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บทสรุป 

การพัฒนาองค์การให้เจริญก้าวหน้าและเป็นไปอย่างยั่งยืนและถาวรด้วยวิธีการจัดการความรู้ที่เป็นเครื่องมือที่
ส าคัญในการสร้างความสามารถในการพัฒนาและแข่งขันขององค์การ สร้างความสามารถในการร่วมกันสร้างสรรค์
ผลงานที่มีคุณภาพ และสร้างความสามารถในการท างานที่ยากในระดับ “ เป็นไปไม่ได้” ให้เป็นไปได้ หรือเรียกว่าเพื่อให้
ได้ประสิทธิผล การจัดการความรู้ในองค์การให้ประสบความส าเร็จ จะต้องมีการจัดการความรู้ในหลาย ๆ รูปแบบ         
ไม่จ าเป็นที่จะต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง แต่ต้องเหมาะสมกับทรัพยากรที่องค์การมี และสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ของ
บุคลากรตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายที่
องค์การต้องการ.  

 
ค าส าคัญ : การจัดการความรู,้ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 
 
Conclusion 

Sustainable organization development by applying knowledge management is an 
essential tool to enhance organizational competitive advantage, creativity, and capability to 
make “impossible” possible. To make knowledge management sustainably successful, there 
must be diverse activities of knowledge management suited with organizational resources as 
well as align with adult learning principles. 
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ความน า 

โลกในยุคปัจจุบันเป็นโลกยุคใหม่ที่มีสังคมและเศรษฐกิจตั้งอยู่บนฐานของความรู้ ในองค์การที่ประสบ
ความส าเร็จล้วนแล้วแต่มีบุคลากรซึ่งจัดว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถ และมีการพัฒนาให้เกิดการ
เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อให้องค์การก้าวทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นไปอย่าง
รุนแรงและรวดเร็ว แนวคิดการบริหารองค์การยุคใหม่จึงมุ่งเน้นความส าคัญต่อทรัพยากรมนุษย์และมองทรัพยากรมนุษย์
เป็นก าไรมิใช่ต้นทุน เป็นทรัพยากรที่มีควรค่าแก่ลงทุน เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าขององค์การ ยิ่งองค์การมีทรัพยากรบุคคล
ที่มีประสิทธิภาพ ยิ่งท าให้มีองค์การมีมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้น ดังนั้นแทบทุกองค์การจึงมีการสร้างวิธีการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
บุคลากร โดยน าหลักปรัชญาการศึกษาแบบผู้ใหญ่และปรัชญาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (adult learning) มาประยุกต์ใช้ สิ่ง
หนึ่งที่องค์การพึงตระหนักคือบุคลากรเหล่านั้นเป็น“ผู้ใหญ่” ไม่ใช่เด็ก ผู้ใหญ่เป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ และผ่าน
โลกมานานมากแล้ว จึงไม่ต้องการให้ใครมาสอน แต่ผู้ใหญ่ก็ยังต้องการเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติม ดังนั้นในการ
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เรียนรู้ของผู้ใหญ่จึงจ าเป็นต้องเรียนรู้ลักษณะเฉพาะของผู้ใหญ่ สิ่งที่เป็นแรงจูงใจที่ท าให้อยากเรียน หลักและเงื่อนไขใน
การเรียนรู้ และองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ จึงจะสามารถจัดการเรียนรู้ได้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน 
ก่อให้เกิดความพึงพอใจ เต็มใจ อยากเรียนรู้ และสามารถน าสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง ตรงตามความ
ต้องการขององค์การ 

 
เหตุผลในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 

“การศกึษา” หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอด
ความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์
ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, 2542) 

 “การศึกษาผู้ใหญ่” แปลจากภาษาอังกฤษว่า Foundations of Adult หมายถึง การพัฒนาหลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดการศึกษาที่มีพื้นฐานมาจากปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา ความเชื่อและการเรียนรู้ของผู้ใหญ่เพื่อจัดการการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลที่ควรพัฒนาในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์เพื่อให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา แนวคิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมาจากรากฐานปรัชญาความเชื่อของมนุษย์นิยม          
ที่ก าหนดให้ ผู้ใหญ่มีเป้าหมายเพื่อ “การพัฒนาตนเอง” ดังนั้นการเรียนรู้ด้วยตนเองจึงเป็นแนวคิดที่สนับสนุนให้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (life-long learning) 

เนื่องจากผู้ใหญ่นั้นเข้าใจตนเองและรู้ว่าตนเองมีความรับผิดชอบต่อผลของการตัดสินใจของตนเองได้ ก่อนการ
เรียนรู้ ผู้ใหญ่มักต้องการจะรู้ว่าเพราะเหตุใดหรือท าไมเขาจึงจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้ เขาจะได้รับประโยชน์อะไร จากการ
เรียนรู้และจะสูญเสียประโยชน์อะไรบ้างถ้าไม่ได้เรียนรู้สิ่งเหล่านั้น ผู้ใหญ่จึงมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่เขาต้องการ
เรียนรู้และพึงพอใจมากกว่าจะให้ผู้อื่นมาก าหนดให้ และมักมีแรงจูงใจในการเรียนรู้จากภายในตนเองมากกว่าแรงจูงใจ
ภายนอก ในกระบวนการเรียนรู้ ผู้ใหญ่จึงต้องการเป็นอย่างมากที่จะชี้น าตนเองมากกว่าจะให้ผู้สอนมาชี้น าหรือควบคุม
เขา นั่นคือ ผู้ใหญ่อยากที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองมากกว่าและด้วยการเรียนรู้มีลักษณะเป็นการแนะแนวมากกว่าการสอน 
ดังนั้นบทบาทของผู้สอนควรจะเป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้เรียนในกระบวนการค้นหาความจริงหรือที่เรียกว่าผู้อ านวย
ความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) มากกว่าที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ของตนไปยังผู้เรียน นอกจากนั้นบทบาทของ
ผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ควรจะต้องเป็นผู้สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ด้วยการยอมรับฟังและยอมรับในการ
แสดงออก ทัศนคติและความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของวิชาที่เรียนของผู้เรียนช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึง
จุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ของแต่ละคนและของกลุ่มท าหน้าที่จัดหาและจัดการทรัพยากรในการเรียนรู้หรืออาจเป็นแหล่ง
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นเสียเอง 
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ความต้องการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 
 นักวิชาการ Lindeman กล่าวเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ สามารถสรุปเป็นประเด็นที่ส าคัญได้ดังนี้             
(อ้างใน Knowles, 1980) 

1. ผู้ใหญ่จะเรียนรู้เมื่อตระหนักว่าการเรียนรู้สามารถตอบสนองความต้องการ (needs) และความสนใจของ
ตนเอง 

2. ผู้ใหญ่จะเรียนรู้เมื่อการเรียนรู้นั้นเกิดประโยชน์ต่อชีวิตจริง 
3. แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่ดีที่สุดของผู้ใหญ่คือประสบการณ์ของผู้ใหญ่เอง 
4. ผู้ใหญ่มีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะชี้น าตนเอง (self-directing) 
5. ความแตกต่างระหว่างบุคคล(individual differences) ของผู้ใหญ่เพิ่มมากขึ้นตามอายุ 

