นต่อไป ผู้บริโภคหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้านั้นว่าจะซื้อที่ไหน อย่างไง ถ้าผู้บริโภคเคยรับรู้หรือรู้จัก หรือใช้
สินค้านั้นมาก่อน ผู้บริโภคจะใช้ข้อมูลภายในความทรงจ ามาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ แต่ถ้าข้อมูลจากความจ าไม่
เพียงพอ ผู้บริโภคจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม จากแหล่งข้อมูลภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
นั้น โดยแหล่งข้อมูลที่ผู้บริโภคสามารถหาข้อมูลที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการมีอยู่ 5 แหล่ง ดังนี้ 

2.1 แหล่งข้อมูลบุคคล (Personal sources) ได้แก่ ครอบครัว เพื่อนบ้าน ญาติพี่น้องที่เป็นท่ีรู้จัก 
2.2 แหล่งการค้า (Commercial sources) ได้แก่ การโฆษณา พนักงานขาย ตัวแทนจ าหน่าย การบรรจุหีบห่อ 

การจัดแสดงสินค้า 
2.3 แหล่งสาธารณะ (Public sources) ได้แก่ การสื่อสารมวลชนต่าง ๆ หน่วยงานของรัฐและเอกชน 
2.4 แหล่งทดลอง (Experimental sources) ได้แก่ การทดลองใช้สินค้าและบริการ 
2.5 แหล่งเทคโนโลยี (Technology sources) ได้แก่ การค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of alterative) ผู้บริโภคจะน าข้อมูลที่ได้รับมาประเมินผลทางเลือกว่า

จะใช้บริการหรือซื้อสินค้า โดยเกณฑ์ในการประเมินผลจะเป็นคุณสมบัติของผลติภัณฑ์ ราคา การบริการ การจัดจ าหน่าย 
เป็นต้น ผู้บริโภคจะจัดล าดับความส าคัญของตราสินค้า A, B, C, D และท าการเลือกตราสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด แต่
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับระดับความเกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าด้วย หากสินค้าท่ีมีระดับความเกี่ยวข้องในการซื้อสินค้าต่ า 

4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) เมื่อผู้บริโภคท าการประเมินผลทางเลือก และได้ตราสินค้าที่ดีที่สุด 
ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าและบริการนั้น ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นต่าง ๆ ในขั้นตอนนี้ผู้บริโภคจะตัดสินใจว่าซื้อ
สินค้าอะไร ตราสินค้าใด จากที่ไหน ซึ่งธุรกิจร้านค้าปลีกหรือร้านจ าหน่ายสินค้าต้องให้ความส าคัญกับการตัดสินใจซื้อ
ของผู้บริโภค และค้นว่าอะไรเป็น ปัจจัยที่ท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อจากร้านค้า 

5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post purchase behavior) เมื่อผู้บริโภคใช้สินค้าหรือบริการที่ซื้อไปแล้ว จะ
เกิดผลสองทางคือ พึงพอใจและไม่พึงพอใจ ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อซ้ าภาพลักษณ์ของสินค้า เพราะผู้บริโภคคนนี้
อาจจะเป็นมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคคนอื่น ซึ่งความไม่พึงพอใจนี้จะท าลายความจงรักภักดีในตราสินค้า
ของผู้บริโภค 

สรุป ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้บริโภคและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ท าให้เกิดการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ่มต้นจากการที่เกิดสิ่งกระตุ้นที่ท าให้เกิดความต้องการ สิ่งกระตุ้นผ่านเข้ามาใน
ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ ซึ่งเปรียบเสมือนกล่องด า ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ
จะได้รับอิทธิพลจากลักษณะต่าง ๆ ของผู้ซื้อแล้วจะมีการตอบสนองของผู้ซื้อหรือการตัดสินใจของผู้ซื้อ โดยปัจจัยส าคัญ
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ลักษณะของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านวัฒนธรรมและปัจจัยด้าน
สังคม (ปัจจัยภายนอก) ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยทางด้านจิตวิทยา (ปัจจัยภายใน) กระบวนการ การตัดสินใจซื้อของ
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ผู้บริโภคประกอบไปด้วยองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคคือปัจจัย
ภายนอก เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้านั้นๆ รวมทั้งส่งผลต่อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับค่านิยม ทัศนคติ และ
พฤติกรรม 2) กระบวนการก่อนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เกี่ยวกับวิธีการที่ผู้บริโภคท าการตัดสินใจ ประกอบด้วย
ปัจจัยภายใน คือ แรงจูงใจ การรับรู้การเรียนรู้ บุคลิกภาพ และทัศนคติของผู้บริโภคและ3) การประเมินทางเลือกก่อน
การตัดสินใจ โดยผู้บริโภคจะมีข้อมูล 2 ประเภท คือรายช่ือตราของสินค้าประเภทเดียวกันที่จะเลือกและความส าคัญที่
ผู้บริโภคจ าเป็นต้องซื้อสินค้าจากเกณฑ์ที่ใช้ประเมินตราสินค้าแต่ละตัว 
 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 

คอตเลอร์ (Kotler, 2000 : 15) กล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาดว่า หมายถึง การที่บริษัทหรือองค์กรใช้
เครื่องมือทางการตลาดที่หลากหลายร่วมกันเพื่อให้ได้มาซึ่งการบรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาดในตลาดเป้าหมาย 

ขณะที่เสรี วงษ์มณฑา (2542 : 11) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) หมายถึงการมีสินค้าที่
ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ขายในราคาที่ผู้บริโภคยอมรับได้และผู้บริโภคยินดีจ่ายเพราะมองเห็น
ว่าคุ่มค่ารวมถึงมีการจัดจ าหน่ายกระจายสินค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อเพื่อให้ความสะดวกแก่ลูกค้าด้วยความ
พยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินค้าและเกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้องโดยส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย 4Ps 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)หมายถึง การมีสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการใช้ของลูกค้า 
กลุ่มเป้าหมายได้แนวความคิดด้านผลิตภัณฑ์เป็นคุณสมบัติส าคัญของผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการใช้ของ
ผู้บริโภคได้ การศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้นนักการตลาดมักจะศึกษาผลิตภัณฑ์ ในรูปของผลิตภัณฑ์เบ็ดเสร็จ (Total 
product) ซึ่งหมายถึง ตัวสินค้าบวกกับความพอใจและผลประโยชน์อื่นที่ผู้บริโภคได้รับจากการซื้อสินค้านั้น ผู้บริหาร
การตลาดจะต้องมีการปรับปรุงสินค้าหรือบริการที่ผลิตขึ้นมาให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดย
เน้นถึงการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค และสนองความต้องการของผู้บริโภคเป็นส าคัญ ในการศึกษาเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์จะต้องศึกษาปัญหาต่าง ๆ ที่ครอบคลุมถึงการเลือกตัวผลิตภัณฑ์ในเรื่องคุณภาพ ประสิทธิภาพ สี ขนาด 
รูปทรง การให้บริการประกอบการขาย การรับประกัน ฯลฯ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ 
ผลิตภัณฑ์จึงประกอบด้วย ตัวผลิตภัณฑ์ บริการ ความคิด สถานท่ี องค์กรหรือบุคคล ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ใน
สายตาของลูกค้าจึงจะมีผลท าให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้การก าหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ต้องพยายามค านึงถึง สิ่ง
ดังต่อไปนี้ 

1.1 ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ และหรือความแตกต่างทางการแข่งขัน 
1.2 พิจารณาจากองค์ประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์ เช่น ประโยชน์พื้นฐาน รูปร่าง ลักษณะ คุณภาพ 

และการบรรจุภัณฑ์ 
1.3 การก าหนดต าแหน่งของผลิตภัณฑ์ เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อแสดง ต าแหน่งท่ีแตกต่าง และมีคุณค่า

ในจิตใจของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีลักษณะใหม่และปรับปรุงให้ดีขึ้น 
1.5 กลยุทธ์เกี่ยวกับส่วนประสมสายผลิตภัณฑ์ 
ดังนั้นการวางแผนกลยุทธ์หรือนโยบายด้านผลิตภัณฑ์จึงต้องพิจารณาถึงตัวสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับ

ความต้องการของลูกค้า โดยต้องค านึงถึงความต้องการและความปรารถนาของลูกค้าเป็นหลักในการน ามาพิจารณา
พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อสร้าง ความพึงพอใจให้กับลูกค้า 

2. ด้านราคา (Price)หมายถึง การมีราคาที่ผู้บริโภคยอมรับได้และยินดีจ่ายเพราะมองเห็นว่าคุ้มค่ากับ การจ่าย 
(เสรี วงษ์มณฑา, 2542 : 12) การก าหนดราคา ผู้ตัดสินอาจใช้จิตวิทยาและพฤติกรรม 
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3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง การจัดจ าหน่าย การกระจายสินค้าให้สอดคล้องกับ 

พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อความต้องการใช้ และให้ความสะดวกแก่ลูกค้า โดยกลยุทธ์ด้าน ช่องทางการจัดจ าหน่าย
ต้องพิจารณาถึงท าเลที่ตั้ง ความสะดวกของการเดินทาง ใกล้แหล่งค้าขาย ห้างสรรพสินค้าฯลฯ และต้องค านึงถึงกา ร
อ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า โดยเน้นการบริการ จัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงการบริการที่
ประทับใจ เป็นการบริการที่มี มารยาทแก่ลูกค้าทุกคนที่มาติดต่อ รวมถึงการบริหารสินค้าซึ่งประกอบด้วย การจัดสรร
สต็อกเพื่อ ขายให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ตลอดจนมีการน าเสนอหรือการจัดวางสินค้า เพื่อให้
เหมาะสม สวยงาม หาได้ง่าย เป็นต้น 

ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตผลิตขึ้นมาได้นั้น ถึงแม้ว่าจะมีคุณภาพดีเพียงใดก็ตาม ถ้าผู้บริโภคไม่ทราบแหล่งซื้อและไม่
สามารถจะจัดหาได้เมื่อเกิดความต้องการ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาก็ไม่สามารถ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ 
ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องพิจารณาว่าที่ไหน เมื่อไร และโดยใคร ที่จะเสนอขายสินค้า การจัดจ าหน่ายเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแต่ก็
เป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องศึกษาการจัดจ าหน่ายแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน คือ ช่องทางการจ าหน่ายสินค้า (Channel of 
distribution) เน้นการศึกษาถึงชนิดของช่องทางการจ าหน่ายว่า จะใช้วิธีการขายสินค้าให้กับ ผู้บริโภคโดยตรง หรือการ
ขายสินค้าผ่านสถาบันคนกลางต่าง ๆ เช่น พ่อค้าส่ง (Wholesalers) พ่อค้าปลีก (Retailers) และตัวแทนคนกลาง 
(Agent middleman) ที่มีต่อตลาด อีกส่วนหนึ่งของ กิจกรรมการจัดจ าหน่ายสินค้า คือ การแจกจ่ายตัวสินค้า 
(Physical distribution) การกระจาย สินค้าเข้าสู่ตัวผู้บริโภค การเลือกใช้วิธีการขนส่ง (Transportation) ที่เหมาะสม
ในการช่วยแจกจ่าย ตัวสินค้า ซึ่งการขนส่ง ได้แก่ การขนส่งทางอากาศ ทางรถยนต์ ทางรถไฟ ทางเรือ และทางท่อการ
วางแผนการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายนั้นมีหลายช่องทางแล้วแต่ว่าผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการจะใช้ช่องทางแบบ
ไหนเพื่อให้เหมาะสมซึ่งแต่ละขั้นตอน 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)เป็นการใช้ความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในตัวสินค้าและเกิด
พฤติกรรมอย่างถูกต้องการส่งเสริมการตลาดที่ส าคัญ ประกอบด้วย 
 4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรและหรอืผลิตภัณฑ์บริการหรือ
ความคิดต้องมีการจ่ายเงินโดยผู้อุปถัมภ์รายการ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ , 2541 : 80-81) เป้าหมายของงาน
สร้างสรรค์การโฆษณาอัน ได้แก่ 4 ประการคือ 

 4.1.1 เป้าหมายทางจิตวิทยา (เช่นการยอมรับ เข้าใจ จ าได้ เปลี่ยนใจ เป็นต้น) 
 4.1.2 เป้าหมายทางการกระท าเช่นการจูงใจให้รีบซื้อการเปลี่ยนยี่ห้อการซื้อทีละมากๆ 
 4.1.3 เป้าหมายทางจินตภาพ ได้แก่ การส่งเสริมให้มีคนรู้จักยอมรับเป็นต้น 
 4.1.4 เป้าหมายทางธุรกิจเป็นการกระตุ้นการขายให้ไวขึ้น  

 4.2 การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relations : PR) เป็นการกระท าทั้งสิ้น
ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดจากการวางแผนล่วงหน้าในการที่จะสร้างความเข้าใจกับสาธารณชนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ก่อให้เกิด
ทัศนคติภาพพจน์ที่ดีอันจะน าไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานและสาธารณชนที่เกี่ยวข้องก่อให้เกิดการสนับสนุน
และความร่วมมือกันเป็นอย่างดีการประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยการใช้สื่อมวลชน (Mass media) และการไม่ใช้
สื่อมวลชนการประชาสัมพันธ์เป็นสื่อทั้งที่จ่ายเงินและไม่ต้องจ่ายเงินและการประชาสัมพันธ์แบบมีกลุ่มเป้าหมายหลาย
กลุ่มเป็นต้น 
 4.3 การส่งเสริมการขาย(salespromotion)หมายถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายทั้งปวงที่นอกเหนือไปจากการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์โดยมากจะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราวโดยไม่ซ้ ากันแต่อย่างไรก็ตามอาจจัดกิจกรรมส่งเสริม
การขายอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าการส่งเสริมการขายเป็นกิจกรรมที่มิใช่การโฆษณาแต่สามารถ
กระตุ้นจูงใจให้ผู้บริโภคมาซื้อสินค้าและท าให้คนกลางเพิ่มประสิทธิภาพในการจ าหน่ายโดยการจัดแต่งร้านการแสดงหรือ
การจัดนิทรรศการสินค้าการสาธิตวิธีการใช้ตลอดจนความพยายามด้านการตลาดอื่น ๆ ซึ่งเป็นงานที่ต้องปฏิบัติกันอยู่
เป็นประจ าเช่นการให้ตัวอย่างสินค้าคูปองส่วนลดของแถมและการส่งสลากชิงโชคเป็นต้นและการส่งเสริมการขายโดย
อาศัยคนกลาง เช่น การให้ส่วนลดพิเศษการโฆษณาร่วมการส่งเสริมการจ าหน่ายโดยระบุคนกลางการแข่งขันการขาย 
เป็นต้น 
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 4.4 การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal selling) เป็นการติดต่อสื่อสารทางตรงแบบเผชิญหน้าระหว่าง
ผู้ขายกับลูกค้าที่คาดหวงัมีคุณสมบัติคือการเผชิญหน้าระหว่างบุคคลสองคนขึ้นไปท าให้ผู้ขายสามารถสังเกตลักษณะและ
ความต้องการของผู้ซื้อได้อย่างใกล้ชิด 

 4.4.1 การขายแบบให้การปรึกษาวิธีการพยายามศึกษาและเข้าใจถึงปัญหาของลูกค้าเพื่อเสนอแนะ
แนวทางแก้ไขไม่ได้มุ่งแต่จะขายแต่จะช่วยให้ข้อมูลค าแนะน าความคิดเห็นแก่ลูกค้าด้วยข้อเสียของวิธีนี้ก็คือบางครั้งหาก
พนักงานขายเช่ืองช้ามุ่งแก้ปัญหาเกินไปจนไม่สามารถช้ีจุดเด่นของผลิตภัณฑ์และเวลาที่จ ากัดอาจไม่เปิดโอกาสให้
ผู้บริโภคได้สื่อสารปัญหาของการใช้สินค้าได้  

 4.4.2 การขายแบบ AIDA อยู่บนพื้นฐานของการโน้มน้าวจิตใจและช้ีให้ลูกค้า เห็นปัญหาของตน
อย่างแท้จริงการขายแบบนี้มีจุดเด่นที่พนักงานขายสามารถมีบทบาทที่ช้ีแนะให้แก่ลูกค้าโดยการขายจะเกิดขึ้นได้จะต้อง
ประกอบด้วยการสร้างความสนใจดึงความสนใจให้เกิดขึ้นแต่ลูกค้าให้ได้ช้ีให้เห็นถึงประโยชน์ความสนใจในผลิตภัณฑ์
สร้างความต้องการและผลักดันให้เกิดการกระท าหลังจากท่ีได้ตอบข้อซักถามของลูกค้าจนครบพนักงานขายจะท าการปิด
การขายซึ่งเป็นข้ันตอนท่ีส าคัญที่สุด 

 4.4.3 การขายต่อเนื่อง การที่พนักงานขายพยายามที่จะเพิ่มการขายสินค้าครั้งหนึ่งๆโดยการใช้การ
จูงใจในรูปแบบต่างๆเพื่อกระตุ้นหรือก่อให้เกิดความต้องการซื้อสินค้าชนิดอื่นเพิ่มเติมต่อไป เช่น ลูกค้าซื้อผ้าไหมเพื่อตัด
ชุดสวมใส่พนักงานขายมีเทคนิคการขายที่ดีก็จะแนะน าลูกค้าให้ซื้อกระเป๋าผ้าไหมที่เข้าชุดกันด้วย 

 4.4.4 การขายแบบมุ่งเน้นสายสัมพันธ์มักจะเน้นถึงความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้ามากกว่าการขาย
ในระยะสั้นดังน้ันจะต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ารากฐานแห่งความส าเร็จ คือความอุตสาหะความอดทน ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความเป็นผู้มีน้ าใจสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พนักงานขายที่ดีต้องมีโดยเฉพาะ “Service 
mind” เป็นบุคคลผู้มีจิตใจรักในการบริการพร้อมให้ความช่วยเหลือเสมอ 
 4.5 การตลาดทางตรง (Direct marketing) หมายถึงวิธีการต่าง ๆ ท่ีนักการตลาดใช้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์โดยตรง
และสร้างให้เกิดการตอบสนองในทันทีทันใดประกอบด้วยการขายทางโทรศัพท์ จดหมายตรง แคตตาล็อกและ
หนังสือพิมพ์ท่ีจูงใจให้ผู้บริโภคตอบกลับเพื่อการซื้อเพื่อรับของตัวอย่างหรือน าคูปองจากสื่อไปใช้ในการซื้อสินค้าในราคา
พิเศษถ้าเป็นการโฆษณาเพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรงเรียกว่า “Direct response advertising” การโฆษณาที่ให้มี
การตอบสนองโดยตรง เช่น การโฆษณาผ่านสื่อนิตยสารผู้บริโภคผู้อ่านตัดช้ินส่วนของสื่อโฆษณากลับมา 

ส าหรับส่วนประสมการตลาดทั้ง 4อย่างข้างต้นเป็นสิ่งส าคัญต่อการก าหนดกลยุทธ์ต่างๆ ทางด้านการตลาด
ของธุรกิจ ท่ีจะต้องมีการจัดส่วนประสมแต่ละอย่างให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจและของอุตสาหกรรม
ที่แตกต่างกันไปไม่มีสูตรที่ตายตัว 
 
สรุป 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปปัจจัยทางการตลาดกับบ้านจัดสรรเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ รูปแบบของบ้านมีความสวยงาม โดดเด่นและทันสมัย, ต าแหน่งของบ้าน
ถูกวางไว้อย่างลงตัว ค าถึงการตอบสนองประโยชน์ใช้สอยได้พอเพียง ด้านราคา ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของบ้าน , 
สถาบันการเงินที่ให้กู้ จ านวนเงินในการท าสัญญาที่เหมาะสม , ส่วนด้านการจัดจ าหน่าย บ้านสร้างเสร็จพร้อม , มีการ
โฆษณาชัดเจนท าให้ตัดสินใจเลือกซื้อได้, มีส่วนลด การแจก แถม โปรโมช่ันที่น่าสนใจแก่ลูกค้า, มีบริเวณส านักงานขาย
และบ้านตัวอย่างตกแต่งสวยงาม และมีพนักงานให้ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ และด้านสถานที่ มีสภาพแวดล้อมทาง
สังคมที่ดี, มีบรรยากาศร่มรื่นเป็นธรรมชาติ, มีป้ายบอกทางเข้าหมู่บ้านชัดเจน, ในโครงการมีความสะอาดและเป็น
ระเบียบ และท าเลที่ตั้ง ติดถนนใหญ่ นอกจากนี้ก่อนการเลือกซื้อบ้านจัดสรรผู้บริโภคควรมีการด าเนินการตาม
กระบวนการตัดสินใจ คือด้านการรับรู้ ความต้องการเปลี่ยนท่ีอยู่ใหม่เพราะรายได้เปลี่ยนแปลงด้านการค้นหาข้อมูล ผู้ซื้อ
มีการค้นหาข้อมูลโดยสอบถามจากพนักงานขายก่อน, ผู้ซื้อมีการเข้าชมโครงการมากกว่า 3 ครั้ง ก่อนตัดสินใจ , ผู้ซื้อมี
การแวะชมโครงการเพื่อหาข้อมูลที่ละเอียด, ด้านการประเมินทางเลือก ผู้ผู้ซื้อมีการเปรียบเทียบราคา ด้านการตัดสินใจ
ซื้อ ผู้ซื้อตัดสินใจซื้อเพราะสภาพแวดล้อม บรรยากาศภายในโครงการและด้านพฤติกรรมหลังการผู้ซื้อมีความภูมิใจที่อยู่
ในสังคมของบ้านจัดสรร,ผู้ซื้อมีความพึงพอใจคุณภาพของที่อยู่อาศัย, จากปัจจัยทางการตลาดที่กล่าวมานี้ผู้ประกอบการ
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ควรให้ความส าคัญทุกปัจจัยเพราะแต่ละปัจจยัล้วนเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้ผูป้ระกอบการที่ด าเนินธุรกิจสร้างบ้านจัดสรรเพื่อ
จ าหน่ายใหป้ระสบความส าเร็จได้ 
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THE MARKETING FACTORS THAT INFLUENCE THE 
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วิทิต  ไหวด ี 
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บทคัดย่อ 

ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย พื้นที่การปลูกข้าวเป็นกึ่งหนึ่งของพื้นที่เพาะปลูกทั้งประเทศ ซึ่งมี
ปริมาณการผลิตข้าวเปลือกประมาณ 26 ล้านตันต่อปี โดยผลผลิตข้าวประมาณ 2/5จะส่งออก ส่วนที่เหลือใช้บริโภค
ภายในประเทศ ตลาดภายในประเทศ การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคท าให้ผู้ค้าข้าวต้องมีการปรับตัว โดยจาก
เดิมสินค้าข้าวไม่มีความแตกต่างท้ังในรูปแบบและวิธีการจ าหน่าย แต่ในปัจจุบันมีการพัฒนาสินค้าข้าวในรูปแบบแตกต่าง
กันตามความต้องการของผู้บริโภค เช่น ข้าวบรรจุถุง พัฒนาให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งค านึงถึงความ
ต้องการของผู้บริโภคข้าวเป็นหลัก ผู้ค้าข้าวจึงต้องมีการพัฒนาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวของผู้บริโภคด้วยเช่นกัน เนื่องจากทุกปัจจัยมีความส าคัญเหมือนกัน อันได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ 
ราคา ช่องทาง การจัด จ าหน่าย และ การส่งเสริม การตลาด อีกทั้งเป็นปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดยังเป็นปัจจัย
ส าคัญที่นักการตลาดพยายามผสมผสานเพื่อให้ธุรกิจประสบความส าเร็จสามารถ แข่งขัน กับคู่แข่ง ทฤษฎีเกี่ยวกับ 
ผู้บริโภคและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริ โภค ได้แก่ สิ่งกระตุ้นทางการตลาด สิ่งกระตุ้นอื่นๆ กล่องด าหรือ
ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s Black Box) ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อที่เปรียบเสมือนกล่องด า (Black box) การ
ตอบสนองของผู้ซื้อ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคหรือผู้ซื้อ (Buyer’s Purchase Decisions) 
ซึ่งปัจจัยส าคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค คือลักษณะของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลจากปัจจัย
ด้านวัฒนธรรม และปัจจัยด้านสังคม (ปัจจัยภายนอก) ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยทางด้านจิตวิทยา (ปัจจัยภายใน) 
แนวคิดทฤษฏีเหล่านี้เข้าใจถึง พฤติกรรม การตัดสินใจ ซื้อของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น 

 
ค าส าคัญ : ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด,การตัดสินใจซ้ือ,ผลิตภัณฑ์ข้าว. 
  

166



Abstract 
 Rice is one of the The rice planting area is half of the area throughout 
the country. The paddy production about 26 million tons per year by the rice 
yield about 2 / 5 to export, the domestic consumer surplus domestic market. 
The changes of consumer behavior to traders ขา้วตอ้ง adaptation The original 
rice products, no difference in both form and how to sell But, in the present 
development of rice products in different forms according to the needs of 
consumers, such as rice packing bags, develop in line with consumer 
behavior. Which consider the needs of consumers, rice is the main. The rice 
trade, it is necessary to develop the marketing mix factors influencing 
consumers choose to buy rice products as well. Due to all the important 
factors too, including the product, price, channel, shipping, distribution and 
promotion, marketing, and it is the marketing mix is also the main factors 
that marketers try to blend in to business success. Compete with rival 
theories. Consumer behavior and consumer purchase decision making; 
incentive marketing, it encourages the other buyer's black box. (Buyer 's 
Black Box) buyer's as black box (Black box) response of the buyer (Buyer' s 
Response). Or the purchase decision of consumers or the buyer (Buyer 's 
Purchase Decisions), which is one of the factors influencing factors in 
consumer buying behavior The buyers have been influenced by cultural 
factors and social factors (external factors, personal factors and 
psychological factors (internal) conceptual theory these to understand the 
behavior of consumer purchase decision much better. 
 
Keywords : Marketing mix factors, the decision to buy, the rice 
product.. 
 
 
บทน า 
  ข้าวเป็นสินค้าทางการเกษตรที่ส าคัญ เป็นทั้งอาหารหลักของคนส่วนใหญ่ในประเทศ และเป็นสินค้าส่งออกที่
ท ารายได้เข้าประเทศเป็นจ านวนมาก มีการแข่งขันในตลาดสูง โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นข้าวไทยที่มีช่ือเสียงระดับ
โลก เป็นที่นิยมบริโภค.ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ (Tung Kula Rong-Hai Thai Hom Mali Rice: TKR หรือ “Khao 
Hom Mali Thung Kula Rong-Hai”) เป็นข้าวหอมมะลิที่ได้รับความนิยมพันธ์ คือ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์ 
กข 15 ซึ่งปลูกในพ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ ในฤดูนาปี และมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ กระทรวงเกษตร ได้ออกประกาศรับรอง
พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2502 โดยตั้งช่ือสายพันธุ์ ขาวดอกมะลิ 4-2-105 
และในปี พ.ศ. 2503 กรมการข้าวได้ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ ให้กับสถานีทดลองข้าวที่ประจ าอยู่ภาคต่าง ๆ 
ในประเทศไทยเพื่อน าไปทดลองปลูกและขยายพันธ์ุได้เริ่มขยายเข้ามายังจังหวัดร้อยเอ็ด โดยผ่านเข้าสู่เขตทุ่งกุลาร้องไห้
ในพื้นที่อ าเภอสุวรรณภูมิ อ าเภอเกษตรวิสัย และพื้นท่ีใกล้เคียง ผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิที่เกษตรกรท าการเก็บเกี่ยวและ
น ามาหุงกินในครัวเรือน พบว่าข้าวสุกมีลักษณะเมลด็ยาวสวย มีความนุ่มลิ้น รสชาดอร่อย มีกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นดอกมะลิ 
ท าให้เป็นที่ยอมรับของเกษตรกรและผู้บริโภค ส่งผลให้มีการขยายพื้นที่ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ครอบคลุมไปยังทั้ง 
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20 อ าเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด ในเวลาต่อมา โดยรัฐบาลให้การสนับสนุนผ่าน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการ
ส่งเสริมการใช้พันธุ์ดี ของกรมส่งเสริมการเกษตร (ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด, 2558: 5) 
  กลุ่มอุตสาหกรรมข้าวหอมมะลิ จังหวัดร้อยเอ็ด จัดตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2553 เป็นการรวมกลุ่มและ
เช่ือมโยงอุตสาหกรรมข้าวหอมมะลิ ของวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ จ านวน 27 แห่ง 
ภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วยสหกรณ์การเกษตรจ านวน 21 แห่ง วิสาหกิจชุมชน จ านวน 5 แห่ง และบริษัท 
จ ากัด 1 แห่ง โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยร่วมมือกันด าเนินกิจกรรมทั้งด้านการผลิต การ
แปรรูป และการตลาดที่เกี่ยวข้องกับผลติภัณฑ์ข้าวหอมมะล ิรวมทั้งการสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่
วิสาหกิจภายในคลัสเตอร ์ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ คลัสเตอร์กลุ่มอุตสาหกรรมข้าวหอม
มะลิ จังหวัดร้อยเอ็ด ดูแลเกษตรกรที่ปลูกข้าวหอมมะลิ จ านวนมากกว่า 50,000 ราย ดังนั้นผลผลิตข้าวหอมมะลิช้ันดี 
จึงถูกน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิหลากหลายชนิดทั้งข้าวสาร ข้าวกล้อง ข้าวกล้องงอก ข้าวกล้ องผงชง
พร้อมดื่ม จมูกข้าวผง ข้าวอินทรีย์ ข้าวฮาง และโคลนพอกหน้าจากข้าวหอมมะลิ เป็นต้น โรงสีของวิสาหกิจสมาชิกคลัส
เตอร์มีทั้งหมด 7 แห่ง ได้แก่ โรงสีสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด โรงสีสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จ ากัด โรงสี
สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากัด โรงสีสหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากัดโรงสีสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด
ลูกค้า ธกส. จังหวัดร้อยเอ็ด จ ากัด โรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตรปทุมรัตต์ จ ากัด และบริษัททุ่งทอง ไรซ์มิลล์ จ ากัด โดยมี
ก าลังการผลิตมากกว่า 8,000 ตัน/เดือน (คลัสเตอร์กลุ่มอุตสาหกรรมข้าวหอมมะลิ จังหวัดร้อยเอ็ด., 2559 :ออนไลน์) 
 ในปัจจุบันมีธุรกิจผู้ค้าข้าวถุงขายกันจ านวนมากขึ้น ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) การแข่งขั้นก็มีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งในเรื่องของคุณภาพสินค้า การตลาด ราคาสินค้า ความ
แตกต่างของสินค้า สินค้าประเภทข้าวถุงจึงถูกจัดท าเป็นแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กลง เช่น ขนาด 5 กิโลกรัม 1 
กิโลกรัม เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนไป และในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา มีผู้ค้าข้าวสารบรรจุถุงจ าหน่าย
หลากหลายนับร้อยตราสินค้า และในปัจจุบันรัฐบาลได้เล็งเห็นความส าคัญเกี่ยวกับธุรกิจนี้มากโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ 
ซึ่งผู้ประกอบการที่ท าธุรกิจประเภทนี้จะต้องขออนุญาตใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิบรรจุถุงจาก
กรมการค้าภายใน เพื่อใช้ในการรับรองว่าข้าวสารที่บรรจุถุงของตนนั้นผ่านการรับรองมาตรฐานแล้ว ซึ่งจะท าให้ผู้บริโภค
ที่นิยมบริโภคข้าวสารบรรจุถุงมีให้ความมั่นใจที่จะตัดสินใจซื้อมากขึ้น และในปัจจุบันผู้ประกอบการที่ได้รับหนังสือ
อนุญาตเครื่องหมายรับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิบรรจุถุงทั้งสิ้น 110 เครื่องหมายการค้า (สุชาดา ร่มไทรทอง , 2551) 
ประกอบกับวิธีชีวิตของประชนชนในปัจจุบันโดยเฉพาะสังคมเมืองผู้คนส่วนใหญ่ต้องเร่งรีบท างานแข่งกับเวลาทั้งผู้หญิง
และผู้ชาย การประกอบอาหารรับประทานเองลดน้อยลง และผู้ประกอบการค้าข้าวสารบรรจุถุงในปัจจุบันต้องประสบ
กับภาวะการแข่งขันกับคู่แข่งทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม เนื่องจากผู้บริโภคมีอิสระในการเลือกบริโภคสินค้า อีกทั้ง
ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิของจังหวัดร้อยเอ็ด ประสบกับปัญหาผลิตภัณฑ์ข้าวล้นตลาดมีเพียงความต้องการขาย แต่ยังขาด
ความต้องการซื้อ ทั้งนี้เป็นเพราะผลิตภัณฑ์ข้างของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลิตภัณฑ์มีความล้าสมัย  ราคาข้าวสูง
มากเนื่องจากต้นทุนการผลิตสูง ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ในการเทคโนโลยีมาใช้ในจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์
ข้าวขาดการส่งเสริมการตลาดประชาสัมพันธ์และโฆษณาเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วประเทศไทยรู้จักผลิตภัณฑ์ข้าว 
ส่วนบุคลากรของกลุ่มอุตสาหกรรมข้าวหอมมะลิขาดความรู้ความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ข้าว กระบวนการให้บริการด้าน
การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวยังล้าสมัย สถานที่ผลิตภัณฑ์ข้าวมีลักษณะทางกายภาพไม่ดึงดูดใจให้บริโภค จากปัญหาที่
กล่าวมานั้นผู้ประกอบการจึงต้องก าหนดกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ธุรกิจนั้นจึงจะ
สามารถแข่งขันอยู่ในตลาดได้ กลยุทธ์การตลาดที่ส าคัญที่ใช้ประกอบในการวางแผนการตลาดก็คือ กลยุทธ์ส่วนประสม
ทางการตลาด ซึ่งประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด(คลัสเตอร์กลุ่มอุตสาหกรรม
ข้าวหอมมะลิ จังหวัดร้อยเอ็ด., 2559 :ออนไลน์) 
  ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อปัจจัยผลิตภัณฑ์ข้าว ของ
ผู้บริโภค ในด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด (Promotion) ด้านบุคลากร (Plepo) ด้านบุคลากร (People) ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) และ
ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)ที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อข้าวหอมมะลิบรรจุถุงของกลุ่มอุตสาหกรรมข้าว
หอมมะลิ จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อท่ีจะสามารถน ามาปรับปรุงพัฒนา ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคจังหวัดร้อยเอ็ดให้
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มากที่สุด นอกจากนี้ยังสามารถที่จะทราบความต้องการข้าวหอมมะลิ ของผู้บริ โภคจังหวัดร้อยเอ็ด ในแต่ละกลุ่มว่ามี
ความต้องการข้าวหอมมะลิของกลุ่มอุตสาหกรรมข้าวหอมมะลิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่แตกต่างกันตามปัจจัยพื้นฐานส่วน
บุคคล เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาข้าวหอมมะลิของกลุ่มอุตสาหกรรมข้าวหอมมะลิ จังหวัดร้อยเอ็ดให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้บริโภคต่อไป 
 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวของผู้บริโภค 

 การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อปัจจัยผลิตภัณฑ์ข้าว ของผู้บริโภคซึ่งมี
แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

 
แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) 
คอตเลอร์ ฟิลลิป(Kotler Philip, 2000 : 15) กล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาดว่า หมายถึง การที่บริษัทหรือ

องค์กรใช้เครื่องมือทางการตลาดที่หลากหลายร่วมกันเพื่อให้ได้มาซึ่งการบรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาดในตลาด
เป้าหมาย 

เสรี วงษ์มณฑา (2540 : 11) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การมีสินค้าที่
ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ ขายในราคาที่ผู้บริโภคยอมรับได้ และผู้บริโภคยินดีจ่ายเพราะเห็นว่า
คุ้ม รวมถึงมีการจัดจ าหน่ายกระจายสินค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อหาเพื่อความสะดวกแก่ลูกค้า ด้วยความ
พยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินค้าและเกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้อง 

อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543 : 26) กล่าวในเรื่อง ตัวแปรหรือองค์ประกอบของส่วนผสมทางการตลาด (4P’s) ว่า
เป็นตัวกระตุ้นหรือสิ่งเร้าทางการตลาดที่กระทบต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ โดยแบ่งออกได้ดังนี้ 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ลักษณะบางประการของผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่อาจกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อของ
ผู้บริโภค คือ ความใหม่ ความสลับซับซ้อนและคุณภาพที่คนรับรู้ได้ของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ใหม่และสลับซับซ้อนอาจ
ต้องมีการตัดสินใจอย่างกว้างขวาง ถ้าเรารู้เรื่องเหล่านี้แล้วในฐานะนักการตลาดเราควรจะเสนอทางเลือกที่ง่ายกว่า 
ผู้บริโภคมีความคุ้นเคยเพื่อให้ผู้บริโภคที่ไม่ต้องการเสาะแสวงหาทางเลือกอย่างกว้างขวางในการพิจารณา ส่วนในเรื่อง
ของรูปร่างของผลิตภัณฑ์ตลอดจนหีบห่อและป้ายฉลาก สามารถก่ออิทธิพลต่อกระบวนการซื้อของผู้บริโภค หีบห่อที่
สะดุดตาอาจท าให้ผู้บริโภคเลือกไว้เพื่อพิจารณา ประเมินเพื่อการตัดสินใจซื้อ ป้ายฉลากที่แสดงให้ผู้บริ โภคเห็น
คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญก็จะท าให้ผู้บริโภคประเมินสินค้าเช่นกัน สินค้าคุณภาพสูงหรือสินค้าที่ปรับเข้ากับ
ความต้องการบางอย่างของผู้ซื้อมีอิทธิพลต่อการซื้อด้วย 

2. ราคา (Price) ราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อก็ต่อเมื่อผู้บริโภคท าการประเมินทางเลือกและท าการ
ตัดสินใจ โดยปกติผู้บริโภคชอบผลิตภัณฑ์ราคาต่ า นักการตลาดจึงควรคิดราคาน้อย ลดต้นทุนการซื้อหรือท าให้ผู้บริโภค
ตัดสินใจด้วยลักษณะอื่นๆ ส าหรับการตัดสินใจอย่างกว้างขวางผู้บริโภคมักพิจารณารายละเอียด โดยถือเป็นอย่างหนึ่งใน
ลักษณะทั้งหลายที่เกี่ยวข้องส าหรับสินค้าฟุ่มเฟือย ราคาสูงไม่ท าให้การซื้อลดน้อยลง นอกจากนี้ราคายังเป็นเครื่อง
ประเมินคุณค่าของผู้บริโภคซึ่งก็ติดตามด้วยการซื้อ 

3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Placement-Channel of Distribution) กลยุทธ์ของนักการตลาดในการท าให้มี
ผลิตภัณฑ์ไว้พร้อมจ าหน่าย สามารถก่ออิทธิพลต่อการพบผลิตภัณฑ์ แน่นอนว่าสินค้าที่มีจ าหน่ายแพร่หลายและง่ายที่จะ
ซื้อก็จะท าให้ผู้บริโภคน าไปประเมินประเภทของช่องทางที่น าเสนอก็อาจก่ออิทธิพลต่อการรับรู้ภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์ 
เช่น สินค้าที่มีของแถมในร้านเสริมสวยช้ันดีในห้างสรรพสินค้าท าให้สินค้ามีช่ือเสียงมากกว่าน าไปใช้บนช้ันวางของใน
ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion-Marketing Communication) การส่งเสริมการตลาดสามารถก่อ
อิทธิพลต่อผู้บริโภคได้ทุกข้ันตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อ ข่าวสารที่นักตลาดส่งไปอาจเตือนใจให้ผู้บริโภครู้ว่าเขามี
ปัญหา สินค้าของนักการตลาดสามารถแก้ไขปัญหาได้และมันสามารถส่งมอบให้ได้มากกว่าสินค้าของคู่แข่ง เมื่อได้
ข่าวสารหลักการซื้อเป็นการยืนยันว่าการตัดสินใจซื้อของลูกค้าถูกต้อง 
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ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552 : 80-81) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตัวแปรทาง
การตลาดที่ควบคุมได้ซึ่งบริษัทใช้ร่วมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเครื่องมือดังต่อไปนี้ 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายสู่ตลาดเพื่อความสนใจ การจัดหา การใช้หรือการบริโภคที่
สามารถท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ (Armstrong and Kotler, 2009 : 616) ประกอบด้วยสิ่งที่สัมผัสได้และสัมผัส
ไม่ได้ เช่น บรรจุภัณฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินค้า บริการและช่ือเสียงของผู้ขาย ผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นสินค้า บริการ 
สถานที่ บุคคล หรือความคิด ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ 
(Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลท าให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ การก าหนดกลยุทธ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์ต้องพยายามค านึงถึงปัจจัยต่อไปนี้  

1.1 ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) หรือความแตกต่างทางการแข่งขัน 
(Competitive Differentiation)  

1.2 องค์ประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์ (Product Component) เช่น ประโยชน์พื้นฐาน รูปร่าง
ลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า เป็นต้น  

1.3 การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อแสดง
ต าแหน่งท่ีแตกต่าง และมีคุณค่าในจิตใจของลูกค้าเป้าหมาย  

1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ มีลักษณะใหม่และปรับปรุงให้ดีขึ้น 
(New and Improved) ซึ่งต้องค านึงถึงความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น  

1.5 กลยุทธ์เกี่ยวกับส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ์ (Product Line) 
2. ราคา (Price) หมายถึง จ านวนที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์/บริการ หรือเป็นคุณค่าทั้งหมดที่ลูกค้ารับรู้

เพื่อให้ได้ผลประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์/บริการคุ้มกับเงินที่จ่ายไป (Armstrong and Kotler, 2002 : 616) หรือ
หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคาเป็น P ตัวที่สองที่เกิดขึ้น ถัดจาก Product ราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของ
ลูกค้า ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภัณฑ์กับราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าคุณค่าสูง
กว่าราคาผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น ผู้ก าหนดกลยุทธ์ด้านราคาต้องค านึงถึง  

2.1 คุณค่าที่รับรู้ในสายตาของลูกค้า ซึ่งต้องพิจารณาการยอมรับของลูกค้าในคุณค่าของผลิภัณฑ์ว่าสูงกว่า
ผลิตภัณฑ์นั้น  

2.2 ต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง  
2.3 การแข่งขัน  
2.4 ปัจจัยอื่น ๆ 
3. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสร้างความพอใจต่อตราสินค้าหรือบริการ 

หรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใช้จูงใจให้เกิดความต้องการหรือเพื่อเตือนความทรงจ า (Remind) ในผลิตภัณฑ์ โดย
คาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการซื้อ (Etzel, walker and Stanton, 2007 : 677) หรือ
เป็นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดต่อสื่อสารอาจ
ใช้พนักงานขาย (Personal Selling) ท าการขาย และการติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้คน (Non Personal Selling) เครื่องมือ
ในการติดต่อสื่อสารมีหลายประการ องค์การอาจเลือกใช้หนึ่งหรือหลายเครื่องมือซึ่งต้องใช้หลักการเลือกใช้เครื่องมือการ
สื่อสารการตลาดแบบประสมประสานกัน [Integrated Marketing Communication (IMC)] โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์คู่แข่งขันโดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันได้ เครื่องมือการส่งเสริมการตลาดที่ส าคัญ มีดังนี้ 

3.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเกี่ยวกับองค์กร และส่งเสริมการตลาด
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือ ความคิด ที่ต้องมีการจ่ายเงินโดยผู้อุปถัมภ์รายการ (Armstrong and Kotler, 2002 : 
33) กลยุทธ์ในการโฆษณาจะเกี่ยวข้องกับ  

3.1.1 กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา (Create Strategy) และยุทธวิธีการโฆษณา (Advertising 
Tactics)  

3.1.2 กลยุทธ์สื่อ (Media Strategy) 
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3.2 การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลกับบุคคลเพื่อพยายามจูง
ใจผู้ซื้อที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการด้วยการขายแบบเผชิญหน้าโดยตรงหรือใช้โทรศัพท์ ( Etzel, 
Walker and Stanton, 2007 : 675) หรือเป็นการเสนอขายโดยหน่วยงานขายเพื่อให้เกิดการขาย และสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า (Armstrong and Kotler, 2002 : 616) งานในข้อน้ีจะเกี่ยวข้องกับ  

3.2.1 กลยุทธ์การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling Strategy)  
3.2.2 การบริหารหน่วยงานขาย (Sales Force Management) 

3.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง เป็นสิ่งจูงใจระยะสั้นที่กระตุ้นให้เกิดการซื้อหรือขาย
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Armstrong and Kotler, 2002 : 617) เป็นเครื่องมือกระตุ้นความต้องการซื้อที่ใช้สนับสนุนการ
โฆษณา และการขายโดยใช้พนักงานขาย (Etzel, Walker and Stanton, 2004 : 677) ซึ่งสามารถกระตุ้นความสนใจ 
การทดลองใช้ หรือการซื้อโดยลูกค้าคนสุดท้าย หรือบุคคลอื่นในช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการขาย มี 3 
รูปแบบ คือ  

3.3.1 การกระตุ้นผู้บริโภค เรียกว่า การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภค (Consumer Promotion)  
3.3.2 การกระตุ้นคนกลาง เรียกว่า การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่คนกลาง (Trade promotion)  
3.3.3 การกระตุ้นพนักงานขาย เรียกว่า การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่พนักงานขาย (Sales force 

Promotion) 
3.4 การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ (Publicity And Public Relations) มีความหมายดังนี้  

3.4.1 การให้ข่าวเป็นการเสนอความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือตราสินค้าหรือบริษัทที่ไม่
ตอ้งมีการจ่ายเงิน (ในทางปฏิบัติจริงอาจต้องมีการจ่ายเงิน) โดยผ่านการกระจายเสียงหรือสื่อสิ่งพิมพ์  

3.4.2 ประชาสัมพันธ์ (Public Relations) หมายถึง ความพยายามในการสื่อสารที่มีการวางแผน
โดยองค์กรหนึ่งเพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์การ ต่อผลิตภัณฑ์ หรือต่อนโยบายให้เกิดกับกลุ่มใดกลุม่หนึ่ง (Etzel, Walker 
and Stanton, 2007 : 677) มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมหรือป้องกันภาพพจน์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

3.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct Response Marketing) การโฆษณาเพื่อให้เกิดการ
ตอบสนองโดยตรง (Direct Response Advertising) และการตลาดเช่ือมตรงหรือการโฆษณาเช่ือมตรง (Online 
Advertising) มีความหมายต่างกันดังนี้  

3.5.1 การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct Response Marketing) เป็นการ
ติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง หรือหมายถึง วิธีการต่าง ๆ ที่นักการตลาดใช้ส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์โดยตรงกับผู้ ซื้อและ ท าให้เกิดการตอบสนองในทันที ทั้งนี้ต้องอาศัยฐานข้อมูลลูกค้าและใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อ
สื่อสารโดยตรงกับลูกค้า เช่น ใช้สื่อโฆษณาและแคตตาล็อค  

3.6 การโฆษณาเพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct Response Advertising) เป็นข่าวสารการโฆษณา
ซึ่งถามผู้อ่าน ผู้รับฟัง หรือผู้ชม ให้เกิดการตอบสนองกลับโดยตรงไปยังผู้ส่งข่าวสาร หรือป้ายโฆษณา การตลาดเช่ือมตรง
หรือการโฆษณาเช่ือมตรง (Online advertising) หรือการตลาดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic marketing หรือ E-
marketing) เป็นการโฆษณาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ต เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และขายผลิตภัณฑ์
หรือบริการโดยมุ่งหวังผลก าไรและการค้า เครื่องมือที่ส าคัญในข้อนี้ประกอบด้วย การขายทางโทรศัพท์ การขายโดยใช้
จดหมายตรง การขายโดยใช้แคตตาล็อค การขายทางโทรศัพท์ วิทยุ หรือหนังสือพิมพ์ ซึ่งจูงใจให้ลูกค้ามีกิจกรรมการ
ตอบสนอง 

4. การจัดจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึ่งประกอบด้วยสถาบันและ
กิจกรรมใช้ เพื่อเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการจากองค์กรไปยังตลาด สถานบันที่น าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายคือ
สถาบันการตลาด ส่วนกิจกรรมที่ช่วยในการกระจายตัวสินค้า ประกอบด้วย การขนส่ง การคลังสินค้า และการเก็บรักษา
สินค้าคงคลัง การจัดจ าหน่ายจึงประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 
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4.1 ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Channel Distribution)  
ช่องทางการจัดจ าหน่าย หมายถึง การจัดจ าหน่าย การกระจายสินค้าให้สอดคล้องกับ พฤติกรรมของผู้บริโภค

ที่มีต่อความต้องการใช้ และให้ความสะดวกแก่ลูกค้า โดยกลยุทธ์ด้าน ช่องทางการจัดจ าหน่ายต้องพิจารณาถึงท าเลที่ตั้ง 
ความสะดวกของการเดินทาง ใกล้แหล่งค้าขาย ห้างสรรพสินค้าฯลฯ และต้องค านึงถึงการอ านวยความสะดวกให้แก่
ลูกค้า โดยเน้นการบริการ จัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงการบริการที่ประทับใจ เป็นการบริการที่มี 
มารยาทแก่ลูกค้าทุกคนที่มาติดต่อ รวมถึงการบริหารสินค้าซึ่งประกอบด้วย การจัดสรรสต็อกเพื่อ ขายให้มีปริมาณ
เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ตลอดจนมีการน าเสนอหรือการจัดวางสินค้า เพื่อให้เหมาะสม สวยงาม หาได้ง่าย 
เป็นต้น (Kotler Philip, 2009 : 787) 

ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตผลิตขึ้นมาได้นั้น ถึงแม้ว่าจะมีคุณภาพดีเพียงใดก็ตาม ถ้าผู้บริโภคไม่ทราบแหล่งซื้อและไม่
สามารถจะจัดหาได้เมื่อเกิดความต้องการ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาก็ไม่สามารถ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ 
ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องพิจารณาว่าที่ไหน เมื่อไร และโดยใคร ที่จะเสนอขายสินค้า การจัดจ าหน่ายเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแต่ก็
เป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องศึกษา 

การจัดจ าหน่ายแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน คือ ช่องทางการจ าหน่ายสินค้า (Channel Of Distribution) 
เน้นการศึกษาถึงชนิดของช่องทางการจ าหน่ายว่า จะใช้วิธีการขายสินค้าให้กับ ผู้บริโภคโดยตรง หรือการขายสินค้าผ่าน
สถาบันคนกลางต่าง ๆ เช่น พ่อค้าส่ง (Wholesalers) พ่อค้าปลีก (Retailers) และตัวแทนคนกลาง (Agent 
Middleman) ที่มีต่อตลาด อีกส่วนหนึ่งของ กิจกรรมการจัดจ าหน่ายสินค้า คือ การแจกจ่ายตัวสินค้า (Physical 
Distribution) การกระจาย สินค้าเข้าสู่ตัวผู้บริโภค การเลือกใช้วิธีการขนส่ง (Transportation) ที่เหมาะสมในการช่วย
แจกจ่าย ตัวสินค้า ซึ่งการขนส่ง ได้แก่ การขนส่งทางอากาศ ทางรถยนต์ ทางรถไฟ ทางเรือ และทางท่อการวางแผน
การตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายนั้นมีหลายช่องทางแล้วแต่ว่าผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการจะใช้ช่องทางแบบไหน
เพื่อให้เหมาะสมซึ่งแต่ละขั้นตอนดังภาพ 

4.1.1 การกระจายตัวสินค้า หรือการสนับสนุนการกระจายตัวสนิค้าสูต่ลาด (Physical Distribution 
หรือ Market Logistics) หมายถึง งานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การปฏิบัติการตามแผน และการควบคุมการ
เคลื่อนย้ายวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต และสินค้าส าเร็จรูป จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายในการบริโภคเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าโดยมุ่งหวังก าไร (Kotler and Keller, 2009 : 786) หรือ หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
เคลื่อนย้ายตัวผลิตภัณฑ์ จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม การกระจายตัวสินค้าที่ส าคัญมี  คือ การ
ขนส่ง การเก็บรักษาสินค้า และการคลังสินค้า การบริหารสินค้าคงเหลือ 
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ภาพที่ 1 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix: 4Ps) 
ที่มา : (Kotler and Keller, 2009 : 786)  

 
ฟิลลิป คอตเลอร์ (Kotler Philip,2009: 89) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix'7Ps) 

หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ ซึ่งกิจการผสมผสานเครื่องมือเหล่านี้ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด ประกอบด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่กิจการใช้
เพื่อให้มีอิทธิพลโน้มน้าวความต้องการผลิตภัณฑ์ของกิจการ ส่วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่มได้ 7 กลุ่ม ดังที่รู้จัก
กันว่าคือ “7 Ps” อันได้แก่ 

2. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งซึ่งสนองความจ าเป็นและความต้องการของมนุษย์ได้คือ สิ่งที่ผู้ขายต้อง
มอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ  โดยทั่วไปแล้วผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น 2 
ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ที่อาจจับต้องได้และ ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ 

3. ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของ
บริการกับราคา (Price) ของบริการนั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น การก าหนดราคาการให้บริการ
ควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริการชัดเจน และง่ายต่อการจ าแนกระดับบริการที่ต่างกัน 

4. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในการน าเสนอ
บริการให้แก่ลูกค้าซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการที่ น าเสนอ ซึ่งจะต้องพิจารณาใน
ด้านท าเลที่ตั้ง (Location) และช่องทางในการน าเสนอบริการ (Channels ) 

5. ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความส าคัญในการติดต่อสื่อสารให้ผู้ใช้บริการ 
โดยมีวัตถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรม การใช้บริการและเป็นกุญแจส าคัญของ
การตลาดสายสัมพันธ์ 
 
 

ส่วนประสมทางการตลาด 

1) ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) 
1. ด้านสินค้ามีให้เลือก (Product 
Variety) 
2. คุณภาพสินค้า (Quality) 
3. ลักษณะ (Feature) 
4. การออกแบบ (Design) 
5. ตราสินค้า (Brand Name) 
6. การบรรจุหีบหอ่ (Packaging) 
7. ขนาด (Size) 

2) ด้านราคา (Price) 
1.ราคาสินค้าในรายการ (List Price) 
2. ส่วนลด (Discount) 
3. ส่วนยอมให ้(Allowance) 
4. ระยะเวลาในการช าระเงิน (Payment 
Period) 

3) ด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย (Place) 
1. ครอบคลุม (Coverage) 
2. การเลือกคนกลาง (Assortment) 
3. ที่ตั้ง (Location) 
การสนับสนุนการกระจายสินค้าตลาด 
4. สินค้าคงเหลือ (Inventory) 
5. การขนส่ง (Transportation) 
6. การคลังสินค้า (Warehousing) 
ฯลฯ 

4) ด้านการส่งเสริมการตลาด 
1. การโฆษณา (Advertising) 
2. การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ 
(Publicity and Public Relation) 
3. การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) 
4. การขายโดยใช้พนกังานขาย (Personal 
Selling) หรือการให้หน่วยงานขาย (Sale 
Force) 
5. การตลาดทางตรง (Direct Marketing) 
และการตลาดทางอ้อม (Online 
Marketing) 
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6. ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้
สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและ
ผู้ใช้บริการต่างๆขององค์กร เจ้าหน้าที่ต้องมีความสามารถ มีทัศนคติที่สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ มีความคิดริเริ่ม 
มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมให้กับองค์กร 

7. ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)เป็นการสร้าง
และน าเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้ายกายภาพและรูปแบบการ
ให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน และ
การให้บริการที่รวดเร็ว หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ 

8. ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้านการบริการ ที่
น าเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว และท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ 

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผู้บริโภคและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

แนวคิดเกี่ยวกับผู้บริโภค 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ(2546 : 83) แบบจ าลองพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) 

เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ท าให้เกิดการตัดสนิใจซื้อผลติภณัฑ์ โดยมีจุดเริ่มตน้จากการที่เกิดสิง่กระตุ้น (Stimulus) ที่ท า
ให้เกิดความต้องการ สิ่งกระตุ้นผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s Black Box) ซึ่งเปรียบเสมือนกล่องด า 
ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อจะได้รับอิทธิพลจากลักษณะต่าง ๆ ของผู้ซื้อ แล้วจะ
มีการตอบสนองของผู้ซื้อ (Buyer’s Response) หรือ การตัดสินใจของผู้ซื้อ (Buyer’s Purchase Decision) ดังนี ้

 

 
ภาพที่ 2 แบบพฤติกรรมและปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค 
ที่มา :ศิริวรรณ เสรรีัตน์ และคณะ (2546 : 198) 

 
 
 
 

สิ่งกระตุ้นภายนอก 
สิ่งกระตุ้นทางการตลาด สิ่งกระตุ้นอื่นๆ 

  ผลิตภัณฑ์ 
  ราคา 
  การจัดจ าหน่าย 
  การส่งเสริมการตลาด 

  เศรษฐกิจ 
  เทคโนโลย ี
  การเมือง 
  วัฒนธรรม 

  

กล่องด าหรือ
ความรู้สึกนึกคิดของ

ผู้ซ้ือ 

การตอบสนองของผู้ซ้ือ 
การเลือกผลิตภัณฑ์ 
การเลือกตราสินค้า 
การเลือกผู้ขาย 
เวลาในการซ้ือ 
ปริมาณการซ้ือ 
 

ลักษณะของผู้ซ้ือ 
ปัจจัยดา้นวัฒนธรรม 
ปัจจัยดา้นสังคม 
ปัจจัยดา้นบุคคล 
ปัจจัยดา้นจิตวิทยา 

Buyer ‘s Black Box 

ขั้นตอนการตัดสินใจของผู้ซ้ือ 
การรับรู้ปัญหา 
การค้นหาข้อมูล 
การประเมินทางเลือก 
การตัดสินใจ 
พฤติกรรมหลังการซ้ือ 



1.สิ่งกระตุ้นภายนอก 
แบบจ าลองพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ให้เกิดความต้องการก่อนแล้วท าให้เกิดการ

ตอบสนอง (Response) ดังนั้นแบบจ าลองนี้จึงอาจเรียกว่า S-R Theory โดยมีรายละเอียดของทฤษฎีดังนี้ 
1. สิ่งกระตุ้น (Stimulus) สิ่งกระตุ้นอาจเกิดขึ้นเองจากภายในร่างกาย (Inside stimulus) และสิ่งกระตุ้นจาก

ภายนอก (Outside Stimulus) นักการตลาดจะต้องสนใจและจัดสิ่งกระตุ้นภายนอกเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ สิ่งกระตุ้นถือว่าเป็นเหตุจูงใจให้ซื้อด้านจิตวิทยา (อารมณ์) ก็ได้ สิ่งกระตุ้นภายนอกประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 

1.1 สิ่งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นที่นักการตลาดสามารถควบคุมและต้องจัด
ให้มีขึ้นเป็นสิ่งกระตุ้นที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ประกอบด้วย 

1.1.1 สิ่งกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เช่น ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงามเพื่อกระตุ้นความ
ต้องการ 

1.1.2 สิ่งกระตุ้นด้านราคา (Price) เช่น การก าหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ โดย
พิจารณาลูกค้าเป้าหมาย 

1.1.3 สิ่งกระตุ้นด้านการจัดช่องทางการจัดจ าหน่าย (Distribution หรือ Place) เช่น จัดจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ให้ท่ัวถึงเพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้บริโภคเป็นการกระตุ้นความต้องการซื้อ 

1.1.4 สิ่งกระตุ้นด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เช่น การโฆษณาสม่ าเสมอ การใช้ความ
พยายามของพนักงานของพนักงานขาย การลด แลก แจก แถม การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลทั่วไปเหล่านี้ ถือว่า
เป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการซื้อ 

1.2 สิ่งกระตุ้นอื่น ๆ (Other stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการผู้บริโภคที่อยู่ภายนอกองค์การซึ่ง
บริษัทควบคุมไม่ได้ สิ่งกระตุ้นเหล่านี้ได้แก่ 

1.2.1 สิ่งกระตุ้นทางเศรษฐกิจ (Economic) เช่น ภาวะเศรษฐกิจ รายได้ของผู้บริโภคเหล่านี้มี
อิทธิพลต่อความต้องการของบุคคล 

1.2.2 สิ่งกระตุ้นทางเทคโนโลยี (Technological) เช่น เทคโนโลยีใหม่ด้านฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ 
สามารถกระตุ้นความต้องการให้ใช้บริการของธนาคารมากขึ้น 

1.2.3 สิ่งกระตุ้นทางกฎหมายและการเมือง (Law And Political) เช่น กฎหมายเพิ่มหรือลดภาษี
สินค้าหนึ่งจะมีอิทธิพลต่อการเพิ่มหรือลดความต้องการของผู้ซื้อ 

1.2.4 สิ่งกระตุ้นทางวัฒนธรรม (Cultural) เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในเทศกาลต่าง ๆ จะมี
ผลกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการซื้อสินค้าในเทศกาลนั้น 

2. กล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้ซ้ือ (Buyer’s Black Box) ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อที่เปรียบเสมือน
กล่องด า (Black box) ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถทราบได้ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลจากลักษณะของผู้
ซื้อและกระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ 

3. การตอบสนองของผู้ซ้ือ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคหรือผู้ซื้อ (Buyer’s 
Purchase Decisions) ผู้บริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  

3.1 การเลือกผลิตภัณฑ์ (Product Choice)  
3.2 การเลือกตราสินค้า (Brand Choice)  
3.3 การเลือกผู้ขาย (Dealer Choice)  
3.4 การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase Timing)  
3.5 การเลือกปริมาณการซื้อ (Purchase Amount) 
4. ลักษณะของผู้ซ้ือ 
ปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ลักษณะของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้าน

วัฒนธรรม และปัจจัยด้านสังคม (ปัจจัยภายนอก) ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยทางด้านจิตวิทยา (ปัจจัยภายใน) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
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วัฒนธรรม   
วัฒนธรรม 
(Culture) 
วัฒนธรรมย่อย 
(Subculture) 
ชนชั้นทางสังคม 
(Social Class) 

สังคม  
กลุ่มอ้างอิง 
(Referance Group) 
ครอบครัว 
(Family) 
บทบาทและสถานะ 
(Role & Statuses) 

บุคคล  
อายุและวงจรชีวิต 
อาชีพ 
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
รูปแบบการด าเนิน
ชีวิต 
บุคคลิกภาพ 
การมองตนเอง 

จิตวิทยา 

ผู้บริโภค 

การจูงใจ 
การรับรู้ 
การเรียนรู ้
ค ว า ม เ ชื่ อ แ ล ะ
ทัศนคติ 

 
ภาพที่ 3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค 
ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546 : 85) 
 
จากภาพปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคดังนี้ 

4.1 ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Cultural Factor) เป็นสัญลักษณ์และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยเป็นที่ยอมรับจาก
รุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง โดยเป็นตัวก าหนดและควบคมุพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมหนึ่งสแตนตนั และ ฟุตแรล (Stanton and 
Futrell, 1987 : 664) ค านิยมในวัฒนธรรมจะก าหนดลักษณะของสังคมและก าหนดความแตกต่างของสังคมหนึ่งสู่สังคม
อื่น วัฒนธรรมเป็นสิ่งก าหนดความต้องการและพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งนักการตลาดต้องค านึงถึงความเปลี่ยนแปลงของ
วัฒนธรรมและน าลักษณะการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นไปใช้ก าหนดโปรแกรมการตลาด 

4.2 ปัจจัยด้านสังคม (Social Factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซื้อ กลุ่มอ้างอิงจะมีอิทธิพลต้อบุคคลในกลุ่มทางด้านค่านิยม (Value) การเลือกพฤติกรรม (Behavior) และการ
ด ารงชีวิต (Lifestyle) รวมทั้งทัศนคติ (Attitude) และแนวคิดของบุคคลเนื่องจากบุคคลต้องการให้เป็นที่ยอมรับของ
กลุ่ม ลักษณะทางสังคมประกอบด้วย 
  1. กลุ่มอ้างอิง (Reference Groups) เป็นกลุ่มที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย กลุ่มนี้จะมีอิทธิพลต่อทัศนคติ 
ความคิดเห็นและค่านิยมของบุคคลในกลุ่มอ้างอิง กลุ่มอ้างอิงแบ่งเป็น 2 ระดับ คือกลุ่มปฐมภูมิ (Primary Groups) 
ได้แก่ ครอบครัวเพื่อนสนิทและเพื่อนบ้านและ กลุ่มทุติยภูมิ (Secondary Groups) ได้แก้ กลุ่มบุคคลช้ันน าในสังคม 
เพื่อนร่วมอาชีพและร่วมสถาบัน บุคคลกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม 
  2. ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวถือว่ามีอิทธิพลมากที่สุดต่อทัศนคติความคิดเห็นและค่านิยมของ
บุคคล สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของครอบครัว 
  3. บทบาทและสถานะ (Roles And Statuses) บุคคลจะเกี่ยวข้องกับหลายกลุ่มซึ่งจะต้องวิเคราะห์ว่าใครมี
บทบาทเป็นผู้คิดริเริ่ม ผู้ตัดสินใจซื้อ ผู้อิทธิพล ผู้ซื้อ และผู้ใช้ 

4.3 ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) การตัดสินใจของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลของ
คนทางด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 

4.3.1 อายุ (Age) อายุที่แตกต่างกันจะมีความต้องการผลิตภัณฑ์ต่างกัน การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคตาม
อายุประกอบด้วย ต่ ากว่า 6 ปี 6-11 ปี 12-19 ปี 20-34 ปี 35-49ปี 50-64 ปี และ65 ปี ขึ้นไป เช่น กลุ่มวัยรุ่นชอบ
ทดลองสิ่งแปลกใหม่และชอบสินค้าประเภทแฟช่ันและรายการพักผ่อนหย่อนใจ 

4.3.2 วงจรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle Stage) เป็นขั้นตอนการด ารงชีวิตของบุคคลใน
ลักษณะของการมีครอบครัว การด ารงชีวิตในแต่ละขั้นตอน เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความต้องการทัศนคติและค่านิยมของ
บุคคลท าให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกัน วัฏจักรชีวิตครอบครัวประกอบด้วย 
ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนจะมีลักษณะการบริโภคแตกต่างกัน  

176



4.3.3 อาชีพ (Occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลนั้นจะน าไปสู่ความจ าเป็นและความต้องการ
สินค้าและบริการที่แตกต่างกัน เช่น ข้าราชการจะซื้อชุดท างานและสินค้าจ าเป็นธุรกิจจะซื้อเสื้อผ้าราคาสูง หรือตั๋ว
เครื่องบิน ซึ่งนักการตลาดจะศึกษาว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีบุคคลในอาชีพไหนสนใจ เพื่อที่จะจัดกิจกรรมทางการตลาด
ให้สนองความต้องการให้เหมาะสม 

4.3.4 โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) หรือรายได้ (Income) โอกาสทาง
เศรษฐกิจของบุคคล ได้แก่ รายได้ของบุคคล ซึ่งมีผลต่ออ านาจการซื้อและทัศนคติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน 

4.3.5 การศึกษา (Education) ผู้ที่มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มจะบริโภคผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีมากกว่า
ผู้ที่มีการศึกษาต่ า 

4.3.6 ค านิยมหรือคุณค่า (Value) และรูปแบบการด ารงชีวิต (Lifestyle) ค านิยมหรือคุณค่า 
(Value) หมายถึง ความนิยมในสิ่งของหรือบุคคลหรือความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ หมายถึง อัตราส่วนของ
ผลประโยชน์ท่ีรับรู้ต่อราคาสนิค้า ส่วนรูปแบบการด ารงชีวิต (Lifestyle) หมายถึง รูปแบบของการด ารงชีวิตในโลกมนุษย์ 
โดยแสดงออกในรูปแบบของ กิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) ความคิดเห็น (Opinions) หรือ AIOs การ
จัดประเภทค่านิยมอาจจะถือเกณฑ์รูปแบบการด ารงชีวิตซึ่งใช้ค าย่อว่า VALs  

4.4 ปัจจัยทางจิตวิทยา (Psychological Factors) การเลือกซื้อของบุคคลได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้าน
จิตวิทยา ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยภายในตัวผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อและการใช้สินค้าปัจจัยภายใน
ประกอบด้วย ปัจจัยต่อไปนี้ 

4.4.1 การจูงใจ (Motivation) หมายถึง พลังสิ่งกระตุ้น (Drive) ที่อยู่ภายในตัวบุคคลซึ่งกระตุ้นให้
บุคคลปฏิบัติ สแตนตัน และฟุตแรล (Stanton and Futrell, 1987 : 649) การจูงใจเกิดภายในตัวบุคคล แต่อาจจะถูก
กระทบจากปัจจัยภายนอก เช่น วัฒนธรรม ช้ันทางสังคมหรือสิ่งกระตุ้นที่นักการตลาดใช้เครื่องมือการตลาดเพื่อกระตุ้น
ในเกิดความต้องการ 

4.4.2 การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการซึ่งแต่ละบุคคลได้รับการเลือกสรรจัดระเบียบ และ
ตีความหมายข้อมูลเพื่อที่จะสร้างภาพที่มีความหมายหรือหมายถึงกระบวนการความเข้าใจ (การเปิดรับ) ของบุคคลที่มี
ต่อโลกท่ีเขาอาศัยอยู่ จากความหมายนี้การรับรู้จะแสดงถึงความรูส้ึกจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การได้เห็น ได้ยิน ได้
รสชาติ และได้รู้สึก การรับรู้เป็นกระบวนการของแต่ละบุคคลซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยภายใน เช่น ความเช่ือ ประสบการณ์ 
ความต้องการและอารมณ์ 

4.4.3 การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและ (หรือ) ความโน้มเอียงของ
พฤติกรรมจากประสบการณ์ที่ผ่านมา การเรียนรู้ของบุคคลเกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้รับสิ่งกระตุ้น (Stimulus) และจะเกิดการ
ตอบสนอง (Response) ซึ่งก็คือทฤษฎีสิ่งกระตุ้นการตอบสนอง [Stimulus-Response (SR) theory] นักการตลาดได้
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีนี้ด้วยการโฆษณาซ้ าแล้วซ้ าอีกหรือจัดการส่งเสริมการขาย (ถือว่าเป็นสิ่งกระตุ้น) เพื่อท าให้เกิดการ
ตัดสินใจซื้อและใช้สินค้าเป็นประจ า (เป็นการตอบสนอง) 

4.4.4 ความเช่ือถือ (Beliefs) เป็นความคิดที่บุคคลยึดถือเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์ในอดีต เช่น เอสโซ่สร้างให้เกิดความเช่ือถือว่าน้ ามันเอสโซ่มีพลังสูง โดยใช้สโลแกนว่าจับเสือใส่ถังพลังสูง 
น้ ามันไร้สารตะกั่วในช่วงแรกของผู้บริโภคความเชื่อถือว่าการใช้น้ ามันไรส้ารตะกั่ว มีปัญหากับเครื่องยนต์ซึ่งเป็นความเช่ือ
ในด้านลบท่ีนักการตลาดต้องรณรงค์เพื่อแก้ไขความเชื่อถือที่ผิดพลาด 

4.4.5 ทัศนคติ (Attitudes) หมายถึง การประเมินความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจของบุคคล 
ความรู้สึกด้านอารมณ์และแนวโน้มการปฏิบัติที่มีผลต่อความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งคอตเลอร์(Kotler, 1997 : 188) หรือ 
หมายถึงความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่มีผลสิ่งใดสิ่งหนึ่งสแตนตัน และฟุตแรล (Stanton and Futrel, 1987 : 126) 
ทัศนคติเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความเช่ือ ในขณะเดียวกันความเช่ือก็มีอิทธิต่อทัศนคติ จากการศึกษาพบว่า ทัศนคติของ
ผู้บริโภคกับการตัดสินใจซื้อสินค้าจะมีความสัมพันธ์กันนักการตลาดจึงต้องศึกษาว่าทัศนคตินั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไร และ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร การเกิดของทัศนคตินั้นเกิดจากข้อมูลที่แต่ละคนได้รับ กล่าวคือ เกิดจากประสบการณ์ที่เรียนรู้ใน
อดีตเกี่ยวกับสินค้าหรือความนึกคิดของบุคคลและเกิดจากความสัมพันธ์ท่ีมีต่อกลุ่มอ้างอิง เช่น พ่อ แม่ เพื่อน 
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กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

ชิฟแมน และ คามุค (Schiffman&Kanuk, 2007) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวบการตัดสินใจซื้อนั้นถือเป็น
การแก้ปัญหา ประกอบไปด้วยองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 

1. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Input) คือปัจจัยภายนอก (External influences) เป็น
แหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้านั้น ๆ รวมทั้งส่งผลต่อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมอีกด้วย ปัจจัย
สิ่งที่เข้ามาในระบบการตัดสินใจย่อมมีผลกระทบต่อพฤติกรรมบริโภคของแต่ละบุคคล โดยปัจจัยนี้มาจาก 2 แหล่ง คือ 

1.1 ปัจจัยทางการตลาด (Marketing Input) อิทธิพลจากตัวสินค้าและบริการที่ปรากฏในรูปของกิจกรรมที่
เกิดจากส่วนผสมทางการตลาดที่บรษิัทธุรกิจต้องการจะสือ่สารกับผู้บรโิภค โดยการท าหน้าที่เพ่ือให้ข้อมูลเข้าถึงและจูงใจ
ให้ผู้บริโภคซื้อและใช้สินค้าท่ีผลิตจากบริษัทนั้น ๆ ให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้มากที่สุด กลยุทธ์จากส่วนผสมทางการตลาด 
ได้แก่ ตัวสินค้า รวมถึง หีบห่อ ขนาด และการรับประกันคุณภาพจากผู้ผลิต การประชาสัมพันธ์ในรูปของโฆษณาทาง
สื่อมวลชน การตลาดโดยตรงการขายโดยพนักงานขายและการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอื่น ๆนโยบายด้านราคาการ
เลือกช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค 

1.2 ปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรม (Social cultural input) เป็นอิทธิพลที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้า เช่น การ
บอกกล่าวของเพื่อน บทบรรณาธิการในหนังสือพิมพ์ การใช้เครื่องอุปโภคและบริการของสมาชิกในครอบครัว หรือ
บทความ รายงานเกี่ยวกับผู้บริโภค รวมถึงอิทธิพลจากช้ันทางสังคม วัฒนธรรม และวัฒนธรรมย่อย ทั้งหมดนี้ เป็นส่วน
ส าคัญในการที่ผู้บริโภคจะประเมินค่าของสินค้าว่าควรจะยอมรับหรือปฏิเสธ  การสั่งสมข้อมูล อิทธิพลจากเพื่อนบ้าน 
ครอบครัวและบรรทัดฐานทางสังคม ล้วนมีผลต่อสิ่งที่ผู้บริโภคจะซื้อและใช้สินค้านั้น เพราะปัจจัยเหล่านี้อาจจะซึมซับไป
ในการครองชีพของผู้บริโภคอาจจะเดินเข้าไปหาค าแนะน าจากกลุ่มคนเหล่านี้ได้ 

1.3 กระบวนการก่อนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Process) เกี่ยวกับวิธีการที่ผู้บริโภคท าการตัดสินใจ 
(Consumer Decision Making) ประกอบด้วยปัจจัยภายใน คือ แรงจูงใจ การรับรู้การเรียนรู้ บุคลิกภาพ และทัศนคติ
ของผู้บริโภค ซึ่งจะสะท้อนถึงความต้องการ ความตระหนักในการที่มีสินค้าให้เลือกหลากลาย กิจกรรมที่ผู้บริโภคเข้ามา
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับข้อมูลที่มีอยู่หรือข้อมูลที่ฝ่ายผู้ผลิตให้มา และสุดท้ายคือการประเมินค่าของทางเลือกเหล่านั้น 

2. ปัจจัยภายในของผู้บริโภคยังแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
2.1 ความเสี่ยงจากการตัดสินใจของผู้บริโภค หมายถึงความไม่แน่นอนเมื่อผู้บริโภคต้องเผชิญกับสิ่งที่เขาไม่

สามารถคาดการณ์ได้เมื่อตัดสินใจซื้อไปแล้ว โดยมีประเภทของความเสี่ยงดังนี้ 
2.1.1 ความเสี่ยงในด้านคุณสมบัติของสินค้า 
2.1.2 ความเสี่ยงในด้านกายภาพของสินค้าเอง และการใช้สินค้านั้น 
2.1.3 ความเสี่ยงในด้านความคุ้มค่ากับเงินท่ีผู้บริโภคต้องจ่ายเป็นราคาสินค้า 
2.1.4 ความเสี่ยงในสังคม 
2.1.5 ความเสี่ยงในด้านจิตใจ 
2.1.6 ความเสี่ยงในด้านระยะเวลาในการใช้งานสินค้า 

2.2 ผู้บริโภคมักจะพิจารณาซื้อสินค้าเพียง 3-5 ยี่ห้อ ในแต่ละประเภทเท่านั้น โดยการพิจารณาเพื่อซื้อสินค้า
มักจะเป็นสินค้าที่คุ้นเคย จ าได้ และยอมรับได้ นอกจากน้ันกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคยังแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ
ของการตัดสินใจซื้อ (Levels of Consumer Decision Making) คือ 

2.2.1 ระดับการตัดสินใจซื้อสูง อยู่ในกรณีที่ผู้บริโภคต้องการข้อมูลจ านวนมากเพื่อพิจารณาเลือก
สินค้า เนื่องจากผู้บริโภคยังไม่มีความรู้ในสินค้าประเภทท่ีต้องการซื้ออยู่เลยจึงมีความจ าเป็นท่ีต้องพิจารณาให้เหมาะสม 

2.2.2 ระดับการตัดสินใจที่ผู้บริโภครู้จักสินค้าและยี่ห้อต่าง ๆ อยู่บ้าง แต่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อ
แยกแยะข้อมูลให้ชัดเจนขึ้นและย้ าการตัดสินใจว่าไม่ผิดพลาด 

2.2.3 ระดับการตัดสินใจกรณีที่ผู้บริโภคเคยมีประสบการณ์จากการใช้สินค้าหรือบริการประเภทนั้น
แล้ว แต่ต้องการข้อมูลเพื่อทบทวนสิ่งท่ีตนรู้และย้ าการตัดสินใจ 

ความเสี่ยงเหล่านี้จะมีมากน้อยขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าและบริการรวมถึงวิธีการซื้อด้วย อย่างไร
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ก็ตาม ผู้บริโภคก็มีกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงเหล่านี้ ได้แก่ 
1. การเสาะหาขอ้มูลท าให้ได้โดยการพูดคุยกับเพื่อน ครอบครัวหรือผู้ที่สามารถแนะน าได้ พนักงานขาย หรือจาก

สื่อต่าง ๆ เพราะยิ่งผู้บริโภคมีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการมากเท่าใดการคาดการณ์เกี่ยวกับตัวสินค้าก็จะท าได้ดียิ่งขึ้น
เท่านั้น ความเสี่ยงก็จะลดลง 

2. การใช้สินค้าเดิมที่เคยใช้แล้วพอใจ ไม่เปลี่ยนไปใช้สินค้าอื่น 
3. เมื่อผู้บริโภคไม่เคยมีประสบการณ์กับตัวสินค้าก็มักจะไว้ใจสินค้าที่ตนรู้จักและมีช่ือเสียง เพราะฉะนั้นนักการ

ตลาดจึงให้ความส าคัญกับการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตรายี่ห้อของตนอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
4. ถ้าผู้บริโภคไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเลย เขาก็มักจะไว้ใจกับการคัดเลือกสินค้าจากร้านค้าที่มีช่ือเสียง

ภาพลักษณ์ ร้านค้าปลีกจึงมีความส าคัญต่อการตัดสินใจซื้อเช่นกัน เนื่องจากผู้บริโภคเช่ือว่าร้านค้าปลีกหรือห้างสรรพสินค้า
ที่มีช่ือเสียงจะเลือกสินค้าที่มีคุณภาพจ าหน่ายอยู่แล้ว 

5. เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ต้องซื้อ ผู้บริโภคมักเช่ือว่าต้องซื้อสินค้ายี่ห้อที่มีราคาสูงเพราะความคาดหวังที่ว่าสินค้า
ที่มีราคาแพงน่าจะมีคุณภาพที่ดี 

6. การหาหลักประกันอื่น ๆ เช่น การคืนเงินเมื่อใช้สินค้าแล้วไม่พอใจผลการตรวจสอบคุณภาพสินค้าจาก
หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เช่ือถือได้รับประกันคุณภาพและการให้ผู้บริโภคสามารถทดลองใช้สินค้าก่อนซื้อ 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับข้าวหอมมะลิ 

ประวัติข้าวหอมมะลิ (jasminericediv, 2554) 
ข้าวขาวดอกมะลิ 105 เบ่งบานอยู่ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี เป็นเวลาหลายปีแต่เมื่อถูกน ามาปลูกในภาคอีสานใต้ 

ได้แก่ จังหวัด บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ยโสธร และมหาสารคาม โดยภาครัฐสนับสนุนให้ปลูกเป็นแปลงสาธิต
ขนาดใหญ่ มีการประชาสัมพันธ์ จนกลายเป็นข้าวหอมมะลิที่ขยายผลได้ ในกลุ่มผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เป็นที่รู้จักกันไปทั่ว พื้นที่ภาคอีสาน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ได้รับความสนใจมาเป็นเวลานาน ว่าเป็นพื้นที่ที่ได้รับ
มรดกจากธรรมชาติมาน้อยมาก เพราะพื้นที่น้ีเป็นดินทราย อินทรียวัตถุต่ า บางแห่งจะปรากฏว่าดินจะมีความเค็ม สังเกต
ได้จากร่องรอยเกลือสีขาวที่ปรากฏอยู่ท่ัวไป นอกจากน้ี ธรรมชาติในภาคอีสานนี้ ถ้าบอกว่า พื้นที่ฝนแล้งที่สุดในประเทศ
ไทยอยู่ทีภ่าคอีสาน และพื้นที่ท่ีจะมีน้ าท่วมในฤดูก็อยู่ในภาคอีสานอีกเช่นกัน 

ข้าวหอมมะลิ (Thai jasmine rice) (Official name “Thai Hom Mali”)เป็นสายพันธุ์ข้าวที่มีถิ่นก าเนิดใน
ไทย มีลักษณะกลิ่นหอมคลา้ยใบเตย เป็นพันธุ์ข้าวท่ีปลูกที่ไหนในโลกไม่ได้คุณภาพดีเท่ากับปลูกในไทย และเป็นพันธุ์ข้าว
ที่ท าให้ข้าวไทยเป็นสินค้าส่งออกท่ีรู้จักไปทั่วโลก 