 
แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความรู้ 

1. ทฤษฎีความรู้ : TOK : Theory of Knowledge (อ้างใน Tiwana, Amit. 2002) เป็นสาระการเรียนรู้
ส าคัญที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) ของผู้เรียนและเป็นสาระการ
เรียนรู้ที่มีเป้าหมาย (Goal) เพื่อช่วยผู้เรียนให้สามารถเข้าใจสถานการณ์/บริบทในสังคม และใช้ความรู้ที่ตนได้เรียนรู้มา
ศึกษาวิเคราะห์สภาพการณ์/สถานการณ์/บริบท สามารถจ าแนกระหว่างการให้เหตุผลดี เหมาะสม และเหตุผลที่ไม่ดี ไม่
เหมาะสม (Good and poor reasoning) สามารถวิเคราะห์และให้เหตุผล ความอคติ/ความล าเอียง/เกี่ยวกับ
อุบัติการณ์ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น (to spot international or accidental bias) และสามารถระบุความไม่
สมเหตุสมผล (inconsistencies) ของสถานการณ์/สภาพการณ์ต่าง ๆขอบข่ายเนื้อหาการเรียนการสอน TOK (Theory 
of knowledge) เป็นสาระการเรียนรู้ที่ว่าด้วยเรื่องประเด็นความรู้ต่าง ๆ (Knowledge Issues) องค์ความรู้ (Body of 
Knowledge) และทฤษฎีความรู้ (Theory of knowledge) ของสาระการเรียนรู้พื้นฐานทั้งหมด (Interdisciplinary) 
ในเชิงบูรณการ ในเชิงปฏิบัติ ครูและผู้เรียนจะต้องร่วมกันก าหนดเนื้อหา โดยวิธีการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เช่น การ
ระดมสมอง การใช้แบบสอบถาม เกี่ยวกับประเด็นร้อนของสังคม เหตุการณ์ปัจจุบัน สภาพปัจจุบันและปัญหาที่ผู้เรียน
หรือสังคมก าลังเผชิญหรือหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจ 

2. ทฤษฎีการเรียนรู้ของ มัลคอม โนลส์ (Knowles, 1984) เป็นทฤษฎีที่กล่าวถึงการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult 
Learning Theory)หรือที่นักการศึกษาทั่วไปมักเรียกกันว่า Andragogy และให้นิยามว่าเป็นศาสตร์และศิลป์ในการช่วย
ให้ผู้ใหญ่เรียนรู ้(The Art and Science of Helping Adults Learn) ที่อธิบายได้ ดังนี้ 

1. ผู้ใหญ่มีความต้องการและความสนใจ (Needs and Interests) ผู้ใหญ่จะถูกชักจูงให้เกิดการ
เรียนรู้ได้ดี ถ้าหากว่าตรงกับความต้องการและความสนใจในประสบการณ์ที่ผ่านมาเขาก็จะเกิดความพึงพอใจ 
เพราะฉะนั้นควรจะมีการเริ่มต้นในสิ่งเหล่านี้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมทั้งหลายเพื่อให้ผู้ใหญ่เกิดการ
เรียนรู้นั้นจะต้องค านึงถึงสิ่งนี้ด้วยเสมอ 

2. สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตผู้ใหญ่ (Life Situation) การเรียนรู้ของผู้ใหญ่จะได้ผลดี ถ้าหาก
ถือเอาตัวผู้ใหญ่เป็นศูนย์กลางในการเรียนการสอน ดังนั้นการจัดหน่วยการเรียนที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ควร
จะยึดถือสถานการณ์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตผู้ใหญ่เป็นหลักส าคัญมิใช่ตัวเนื้อหาวิชาทั้งหลาย 
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3. การวิเคราะห์ประสบการณ์ (Analysis of Experience) เนื่องจากประสบการณ์เป็นแหล่งการ
เรียนรู้ที่มีคุณค่ามากที่สุดส าหรับผู้ใหญ่ ดังนั้นวิธีการหลักส าหรับการศึกษาผู้ใหญ่ ก็คือการวิเคราะห์ถึงประสบการณ์ของ
ผู้ใหญ่แต่ละคนอย่างละเอียดว่ามีส่วนไหนของประสบการณ์ที่จะน ามาใช้ในการเรียนการสอนได้บ้ างแล้วจึงหาทาง
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

4. ผู้ใหญ่ต้องการเป็นผู้น าตนเอง (Self-Directing) ความต้องการที่อยู่ในส่วนลึกของผู้ใหญ่ก็คือการมี
ความรู้สึกต้องการที่จะสามารถน าตนเองได้ เพราะฉะนั้นบทบาทของครูจึงควรอยู่ในกระบวนการสืบหา หรือค้นหา
ค าตอบร่วมกับผู้เรียนมากกว่าการท าหน้าที่ส่งผ่านหรือเป็นสื่อส าหรับความรู้แล้วท าหน้าที่ประเมินผลว่าเขาคล้อยตาม
หรือไม่เพียงเท่านั้น 

5. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Difference) ความแตกต่างระหว่างบุคคลจะเพิ่มมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ ในแต่ละบุคคลเมื่อมีอายุเพิ่มมากข้ึน เพราะฉะนั้นการสอนนักศึกษาผู้ใหญ่จะต้องจัดเตรียมการในด้านนี้อย่าง
ดีพอเช่น รูปแบบของการเรียนการสอน (Style) เวลาที่ได้การสอน สถานที่สอน และประการส าคัญ คือความสามารถใน
การเรียนรู้ในแต่ละขั้นของผู้ใหญ่ย่อมเป็นไปตามความสามารถของผู้ใหญ่แต่ละคน (Pace of Learning) 

3. ทฤษฎีการเรียนรู้ของ ดีลาเฮย์ (Brian L.Delahaye, B.L, 2005.) กล่าวถึงการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ไว้ด้วยว่า มี
ความแตกต่างจากการเรียนรู้ของเด็กหลายประการเนื่องจากด้านพฤติกรรมส่วนบุคคลและด้านสังคม โดยสรุปเป็น
แนวคิด ทฤษฎีของการเรียนรู้ไว้ คือ 

1. การเรียนรู้เงื่อนไขคลาสสิก เป็นการเรียนรู้จากเงื่อนไข มีตัวกระตุ้นหรือสิ่งเร้าและมีการตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้าที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติ 

2. การเรียนรู้เงื่อนไขพฤติกรรมพฤติกรรมของบุคคล มีเงื่อนไขขึ้นอยู่กับผลการกระท า น าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลง เมื่อท าอะไรแล้วผลแห่งการกระท าเป็นที่ชื่นชอบ ก็จะกระท าซ้ า แต่ถ้าผลการ กระท าใดไม่เป็นที่พอใจก็จะ
หยุดพฤติกรรมนั้น ๆ “บุคคลเรียนรู้ที่จะแสดงพฤติกรรมเพื่อให้ได้บางอย่างที่ต้องการ และเพื่อหลีกเลี่ยงในบางสิ่งที่ไม่
ต้องการ” 

3. การเรียนรู้ทางสังคม การเรียนรู้ของคนเกิดจากการสังเกตกระบวนการทางสังคม  ท าให้เกิดการ
รับรู้และเข้าใจ ท าให้เปลี่ยนพฤติกรรมได้ เป็นการเรียนรู้จากการสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้อื่น หรือได้รับค าบอกเล่าจาก
ผู้อื่น หรือได้รับประสบการณ์โดยตรง  

ในกระบวนการการศึกษาหรือกระบวนการเรียนรู้โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็นการเรียนรู้ของเด็ก การเรียนรู้ของ
ผู้ใหญ่ ซึ่งมีการเรียนรู้ที่ต่างกัน ดีลาเฮย์ ได้สรุปสมมุติฐานการเรียนรู้ของเด็ก และการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ไว้ดังนี้ 
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สมมุติฐาน 
characteristic 

การเรียนรู้ของเด็ก 
Pedagogy 

การเรียนรู้ของผู้ใหญ ่
Andragogy 

ความต้องการเรียน 
The need to know 

ผู้เรียนจะรู้เฉพาะสิง่ที่ครูสอน ถา้
พวกเข้าต้องการที่จะผ่านหรือ
ได้รับการเลื่อนชัน้ 

ความต้องการเรียนของผู้ใหญ่คือ
ผู้ใหญ่ต้องการทราบเหตุผลวา่ตน
เรียนเพื่ออะไร 

แนวคิดของตนเองในการเรียน
The learner’s self-concept 

ที่สุดของแนวคิดของตนเองในการ
เรียน ขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพ 

ผู้ใหญ่มักต้องการ 
ความอิสระในการควบคุมและ
รับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง 