ข้าวหอมมะลิในปัจจุบัน ที่นิยมปลูกและบริโภคกันอย่างแพร่หลายคือพันธุ์ ขาวดอกมะลิ 105 และ พันธุ์ กข.
15 ซึ่งปัจจุบันราคาข้าวหอมมะลิราคาตกต่ าลงมาเรื่อยๆ เนื่องจาก ข้าวพันธุ์ ปทุมธานี1 ให้ผลผลิตสูงกว่าข้าวหอมมะลิ 
105 โดยผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 80-100 ถัง/ไร่ ปลูกได้หลายครั้งต่อปี และสามารถปลูกได้ดีในที่ลุ่มบริเวณที่ราบภาคกลาง 
ขณะที่ข้าวหอมมะลิ 105 นั้นจะให้ผลผลิตต่อไร่เพียง 30-40 ถัง/ไร่ และปลูกได้ดีในบางพื้นที่เท่านั้น ทางรัฐบาลจึง
ส่งเสริมให้ชาวนา เน้นการปลูกข้าวพันธุ์ ปทุมธานี 1 มากกว่าพันธุ์ปทุมธานี 1 แม้ว่าจะมีความหอมคล้ายข้าวหอมมะลิ 
แต่ไม่ใช่ข้าวหอมมะลิ 

ข้าวหอมมะลิ (Thai Hom Mali Rice) 
เป็นสายพันธุ์ข้าวที่มีถิ่นก าเนิดในประเทศไทย จัดเป็นข้าวนาปี ปลูกได้เพียงปีละ 1 ครั้ง ลักษณะข้าวเปลือก

เรียวยาว เมื่อสีเป็นข้าวสารจะได้ข้าวเมล็ดเรียว ยาว ขาวใสเป็นเงา แกร่ง มีท้องไข่น้อย มีกลิ่นหอมคล้ายใบเตย เป็นพันธุ์
ข้าวที่นิยมบริโภคอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเป็นพันธุ์ข้าวท่ีสร้างช่ือเสียงให้ข้าวไทยเป็นท่ีรู้จักท่ัว
โลก 

 
ประเทศไทยถือเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดีที่สุดแห่งหนึ่ง โดยมีแหล่งเพาะปลูกส าคัญ ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (เขตทุ่งกุลาร้องไห้) และมีพื้นที่เพาะปลูกครอบคลุมกว่า 19 ล้านไร่ทั่วประเทศ โดยมีแหล่งผลิต
ส าคัญ คือ จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด รองลงมาคือภาคเหนือ เนื่องจากสภาพ
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ดินฟ้า-อากาศและพื้นที่เพาะปลูกของทั้งสองภาคคล้ายคลึงกัน เหมาะแก่การเจริญเติบโตของข้าวหอมมะลิ กล่าวคือ 
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดอน ฝนจะเริ่มตกตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ชาวนาจะเริ่มหว่านไถ ในเดือนมิ ถุนายน และ
เพาะปลูกอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคม–สิงหาคม เมื่อฝนเริ่มหมด ปลายเดือนตุลาคมจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายน จึงเริ่มเก็บ
เกี่ยวช่วงเดือนพฤศจิกายนความช้ืนจะน้อยเพราะเป็นช่วงที่ลมหนาวจากเมืองจีนเริ่มพัดเข้ามาในสองภาคนี้ ท าให้อากาศ
แห้งเหมาะในการเก็บเกี่ยว การตาก การนวด ก็ท าได้ง่าย เพราะน้ าแห้งนาหมดแล้ว ไม่มีฝน จึงท าให้ได้เมล็ดข้าวที่มี
คุณภาพ ส าหรับการปลูกข้าวหอมจะท ากันได้ดีเฉพาะที่ท่ีเป็นนาดอนเสียเป็นส่วนใหญ่ 

คุณสมบัติของข้าวหอมมะลิ 
ข้าวหอมมะลิที่นิยมปลูกและบริโภคกันอย่างแพร่หลายคือพันธุ์ ขาวดอกมะลิ 105 และ พันธุ์ กข.15 ความ

หอมของข้าวหอมมะลิ เกิดจากสารระเหยช่ือ 2-acetyl-1-pyroline ซึ่งเป็นสารที่ระเหยหายไปได้ การรักษาความหอม
ของข้าวหอมที่ดีต้องเริ่มตั้งแต่ การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษาข้าวเปลือกการสีข้าว และการเก็บรักษาข้าวที่สีเรียบร้อยแล้ว
การจะรักษาความหอมของข้าวเอาไว้ต้องพยายามหลีกเลี่ยงภาวะแวดล้อมท่ีร้อน อบอ้าว และมีความช้ืนสูง การตากแดด
หรือใกล้สถานท่ีร้อนจัดเป็นเวลานานๆ เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งสภาวะที่เหมาะสมคือที่ที่มีอากาศค่อนข้างเย็น มี
การถ่ายเทของอากาศดี ความช้ืนไม่สูง 

ข้าวหอมใหม่ (NEW CROP) หมายถึงข้าวหอมที่พึ่งเก็บเกี่ยวมาได้สักระยะหนึ่ง และมีการดูแลรักษาอย่างดี 
ก่อนที่จะน ามาบริโภค ข้าวหอมใหม่จะให้ความหอมขณะหุงต้ม ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างจากข้าวชนิดอื่นๆ 
นอกจากน้ีข้าวหอมที่หุงแล้ว ยังมีลักษณะนุ่มเหนียว มียาง เกาะตัวกันพอสมควร มีรสชาติอร่อย 

ข้าวหอมท่ีเก็บไว้นานขึ้น (ข้าวเก่า) คือ ข้าวที่เก็บเกี่ยวมาแล้วเก็บไว้เป็นเวลานาน 5-6 เดือนขึ้นไป ความหอม
จะเจือจางลง รวมทั้งความนุ่มเหนียวลดลงด้วย เมื่อน าข้าวหอมนี้มาหุงจะต้องใช้ปริมาณน้ ามากขึ้นกว่าข้าวใหม่ ถึงแม้
ความหอมจะลดน้อยลงไปแต่ยังคงมีรสชาติอร่อยเหมือนเดิม 
 
ประเภทของข้าวหอมมะลิ 

กระทรวงพาณิชย์ (กรมการค้าต่างประเทศ) ได้แบ่งประเภทของ ข้าวหอมมะลิไทย ออกเป็น 2 ประเภท คือ 
ข้าวขาว (8 ชนิด) และข้าวกล้อง (6 ชนิด) 

ข้าวขาวแบ่งออกเป็น 8 ชนิด ดังน้ี 
1. ข้าวขาว 100 เปอร์เซ็นต์ ช้ัน 1 
2. ข้าวขาว 100 เปอร์เซ็นต์ ช้ัน 2 (มีปริมาณส่งออกมากท่ีสุด) 
3. ข้าวขาว 100 เปอร์เซ็นต์ ช้ัน 3 
4. ข้าวขาว 5 เปอร์เซ็นต์ 
5. ข้าวขาว 10 เปอร์เซ็นต์ 
6. ข้าวขาว 15 เปอร์เซ็นต์ 
7. ข้าวขาวหักเอวันเลิศพิเศษ 
8. .ข้าวขาวหักเอวันเลิศ 

ข้าวกล้องแบ่งออกเป็น 6 ชนิด ดังน้ี 
1. ข้าวกล้อง 100 เปอร์เซ็นต์ ช้ัน 1 
2. ข้าวกล้อง 100 เปอร์เซ็นต์ ช้ัน 2 
3. ข้าวกล้อง 100 เปอร์เซ็นต์ ช้ัน 3 
4. ข้าวกล้อง 5 เปอร์เซ็นต์ 
5. ข้าวกล้อง 10 เปอร์เซ็นต์ 
6. ข้าวกล้อง 15 เปอร์เซ็นต์ 
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วิธีการตรวจความเป็นข้าวหอมมะลิ 

การตรวจสอบที่สามารถยืนยันว่าเป็นข้าวหอมมะลิแท้หรือไม่นั้น ปัจจุบันมีเพียงวิธีเดียว คือ การตรวจสาย
พันธุกรรม (DNA) ซึ่งมีสถาบันท่ีสามารถตรวจสอบได้อยู่น้อย* มีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบค่อนข้างสูง และต้องใช้เวลา
ในการตรวจสอบพอสมควร นอกจากนี้ยังมีวิธีการตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางในการบ่งช้ีหาความเป็นข้าวหอม
มะลิ คือ วิธีการตรวจทางกายภาพ 

สถาบันตรวจสอบเอกลักษณ์พันธุกรรม ข้าวหอมมะลิ (DNA) 
1.ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 2.ศูนย์ปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
วิธีการตรวจลักษณะเมล็ดข้าวเปลือกหอมทางกายภาพ 
พิจารณาจาก ลักษณะสีของเปลือก ขนาดรูปทรงของเมล็ดข้าวเปลือก ลักษณะพิเศษที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่

บ่งช้ีว่าเป็นข้าวหอมอะไร (ซึ่งต้องอาศัยความช านาญ) เช่น 
1. ข้าวหอมมะลิ 105 มีจุกหางแยกออกชัดเจน 
2. ข้าวหอมมะลิ กข.15 ท่ีจุกหางมีลักษณะงอนข้ึนมากกว่า และเมล็ดจะกว้างกว่า 
3. ข้าวปทุมธานี 105 จะมีลักษณะคล้ายกับ หอมมะลิ 105 ต่างกันท่ีจุกหางจะแยกน้อยกว่า 
วิธีการตรวจลักษณะเมล็ดข้าวสารหอมที่ผ่านการกะเทาะเอาเปลือกและร า ออกแล้ว 
 

 
 
ภาพที่ 4 ลักษณะเม็ดขาวสารหอมมะลิที่กะเทาะเปลือกออกแล้ว 
ที่มา :บุญเกิด ภานนท์และคณะ(2011) 
 

การตรวจทางกายภาพ (มีมาตรฐานก าหนด) พิจารณาจาก ลักษณะรูปทรงของเมล็ดข้าวขนาดความ
ยาวของเมล็ดข้าวและความยาวเฉลี่ย ต่อความกว้างของเมล็ด ลักษณะพิเศษ ที่บ่งชี้ว่าเป็นข้าวหอมอะไร และวิธี
ตรวจสอบเมล็ดข้าวสุกที่ต้มในน้ าเดือด 

การตรวจทางเคมี คือ การทดสอบหาปริมาณอมิโรส การทดสอบหาปริมาณข้าวเจ้าอื่นที่ไม่ใช่ข้าว
หอมมะลิไทยปน โดยการหาค่าการสลายเมล็ดข้าวในด่าง หรือการย้อมสี และการทดสอบความสดของข้าว 
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 สรุป 
  ผลที่ได้ จากการศึกษา ตามแนวคิด และทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้นสรุปได้ว่าปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ได้แก่ ด้าน ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทาง การจัด จ าหน่าย และ การส่งเสริม การตลาด เป็นปัจจัยส าคัญที่นักการ
ตลาดพยายามผสมผสานเพื่อให้ธุรกิจประสบความส าเร็จสามารถ แข่งขัน กับคู่แข่ง ทฤษฎีเกี่ยวกับ ผู้บริโภคและ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ได้แก่ สิ่งกระตุ้นทางการตลาด สิ่งกระตุ้นอื่นๆ กล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิดของ
ผู้ซื้อ (Buyer’s Black Box) ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อที่เปรียบเสมือนกล่องด า (Black box) การตอบสนองของผู้ซื้อ 
(Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคหรือผู้ซื้อ (Buyer’s Purchase Decisions) ซึ่งปัจจัยส าคัญอีก
ปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค คือลักษณะของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านวัฒนธรรม และ
ปัจจัยด้านสังคม (ปัจจัยภายนอก) ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยทางด้านจิตวิทยา (ปัจจัยภายใน) แนวคิดทฤษฏีเหล่านี้
ช่วยใหผู้้ขายสามารถเข้าใจถึง พฤติกรรม การตัดสินใจ ซื้อของผู้บริโภคได้มากข้ึน  
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183



ปัจจัยในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

FACRORS  IN  HIGHER  EDUCATION  OF 
MATHAYOMSUKSA  6 

 
ศิรินภา  มั่นคง 

Sirinapa  Mankong 
 
บทคัดย่อ 

ในสังคมปัจจุบัน การศึกษามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินชีวิต มนุษย์ในวัยเรียนศึกษาเล่าเรียน เพื่อให้
ได้มา ซึ่งความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการฝีกงานเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่วัยท างาน  อีกทั้ง ยังต้องการใบ
ปริญญาบัตร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรหรือบริษัทเช่ือมั่นในตัวผู้สมัครงานได้ในระดับหนึ่ง  ดังจะเห็นได้ จาก
การที่บางองค์กรพิจารณาในส่วนของเกรดเฉลี่ยหรือพิจารณาจากสถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครงานส าเร็จการศึกษามา
ประกอบการรับเข้าท างาน ซึ่งการศึกษาเป็นเครื่องมือที่จะสร้างคนให้มีความรู้ความสามารถน าไปใช้ในการประกอบ
อาชีพเพื่อสร้างรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว รู้เท่าทันโลกและอยู่ในสังคมได้โดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ผู้ปกครอง
และนักศึกษาจึงให้ความส าคัญกับสถาบันการศึกษามากขึ้น สถาบันการศึกษาในปัจจุบันมีการก่อตั้งเพิ่มมากขึ้นจากแต่
ก่อนอย่างเห็นได้ชัดทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน นักศึกษาจึงมีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้น ในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ 
ส่งผลให้สถาบันการศึกษาเกิดการแข่งขันกันมากข้ึนตามไปด้วย อีกทั้ง มหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐที่มีแนวโน้มว่าจะออก
นอกระบบไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ยิ่งต้องหารายได้ให้กับสถาบันเพิ่มมากขึ้นไปอีก ท าให้สถาบันการศึกษา
เริ่มเข้าสู่ระบบธุรกิจไปโดยปริยาย ผู้บริหารของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง จึงต้องวางแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งการแข่งขันของสถาบันการศึกษาที่สินค้าและบริการมีความคล้ายคลึงกันมากนั้น ยิ่งต้องหา
จุดเด่นของตนเองให้พบหรือสร้างจุดเด่นของตนเองขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด 

จากการแข่งขันทางการตลาดที่มีมากขึ้นดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น ส่งผลให้สถาบันการศึกษาต้องใช้การสื่อสาร
การตลาดเข้ามาช่วยเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยน าเครื่องมือที่มีความเหมาะสมกับการสื่อสารการตลาดใน
สถาบันการศึกษา คือ การประชาสัมพันธ์ เข้ามาช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อให้นักศึกษา
และผู้ที่เกี่ยวข้องให้การยอมรับและสนับสนุนมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการตลาดทางตรงเข้ามาช่วยจูงใจให้เกิดความสนใจ
และตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาตอ่ในมหาวิทยาลยัของตน อย่างไรก็ตาม การประชาสัมพันธ์และการตลาดทางตรง อาจยังไม่
เพียงพอต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่ยังต้องรับฟังความคิดและทัศนคติของพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ครอบครัว ครู อาจารย์ เพื่อน รุ่นพี่หรือคนรู้จัก รวมไปถึงค่านิยมของคนในสังคม ตลอดจนแบบอย่างจาก
บุคคลที่นักศึกษาช่ืนชอบ โดยเลือกศึกษาต่อตามเพื่อนหรือรุ่นพ่ี เห็นตัวอย่างจากรุ่นพ่ีที่ประสบความส าเร็จในการด าเนิน
ชีวิต มีงานท าและเป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งการศึกษาปัจจัยทางสังคมจะท าให้ก าหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาได้ 

 
ค าส าคัญ : การศึกษา, นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา, ภาคเหนือ 
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Abstract 
In the present society Education is very important to life. Man in 

school To get The knowledge and ability to work in order to prepare to enter 
the working age and also require a degree. To use as a tool to help 
organizations or companies believe in the candidate to a certain degreeIt can 
be seen from the fact that some organizations consider the average GPA or 
the educational institution where the graduates apply for admission. The 
study is a tool to create the knowledge to use in the career. To make money 
for themselves and their families. Know the world and live in society 
without being exploited. Parents and students are more focused on 
academia. Today's educational institutions are more and more established, 
both before and after the government and the private sector. Students have 
more options. To decide to study. As a result, educational institutions are 
increasingly competing with each other, and state-run universities are likely 
to be outsourced to state-run universities. The need to earn more to the 
Institute. Institutionalize the business by default. The management of each 
institution. Strategic Planning To create a competitive advantage. The 
competition of educational institutions in which products and services are 
very similar. The strength of the self to find or create their own. To meet the 
needs of the target as much as possible 

With more marketing competition as mentioned above. As a result, 
institutions need to use marketing communications to enhance their 
competitive advantage. The tools that are suitable for marketing 
communication in educational institutions are public relations. Help to build 
knowledge. Good relationship To allow students and those involved to 
accept and support the university. In addition, direct marketing helps to 
motivate and motivate them to choose their own university. However, public 
relations and direct marketing. It may not be enough to decide to study. 
Most students still have to listen to the thoughts and attitudes of parents, 
parents, families, teachers, friends, or acquaintances. Including the values of 
people in societyAs well as the example of the student favorite. Choose to 
study by friends or seniors. See examples from successful seniors in life. 
Have a job and be accepted by society. The study of social factors will 
determine the strategies that are relevant to factors influencing the student's 
decision to study. 

 
Keywords : Education, high school students, northern 
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บทน า 
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นแหล่งความรู้ที่จะเสริมความก้าวหน้า ในทางวิชาการเป็นปัจจัย พื้นฐาน ใน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาประเทศ บุคคลทั่วไป จึงให้ความส าคัญกับการศึกษาโดยมีแนวคิดว่าผู้ที่มี
การศึกษาสูง จะมีโอกาสเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ ได้ดีกว่า ดังนั้น บุคคลทั่วไปจึงจะพยายามจะศึกษาให้ถึงระดับสูง
ที่สุด นั่นคือ ระดับอุดมศึกษาตามนโยบายหลักด้านการอุดมศึกษาประการหนึ่ง  คือ ส่งเสริมการเช่ือมรอยต่อกับ
การศึกษาทุกระดับ โดยการสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษา มีบทบาทช่วยเหลือโรงเรียน ในพื้นที่ที่สถาบันอุดมศึกษา
ตั้งอยู่และส่งเสริม เปิดโอกาสให้ผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับอาชีวศึกษาเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาได้อย่างยืดหยุ่นซึ่งเป็น
สิ่งส าคัญในการพัฒนาความเข้มแข็งแก่ชุมชนและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ตามแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง
นั้น ได้เน้นบทบาทอุดมศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพของก าลังคนในทุกภาคการผลิตทั้งภาคสมัยใหม่และดั้งเดิม  ซึ่ง
แนวคิดดังกล่าวจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี  ทั้งในแผนพัฒนาอุดมศึกษา ระยะที่ 8 มาจนถึง พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติตลอดจนแผนพัฒนาในระดับสถาบัน ซึ่งมีทิศทางการขยายโอกาสการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ควบคู่กับ
การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มสถาบันที่อยู่กับพ้ืนท่ีชนบท เช่น สถาบันราชภัฏประกาศจุดยืนการพัฒนา
มา ในทิศทางนี้อย่างชัดเจน ส านักงานคณะกรรมการการอุดม ศึกษาได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วน
ร่วม ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษามากขึ้นโดยแก้ไขปรับปรงุกฎระเบียบตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความร่วมมือในการ
พัฒนา หลักสูตรและการวิจัยการส่งเสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาการ
สนับสนุน ทั้งในด้านงบประมาณในการจัดการศึกษา ตลอดถึงการเข้ามามีส่วนร่วมรับภาระและลงทุนในการจัดการศกึษา 
โดยการ ตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมากขึ้น (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) บทบาทของอุดมศึกษาในฐานะ
เป็นเครื่องมือสร้างความเสมอภาคทางสังคมและลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ เกิดขึ้นควบคู่กันสืบเนื่องจากปัญหา 
ช่องว่างของรายได้ระหว่างภาคเมืองกับชนบท ตลอดจน ปัญหาสังคมด้านต่างๆ สะสมมาในสังคมไทย ทั้งนี้ โดยเน้น
ความพยายามขยายโอกาสการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปสู่ส่วนภูมิภาค อย่างต่อเนื่องอันเห็นจากความเคลื่อนไหวส าคัญ 
อาทิ งานของคณะกรรมการเฉพาะกิจของทบวง มหาวิทยาลัย ที่ท าการศึกษาพิจารณาและเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้ง
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในส่วนภูมิภาคช่วง ปี พ.ศ. 2531 เป็นต้น การเลือกศึกษาต่อ เมื่อจบการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต่างก็มีความต้องการหาสถานศึกษาที่จะศึกษา
ต่อระดับอุดมศึกษาด้วยกัน ทั้งสิ้น แต่เนื่องจากจ านวนนักเรียนท่ีจบการศึกษาแต่ละปีการศึกษามีจ านวนมาก ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้สง่เสรมิและสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่มีแรงจูงใจ เพื่อแสวงหาความรู้อย่างแท้จริงที่จะส่งผลให้นักศึกษาได้รับ
ประโยชน์มาจากการเรียนมากกว่านักศึกษาที่เรียนไปเรื่อยๆ โดยไม่มีเป้าหมายรอรับใบปริญญาอย่างเดียวเนื่องด้วย
นักศึกษาท่ีมีแรงจูงใจเรียนเพื่อรู้ลึกรู้จริงและต้องการน าไปใช้ประโยชน์ ย่อมมีแนวโน้มตั้งใจเรียนมีความสุขกับการเรียน
สามารถต่อยอดองค์ความรู้ในสาขานั้นๆ ได้มากจนกลายเป็นก าลังที่มีคุณภาพ ป้อนสู่ตลาดแรงงานและมีส่วนในการ
พัฒนาประเทศ จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะที่ปฏิบัติงานสถาน ศึกษา ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ เห็นความส าคัญที่จะ
ท าการศึกษาวิจัยแรงจูงใจ ในการศึกษาต่อในระดับอุดม ศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ตอนบน คือ โรงเรียนพื้นที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด
ล าพูน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อศึกษาว่านักเรียนมีปัจจัยอะไรในการศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อกับนักเรียนต่อไป 

 
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 4P,s 

เพ็ญศรี เขมะสุวรรณ. (2553). ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 4P,s คือ กลยุทธ์ทางการตลาด ใช้
วิเคราะห์ประกอบในการจัดการและวางแผน ในการด าเนินกิจกรรมทางการตลาด มีองค์ประกอบอยู่ 4 ประการ ดังน้ี 

Product หมายถึง สินค้าหรือบริการธุรกิจต้องการตอบสนองความและต้องการของผู้บริโภค โดยจะต้อง
พิจารณาจากสิ่งต่างๆ เหล่านี้ จากผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ 

- มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
- มีจุดเด่น (มีความแตกต่างจากคู่แข่ง) 
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- รูปลักษณ์ รูปแบบน่าสนใจ 
- มีความปลอดภัย 

Price หมายถึง ราคาของสินค้าหรือบริการ ซึ่งราคาสินค้า ที่จะต้องสัมพันธ์กับคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
กลุ่มเป้าหมายวัตถุดิบ เงินทุนองค์กร เพื่อใช้ตัดสินใจในการวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ โดยการตั้งราคาจะต้องค านึงถึงสิ่ง
ต่างๆ เหล่านี้ 

- ราคาและความหายากของวัตถุดิบหรือต้นทุนการด าเนินงาน 
- อุปสงค์และอุปทานของตลาด (สินค้าบางชนิดหรือบางอย่าง ไม่ขึ้นกับอุปสงค์และอุปทาน เนื่อง จาก

เป็นสินค้าผูกขาด) 
- ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและในอนาคต 
- ราคาเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันและตลาด 
- เง่ือนไขในการขาย เช่น การขายเช่ือ ส่วนลดการค้า เกณฑ์ในการตั้งราคานั้นจะมีหลายประเภทธุรกิจ 

จะต้องก าหนดราคาให้สัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ 
- ตั้งราคาเพียงราคาเดียว ไม่ว่าซื้อท่ีไหน จ านวนเท่าไหร่ มีมาตรฐานราคาเดียวกัน 
- ตั้งราคาให้แตกต่างกัน ตามลักษณะ รูปแบบ วัตถุประสงค์ ท่ีแตกต่างกัน 
- ตั้งราคาตามน้ าหนักของสินค้า โดยคิดเป็นขีด กรัม กิโลกรัม ปอนด์ ฯลฯ 
- ตั้งราคาเชิงจิตวิทยา ค านึงถึงทัศนคติบริโภคที่มีต่อสินค้า เช่น ผู้บริโภคบางส่วน เช่ือมั่นคุณภาพสินค้า

น าเข้าธุรกิจควรตั้งราคาให้สูง เพื่อให้สอดคล้องกับความคิดของผู้บริโภค รวมถึง การตั้งราคาลงท้ายด้วย เลข 9 เช่น 29, 
39, 49 เป็นต้น 

- ตั้งราคาเป็นล าดับขั้น เมื่อผู้บริโภคซื้อน้อยชิ้นจะเป็นราคาปกติ แต่ถ้าซื้อมากราคาจะถูกกว่า 
Place หมายถึง ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ รวมถึง วิธีการที่น าสินค้าหรือบริการนั้นๆ ไปยัง

ผู้บริโภคให้ทันต่อความต้องการและเกิดค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุด ซึ่งหลักเกณฑ์ที่ต้องพิจารณามีดังนี้ 
- กลุ่มเป้าหมายคือใคร ควรกระจายสินค้าหรือบริการสู่ผู้บริโภคผ่านช่องทางใด 
- กระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคโดยตรง 
- จัดจ าหน่ายสินค้าผ่านผู้ค้าส่ง 
- จัดจ าหน่ายสินค้าผ่านผู้ค้าปลีก 
- จ าหน่ายสินค้าผ่านผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีก 
- สร้างช่องทางการจ าหน่ายผ่านตัวแทนและตัวแทนจะกระจายสินค้าต่อไป 
- ความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์กับช่องทางการจัดจ าหน่าย 
- สินค้าหรือบริการระดับบนควรมีสถานที่จ าหน่ายหรือบริการในจ านวนน้อย เพื่อให้ผู้บริโภครู้สึกถึงการ

เข้าถึงยาก และหากมีจ านวนมาก ควรมีการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด เพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่ดี 
- สินค้าอุปโภคบริโภค ควรมีความครอบคลุมในหลายพื้นที่ เพราะผู้บริโภคมีอัตราการของความถี่ในการ

ใช้ค่อนข้างสูง 
Promotion หมายถึง กิจกรรมในการส่งเสริมการขายนั้น เป็นกลยุทธ์ที่ใช้กระตุ้นความสนใจของผู้บริโภคให้

สนใจสินค้าหรือบริการมากยิ่งข้ึน กิจกรรมการส่งเสริมการขาย มีหลากหลายรูปแบบ เช่น การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ การ
จัดแสดงสินค้าหรือบริการ ให้ทดลองใช้ สินค้าหรือบริการ การให้ส่วนลด บริการก่อนและหลังการขายการรับประกัน
สินค้า ฯลฯ ซึ่งแต่ละกิจกรรมนั้น มีวัตถุประสงค์และวิธีการที่แตกต่างกัน ธุรกิจควรมีการวางแผน, วิเคราะห์และจัดสรร
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผลลัพธ์ด้านการส่งเสริมการตลาดออกมาบรรลุเป้าหมาย 
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ทฤษฎีล าดับขั้นของความต้องการ (Hierarchy of needs theory) ของมาสโลว์ (Maslow, 1970) 
Abraham H. Maslow. Maslow’s theory motivation, 1962 
1. มนุษย์มีความต้องการ ซึ่งมีอยู่เสมอและไม่สิ้นสุด ถ้าความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้วก็จะหมดไป

และความต้องการอันอ่ืน ก็จะเข้ามาแทนท่ีกระบวนการนี้ ก็จะเริ่มตั้งแต่เกิดจนตายไปมีที่สิ้นสุด 
2. ความต้องการที่ได้รับตอบสนองและจะไม่มีสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไปความต้องการที่มากไม่ได้รับการ

ตอบสนองเท่านั้น ที่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรม 
3. ความต้องการของมนุษย์ มีเป็นล าดับขั้นของความส าคัญ กล่าวคือ มีความต้องการ ในระดับต่ าได้รับการ

ตอบสนองแล้ว ความต้องการในระดับสูง ก็จะเรียกร้องให้มีการตอบสนอง 
ล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์นั้น แบ่งไว้เป็นระดับ 5 ระดับ ตั้งแต่ระดับต่ าสุดไป จนถึงระดับสูงสุด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1 ลักษณะความต้องการขั้นต่างๆ ของมาสโลว์ 
 

1. ความต้องการทางด้านร่างกาย (physiological needs) เป็นความต้องการเบื้องต้นเพื่อการอยู่รอด เช่น 
ความต้องการในเรื่องอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรคและความต้องการทางเพศ เป็นต้น ความต้องการทางด้านร่างกาย
จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคน ต่อเมื่อความต้องการทั้งหมดของคนนั้นยังไม่ได้รับการตอบสนองเลย มาสโลว์ 
(Maslow) ช้ีให้เห็นว่าบุคคลใดก็ตามยังอยู่ในภาวะขาดแคลนอาหารบุคคลนั้น จะมีความต้องการในเรื่องของอาหาร
มากกว่าสิ่งใดๆ 

2. ความต้องการทางด้านความปลอดภัย (security needs) เป็นความต้องการที่จะได้รับในความปลอดภัยจาก
อันตรายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับร่างกาย เช่น อุบัติเหตุ อาชญากรรม เป็นต้น และเมื่อพิจารณาจากทัศนะของฝ่ายบริหาร
แล้ว ความต้องการด้านความปลอดภัยนั้นก็จะหมายถึงการได้ความแน่นอนหรือการรับประกันความมั่นคงในหน้าที่การ
งานและส่งเสริมเพื่อเกิดความมั่นคงทางด้านการเงินแก่ผู้ปฏิบัติงานมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าความต้องการของ
สหภาพแรงงานท่ีมีต่อฝ่ายบริหารนั้น นอกจากในความต้องการเกี่ยวกับการเพิ่มผลตอบแทน ทางด้านการเงินให้สูงยิ่งขึ้น
แล้ว ยังมีความต้องการจะเกี่ยวกับความมั่นคงของงานและผลประโยชน์พิเศษอื่นๆ อีกด้วย 

3. ความต้องการ ทางด้านความรักและสังคม (affiliation or social needs) ซึ่งรวมเอามิตรภาพความรักและ
การเป็นเจ้าของด้วย เมื่อความต้องการทางด้านร่างกายและความปลอดภัย จะได้รับการตอบ สนองแล้ว ความต้องการ
ทางด้านความรักและด้านสังคม ก็จะเริ่มเป็นสิ่งจูงใจที่ส าคัญต่อพฤติกรรมของคน และจะท าหน้าท่ีกระตุ้นจูงใจ บุคคลให้
สร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นระหว่างกัน ตามปกติคนมีนิสัยชอบ อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ดังนั้น ความต้องการทางด้านนี้ จึง
เป็นความต้องการเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันการได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่นและความรู้สึกว่าตนเองนั้น เป็นส่วนหนึ่งของ
กลุ่ม ทางด้านสังคมอยู่เสมอคนต้องการ เพื่อนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านหรือเพื่อนร่วมงาน ซึ่งเป็นการประสานสามัคคีรัก
ใคร่ปรองดอง กล่าวได้อีกนัยหนึ่ง ก็คือ งานต่างๆ ที่เปิดโอกาสให้มีการพบปะสังสรรค์กัน ระหว่างผู้ร่วมงานที่จะสามารถ
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พิจารณาได้ว่างานนั้นมีคุณค่า 
4. ความต้องการที่จะได้รับยกย่องทางสังคม (esteem or recognition needs) ความต้องการที่จะได้รับการ

ยกย่องในสังคม ซึ่งหมายรวมถึง การมีช่ือเสียง ความเชื่อมั่นตนเอง ความส าเร็จ ความรู้ ความ สามารถ การนับถือตนเอง 
ความเป็นอิสระและมีเสรีภาพ ความต้องการที่ จะมีฐานะเด่นเป็นที่ยอมรับ นับถือของคนทั้งหลาย การมีต าแหน่งสูงใน
องค์การหรือการที่สามารถเข้าใกล้ชิดกับบุคคลส าคัญๆ ล้วนแต่ท าให้ฐานะของตนเองเด่นเป็นท่ียกย่องในสังคม 

5. ความต้องการจะได้รับความส าเร็จ ตามความนึกคิดในฝัน (self – actualization needs) ในความต้องการ
ประเภทนี้เป็นความต้องการระดับสูงสุดเป็นความต้องการที่จะได้รับความส าเร็จในทุกสิ่งทุก  อย่าง ตามแนวคิดของ
ตนเองความต้องการชนิดนี้ จะมีมากหรือน้อย 
 
ทฤษฎีการจูงใจว่าด้วย ERG ของอัลเดอร์เฟอร์ (Alder’s ERG theory)  

ทฤษฎีการจูงใจ ERG ของอัลเดอร์เฟอร์ (Alderfer) ได้พัฒนาโดยยึดพื้นฐาน ความรู้มาจากทฤษฎีการจูงใจของมาส
โลว์ (Maslow) โดยตรง แต่ไม่มีการสร้างรูปแบบที่เป็นจุดเด่นที่ต่างไปจากทฤษฎีมาสโลว์(Maslow) จากการศึกษาวิจัย อัล
เดอร์เฟอร์ (Alderfer) ความต้องการของมนุษย์แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ความต้องการ เพื่อการด ารงชีพ (Existence 
needs) = E ความต้องการการมีสัมพันธภาพ (Relation needs) = R และความต้องการก้าวหน้าและเติบโต (Growth needs) 
= G 

1. ความต้องการเพื่อการด ารงชีพ  (Existence needs) เป็นความต้องการ เพื่อการอยู่รอดที่จะได้เกี่ยวข้องกับความ
ต้องการทางร่างกายและปรารถนา อยากมีของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ต้องการอาหาร ที่อยู่อาศัย ส าหรับชีวิตจริงในองค์การใน
ความต้องการจ้างเงินโบนัสและผลประโยชน์ตอบแทน ถ้าน ามาเปรียบ เทียบกับความต้องการความอยู่รอด จะเทียบกับความ
ต้องการด้านความปลอดภัยของ มาสโลว ์(Maslow) 

2. ความต้องการในสัมพันธภาพ  (Relation needs) เป็นความต้องการ ที่มุ่งเน้นความส าคัญ ทางสังคมประกอบกับ
ความต้องการต่างๆ ที่มีอยู่ต่อกันระหว่างบุคคลในองค์การความสัมพันธ์เหล่านี้ หมายถึงความต้องการทุกชนิด ที่มีความหมาย
ส าคัญเชิงมนุษย์สัมพันธ์ ความต้องการของคนที่ต้องการ จะเป็นผู้น าหรือมียศเป็นหัวหน้า ความต้องการที่จะเป็นผู้ตามและ
ความต้องการมีสายสัมพันธ์ในทางมิตรภาพกับผู้อื่นความต้องการทางสังคมและความต้องการที่จะได้รับการยกย่อง จากเพื่อน
ร่วมงานและหัวหน้า จะเทียบได้กับความต้องการด้านการได้รับความยกย่องทางสังคมของมาสโลว์ 

3. ความต้องการก้าวหน้าและเติบโต (Growth needs) ความต้องการชนิดนี้ เป็นความต้องการที่เกี่ยวกับเรื่องราว
ของการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงฐานะสภาพและการเติบโตก้าวหน้าความต้องการ เป็นผู้มีความริเริ่มบุกเบิก มีขอบเขต อ านาจ
ขยายกว้างออกไปและการพัฒนาเติบโตด้วยความรู้และความสามารถส าหรับชีวิตจริงในองค์กร ความต้องการที่จะได้รับความ
รับผิดชอบเพิ่มหรือความต้องการ อยากที่จะได้ท ากิจกรรมใหม่ๆ และมีโอกาสเข้าไปสัมผัสงานใหม่ๆ ในอีกหลายๆ ด้านมากขึ้น 
เหล่านี้ล้วนจัดอยู่ในประเภทความต้องการความก้าวหน้าและเติบโตความต้องการประเภทนี้เปรียบได้กับความต้องการที่จะ
ได้รับความ ส าเร็จทางใจและความส าเร็จทางนึกคิดของมาสโลว ์(Maslow) 

 
ทฤษฎีความต้องการความส าเร็จของ แม็ค เคลแลนด์ (The Need to Achieve Theory) 

แม็ค เคลแลนด์ และคณะ (Mcclelland et al., 1940) ได้ท าการทดลองเพื่อหาทางวัดของความต้องการด้าน
ต่างๆ ของคน โดยใช้เครื่องหมายหรือท่ีเรียกว่า “Thematic apperception” หรือที่เรียกช่ือย่อว่า TAT วิธีการทดสอบ
ใช้วิธีให้คุณดูภาพถ่าย แล้วแสดงทัศนะเขามองเห็นอะไรและมีความเห็นอย่างไร ต่อภาพถ่ายนั้น เครื่อง TAT นี้ บางครั้ง
เรียกว่า “Prejective test” แม็คเคลแลนด์ (Mcclelland) ได้แบ่งผลการศึกษาข้อมูลที่ได้จากการทดสอบออกเป็น
เรื่องๆ โดยแต่ละเรื่อง จะมีลักษณะตรงกันกับความส าคัญส าหรับการท าความเข้าใจกับพฤติกรรมของคน เขาสรุปว่า  
คนเรามีความต้องการอยู่ 3 ประการ คือ 

1. ความต้องการความส าเร็จ (need for achievement : nach) เป็นความต้องการ ที่จะท าบางสิ่งบางอย่างดี
ขึ้นหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น การต้องการที่จะแก้ปัญหาต่างๆ และการต้องการสิ่งย้อนกลับท่ีได้จากผลของงาน 

2. ความต้องการความผูกพัน (need for affiliation : naff) เป็นความต้องการที่จะได้สร้างความเป็นมิตรและ
ความสัมพันธภาพที่อบอุ่นกับบุคคลอื่น 
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3. ความต้องการมีอ านาจบารมี (need for power : napower)ได้แก่ ความต้องการที่จะควบคุมผู้อื่น การให้
คุณให้โทษแก่ผู้อื่นได้และการมีหน้าที่รับผิดชอบในบุคคลอื่น พื้นฐานทฤษฎีของแมคเคลแลนด์ (Mcclelland) จะขึ้นอยู่
กับเวลาและเหตุผลของประสบการณ์ ในชีวิตของแต่ละบุคคล คนจึงจะถูกกระตุ้นด้วยความต้องการต่างๆ และ แต่ละ
ความต้องการจะมีผลต่อการปฏิบัติของเขาทฤษฎีนี้ จะช่วยให้ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจกับความต้องการของตนเอง
และผู้อืน่เป็นอย่างดีสามารถสร้างและปรับสภาพแวดล้อมในการท างานให้สนองความต้องการ ทั้งด้านของบุคคลได้อย่าง
เหมาะสม 
 
สรุป 

ในสังคมปัจจุบัน การศึกษามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินชีวิต มนุษย์ในวัยเรียนศึกษาเล่าเรียน เพื่อให้
ได้มา ซึ่งความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการฝีกงานเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่วัยท างาน  อีกทั้ง ยังต้องการใบ
ปริญญาบัตร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรหรือบริษัทเช่ือมั่นในตัวผู้สมัครงานได้ในระดับหนึ่ง  ดังจะเห็นได้ จาก
การที่บางองค์กรพิจารณาในส่วนของเกรดเฉลี่ยหรือพิจารณาจากสถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครงานส าเร็จการศึกษามา
ประกอบการรับเข้าท างาน ซึ่งการศึกษาเป็นเครื่องมือที่จะสร้างคนให้มีความรู้ความสามารถน าไปใช้ในการประกอบ
อาชีพเพื่อสร้างรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว รู้เท่าทันโลกและอยู่ในสังคมได้โดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ผู้ปกครอง
และนักศึกษาจึงให้ความส าคัญกับสถาบันการศึกษามากขึ้น สถาบันการศึกษาในปัจจุบันมีการก่อตั้งเพิ่มมากขึ้นจากแต่
ก่อนอย่างเห็นได้ชัดทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน นักศึกษาจึงมีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้น ในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ 
ส่งผลให้สถาบันการศึกษาเกิดการแข่งขันกันมากข้ึนตามไปด้วย อีกทั้ง มหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐที่มีแนวโน้มว่าจะออก
นอกระบบไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ยิ่งต้องหารายได้ให้กับสถาบันเพิ่มมากขึ้นไปอีก ท าให้สถาบันการศึกษา
เริ่มเข้าสู่ระบบธุรกิจไปโดยปริยาย ผู้บริหารของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง จึงต้องวางแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งการแข่งขันของสถาบันการศึกษาที่สินค้าและบริการมีความคล้ายคลึงกันมากนั้น ยิ่งต้องหา
จุดเด่นของตนเองให้พบหรือสร้างจุดเด่นของตนเองขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด 

จากการแข่งขันทางการตลาดที่มีมากขึ้นดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น ส่งผลให้สถาบันการศึกษาต้องใช้การสื่อสาร
การตลาดเข้ามาช่วยเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยน าเครื่องมือที่มีความเหมาะสมกับการสื่อสารการตลาดใน
สถาบันการศึกษา คือ การประชาสัมพันธ์ เข้ามาช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อให้นักศึกษา
และผู้ที่เกี่ยวข้องให้การยอมรับและสนับสนุนมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการตลาดทางตรงเข้ามาช่วยจูงใจให้เกิดความสนใจ
และตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาตอ่ในมหาวิทยาลยัของตน อย่างไรก็ตาม การประชาสัมพันธ์และการตลาดทางตรง อาจยงัไม่
เพียงพอต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่ยังต้องรับฟังความคิดและทัศนคติของพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ครอบครัว ครู อาจารย์ เพื่อน รุ่นพี่หรือคนรู้จัก รวมไปถึงค่านิยมของคนในสังคม ตลอดจนแบบอย่างจาก
บุคคลที่นักศึกษาช่ืนชอบ โดยเลือกศึกษาต่อตามเพื่อนหรือรุ่นพ่ี เห็นตัวอย่างจากรุ่นพ่ีที่ประสบความส าเร็จในการด าเนิน
ชีวิต มีงานท าและเป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งการศึกษาปัจจัยทางสังคมจะท าให้ก าหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาได้ 
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Factors existence of employees in the organization 
 

สำยชล  ทันจติต ์
Saichol  Tanjit 

 
บทคัดย่อ 

ทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุด และเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จขององค์กร พนักงานที่มีความผูกพันต่อ
องค์กรอยู่ในระดับสูงจะสามารถสร้างผลผลิตที่มากกว่าองค์กรที่พนักงานมีความผูกพันในระดับต่ า ความผูกพันหรือ
ความรู้สึกของพนักงานที่มีต่อองค์กร พนักงานจะมีความสุขที่ได้ท างาน มีความภูมิใจต่อองค์กร และภู มิใจในงานที่ท า 
พร้อมท่ีจะทุ่มเทท้ังแรงกายแรงใจให้อย่างสุดความสามารถ 

การบริหารงานขององค์กรยุคสมัยนี้จะต้องพิจารณาว่าปัจจัยอะไรบ้างที่มีส่วนส าคัญในการสร้างความรู้สึกการ
มีส่วนร่วม สร้างความผูกพันสร้างขวัญและก าลังใจให้เกิดแก่บุคลากร ทั้งนี้เพื่อสร้างความพึงพอใจที่จะท าให้พนักงานคง
อยู่ในองค์กร และให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างเต็มความ สามารถสร้างความส าเร็จให้แก่องค์กรอย่างเต็มที่  

พนักงานที่รู้สึกผูกพันต่อองค์กร จะพยายามสร้างสิ่งที่ดีให้กับองค์กรจะไม่รีรอที่จะยอมเปลี่ยนแปลงตนเอง 
เพื่อสร้างผลงานที่ดีขึ้นทั้งต่อตนเอง และต่อองค์กร ดังนั้น เมื่อไหร่ที่พนักงานรู้สึกมีความสุขในการท างาน รู้สึกมีความ
ผูกพันต่อองค์กร ก็จะพยายามสร้างผลงานท่ีดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และด้วยเหตุผลนี้ก็แสดงว่า ผลงานขององค์กรก็ย่อมจะดี
ขึ้นไปด้วยนั่นเอง 

 
ค ำส ำคัญ : ปัจจัย, กำรด ำรงอยู่, พนักงำนบริษัท 
 
Abstract 

Human resources are the most valuable. And it is a factor of 
organizational success. Employees with a high level of organizational 
commitment can produce more productivity than employees with low levels 
of engagement. Employee engagement or feelings toward the organization. 
Employees will be happy to work. We are proud of the organization. And 
proud of the work done. Ready to devote as much energy as possible. 

The management of the modern enterprise must consider what 
factors contribute to the sense of participation. Make a commitment to the 
morale of personnel. In order to satisfy the employees in the organization. 
And the staff is full. Can create success for the organization fully. 

Employees who feel bound to the organization. Trying to create 
good things for the organization will not hesitate to allow themselves to 
change. To create a better work for both themselves and the organization. So 
when employees feel happy to work. Feel attached to the organization. I will 
try to create a better continuous. And for that reason, it shows. The work of 
the organization will surely be better with it. 

 
Keywords : Factors, existence, employees 
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บทน ำ 
ในช่วง 4-5 ปี มานี้ เรื่องของการรักษาพนักงาน (Retention) เป็นเรื่องที่หลายๆ บริษัทให้ความส าคัญมากขึ้น 

สังเกตได้จาก ผู้บริหารและฝ่ายบุคลากร มักจะคุยกันว่า จะท าอย่างไรกันดี เพื่อให้อัตราการลาออกของพนักงานใน
บริษัท ลดน้อยลงไปได้ และมักจะได้ยินค าพูดว่า “เราเป็นโรงเรียนให้กับบริษัทอื่นๆ และคู่แข่งของเรา” มากขึ้นเรื่อยๆ 
บางแห่งก็บ่นว่า “หาคนก็ยาก แถมหาได้แล้วก็อยู่ไม่นานก็ไป” ซึ่งในปัจจุบันเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเปลี่ยนแปลง
ท าให้ค่าครองชีพสูงมากข้ึน ไม่เว้นแม้แต่ค่านิยมในการท างานของบุคลากร 

องค์กรจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ต้องอาศัยปัจจัยที่ส าคัญหลายปัจจัยทรัพยากรมนุษย์ถือว่า
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญที่จะช่วยผลักดันให้องค์กรสามารถด าเนินกิจการให้มีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จ องค์กร
ใดๆ ก็ตาม การจะประสบความส าเร็จหรือเจริญก้าวหน้าได้ต้องมีองค์ประกอบ 2 ประการคือ 

1. ระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและ 
2. บุคลากรในองค์กรนั้นมีความพึงพอใจสูง 
ซึ่งท้ัง 2 องค์ประกอบนี้ถือเป็นหัวใจส าคัญขององค์กรทุกองค์กร 
งานวิจัยของบริษัทที่ปรึกษา Gallup ได้ที่ได้ตีพิมพ์ในนิตยสาร Harvard Business Review ได้มีข้อค้นพบที่

บ่งช้ีว่า ความพึงพอใจของลูกและการที่ลูกค้าจะอยู่กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งนานข้ึนได้นั้นมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ
กับการท างานของพนักงานในบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ นั่นหากบริษัทต้องการที่จะเพิ่มระดับความพึงพอความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้าของท่านท่านต้องหันมามองความพึงพอใจในการท างานของพนักงานพร้อมกันไปด้วย นอกจากนี้ความพึง
พอใจในการท างานของพนักงานนั้นจะส่งผลต่อความสามารถในการท าก าไร และความยั่งยืนของบริษัทอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ 

ในงานวิจัยดังกล่าวได้ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่น่าคิดให้กับบริษัทที่ด าเนินธุรกิจอยู่อย่างน่าสนใจ เพราะจาก
รายงานการวิจัยนั้นพบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าเกิดขึ้นจากสองปัจจัยหลักๆ คือ 

1. ความพึงพอใจทางด้านเหตุผล 
2. ความพึงพอใจทางด้านอารมณ์ 
หากงานวิจัยช้ินนี้สามารถเป็นตัวแทนของลูกค้าส่วนใหญ่ในสังคมได้ คงต้องคิดกันว่าจะท าอย่างไรจึงจะ

สามารถท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจทางด้านอารมณ์กับสินค้าและบริการของบริษัท กุญแจส าคัญดอกหนึ่งที่เกี่ยวพัน
โดยตรงกับกับความพึงพอใจของลูกค้าในเชิงอารมณ์ก็คือ “พนักงาน” นั่นเอง 

การที่พนักงานมีความสุขในการท างาน มีความรู้สึกภูมิใจที่ท างานอยู่ในบริษัท พร้อมที่จะท างานให้บริษัทโดย
ไม่คิดว่าการท างานล่วงเวลาโดยบางครั้งไม่ได้ค่าตอบแทนนั้น เห็นปัญหาของบริษัทคือปัญหาของตน รู้สึกมีความมั่นคง
ทางอารมณ์กับสิ่งที่บริษัทมอบให้ หรือเรียกกันง่ายๆ ว่าสามารถฝากผีฝากไข้กับบริษัทได้ ก็ถือเป็นหัวใจส าคัญในการ
บริหารพนักงานเชิงอารมณ์ของผู้บริหารบรษิัท สิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันกับการที่พนักงานความรู้สึก รักและมั่นคงกับบริษัทก็จะ
ส่งผลต่อเนื่องมายังลูกค้าท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจทางด้านอารมณ์มากขึ้น และในท้ายท่ีสุดก็เป็นสิ่งที่สนับสนุนท าให้
ลูกค้ามีการใช้จ่ายมากข้ึนรวมถึงก าไรและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทท่ีเพิ่มมากข้ึนตามไปด้วย 

การวางแผนมัดใจลูกค้าของบริษัทต่างๆ นั้น มีความเกี่ยวโยงกับแผนในการมัดใจพนักงานด้วย ดังนั้นการท า
การตลาดสินค้าและบริการ ไม่ได้เพียงแค่ท าเพื่อให้ลูกค้ารับรู้และได้รับคุณค่าของสินค้าและบริการที่จะมอบให้เท่านั้น 
แต่จักรกลส าคัญในการบริหารความพึงพอใจทางอารมณ์ของลูกค้าก็คือ การสร้างฐานความมั่นคงทางอารมณ์เพื่อมัดใจ
พนักงานขององค์กร เพื่อเป็นการก าจัดปัญหาและอุปสรรค์ที่ท าให้พนักงานเกิดความ รู้สึกไม่พอใจในการปฏิบัติงาน และ
เพื่อเสริมสร้างขวัญก าลังใจ และสร้างความพึงพอใจของบุคลากรต่องานท่ีท า และต่อองค์กร ถ้าทางองค์กรสามารถหาวิธี
สร้างความพึงพอใจของบุคลากร ในด้านความพึงพอใจในงาน ได้ก็ย่อมจะน าไปสู่ความตั้งใจในการปฏิบัติงาน และความ
ต้องการที่จะคงอยู่ในองค์กร ต่อไป และสามารถน าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาขององค์กรต่อไป 

การรักษาคนเก่งไว้กับองค์กร (Talent Retention) หมายถึง การปฏิบัติต่อคนเก่งด้วยความเคารพและให้
เกียรติเพื่อให้คนเก่งมีความจงรักภัคดีและยึดมั่นต่อองค์กร รักองค์กร พร้อมที่จะใช้ความรู้ ความสามารถที่มีอยู่มา
ปฏิบัติงานให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า เช่น การสร้างโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) การก าหนด
แผนการสืบทอดต าแหน่งงาน (Succession Planning) การให้โอกาสในการพัฒนา เช่น การจ่ายค่าตอบแทนและ
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สวัสดิการที่สร้างสรรค์ การให้รางวัลและการตระหนักถึงความส าคัญของพนักงาน การบริหารผลการปฏิบัติงาน การปรับ
เป้าหมายของพนักงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร กลยุทธ์การเพิ่มความพึงพอใจของพนักงาน การวัดความพึง
พอใจของพนักงาน การวางแผนสายอาชีพ กลยุทธ์ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว การสร้างข้อผูกมัดในการจ้าง
งาน กลยุทธ์การบริหารขีดความสามารถ ค านึงถึงความต้องการของพนักงาน การพัฒนาพนักงานด้วยระบบพี่เลี้ยง การ
ก าหนดวัฒนธรรมองค์กร ระบบสอนงานเพื่อการพัฒนาสายอาชีพ กลยุทธ์การสร้างให้พนักงานเจริญเติบโตและจงรักภัค
ดีต่อองค์กร กลยุทธ์การควบรวมและยุบรวมกิจการเพื่อการรักษาพนักงาน ฯลฯ 

อะไรคือสิ่งที่ท าให้คนเก่งรักและอยู่กับองค์กรนานท่ีสุด ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็นพนักงานในประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดย The US Bureau of Statistics พบว่าพนักงานร้อยละ 55 ยอมรับว่าคิดเรื่องลาออก หรือมีแผนที่จะ
ลาออก ในขณะที่ความพยายามในการรักษาพนักงานไว้กับองค์กรประสบความส าเร็จน้อยมาก เพราะมีองค์กรเพียง 9 % 
เท่านั้นที่ตอบว่า สามารถจูงใจและรักษาพนักงานได้ส าเร็จ ส่วนเรื่องคนเก่งในองค์กรนั้น 46.7% ตอบว่าหาได้ยากมาก 
แม้จะไม่มีข้อมูลเชิงประจักษ์ว่าสถานการณข์องประเทศไทยเป็นอย่างไร แต่เราพอจะเห็นได้ว่าองค์กรในบ้านเราก็ประสบ
ปัญหาไม่ต่างกัน 

ดังนั้นหากองค์กรต้องการรักษาคนเก่งให้รักและอยู่กับองค์กรนานที่สุด จ าเป็นต้องมีกลยุทธ์รักษาคนเก่งด้ วย
การผลักดันให้มีกระบวนการสร้างเครื่องมือท่ีประกอบด้วยแนวทางต่าง ๆ ดังนี้ 

  
แนวทำงกำรสร้ำงแรงจูงใจและควำมผูกพัน (Employee Engagement) ต่อองค์กร 

ความผูกพันเป็นเรื่องที่แตกต่างกับความพึงพอใจ (Satisfaction) ที่รู้จัดกันโดยทั่วไป เพราะความผูกพันเป็นสิ่ง
ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการท างานท่ีจะส่งผลบวกต่อองค์กร ในขณะที่ความพึงพอใจอาจจะมีผลต่อความส าเร็จ
ของงาน เนื่องจากความพึงพอใจเป็นสภาวะทางอารมณ์ที่ไม่ถาวร เกิดง่าย เปลี่ยนแปลงเร็ว แต่ความผูกพันเป็นสภาวะ
ทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งกว่า ก่อเกิดยาก และเปลี่ยนแปลงยากกว่า ซึ่งความผูกพันของพนักงานอาจจะอยู่ในรูปของการผูกพัน
ต่อองค์กร (Organization Engagement) หรือความผูกพันต่องาน (Job Engagement) ก็ได้ ในทางปฏิบัติเราต้องการ
ให้พนักงานมีความผูกพันท้ังสองส่วนคือ รักท้ังองค์ที่อยู่และรักงานท่ีรับผิดชอบ ส าหรับสิ่งท่ีองค์กรได้รับจากความผูกพัน
ของหนักงานคือ ผลการท างานท่ีดีขึ้น อัตราการขาด ลา มาสายหรือลาออกลดลงและประสิทธิผลขององค์กรที่เพิ่มขึ้น  

ปัจจัยที่ท าให้พนักงานมีความผู้พันกับงานหน่วยงานและองค์กรดังนี้ 
1. ลักษณะส่วนบุคคล 
2. ลักษณะของงาน 
3. ลักษณะขององค์กร 
4. ลักษณะการรับรู้ 
 

กลยุทธ์และวิธีกำรที่ส ำคัญ ในกำรรักษำคนเก่งให้อยู่กับองค์กร 
1. การสรรหาและพัฒนาผู้จัดการให้เป็นผู้จัดการที่มีความสามารถในการบริหารคนโดยการเพิ่มและพัฒนา

หัวหน้างานให้มีทักษะในการสร้างแรงจูงใจ ให้การยอมรับในตัวพนักงาน การสื่อสารระหว่างหัวหน้างานผู้จัดการที่มี
ความเข้าใจตรงกัน และเน้นการท างานร่วมกันเป็นทีม เป็นหมู่คณะ 

2. สร้างระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างชัดเจน (Career Path) ทั้งนี้องค์กรต้องมีการพัฒนาคนเก่งอย่าง
ต่อเนื่อง มีการวางแผนร่วมกันระหว่างหน่วยงานการบุคคลเพื่อก าหนดต าแหน่งงานที่เหมาะสมกับพนักงานเก่งๆ 
เหล่านั้น 

3. สร้างและมีระบบการประเมินผลงานท่ีเน้นผลงานจริงๆ องค์กรต้องมีเครื่องมือ และกระบวนการที่พนักงาน
ยอมรับ เช่ือถือได้ และเช่ือมโยงกับความก้าวหน้าในสายอาชีพด้วย  

4. สร้างระบบการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่สามารถแข่งขันได้การก าหนดอัตราค่าจ้างต้องมีความเป็น
ธรรมเช่ือมโยงกับความสารถและผลงานกับคนเก่ง และเช่ือมโยงกับต าแหน่งที่สูงขึ้นอย่างเหมาะสมด้วย 

5. การสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้างาน ผู้จัดการ พนักงานทุกระดับ 
รวมถึงการลดช่องว่างระหว่างผู้บริหารสูงสุด รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมขององค์กร ท่ีมีระบบเกื้อกูล สนับสนุนซึ่งกันและ
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กัน เคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน ฯลฯ 
6. ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทั้งนี้ผู้บริหารต้องมีนโยบายในการกระจายอ านาจในการบริหาร 

การตัดสินใจในบางเรื่อง และการกระจายข้อมูลข่าวสารอย่างเปิดเผยและจริงใจ เพื่อให้พนักงานสามารถน าไปใช้ใน
การศึกษา วางแผนและตัดสินใจในงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องได้ 

7. ให้อ านาจและความอิสระในการตัดสินใจ ต้องมอบอ านาจในการตัดสินใจให้กับพนักงานให้มากที่สุดเท่าที่
เขาและหัวหน้างานยอมรับได้ ที่ส าคัญที่สุดในกรณีเป็นงานด้านบริการลูกค้า ท าให้พนักงาน หัวหน้างานสามารถท าการ
แก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างทันท่วงที และเป็นความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุดตามมา 

8. การสร้างความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวส่วนครอบครัวของพนักงาน ควรมีระบบโครงสร้างและ
เงื่อนไขในการท างานแบบยืดหยุ่น 

9. การมอบหมายงานท่ีมีความท้าทายส าหรับคนเก่งมอบหมายงานท่ีท้าทาย และมีความยากที่มากขึ้น และให้
สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด ไม่เลือกที่รัก มักที่ชัง รวมถึงหัวหน้างานต้องมีความพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษา 
แนะน า ช่วยเหลือ เพื่อให้งานท่ีมอบหมายนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

งานวิจัยของที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแห่งหนึ่ง ช่ือว่า Mercer ได้ท าวิจัยจากพนักงาน
จ านวน 2,400 คน ที่ท างานในองค์กรในต่างๆ สาขาวิชาชีพ ซึ่งก็เป็นงานวิจัยในสหรัฐอเมริกา ผลที่ออกมาแสดงให้เห็น
ว่า มีปัจจัยอยู่ 6 ประการที่มีผลต่อการอยู่ท างาน หรือความต้องการลาออกของพนักงาน ดังต่อไปนี้ 

• Total Compensation (ค่าตอบแทนรวม) 
• Base Pay (เงินเดือนมูลฐาน) 
• People they work with (เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน) 
• Type of work they do (ลักษณะงานท่ีท า) 
• Career opportunities (โอกาสความก้าวหน้าทางสายอาชีพ) 
• Learning and training opportunity (โอกาสในการเรียนรู้และฝึกอบรม) 

 
ปัจจัยหลักในกำรที่พนักงำนคิดจะลำออกจำกองค์กร 

อันดับ 1 : People they work with (เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน) 68% ของคนท่ีลาออกจากองค์กรมองเรื่อง
นี้เป็นสาเหตุใหญ่ ก็คือ ไม่ต้องการที่จะท างานกับเพ่ือนร่วมงาน และหัวหน้างานท่ีไม่ดีนั่นเอง 

อันดับ 2 : Type of work they do (ลักษณะงานที่ท า) 67% ของการลาออกของพนักงานมาจากการที่
พนักงานไม่ชอบงานท่ีท าอยู่ ซึ่งเป็นงานท่ีไม่ตรงกับสิ่งท่ีเขาอยากท า หรือ งานนั้นไม่มีความท้าทายมากพอ 

อันดับ 3 : Learning and training opportunity (โอกาสในการเรียนรู้และฝึกอบรม) 48% ลาออกเพราะว่า
ท างานกับองค์กรนี้แล้ว ไม่มีโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และไม่มีโอกาสในการฝึกอบรมอะไรเลย มีแต่นั่งท างาน
แบบเดิมๆ ทุกวันๆ โดยที่ไม่มีความรู้อะไรใหม่เข้าสู่ตัวเอง 

อันดับ 4 : Base Pay (เงินเดือนมูลฐาน) 46% ของพนักงานท่ีลาออก ให้เหตุผลว่าเงินเดือนมีผลต่อการลาออก
ของพนักงาน โดยเฉพาะฐานเงินเดือนท่ีต่ ากว่าตลาดทั่วไป 

อันดับ 5 : Total Compensation (ค่าตอบแทนรวม) 45% ของพนักงานที่ลาออก ให้เหตุผลว่าเรื่องของ
ค่าตอบแทนรวมมีผลท าให้ลาออกจากองค์กรที่ท างานอยู่ ซึ่งค าว่าค่าตอบแทนรวม ก็หมายความรวมถึงค่าตอบแทนต่างๆ ทั้ง
ค่าจ้าง และเงินได้อื่นๆ รวมถึงสวัสดิการต่างๆ ก็มีผลท าให้พนักงานตัดสินใจลาออกจากองค์กร 

อันดับ 6 : Career opportunities (โอกาสความก้าวหน้าทางสายอาชีพ) 41% ของ พนักงานลาออกเพราะ
เหตุผลว่า ท างานแล้วไม่มีโอกาสในความก้าวหน้าของตนเองเลย การเติบโตตามสายอาชีพก็ไม่มี ท างานไปแล้วกไม่รู้ว่า
ตนเองจะไปอยู่ตรงไหนขององค์กรในอนาคต 

6 อันดับของปัจจัยที่พนักงานที่ลาออกจากบริษัท โดยให้เหตุผลว่าท าไมถึงลาออก ดังนั้นถ้าต้องการจะแก้ไข
ปัญหาเรื่องของอัตราการลาออกของพนักงานให้ดี ขึ้น 3 อันดับแรกคือสิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนอย่างเร่งด่วน ซึ่งก็คือเรื่อง
ของ เพื่อนร่วมงาน และหัวหน้างาน เรื่องของลักษณะงานท่ีท า และเรื่องของโอกาสในการเรียนรู้และฝึกอบรม  
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ปัจจัยอะไรบ้ำงท่ีท ำให้พนักงำนยังคงอยำกอยู่ท ำงำนกับองค์กร 
เป็นมุมมองของพนักงานที่รักและต้องการท างานกับองค์กรต่อไปเรื่อยๆ หรือที่เรียกกว่า พนักงานที่มี 

Engagement ต่อองค์กรสูงๆ นั้น มีปัจจัยอะไรบ้างท่ีท าให้พนักงานยังคงอยู่ท างานกับองค์กรต่อไป ซึ่งก็ประกอบไปด้วย 
6 ปัจจัยเดียวกัน เพียงแต่ล าดับความส าคัญแตกต่างกันเมื่อเทียบกับพนักงานท่ีต้องการจะลาออกจากองค์กร 

• Total Compensation (ค่าตอบแทนรวม) 
• Base Pay (เงินเดือนมูลฐาน) 
• People they work with (เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน) 
• Type of work they do (ลักษณะงานท่ีท า) 
• Career opportunities (โอกาสความก้าวหน้าทางสายอาชีพ) 
• Learning and training opportunity (โอกาสในการเรียนรู้และฝึกอบรม) 

 
พนักงำนที่ยังคงอยำกอยู่ท ำงำนกับองค์กรนั้น พนักงำนกลุ่มนี้มองอะไรเป็นปัจจัยหลัก 

อันดับ 1 : Type of work they do (ลักษณะงานที่ท า) 93% ของพนักงานที่มีความผูกพันกับองค์กร ตอบ
เหมือนกันว่า ลักษณะงานที่ท า เป็นตัวดึงดูดให้เขาอยากอยู่ท างานต่อ เนื่องจากงานที่ท านั้นมีความท้าทาย ไม่น่าเบื่อ รวมทั้ง
ตรงกับความชอบของตนเอง 

อันดับ 2 : People they work with (เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน) 90% ของพนักงานที่ยังคงอยู่ท างานกับองค์กร
ตอบว่า ท่ีรักจะอยู่ก็มาจาก มีเพื่อนร่วมงาน และหัวหน้างานท่ีดี อยู่แล้วรู้สึกอบอุ่น รวมทั้งได้รับการยอมรับจากท้ังเพื่อน
ร่วมงาน และหัวหน้างานของตนเอง 

อันดับ 3 : Total Compensation (ค่าตอบแทนรวม) 77% มองว่าเรื่องของอัตราค่าตอบแทนรวมนั้นท าให้เขา
ยังคงอยู่ท างานกับองค์กร ซึ่งก็คือ เงินเดือนบวกเงินได้อื่น และเรื่องของสวัสดิการที่เหมาะสม และเป็นธรรม 

อันดับ 4 : Base Pay (เงินเดือนมูลฐาน) 71% มองเรื่องของอัตราเงินเดือนที่ได้รับว่าเป็นส่วนที่ท าให้เขา 
ยังคงอยู่ท างานกับบริษัทต่อไป ทั้งนี้ก็ต้องมีอัตราเงินเดือนที่แข่งขันได้ และเป็นธรรม เมื่อเทียบกับหน้ าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รับ 

อันดับ 5 : Learning and training opportunity (โอกาสในการเรียนรู้และฝึกอบรม) 69% บอกว่าอยู่เพราะเรื่อง
ของการได้มีโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และโอกาสในการฝึกอบรม เพราะท าให้ตนเองรู้สึกมีคุณค่าในการท างานมากขึ้น 

อันดับ 6 : Career opportunities (โอกาสความก้าวหน้าทางสายอาชีพ) 65% ตอบว่า อยู่ก็เนื่องจากการ 
ท างานในบริษัทมีโอกาสเติบโตตามสายอาชีพของตนเอง มีความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน 

เมื่อสังเกตจากค าตอบของทั้งสองมุมมอง คือ คนที่อยากลาออก กับคนที่อยากท างานต่อ นั้น 2 อันดับแรกของ
ทั้ง 2 กลุ่ม คือเรื่องเดียวกัน ก็คือ ลักษณะงานที่ท า และ เพื่อนร่วมงานกับหัวหน้างาน แสดงว่า ทั้ง 2 ปัจจัยนี้ถ้าท าดีๆ 
จะท าให้พนักงานไม่อยากลาออกไปไหน และยิ่งไปกว่านั้นจะท าให้พนักงานที่ได้ท างานกับองค์กรแล้วรู้สึกอยากที่จะอยู่
ท างานต่อไป 

ดังนั้นหากองค์กรต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องของอัตราการลาออกของพนักงานที่สูงมากๆ 2 ปัจจัยที่กล่าวนั้น
เป็นสิ่งที่จะต้องรีบด าเนินการก่อน แต่ในทางปฏิบัตินั้น องค์กรส่วนใหญ่มักจะไปแก้ไขที่ระบบการจ่ายค่าตอบแทน และ
คิดเอาเองว่า เมื่อระบบค่าตอบแทนดีขึ้นแล้วพนักงานจะไม่ลาออกไปไหน 

ซึ่งในมุมมองของพนักงานนั้นเรื่องของค่าตอบแทนไม่ได้อยู่ในอันดับต้นๆ ถามว่าส าคัญหรือไม่ ค าตอบก็คือ
ส าคัญ แต่ถ้าเรามีระบบค่าตอบแทนท่ีดีมาก จ่ายสูงจริงๆ เมื่อเทียบกับคู่แข่ง แต่งานท่ีท าน่าเบื่อ ไม่ท้าทาย รวมทั้งเพื่อน
ร่วมงานก็แย่ ชอบแทงข้างหลัง หัวหน้างานก็ไม่ได้เรื่อง ไม่ค่อยใส่ใจพนักงาน องค์กรก็ยังคงรักษาพนักงานไว้ไม่ได้อยู่ดี 
ทั้งๆ ที่องค์กรนั้นจ่ายสูงมาก 
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การแก้ไขปัญหาอัตราการลาออกที่ดีจึงต้องท าเป็นระบบ ไม่ควรเน้นไปที่เรื่องค่าจ้างหรือค่าตอบแทนเป็น
อันดับหนึ่ง แต่ควรจะหาสาเหตุที่แท้จริง และด าเนินการแก้ไขอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มต้นจากคนที่เป็นหัวหน้าในทุก
ระดับจะต้องมีทักษะในการบริหารจัดการคนอย่างดี ส่วนเรื่องค่าตอบแทน ก็ท าให้ระบบมีความเป็นธรรมมากขึ้น  เรื่อง
ค่าตอบแทนเป็นเรื่องส าคัญ แต่ก็เป็นการบริหารในระยะสั้นๆ ถ้าองค์กรต้องการให้พนักงานอยู่ไปยาวๆ ก็ต้องหันไป
พัฒนาปัจจัยในด้านของความรู้สึกอยากท างานของพนักงาน สภาพแวดล้อมในการท างาน และที่ส าคัญก็คือ 
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน และหัวหน้างาน ให้ดีขึ้นแล้ว อัตราการลาออกก็จะลดลง 

ถ้าพนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรแล้ว พนักงานจะสร้างผลงานที่ดีขึ้นจริงหรือ บริษัทที่มีพนักงานผูกพันกับ
องค์กรมาก เพราะไม่มีพนักงานคนไหนอยากลาออกจากบริษัทเลย แต่ท าไมไม่เห็นเลยว่าพนักงานกลุ่มนี้ทุ่มเทท างาน
อย่างที่ทฤษฎีเรื่องของ Engagement ได้บอกไว้เลย มันกลับตรงกันข้ามกันหมด ยิ่งอยู่นานยิ่งข้ีเกียจ สั่งให้ท าอะไร หรือ
เปลี่ยนแปลงอะไรก็ไม่เคยคิดที่จะท าเลย อยากอยู่แบบเดิมๆ 

Engagement นั้น จะหมายถึงการที่พนักงานคิดดี ท าดี และยินยอมที่จะทุ่มเทท างานให้กับองค์กร ไม่ใช่แค่อยู่
กับองค์กรไปนานๆ ก็แปลว่ารู้สึกผูกพันแล้ว  

แนวคิดของที่ปรึกษาฝรั่งบริษัทหนึ่ง ช่ือว่า AON Hewitt ซึ่งระบุไว้ชัดเจนว่า การที่พนักงานจะมีความผูกพัน
ต่อองค์กรนั้นจะต้องมี 3 ประการก็คือ 

Say แปลง่ายๆ ว่า พนักงานจะต้องพูดถึงบริษัทในแง่ดี เวลาที่มีคนมาต่อว่า หรือบอกว่าบริษัทไม่ดีอย่างนั้นไม่
ดีอย่างน้ี พนักงานท่ีมีความผูกพันต่อองค์กรจะไม่ร่วมนินทาบริษัทไปด้วยกับคนอื่น แต่จะพยายามพูดถึงสิ่งที่ดีของบริษัท 
ใหค้นอ่ืนเห็นว่าบริษัทไม่ได้เป็นอย่างท่ีคนอ่ืนเขาพูดกัน ยิ่งไปกว่านั้น พนักงานจะเป็นคนไปโฆษณาบริษัท เองในทางที่ดี
ให้กับบุคคลอื่นภายนอกได้ทราบด้วย ไม่ใช่ประเภทท่ีชอบบอกว่า “บริษัทน้ีมันไม่ดีหรอก อย่ามาท างานท่ีนี่เลย หัวหน้าก็
ไม่ดี สวัสดิการก็น้อย เงินเดือนก็นิดเดียว” เมื่อไหร่ที่พนักงานพูดแบบนี้ แปลว่าไม่ Say ก็ถือไม่มีความรู้สึกผูกพันเลย 

Stay แปลว่า ยังอยากอยู่ท างานกับบริษัทไปเรื่อยๆ ไม่มีความคิดที่จะย้าย หรือเปลี่ยนงานไปท างานที่บริษัท
อื่น แม้ว่าจะถูกทาบทาม และถูกเสนอค่าตอบแทนให้อย่างสูงกว่าเดิม แต่ก็ไม่คิดที่ จะไปไหน แบบนี้จะเรียกว่า Stay 
ไม่ใช่พนักงานท่ีชอบพูดว่า “บริษัทนี้น่ะหรอ ถ้ามีทางไป ไปตั้งนานแล้วไม่อยู่ท างานหรอก ไม่เห็นจะมีอะไรดีเลยบริษัท
นี”้ ถ้าเป็นแบบนี้แม้จะอยู่ท างานนานๆ ก็ไม่ถือว่า Engage  

Strive แปลว่า นอกจากท่ีจะพูดถึงบริษัทในแง่ดี และยังไม่อยากออกไปไหน ยังต้องพยายามสร้าง 
สิ่งที่ดีๆ ให้กับบริษัทด้วย คือไม่ใช่อยู่ท างานไปเรื่อยๆ ไม่เคยคิดที่จะลาออก แถมยังไม่เคยคิดที่จะท าอะไรดีๆ ใหม่ๆ 
ให้กับบริษัทเลย อย่างที่พนักงานบางคนเขาก็มักจะพูดว่า “อยู่แบบนี้ก็ดีอยู่แล้ว ไม่เห็นจะต้องไปเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ท างานให้มันยุ่งยากเลย ของเดิมก็ยังใช้กันได้ ท าไมต้องไปล าบากท าสิ่งใหม่ๆ ด้วย” แบบนี้ก็ไม่เรียกกว่า Strive ของการ
มี Engagement  

ถ้าดูตาม Model ของทาง AON Hewitt แล้ว ค าว่า Engagement นั้น ไม่ใช่แค่การพิจารณาเรื่องของอัตรา
การลาออกเท่านั้น และจากผลการวิจัยในเรื่องของความผูกพันจริงๆ (ไม่ใช่แค่อัตราการลาออก) ของพนักงาน ถ้า
พนักงานส่วนใหญ่ขององค์กรรู้สึกผูกพันต่อองค์กรจริงๆ พนักงานกลุ่มนี้จะยิ่งพยายามสร้างผลงานที่ดีให้กับองค์กรอย่าง
ต่อเนื่องด้วย เพราะค าว่าผูกพันน้ันมันกินความหมายที่ลึกซึ้งมาก เช่น ถ้าเรารู้สึกผูกพันกับใครบางคน เราก็มักจะอยาก
ท าให้เขารู้สึกดี รู้สึกมีความสุข และท าให้เขาได้ดิบได้ดี และเจริญขึ้นไปเรื่อยๆ 

วัตสัน ไวแอท ได้ท าการส ารวจทัศนคติของพนักงานทั่วโลก Global Work attitude ทุก 2 ปี ในเรื่องความ
ผูกพันของพนักงานกับองค์กร ซึ่งจากการส ารวจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค พบว่ามี 3 ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อความ
ผูกพันของพนักงานดังน้ี 

1. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นที่ลูกค้า (Customer Focus) 
2. ความมีประสิทธิภาพในการจัดท าค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน  

(Effective rewards system) 
3. การสื่อสารภายในองค์กร (Communication) 

ดังนั้น บริษัทที่มีการจูงใจพนักงานท่ีดีต้องมีแผนในการจูงใจพนักงานใหม่และคนท่ีอยูเ่ดิมอยา่งเท่าเทียมเพื่อ 
การแข่งขันในธุรกิจที่ยั่งยืน  
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สรุป 
พนักงานที่รู้สึกผูกพันต่อองค์กรจะพยายามสร้างสิ่งที่ดีให้กับองค์กรที่รู้สึกผูกพันด้วย จะไม่รีรอเลยที่จะยอม

เปลี่ยนแปลงตนเอง เพื่อสร้างผลงานที่ดีขึ้นทั้งต่อตนเอง และต่อองค์กร เมื่อไหร่ที่คนเรารู้สึกมีความสุขในการท างาน 
รู้สึกมีความผูกพันต่อองค์กร ก็จะพยายามสร้างผลงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และด้วยเหตุผลนี้ก็แสดงว่า ผลงานของ
องค์กรก็ย่อมจะดีขึ้นไปด้วย 
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ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกร้านกาแฟสด 
 

FACTORS AFFECTING CUSTOMER DECISION MAKING 
TOWARD COFFEE CAFE IN MUANG KHONKAEN 

 
สุนทร  ดิลกกัลยากุล 

Sunthon  Dilokkallayakool 
 
บทคัดย่อ 

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกร้านกาแฟสดในอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกร้านกาแฟสด โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรในอ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น ซึ่งมีประชากรหลายแสนคนอาศัยอยู่ (จากระบบสถิติทางการทะเบียน ณ ธันวาคม 2558 เท่ากับ 142,548 คน)  

 
ค าส าคัญ : พฤติกรรม, การเลือกร้านกาแฟสด 
 
 

Abstract 
Factors affecting the selection behavior of coffee shops in Amphoe 

Muang Khon Kaen The purpose of this study was to investigate factors 
affecting the selection of fresh coffee. The population in this study was the 
population in Muang District. Khon Kaen It has hundreds of thousands of 
inhabitants. (From the registration system statistics as of December 2558 is 
142,548 people) 
 
Keywords :Behavior, selection of fresh coffee. 
 