บทบาทของประสบการณ ์
The role of experience 

ประสบการณ์การเรียนรู้ยังเป็น
ทรัพยากรที่มีน้อยส าหรับการ
เรียนรู ้

ประสบการณ์ของผู้ใหญ่จะเข้ามาใน
กิจกรรมการศึกษามากข้ึนทั้งปรมิาณ
และคุณภาพที่แตกตา่งกับ
ประสบการณ์ของเยาวชน 

ความพร้อมในการเรียนรู้ 
Readiness to learn 

ผู้เรียนพร้อมที่จะเรียนรู้อะไรก็
ตามที่ครูบอกเพื่อพวกเข้าต้องการ
ที่จะผา่นหรือได้รับการเลื่อนชั้น 

ความพร้อมในการเรียนของผู้ใหญ่
ขึ้นอยู่กับความต้องการที่จะเรียนเพื่อ
รับมือกับสถานการณท์ี่เกิดขึ้นจริงได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 

การปรับตัวในการเรียน 
Orientation to learning 

การปรับตัวในการเรียน ผู้เรียนคิด
ว่าตัวเองเป็นศูนย์กลาง พวกเข้า
เห็นว่าความรู้ที่ได้รบัเป็นเร่ืองของ
เนื้อหา 

ผู้ใหญ่มีชีวิตเป็นศนูย์กลาง พวกเข้า
จะต้องรู้ว่าการเรียนจะช่วยพวกเข้า
ในการด าเนินชีวิตหรือจัดการกับ
ปัญหาที่พวกเข้าต้องเผชิญในสถาน
การจริง 

แรงจูงใจ 
Motivation  

ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียนรู้จาก
แรงจูงใจภายนอก 

แรงจูงใจที่มีศักยภาพมากที่สดุคือ 
แรงกดดันภายใน 

 
ขั้นตอนการเรียนรู ้
 กระบวนการเรียนรู้ของบุคคลนั้นเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์กันของ 4 ขั้นตอนที่ส าคัญ คือ ความต้องการ ข้อมูล-
ข้อสนเทศ การทดสอบ-ผลสะท้อน และการประยุกต์ ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 : ความต้องการในการเรียนรู้ เป็นสิ่งส าคัญมากที่สุดที่จะต้องทราบว่าบุคคลนั้นต้องการจะเรียน
อะไร ต้องการประสบความส าเร็จในสิ่งใด ต้องการค้นหาค าตอบหรือแก้ปัญหาในเรื่องใด เช่น ต้องการเรียนรู้ศิลปะการ
เป็นวิทยากร เป็นต้น 
 ขั้นตอนที่ 2 : การรวบรวมข้อมูล-ข้อสนเทศ สิ่งเหล่านี้บุคคลจะเก็บรวบรวมตั้งแต่โรงเรียน จากวิชาต่าง ๆ เป็น
การเรียนในระบบโรงเรียนและบางส่วนได้รับจากการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหรือการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการ  โดยจะ
ได้รับจากที่บ้านหรือสถานที่ท างานเชน่ จากการอ่านหนังสือพิมพ์ การเล่นกีฬาหรือดนตรี การชมโทรทัศน์ รับฟังรายการ
วิทยุ เป็นต้น 
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 ขั้นตอนที่ 3 : การทดสอบและผลสะท้อน จากการทดลองในการพยายามเรียนเรื่องใดในการเรียนของ
บุคคล เช่น การทดสอบฝีมือทางด้านอาชีพต่าง ๆ เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ 4 : การประยุกต์และปฏิกิริยาตอบสนอง เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ข้อสนเทศที่ผู้เรียนได้จาก
สถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเขาอาจจะได้ประเมินดูถึงผลลัพธ์จากการทดสอบ หรือผลลัพธ์จากการพยายามค้นหาค าตอบ การ
ประยุกต์ใช้ความรู้จากสิ่งที่เรียนรู้ไปสูส่ถานการณ์ใหม่ ๆ ถ้าหากทักษะการเรียนรู้ได้น าไปเก่ียวพันกับการปฏิบัติในทักษะ
ใหม่ ๆ และสามารถถ่ายโอนทักษะนั้น ๆ ไปสู่การเรียนรู้ใหม่ ๆ เช่น  การขับรถได้ด้วยตนเอง การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการท างานได้ด้วยตนเอง เป็นต้น 
ตัวบ่งชี้ว่าเกิดการเรียนรู ้
พจน์ พจนพาณิชย์กุล (2554) ได้สรุปถึงจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ และตัวบ่งชี้ว่าเกิดการเรียนรู้ไว้ ดังนี้ 

1. ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) คือ ผลของการเรียนรู้ที่เป็นความสามารถทางสมอง ครอบคลุม
พฤติกรรมประเภท ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และประเมินผล 

2. ด้านเจตพิสัย (Affective Domain) คือ ผลของการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงด้านความรู้สึก ครอบคลุม
พฤติกรรมประเภท ความรู้สึก ความสนใจ ทัศนคติ การประเมินค่าและค่านิยม 

3. ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) คือ ผลของการเรียนรู้ที่เป็นความสามารถด้านการปฏิบัติ 
ครอบคลุมพฤติกรรมประเภท การเคลื่อนไหว การกระท า การปฏิบัติงาน การมีทักษะและความช านาญ 
ลักษณะส าคัญ ที่แสดงให้เห็นว่ามีการเรียนรู้เกิดขึ้น ประกอบด้วย 3 ประการคือ 

1. มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ค่อนข้างคงทน ถาวร 
2. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นจะต้องเป็นผลมาจากประสบการณ์ หรือการฝึก การปฏิบัติซ้ า ๆ เท่านั้น 
3. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกล่าวจะมีการเพิ่มพูนในด้านความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกและความสามารถ

ทางทักษะทั้งปริมาณและคุณภาพ 
การจะเลือกจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรม การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ควรระลึก

และตระหนักถึงความแตกต่างของผู้เรียน ทั้งในด้านระดับการศึกษา อาชีพ และประสบการณ์ของแต่ละคนซึ่งวิธีการคิด 
การเรียนรู้ของเขาเหล่านั้นแตกต่างกัน การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้จึงต้องพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียนเพื่อผลของการเรียนรู้ที่จะพัฒนา และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความรู้ ความเข้าใจ 
ทักษะ ทัศนคติ เพื่อให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางที่องค์การต้องการ 
แนวคิดปรัชญาการศึกษาในผู้ใหญ่ 

โนลล์ (Malcolm S. Knowles) ได้สรุปพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรู้ส าหรับผู้ใหญ่สมัยใหม่ (Modern Adult 
Learning Theory) ซึ่งมีสาระส าคัญต่อไปนี้ (Knowles.1978. p 31 อ้างใน สุวัฒน์ วัฒนวงศ์. 2547: 248-249) 

1. ความต้องการและความสนใจ (Needs and Interests) ผู้ใหญ่จะถูกชักจูงให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี ถ้าหากตรง
กับความต้องการและความสนใจในประสบการณ์ที่ผ่านมา เขาก็จะเกิดความพึงพอใจ เพราะฉะนั้นควรจะมีการเริ่มต้นใน
สิ่งเหล่านี้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมทั้งหลายเพื่อให้ผู้ใหญ่เกิดการเรียนรู้นั้นต้องค านึงถึงสิ่งนี้ด้วยเสมอ 

2. สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตผู้ใหญ่ (Life Situation) การเรียนรู้ของผู้ใหญ่จะได้ผลดีถ้าหากถือเอาตัว
ผู้ใหญ่เป็นศูนย์กลางในการเรียนการสอน (Life-Centered) ดังนั้น การจัดหน่วยการเรียนที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรู้ของ
ผู้ใหญ ่ควรจะยึดถือเอาสถานการณ์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตผู้ใหญ่เป็นหลักส าคัญ มิใช่ยึดที่ตัวเนื้อหาวิชาทั้งหลาย 
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3. การวิเคราะห์ประสบการณ์ (Analysis of Experience) เนื่องจากประสบการณ์เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มี
คุณค่ามากที่สุดส าหรับผู้ใหญ่ ดังนั้น วิธีการหลักส าคัญของการศึกษาผู้ใหญ่ก็คือ การวิเคราะห์ถึงประสบการณ์ของผู้ใหญ่
แต่ละคนอย่างละเอียดว่ามีส่วนไหนของประสบการณ์ที่จะน ามาใช้ในการเรียนการสอนได้บ้าง แล้วจึงหาทางน ามาใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อไป 