 
บทน า 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการบริโภคกาแฟกาแฟเป็นเครื่องดื่มที่มีกลิ่นและรสเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่ช่ืนชอบของ
คนทั่วโลกจ านวนมากมาช้านานถือเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก มีผู้ค้นพบครั้งแรกที่ประเทศเยเมน 
ดินแดนแถบคาบสมุทรอาหรับ จากนั้นก็เดินทางไปไกลรอบโลก แหล่งผลิตกาแฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปัจจุบันอยู่ที่ 
บราซิล ตามมาด้วยเวียดนาม และอินโดนีเซียเป็นเครื่องดื่มที่มีกลิ่น และรสเป็นเอกลักษณ์ และเป็นที่ช่ืนชอบของคนทั่ว
โลกจ านวนมากมาช้านาน ถึงแม้ว่า กาแฟจะไม่ได้เป็นเครื่องดื่มที่มีถิ่นก าเนิดในประเทศไทย แต่กาแฟก็เป็นเครื่องดื่มที่
คนไทยรู้จักและบริโภคมาเป็นเวลานานไม่ต่ ากว่า 150 ปีแล้ว มีการพัฒนาวิธีการน ากาแฟมาผลิตเป็นเครื่องดื่มใน
ลักษณะต่างๆ และมีรสนิยมการบริโภคกาแฟที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น โอเลี้ยง กาแฟเย็น หรือกาแฟโบราณที่ใช้ถุง
กาแฟชง ซึ่งแตกต่างไปจากรสนิยมของต่างชาติที่นิยมบริโภคกาแฟกันอย่างแพร่หลาย อย่างสหรัฐอเมริกาหรือยุโรป 

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อัตราการเติบโตของธุรกิจกาแฟสดมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจเป็นเพราะมี
ธุรกิจร้านกาแฟรายใหญ่ๆ จากต่างประเทศเข้ามาลงทุนและกระตุ้นตลาดกาแฟให้ตื่นตัวเป็นอย่างมาก อีกทั้งกระแส
ความนิยมในการดื่มกาแฟของคนไทยเริ่มเปลี่ยนไป จากที่นิยมกาแฟส าเร็จรูปก็เลือกที่จะหันเข้าร้านกาแฟสดแทน ท าให้
ตลาดมีการแข่งขันกันค่อนข้างรุนแรง และมีผู้คนสนใจกันเป็นอย่างมาก เพราะเป็นกิจการที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ทุก
เพศ ทุกวัย และสามารถบริโภคได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

 

199



จากสภาพการแข่งขันทางการตลาดที่รุนแรงและความส าคัญข้างต้นของธุรกิจร้านกาแฟสดในอ าเภอเมือง 
โดยเฉพาะในจังหวัดขอนแก่นที่ยังมีการวิจัยในตลาดนี้น้อย ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะวิจัยพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้าน
กาแฟ โดยจะท าการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกร้านกาแฟในอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีปัจจัย
ต่างๆได้แก่ คุณภาพสินค้า คุณภาพการบริการความคุ้มค่า คุณค่าที่ได้รับ และการตัดสินใจซื้อ 

 
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s theory motivation) อับราฮัม มาสโลว์ (A.H.Maslow) ได้อธิบาย
แนวคิดเกี่ยวกับความต้องการและความพึงพอใจของมนุษย์ตามทฤษฎีแรงจูงใจว่า มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความต้องการ
อยู่เสมอ และยากมากที่มนุษย์จะมีความพึงพอใจสูงสุด ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ได้จัดล าดับความต้องการตาม
ความส าคัญ ดังนี ้(Maslow, p.58, 1962) 

ขั้นที่ 1 ความต้องการพื้นฐานทางกายภาพและชีวภาพ ความต้องการพื้นฐานทางกายภาพและชีวภาพนั้นเป็น
ความต้องการในระดับต่ าขั้นแรก เป็นความต้องการซึ่งจ าเป็นเพื่อการอยู่รอดคือ ความต้องการในการพักผ่อน อากาศ 
อุณหภูมิที่พอเหมาะ การขับถ่าย การเคลื่อนไหว เรื่องเพศ รวมตลอดถึงความต้องการในปัจจัยสี่คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม 
ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค  

ขั้นที่ 2 ความต้องการความปลอดภัยและความมั่นคง ส าหรับความต้องการที่จะมีความปลอดภัยและความ
มั่นคงนี้เป็นความต้องการที่ปรารถนาที่จะอยู่ห่างจากสิ่งที่เป็นภัยอันตรายทั้งปวงต่อชีวิตไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ โรคภัยไข้
เจ็บต่าง ๆ รวมตลอดจนถึงความไม่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  

ขั้นที่ 3 ความต้องการทางสังคม ความรักใคร่และความเป็นเจ้าของ ความต้องการทางสังคม ความต้องก าร
ความรักใคร่ และความรู้สึกเป็นเจ้าของนี้  

ขั้นที่ 4 ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องและเป็นที่ยอมรับ หมายถึง ความต้องการของบุคคลที่มีคุณค่าใน
สายตาของคนอ่ืน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสามารถท่ีแท้จริง ความส าเร็จ และความเคารพท่ีได้รับจากคนอ่ืน  

ขั้นที่ 5 ความต้องการที่จะประสบความส าเรจ็สงูสุดหรอืความตอ้งการประจักษ์ตน หมายถึงแนวโน้มของบุคคล
ที่จะเป็นอะไร หรืออยู่ในสถานภาพอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาเองมีศักยภาพจะเป็นได้ แนวโน้มนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นความ
ปรารถนาที่จะเป็นอย่างที่ตนเป็นมากขึ้น สูงข้ึน โดยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาสามารถจะเป็นได้ 

สาระพื้นฐานของทฤษฏี (Ajzen, 1991) 
1. พฤติกรรม (Behavior) ส่วนมากของบุคคลอยู่ภายใต้การควบคุมของเจตนาเชิงพฤติกรรม (Behavioral 

Intention) ที่จะท าหรือไม่ท าพฤติกรรมนั้นๆ 
2. เจตนาเชิงพฤติกรรม (Behavioral Intention) ได้รับอิทธิพลจากตัวก าหนด 3 ตัว คือ เจตคติต่อพฤติกรรม 

(Attitude toward the Behavior) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm) และการรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) 

  2.1 เจตคติต่อพฤติกรรม (Attitude toward the Behavior) เป็นการประเมินทางบวกหรือลบต่อ
การกระท านั้นๆ จัดได้ว่า เจตคติต่อพฤติกรรมเป็นปัจจัยส่วนบุคคล(Personal Factors) ถ้าบุคคลมีความเช่ือว่าการท า
พฤติกรรมใดแล้วจะได้รับผลทางบวก ก็จะมีแนวโน้มที่จะมีทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมนั้น ในทางตรงข้าม หากมีความเช่ือ
ว่าการท าพฤติกรรมนั้นแล้วจะได้รับผลในทางลบ ก็จะมีแนวโน้มที่จะมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อพฤติกรรมนั้น และเมื่อมีทัศนคติ
ทางบวกก็จะเกิดเจตนาหรือตั้งใจ (Intention) ที่จะแสดงพฤติกรรมนั้น 

  2.2 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm) เป็นการรับรู้ของบุคคลว่าคนอื่นๆ ที่มี
ความส าคัญส าหรับเขาต้องการหรือไม่ต้องการให้เขาท าพฤติกรรมนั้นๆ ถ้าบุคคลได้รับรู้ว่าคนที่มีความส าคัญต่อเขาได้ท า
พฤติกรรมนั้น หรือต้องการให้เขาท าพฤติกรรมนั้น ก็จะมีแนวโน้มที่จะคล้อยตามและท าตามด้วย 
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2.3 การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) เป็นการรับรู้ของ
บุคคลว่า เป็นการยากหรือง่ายที่จะท าพฤติกรรมนั้นๆ ถ้าบุคคลเช่ือว่า มีความสามารถที่จะกระท าพฤติกรรมใน
สภาพการณ์นั้นได้ และสามารถควบคุมให้เกิดผลดังตั้งใจ เขาก็มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมนั้น 

 
ทฤษฏีเกี่ยวกับด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

คุณภาพผลิตภัณฑ์ (Product Quality) เป็นการวัดประสิทธิผลของการทางานและความคงทนของผลิตภัณฑ์
เช่นอายุการใช้งานความประหยัดความมีมาตรฐานเป็นต้นการก าหนดคุณภาพของตราสินค้าสามารถแบ่งได้ 4 ระดับคือ
ต่ ากลางค่อนข้างสูงและสูงสามารถใช้กลยุทธ์ในการก าหนดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้ (ศิริวรรณเสรีรัตน์, 2552)  

1. กลยุทธ์การปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น (Quality Improvement Strategy) กลยุทธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้
ผลตอบแทนและส่วนครองตลาดสูงสุดโดยต้องลงทุนในการวิจัยและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ดีขึ้นเพื่อมียอดขายและ
ส่วนครองตลาดมากท่ีสุดและเป็นการยกระดับคุณภาพตราสินค้า 

2. กลยุทธ์การรักษาคุณภาพ (Quality Maintenance Strategy) เป็นการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้อยู่
ในระดับเดียวกันกับตอนที่ผลิตภัณฑ์ออกวางตลาดในครั้งแรกซึ่งส่วนมากจะคงคุณภาพไว้เว้นแต่จะมีปัญหาด้าน
ผลิตภัณฑ์เกิดขึ้น 

3. กลยุทธ์การลดคุณภาพ (Quality Adulteration Strategy) การลดคุณภาพผลิตภัณฑ์จะเกิดขึ้นเมื่อต้นทุน
การผลิตสูงขึ้นเพราะคาดว่าผู้ซื้อจะมองไม่เห็นถึงข้อแตกต่างหรือเป็นการต้องการลดราคาผลิตภัณฑ์และใช้วัตถุดิบราคา
ถูกแทนของเดิมการตัดสินใจใช้ทางเลือกใดต้องพิจารณาที่โอกาสอันก่อให้เกิดกาไรและยอดขายเพิ่มมากที่สุด 
 
ทฤษฎีคุณภาพการให้บริการ 

ส่วนแนวคิดพ้ืนฐานเรื่องคุณภาพการให้บริการ เป็นแนวคิดที่ได้รับการเสนอไว้โดยโครนินและเทเลอร์ (Cronin 
and Taylor 111, 2 ) ในทัศนะของนักวิชาการทั้งสองท่าน ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ เป็นเรื่องของการเปรียบเทียบ
ประสบการณ์ของผู้รับบริการได้รับบริการ กับความคาดหวังที่ผู้รับบริการนั้นมีในช่วงเวลาที่มารับบริการ และเป็นสิ่งที่
ช่วยให้สามารถวัดคุณภาพการให้บริการได้ ส่วนคุณภาพการให้บริการในมุมมองเชิงการตลาด คอร์ดับเปิ้ลสกี้ รัสท์ และ
ซาร์ฮอริก (Cordupleski, Rust, and Zahorik,1113) ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า คุณภาพการให้บริการ เป็นส่วนขยาย
ของบริการ กระบวนการบริการ และองค์กรที่ให้บริการ ที่สามารถตอบสนองหรือท าให้เกิดความพึงพอใจในความ
คาดหวังของบคุคล แนวคิดพ้ืนฐานที่มองคุณภาพการให้บริการผ่านกรอบการมองด้านความพึงพอใจต่อการให้บริการนี้ 
ได้รับการสนับสนุนจากนักวิชาการอีกท่านหนึ่งคือบิทเนอร์ (Bitner, 1992) ซึ่งอธิบายจากผลงานวิจัยที่ได้เคย
ท าการศึกษาไว้ว่า คุณภาพการให้บริการสามารถวัดโดยผ่านความพึงพอใจของผู้รับบริการได้  
 
คุณค่าที่รับรู้ด้านความคุ้มค่า (Perceived Value) 

Williams & Soutar (2009) กล่าวว่าคุณค่าที่รับรู้ด้านความคุ้มค่าคือการวัดมูลค่าทางอารมณ์มูลค่าทางสังคม
มูลค่าของเงินและมูลค่าความแปลกใหม่ 

Overby & Lee (2006) กล่าวว่าคุณค่าที่รับรู้ด้านความคุ้มค่าคือการตัดสินใจหรือการประเมินราคาของลูกค้า
ขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบการรับรู้ประโยชน์และค่าใช้จ่ายที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

Boksberger & Melsen (2011) กล่าวว่าคุณค่าที่รับรู้ด้านความคุ้มค่าคือการประเมินคุณค่าที่ถูกก้าหนดโดย
อารมณ์หรือความชอบและการประเมินมูลค่าทางสังคมของบุคคล 

Szymanski & Hernald (2001) กล่าวว่าคุณค่าที่รับรู้ด้านความคุ้มค่าคือคุณค่าภายในตัวผลิตภัณฑ์หรือ
บริการไม่ว่าจะเป็นสถานท่ีของผู้บริโภคหรือทุกสิ่งทุกอย่างท่ีผู้บริโภครู้คิดและรู้สึกกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

Zeithaml (1988) กล่าวว่าคุณค่าที่รับรู้ด้านความคุ้มค่าคือการประเมินโดยรวมของผู้บริโภคในอรรถประโยชน์
ของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ข้ึนอยู่กับการรับรู้ถึงสิ่งที่จะได้รับ 

Schechter (1984) กล่าวว่าคุณค่าที่รับรู้ด้านความคุ้มค่าประกอบด้วยความคุ้มค่าเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
ในรูปแบบประสบการณ์ของผู้บริโภค 
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Sayyed, Javad, Akbar, Reza & Hassan (2015) กล่าวว่าคุณค่าที่รับรู้ด้านความคุ้มค่ามีผลในเชิงบวกต่อ
ความพึงพอใจ 

Ryu, Lee & Kim (2012) กล่าวว่าจากการศึกษาพบว่าคุณค่าที่รับรู้ด้านความคุ้มค่ามีอิทธิพลเชิงบวกต่อความ
พึงพอใจของลูกค้า 

Chen & Chang (2012) กล่าวว่าจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าคุณคา่ที่รับรู้ดา้นความคุม้ค่าเป็นปัจจัยสา้คัญทั้ง
ในการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาวและยังมีผลกระทบต่อความไว้เนื้อเชื่อใจของลูกค้า 

Eid (2011) กล่าวว่าจากการวิจัยที่ผ่านมาพบว่ามีความสัมพันธ์ในเชิงบวกระหว่างคุณค่าที่รับรู้ด้านความคุ้มค่า
และความไว้เนื้อเชื่อใจของลูกค้า 

Lee, Jeon & Kim (2011) กล่าวว่าคุณค่าที่รับรู้ด้านความคุ้มค่าเป็นปัจจัยบ่งช้ีที่ส้าคัญของความพึงพอใจ 
Zhuang, Cumiskey, Xiao & Alford (2010) กล่าวว่าคุณค่าที่รับรู้ด้านความคุ้มค่าไม่เพียงแต่จะเป็นปัจจัยส้า

คัญในการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาวแต่ยังมีบทบาทส้าคัญในการส่งผลกระทบต่อความตั้งใจซื้อของลูกค้า 
Liao & Wu (2009) กล่าวว่าคุณค่าที่รับรู้ด้านความคุ้มค่ามีอิทธิพลในเชิงบวกต่อความไว้เนื้อเช่ือใจและน้าไปสู่

ความจงรักภักดีรวมทั้งการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเเละความเช่ือมั่นในบริษัท 
Billinton & Nie (2009) กล่าวว่ากลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทจะพัฒนาบนพื้นฐานของการสร้างคุณค่าที่

รับรู้ด้านความคุ้มค่าใหก้ับลูกค้า 
Kim, Zhao & Yang (2008) กล่าวว่าคุณค่าที่รับรู้ด้านความคุ้มค่ามีผลกระทบในเชิงบอกต่อความไว้เนื้อเชื่อใจ

และเป็นสิ่งส้าคัญที่มีอิทธิพลต่อความไว้เนื้อเชื่อใจของลูกค้า 
Chen & Tsai (2007) กล่าวว่าจากการศึกษาก่อนหน้านี้ได้รับการยอมรับว่าคุณค่าที่รับรู้ด้านความคุ้มค่าและ

ความพึงพอใจเป็นท่ีมาของความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 
แนวคิดทฤษฎีการตั้งใจซื้อ (Purchase Intention) 

Zeithaml, Berry and Parasuraman (1990) กล่าวว่าความตั้งใจซื้อเป็นการแสดงถึงการเลือกใช้สินค้าและ
บริการนั้นๆเป็นตัวเลือกแรกและกล่าวว่าความตั้งใจซื้อเป็นมิติหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีของลูกค้าโดยความ
จงรักภักดีประกอบด้วย 4 มิติ 

1. ความตั้งใจซื้อ (Purchase Intention) คือการที่ผู้บริโภคเลือกใช้สินค้าและบริการนั้นๆเป็นตัวเลือกแรกซึ่ง
สิ่งนี้สามารถสะท้อนถึงพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคได้ 

2. พฤติกรรมการบอกต่อ (Word of Mouth Communication) คือการที่ผู้บริโภคพูดถึงแต่เรื่องที่ดีเกี่ยวกับ
สินค้าและบริการรวมถึงแนะน าและกระตุ้นให้บุคคลอื่นเกิดความสนใจและมาใช้สินค้าและบริการนั้นซึ่งสามารถน ามา
วิเคราะห์ความจงรักภักดีของผู้บริโภคที่ได ้

3. ความอ่อนไหวต่อปัจจัยด้านราคา (Price Sensitivity) คือการที่ผู้บริโภคไม่มีปัญหาเมื่อมีการขึ้นราคาสินค้า
และบริการและผู้บริโภคย่อมจ่ายเงินท่ีสูงกว่าที่อ่ืนหากสินค้าและการบริการนั้นสามารถตอบสนองความพึงพอใจได้ 

4. พฤติกรรมการร้องเรียน (Complaining Behaviors) คือการที่ผู้บริโภคร้องเรียนเมื่อเกิดปัญหาอาจจะ
ร้องเรียนกับผู้ให้บริการบอกต่อคนอื่นหรือส่งเรื่องไปยังหนังสือพิมพ์ส่วนนี้เป็นการวัดถึงการตอบสนองต่อปัญหาของ
ผู้บริโภค 

ศิริวรรณเสรีรัตน์ (2542, หน้า 53) กล่าวว่าการตัดสินใจซื้อเป็นการตัดสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง
พร้อมกับด าเนินการเพื่อให้ได้ทางเลือกนั้นด้วยวิธีการลักษณะต่างๆการซื้อเป็นกระบวนการตัดสินใจซื้อเนื่องจากเป็นข้น
ตอนที่ผู้บริโภคลงมือกระท าการซื้อการซื้อมีองค์ประกอบที่ส าคัญคือ  1) การตั้งใจซื้อและ 2) การลงมือซื้อซึ่งเป็น
พฤติกรรมที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของสภาวะแวดล้อมและความแตกต่างในตัวผู้บริโภค 

Kolter and Armstrong (2002, p. 117) กล่าว่าผู้ซื้อทางธุรกิจมักจะเผชิญกับการตัดสินใจซื้อที่ซับซ้อน
มากกว่าการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคการซื้อมักเกี่ยวข้องกับเงินจ านวนมากต้องพิจารณาลักษณะทางเทคนิคและภาวะ
ทางเศรษฐกิจท่ีซับซ้อนรวมทั้งปฏิกิริยาโต้ตอบของบุคลต่างๆในองค์กรเนื่องจากการซื้อมีความซับซ้อนมากกว่าผู้ซื้อจะใช้
เวลาในการตัดสินใจนานกว่า 
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เสรีวงษ์มณฑา (2542, หน้า 185) กล่าวว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความเฉื่อยในการตัดสินใจซื้อเพราะว่าการที่
ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อนั้นเขาต้องเสี่ยงว่าสินค้าท่ีเขาซื้อนั้นจะดีเหมือนค าโฆษณาและมีคุณภาพคุ้มค่ากับราคาที่เขาจ่ายไป
หรือไม่ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะติดอยู่กับสินค้าที่ตัวเองมีความเคยชินดังนั้นสินค้าใหม่ๆที่จะน าเสนอตัวเองต่อผู้บริโภคนั้น
ต้องหาหนทางในการที่จะเร่งรัดให้ผู้บริโภคเปลี่ยนใจและตัดสินใจซื้อสินค้าของตัวเองวิธีการเร่งรัดการตัดสินใจซื้อสินค้า
ของผู้บริโภคมีหลายวิธีด้วยกันคือ 

1. สร้างความแตกต่าง (Differentiation) ถ้าสินค้าของเราไม่มีความแตกต่างจากสินค้าบริโภคล าบากแต่ถ้า
สินค้าเรานั้นมีความเด่นชัดการตัดสินใจของผู้บริโภคก็จะเร็วข้ึน 

2. ลดอัตราเสี่ยงในความรู้สึกของผู้บริโภค (Reduced Perceived Risk) ในการซื้อสินค้าแต่ละครั้งผู้บริโภคจะ
รู้สึกมีความเสี่ยงอยู่เสมอเราจึงต้องท าให้ผู้บริโภครู้สึกว่าความเสี่ยงของเขาไม่สูงนัก 

3. การสร้างสิ่งล่อใจ (Incentives) เป็นการท าท่ีเราท าการลดแลกแจกแถมเป็นการส่งเสริมการขายนั่นเอง 
ศิริวรรณเสรีรัตน์ (2538, หน้า 142) กล่าวว่าทัศนคติ (Attitude) หมายถึงความโน้มเอียงที่เรียนรู้เพื่อให้มี

พฤติกรรมที่สอดคล้องกับลักษณะที่พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
(Schiffman & Kanuk, 1994, p. 657) หรือหมายถึงการแสดงความรู้สึกภายในท่ีสะท้อนว่าบุคคลมีความโน้ม

เอียงพอใจหรือไม่พอใจต่อบางสิ่งเช่นตราสินค้าบริการร้านค้าปลีกเนื่องจากเป็นกระบวนการทางจิตวิทยาทัศนคติไม่
สามารถสังเกตเห็นได้โดยตรงแต่ต้องแสดงว่าบุคคลกล่าวถึงอะไรหรือท าอะไรมีดังนี้ 

1. ทัศนคติมีความโน้มเอียงจากการเรียนรู้ (Attitudes are a Learned Predisposition) มีการตกลงกันว่า
ทัศนคติมีการเรียนรู้กันได้เป็นทัศนคติเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้เป็นผลจากประสบการณ์โดนตรงเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ข้อมูลที่ได้จากบุคคลอื่นและเปิดรับจากสื่อมวลชน 

2. ทัศนคติไม่เปลี่ยนแปลง (Attitudes Have Consistency) ลักษณะทัศนคติคือความสอดคล้องกับพฤติกรรม
ที่แสดงออกแม้ว่าจะมีแนวโน้มคงท่ีแต่ทัศนคติไม่จ าเป็นต้องถาวรสามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

3. ทัศนคติเกิดขึ้นในแต่ละสถานการณ์ (Attitudes Occur within a Situation) ทัศนคติเกิดขึ้นภายใน
เหตุการณ์และถูกกระทบโดยสถานการณ์เหตุการณ์หรือโอกาสซึ่งมีลักษณะเฉพาะด้านเวลามีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์
ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรมสถานการณ์เฉพาะอย่างอาจเป็นสาเหตุให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับทัศนคติได ้

โมเดลทัศนคตินักจิตวิทยาได้สร้างโมเดลเพื่อศึกษาถึงโครงสร้างของทัศนคติเพื่อท าความเข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรมโมเดลทัศนคติที่ส าคัญหลายประการและแต่ละโมเดลมีทัศนคติที่แตกต่างกันเกี่ยวกับ
ส่วนประกอบของทัศนคติและวิธีการซึ่งส่วนต่างๆเหล่านี้มีการจัดหรือมีความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. โมเดลองค์ประกอบทัศนคติ 3 ประการ (Tri-component Attitude Model) หมายถึงโมเดลทัศนคติซึ่ง
ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 1) ส่วนของความเข้าใจ (Cognitive) หรือความรู้ (Knowledge) 2) ส่วนของความรู้สึก 
(Affective หรือ Feeling Learning) 3) ส่วนของพฤติกรรม(Cognitive หรือ Doing หรือ Behavior) 

1.1 ส่วนของความเข้าใจ (Cognitive Component) หมายถึงส่วนของโมเดลองค์ประกอบทัศนคติ3 
ประการซึ่งแสดงถึงความรู้ (Knowledge) การรับรู้ (Perception) และความเช่ือถือ (Beliefs) ซึ่งผู้บริโภคมีต่อความคิด
หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Schiffman & Kanuk, 2007,p. 236) ส่วนของความเข้าใจเป็นส่วนประกอบส่วนแรกซึ่งก็คือความรู้
และการรับรู้ที่ได้รับจากการประสมประสานกับประสบการณ์โดยตรงต่อทัศนคติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหลาย
แหล่งข้อมูลความรู้นี้และผลกระทบต่อการรับรู้จะก าหนดความเช่ือถือ (Beliefs) ซึ่งหมายถึงสภาพด้านจิตใจซึ่งสะท้อน
ความรู้เฉพาะอย่างของบุคคลและมีการประเมินเกี่ยวกับความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งก็คือการที่ผู้บริโภคมีทัศนคติต่อสิ่ง
หนึ่งคุณสมบัติของสิ่งหนึ่งหรือพฤติกรรมเฉพาะอย่างจะน าไปสู่ผลลัพธ์เฉพาะอย่าง 

1.2 ส่วนของความรู้สึกหมายถึงส่วนของโมเดลองค์ประกอบทัศนคติ 3 ประการซึ่งสะท้อนถึงอารมณ์
หรือความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีต่อความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งส่วนของอารมณ์และความรู้สึกมีการค้นพบโดยผู้ศึกษา
ผู้บริโภคซึ่งมีการประเมินผลเบื้องต้นโดยธรรมชาติซึ่งมีการค้นพบโดยการวิจัยผู้บริโภคซึ่งประเมินทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
โดยการให้คะแนนความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจดีหรือเลวเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย 
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ทักษะด้านอารมณ์ (Dimensions of Emotional States) เป็นสภาพที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ซึ่งส่งผลต่อ
การเกิดพฤติกรรมได้แก่ความสุขความเศร้าความอายความรังเกียจความกังวลความประหลาดใจเนื่องจากสภาพอารมณ์
จะสามารถเพิ่มประสบการณ์ด้านบวกหรือลบซึ่งประสบการณ์จะมีผลกระทบด้านจิตใจและวิธีซึ่งบุคคลปฏิบัติจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญที่นักการตลาดจะต้องพิจารณาทัศนะด้านอารมณ์ทัศนะด้านความรู้สึก (Dimensions of Feeling States) เป็น
สภาพความรู้สึกเชิงบวกและเชิงลบที่มีต่อบุคคลความคิดทัศนะความพอใจในชีวิตความเป็นอยู่  (Dimensions of 
Affective Well-being)ประกอบด้วย 2 ประการคือ 1) ความพอใจ (Pleasure) 2) การกระตุ้นเร้า (Arousal) 

1.3 ส่วนของพฤติกรรม (Cognitive Component หรือ Behavior หรือ Doing) หมายถึงส่วนของ
โมเดลองค์ประกอบทัศนคติ 3 ประการซึ่งสะท้อนถึงความน่าจะเป็นหรือแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยวิธีใด
วิธีหนึ่งต่อทัศนคติที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรืออาจหมายถึงความตั้งใจที่จะซื้อ (Intention to Buy) (Schiffman & Kanuk, 
2007, p. 237) จากความหมายนี้ส่วนของพฤติกรรมจะรวมถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นรวมทั้งพฤติกรรมและความตั้งใจซื้อ
ของผู้บริโภคด้วยคะแนนความตั้งใจของผู้ซื้อสามารถน าไปใช้เพื่อประเมินความน่าจะเป็นของการซื้อผลิตภัณฑ์ของ
ผู้บริโภคหรือพฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง 

2. โมเดลทัศนคติคุณสมบัติหลายประการ (Multi-attribute Attitude Models) หมายถึงโมเดลทัศนคติซึ่ง
ส ารวจส่วนประกอบของทัศนคติของผู้ริโภคในรูปของคุณสมบัติหรือความเช่ือถือในผลิตภัณฑ์ที่ได้เลือกสรร (Schiffman 
& Kanuk, 2007, p. 238) โมเดลนี้ช่วยผู้ศึกษาผู้บริโภคและผู้ปฏิบัติการทางการตลาดเพราะส ารวจทัศนคติในรูปของ
คุณสมบัติหรือความเช่ือถือที่ได้เลือกสรรมีการเปลี่ยนแปลงจ านวนมากของโมเดลทัศนคตินี้ซึ่งน าเสนอโดย  Martin 
Fishbein และคณะ (1985 อ้างถึงใน Schiffman & Kanuk, 2007, p. 238) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้หลายโมเดล
ในที่น้ีจะพิจารณา 3 โมเดลคือ 

1) โมเดลทัศนคติที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (The Attitude-toward-object Model)  
2) โมเดลทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรม (The Attitudetoward-behavior Model)  
3) โมเดลทฤษฎีการให้เหตุผล-การปฏิบัติ(Theory-of-responsed-action Model) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
2.1 โมเดลทัศนคติที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (The Attitude-toward-object Model) เป็นโมเดลที่เสนอทัศนคติ

ของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์หรือตราสินค้า (Schiffman & Kanuk, 2007,p. 238) โมเดลนี้เหมาะส าหรับการวัด
ทัศนคติที่มีต่อชนิดผลิตภัณฑ (บริการหรือตราสินคา้ใดสินคา้หนึ่ง) ตามโมเดลนี้ทัศนคตขิองผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์หรือ
ตราสินค้าเป็นหน้าท่ีหนึ่งของการมีอยู่ (หรือการขาด) และการประเมินผลความเช่ือถือที่มีต่อคุณสมบัติผลิตภัณฑ์เฉพาะ
อย่างกล่าวอีกแง่หนึ่งผู้บริโภคโดยทั่วไปมีความพึงพอใจต่อตราสินค้าซึ่งเขาเช่ือว่ามีคุณสมบัติที่เพียงพอซึ่งเขาประเมิน
เป็นบวกและมีทัศนคติไม่พึงพอใจต่อตราสินค้าท่ีเขารู้สึกว่าไม่พึงพอใจหรือคุณสมบัติเป็นลบ 

2.2 โมเดลทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง (The Attitude-toward Behavior Model) เป็นโมเดล
ที่เสนอทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อพฤติกรรมเฉพาะอย่าง (Schiffman & Kanuk, 2007, p. 238) จะเห็นว่าโมเดลนี้เป็น
ทัศนคติของบุคคลที่มีต่อพฤติกรรมหรือการกระท าในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแทนท่ีจะเป็นทัศนคติต่อสิ่งน้ันวิธีการจูงใจตามโมเดลนี้
ก็คือศึกษาถึงความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดต่อพฤติกรรมอย่างแท้จริง 

2.3 โมเดลทฤษฎีการให้เหตุผล-การปฏิบัติ (Theory-of-resoned-action Model) เป็นทฤษฎีความเข้าใจของ
ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ (Attitude) ความตั้งใจ (Intention) และพฤติกรรม (Behavior) (Schiffman &Kanuk, 
1994, p. 667) แสดงถึงการประสมประสานความเข้าใจของส่วนประกอบทัศนคติออกเป็นโครงสร้างที่ออกแบบการ
อธิบายที่ดีขึ้นและการคาดคะเนพฤติกรรมที่ดีขึ้น 
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สรุป 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ต่างๆที่

เกี่ยวข้องกับตัวแปร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. คุณภาพสินค้า (Product Quality) 
 2. คุณภาพการบริการ (Service Quality) 
 3. ความคุ้มค่า (Price / Value) 
 4. ความพึงพอใจของผู้บริโภค (Customer Satisfaction) 
 5. ความตั้งใจในการซื้อ (Behavioral Intention) 

คุณภาพสินค้า (Product Quality)ส าหรับผู้บริโภค สินค้าคุณภาพดีท าให้พวกเขาพึงพอใจได้ตามที่คาดหวังไว้ 
ซึ่งอาจดูเป็นสิ่งเล็กน้อย แต่กลับสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคได้เป็นอย่างมาก (Chowdhury,2005).  

คุณภาพสินค้าแบ่งออกเป็น(พิมพ์เพ็ญ, นิธิยา, 2560) 
 1. คุณภาพทางกายภาพ (Physical Quality) ขนาด รูปร่างต าหนิปริมาตร น้ าหนักสุทธิ  
 2. คุณภาพทางประสาทสัมผัส (Sensory Quality) เป็นคุณภาพสามารถรับรู้ได้ด้วยมนุษย์ โดยใช้การประเมิน
ทางประสาทสัมผัส (Sensory Evaluation) ซึ่งมีผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค เช่นลักษณะปรากฏที่ประเมินด้วย
สายตา (Appearance) เช่น สี ความสม่ าเสมอของสี และความผิดปกติของสี กลิ่นรสได้แก่ รสหวาน รสเปรี้ยว รสขม 
กลิ่นหอม กลิ่นหอม กลิ่นรสที่ผิดปกติ (Off-flavor) เช่น กลิ่นไหม้ กลิ่นหมัก กลิ่นหืน เนื้อสัมผัสเช่น ความแข็ง ความ
เหนียว ความกรอบ 
 3. คุณค่าทางโภชนาการ (Nutrition Value) หมายถึง ชนิดและปริมาณขององค์ประกอบทางเคมี ซึ่งมีผลต่อ
คุณค่าทางโภชนาการ การเก็บรักษา ปริมาณน้ า (Moisture Content)สารอาหารหลักที่ให้พลังงาน ได้แก่ น้ า 
คาร์โบไฮเดรต ใยอาหาร ไขมัน และ โปรตีนกรดอะมิโนท่ีจ าเป็นกรดไขมันท่ีจ าเป็น สารอาหารที่ไม่ให้พลังงานได้แก่เกลือ
แร่ วิตามิน และสารให้กลิ่นรส 
 4. คุณภาพทางจุลินทรีย์ หมายถึง ชนิดและปริมาณของจุลินทรีย์ ได้แก่ แบคทีเรีย ยีสต์ รา โคลิฟอร์ม 
(Coliform) จุลินทรีย์ก่อโรค (Pathogen) ที่มีอยู่ในอาหาร ซึ่งมีผลต่อการเสื่อมเสีย (Microbial Spoilage) ช้ีถึง
สุขลักษณะของการผลิตอาหารและอาจน าสู่เป็นอันตรายในอาหาร (Biological Hazard) 
 5. ความปลอดภัยต่อการบริโภค (Safety) หมายถึง อันตรายทางเคมี (Chemical Hazard) ได้แก่ สารพิษตาม
ธรรมชาติ โลหะหนักวัตถุอันตรายทางการเกษตร สารพิษจากเช้ือรา (Microtoxin) อันตรายทางชีวภาพ (Biological 
Hazard) การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ก่อโรค (Pathogen) และอันตรายทางกายภาพ 

คุณภาพสินค้า หมายถึง คุณภาพของการออกแบบและความสอดคล้องในการด าเนินงาน ที่จะน ามาซึ่งความ
ภาคภูมิใจแก่เจ้าของผลงาน (Deming, 1140) 

จากการศึกษาความหมายของคุณภาพที่ผู้เ ช่ียวชาญกล่าวมา จะเห็นว่าคุณภาพเป็นค าที่มีความหมาย
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่เสมอ อย่างไรก็ดี สามารถสรุปความสอดคล้องของความหมายได้ 3 ด้าน คือ 

1. การเป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อก าหนด 
2. การสร้างความพอใจให้ลูกค้า 
3. ด้านต้นทุนการด าเนินงานท่ีเหมาะสม 
ดังนั้น อาจจะกล่าวได้ว่า คุณภาพ หมายถึง การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามข้อก าหนดที่ต้องการ 

โดยสินค้านั้นสร้างความพอใจให้กับลูกค้า และมีต้นทุนการด าเนินงานที่เหมาะสมได้เปรียบคู่แข่งขัน ลูกค้ามีความพึง
พอใจ และยอมจ่ายตามราคาเพื่อซื้อความพอใจน้ัน 

คุณภาพการบริการ (Service Quality)จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่ามีงานวิจัยหลายๆเรื่องได้ใช้
คุณภาพบริการ (Service Quality) ในการวัดคุณภาพบริการที่รับรู้ได้ (Perceived Service Quality) ซึ่งตัววัดนี้วัดจาก
ส่วนต่างของการบริการที่ลูกค้าคาดหวังกับการบริการที่ลูกค้าได้รับจริง มีผู้ให้ความหมายของค าว่า“บริการ” ไว้แตกต่าง
กัน ดังนี ้
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การบริการ คือ กระบวนการส่งมอบสินค้าที่ไม่มีตัวตนของธุรกิจให้กับผู้บริโภค โดยสินค้านั้นจะต้องตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการจนน าไปสู่ความพึงพอใจ สามารถพิจารณาความส าคัญ ได้ดังนี้ (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ , 
2547) 

1. กิจกรรมของกระบวนการส่งมอบ (Delivery Activity) หมายถึง การด าเนินการหรือการกระท า 
(Performance) ใดๆ ของธุรกิจให้บริการอันเป็นผลให้ผู้รับบริการ ได้รับการตอบสนองตรงตามความต้องการ 

2. สินค้าไม่มีตัวตน (Intangible Goods) หมายถึง “การบริการ” ซึ่งเกิดจากกิจกรรมของกระบวนการส่งมอบ 
3. ความพึงพอใจ (Customer Satisfaction) หมายถึง การที่ลูกค้าได้รับการบริการที่สามารถตอบสนองความ

ต้องการ 
การบริการ (Services) เป็นกิจกรรมผลประโยชน์หรือความพึงพอใจที่สนองความต้องการแก่ลูกค้า 

ตัวอย่างเช่น โรงเรียน โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล โรงแรม ฯลฯ 
การจัดประเภทของธุรกิจบริการ สามารถจัดประเภทได้ 4 ประเภท คือ 
1. ผู้ซื้อเป็นเจ้าของสินค้า และน าสินค้าไปขอรับบริการจากผู้ขาย เช่น บริการซ่อมรถ 
2. ผู้ขายเป็นเจ้าของสินค้าและขายบริการให้กับผู้ซื้อ เช่น บริการเครื่องถ่ายเอกสาร 
3. เป็นการซื้อบริการและมีสินค้าควบมาด้วย เช่น ร้านอาหาร 
4. เป็นการซื้อบริการโดยไม่มีตัวสินค้าเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ธนาคาร สถาบันนวดแผนโบราณ คลินิกท าฟัน 

จิตแพทย์ สถาบันลดน้ าหนัก (ศิริวรรณ และคณะ, 2546) 
ข้อสรุป จากแนวความคิดดังกล่าวข้างต้น สรุปความหมายของการให้บริการได้ว่า การบริการเป็นกระบวนการ

ด าเนินการของธุรกิจที่มีการเกี่ยวข้องและถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญของธุรกิจในการส่งมอบสินค้าที่จับต้องไม่ได้และไม่
สามารถครอบครองได้เหมือนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ซึ่งจะต้องตอบสนองความต้องการให้กับผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความพึง
พอใจสูงสุดและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 

คุณค่าที่ได้รับ (Price / Value)ในการมอบความคุ้มค่าให้กับลูกค้า ต้องพิจารณาจากสิ่งที่สามารถมอบให้กับ
ลูกค้าท้ังหมด เช่นความเอาใจใส่ การบริการของบริกร คุณค่าได้รับจากสินค้า สิ่งเพิ่มเติมอื่นๆที่เหนือกว่าคู่แข่ง รวมถึง
ความคุ้มค่าด้านราคา (Doyle,2000)  

คุณค่า/คุณประโยชน์ท่ีลูกค้าได้รับ (Total Customer Value) ประกอบด้วย ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากคุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑ์ (Product Value) เช่น ความปลอดภัย คุณภาพ เป็นต้น ผลประโยชน์จากการให้บริการ (Service 
Value) เช่น ความรวดเร็ว การจัดส่ง เป็นต้น ผลประโยชน์จากบุคลากร (Personal Value) เช่น ความสามารถในการ
ท างาน ความสุภาพเรียบร้อย ความซื่อสัตย์ เป็นต้น ผลประโยชน์จากภาพลักษณ์ ( Image Value) ผลประโยชน์ที่มอบ
ให้กับลูกค้าทางด้านจิตใจ เช่น ได้รับการยอมรับจากกลุ่มคนในสังคมเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นั้น 

คุณค่าที่ลูกค้าได้รับนั้นเกิดขึ้นจากผลต่างระหว่างคุณค่าทั้งหมดที่ลูกค้าได้เมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมดที่จ่ายไป 
คุณค่าทั้งหมด (Total Customer Value) หมายถึง ประโยชน์ทั้งมวลที่ลูกค้าคาดหวังจากการใช้สินค้าและบริการ 
ต้นทุนท้ังหมด (Total Customer Cost) หมายถึง ต้นทุนท้ังหมดที่ลูกค้าคาดว่าจะต้องจ่ายไปเพื่อในการให้ได้สินค้ามาใช้ 
เริ่มตั้งแต่การหาข้อมูลการให้ได้มาของสินค้า ต้นทุนขณะที่ใช้สินค้า/บริการ จนถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นเพื่อขจัดซากสินค้านั้น 
ๆ การตัดสินใจของผู้บริโภคนั้นจะประเมินจากค่าความแตกต่างของคุณค่าทั้งหมดหักด้วยต้นทุนทั้งหมด ถ้าค่าต่างกันยิ่ง
มากถือว่าคุณค่าที่ได้รับมีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับค่าที่ต่างกันน้อย หรืออีกนัยหนึ่งอาจกล่าวในรูปของสัดส่วนที่เกิดขึ้น
ระหว่างคุณค่าทั้งหมดเมื่อเทียบกับต้นทุนที่จ่ายValue คือ คุณค่าที่ลูกค้าได้รับจากผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กร โดย
เน้นที่การเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้า ในด้านการสร้างคุณค่าให้ลูกค้า (Buyer Value) นั้น มีหลายประเภท เช่น 

การตัดสินใจซื้อ (Behavioral Intention)พฤติกรรมการซื้อของผู้บรโิภคจะแสดงออกมาเมื่อมีสิ่งกระตุ้นหรือสิ่ง
เร้า นักการตลาดจะใช้ส่วนผสมทางการตลาดเป็นตัวกระตุ้นความรู้สึกนึกคิดภายในจิตใจของผู้ซื้อเพื่อให้ตอบสนองคือ
การตัดสินใจซื้อ แต่ในกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคยังได้รับอิทธิพลจากปัจจัยอื่น ๆ อีกหลายประการ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ (เพ็ญศรี เขมะสุวรรณ, 151-158, 2553) 
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1. ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Culture Factors) เกิดจากการที่คนส่วนใหญ่ปฏิบัติตามวัฒนธรรมที่ได้เรียนรู้และ
ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วัฒนธรรมจะมีผลกระทบต่อความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม ความเช่ือและวิธี
ปฏิบัติตนในสังคม จนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในคนยึดถือและปฏิบัติตาม วัฒนธรรมจึงกลายเป็นตัวก าหนด
พฤติกรรมของคนและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค เมื่อนักการตลาดเลือกตลาดใดเป็นตลาดเป้าหมายแล้ว
ต้องศึกษาและเข้าใจถึงวัฒนธรรมของตลาดเป้าหมายนั้น ๆ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับวัฒนธรรมทางสังคมของตลาด
เป้าหมายนั้น สามารถหาแนวทางวิธีการเข้าถึงและตอบสนองต่อผู้บริโภคในแต่ละวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

2. ปัจจัยด้านสังคม (Social Factors) ได้แก่ 
3. ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสิน ใจซื้อที่มาจากตัวตน

ของผู้ซื้อ ประกอบด้วย 
4. ปัจจัยด้านจิตวิทยา (Psychological factors) ปัจจัยด้านจิตวิทยาที่มีผลต่อกระบวนการการตัดสินใจซื้อ

ของผู้บริโภค ได้แก่ การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ทัศนคติ และความเชื่อ 
 

อภิปรายผล 
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกชพงษ์ หอม

ดอก (2558:บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคกาแฟสด : กรณีศึกษาใน
เขตพื้นท่ีจังหวัดแพร่ ผลการศึกษาพบว่าผู้บริโภคกาแฟสดส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.30 เพศชาย ร้อยละ 41.80 
ส่วนใหญ่มีอายุ 20-30 ปี ร้อยละ 21.00 รองลงมาอายุ 31.40 ปี ร้อยละ 26.30 โดยภาพรวมผู้บริโภคมีระดับการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคกาแฟสด ในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อันดับแรก คือ ส่วนประสมทางกายภาพของร้านกาแฟสด รองลงมา คือส่วนประสม
ด้านพนักงานผู้ให้บริการในร้านกาแฟสด ส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์กาแฟสด ส่วนประสมด้านราคากาแฟสด 
ส่วนประสมด้านกระบวนการให้บริการในร้านกาแฟสด ส่วนประสมด้านการส่งเสริมการขายของร้านกาแฟสดและส่วน
ประสมด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายกาแฟสด ตามล าดับ 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพของปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกร้านกาแฟสดในอ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น ผลจากการศึกษาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินคุณภาพของปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกร้านกาแฟสดในอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ในภาพรวม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกชพงษ์ หอมดอก (2558) ได้ท าการศึกษา
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคกาแฟสด : กรณีศึกษาในเขตพื้นท่ีจังหวัดแพร่ ผลการศึกษาพบว่า 
โดยภาพรวมผู้บริโภคมีระดับการตัดสินใจเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตั ดสินใจบริโภคกาแฟสด ใน
เขตพื้นที่จังหวัดแพร่ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อันดับแรก คือ ส่วนประสมทางกายภาพของร้าน
กาแฟสด รองลงมา คือส่วนประสมด้านพนักงานผู้ให้บริการในร้านกาแฟสด ส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์กาแฟ
สด ส่วนประสมด้านราคากาแฟสด ส่วนประสมด้านกระบวนการให้บริการในร้านกาแฟสด ส่วนประสมด้านการส่งเสริม
การขายของร้านกาแฟสดและส่วนประสมด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายกาแฟสด ตามล าดับ และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของพิชญาภร ลาหล้าเลิศ (2558) ได้ท าการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคกาแฟสด
ในเขตพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยว ฝั่งทะเลอ่าวไทย จากการศึกษาพบว่าทั้ง 7 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านที่
มากที่สุด คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด รองลงมา คือ ด้านราคา ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคคลและด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ตามล าดับ  

3. ข้อมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกร้านกาแฟสดในอ าเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น ผลจากการศึกษาในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกร้านกาแฟสดในอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยสถิติที่น ามาใช้ในการเปรียบเทียบ
นั้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกชพงษ์ หอมดอก (2558:หน้า 134) ได้ท าการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสินใจบริโภคกาแฟสด : กรณีศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ ผลการศึกษาสรุปว่าผู้บริโภคจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล ด้านการศึกษาต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคกาแฟสด ในเขตพื้นท่ีจังหวัดแพร่ โดยรวมและรายด้านแตกต่าง
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กันและสอดคล้องกับงานวิจัยของพิชญาภร ลาหล้าเลิศ (2558) ได้ท าการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้บริโภคกาแฟสดในเขตพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยว ฝั่งทะเลอ่าวไทย จากการศึกษาพบว่าประชากรกลุ่มวัย
ท างานท่ีมีระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ของผู้บริโภคกาแฟสดในเขตพื้นท่ีจังหวัดท่องเที่ยว ฝั่งทะเลอ่าวไทย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ดี ด้วยความกรุณาเป็นอย่างดียิ่ง จากอาจารย์ ดร.นพดล พันธุ์พานิช อาจารย์
ที่ปรึกษาที่ได้กรุณาอนุเคราะห์ข้อเสนอแนะ ตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดีตลอดมา ผู้วิจัย
รู้สึกซาบซึ้งและต้องขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกๆ ท่าน โดยเฉพาะอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ที่ได้ให้ความรู้และประสบการณท์ี่เป็นประโยชน์ อีกทั้ง ให้การสนับสนุนและร่วมเป็นก าลงัใจให้กับ
ผู้วิจัย 

ขอกราบขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ที่ได้กรุณาตอบแบบสอบถาม เพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
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ประเทศไทยยุคใหม่กับสงัคมไร้เงินสด 
 

New generation of Thailand with Cashless Society 
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Mr.Tawatchai Khrongtham 
ผศ.ดร.พภัสสรณ์ วรภัทรถิระกุล 

บทคัดย่อ 

 ท่ีผ่านมา คนในสังคมมีความคุ้นเคยกับการใช้เงินสดในการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะ       
กลุ่มร้านค้า เพราะม่ันใจว่าได้รับเงินสดอย่างแน่นอน แต่ปัจจุบันท่ีโลกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีการทําธุรกรรมทาง 
การเงินมีรูปแบบท่ีเปลี่ยนไป การใช้เทคโนโลยีทางการเงินหรือ Application ทางการเงินท่ีเปิดให้บริการมากมายหลาย
รูปแบบนั้น ทําให้เกิดความสะดวกสบายปลอดภัยมากกว่าการใช้เงินสด ในอนาคตความสําคัญของเงินสดในอนาคตจะลด
น้อยลงและจะถูกแทนท่ีโดยการใช้คอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมในการทําธุรกรรมทางการเงินแทน ซ่ึงปัจจุบันหลายๆ 
ประเทศรวมถึงประเทศไทยเริ่มจะมีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเงินสดไปสู่สังคมไร้เงินสดโดยการใช้ระบบบัตรเครดิตและ
บัตรเดบิตหรือการบริการการเงินอิเล็กทรอนิกส์ในการใช้จ่ายชําระค่าสินค้าและบริการในชีวิตประจําวัน และล่าสุด
ประเทศไทยได้นําโครงการพร้อมเพย์เข้ามาอํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรมมากย่ิงข้ึนเพราะสามารถช่วยลดต้นทุน
ค่าธรรมเนียมการโอนและสามารถอํานวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้บริการเพ่ือเป็นการรองรับการเติบโตของ          
e-Commerce ได้เปน็อย่างดี และเม่ือระบบพร้อมเพย์เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากขึ้น เทคโนโลยีเข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของชีวิต สังคมไร้เงินสดในประเทศไทยคงเป็นเรื่องไม่ไกลตัวเกินไปที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองสําหรับการ
เรียนรู้ให้ทันต่อสถานการณ์ท่ีกําลังจะเกิดข้ึนในอนาคตอันใกล้นี้ 

คําสําคัญ : พร้อมเพย์, สังคมไร้เงนิสด 

ABSTRACT 

 In the past, people in the society are familiar with the use of cash to spend in daily life. 
Especially the group of shops because they are sure to receive cash. But nowadays, the world is 
driven by the technology of financial transaction has changed. The use of financial technology or 
financial applications are available in many forms. Make it more convenient than cash. In the future, 
the importance of future cash will diminish and will be replaced by the use of computers and 
telecommunications in financial transactions instead. Nowadays, many countries, including Thailand, 
are changing from cash society to cashless society by using credit and debit card or electronic money 
services to pay for goods and services on daily living. Recently, Thailand has introduced Prompt Pay 
to facilitate more transactions as it can help reduce the cost of transfer fees and facilitate the use of 
the service to support the growth of e- Commerce. And when the Prompt Pay system starts to play a 
great1er role in daily life. Technology is part of life. The cashless society in Thailand is not so far away 
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as we have to change ourselves for learning to keep pace with the situation that is going to happen in 
the near future.2 

Keyword (s) : Prompt Pay, Cashless Society 

บทนํา 
 ปัจจุบัน ประเทศไทยกําลังเตรียมตัวเข้าสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) โดยมีระบบพร้อมเพย์ (Prompt 
Pay) เป็นตัวนําร่อง ระบบพร้อมเพย์ (Prompt Pay) คือการทําธุรกรรมทางการเงินแบบใหม่ท่ีจะช่วยให้เราโอนเงินและ
รับโอนเงินจากคนอื่นได้สะดวกข้ึน เพราะรู้เพียงแค่เบอร์โทรศัพท์มือถือหรือเลขประจําตัวประชาชนก็สามารถโอนเงิน   
ให้กันได้ทันที โดยไม่ต้องมีเลขบัญชีธนาคาร และสําหรับประเทศไทยนั้นมีแนวโน้มของการเป็น Cashless Society อย่าง
เห็นได้ชัด เนื่องจากประเทศไทยมีกฎหมายธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์เป็นประเทศแรก ๆ ในแถบอาเซียน มีการ
นําแม่บทกฎหมาย e-Commerce Law ของสหประชาชาติมาปรับใช้และร่างเป็นกฎหมายของประเทศไทยชื่อว่า 
พระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการประกาศใช้คร้ังแรกในปี พ.ศ. 2544 โดยเป็นกฎหมายที่รองรับการ
ทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีผลทางกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการประกอบธุรกรรมใด ๆ ทางออนไลน์ ตลอดจน
ข้อความยืนยันการซ้ือขายทางอีเมล์ ไลน์ หรือข้อความอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ นั้นให้สามารถใช้เป็นหลักฐานในทางกฎหมาย
ได้ 
 ดังนั้นในหลายภาคส่วนจึงมีความพยายามส่งเสริมและสนับสนุนการเป็น Cashless Society มาเป็นระยะ
เวลานานแล้ว ไม่ว่าจะเป็น e-Payment จากค่ายโทรศัพท์มือถือ หรือ e-Payment ท่ีมาในรูปแบบของบัตรโดยสารและ
สิ่งท่ีเป็นการเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญ่ล่าสุดอีกสิ่งหนึ่งก็คือ การพัฒนาระบบพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ของรัฐบาล ซ่ึงถือเป็น
ความท้าทายในการดําเนินการภายในระยะเวลาอันสั้นและยังเป็นหนึ่งในจิ๊กซอว์ท่ีจะมารองรับการเป็น Cashless 
Society ของประเทศไทยในอนาคต 
 มีงานวิจัย ๆ หลายเรื่อง ระบุว่าการท่ีสังคมเปล่ียนเป็น Cashless Society ก็มีข้อดีไม่น้อยเหมือนกัน เพราะ 
ทําให้คนเราสามารถจับจ่ายใช้สอยง่ายมากข้ึนมีผลช่วยผลักดันเศรษฐกิจต่อได้ และช่วยทําให้เศรษฐกิจเติบโต อีกอย่าง 
Cashless Society ยังช่วยลดต้นทุนจากท่ีไม่ต้องมีการพิมพ์เงินบริหารเงินสดในระบบด้วยซ่ึงค่าใช้จ่ายก็ไม่ใช่น้อย
เหมือนกันในเร่ืองการจัดการเงินท้ังธนบัตรและเหรียญท่ีเราใช้อยู่ทุกวัน เม่ือมีการใช้จ่ายมากข้ึนรัฐบาลก็จะเก็บภาษีได้
มากขึ้น รัฐบาลก็จะมีเงินไปลงทุนพัฒนาประเทศช่วยให้เศรษฐกิจหมุนต่อได้อีกและท่ีดีกว่านั้นก็คือ รัฐบาลจะสามารถเก็บ
ภาษีได้ดีมากขึ้นท้ังเรื่องภาษีร้านค้าออนไลน์ท่ีเป็นประเด็นว่ารัฐบาลจะตามเก็บยังไงให้ครบ และที่ดีกว่านั้นคือเราอาจจะ
ไม่ต้องคอยย่ืนภาษีหรือคํานวณภาษีเอง เราอาจจะมีแค่หน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องเท่านั้น 
 Cashless Society ไม่ได้มีแต่ข้อดีเพียงอย่างเดียว ข้อเสียก็มีอยู่เหมือนกัน เพราะว่าไม่มีระบบไหนบนโลกท่ีไม่
สามารถถูกเจาะข้อมูลได้ เรื่องนี้ก็ยังต้องเป็นการบ้านท่ีต้องพัฒนาระบบกันต่อไปแต่เชื่อว่ายังไงแล้วก็น่าจะมีแผนการ
รับมือ และข้อเสียท่ีน่าเป็นห่วงอีกอย่างหนึ่งคือการท่ีประชาชนจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น อาจจะทําให้ประชาชนประสบ
ปัญหาเร่ืองการออมเงิน และเป็นการเพ่ิมภาระหนี้สินหนักกว่าท่ีเป็นอยู่อย่างในปัจจุบัน รัฐบาลอาจจะต้องวางแผนการ
ออมเงินภาคบังคับให้เข้มงวดข้ึนและมากข้ึน เพ่ือแก้ไขปัญหาตรงนี้ 

เนื้อหา 
 หากย้อนไปเม่ือ 10 – 20 ปีท่ีผ่านมา ประเทศไทยยังถือว่ามีการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างน้อย 
ด้วยอินเทอร์เน็ตท่ีเริ่มเข้ามาในช่วง พ.ศ. 2538 ในช่วงเวลาน้ันความเร็วของระบบยังรองรับการทําธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ไม่มากนัก รวมถึงเร่ืองของความปลอดภัยยังน้อยอยู่ การใช้อินเทอร์เน็ตในสมัยนั้นจึงเป็นเร่ืองของ 
Lifestyle เป็นส่วนใหญ่เม่ือเทียบกับในปัจจุบันท่ีมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากข้ึนอย่างเห็นได้ชัดเนื่องมาจากการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Internet) ซ่ึงกลายมาเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของบ้านเรา และพฤติกรรมการใช้
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โซเซียลมีเดีย (Social Media) ของคนไทยมีผลต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตท่ีเพ่ิมมากย่ิงข้ึนเป็นทวีคูณท่ีไม่ได้จํากัดอยู่แค่ใน
หมู่วัยรุ่นอีกต่อไป แต่ยังขยายไปถึงกลุ่มผู้ใหญ่ (Baby Boomer) ท่ีเข้ามาใช้งานในโลกโซเซียลมากขึ้นด้วยและนั่นย่อม
หมายถึงการทําธุรกรรมออนไลน์ท่ีเพิ่มมากข้ึนเช่นกัน 
 ท้ังนี้ ปัจจัยท่ีทําให้การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมข้ึน ประการแรกคือ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและการใช้งาน
ท่ีเพ่ิมข้ึน และประการท่ีสองคือ การขยายตัวทางการลงทุนในธุรกิจ e-Commerce ในประเทศไทยจากทั้งในและ
ต่างประเทศ ซ่ึงพบว่าคนไทยในช่วง Gen X จะมีการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์สูงสุด โดยมีการซ้ือขายสินค้าออนไลน์และ
การทําธุรกิจและธุรกรรมออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ ในขณะท่ีกลุ่ม Baby Boomer นั้นพบว่ามีการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
เพ่ิมมากข้ึนด้วยเช่นกันโดยเฉพาะการซ้ือต๋ัวเคร่ืองบิน โรงแรมท่ีพักต่าง ๆ สําหรับการเดินทางและท่องเท่ียว 
 การเปล่ียนแปลงเข้าสู่ Cashless Society 
 เม่ือเทคโนโลยีเปลี่ยน ความต้องการของผู้บริโภคเปล่ียน ผู้ให้บริการจึงจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย    
ในยุคไร้พรมแดนท่ีผู้บริโภคสามารถซ้ือ – ขาย สินค้าได้ทุกท่ีทุกเวลาท่ีต้องการ ปัจจุบันสถาบันการเงินต่าง ๆ รวมไปถึง  
ผู้ให้บริการเริ่มเข้ามาในตลาดออนไลน์มากข้ึนเพ่ือรองรับความต้องการของผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในรูปแบบของ 
Internet banking, การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (สําหรับการโอนเงินครั้งละมาก ๆ), การใช้บัตรแทนเงินสด ตลอดจน
การให้บริการในรูปแบบของ e-Money โดยเฉพาะ e-Money นี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญสําหรับธุรกรรมออนไลน์และ   
e-Commerce เลยก็ว่าได้ โดยเราพบว่า e-Money มีการเติบโตรวดเร็วมาก และมีอัตราการเติบโตสะสม (CAGR) จาก
ช่วงปี 2553 – 2558 สูงสุดถึง 31% และในปี 2558 เติบโตสูงถึง 21% สูงท่ีสุดเม่ือเทียบกับรูปแบบของการทําธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์รูปแบบอ่ืน 
 จากการเปลี่ยนแปลงจากกระแสดิจิทัล (Wave of Digital Disruptive) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ไม่ว่าจะเป็นการ
เปลี่ยนผ่านจากการผลิตสื่อในรูปแบบเทปและซีดีเร่ิมเปลี่ยนไปเป็นดิจิทัล การเพ่ิมจํานวนข้ึนของสื่อออนไลน์ต่าง ๆ    
จากส่ิงพิมพ์ไปสู่ดิจิทัลในช่วง พ.ศ. 2548 หรือแม้กระทั่งการค่อย ๆประกาศปิดตัวของสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ในปัจจุบัน
อินเทอร์เน็ตล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยท่ีเปลี่ยนแปลงโลกไปอย่างส้ินเชิง ส่งผลไปถึงวงการการเงินท่ีเร่ิมมีการเปลี่ยนแปลง 
จากในรูปแบบการใช้เงินกระดาษไปสู่เงินอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ซ่ึงเห็นได้ชัดเจนในปัจจุบันและคาดว่าประเทศไทยจะ  
เข้าสู่ยุค Cashless Society หรือยุคสังคมไร้เงินสดในช่วงหลังปี พ.ศ. 2563 ในท่ีสุด และสําหรับประเทศท่ีมีนโยบาย 
Cashless Society อย่างเต็มตัว เช่น ประเทศสวีเดนท่ีเป็นประเทศแรกในสหภาพยุโรปท่ีได้ประกาศเลิกใช้เงินสด       
ท้ังประเทศและหันไปใช้ระบบการเงินแบบดิจิทัลเข้ามาทดแทนเป็น Cashless Society อย่างเต็มตัว โดยท่ีมากกว่าครึ่ง
ของสาขาธนาคารเอกชนในสวีเดนได้เลิกรับบริการฝากถอนเงินสด อีกท้ังไม่สามารถใช้เงินสดซ้ือแม้แต่ตั๋วรถไฟใต้ดินใน
กรุงสตอกโฮล์มเมืองหลวงของประเทศได้อีกต่อไป ก็ถือเป็นตัวอย่างของ Cashless Society ได้เป็นอย่างดี 
 ประเทศสวีเดนเป็นประเทศแรกท่ีเกิด Cashless Society สามารถเป็นแรงกระเพ่ือมในระดับโลกได้ และน่าจะ
ไปถึง Cashless Society มากท่ีสุด ส่วนจีนจะเป็นประเทศแรกท่ีจะไปถึง Cashless Society ในเอเชีย และสิงคโปร์เป็น
ประเทศท่ีสองในเอเชีย 
 ในระดับโลกการใช้เงินสดยังสูงอยู่ระดับ 85% ประเทศสหรัฐอเมริกามีการผสมใช้ Digital Payment เข้ามา
มากขึ้น ส่วนประเทศไทยยังมีสัดส่วนในการใช้ Digital Payment แค่ 2% ยังน้อยมาก บางประเทศมีการประกาศหยุดใช้
ธนบัตรเพราะต้องการต่อต้านคอรัปชั่นเพราะส่วนใหญ่การคอรัปชั่นจะมีการเก็บธนบัตรไว้ท่ีบ้าน 
 ส่วนท่ีอินเดีย มีความจริงจังในการทํา Cashless Society ถึงขนาดตั้งหน่วยงาน Cashless India เป็นโครงการ
ใหญ่ของรัฐบาลเพ่ือทํา Digital และจัดนวัตกรรมทุกอย่างเกี่ยวกับ Digital Payment ทุกรูปแบบ หลังจากที่ประกาศ 
หยุดใช้ธนบัตร 500 และ 1,000 รูปี ก็มีการใช้ E-Wallet เพ่ิมข้ึนจาก 2 ล้านเป็น 5 ล้าน transaction ภายใน 1 เดือน  
มีการใช้สิทธิประโยชน์มากทั้งร้านค้า และผู้บริโภค 
 ส่วนในประเทศจีน มี WeChat Pay และ Alipay เป็นแพลตฟอร์มท่ีมีชื่อเสียง มีผลสํารวจออกมาว่าคนจีน    
ใช้เงินสด 20% เท่านั้น นอกน้ันใช้ Mobile Payment หมด ธุรกรรมการเงิน Digital ในจีนมากกว่าอเมริกา 50 เท่า  
แล้ว Payment กลายเป็นการใช้ชีวิตประจําวันของคนจีนไปแล้ว 
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 พร้อมเพย์ (Prompt Pay) และความพร้อมของประเทศไทยในการเป็น Cashless Society 
 โครงการพร้อมเพย์ (Prompt Pay) เป็นหนึ่งในแผนแม่บท National e-Payment ของชาติ เพ่ือผลักดัน
ประเทศเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลไร้เงินสด (Cashless Society) โดยระบบพร้อมเพย์ เริ่มเปิดใช้งานแล้วในปัจจุบัน     
“พร้อมเพย์” นี้จะเข้ามาช่วยลดต้นทุนค่าธรรมเนียมการโอนให้ถูกลงพร้อมท้ังอํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรม   
มากย่ิงข้ึน ซ่ึงแน่นอนว่าจะสามารถรองรับการเติบโตของ e-Commerce ได้เป็นอย่างดี ท้ังนี้แผนแม่บท National      
e-Payment ของภาครัฐนั้นยังมีในเรื่องของการขยายเคร่ืองรับชําระบัตร การพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีและใบกํากับ
ภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการจ่ายเงินของภาครัฐให้เป็นรูปแบบ e-Payment ซ่ึงจะเป็นกําลังสําคัญในการ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจให้เกิดประสิทธิภาพในอนาคตต่อไป 
 และคงต้องบอกว่าในโลกนี้ไม่มีความปลอดภัย 100% แต่เราสามารถลดความเสี่ยงให้น้อยท่ีสุดได้สําหรับ      
ในปัจจุบันนั้นการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ถือว่ามีความปลอดภัยมากกว่าออฟไลน์ เนื่องจากการถือเงินสดนั้นมี 
ความเส่ียงค่อนข้างมากด้านความปลอดภัย ในขณะท่ีการทําธุรกรรมออนไลน์จะมี protocol รองรับมากมายเพ่ือยืนยัน
การทําธุรกรรมน้ัน ๆ ซ่ึงมีการใช้กันมานานและพัฒนาระบบเพ่ือลดช่องว่างและเพ่ิมความปลอดภัยมากย่ิงข้ึน และอีก 
ส่วนหน่ึงเชื่อว่าผู้ใช้มีความเข้าใจในการใช้งานเพ่ิมมากข้ึน เช่น การต้ังรหัส ควรตั้งให้มีความยากในการคาดเดาเพื่อ
ป้องกันการโจรกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ประเทศอ่ืน ๆ เช่น สหรัฐอเมริกาท่ีมีนโยบายลดการใช้รหัสผ่านโดยจะใช้รูปแบบ
การยืนยันตัวตนอย่างอ่ืนแทน เช่น การใช้ลายน้ิวมือ ตา เสียงเฉพาะของบุคคล หรือการใช้ OTP (One Time 
Password) เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 หากต้องการท่ีจะได้รับประโยชน์จาก Cashless society ให้ได้มากท่ีสุด ไทยต้องบรรลุเงื่อนไข 2 ข้อให้ได้ คือ
เงื่อนไขแรกการปฏิรูปโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวข้อง ตามการประมาณการในปี 2556 โดย Tufts University และ 
MasterCard Worldwide ในขณะที่สิงคโปร์อยู่ในลําดับท่ี 1 ไทยอยู่ในลําดับท่ี 35 จาก 50 ของการจัดอันดับ Digital 
Evolution Index (DEI) หรือการวัดความพร้อมโดยรวมของประเทศต่อ Cashless Society การจัดอันดับนี้บ่งบอกถึง
ความไม่พร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานไทยต่อการนําประเทศเข้าสู่ Cashless Society ซ่ึงบ่งชี้ถึงความจําเป็นในการ      
ยกเคร่ืองและปรับปรุงระบบการชําระเงินท้ังหมดท่ัวประเทศเพ่ือท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพและลดแรงเสียดทานในระบบด้วย
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีศักยภาพจะช่วยให้มีการใช้งาน e-Payment เพ่ิมมากข้ึนและ e-Payment นั้นส่งผลดีต่อ 
GDP โดยประเทศท่ีมีความพร้อมต่อการเข้าสู่ Cashless Society มากกว่าก็จะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง
มากกว่าเช่นกัน รัฐบาลไทยจึงจําเป็นท่ีจะต้องริเร่ิมลงมือปฏิรูปโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวข้อง โดยโครงการแรกคือ บริการ
โอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม่ “พร้อมเพย์ (Prompt Pay)” ซ่ึงเป็นเพียง 1 ใน 5 โครงการของธนาคารแห่ง     
ประเทศไทยและกระทรวงการคลังท่ีมีเป้าหมายเพ่ือท่ีจะปรับปรุงเครือข่ายการชําระเงินให้ทันสมัย อีกท้ังโครงการต่อ ๆ 
ไป เช่น การขยายเคร่ืองรับชําระบัตรกําลังได้รับการวางแผนเพื่อท่ีจะเริ่มดําเนินการในอนาคตอันใกล้ต่อไป เงื่อนไขท่ีสอง
คือ การเพ่ิมความนิยมของระบบ e-Payment ในสังคมไทย ความต้องการของผู้คนในการใช้เงินสดในชีวิตประจําวัน
อุปสรรคทางสังคมนี้เกิดข้ึนมาจากความกลัวการร่ัวไหลของข้อมูลส่วนตัวและความไม่ม่ันใจในระบบความปลอดภัยของ 
e-Payment โดยรวมผู้คนบางส่วนปฏิเสธท่ีจะเปลี่ยนไปใช้การชําระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือเดบิตเพราะว่าความเคยชิน 
ในการถือเงินสดท่ีทําให้ผู้คนเหล่านั้นรู้สึกอุ่นใจมากกว่า เงินสดยังเพ่ิมความเป็นส่วนตัวเนื่องจากการเคล่ือนไหวของเงินสด
ไม่มีการบันทึกข้อมูลไว้จึงไม่สามารถติดตามการใช้งานได้ ทําให้รอดพ้นจากการตรวจตราโดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐซ่ึงส่งผล  
ไปถึงเศรษฐกิจใต้ดินผิดกฎหมายท่ีมีมูลค่าถึง 10% ของ GDP ในสหรัฐฯ ท่ีมีการใช้เงินสดอย่างกว้างขวางในการทํา
ธุรกรรมเพ่ือป้องกันการตรวจตราโดยรัฐบาลความกังวลในด้านความปลอดภัยและความกลัวการสูญเสียความเป็นส่วนตัว
นี้ทําให้เกิดการไม่ยินยอมในการยกเลิกการใช้เงินสดนั่นเอง 
 หากประเทศไทยเข้าสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) เต็มตัวแล้ว จึงนําไปสู่คําถามท่ีว่าหากทุกคนเปลี่ยน
พฤติกรรมมาใช้จ่ายผ่าน e-Payment และมีความเห็นว่าในอนาคตไม่จําเป็นท่ีจะต้องถือเงินสดไว้กับตัวอีกแล้ว มัน
หมายความว่าอย่างไร? ธุรกิจประเภทไหนจะเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบจากพฤติกรรมนี้ ? โดยในท่ีนี้ ขอต้ังสมมติฐาน
ว่าระบบ e-Payment มีการเก็บข้อมูลต่าง ๆ อย่างปลอดภัย โปร่งใส ยากต่อการโดน Hack และท่ีสําคัญ คือ Smart 
Phone ไม่ได้มีการเสียหาย สูญหาย หรือแบตเตอร่ีหมดระหว่างการใช้งาน  
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 1. ธุรกิจค้าปลีก 
ปัจจุบันร้านสะดวกซ้ือหลายเจ้าคงเจอปัญหาตอนท่ีทําสรุปยอดเงินรายวันแล้วพบว่ามีเงินสดไม่ครบตาม

จํานวนยอดขายท่ีอยู่ในระบบ ซ่ึงอาจจะเกิดจากการทอนเงินผิด หรือมีการแอบยักยอกจากพนักงานเกิดข้ึน ในอนาคต 
ปัญหาส่วนนี้จะถูกแก้ไขให้หมดไปได้ นอกจากจะได้จํานวนเงินครบแล้ว ร้านสะดวกซ้ือเหล่านี้ ยังสามารถทราบถึง
พฤติกรรมของลูกค้าท่ีเข้ามาซ้ือของในร้านของตัวเอง และสามารถเห็นได้เลยว่า สินค้าตัวไหนขายดีในช่วงไหนอย่างไร 
โดยมีความไวในการรับรู้และวิเคราะห์ข้อมูลมากข้ึน เรียกได้ว่ากลุ่มค้าปลีกได้รับผลในแง่ดีจากพฤติกรรมน้ี 
 2. กลุ่มธนาคาร 

สิ่งท่ีเห็นชัดอย่างหนึ่งก็คือว่า ยอดเงินฝากท่ีควรจะอยู่ในบัญชีของธนาคาร บางส่วนจะถูกแบ่งออกไปอยู่ใน
ระบบของกลุ่ม e-Payment ยกตัวอย่างเช่น Tencent บริษัทไอทียักษ์จากจีนเจ้าของ Application WeChat หลายคน
อาจจะทราบแล้วว่า WeChat ไม่ได้เป็นแค่ Application สําหรับพูดคุยเท่านั้น แต่ยังมีฟังก์ชัน WeChat Pay ซ่ึงเป็น   
e-Payment ในการชําระเงินค่าสินค้าและบริการ ผ่านการสแกน QR Code หากมองดูกระแสเงินสดท่ีอยู่ในมือ
ของ Tencent ก็จะรู้สึกตกใจมาก เพราะเขามีเงินสดในมือมากถึง 5.4 หม่ืนล้านหยวน ดูแบบน้ีแล้วก็เห็นสภาวะการ
แข่งขันของกลุ่มธนาคาร ท่ีนับวันมีแต่จะร้อนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ สําหรับประเทศไทยเอง ในตอนนี้ก็เห็นบางธนาคาร
ปรับตัวจับมือกับ Alipay ไปบ้างแล้ว 
 3. กลุ่มโทรคมนาคมแบบไร้สาย 

ซ่ึงเป็นกลไกสําคัญท่ีทําให้เกิดการชําระเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ หากไม่มีอินเตอร์เน็ต สิ่งท่ีกล่าวมา
ท้ังหมดในข้างต้นนั้นก็คงจะสูญเปล่า แถมพ่วงด้วยการมาของยุค IoT (Internet of Things) ด้วยแล้ว ก็ย่ิงทําให้มองเห็น
แนวโน้มความต้องการใช้บริการในธุรกิจบรอดแบรนด์อินเตอร์เน็ตมากย่ิงข้ึน 
 Cashless Society มีข้อดีอย่างไรบ้าง ? 
 1. ถ้าเงินสดหายไป สิ่งท่ีลดลงคือ เรื่องอาชญากรรม อัตราการปล้นธนาคารหรือปล้นตู้เอทีเอ็มจะลดลง 
 2. ลดความเหลื่อมล้ํา เพราะคนจะเข้าถึงการเงินได้ง่ายข้ึน แต่ก่อนคนทําร้านอาหาร ทําธุรกิจ จะขอกู้เงินเพ่ิม
ไปขยายสาขา แต่ธนาคารไม่ให้กู้เพราะไม่มีท่ีมาของเงิน แต่ในอนาคตจะมีการ Scan QR Code จะเห็นข้อมูล
transaction การเงิน จะรู้ว่ารายจ่าย รายรับเป็นอย่างไร เอ้ือเรื่องเครดิตการเงิน 
 3. มีประสิทธิภาพในการเก็บภาษีดีขึ้นเพราะ e-Payment ทําให้ธุรกรรมการเงินทุกอย่างสามารถตรวจสอบ
บัญชีย้อนหลังได้ 
 4. สะดวกในการใช้จ่าย ขึ้นมอเตอร์ไซด์ หรือร้านค้าจ่ายเงินได้ดีขึ้น 
 Cashless Society มีข้อเสียอย่างไรบ้าง ? 
 1. ความปลอดภัย หลายคนกังวลว่าทางรัฐจะสามารถมอนิเตอร์เรื่องภาษีได้หมด 
 2. การออมทรัพย์ ในอนาคตถ้าไม่มีเงินสด เงินท่ีฝากจะเป็นเงินดิจิทัล อีกหน่อยดอกเบี้ยน้อยลง ทําให้ต้องเอา
เงินออกไปทําอย่างอ่ืน ไปลงทุนอย่างอ่ืน ท่ีได้ผลประโยชน์มากกว่า ทําให้การบริโภคดีขึ้น 
 3. หลายคนจะคิดว่ามีการเสียสิทธ์ิของตนเอง อย่างคนในต่างจังหวัดท่ีอาจจะมองว่ามีการใช้ QR Code ใน
กรุงเทพฯ เรื่องนี้เคยเกิดท่ีประเทศอินเดียท่ีประกาศงดใช้ธนบัตร 500 และ 1,000 รูปี คนรู้สึกว่าเสียสิทธ์ิต้องไปต่อแถว
แลกคืน คนจะรู้สึกว่าลิดรอนสิทธ์ิ 
 4. เรื่องความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ เพราะท่ีผ่านมามีเรื่องของการ Hack ข้อมูล 

สรุป 
 การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าสู่ Cashless Society ในอนาคต รัฐบาลไทยไม่เพียงแต่ต้อง
ยกระดับและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมสมรรถภาพ รัฐบาลยังจําเป็นต้องก้าวข้าม
ข้อจํากัดทางสังคมด้านการปฏิรูปโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวข้องและการเพ่ิมความนิยมของระบบ e-Payment ท่ียัง      
กีดขวางการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ยุค e-Payment ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้ประเทศจะมีเครือข่ายท่ีทันสมัยก็ตาม 
ข้อจํากัดข้างต้นก็ยังสามารถยับย้ังการพัฒนาของ Cashless Society ได้ ซ่ึงประเทศไทยจะได้รับรู้ถึงประโยชน์สูงสุดของ 
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Cashless Society ได้ก็ต่อเม่ือประเทศก้าวข้ามข้อจํากัดดังกล่าวได้นั่นเอง ดังนั้น Cashless Society จึงเป็นเรื่องใกล้ตัว
ท่ีทุกคนควรให้ความสนใจ และปรับตัวให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีกําลังเกิดข้ึน 
กิตติกรรมประกาศ 
 บทความวิชาการนี้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ด้วยดีเพราะได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ในหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ท่ีได้อนุเคราะห์ให้คําปรึกษา ท่ีอํานวยความสะดวกตลอดจนให้คําปรึกษา ขอขอบคุณ
ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้อง ทําให้บทความวิชาการน้ีมีความสมบูรณ์
มากย่ิงข้ึน จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
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LOCAL GOVERNMENT AND IMPLEMENTATION OF LOCAL  
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บทคัดย่อ 

แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนของการนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือแก้ไขปัญหา และ
ความต้องการของท้องถ่ิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกท่ีท่ัวประเทศจะต้องมีวิธีในการทํางาน เพราะเป็นปัจจัย
หลักท่ีทําให้การบริหารงานในหน่วยงานมีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนาปรับปรุงสภาพการทํางานได้ ท่ีสําคัญ
บุคลากรต้องมีการพัฒนาด้วยการฝึกอบรมช่วยให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีการพัฒนาในเร่ืองการทํางาน มี
ความก้าวหน้าและประสบผลสําเร็จในด้านการบริหารต่อไป 

คําสําคัญ :  แผนพัฒนา ท้องถ่ิน องค์กรภาครัฐ 
 

ABSTRACT 
 

The three-year development plan It is a plan for the implementation of a strategic plan 
for development. To fix And local needs Every local government must have a way to work. This 
is the main factor that makes the administration of the unit effective. And can improve the 
working condition. Most importantly, personnel need to be developed by training to help the 
subdistrict administration develop in the workplace. Progress and success in the management. 

 
Keyword (s) : Development plan, local, government organization 
 
 

 

 

                                                            
1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
2 อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
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บทนํา 

การปกครองท้องถ่ินเป็นรูปแบบการปกครองท่ีเกิดจากระบบการกระจายอํานาจการปกครองจากรัฐบาล
ไปยังท้องถ่ิน ให้สามารถดําเนินกิจการใดๆ ได้ตามขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนด การปกครองท้องถ่ินมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการจัดบริการสาธารณะให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่าง แท้จริงนอกจากนั้น การปกครองท้องถ่ินยังเป็นสถาบันท่ีให้ประชาชนได้เรียนรู้หลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย การปกครองท้องถิ่นเป็นผลมาจากความคิดของหลักการกระจายอํานาจการปกครองสู่องค์กรท้องถิ่น
ของประเทศไทยเร่ิมมาต้ังแต่ปี 2475 ซ่ึงรัฐบาลในแต่ละยุคสมัยต่างก็ให้ความสําคัญโดยการกําหนดและดําเนินการ
ตามนโยบายเพ่ือให้มีการกระจายอํานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตลอดมาจนกระทั้งปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ.2550 ได้กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับการกระจายอํานาจให้ท้องถ่ินคือ 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นและประชาชนได้รับการบริการสาธารณะอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 

การวางแผนถือเป็นกลไกสําคัญประการหนึ่งท่ีจะการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายในเร่ืองการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถ่ิน โดยการปฏิบัติการตาม
แผนงานที่ได้กําหนดต้องมีการบริหารจัดการท่ีดี มีความโปร่งใสและพร้อมท่ีจะได้รับการตรวจสอบจากท้ังภาค
ประชาชนและหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีกําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงแสดงถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอและนโยบายในการพัฒนาท้องถ่ิน การดําเนินงานพัฒนาทางด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานถือว่าเป็นสิ่งท่ีอํานวยความสะดวกให้กับประชาชนในท้องถ่ิน โดยตอบสนองและแก้ไขปัญหาในการ
ดํารงชีวิตได้โดยตรงท้ังในเร่ืองไฟฟ้า น้ําสําหรับการอุปโภคบริโภค ถนนสําหรับการคมนาคม ทุกเร่ืองล้วนมี
ความสําคัญและเป็นปัจจัยในการดํารงชีวิตประจําวัน  

 
เนื้อหา 

แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนา 
ตามแนวคิดการบริหารท่ีนําวิชาความรู้หรือนําวิชาการด้านการจัดการ (Scientific Managernent) มาใช้

ในหน่วยงานของ เฟรดเดอริค วินสโลว์ เทเลอร์ (Frederick Winslow Taylor) ซ่ึงตีพิมพ์เป็นผลงานเรื่อง The 
Principle of Scientific Management ในปี ค.ศ.1915 (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2549 : 94) เทเลอร์ ได้กล่าวถึง
ผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการ ซ่ึงอยู่ในโครงสร้างระดับบนของหน่วยงาน โดยฝ่ายจัดการนั้นได้ใช้อํานาจหน้าท่ีท่ีเน้นปัจจัย
ทางวัตถุโดยเฉพาะ “วิธีการทํางาน” ซ่ึงเรียกว่า วิธีการท่ีดีท่ีสุด (one best way) และถือว่าเป็น “ปัจจัยหลัก” ท่ีทํา
ให้การบริหารในหน่วยงานมีประสิทธิภาพ ประหยัด รวดเร็ว และสร้างผลกําไรให้แก่หน่วยงานส่วนปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น 
บุคลากร หรือ คนงาน เคร่ืองจักร และวัตถุดิบถือว่าเป็น “ปัจจัยรอง” หรือปัจจัยประกอบในการทํางาน วิธีการท่ีดี
ท่ีสุดมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

ในหน่วยงานประกอบด้วยงานหลายส่วนเลือกเฉพาะงานส่วนท่ีสําคัญและจําเป็นไว้ งานส่วนท่ีไม่สําคัญ
หรือไม่จําเป็นให้ยกเลิกไป จากนั้นจึงนํางานส่วนท่ีสําคัญและจําเป็นแต่ละส่วนมาศึกษาค้นคว้าหรือทดลองเพ่ือหา
วิธกีารปฏิบัติงานท่ีดีท่ีสุดเพียงวิธีเดียว 

การศึกษาค้นคว้าหรือทดลองดังกล่าว อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยข้ันตอนท่ีสําคัญ โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
1. การทดลอง 
2. การบันทึกเปน็ลายลักษณ์อักษร 
3. การวิเคราะห์การปฏิบัติงาน และการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
4. การคัดเลือก เพ่ือให้ได้คนงานที่เหมาะสมกับงาน 
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5. การฝึกอบรมเพ่ือให้คนงานปฏิบัติงานได้ถูกวิธี เพ่ือให้คนงานเห็นถึงปัจจัยหรือสิ่งจูงใจท้ังท่ีเป็นเงินเช่น
สวัสดิการท่ีจะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ รวมตลอดถึงการเตรียมตัวเพ่ือให้พร้อมก่อนลงมือปฏิบัติงาน 

6. การจูงใจงานด้วยระบบค่าจ้างแบบจูงใจ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเงิน เช่น ถ้าคนงานสามารถปฏิบัติงานได้
เกิดมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีกําหนดไว้ จะได้รับค่าจ้างเพิ่ม โดยควรได้รับค่าจ้างเพิ่มประมาณร้อยละ 30 ขึ้นไป 

ทุกข้ันตอนต้องดําเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีได้กําหนดไว้ และต้องสอดคล้องกันเป็นระบบ 
วิธีการทํางาน ถือว่าเป็นปัจจัยหลักท่ีทําให้การบริหารงานในหน่วยงานมีประสิทธิภาพ และสามารถ

พัฒนาปรับปรุงสภาพการทํางานได้ 
การปรับปรุงงาน 
กิตติยา คัมภีร์ นักพัฒนาระบบราชการ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบราชการสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ “กพร” (2546 อ้างถึงใน ธนพรรณ ธานี, 2549 : 25) ได้อธิบายแนวทางหลักของการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงไว้ ดังน้ี 

1.การออกแบบกระบวนงานใหม่ เป็นการปรับปรุงงาน  
2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร คือ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรซ่ึงการจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยยึด

หลักสมรรถนะ เช่น การสรรหาและเลือกสรรการฝึกอบรมและพัฒนาการบริหารผลงานหรือการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและค่าตอบแทน สมรรถนะของข้าราชการพลเรือนประกอบด้วย สมรรถนะหลัก ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
การบริการท่ีดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ จริยธรรม ความร่วมแรง ร่วมใจ และสมรรถนะกลุ่มงาน ได้แก่ 
การวางแผนและการจัดระบบงาน การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ภาวะผู้นํา ศักยภาพเพ่ือทําการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ 
การควบคุมตนเอง และการให้อํานาจผู้อ่ืน เป็นต้น 

หลักของการบริหารการเปลี่ยนแปลง เป็นแนวทางการพัฒนางานท่ีเร่ิมจากการออกแบบกระบวนงาน
ใหม่เพ่ือปรับปรุงงาน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

หลักของการจัดการความรู้ 
วิจารณ์ พาณิช (2547 อ้างถึงอิงมาจาก ธนพรรณ ธานี, 2549 : 49) ได้อธิบายหลักการสําคัญ 4 

ประการ ได้แก่ 
1. ให้คนหลากหลายทักษะ หลากหลายวิธีคิด ทํางานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ การจัดการความรู้ท่ีมีพลัง

ต้องทําโดยคนท่ีมีพ้ืนฐานแตกต่างกัน มีความเชื่อหรือวิธีคิดแตกต่างกัน (แต่มีจุดรวมพลัง คือ มีเป้าหมายอยู่ท่ีงาน
ด้วยกัน) ถ้ากลุ่มท่ีดําเนินการจัดการความรู้ความแตกต่างหลากหลาย (Heterogeneity) มีคุณค่ามากกว่าความ
เหมือน (Homogeneity) 

2. ร่วมกันพัฒนาวิธีทํางานในรูปแบบใหม่ ๆ เพ่ือบรรลุประสิทธิภาพผลท่ีกําหนดไว้ หรือบรรลุ
ประสิทธิผลท่ีกําหนดไว้หรือฝันว่าจะได้ในการจัดการสมัยใหม่ ๆ ประสิทธิผลประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ประเภท 
คือ 

2.1 การตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) ซ่ึงอาจเป็นความต้องการของลูกค้า ความ
ต้องการของสังคม หรือความต้องการท่ีกําหนดโดยผู้บริหารองค์การ 

2.2 นวัตกรรม (innovation) ซ่ึงอาจเป็นนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หรือวิธีการใหม่ ๆ ก็ได้ 
2.3 ขีดความสามารถ (competency) ขององค์การ 
2.4 ประสิทธิภาพ (efficiency) 