4. ผู้ใหญ่ต้องการเป็นผู้น าตนเอง (Self-Directing) ความต้องการที่อยู่ในส่วนลึกของผู้ ใหญ่ก็คือ  การมี
ความรู้สึกต้องการที่จะสามารถน าตนเองได้ เพราะฉะนั้นบทบาทของครูจึงอยู่ในกระบวนการสืบหาหรือค้นหาค าตอบ
ร่วมกันกับผู้เรียน (Mutual Inquiry) มากกว่าการท าหน้าที่ส่งผา่นหรือเป็นสื่อส าหรับความรู้ แล้วท าหน้าที่ประเมินผลวา่
เขาคล้อยตามหรือไม่เพียงเท่านั้น 

5. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Difference) ความแตกต่างระหว่างบุคคลจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ 
ในแต่ละบุคคลเมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้น เพราะฉะนั้นการสอนนักศึกษาผู้ใหญ่จะต้องจัดเตรียมการในด้านนี้อย่างดีพอ เช่น 
รูปแบบของการเรียนการสอน (Style) เวลาที่ได้ท าการสอน สถานที่สอน และประการส าคัญ คือ ความสามารถในการ
เรียนรู้ในแต่ละขั้นของผู้ใหญ่ ย่อมเป็นไปตามความสามารถของผู้ใหญ่แต่ละคน (Pace of Learning) 
 
การน าไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

การจัดการความรู้ในองค์การเพื่อที่จะสร้างองค์การให้เกิดเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นั้น ปีเตอร์ เซ็งเก้     
(Peter M. Senge, 1990) ได้อธิบายถึงแนวคิดนี้ไว้ว่า “เป็นองค์กรที่บุคลากรภายในองค์กรได้ขยายความสามารถของ
ตนอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่มบุคคลและระดับองค์กร เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่บุคคลในระดับต่าง ๆ ต้องการ
อย่างแท้จริง เป็นองค์กรที่บุคลากรมีความคิดใหม่ ๆ และการแตกแขนงของความคิดได้รับการยอมรับเอาใจใส่ เป็น
องค์กรที่บุคลากรในองค์กรมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการที่จะเรียนรู้ไปทั่วกันทั้งองค์กร” การเรียนรู้เช่นนี้ท าให้ให้
เกิดเป็นองค์การที่มกีารเรียนรูอ้ยูต่ลอดเวลา (Life-long learning) 
Senge’s Foundation Theory 
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ของ ปีเตอร์ เซงเก้ : The Fifth Discipline มีหลักการเบื้องต้นส าคัญ 5 ประการ คือ 

1. PERSONAL MASTERY การฝึกของปัจเจกบุคคลให้ใฝ่รู้อยู่ตลอดเวลา จะต้องมีความมั่นใจในตัวเอง 
มุ่งมั่นในหลักการของเหตุและผล เพื่อผลักดันให้ตนเองพัฒนาเนื้อหาในหน้าที่ความรับผิดชอบและขยายขอบเขตความรู้
ออกไป ระดับต่อมาน าความรู้มาพัฒนาให้เป็นทักษะในการมองเห็นระบบองค์กรที่ใหญ่ขึ้น มีขอบเขตกว้างขวางขึ้น ด้วย
การเชื่อมโยงตนเองเข้าสู่ระบบใหญ่ 

2. MENTAL MODELS เป็นการค้นหาความกระจ่างชัด การจ าแนกแยกแยะ ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
การท าความเข้าใจ และการแปลความหมายต่าง ๆ เพื่อการตัดสินใจและการกระท าของบุคคลความสามารถในการสรุป
ความรู้ที่ได้มาใช้ให้เป็นประโยชน์  

3. SHARED VISION การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน จะต้องมาจากการที่แต่ละคนฟังซึ่งกันและกันโดยที่แต่ละคนจะ
แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ส่วนบุคคล และให้เหตุผลซึ่งกันและกันเกี่ยวกับสิ่งที่อยากท าและสิ่งที่เป็นไปได้ หรือเป็นการสร้าง
วิสัยทัศน์ร่วมกันในทีม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน 

4. TEAM LEARNING ทีมแห่งการเรียนรู้นั้น จะประกอบไปด้วยบุคคลที่มีบุคลิกภาพที่พร้อมจะท างาน
ร่วมกันได้กับผู้อื่น แต่มิได้หมายความว่าคนทุกคนในองค์กรจะมีความเหมาะสมที่จะท างานร่วมกันได้ทุกคนกับทุกทีม 
การเรียนรู้ซึ่งกันและกันในทีมทั้งในด้านความส าเร็จและความผิดพลาด  
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5. SYSTEMS THINKING การคิดเป็นระบบสามารถแยกแยะที่มาของปัญหาและผลลัพธ์ ตลอดจนสามารถ
ก าหนดวิธีแก้ไขปัญหาได้ หล่อหลอมองค์กรให้ประสบความส าเร็จได้ขึ้นอยู่กับการคิดเชิงระบบซึ่งเป็นการใช้ทีมแห่งการ
เรียนรู้น ามาใช้กระบวนการทางความคิดที่เป็นรูปแบบ หรือโมเดลของความคิด (Mental Models) เพื่อน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ร่วมขององค์กรต่อไป 
ความรู้และการจัดการความรู้ในองค์การ (Knowledge and Knowledge Management in Organization) 
 การแข่งขันในยุคปัจจุบันจะขึ้นอยู่กับความสามารถขององค์การในการสร้างและใช้สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ใน
การเพิ่มคุณภาพ ลดต้นทุน ลดระยะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ และความ
คาดหวังของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว และการที่องค์การจะสร้างและรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันได้นั้น
ขึ้นอยู่กับความสามารถขององค์การในการท าให้การเรียนรู้ในองค์การไหลเวียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ
องค์การมีกระบวนการที่เป็นระบบในการค้นหา สร้าง รวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่ ถ่ายทอด แบ่งปันและใช้ความรู้ 
(Davenport, 1998, p 1 – 24) กระบวนการที่ว่านี้คือการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) ในองค์การ 

เป็นที่เข้าใจกันดีว่า ความรู้เป็นสิ่งที่พัฒนามนุษย์ให้แตกต่างจากสัตว์อื่น ๆในโลก มนุษย์มีการพัฒนาได้ก็เพราะ
ความสามารถในการถ่ายทอดสารต่าง ๆ ผ่านภาษาและมีการจดบันทึกในรูปแบบที่แตกต่างไปตามยุคสมัย และสืบทอด
ต่อกันมาทั้งนี้เพื่อช่วยรักษาองค์ความรู้ต่าง ๆ เอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและพัฒนาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นส าหรับในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้การจัดการความรู้ จะท าให้ทราบว่าในขณะนี้องค์การมีความรู้ด้านใดบ้าง องค์ความรู้ แต่
ละหน่วยอยู่ที่ใด องค์การจะพัฒนาความรู้ด้านใดบ้างในจุดไหน เมื่อไหร่ เป็นต้น (ยุทธนา แซ่เตียว, 2547, หน้า 251) 
วัตถุประสงค์ที่ส าคัญที่สุดในการจัดการความรู้ คือ การเรียนรู้ของบุคลากรและน าความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ในการ
ตัดสินใจ แก้ปัญหา และปรับปรุงองค์การ หากบุคลากรขององค์การไม่ได้มีการเรียนรู้และไม่ได้น าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ก็เป็นการสูญเปล่าของเวลาและ ทรัพยากรที่ใช้ในการเรียนรู้ การจัดการความรู้จะท าให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ ขึ้นซึ่งจะไป
เพิ่มพูนองค์ความรู้ขององค์การที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้นเรื่อย ๆ ความรู้เหล่านี้จะถูกน าไปใช้เพื่อสร้างความรู้ใหม่อีก เป็น
วงจรที่ไม่มีการสิ้นสุดที่เรียกว่า “วงจรการเรียนรู้” 