3. การทดลองและเรียนรู้ เนื่องจากกิจกรรมการจัดการความรู้เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ ซ่ึงหมายความว่า
ต้องคิดแบบ “หลุดโลก” จึงต้องมีวิธีดึงกลับมาสู่ความเป็นจริงในโลก หรือในสังคมโดยการทดลองทําเพียงน้อย ๆ ซ่ึง
ถ้าล้มเหลวก็ก่อผลเสียหายไม่มากนัก ถ้าได้ผลไม่ดีก็ยกเลิกความคิดนั้น ถ้าได้ผลดีจึงขยายการทดลองเป็นทํามากข้ึน
จนในท่ีสุดขยายเป็นวิธีทํางานแบบใหม่หรือได้ best practices ใหม่นั่นเอง 

4. นําเข้าความรู้ จากภายนอกอย่างเหมาะสม โดยต้องถือว่าความรู้จากภายนอกยังเป็นความรู้ท่ียัง 
“ดิบ” อยู่ต้องเอามาทําให้ “สุก” ให้พร้อมใช้ในบริบทของเรา โดยการเติมความรู้เชิงบริบทลงไป 
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การดําเนินการจัดการความรู้ ตามหลักการและกระบวนการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องช่วยให้การ
พัฒนางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทันต่อกระแสการเปล่ียนแปลงในอนาคตได้อย่างเป็นดี 

การพัฒนาบุคลากร 
ประโยชน์ท่ีเห็นได้ชัดจากการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร (อุทัย เลาห วิเชียร, 2549 : 219) ก็คือ 
1. ช่วยให้พนักงานเสียเวลาน้อยลงในการหาความรู้หรือทักษะ ในการปฏิบัติ พนักงานส่วนใหญ่ต้องการ

ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน เช่น ตําแหน่งบุคลากรต้องการความรู้ทางการบริหารบุคคล กฎหมายและทักษะ
ในการปฏิบัติงานอาจต้องใช้เวลานานในการศึกษาด้วยตนเองและทดลองปฏิบัติงานเพ่ือหาหนทางท่ีถูกต้อง ซ่ึงย่อม
ต้องใช้เวลานานกว่าจะคลําหาทิศทางท่ีถูกต้อง ดังนั้น หากมีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรก็อาจจะใช้เวลา 1 
เดือนก็สามารถจะใช้ทํางานได้ และสั่งสมหาประสบการณ์ต่อไปหลังจากนั้นก็นํามาฝึกอบรมอีกนานวันเข้าพนักงาน
คนนั้นก็จะมีความรู้ และประสบการณ์ทางการบริหารบุคคลแม้ว่าปริญญาขั้นพ้ืนฐานจะไม่ใช่ผู้ท่ีศึกษาทางวิชาการ
บริหาร 

2. การฝึกอบรมไม่ใช่แต่จะมีประโยชน์กับผู้ ท่ีก่อนเข้ามาปฏิบัติงานซ่ึงเรียกว่าฝึกอบรมก่อนการ
ประจําการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรยังมีประโยชน์ท่ีจะปรับปรุงวิธีการทํางานหรือการเพิ่มผลผลิตในงานท่ี
กําลังปฏิบัติ ซ่ึงเรียกว่า ฝึกอบรมระหว่างประจําการตัวอย่างเช่น ผลผลิตตํ่ากว่าจํานวนมาตรฐานท่ีกําหนด ก็อาจจะ
ช่วยด้วยการฝึกอบรมหรือพนักงานประเมินผล โครงการไม่ได้ก็อาจใช้การฝึกอบรมระหว่างประจําการช่วยเสริมได้ 

3. การฝึกอบรมสามารถช่วยเสริมสร้างค่านิยม และทัศนคติเกี่ยวกับการปฏิบัติ ค่านิยมและทัศนคติเป็น
เรื่องท่ีมีความสําคัญและยากแก่การให้หรือเปลี่ยนการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบส่วนรวมเม่ือเข้าทํางานในธนาคารอาจ
เห็นว่าธนาคารเป็นองค์การประเภทเอารัดเอาเปรียบในเร่ืองดอกเบี้ยอาจมองธนาคารหรือหน่วยงานท่ีปฏิบัติงานใน
สายตาท่ีไม่ยอมรับ อาจทําให้การทํางานได้ไม่เต็มท่ี ในบางกรณีดังกล่าว การฝึกอบรมให้เข้าใจถึงลักษณะของงาน
ธนาคาร ธนาคารกับการพัฒนาประเทศและการเสริมสร้างค่านิยมและทัศนคติท่ีเอ้ืออํานวยต่อธุรกิจของธนาคารจึง
ควรอบรมควบคู่กันไปการฝึกอบรมในด้านการเปลี่ยนแปลงค่านิยมและทัศนคติจึงมีความจําเป็นอย่างย่ิง 

4. ปัญหาในการบริหารงานท่ีมักจะพบเสมอในองค์กรสามารถจะลดลงหรือแก้ไขได้ด้วยการฝึกอบรม 
การทํางานล่าช้า ขาดประสิทธิภาพ มาสาย เปลี่ยนงาน ขาดงาน ขวัญกําลังใจต่ํา ความสูญเสีย สามารถจะแก้ไขได้
ด้วยการฝึกอบรม 

5. ในบางครั้งการฝึกอบรมมีลักษณะใกล้เคียงกับการให้การศึกษาเช่น ในสมัยท่ีมหาวิทยาลัยยังมีสาขา
การศึกษา ไม่หลากหลายเหมือนในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าทางการมักจะจัดต้ังโรงเรียนเพ่ือผลิตคนให้มีคุณสมบัติตามท่ี
ต้องการ เช่น โรงเรียนรถไฟ โรงเรียนไปรษณีย์ โรงเรียนท่ีดิน หรือ โรงเรียนชลประทาน เป็นต้น 

การพัฒนาบุคลากร ด้วยการฝึกอบรมช่วยให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีการพัฒนาในเรื่องการทํางาน มี
ความก้าวหน้าและประสบผลสําเร็จในด้านการบริหาร 

การพัฒนาองค์การ 
การพัฒนาองค์การ (อุทัย เลาหวิเชียร, 2549 : 141) ก็คือแนวคิดและเทคนิคท่ี นักทฤษฎีองค์การใช้

สําหรับการท่ีจะให้ทรัพยากรเก่ียวกับคนและแรงงานบรรลุเป้าหมายขององค์การขณะเดียวกันก็ให้รักษาไว้ซ่ึง
องค์การที่มีชีวิตชีวา โดยที่สมาชิกในองค์การพอใจ การมีความเจริญเติบโตภายในจิตใจเพ่ือนําไปสู่การมีความคิด
ริเร่ิม ภาวะสร้างสรรค์ และการบรรลุความพึงพอใจท่ีได้ปฏิบัติตนเต็มตามศักยภาพ จะเห็นได้ว่าการพัฒนาองค์การ
เป็นท้ังแนวคิดซ่ึงมีการศึกษาเพ่ิมองค์ความรู้ ขณะเดียวกันก็เป็นเทคนิคการพฤติกรรมศาสตร์ท่ีจะเปลี่ยนความเชื่อ
ทัศนคติ ค่านิยม และโครงสร้างขององค์การให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม 

แนวความคิดหลักของ Fayol คือ หลักการบริหารงาน 14 หลักการ (Principle of Management) ท่ี
เขาเห็นว่านักบริหารจะต้องมีหลักการบางอย่างใช้เป็นหลักในการบริหารได้เป็นการท่ัวไปดังนี้ (สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ
,2551: 93-94) ซ่ึงอธิบายไว้ดังต่อไปนี้ 

1. การแบ่งงานกนัทํา (Division of work) เป็นการแบ่งงานกันทําตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของแต่
ละคน 

220



2. อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) อํานาจหน้าท่ีเป็นสิทธิท่ีจะออก
คําสั่งตามความรับผิดชอบ 

3. เอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command) คือผู้ใต้บังคับบัญชาควรรับคําสั่งจาก
ผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวหลักการนี้จะช่วยขจัดความขัดแย้งระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได้ 

4. เอกภาพในการอํานวยการ (Unity of Direction) หมายถึง การท่ีมีแผนงานเดียวมีผู้บังคับบัญชาคน
เดียวกันรับผิดชอบต่อกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน 

5. การรวมอํานาจ (Centralization) ความเหมาะสมระหว่างการรวมอํานาจและการกระจายอํานาจใน
องค์การ ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และลักษณะขององค์การท่ีเป็นอยู่ 

6. ระเบียบวินัย (Discipline) หมายถึง การยอมรับในข้อตกลงหรือนโยบายระหว่างองค์การกับ
ผู้ปฏิบัติงาน โดยผู้ปฏิบัติงานจะต้องเชื่อฟังกฎข้อบังคับขององค์การ 

7. ผลประโยชน์ของบุคคลควรเป็นรองผลประโยชน์ของส่วนรวม (Sub Ordination of Individual 
Intercst to the General Interest) หมายถึง ผลประโยชน์ขององค์การต้องมาก่อนผลประโยชน์ส่วนตัว 

8. การให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม (Remuneration of Personnel) คือ การจ่าย ค่าจ้าง ตอบแทนใน
การทํางานท่ีเป็นธรรมและเป็นท่ียอมรับของลูกจ้าง 

9. สายการบังคับบัญชา (Scalar Chain) คือ การบังคับบัญชาจะต้องเป็นไปตามหลักเอกภาพของการ
บังคับบัญชาทุก ๆ คนในองค์การจะต้องรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว โดยการบังคับบัญชาจะลดหลั่น
กันลงมาเป็นลําดับจากระดับสูงถึงระดับล่าง 

10. ความเป็นระเบียบเรียบร้อย (Order) การใช้ทรัพยากรบุคคลและวัตถุอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ
เป้าหมายขององค์การ 

11. ความเท่าเทียมกัน (Equity) หมายถึง ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อผู้ปฏิบัติงานอย่างเท่าเทียมและเป็น
ธรรม ภายใต้กฎเกณฑ์ท่ีได้วางไว้ 

12. ความม่ันคงในการทํางาน (Stability of Tenurc) กําหนดหลักการในการบรรจุแต่งต้ัง เลื่อนข้ัน 
เลื่อนตําแหน่งของผู้ปฏิบัติงานในองค์การ 

13. ความคิดริเริ่ม (Initiative) หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความคิดริเร่ิมต่าง ๆ 
ในการแก้ไขปัญหาขององค์การ 

14. ความสามัคคี (Esprit de Corps) ส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของผู้ปฏิบัติงานมีความ
จงรักภักดี และมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 

 
ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
แผนพัฒนาสามปี ถือเป็นการนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือแก้ไขปัญหา และความ

ต้องการของท้องถ่ิน กล่าวคือ แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล ท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการท่ี
จัดทําข้ึนสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซ่ึงมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการ
ทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจําทุกปี 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - พ.ศ.2561) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงเป็นการแปลงแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักแนวคิดท่ีว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่ึงๆ จะมีแนวทางการ
พัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งแนวทางจะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่ง
โครงการ/กิจกรรมที่จะต้องนํามาดําเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ตําบลปรือใหญ่ อําเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซ่ึงมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม เพ่ือสร้างความชัดเจนกําหนดทิศทางการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนท่ีมีความสัมพันธ์กับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี กล่าวคือ 
องค์การบริหารส่วนตําบล ใช้แนวทางตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองมือในการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี โดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปีท่ีจะจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีไป
จัดทํางบประมาณ เพ่ือให้กระบวนการจัดทํางบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ โดยผ่านกระบวนการการมีส่วน
ร่วมของประชาชน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหอมเกร็ด ดังนั้นเพ่ือให้
การดําเนินงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ องค์การบริหารส่วนตําบลหอมเกร็ด จึงได้จัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลสามปี เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการดําเนินงานงานต่อไป 

แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ภายใต้แนวคิดท่ีว่า ภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง ๆ 
จะมีโครงการ / กิจกรรม ได้มากกว่าหนึ่งโครงการ / กิจกรรม ท่ีจะต้องนํามาดําเนินการเพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายท่ีต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่ึงจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน และบรรลุตามวัตถุประสงค์ในท่ีสุดแผนพัฒนาสามปี เป็นแผนท่ีมีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับงบประมาณ รายจ่ายประจําปี หมายถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ต้องใช้การวางแผนเป็นเคร่ืองมือใน
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยการนําโครงการ / กิจกรรมที่กําหนดไว้จากแผนพัฒนาสามปี ในปีท่ีจะ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี ให้นําโครงการ / กิจกรรม ไปจัดทํางบประมาณเพ่ือให้กระบวนการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี เป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการ การมีส่วนร่วมของประชาชน 

วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 
1. เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และการจัดทํา

งบประมาณประจําปี 
2. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงเวลาสามปี ท่ีมีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือให้การจัดเตรียมโครงการต่าง ๆ อยู่ในลักษณะท่ีพร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณประจําปี 

และนําไปปฏิบัติได้ทันทีเม่ือได้รับงบประมาณ 
4. เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงาน และการบริหารท้องถ่ิน อย่างมี

ประสิทธิภาพ และก่อเกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
5. เพ่ือใช้เป็นเครื่องกําหนดรายละเอียดของแผนงานโครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับงบประมาณ

รายจ่ายประจําปี และสามารถนําไปปฏิบัติได้ทันทีเม่ือได้รับงบประมาณ  
6. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนารวมถึงได้รับรู้ตรวจสอบ และแสดง

ความคิดเห็นต่อแผนงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
 
สรุป 

แผนพัฒนาสามปี เป็นการนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือแก้ไขปัญหา และความ
ต้องการของท้องถ่ิน กล่าวคือ แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล ท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการท่ี
จดัทําข้ึนสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซ่ึงมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการ
ทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจําทุกปี ท่ีมีความสัมพันธ์กับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี เป็นการแปลง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกท่ีท่ัวประเทศจะต้องมีวิธีในการทํางาน 
ซ่ึงถือว่าเป็นปัจจัยหลักท่ีทําให้การบริหารงานในหน่วยงานมีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนาปรับปรุงสภาพการ
ทํางานได้ นอกน้ันในด้านของการเปลี่ยนแปลง ยังต้องยึดหลักของการบริหารการเปลี่ยนแปลง เป็นแนวทางการ
พัฒนางานท่ีเร่ิมจากการออกแบบกระบวนงานใหม่เพ่ือปรับปรุงงาน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
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ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการดําเนินการจัดการความรู้ ตามหลักการและกระบวนการจัดการความรู้อย่าง
ต่อเนื่องช่วยให้การพัฒนางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทันต่อกระแสการเปล่ียนแปลงในอนาคตได้อย่างเป็นดี 
ท่ีสําคัญบุคลากรต้องมีการพัฒนาด้วยการฝึกอบรมช่วยให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีการพัฒนาในเรื่องการทํางาน มี
ความก้าวหน้าและประสบผลสําเร็จในด้านการบริหารต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 

สังคมไทยมีปัญหาหลายปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม ปัญหาส่ิงแวดล้อม ปัญหาโสเภณี เป็นต้น 
แต่มีปัญหาหนึ่ง ที่คนไทยไม่ให้ความสําคัญอย่างเพียงพอ และยังมีปัญหาที่สําคัญของสังคมไทย คือ ปัญหาการคอร์รัปช่ัน ซ่ึง
การที่จะแก้ไขปัญหาการคอร์รัปช่ันได้ต้องใช้หลาย วิธีการเข้าช่วย หรือร่วมกันแก้ไขโดยมวลรวม โดยมีทฤษฎีหลายๆ อย่าง 
แตกต่างกันออกไป เช่น “หลักนิติรัฐ” คือ รัฐที่อยู่หรือปกครองภายใต้กฎหมาย หรือใช้กฎหมายควบคุม “หลักการตรวจสอบ 
อํานาจรัฐ” คือ เป็นการตรวจสอบอํานาจรัฐโดยองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นต้น โดยในปัจจุบัน สังคมไทยได้มีกลุ่มคน
บางส่วนหรือหลายๆ องค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน ในการทํางาน ตรวจสอบช้า การทํางานของภาครัฐ 

ปัจจุบันปัญหาคอรัปช่ันถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
หรือประเทศที่ด้อยพัฒนา และการคอรัปช่ันได้กลายมาเป็นปัญหาที่มีความสําคัญที่สุดปัญหาหน่ึงของหลายประเทศ โดย
ปัญหาน้ียังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าหลายประเทศได้ก้าวเข้าสู่ความ
ทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่มีการรณณรงค์จากองค์กรของรัฐหรือองค์กรอิสระต่างๆ การคอรัปช่ันเป็นปัญหา
ที่นําไปสู่ความยากจน และเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาอย่างแท้จริงสําหรับประเทศไทยนั้น เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า
ปัญหาเร่ืองการคอรัปช่ันเป็นปัญหาสําคัญลําดับต้นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ปัญหาดังกล่าวเกิด
ข้ึนมาช้านานจนฝังรากลึกและพบเกือบทุกกลุ่มอาชีพในสังคมไทย เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน 
หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยไปแล้ว เมื่อปัญหาดังกล่าวผูกพันอยู่กับสังคมไทย จึงส่งผลให้คนไทยบางส่วน
มองว่าการทุจริตคอรัปช่ันเป็นเรื่องปกติและยอมรับได้ โดยมักจะใช้แนวคิดว่าผู้มีอํานาจก็มักจะโกงกันทุกฝ่ายดังน้ันหากใคร
โกงแล้วทํางานเก่งก็ถือว่าพอรับได้จึงทําให้คนยินยอมที่จะเสียเงินเพ่ือซ้ือความสะดวก สิทธิพิเศษ หรือตัดความรําคาญ
แม้กระทั่งเกิดความคิดสีเทาประเภทกินตามนํ้า เข้าเมืองตาหล่ิวก็หล่ิวตาตาม ตัวเล็กกินไก่ตัวใหญ่กินช้าง หรือคนโกงแต่เก่ง
ดีกว่าคนซื่อที่ทํางานไม่เป็น ซึ่งการกระทําและความคิดเหล่านี้ทําให้สังคมไทยกลายเป็นสังคมคอรัปชั่นเกือบจะสมบูรณ์ 

บทความนี้ได้นําเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน 2 ระดับ คือ ระดับปัจเจกบุคคล โดยการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และระดับสังคม ได้แก่การ ประยุกต์ใช้แนวคิดหลักธรรมาภิบาล ซึ่ง
แนวคิดต่างๆ ที่กล่าวล้วนปรากฏหรือมีอยู่ในสังคมไทยอยู่แล้ว  ซึ่งข้ึนอยู่กับทุกฝ่ายว่าต้องร่วมดําเนินการอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่องอย่างไร ตั้งแต่ระดับ ครอบครัว โรงเรียน องค์การ ประชาคม และสังคมภาพรวม เพ่ือสร้างระบบบริหารจัดการ
บ้านเมือง และสังคมที่ดีในทุกภาคส่วนของสังคม  

คําสําคัญ  :  ธรรมาภิบาล, การคอรัปช่ัน, สังคมไทย 
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Abstract 

There are many problems in Thai society such as economic problem, social problem, 
environment problem, and so on. But there is one problem which Thai society does not interest 
sufficiency is corruption. The solution of corruption must have so many methods or solve corruption by 
synthesis method which have many  theories as “state of law” which is state that is under the law or 
rule of law and control it by law. “The principle of to examine the government” is examination of 
government by state and private organization.  

This article present the model in solution of corruption in two levels : Individual level ; creation 
of immunity in ethics and code of conduct, and Social level ; to apply the concept of good governance. 
All of this concept appear or is in Thai society which all must joint together truthfully and continuosly 
from level of family, school, organization, community and society toward to create the good system of 
management on state and society in all level.  

Keywords  :  good governance, corruption, Thai society 

บทนํา 

เมื่อกล่าวถึงสังคมไทยแล้วในสายตาของหลายๆคนอาจจะมองได้หลายมุมมองไม่ว่าจะเป็นในแง่สังคมที่มีวัฒนธรรม
อันดีงาม สังคมของการเอื้ออาทร สังคมของการอุปถัมภ์ เป็นต้น แต่ถ้ามองอีกมุมหน่ึงแล้วสังคมไทยก็มีอีกหลายปัญหาไม่ว่าจะ
เป็นปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม ปัญหาส่ิงแวดล้อม ปัญหาโสเภณี เป็นต้น แต่มีปัญหาหนึ่งที่คนไทยอาจจะลืมนึกถึงหรือ
ไม่ให้ความสําคัญต่อปัญหาน้ีมากเท่าที่ควรนั้น ก็คือปัญหาการคอรัปชั่น(Corruption)  หลายคนอาจจะมองว่าไม่สําคัญ เพราะ
อาจคิดว่าไม่ใช่ปัญหาของตัวเองบ้าง ไม่ใช่เรื่องใกล้ตัวบ้าง แต่หากย้อนกลับมาพิจารณาดูให้ดีแล้ว ปัญหาการคอรัปช่ันน้ีนับว่า
เป็นส่ิงที่เกี่ยวพันกับชีวิตของเราๆประชาชนอย่างมากทีเดียว คําว่า “คอรัปช่ัน” นั้น นิยามความได้อย่างกว้างขวางมาก เช่น 
การทุจริตการฉ้อโกงการฉ้อราษฎรบังหลวง เป็นต้น โดยแต่ละความหมายล้วนให้ความหมายในเชิงแง่ลบทั้งส้ิน การที่จะแก้ไข
ปัญหาคอรัปช่ันได้ต้องใช้หลายวิธีการเข้าช่วยหรือร่วมกันแก้ไขโดยมวลรวม โดยมีทฤษฎีหลายๆอย่างแตกต่างกันออกไป เช่น 
“หลักนิติรัฐ” คือ รัฐที่อยู่หรือปกครองภายใต้กฎหมายหรือใช้กฎหมายควบคุม “หลักการตรวจสอบอํานาจรัฐ” คือ เป็นการ
ตรวจสอบอํานาจรัฐโดยองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นต้น โดย ปัจจุบันในสังคมไทยได้มีกลุ่มคนบางส่วน หรือหลายๆ 
องค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชน ในการตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ เช่น สํานักงานป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา เป็นต้น ส่วนในการ
ตรวจสอบการทํางานของรัฐโดยภาคเอกชนน้ัน เช่น องค์กรเอกชนอิสระ (NGO) กลุ่มนักศึกษา กลุ่มเยาวชน กลุ่มนักเรียน 
และกลุ่มมวลชนต่างๆ เป็นต้น บทความนี้ได้นําเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน 2 ระดับ คือระดับปัจเจก
บุคคล คือการสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และระดับสังคมได้แก่ การประยุกต์ใช้แนวคิดหลัก
ธรรมาภิบาล ซึ่งแนวคิดต่างๆที่กล่าวล้วนปรากฏหรือมีอยู่ในสังคมไทยอยู่แล้ว ซ่ึงขึ้นอยู่กับทุกฝ่ายว่าต้องร่วมดําเนินการอย่าง
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จริงจังและต่อเนื่องอย่างไร ตั้งแต่ระดับครอบครัว โรงเรียน องค์การ ประชาคม และสังคมภาพรวม เพ่ือสร้างระบบบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ในทุกภาคส่วนของสังคม 

การคอร์รัปชัน่หรือการฉ้อราษฎร์บังหลวง  

คําว่า “การทุจริตคอร์รัปช่ันมีความหมายเดียวกับการฉ้อราษฎร์บังหลวงหรืออาจเรียกง่ายๆ ว่า การคอร์รัปช่ัน” 
(ชัยวัฒน์ สุรวิชัย, 2546 : 13-15) กล่าวว่า รูปแบบของคอร์รัปช่ันได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ด้วยอัตราเร่งของยุคทุนนิยมและ
ยุคโลกาภิวัตน์ และที่สําคัญประชาชนเจ้าของประเทศตามไม่ทันเพราะขาดความรู้ความเข้าใจ และย่ิงกว่านั้นการที่รัฐบาล
ทักษิณ ชินวัตร จะจริงใจกําจัดและทําลายโรคน้ีให้หมดไป กลับทําเพียงรูปแบบ และสร้างภาพ หรือทํากับประชาชน หรือ
คู่แข่งทางการเมืองเท่าน้ัน ในขณะที่ตัวเองกลับคิดและเสนอรูปแบบการคอร์รัปช่ันเชิงซ้อน คอร์รัปช่ันเชิงนโยบายที่มีขนาด
ใหญ่ ได้เงินหรือผลประโยชน์ก้อนใหญ่ อีกทั้งใช้กระบอกเสียงของรัฐบาล หรือส่ือเอกชนที่สามารถควบคุมได้ สร้างภาพให้
ตนเอง และบิดเบือนข้อเท็จจริง (วิทยากร เชียงกูล, 2549 : 26-27) ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปช่ันมีหลายรูปแบบประกอบไป
ด้วยส่ิงต่อไปน้ี  

1) การยักยอก (Embezzlement) ได้แก่ การแอบเอางบประมาณหรือทรัพย์สินของ รัฐไปเป็นของตน  
2) การที่เจ้าหน้าที่รัฐเรียกร้องเงินจากธุรกิจเอกชน (Extortion) หรือการที่ธุรกิจ เอกชนให้สินบน (bribery) หรือ

ผลประโยชน์ภายหลัง (Kickback) แก่เจ้าหน้าที่รัฐ ให้ตัดสินใจทํา หรือไม่ทําอะไรบางอย่างที่ทําให้ผู้ให้สินบนได้รัผลประโยชน์
เหนือคู่แข่งรายอ่ืน  

3) การเลือกจ้างหรือแต่งตั้งญาติและพรรคพวกตน (Nepotism)  
4) การทําสัญญาจ้างหรือให้สัมปทานเฉพาะพรรคพวกผู้สนับสนุนตน (Cronyism)  
5) การใช้ข้อมูลภายใน เพ่ือซื้อหรือขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ (Insider trading) ซ่ึงน่าจะหมายรวมถึงการใช้

ข้อมูลภายในเพ่ือซื้อขายเงินตราต่างประเทศด้วย เช่น กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูงรู้ล่วงหน้าว่ารัฐบาลจะตัดสินใจประกาศ
ลดค่าเงิน และมีการบอกข้อมูลน้ีให้นักธุรกิจและนักลงทุนส่ังซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ เพ่ือทํากําไรภายหลังจากที่มีการ
ประกาศข่าวต่อสาธารณะ  

6) การฟอกเงิน (Money laundering) ได้แก่ การโยกย้ายถ่ายเทเงินที่ได้จากการทุจริต ฉ้อฉล หรือได้มาโดยผิด
กฎหมายหรือศีลธรรม เช่น การพนัน การขายของเถื่อน กิจการโสเภณี การเป็นนายหน้าค้าแรงงาน ฯลฯ ไปเข้าธนาคาร 
สถาบันการเงิน หรือธุรกิจที่ถูกกฎหมาย เพ่ือลบร่องรอยแหล่งที่มาที่ไม่ถูกต้องของเงิน มีทั้งการโยกย้ายไปต่างประเทศและ
ภายในประเทศ   

7) การใช้ตําแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐเอ้ือประโยชน์ให้บริษัทตนเองและพรรคพวก ซ่ึงอาจเรียกว่าเป็น
ผลประโยชน์ขัดแย้งหรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)  

8) การเอ้ือประโยชน์ (Trading Influence) ได้แก่ การที่บริษัทให้สัญญาจะให้ผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่รัฐใน
ทางอ้อม เช่น ให้ตําแหน่งในบริษัท เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้นปลดเกษียณหรือพ้นจากตําแหน่ง ให้ตําแหน่งงานแก่ญาติ หรือให้
ผลประโยชน์ทางอ้อมอ่ืนๆ แก่เจ้าหน้าที่รัฐ เพ่ือแลกกับการที่เจ้าหน้าที่รัฐเอ้ือประโยชน์ให้กับบริษัทธุรกิจ  

การคอร์รัปช่ันจะมีหลายรูปแบบแต่ที่สําคัญๆ มีอยู่ 2 ประเภท  
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ประเภทแรก คือ ภาษีคอร์รัปชั่น ซ่ึงนักการเมืองและข้าราชการเก็บจากพ่อค้า นักธุรกิจ และประชาชน ในรูปของค่า
คอมมิชช่ัน และส่วยต่างๆ นอกจากน้ี ยังมีการรั่วไหลของเงินงบประมาณแบบอ่ืนๆ ภาษีคอร์รัปชั่นเหล่าน้ีทุกคนรู้จักกันดี  

ประเภทที่สอง มีความซับซ้อนมากกว่าประเภทแรก เพราะว่า เป็นการคอร์รัปช่ันที่เกิดจาก การทับซ้อนของ
ผลประโยชน์ หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์สาธารณะและผลประโยชน์ส่วนบุคคล(Conflict of Interest) เช่น รายได้ซ่ึง
นักการเมืองและพรรคพวกเพ่ือนพ้อง ได้รับจากการตั้งราคาสินค้า หรือบริการซ่ึงพวกเขาทําการผลิตอยู่ในราคาสูง
ผลประโยชน์ทับซ้อน แม้จะไม่เป็นการกระทําความผิดกฎหมายโดยตรง แต่ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ัน อย่างหนึ่ง ซึ่งรู้จักกัน
ทั่วไปว่า “คอร์รัปช่ันเชิงนโยบาย”  

การทุจริตคอร์รัปช่ันในหลายกรณี ผู้ทุจริตคอร์รัปช่ันอาจจะใช้วิธีการโกงหลายรูปแบบไปพร้อมๆ กันอย่าง
สลับซับซ้อนได้ การจําแนกการทุจริตคอร์รัปช่ันออกเป็นรูปแบบต่างๆข้างต้น  เพียงเพื่อช่วยอธิบายให้เห็นถึงปัญหาได้อย่าง
กว้างขวางและชัดเจนข้ึน ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นแบบแยกจากกัน โดยส้ินเชิง ดังที่ (จรัส สุวรรณเวลา, 2546 : 21) ได้อธิบายให้
เข้าใจถึงความเลวร้ายในการปกครองบ้านเมือง ที่ประกอบไปด้วยการฉ้อราษฎร์บังหลวง การเอาพรรคพวกเข้าสวมงาน
ตําแหน่งต่างๆ การ เล่นพวกสร้างกลุ่มอิทธิพล และการเลือกปฏิบัติโดยมีความสัมพันธ์กันดังน้ี  

1) การเอาพรรคพวกเข้าสวมตําแหน่งการงาน (Nepotism) คนไทยเรียกว่า เด็กฝาก ได้แก่ ผู้มีอํานาจและอิทธิพลใช้
อํานาจหน้าที่และอิทธิพลนําคนที่ด้อยความสามารถเข้าไปรับตําแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล แทนที่จะพิจารณาบุคคลเข้าสู่
ตําแหน่งตามความสามารถและความเหมาะสม การซื้อตําแหน่งเป็นสภาพเลวร้ายที่สุดของรูปแบบน้ีที่ใช้เงินเป็นเคร่ืองมือเข้าสู่
ตําแหน่ง เมื่อบุคคลผู้รับผิดชอบหน้าที่การงานด้อยความสามารถการงานนั้นๆ ก็ถดถอย เจริญก้าวหน้าไม่ได้ ยิ่งประกอบ กับ
การฉ้อราษฎร์บังหลวง ประสิทธิภาพของงานก็ถดถอยเสียหาย  

2) การเล่นพวกสร้างกลุ่มอิทธิพลใช้อํานาจโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย เมื่อมีการเล่นพวกเอาบุคคลเข้าสวมตําแหน่ง
ต่างๆ และทําการทุจริต ก็มีการรวมตัวเป็นกลุ่มใช้อิทธิพลในกิจการต่างๆ (Cronyism) การกดขี่ข่มเหงผู้มีกําลังน้อย การรักษา
กฎหมายก็อ่อนแอ เพราะผู้รักษากฎหมายเองเข้าไปอยู่ในกลุ่มอิทธิพล แม้แต่การออกกฎหมายก็อาจมีอิทธิพลเข้าไปกํากับ
รายละเอียดของกฎหมาย เพ่ือไม่ให้ตนเสียประโยชน์ สภาพของกลุ่มอิทธิพลมีทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ในบางกรณีก็ใช้ 
อํานาจมืดกระทําการอุกอาจข่มขู่ผู้อื่นด้วย  

3) การเลือกปฏิบัติ (Favoritism) เป็นการช่วยเหลือพรรคพวกให้ได้รับประโยชน์หรือไม่ถูกลงโทษ เป็นรูบแบบ    
ต่อเนื่องมาจาก nepotism และ cronyism ผู้ที่มีหน้าที่แทนที่จะกระทําตามหน้าที่อย่างตรงไปตรงมากับบุคคลและประชาชน
โดยเสมอหน้ากัน อาจเลือกกระทําเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่พรรคพวกของตน เลือกใช้กฎหมายเฉพาะการลงโทษผู้ที่ไม่ใช่พรรค
พวกของตน หากเป็นพรรคพวกของตนกระทําผิดกฎหมาย ก็หาทางกลบเกล่ือนหรือปิดบังเสีย การหวังผลประโยชน์นี้อาจ 
เป็นการได้รับประโยชน์โดยตรงในขณะนั้นเลย หรือเป็นผลประโยชน์โดยอ้อมในระยะเวลาต่อไปด้วย กรณีทํานองเดียวกันคือ 
ผู้ที่บริหารประเทศแต่กลับใช้วิธีการต่างๆดึงงบประมาณไปยังท้องถ่ินของตน เพ่ือให้เป็นฐานเสียงในการเลือกตั้งของตน ก็เรียก
ได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติอันเป็นพฤติกรรมที่ทุจริตต่อหน้าที่ในการบริหารงาน  
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พฤติกรรมต่างๆ เหล่าน้ี ประกอบกันเป็นการปกครองที่เลวร้าย ซ่ึงเกิดข้ึนได้ทั้งระดับชาติ ระดับท้องถิ่น ระดับ
สถาบัน และระดับบริษัท นับเป็นโรคร้ายที่กัดกร่อนสังคมและเศรษฐกิจให้อ่อนแอลงซ่ึงยากที่จะเยียวยา 

การคอร์รัปชั่นหรือการฉ้อราษฎร์บังหลวงในสังคมไทย 

ความรุนแรงของการฉ้อราษฎร์บังหลวง หรือคอร์รัปช่ันในประเทศไทยถูกจัดอันดับว่า เป็น ประเทศที่มีการ
คอร์รัปช่ันสูงสุดอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลกหากเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน (วิทยากร เชียงกูล, 2549: 6) ข้อสังเกตประการ
หน่ึง คือ ประเทศที่มีอัตราการคอร์รัปช่ันสูงมักอยู่ในแถบเอเชีย ซ่ึงแสดงว่าพฤติกรรมการคอร์รัปช่ันมีความสัมพันธ์กับ
วัฒนธรรมดั้งเดิมของแต่ละสังคมอยู่ไม่น้อย ปรากฏการณ์ที่แสดงว่าการคอร์รัปช่ันรุนแรงมากประการหนึ่งก็คือ การที่ทางฝ่าย
ราชการได้มีการจัดตั้งหน่วยงาน เพ่ือทําการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปช่ันข้ึนหลายหน่วย เช่น สํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นต้น ทางฝ่ายเอกชนเองก็ได้มีการรวมตัวกันต่อต้านคอร์รัปช่ันเกิดข้ึน
เช่นกัน เช่น เครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปช่ัน (คตป.) กลุ่มแนวร่วมต่อต้าน คอร์รัปช่ันภาคเหนือ โครงการสังคมโปร่งใส 
องค์การเพ่ือความโปร่งใสในประเทศไทย เครือข่ายเยาวชนต่อต้านคอร์รัปช่ัน (ปกรณ์ มณีปกรณ์, 2549 : 9)  

การล่มสลายของเศรษฐกิจไทยที่เริ่มต้นเมื่อ พ.ศ.2539 หรือที่เรียกว่า “โรคต้มยํากุ้ง” นั้น มีสาเหตุเกิดสะสมมา
หลายปี (จรัส สุวรรณเวลา, 2546 : 21) ได้แสดงความเห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าว เกิดข้ึนจาก (1) ความเลวร้ายทางการปกครอง
ที่ประกอบด้วยการฉ้อราษฎร์บังหลวง การเอาพรรคพวกเข้าสวมตําแหน่งงานต่างๆ การเล่นพวกสร้างกลุ่มอิทธิพล และการ
เลือกปฏิบัติ (2) การบริหารจัดการที่ผิดพลาด เช่น การลงทุนที่ไม่คุ้มค่า การประพฤติปฏิบัติที่ส้ินเปลืองและฟุ่มเฟือย 
ประสิทธิภาพของงานต่ํา และการผัดวันประกันพรุ่ง และ (3) ปัจจัยจําเป็นพ้ืนฐานไม่เพียงพอ ทั้งปัจจัยทางกายภาพและ
ทรัพยากรบุคคล ทั้งหมดนี้เป็นผลจากการขาดการปกครองที่ดีหรือ ธรรมาภิบาล ทั้งในส่วนของรัฐ บริษัทธุรกิจเอกชน และ
ขององค์การมหาชน  

จรัส สุวรรณเวลา ได้กล่าวต่อไปว่าส่ิงที่ร้ายแรงท่ีสุด คือ คอร์รัปช่ัน หรือ การฉ้อราษฎร์บังหลวง ซึ่งเกิดขึ้นทั่วไป
สําหรับนักการเมืองและผู้บริหารระดับสูงของหน่วยราชการต่างๆ อํานาจของนักการเมืองมีมากโดยเฉพาะการปลดหรือย้าย
ข้าราชการระดับสูง จึงมีการใช้อํานาจบังคับทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้ข้าราชการหาผลประโยชน์จากโครงการต่างๆ 
โดยเฉพาะการใช้เงินงบประมาณ แผ่นดิน หรือเงินโครงการต่างๆ ในระยะหลัง มีการกําหนดเปอร์เซ็นต์ที่ต้องได้รับด้วย หาก
ข้าราชการ ช้ันรองลงมาไม่ร่วมมือก็อยู่ไม่ได้ ผู้ที่ร่วมมือก็ถือโอกาสหาผลประโยชน์ไปด้วย กระทบลงไปสู่ระดับล่างลงไปอีก จน
เส่ือมถอยไปทั้งระบบ การใช้จ่ายเงินของแผ่นดินซึ่งก็คือเงินของประชาชน จึงไม่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย โครงการที่ดีแต่ไม่ได้
จ่ายเงินใต้โต๊ะก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้  ส่วนโครงการที่ได้รับอนุมัติและเกิดข้ึนก็มีไม่น้อยที่ไม่เหมาะสมหรือไม่คุ้มค่าหรือไม่ได้ผล
ตามต้องการในระดับท้องถิ่น ก็ได้มีการหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เพราะอํานาจไม่ได้เป็นของประชาชนในท้องถ่ินอย่าง
แท้จริง ผลประโยชน์อาจเกิดขึ้นจากการใช้เงินของท้องถิ่น รวมไปถึงการเก็บภาษีเถ่ือนที่ชาวบ้านหรือประชาชนไม่มีทางเลือก
นอกจากต้องจ่ายให้ในรัฐวิสาหกิจที่ผูกขาดสาธารณูปโภค ก็มีการฉ้อราษฎร์ โดยการตั้งราคาค่าบริการสูงเกินควรและบังคับให้
ประชาชนผู้ใช้ต้องจ่าย รายได้จากผลกําไรที่สูงแต่แทนที่จะไปสร้างความเจริญของบริการ แต่กลับนําไปตอบแทนให้กับ
ผู้บริหารและพรรคพวกเกินควร นอกจากน้ี ในกิจการภาคเอกชนเองก็ตาม ผู้บริหารกิจการที่ดําเนินการฉ้อฉลให้เกิด
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือพรรคพวก มีผลให้บริษัทหรือกิจการอ่อนแอลง อาจถึงขาดทุนหรือล้มละลายในที่สุด ดังนั้น การ
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ปกครองที่เลวร้ายจึงไม่ใช่มีเฉพาะการปกครองระดับชาติหรือเกี่ยวข้องกับนักการเมืองหรือผู้มีอํานาจเท่านั้น ยังเกิดข้ึนในการ
ปกครองของกิจการหรือบรรษัทด้วย (วิทยากร เชียงกูล, 2549 : 7-8) ได้กล่าวสรุปว่า การคอร์รัปช่ันของนักการเมือง และ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐก่อให้เกิดผลเสียหายต่อปัจจุบันและอนาคตของประเทศไทยอย่างน้อย 4 ข้อ ดังน้ี 1) ทําให้คนกลุ่มน้อยคด
โกงทรัพยากรของส่วนรวมไปเป็นของตนเองอย่างผิดกฎหมายและจริยธรรม  การเมืองไม่ได้พัฒนาเป็นประชาธิปไตยแบบที่
ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคอย่างแท้จริง 2) ทําให้เกิดการบิดเบือนการใช้ทรัพยากรของประเทศที่ทําให้
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้รับประโยชน์สูงสุด เช่น มีงบเพ่ือพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุขน้อยลง การก่อสร้างถนนหรือ
ถาวรวัตถุต่างๆ มีคุณภาพต่ําต้องซ่อมแซมบ่อยอายุใช้งานน้อยกว่าที่ควรเป็นประชาชนได้บริการคุณภาพต่ํา  3) ทําให้เกิดการ
ผูกขาดโดยนักธุรกิจการเมืองขนาดใหญ่ ไม่ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ นําไปสู่ความอ่อนแอ ความด้อย
พัฒนาล้าหลังขององค์กรทั้งภาครัฐและธุรกิจเอกชน 4) ทําให้เยาวชนและประชาชนมีค่านิยมแบบยกย่องความร่ํารวย 
ความสําเร็จ โดยถือว่าการโกงเพ่ือให้ตนเองได้ประโยชน์ เช่น การโกงข้อสอบ การใช้อภิสิทธิ์ เล่นพวก โกงเล็กโกงน้อยต่างๆ 
เป็น เรื่องปกติที่ใครๆ ก็ทํากัน ทําให้ประชาชนขาดจริยธรรม ศีลธรรม คิดแต่ในเชิงแก่งแย่ง แข่งขัน เอาเปรียบกันอย่างไม่
เคารพกติกา ไม่มีวินัย ไม่มีจิตสํานึกที่จะทํางานร่วมกัน กลายเป็นคนเห็นแก่ได้ที่ อ่อนแอ ไร้ความภาคภูมิใจ ไร้ศักดิ์ศรี ดังน้ัน 
การจะพัฒนาคน ชุมชน และประเทศชาติ เพ่ือจะร่วมมือและแข่งขันกับประเทศอื่นๆ เป็นไปได้ยาก 