 
 
“แผนภูมิ ปิรามิดแห่งความรู้” โดย Hideo Yamazaki (สถาบันเพิ่มผลผลิต, 2548, หน้า 14) 
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จากภาพสามารถอธิบายได้ว่า ข้อมูล (Data) เป็นข้อมูลดิบต่าง ๆ เป็นข้อเท็จจริงที่ยังไม่ได้ผ่านการแปล
ความหมาย ส่วนสารสนเทศ (Information) นั้นเป็นข้อมูลที่ผ่านกระบวนการเรียบเรียง ติดตาม วิเคราะห์ เพื่อน ามาใช้
ประโยชน์ ส่วนความรู้ (Knowledge) คือสารสนเทศที่ผ่านกระบวนการคิด เปรียบเทียบ เชื่อมโยงกับความรู้อื่นจนเกิด
เป็นความเข้าใจ และมีการน าไปใช้ และสุดท้ายเป็นการยกระดับไปถึงปัญญา (Wisdom) เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้        
สิ่งที่มีคุณค่า ความดีงาม ที่ฝังลึกอยู่ในตัวบุคคลเพื่อน าไปแก้ปัญหา หรือพัฒนาการท างาน 

อีกแนวคิดที่น่าสนใจ คือ อิคูจิโร โนนากะ (Jkujiro Nonaka อ้างในยุทธนา แซ่เตียว, 2547, หน้า 253)       
ได้จ าแนกความรู้ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. Tacit knowledge จะเป็นความรู้ที่อยู่ในตัวของแต่ละบุคคลเกิดจากประสบการณ์ การเรียนรู้ หรือ
พรสวรรค์ต่าง ๆ ซึ่งสื่อสาร หรือถ่ายทอดในรูปของตัวเลข สูตร หรือลายลักษณ์อักษรได้ยาก ความรู้ ชนิดนี้พัฒนา และ
แบ่งปันกันได้ เป็นความรู้ที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน 

2. Explicit Knowledge จะเป็นความรู้ที่เป็นเหตุเป็นผล สามารถรวบรวม และถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่าง ๆ 
ได้ เช่น หนังสือ คู่มือ เอกสาร และรายงานต่าง ๆ ซึ่งท าให้คนสามารถเข้าถึงได้ง่าย 

 
                             Explicit            Internalization                 Tacit  

 
  

     Combination        Socialization  
  

 
Explicit  Externalization  Tac 

 
Knowledge Conversion Process 

 

จากกระบวนการข้างต้น การปรับเปลี่ยน และสร้างความรู้จะเกิดข้ึนได้ 4 รูปแบบ คือ 
1. Socialization เป็นการแบ่งปัน และสร้าง Tacit Knowledge จาก Tacit Knowledge ของผู้ที่สื่อสาร

ระหว่างกัน โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง 
2. Externalization เป็นการสร้าง และแบ่งปันความรู้จากสิ่งที่มี และเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

เป็นการแปลงจาก Tacit Knowledge เป็น Explicit Knowledge  
3. Combination เป็นการแปลง Explicit Knowledge จาก Explicit Knowledge โดยรวบรวมความรู้

ประเภท Explicit ที่เรียนรู้มาสร้างความรู้ประเภท Explicit ใหม่ ๆ  
4. Internalization เป็นการแปลง Explicit Knowledge เป็น Tacit Knowledge มักจะเกิดจากการน า

ความรู้ที่เรียนรู้มาไปปฏิบัติ 
 สรุปได้ว่าองค์ความรู้ส่วนใหญ่อยู่ที่ตัวคน ดังนั้น องค์การจะมีกระบวนการ และบรรยากาศที่เอื้อต่อการ

แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อน าความรู้ดังกล่าวมาใช้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์การได้อย่างไร โดยปกติแล้วความรู้ไม่สามารถ
จัดการได้ องค์การไม่สามารถสั่งให้ผู้รู้คนนั้นถ่ายโอนความรู้ที่มีอยู่ให้ผู้อื่นได้ ดังนั้นองค์การต้องสร้างบรรยากาศที่เอื้อ
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ให้เกิดขึ้น และเห็นจริงได้ ซึ่งจะน าไปสู่ค่านิยม และเป็นวัฒนธรรมองค์การในที่สุด 
(บดินทร์ วิจารณ์, 2547, หน้า 124) 
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การเรียนรู้ในองค์กร โดยใช้ แอดดี โมเดล (ADDIE model) 
 ADDIE model คือ หลักการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีจุดมุ่งหมายในการ

ออกแบบให้ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายด้วยการวิเคราะห์ที่สาเหตุของปัญหา คิดค้นโดย Florida State University’s 
Center for Educational Technology (อ้างใน Michael Schlegel,1995) 

 

 
 

ADDIE model ที่มา : Richey, Klein, & Tracey, 2011, p. 19 
 
การเรียนการสอนตามรูปแบบแอดดี (ADDIE model) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในองค์การ ประกอบด้วยกิจกรรม

ในการด าเนินงาน 5 กิจกรรม ได้แก่ การวิเคราะห์ (analyze) การออกแบบ (design) การพัฒนา (develop) การ
น าไปใช้ (implement) และการประเมินผล (evaluate) ซึ่งเมื่อพิจารณาให้ดีแล้วมี ลักษณะคล้ายกระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยเร่ิมจากการวิเคราะห์ปัญหา (analyze) การน าเสนอแนวทางการแก้ปัญหา (design) การ
เตรียมการแก้ปัญหา (develop) การทดลองการแก้ปัญหา (implement) และสุดท้ายประเมินแนวทางการแก้ปัญหาว่า
ประสบความส าเร็จหรือไม่ (evaluate) รูปแบบ ADDIE นี้ จึงเป็นรูปแบบที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบการ
เรียนการสอนในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง เช่นใช้ในการออกแบบสื่อ วัสดุการเรียนการสอน การออกแบบชุดการ
เรียนการสอน การออกแบบบทเรียน ออกแบบโปรแกรม เป็นต้น. 
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หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 
ผู้วิจัย   ดร.นิพนธ์  ทาบุราญ 

อาจาร์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
          หลักธรรมาภิบาลของส านักงานข้าราชการพลเรือนเป็นผลมาจากการประชมุ ประจ าปี ระหว่างส่วนราชการ
กับส านักงาน ก.พ. เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2542 ตามระเบียบส านักนายก รัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (พ.ศ. 2542)  ซึ่งประกอบด้วย หลักการส าคัญ 6 ประการ ได้แก่ (กัลยา เนติประวัติ 
2544 : 11 - 13) 
          1. หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมายถูกต้อง เป็นธรรม การก าหนดกฏ กติกา และการปฏิบัติตาม
กฎ กติกาที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัดโดยค านึงถึง สิทธิเสรีภาพ ความยุติธรรมของสมาชิก 
          ในระดับองค์กร หมายถึง กฎ กติกา ที่ใช้ในการบริหารงานภายใน เช่น การมาท างาน หรือเข้าประชุมให้
ตรงเวลา การให้บริการประชาชนให้เสมอกัน รวมถึงข้อตกลง ในการสับเปลี่ยนหน้าที่กันในองค์กร 
          2. หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม การส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนพัฒนา
ตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตเป็นนิสัย
ประจ าชาติ 
          ในระดับองค์กร หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ให้ความยุติธรรมกับ
ประชาชนอย่างเท่าเทียมกันรวมทั้งจัดระบบงานที่ตอบสนองความต้องการของ ประชาชน และปฏิบัติตามข้อบังคับ
ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการคือ มีจรรยาบรรณต่อตนเอง ต่อ หน่วยงาน ต่อผู้ร่วมงาน ต่อประชาชนและสังคม 
          3. หลักความโปร่งใส หมายถึง การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนใน ชาติ โดยปรับปรุงกลไกการ
ท างานขององค์กร ทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วย
ภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ สะดวกและมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้อง
ชัดเจน 
          ในระดับองค์กร หมายถึง ประชาชนรู้ขั้นตอนที่จะติดต่องาน และสามารถ ตรวจสอบการท างานได้และ
ภายในองค์กรต้องมีความโปร่งใสในการตัดสินใจการบริหารงาน เงิน คน มีการสื่อสารที่ดีภายในด้วย 
          4. หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรับรู้และเสนอ ความคิดเห็นในการตัดสินใจ
ปัญหาส าคัญของประเทศไม่ว่าด้วยการแสดงความคิดเห็น การไต่ สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ และการแสดง
ประชามติหรือ อ่ืนๆ 
         ในระดับองค์กร หมายถึง การวางระบบการรับฟังความคิดเห็น และการรับ เรื่องราวร้องทุกข์ที่จะให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และขณะเดียวกัน ภายในองค์กรเองจะต้อง สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ภายในด้วย 
          5. หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความส านึกใน ความรับผิดชอบต่อสังคม 
การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ไข ปัญหา ตลอดจนเคารพในความคิดเห็นที่
แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตน 
           ในระดับองค์กร หมายถึง การก าหนดโครงสร้างและระบบการใช้อ านาจรัฐ ใหม่ มีการกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจลงสู่ระดับล่าง เพื่อให้ความรับผิดชอบในทุกระดับมีความชัดเจน และมีรายงานประจ าปี รายงานผลการ
ปฏิบัติงานที่มีตัวชี้วัดความส าเร็จรณรงค์ให้ ประชาชนรับผิดชอบ 
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         6. หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการ และใช้ทรัพยากรที่มีจ านวนจ ากัด เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยการรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัดใช้ของอย่าง คุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้า และบริการที่มี
คุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และรักษาพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 
          ในระดับองค์กร หมายถึง ผู้บริหารต้องทบทวนงานในความรับผิดชอบทั้งหมด เพื่อพิจารณาถ่ายโอนงานที่ 
ภาคธุรกิจ เอกชน หรือภาคประชาชน ท าได้ และมีประสิทธิภาพ สูงกว่าออกไป เลือกน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ และ
พัฒนาความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเป็น ระบบและต่อเนื่อง 
           ส าหรับการท าวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม ที่ดีตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 มาท าการศึกษา 
2.4 ธรรมาภิบาลกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
           องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชน มากที่สุด มีศักยภาพ
ในการให้บริการสาธารณ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนอง ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
           สิ่งที่ท้าทาย อบต.อยู่ในขณะนี้ คือ การปรับกลยุทธ์ ทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างาน ของบุคลากรของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล ไปสู่การเป็น “ ราชการยุคใหม่ “ มุ่งปฏิบัติเพื่อ เป้าหมาย คือ การพัฒนาท้องถิ่นให้
เจริญก้าวหน้า และให้ประชาชนในท้องถ่ินมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
           ส าหรับธรรมาภิบาลนั้นได้ก าหนดไว้ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ดังนี้ 
          1. หลักนิติธรรม เป็นการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับให้ทันสมัย และเป็นธรรมเป็นที่
ยอมรับของชุมชน และชุมชนยินยอมปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งการปฏิบัติของ อบต.สามารถด าเนินการให้สอดคล้อง
ได้ โดยการออกข้อบัญญัติต าบลของ อบต. ต้องเป็นไป ตามที่กฎหมายให้อ านาจไว้ และต้องมุ่งให้เกิดความเป็น
ธรรมและเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ ประชาชนเป็นหลัก และเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน ควรเปิดเวทีให้
ประชาชนได้แสดง ความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง อบต.ต้องเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติต าบลและกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องกับสิทธิและหน้าที่ของประชาชน ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงด้วยการปิดประกาศ ณ ที่ ท าการ อบต. 
หรือชุมชนทุกหมู่บ้าน หรือการประชาสัมพันธ์ด้วยรูปแบบ อื่น ๆ เช่นท าเอกสาร แจกจ่ายในการประชุมหรือเสียง
ตามสาย 
           องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นองค์กรที่มีอ านาจในการบังคับใช้ข้อบัญญัติ ต าบล รวมทั้งกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง ต้องปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับให้ ถูกต้อง ตามที่บัญญัติไว้ และต้องบังคับใช้
อย่างเสมอภาค ไม่มีการเลือกปฏิบัติกับบุคคลใดหรือ กลุ่มใดเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเสมอ
ภาค ได้แก่ การจัดเก็บภาษีต้องจัดเก็บ อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและถูกต้อง โดยไม่กลั่นแกล้งหรือลดหย่อนแก่ผู้ใดเป็น
การเฉพาะ 
          2. หลักคุณธรรม เป็นการปฏิบัติที่ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม เป็นแบบอย่างแก่ ประชาชน เพื่อเสริมสร้าง
ความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจ มีระเบียบ วินัย มาท างานตรงต่อเวลาให้บริการ ประชาชนด้วยความเสมอภาค ถูกต้อง 
สมาชิกสภา อบต.ต้องตระหนักในหน้าที่ของตนในฐานะ เป็นผู้แทนของประชาชนต้องมุ่งเน้นรักษาผลประโยชน์ส่วน
ตน มาประชุมอย่างสม่ าเสมอ พิจารณาเรื่องต่างๆ ในสภาอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา ยึดหลักผลประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม และ ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้บริหาร อบต.ต้องมีคุณธรรมสูง เนื่องจากเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน ใน 
ขณะเดียวกันก็เป็นผู้ที่มีอ านาจในการอนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณต่าง ๆ จะต้องยึดหลัก ความถูกต้องเป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย ที่ก าหนดไว้ จัดสรรงบประมาณให้เกิดความเป็นธรรม แก่ทุกชุมชน 
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          3. หลักความโปร่งใส โดยเน้นการปรับกลไก และวิธีการท างานให้มี ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล ได้ สะดวก และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบได้โดย 
องค์การบริหารส่วนต าบล ต้องถือ ปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 
พ.ศ. 2539 โดย เอกสารที่ต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบได้แก่ 

3.1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม 
3.2 มติการประชุมของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีผลกระทบต่อ ผลได้ผลเสียของ

ประชาชน 
        3.3 มติของสภาที่ผ่านการรับรองแล้ว โดยเฉพาะมติที่กระทบต่อสิทธิหน้าที่ รวมทั้งผลได้ผลเสีย
แก่ประชาชน รวมทั้งมติอื่นๆที่ประชาชนควรทราบ 
        3.4 วาระการประชุมของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องปิดประกาศให้ ประชาชนทราบ
ล่วงหน้า เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีความสนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์ใน การประชุมสภา ซึ่งสภาต้องอ านวย
ความสะดวกตามสมควร 
        3.5 ข้อบัญญัติต าบล กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่งของ องค์การบริหารส่วนต าบล รวมทั้งข่าวสาร
ราชการที่ประชาชนควรรู้และประชาชนต้องปฏิบัติ 
        3.6 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วนต าบล รวมทั้งเงื่อนไข การติดต่องานกับ
องค์การบริหารส่วนต าบล ได้แก่ การช าระภาษีต่างๆ การขออนุญาตก่อสร้าง อาคารเป็นต้น ให้ประชาชนรู้ว่า        
มีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร ต้องใช้เอกสารประกอบอะไร และ ต้องใช้เวลานานเท่าใด 