แนวทางในการแก้ไขปญัหาคอร์รัปชั่น  

การที่จะแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชั่นได้น้ัน ต้องประกอบด้วยส่วนสําคัญ 2 ส่วน คือ ประการแรก คือการสร้างค่านิยม
ความมีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งอยู่ในระดับปัจเจกบุคคล และ ประการที่สอง คือ การส่งเสริมแนวคิดเก่ียวกับ 
ธรรมาภิบาลให้เป็นที่ยอมรับในทุกภาคส่วนของสังคม เป็นกฎเกณฑ์กติกาของสังคมในการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี กล่าวอีกนัยหนึ่งการแก้ปัญหาคอร์รัปช่ันต้องเน้นทั้งในเรื่องส่วนตัวและส่วนรวม โดยเริ่มจากส่วนตน ได้แก่ เจ้าหน้าที่รัฐ 
ทุกระดับนอกจากจะไม่ทําการคอร์รัปช่ัน หรือหาประโยชน์อันมิพึงได้จากตําแหน่งหน้าที่แล้ว ยังต้องมีจิตที่เกลียดคอร์รัปช่ัน
เหมือนกับโรคร้าย ซ่ึงจะมีผลต่อตัวเองและเป็นตัวอย่างของสังคม ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
เพราะมีงานวิจัยและข้อเท็จจริงออกมาว่า การที่ลูกๆรู้สึกเฉยๆ และรู้สึกว่าไม่ผิดที่ทําการคอร์รัปช่ัน เพราะได้เห็นตัวอย่างของ
พ่อแม่ ขณะเดียวกันเรื่องของส่วนรวม ยิ่งมีความจําเป็นเพราะทําให้เกิดสภาพที่ดี ควรทําหรือสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีไม่ควรทํา 
เพราะเป็นภาพสะท้อนที่เห็นได้ชัดเจนที่จะเป็นข้ออ้าง หรือบรรทัดฐานของสังคมเพราะสภาพสังคม ปัจจุบันการที่คนมี
ความรู้สึกเฉยๆกับการคอร์รัปชั่น ติดสินบน เพราะผู้นําทางการเมือง และสังคมในระดับต่างๆ เป็นตัวอย่างไม่ดีในการ
คอร์รัปช่ัน ดังประโยคว่า “คอร์รัปช่ันทําได้ แต่ขอให้ผลงานออกมาดี”  

แนวทางในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปช่ัน ใน 2 ระดบั ดังน้ี 

1) การแก้ไขปัญหาการคอร์รัปช่ันในระดับปัจเจกบุคคล  

ประเวศ วะสี, 2546 : 21 ได้อธิบายเกี่ยวกับการปฏิรูปสังคมที่เน้นเรื่อง โดยเรื่องแรก คือ การสร้างคุณค่าและ
จิตสํานึกใหม่ คุณค่าและจิตสํานึกเป็นแกนหรือจิตวิญญาณของสังคม คน องค์กร หรือสังคม ที่ไม่มีคุณค่าและจิตสํานึกย่อมไม่
มีความหมายและขาดพลังสร้างสรรค์ คุณค่าและจิตสํานึกจะส่งให้การพัฒนาอย่างอื่นได้ผล และการพัฒนาทุกอย่างต้องมุ่ง
สร้างคุณค่าและจิตสํานึก   
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การสร้างคุณค่าและจิตสํานึกใหม่ไม่ได้หมายความว่าให้ทิ้งของดีๆ ที่มีมาแต่เก่าก่อน อะไรดีเราควรอนุรักษ์และสร้าง
เสริมเพ่ิมพูน แต่เราต้องสร้างคุณค่าและจิตสํานึกในการอยู่ร่วมกันในสังคมใหญ่ที่เช่ือมโยงสลับซับซ้อน เคล่ือนไหว
เปล่ียนแปลงโดยรวดเร็ว และวิกฤติได้ง่ายด้วยการกระทําของคนใดคนเดียวทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

เราจะต้องสร้างความเข้าใจและจิตสํานึกของความเป็นมนุษย์ทั้งของตนเองและผู้อ่ืน รวมถึงสิทธิมนุษยชน การ
จัดระบบการอยู่ร่วมกันในสังคมท่ีเปล่ียนไป โดยเบื้องลึกที่สุดของแต่ละคนน้ันมีพัฒนาการทางจิตวิญญาณที่สูงข้ึนเร่ือยๆอย่าง
ไม่มีที่ส้ินสุด ซ่ึงจะยังให้เกิดดุลยภาพของสรรพส่ิง  

ส่ิงสําคัญที่สังคมกําลังมองหาได้แก่เรื่องจริยธรรมของคนในสังคม จริยธรรม หมายถึง ความดีงาม (virtue) ซ่ึงตรงกับ
คําภาษาอังกฤษว่า ethics ซ่ึงเดิมหมายถึงประเพณี (customs) ธรรมเนียม ปฏิบัติ (habitual conduct) และต่อมาได้
กลายเป็นศีลธรรม (morals) ซึ่งตรงกับภาษาลาตินว่า “mores” แปลเป็นไทยหมายถึง จารีตประเพณี ส่วนจรรยาบรรณ 
หมายถึง กฎเกณฑ์แห่งความดีที่สมาชิกของสังคมพึงปฏิบัติซ่ึงเกิดข้ึนเมื่อสมาชิกส่วนใหญ่ในสังคมน้ันเห็นว่าพฤติกรรมที่ดีงาม
น้ัน จําเป็นต้องมีการกําหนดอย่างเป็นทางการเพ่ือสมาชิกทุกคนจะได้ถือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เป็นทางการ เพราะสมาชิกแต่
ละคนมิได้ผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคมมาเหมือนๆกัน ย่อมมีความแตกต่างกันทางค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรม การ
หมั่นศึกษาอบรมทางจริยธรรมย่อมส่งผลให้คนในสังคมมีความรู้สึกด้านส่ิงที่สมควรทํา หรือไม่สมควรทํา รู้ผิดชอบช่ัวดี ลดละ
ความเห็นแก่ตัวและยกระดับความเป็นคนดีของสังคม  

ในแวดวงวิชาชีพ การที่จะให้สมาชิกใหม่และสมาชิกเก่าได้รับรู้จริยธรรมร่วมกันเพ่ือเกียรติยศ ศักดิ์ศรี ของวงการ
วิชาชีพ และเพ่ือป้องกันการเสียหายที่เกิดข้ึนจากการประพฤติมิชอบของสมาชิก และควบคุมความประพฤติของสมาชิกให้อยู่
ในแนวทางที่เหมาะสม ก็ได้มีการบัญญัติ หรือออกข้อบังคับของวิชาชีพ เรียกว่า “จรรยาบรรณ” (professional ethics หรือ 
ethical codes) ซึ่งได้แก่ รูปแบบหน่ึงของจริยธรรมในวงการวิชาชีพ เป็นข้อกําหนดกฎเกณฑ์ให้ผู้ประกอบวิชาชีพยึดถือ
ปฏิบัติ มีการบังคับในระดับ“พึง” คือ พึงทําอย่างนั้น พึงทําอย่างน้ี ไม่ใช่เป็นการบังคับโดยเด็ดขาด แต่ ผลสัมฤทธ์ิ หรือ
เป้าหมายของจรรยาบรรณและศักดิ์ศรีของผู้ประกอบวิชาชีพโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อคน และเพ่ืองานอาชีพน้ัน 

 ในแต่ละวิชาชีพจึงได้กําหนดจรรยาบรรณมากําหนดบทบาทหน้าที่ และพฤติกรรมของสมาชิกในวงการวิชาชีพ 
ตัวอย่างเช่น จรรยาบรรณครู จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล จรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรม จรรยาบรรณวิชาชีพทันต 
กรรม เป็นต้น สําหรับความหมายของวิชาชีพ แตกต่างจากอาชีพทั่วไป กล่าวคือหมายถึง อาชีพที่ต้องอาศัยความรู้ ความ
ชํานาญ ซ่ึงตรงกับภาษาอังกฤษว่า Profession ซ่ึงจากพจนานุกรมหลายฉบับจะมีความหมายใกล้เคียงกัน กล่าวคือ อาชีพ
หรืองานที่ต้องอาศัยวิชาความรู้ที่มีความก้าวหน้าหรือความชํานาญในระดับสูง รวมทั้งการฝึกฝนที่มีความเฉพาะเจาะจง มีผู้ให้
ความหมายของวิชาชีพเพ่ิมเติมว่า วิชาชีพมีความหมายอยู่ในตัวว่าต้องใช้วิชาชีพ เพื่อเล้ียงชีพ  

ดังน้ัน จรรยาบรรณวิชาชีพ จึงหมายถึง ประมวลความประพฤติ ข้อบังคับ มรรยาท ที่ผู้ประกอบวิชาชีพแต่ละอย่าง
กําหนดขึ้น เพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ช่ือเสียง ฐานะของสมาชิก ความดีงาม รวมทั้งก่อให้เกิดความสงบสุขและความ
เจริญในตัวคน วิชาชีพและสังคม (วริยา ชินวรรโณ, 2546) 

2) แนวทางการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปช่ันโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
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ธรรมาภิบาล แปลจากภาษาอังกฤษว่า Good Governance เป็นศัพท์ใหม่ในวงการวิชาการ ที่ใช้กันมาหลัง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มีผู้ให้คํานิยามความหมายของ Good Governance ไว้หลายประการ เช่น
วิธีการปกครองท่ีดี การบริหารจัดการที่ดี ธรรมรัฐและธรรมราษฎร์  ธรรมาภิบาล หรือบรรษัทภิบาล เป็นต้น
ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติศัพท์น้ีขึ้นใหม่ให้เรียกว่า “วิธีการปกครองที่ดี” จะเห็นได้จากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีที่
ประกาศใช้ในเรื่องน้ี ใช้คําว่า “วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี แต่คําหลังก็ไม่ติดปากวงการวิชาการอีกเช่นกัน คํา
ที่ดู เหมือนจะใช้แพร่หลายในเวลาน้ีคือ “ธรรมาภิบาล”  

โดยสาระ ธรรมาภิบาล คือ องค์ประกอบที่ทําให้เกิดการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปร่งใส ยุติธรรม 
และตรวจสอบได้ เพ่ือสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีให้เกิดข้ึนทุกภาคของสังคม (อุดม มุ่งเกษม, 2545 : 7) 
ได้กล่าวว่า จําเป็นต้องร่วมดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระยะเฉพาะหน้า ระยะปานกลาง และระยะยาว โดยต้องมีการปฏิรูป 
3 ส่วน โดย 1) ภาครัฐจะต้องมีการปฏิรูปบทบาท หน้าที่ โครงสร้าง และกระบวนการทํางานของภาครัฐให้เป็น กลไกการ
บริหารทรัพยากรของสังคมให้โปร่งใส ซื่อตรง เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ สมรรถภาพสูงในการนําบริการของ
รัฐที่มีคุณภาพไปสู่ประชาชน โดยเน้นการเปล่ียนทัศนคติ ค่านิยม และวิธีการทํางานของเจ้าหน้าที่รัฐ ให้ถือประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นจุดมุ่งหมายในการทํางาน 2) ภาคเอกชนต้องมีการปฏิรูปและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจมีกติกาการทํางานที่โปร่งใส 
รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ซื่อตรงเป็นธรรมต่อลูกค้า มีมาตรฐานในการให้บริการ และสามารถทํางานกับภาครัฐและภาค 
ประชาชนอย่างราบรื่นไว้วางใจกัน และ 3) ภาคประชาชน ต้องสร้างความตระหนักตั้งแต่ปัจเจกบุคคลถึงระดับกลุ่มประชาคม 
ในเรื่องสิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อเป็นพลังของประเทศที่มีคุณภาพ มีความรู้ความ
เข้าใจในหลักการการสร้างกลไกการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี (สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์, 2549 : 295)  

อรพินท์ สพโชคชัย, 2541 กล่าวในบทความเรื่อง “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี : แนวคิดและประสบการณ์ใน
ภาคราชการไทย” ได้นํากรอบความคิดและคํานิยามความหมายของธรรมาภิบาล ในความหมายสากลไปสู่ข้อสรุปในการจัด
องค์ประกอบและคุณลักษณะในเชิงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 6 ประการ คือ 1) การมีส่วนร่วมของสาธารณชน (Public 
participation) 2) ความสุจริตโปร่งใส (Honesty and transparency) 3) พันธะความพร้อมรับผิดชอบต่อสังคมและ 
ส่วนรวม (Accountability) 4) ความชอบธรรมของกลไกทางการเมือง (Political legitimacy) 5) กฎเกณฑ์ที่ยุติธรรมและ
ความชัดเจน (fair legal framework and predictability) และ 6) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and 
effectiveness) และได้นําเสนอการบูรณาการธรรมาภิบาลสู่ภาคราชการ โดยกล่าวว่าในระยะแรก คณะรัฐมนตรีได้มีการออก
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542 ซึ่งมีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 30 
สิงหาคม 2542 แม้ว่าข้าราชการหลายส่วนเร่ิมเข้าใจและคุ้นเคยกับหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดีขึ้นบ้างแล้ว แต่ผล
ในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมก็ยังอยู่ในวงจํากัด ดังนั้น ในปี พ.ศ.2546 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้ยกเลิกระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีดังกล่าวเสีย และได้นําหลักการต่างๆของธรรมาภิบาลไปบรรจุไว้ในมาตรา 3/1 ของพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และได้มีการจัดทําเป็นพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งได้ประกาศใช้ในเวลาต่อมา  

โดยสรุปความพยายามสร้างธรรมาภิบาลในภาคราชการของไทย คือการกําหนดให้ส่วนราชการต่างๆ ต้องปรับปรุง
วิธีการบริหารราชการ และการให้บริการสาธารณะเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซ่ึงมีเป้าหมายหลักเพ่ือให้
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ส่วนราชการพัฒนาระบบ รูปแบบ กระบวนการ บริหารงานและการให้บริการสาธารณะให้มีมาตรฐานเท่าเทียมสากลและมี
คุณภาพสูงข้ึน 

สรุป 

การทุจริตคอร์รัปช่ันหรือการฉ้อราษฎร์บังหลวง นับว่าเป็นปัญหาสังคมที่หนักมากเรื่องหน่ึงของประเทศไทย เพราะ
ยากแก่การป้องกันและปราบปราม เน่ืองจากหาข้อมูลที่แท้จริงได้ค่อนข้างยาก เราอาจพบด้วยตนเองในบางเรื่องและหลายๆ 
เรื่องก็มีการรายงานข่าวทางส่ือมวลชน ความเสียหายโดยรวมที่เกิดขึ้นทั่วประเทศมีจํานวนแท้จริงเท่าไรย่อมไม่มีทางรู้ได้อย่าง
ถูกต้อง ผู้ห่วงใยในอนาคต ของประเทศเป็นจํานวนมากต่างก็ตระหนักว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่หลวงมาก เปรียบเทียบเหมือน
มะเร็ง ร้ายที่กําลังขยายตัวแผ่ซ่านเข้าไปในร่างกายของผู้ป่วย หากจะรักษาชีวิตไว้จะต้องใช้วิธีการรักษาที่ตรงจุด รวดเร็ว และ
รุนแรง หลายคนที่มองโลกในแง่ร้าย อาจคิดว่าคงไม่มีทางที่จะปราบคอร์รัปช่ันใน ประเทศไทยให้หมดส้ินไปได้ เพราะ
คอร์รัปช่ันได้กลายเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน ซ่ึงต่อมาได้ครอบคลุมถึงเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน ทําให้เกิดความเสียหายทั้งต่อเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมอย่างรุนแรง คือ ทําให้มีการ
เร่งรัดใช้จ่ายทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณะสมบัติ งบประมาณ เป็นต้น เพ่ือผลประโยชน์ระยะส้ันของนักการเมืองและพรรค
พวกซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อย มากไปกว่าผลประโยชน์ระยะยาวของประชาชนส่วน ใหญ่ การเร่งรัดทําลายทรัพยากรเพ่ือผลิตสินค้า
และบริการแสวงหาผลกําไรสูงสุดของเอกชน ทําให้เกิดการทําลายสภาพแวดล้อม การขาดสมดุลในระบบนิเวศ การขาดสมดุล
ระหว่างเมืองกับชนบท การกระจายรายได้และทรัพย์สินที่ไม่เป็นธรรม ปัญหาความยากจน และปัญหาทางสังคมและ 
วัฒนธรรมอ่ืนๆ เช่น ค่านิยมที่เห็นแก่เงิน เห็นแก่การบริโภค และเห็นแก่ตัว เป็นต้น 
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แรงจูงใจในการทํางาน  
 

The Motivation in Performance of the Personnel  
 

สิบเอกยุทธการ กลิน่จันทร ์

 
บทคัดย่อ 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการจูงใจมีความสําคัญในการท่ีจะช่วยกระตุ้นให้บุคคลกระทํา
พฤติกรรมต่างๆ  ท่ีพึงประสงค์ด้วยความเต็มใจและพอใจ  เช่น  หัวหน้างานอาจใช้วิธีการจูงใจลูกน้องให้ใช้
สิ่งแวดล้อมและพลังงานต่างๆ  ในหน่วยงานของตนอย่างคุ้มค่าและไม่สิ้นเปลือง  โดยอาจอาศัยแนวคิดเร่ืองแรงจูงใจ
ด้วยความเป็นธรรมและความคาดหวังมาใช้  โดยลูกน้องรับรู้ว่าส่วนท่ีตนเองช่วยประหยัดในการใช้สิ่งแวดล้อมและ
พลังงานในหน่วยงานของตนนั้น  จะได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาเป็นเงินบางส่วนท่ีจะร่วมแบ่งปันกัน  ถ้าทุกคน
ร่วมมือกันประหยัดการใช้พลังงานให้มาก  ก็ย่ิงได้ผลตอบแทนกลับคืนมามากตามด้วย  ในทํานองเดียวกันหัวหน้า
หน่วยงานอาจใช้การจูงใจโดยการกําหนดเป้าหมาย  ให้พนักงานร่วมกันกําหนดเป้าหมายที่เฉพาะร่วมกันในการนํา
วัสดุบางอย่างหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่  โดยเป้าหมายท่ีวางไว้เป็นเป้าหมายท่ีไม่ยากหรือง่ายเกินไป  เม่ือพนักงาน
สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกันได้  พนักงานต่างรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถในการทําพฤติกรรม  สิ่งเหล่านี้
จะช่วยจูงใจให้พนักงานมีความเพียรพยายามท่ีจะกระทําพฤติกรรมน้ีต่อไป 
คําสําคัญ : แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 
Abstract  

Theories of work motivation are classified as content theories and process theories. The 
content theories cover needs hierarchical theory, intrinsic and extrinsic approaches. The process 
theories include goal-setting theory, equity theory, expectancy theory, and equity theory. 
Guidelines for improving work motivation are distilled from theories of work motivation.Compare 
with motivation level in work performance of an officer , the promises and the Branch belong 
Wongswang Regional Office Krungthai Public Company Limitedand  , separate follow personal 
factor found that gender , age, education , status, income and vacancy have no result towards 
the motivation in work performance  the period of time in work performance  affect the 
motivation in work performance  
Keywords : The Motivation in Performance  
 
บทนํา 
 แรงจูงใจเป็นปัจจัยหนึ่งในหลายๆ  ปัจจัยท่ีช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของคนในการทํางานว่า  ทําไมคนจึง
ขยัน  มานะพากเพียรและปฏิบัติงานได้ดี  แรงจูงใจจึงมีบทบาทสําคัญดังต่อไปนี้ 

1. แรงจูงใจ สามารถช่วยอธิบายถึงสาเหตุของพฤติกรรมและพยากรณ์พฤติกรรมของบุคคลได้  แรงจูงใจ
เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีทําให้เข้าใจว่า  ทําไมคนถึงมีพฤติกรรมเช่นนี้  อะไรเป็นสิ่งท่ีจูงใจทําให้คนมุ่งม่ันท่ีจะกระทํา
พฤติกรรมนั้น  นอกจากน้ีแรงจูงใจยังช่วยอธิบายถึงความมานะพากเพียรในการกระทําพฤติกรรมและทําพฤติกรรม
หรือกิจกรรมนั้นอย่างกระตือรือร้นเต็มกําลังความสามารถ  ดังน้ันการทราบถึงสิ่งจูงใจหรือแรงผลักดันท่ีอยู่เบื้องหลัง
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ของพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออก  จะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในด้านการบริหารจัดการในการเสาะแสวงหาวิธีการท่ีจะ
ทําให้บุคคลมีพฤติกรรมท่ีต้องการ 

2. แรงจูงใจ ช่วยอธิบายความแตกต่างระหว่างบุคคล  เช่น  ทําไมบางคนมีความเพียรพยายามท่ีจะทํา
พฤติกรรมหรือกิจกรรมต่างๆ  ให้บรรลุเป้าหมาย  ในขณะท่ีบางคนไม่มีความเพียรพยายามท่ีจะฝ่าฟันอุปสรรคให้
บรรลุเป้าหมาย  ตลอดจนเข้าใจว่าทําไมบางคร้ังบุคคลถึงทําพฤติกรรมหรือกิจกรรมน้ี  ในขณะที่บางเวลาพฤติกรรม
นี้จะไม่เกิดข้ึนเลย นอกจากน้ีบุคคลแต่ละคนอาจทําพฤติกรรมเดียวกันด้วยเหตุผลท่ีแตกต่างกัน  เนื่องจากบุคคล
เหล่านั้นมีแรงจูงใจในการทําพฤติกรรมนั้นแตกต่างกัน  เช่น  จากการศึกษาวิจัยคนงานในโรงงานซ่ึงเป็นพนักงาน
ระดับล่าง  พบว่า  ความต้องการเงินและความม่ันคงในการทํางานเป็นสิ่งสําคัญในการทํางาน  ดังนั้นในการจูงใจให้
กลุ่มบุคคลนี้ มีความขยันขันแข็งในการทํางาน  ผู้บริหารอาจใช้มาตรการในเรื่องเงินจูงใจพนักงานในการ
ปฏิบัติงาน  ในขณะที่พนักงานระดับสูง  สิ่งจูงใจในการทํางานท่ีสําคัญได้แก่  ความสําเร็จและการได้รับการยก
ย่อง  เพ่ือท่ีพนักงานปฏิบัติงานได้ดีจะได้คงระดับความพยายามในการทํางานต่อไป 

3. แรงจูงใจช่วยให้บุคคล หน่วยงานหรือองค์การบริหารจัดการให้บุคคลหรือกลุ่มมีแรงจูงใจท่ีจะกระทํา
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ได้  โดยอาศัยแนวคิดแรงจูงใจ  ซ่ึงการจูงใจมีหลายประเภท  อาจอาศัยการจูงใจประเภท
ต่างๆ  ผสมผสานประกอบกันหรือเลือกใช้วิธีการจูงใจวิธีการใดวิธีการหนึ่งให้เหมาะสมกับบุคคล  กลุ่มสถานการณ์
และโอกาส  เช่น  สร้างกระบวนการจูงใจในการทํางานโดยการตอบสนองความต้องการของบุคคลได้อย่าง
เหมาะสม  ใช้สิ่งจูงใจในทางบวกและทางลบในการจูงใจบุคคล  จูงใจบุคคลโดยการกําหนดเป้าหมาย  ให้ความเป็น
ธรรม  มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการทําทํากิจกรรมต่าง ๆ การจูงใจมีความสําคัญในการท่ีจะช่วยกระตุ้นให้บุคคล
กระทําพฤติกรรมต่างๆ  ท่ีพึงประสงค์ด้วยความเต็มใจและพอใจ  เช่น  หัวหน้างานอาจใช้วิธีการจูงใจลูกน้องให้ใช้
สิ่งแวดล้อมและพลังงานต่างๆ  ในหน่วยงานของตนอย่างคุ้มค่าและไม่สิ้นเปลือง  โดยอาจอาศัยแนวคิดเร่ืองแรงจูงใจ
ด้วยความเป็นธรรมและความคาดหวังมาใช้  โดยลูกน้องรับรู้ว่าส่วนท่ีตนเองช่วยประหยัดในการใช้สิ่งแวดล้อมและ
พลังงานในหน่วยงานของตนนั้น  จะได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาเป็นเงินบางส่วนท่ีจะร่วมแบ่งปันกัน  ถ้าทุกคน
ร่วมมือกันประหยัดการใช้พลังงานให้มาก  ก็ย่ิงได้ผลตอบแทนกลับคืนมามากตามด้วย  ในทํานองเดียวกันหัวหน้า
หน่วยงานอาจใช้การจูงใจโดยการกําหนดเป้าหมาย  ให้พนักงานร่วมกันกําหนดเป้าหมายท่ีเฉพาะร่วมกันในการนํา
วัสดุบางอย่างหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่  โดยเป้าหมายท่ีวางไว้เป็นเป้าหมายท่ีไม่ยากหรือง่ายเกินไป  เม่ือพนักงาน
สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกันได้  พนักงานต่างรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถในการทําพฤติกรรม  สิ่งเหล่านี้
จะช่วยจูงใจให้พนักงานมีความเพียรพยายามท่ีจะกระทําพฤติกรรมน้ีต่อไป 
 
เนื้อเรื่อง 

ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์  แสดงให้เห็นว่า  การตอบสนองความต้องการของมนุษย์เป็นสิ่งสําคัญในการ
ท่ีจะจูงใจคนให้มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์นั้นต้องเข้าใจถึงธรรมชาติความต้องการของบุคคลด้วยจึงจะสามารถจูงใจ
บุคคลนั้นได้ ถึงแม้ว่าทฤษฎีลําดับข้ันความต้องการของมาสโลว์ได้รับการวิพากษ์ถึงลําดับข้ันความต้องการที่เข้มงวด
และมหีลักฐานการวิจัยบางส่วนท่ีพบว่าการเรียงลําดับข้ันความต้องการไม่เป็นไปตามทฤษฎีท่ีระบุไว้แต่มีนักวิชาการ
หลายท่านระบุว่ามาสโลว์ไม่ได้ต้องการให้ลําดับข้ันความต้องการเป็นสิ่งท่ีไม่ยืดหยุ่น ความต้องการบางอย่างอาจมี
ความสําคัญมากกว่าความต้องการอย่างอ่ืน ในทํานองเดียวกันความต้องการไม่จําเป็นต้องได้รับการตอบสนองใน
ลําดับข้ันท่ีเข้มงวด (Barnes & Pressey, 2012) 

1. ทฤษฎีแรงจูงใจภายในและภายนอก (Intrinsic and Extrinsic Motivation Approaches)  แรงจูงใจ
ภายในสามารถใช้อธิบายพฤติกรรมบางอย่างท่ีบุคคลนํากิจกรรมหรืองานต่างๆ  ท้ังๆ ท่ีบุคคลนั้นไม่ได้รับรางวัลหรือ
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แรงเสริมใดๆ  แรงจูงใจภายในให้ความสําคัญถึงคุณสมบัติของงานหรือกิจกรรมของงาน  โดยท่ีคุณลักษณะของงาน
เองเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลเกิดความอยากรู้อยากเห็น  สนใจ  อยากเรียนรู้  รับผิดชอบฯลฯ  ลักษณะของงานหรือ
กิจกรรมเป็นเรื่องแปลกใหม่  น่าท้าทาย  น่าสนใจ  สิ่งเหล่านี้จะผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่างๆ (Gagne & 
Deci, 2005)  ดังนั้น  แรงจูงใจภายในเป็นความต้องการของบุคคลท่ีจะแสดงพฤติกรรมต่างๆ  ท่ีเกิดจากการเสาะ
แสวงหาของตนเอง  โดยความต้องการมีความสามารถ  ความต้องการลิขิตด้วยตนเองและปัจจัยภายใน
งาน  เช่น  ความท้าทาย  น่าสนใจของงานเป็นแรงผลักดัน  ไม่ต้องอาศัยรางวัลภายนอกหรือกฎเกณฑ์ข้อบังคับ 
(อรพินทร์  ชูชม,  อัจฉรา  สุขารมณ์  และ  วิลาสลักษณ์  ชัววัลลี,  2542)  อารมณ์ยังเป็นส่วนท่ีเกี่ยวข้องผสมผสาน
กับแรงจูงใจภายใน  โดยความสนใจมีบทบาทโดยตรงท่ีสําคัญต่อพฤติกรรมท่ีถูกจูงใจภายใน  ในขณะท่ีโดยธรรมชาติ
บุคคลดําเนินกิจกรรมท่ีสนใจ  ความสนใจจะเป็นองค์ประกอบอันใหญ่อันหนึ่งของสิ่งท้าทายท่ีเหมาะสม  อารมณ์
เพลิดเพลินและต่ืนเต้นมาพร้อมกับประสบการณ์การมีความสามารถและอิสระเป็นตัวของตัวเอง  ซ่ึงเป็นรางวัล
ภายในตนเอง  แรงจูงใจภายในจึงเป็นแรงจูงใจท่ีไม่ต้องการแรงเสริมภายนอก   แรงจูงใจภายในจะให้ความสนใจใน
สิ่งจูงใจภายในงาน (Task Intrinsic Incentives)  เช่น  ความท้าทาย  ความรับผิดชอบและความแปลกใหม่ท่ีจะทํา
ให้คนมีพฤติกรรมท่ีถูกจูงใจภายใน นอกจากนี้จากการศึกษาวิจัยหลายเรื่องต่างยืนยันว่าแรงจูงใจภายในส่งผล
ทางบวกต่อผลลัพธ์การทํางาน เช่น ความคิดสร้างสรรค์ ประสิทธิผลในการทํางาน ความพึงพอใจในงาน ความผูกพัน
ในงาน และคุณภาพชีวิตการทํางาน (อรพินทร์ ชูชม อัจฉรา สุขารมณ์ และอังศินันท์ อินทรกําแหง, 2553; Gagne & 
Deci, 2005) 

2. แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation)  เป็นความต้องการของบุคคลท่ีจะแสดงพฤติกรรมใด
ออกมาโดยต้องอาศัยสิ่งจูงใจภายนอก (Extrinsic Incentives)  รางวัล  แรงเสริมหรือกฎข้อบังคับมาเป็นเงื่อนไขตัว
กําหนดให้บุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ออกมา  โดยสิ่งจูงใจภายนอกท่ีใช้อาจอาศัยสิ่งจูงใจภายนอกทางบวก
เพ่ือให้พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ดํารงอยู่และมีความเข้มข้นในการแสดงพฤติกรรมนั้น  ได้แก่  การให้รางวัลหรือให้
ได้รับผลลัพธ์ในทางบวก  หลังจากได้กระทําพฤติกรรมนั้น  เช่น  การแสดงความชื่นชมยกย่อง  การให้
รางวัล  ของขวัญหรือเงินเป็นต้น  หรืออาจให้สิ่งจูงใจภายนอกทางลบ  เช่น  เงื่อนไขข้อบังคับ  กฎระเบียบ  การ
กําหนดเวลา  เป็นตัวจูงใจให้บุคคลแสดงพฤติกรรมตามท่ีต้องการ แรงจูงใจภายนอกเก่ียวข้องกับแนวคิดเร่ือง
รางวัล  แรงเสริมทางบวก  แรงเสริมทางลบ  การลงโทษและสิ่งจูงใจภายนอก แต่มีผลการวิจัยหลายเรื่องท่ีพบผลท่ี
สอดคล้องกับแนวคิดแรงจูงใจภายในว่าสิ่งจูงใจภายนอกบางประเภทเป็นตัวบั่นทอนแรงจูงใจภายในและความคิด
สร้างสรรค์ ในขณะท่ีสิ่งจูงใจภายนอกบางอย่างส่งผลทางบวกต่อผลการทํางานเช่นทํางานให้เสร็จทันเวลา สมบูรณ์ 
และเป็นประโยชน์ นอกจากนี้การศึกษาวิจัยยังต้องการองค์ความรู้ถึงวิธีการผสมผสานกันของแรงจูงภายในและ
ภายนอกเพ่ือให้เกิดพลังร่วมแรงจูงใจ  (Amabile, 1993: Gagne & Deci, 2005) 

 
ส่วนสรุป 
 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีผลต่อความสําเร็จในการทํางาน และความรับผิดชอบ การได้รับการยอม 
ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน  ลักษณะงานที่ทํา และโอกาสในการเจริญเติบโต อยู่ในระดับปานกลาง ด้าน
ความสําเร็จในการทํางาน จากผลการวิจัยของกลุ่มตัวอย่างในคร้ังนี้พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านความสําเร็จ
ในการทํางานอยู่ในระดับมาก โดยการเปิดโอกาสให้พนักงานตัดสินใจในงานของตนเองและการยอมรับว่างานสําเร็จ
เพราะความสามารถของตนเองมีค่าเฉลี่ยน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยอ่ืน ดังนั้นหัวหน้างานจึงควรเปิดโอกาสและ
ให้อํานาจพนักงานได้ตัดสินใจในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการทํางานท่ีพนักงานรับผิดชอบอยู่มากข้ึน โดยพัฒนาจากลําดับ
ความสําคัญของงานที่มีความเสี่ยงน้อยท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อธนาคาร รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานสามารถ
พัฒนาทักษะ ความรู้ ความชํานาญในงานท่ีปฏิบัติ ท้ังความสามารถหลักท่ีจําเป็นต้องมี อาทิเช่น ความรอบรู้เกี่ยวกับ
องค์กร ความใฝ่รู้ ความรับผิดชอบ และความสามารถในระดับเชี่ยวชาญตามภาระหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในตําแหน่งงาน
ต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายขององค์กร และไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการ
ปฏิบัติงาน  และด้านความรับผิดชอบ  จากผลการวิจัยของกลุ่มตัวอย่างในคร้ังนี้พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้าน
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ความรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก แต่ในส่วนของโอกาสได้รับผิดชอบงานท่ีสูงข้ึนและปริมาณงานท่ีรับผิดชอบนั้น อยู่
ในระดับปานกลาง ดังน้ันหัวหน้างานจึงควรเปิดโอกาสให้พนักงานใช้เหตุผลและความรับผิดชอบในงานของพนักงาน
ให้มากข้ึน ลดการเข้มงวดกับพนักงาน รวมท้ังให้รับผิดชอบทํางานใหม่ ๆ และงานท่ีมีความยากมากขึ้น ซ่ึงจะ
สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดความพยายามและก้าวหน้ามากข้ึน 
 การจูงใจบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น  เป็นท้ังศิลปะและศาสตร์อย่างหนึ่งท่ีผู้บริหาร
สามารถประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจในการทํางานมาใช้ให้เหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ์ต่างๆ ของ
หน่วยงาน  วิธีการปฏิบัติท่ีสามารถส่งเสริมแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรในองค์การทํางานมีหลายแนวทาง
ดังน้ี  เช่น 

1. คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในเรื่องต่างๆ เช่น แรงจูงใจ ความต้องการ  ค่านิยม  ความสามารถ ความ
สนใจและการเรียนรู้  ผู้บริหารต้องม่ันใจว่าแรงจูงใจและค่านิยมของพนักงานเหมาะสมกับงานท่ีทํา  เช่น  พนักงาน
ท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต่ํา  ควรจัดสรรงานท่ีง่าย  ไม่ซํ้าซ้อน  ในขณะท่ีพนักงานท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง  ควร
จัดสรรงานท่ีท้าทายความสามารถ  การท่ีบุคคลได้ปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับแรงจูงใจ  ความต้องการหรือ
บุคลิกลักษณะของตนเองแล้ว  บุคคลนั้นย่อมเต็มใจใช้ความสามารถและพยายามในการปฏิบัติงานอย่าง
เต็มท่ี  เช่นเดียวกับการให้ผลตอบแทนและรางวัลในการจูงใจให้คนปฏิบัติงานนั้น  ควรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของบุคคลด้วย 

2. ทําให้งานท่ีทํานั้นน่าดึงดูด น่าสนใจและสอดคล้องกับแรงจูงใจและค่านิยมของพนักงาน เช่น การเพ่ิม
คุณค่าของงาน (Job Enrichment)  สําหรับพนักงานท่ีมีแรงจูงใจภายใน  โดยทําให้งานน่าสนใจ ท้าทาย
ความสามารถและให้อิสระในการเลือกวิธีการทํางาน  แต่ถ้าพนักงานยังขาดทักษะ ความสามารถ  ความพร้อมท่ีจะ
ทําอะไรด้วยตนเอง  งานท่ีทําอาจจะออกแบบให้พนักงานทําตามความถนัด (Specialization)  เชี่ยวชาญ
เฉพาะ  เพ่ือให้พนักงานรู้สึกประสบความสําเร็จในการทํางานหรือให้พนักงานมีการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน (Job 
Rotation)  ไปทําหน้าท่ีอ่ืนๆ  โดยท่ีระดับทักษะความสามารถ ตลอดจนลักษณะงานยังคล้ายคลึงกัน  เพ่ือลดความ
เบื่อหน่ายและขาดความกระตือรือร้นในการที่ต้องทํางานแบบเดิม 

3. ใช้สิ่งจูงใจ ผลตอบแทนและรางวัลในการปฏิบัติงานเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามความต้องการของ
องค์การ  สิ่งจูงใจใดๆ  น้ันเป็นสิ่งท่ีมีอิทธิพลท่ีดึงดูดหรือผลักดันให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมตามเป้าหมายท่ีวางไว้
หรือไม่แสดงพฤติกรรม  โดยสิ่งจูงใจเป็นสิ่งท่ีใช้ดึงดูดก่อนท่ีจะแสดงพฤติกรรมหรือกิจกรรมซ่ึงต่างจากรางวัลเป็นสิ่ง
ท่ีดึงดูดท่ีเกิดข้ึนหลังจากสิ้นสุดพฤติกรรมและเพ่ิมโอกาสท่ีจะเกิดพฤติกรรมนั้นอีก  โดยสิ่งจูงใจ ผลตอบแทนหรือ
รางวัลต่างๆ  ท่ีองค์การจัดสรรให้พนักงานนั้นมีหลายรูปแบบ  เช่น  เงิน  ความม่ันคงปลอดภัย การ
ยอมรับ  สถานภาพและตําแหน่ง  พนักงานต้องรับทราบส่ิงจูงใจ  ผลตอบแทนและรางวัล สําหรับการปฏิบัติงานท่ี
พนักงานมีการปฏิบัติงานอย่างไรจึงจะได้รับรางวัลแบบใดเป็นสิ่งตอบแทน  โดยสิ่งจูงใจ  ผลตอบแทนและรางวัลนั้น
จะต้องตอบสนองความต้องการของพนักงาน  พนักงานเห็นคุณค่าในสิ่งตอบแทนท่ีได้รับ  พนักงานจะมีความพึง
พอใจในการทํางานและมีพฤติกรรมการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ  นอกจากน้ีผลตอบแทนหรือรางวัลต่างๆ ท่ีได้รับ
พนักงานต้องรับรู้ว่ามีความยุติธรรม  คุ้มค่ากับสิ่งท่ีพนักงานทุ่มเทให้กับองค์การ  รางวัลท่ีจัดสรรให้มีความเป็นธรรม 

4. มีการจัดเวลาในการทํางานให้พนักงานมีโอกาสเลือกเวลาในการทํางานท่ีตนเองต้องการ สิ่งนี้อาจช่วย
สนองตอบความต้องการของพนักงานบางคนท่ีมีภารกิจบางอย่างท่ีต้องทําในระหว่างวันเวลาการทํางานท่ี
ตายตัว  พนักงานจะได้เต็มใจปฏิบัติงานในเวลาที่ตนเลือกได้อย่างเต็มท่ี  ไม่เกิดความคับข้องใจในการ
ทํางาน  เช่น  จัดเวลาทํางานท่ีแปรเปลี่ยนได้ (Variable Work Schedules)  หรือมีการยืดหยุ่นเวลาในการ
ปฏิบัติงาน (Flextime Work Schedule) 
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5. กําหนดเป้าหมายการทํางานให้ชัดเจนเฉพาะเจาะจง ท้าทาย  น่าสนใจและสามารถบรรลุผลสําเร็จ
ได้  การกําหนดเป้าหมายเป็นวิธีการหนึ่งในการจูงใจพนักงานในการทํางาน  โดยท่ีเป้าหมายนั้นควรได้มาจากการมี
ส่วนร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานในการกําหนดเป้าหมายการทํางาน  เพ่ือท่ีจะทําให้พนักงานมีความรู้สึก
ภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง  ผูกพันกับเป้าหมาย  เต็มใจในการทํางาน  รับผิดชอบงานและพยายาม
ดําเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว้  นอกจากนี้ข้อมูลป้อนกลับหรือความรู้ผลลัพธ์ของความสําเร็จของ
เป้าหมาย  มีส่วนสําคัญในการท่ีพนักงานจะได้ทราบว่า  ผลการปฏิบัติงานของตนเป็นอย่างไร  เพ่ือท่ีจะเป็น
แรงผลักดันในการดํารงรักษาเป้าหมายไว้ได้  การจูงใจโดยวิธีการนี้อาจใช้การบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค์ท่ี
เรียกว่า  MBO (Management by Objectives) 
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