3.7 ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของ องค์การบริหารส่วน ต าบล 
3.8 เอกสารการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยเฉพาะการสอบราคาหรือประกวดราคา  
3.9 ข้อมูลด้านการเงิน-การคลัง  
3.10 ข้อมูลอื่นๆ ที่ อบต.เห็นว่าควรเปิดเผยและเป็นประโยชน์แก่ประชาชน 

      4. หลักการมีส่วนร่วม ถือเป็นหลักที่มีความส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือผู้บริหาร และมีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน ตั้งแต่การรับรู้ข่าวสาร แสดงความคิดเห็นใน การตัดสินใจท าอะไร อย่างไรขององค์การบริหารส่วน
ต าบล รวมทั้งการตรวจสอบ การประเมินผล งานของ องค์การบริหารส่วนต าบล และประชาชนมีสิทธิ มีอ านาจใน
การถอดถอนผู้บริหารหรือ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ที่ประชาชนเห็นว่าปฏิบัติงานเสียหาย ล้มเหลว มี
พฤติกรรม เสื่อมเสีย นอกจากนั้นกฎหมายยังได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องส่งเสริมการมี ส่วนร่วม
ของประชาชน ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม ได้แก่ รัฐธรรมนูญมาตรา 76 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ในมาตรา 16 (16) ก าหนดให้องค์การบริหารส่วน
ต าบล ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
         องค์การบริหารส่วนต าบล จะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นอย่างน้อย ได้แก่ 
        4.1 จัดท าแผนพัฒนา ทั้งแผนพัฒนา 5 ปี และแผนพัฒนาประจ าปี โดยให้ ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการคิดและก าหนดการจัดท าแผนพัฒนา โดยร่วมเสนอปัญหาความต้องการ และร่วมเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อ
การพัฒนา ในรูปแบบกระบวนการประชาคม มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาในภาพรวม ร่วม
ก าหนดทิศทางการพัฒนาของ อบต.ว่าจะเดินไปทางใด ควรท าอะไรก่อน หลัง 
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4.2 มีส่วนร่วมในการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ก าหนดให้องค์การ บริหารส่วนต าบลแต่งตั้ง
ผู้แทนชุมชนร่วมเป็นกรรมการในการจัดซื้อ - จัดจ้าง เพื่อให้เกิด ความถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรม 

4.3 ประชาชนมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยองค์การ บริหารส่วน
ต าบลต้องแจ้งวาระการประชุมให้ประชาชนทราบทุกครั้ง และอ านวยความสะดวกให้ ประชาชนที่เข้าร่วม
สังเกตการณ์ประชุมสภา 

4.4 ประชาชนมีสิทธิในการเสนอข้อบัญญัติ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วน ต าบล พิจารณาออก
ข้อบัญญัติต าบลตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 

4.5 ประชาชนมีสิทธิถอดถอนผู้บริหารและสมาชิกสภาอบต. ที่มีความประพฤติ เสื่อมเสียได้ตาม 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล        
พ.ศ. 2542 
     5. หลักความรับผิดชอบ อบต.ต้องตระหนักในหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อประชาชน มีความใส่ใจต่อปัญหา
ของชุมชน และมีความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชน ให้บรรลุผล โดยไม่เลือก
ปฏิบัติและมีความกล้าหาญที่จะยอมรับผลการกระท า นอกจากนี้ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร้องทุกข์และแจ้ง
ความเดือดร้อนได้สะดวก มีความจริงใจ ใน การน าโครงการ/กิจกรรมที่เสนอโดยประชาชน-ประชาคม น าไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็น รูปธรรม โดยค านึงถึงความจ าเป็นเร่งด่วน น าเอาโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาไป 
จัดท า ข้อบัญญัติงบประมาณ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติตามที่สัญญาไว้กับประชาชน หากท า ไม่ได้ก็ต้องแจ้งให้ทราบ 
       6. หลักความคุ้มค่า เป็นการเน้นประสิทธิภาพในการบริหารงาน โดยใช้ทรัพยากร/ งบประมาณให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน รวมทั้งการรักษาทรัพยากรธรรมชาติของท้องถ่ิน ให้สมบูรณ์และยั่งยืน โดยมีหลักการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
         6.1 การด าเนินแผนงาน/โครงการ ต้องจัดล าดับความจ าเป็นเร่งด่วน ควรท าอะไร ก่อนหลัง 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
         6.2 ในการจัดซื้อ - จัดจ้าง ต้องมุ่งให้เกิดการประหยัด หากสามารถต่อรองราคาที่ ต่ํากว่า
งบประมาณที่ตั้งไว้ได้ จะท าให้ องค์การบริหารส่วนต าบล มีงบประมาณเหลือไปด าเนินการ ในโครงการอื่นเพิ่มขึ้ น 
และท าให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์มากข้ึน 
          6.3 รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ใช้จ่ายทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด รวมทั้งจัดกิจกรรม
บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ให้ใช้ได้นาน 
         6.4 จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณไม่ให้รั่วไหล สูญ เปล่า        
โดยอาศัยอ านาจข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วน ต าบล พ.ศ. 2538        
ข้อ 89 และ 90 เพื่อท าหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ ฝ่ายบริหาร 
         6.5 การบริหารจัดการครุภัณฑ์ต่างๆ ของ องค์การบริหารส่วนต าบล ควรจัดท า ระเบียบคุมให้
ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน และควบคุมการใช้ให้เป็นประโยชน์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และประโยชน์ต่อส่วนรวม 
         6.6 ควรค านึงถึงความควรหรือไม่ควรที่จะกระท า เช่น บางแห่งยังไม่มี ความ พร้อมในการจัดเก็บ
ขยะไม่มีรถและพนักงาน แต่กลับใช้งบประมาณซื้อถังขยะให้ประชาชนเพื่อ รองรับขยะ โดยไม่มีผู้จัดเก็บ การใช้
ประโยชน์ไม่คุ้มค่าก็ไม่ควรกระท า 
        จะเห็นได้ว่าหลักธรรมาภิบาล 6 ประการข้างต้นเป็นหลักพื้นฐานที่สามารถน าไปสู่ การประพฤติปฏิบัติได้จริง 
มีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน อย่างแท้จริง 
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ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยทางเลือกใหม่ส าหรับผู้ประกอบการ 
 
Safe Agricultural Products: A New Option for the Entrepreneurs 
 
ผู้วิจัย   นวพร  เหมือนปิ๋ว 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการตลาด  
คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร ์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 

บทคัดย่อ 
การเจ็บป่วยด้วยโรคความดัน เบาหวาน หัวใจ และมะเร็ง ของประชาชนคนไทยในปัจจุบันนับเป็น

สาเหตุหนึ่งที่เกิดจากการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มโดยไม่ระมัดระวังถึงความสะอาดปลอดภัย ส่งผลให้มี
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น ท าให้ผู้บริโภคต้องหันมาใส่ใจในการดูแลรักษาสุขภาพตนเองและ
ครอบครัวเพื่อมิให้เกิดการเจ็บป่วยจึงต้องมีการเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ 
โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่จะน ามาบริโภคเป็นอาหารและเครื่องดื่มต้องค านึงถึงคุณภาพการผลิตที่มีการรับรอง
มาตรฐานความปลอดภัย เช่น สินค้าเกษตรปลอดสารพิษ สินค้าเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ความต้องการของตลาด
สินค้าเกษตรปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบันมีแนวโน้มการขยายตัวในอนาคตเนื่องจากมีการคาดการณ์ จ านวน
ประชากรโลกที่จะเพิ่มขึ้น และเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งกลุ่มนี้มีความต้องการอาหารสุขภาพ อาหาร
ปลอดภัย อาหารส าหรับผู้ป่วย ดังนั้นตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยจึงเป็นทางเลือกใหม่ส าหรับผู้ประกอบการและ
เกษตรกรที่จะผลิตสินค้าให้กับกลุ่มผู้ที่รักสุขภาพ กลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นตลาดที่ก าลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และ
ท าให้ลดปัญหาการแข่งขันในตลาดสินค้าเกษตรทั่วไป นอกจากนี้กระบวนผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยจะช่วย
รักษาสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศโดยรวม มีความปลอดภัยต่อผู้ประกอบการและ เกษตรกร อีกด้วย    
 
ค าส าคัญ : ตลาดสินค้าเกษตร, สินค้าเกษตรปลอดภัย,  ผู้ประกอบการ  
 
Abstract 
 The various diseases such as hypertension, diabetes, heart disease, and cancer of 
the Thai people are caused by the inappropriate consumption of food and beverages, 
especially on the products’ cleanliness and safety. This produces an impact on the 
increment of medical expenses. As a result, the consumers have to pay more attention to 
the health of themselves and their families’. The agricultural products are used to 
produce food and drink in which the production quality must be assured. For instance, 
non-toxic and organic products. Nowadays, there is a tendency for a more demand of 
agricultural products. The demand is also expected to expand in the near future due to the 
increased number of the world population. On top of that, the increasing number of the 
elderly who will need more of healthy and safe products. Food for the patients. The 
market for the safe agricultural products becomes a new option for the entrepreneurs and 
farmers who want to produce the products for the health conscious group and the senile. 
Since the market for safe agricultural products is continuously expanding, this will 
reduce the intensity of competition. Besides, the production of safe agricultural products 
are friendly to the environment and ecological system as well as to the farmers and 
entrepreneurs 
 

Keyword : Agriculture market, safe agricultural products, entrepreneurs  
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บทน า 
ปัจจุบันความต้องการเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มได้รับความใส่ใจจากผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

เพราะข่าวสารข้อมูลที่มีการเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ ท าให้ผู้บริโภคได้รับรู้เกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดจากการบริโภค
อาหารและเครื่องดื่มที่มีสารเคมีตกค้างปนเปื้อนท าให้เกิดโรคร้าย เช่น ความดัน เบาหวาน หัวใจและ มะเร็ง ต่อ
ตนเองและครอบครัวโดยไม่คาดคิดซึ่งจะท าให้มีภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมากข้ึน สาเหตุดังกล่าวจึงเป็น
แรงกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการป้องกันดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัวในการเลือกบริโภคอาหาร 
และเครื่องดื่มที่มีความสะอาดปลอดภัยไร้สารเคมีปนเปื้อน ดังนั้นในการเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มที่มี
ส่วนประกอบของสินค้าเกษตรต้องมีความปลอดภัย ส าหรับสินค้าเกษตรที่น ามาบริโภคมีทั้งการบริโภคแบบไม่
แปรรูป เช่น ผักผลไม้สด หรือมีการน ามาแปรรูปเป็นอาหารส าเร็จรูป ในการคัดเลือกสินค้าเกษตรปลอดภัยมีการ
แนะน าให้ผู้บริโภคควรเลือกซื้อสินค้าเกษตรจากผู้ประกอบการ และเกษตรกร ที่ผลผลิตได้รับการรับรอง
มาตรฐานความปลอดภัยจากหน่วยงานต่างๆได้แก่กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น 
สินค้าเกษตรที่ได้รับรองมาตรฐานควาปลอดภัย เช่น สินค้าเกษตรอนามัย สินค้าเกษตรปลอดสารพิษ และ สินค้า
เกษตรอินทรีย์ เป็นต้น นอกจากนี้มีการแนะน าการล้างท าความสะอาดสินค้าเกษตรก่อนการบริโภคเพราะอาจมี
การปนเปื้อนสารอันตรายระหว่างการบรรจุ การขนส่ง และการจ าหน่ายได้ 
ความต้องการบริโภค และการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 

ความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยของผู้บริโภคปัจจุบันมีมากขึ้น และมีแนวโน้มความต้องการที่
คาดว่าจะมีเพิ่มข้ึนในอนาคตโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความต้องการอาหารสุขภาพ อาหารปลอดภัยและอาหาร
ส าหรับผู้ป่วยเพิ่มขึ้น  ซึ่งองค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่าจ านวนประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นจาก 7.3 พันล้านคน
ในปีพ.ศ. 2558 เป็น 9 พันล้านคนในปี พ.ศ. 2593 ในจ านวนนี้ ร้อยละ 22 จะเป็นผู้สูงอายุและจะอยู่ในภูมิภาค
เอเชียเป็นส่วนใหญ่ ในด้านการผลิตผู้ประกอบการ และเกษตรกรมีการขยายการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างเช่นตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั่วโลกปัจจุบันเติบโตขึ้นมีมูลค่าเกือบ 80 – 90 
พันล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนประเทศไทยตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์มียอดการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 20 และมียอดการ
บริโภค 2,700 ล้านบาท แบ่งเป็นตลาดในประเทศ 800 ล้านบาท ตลาดต่างประเทศ 1,900 ล้านบาท  ซึ่งมูลค่า
การส่งออกคิดเป็นร้อยละ 0.07 ของมูลค่าตลาดโลก 

ส าหรับรัฐบาลให้ความส าคัญกับการผลิตสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยโดยได้ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์
และมาตรการต่างๆ เพื่อผลักดันผู้ประกอบการและเกษตรกรให้ผลิตสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น เช่น 
มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ  มีพระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหาร
แห่งชาติ ที่ส่งเสริมการรับรู้ครอบคลุมบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารทั้งระบบเพื่อการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ 
ปลอดภัย   

ในปี 2560 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ก าหนดนโยบายขับเคลื่อนยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารของไทยทั้งระบบตั้งแต่ระดับฟาร์มจนถึงผู้บริโภคให้มีความปลอดภัย ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรได้รับรอง
มาตรฐานจีเอพี (GAP) กว่า 247,000ราย ในจ านวนนี้เป็นมาตรฐานจีเอพี (GAP)พืชผักและผลไม้กว่า 182,000 
ราย มาตรฐานจีเอพี (GAP) ข้าวกว่า 47,000 ราย มาตรฐานจีเอพี (GAP) ปศุสัตว์กว่า 15,000ราย และ
มาตรฐานจีเอพี (GAP) ประมงกว่า 3,000 ราย ส่วนเกษตรอินทรีย์มีพื้นที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ประมาณ 284,000 ไร่ เกษตรกรกว่า 5,000 ราย ปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย์ ประมาณ 50,000 ตัน 
ส่วนใหญ่เป็นข้าวอินทรีย์คิดเป็นร้อยละ 60 ที่เหลือเป็นพืชอื่นๆ สมุนไพร สินค้าประมง และปศุสัตว์อินทรีย์ มี
มูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาท ส าหรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีศักยภาพการผลิตและส่งออกมากได้แก่ 
ข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ผักและผลไม้อินทรีย์ เช่น กล้วยหอม สับปะรด เงาะ 
มะม่วง มังคุด ทุเรียน ผักสลัด แครอท กระเจี๊ยบเขียว ชา และกาแฟอินทรีย์ เป็นต้นโดยมีตลาดส่งออกส าคัญ 
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ได้แก่ สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา ตลาดส่งออกที่มีศักยภาพและมีแนวโนม้ดีในอนาคต ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน และ
กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน แม้ว่าจะมีการขยายการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มข้ึนแต่ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น
น้อยและมีราคาสูงกว่าสินค้าเกษตรทั่วไปจากประเด็นดังกล่าวน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีส าหรับผู้ประกอบการและ
เกษตรกรในการจะปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยตามความต้องการ
ของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มรักสุขภาพ และกลุ่มสูงอายุ ส าหรับบทความนี้ขอเสนอสินค้าเกษตรประเภทพืชผักผลไม้ 
เนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพ และมีความเชี่ยวชาญในการผลิตจนมีชื่อเสียงเป็นที่ต้องการของตลาดใน
ประเทศและต่างประเทศ ตามข้อมูลข้างต้น นอกจากนี้สมุนไพรไทย เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ ขมิ้น ว่านหางจรเข้ และ
อื่นๆ ซึ่งน ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบการอาหารและเครื่องดื่มแล้วยังน าไปใช้ในธุรกิจสปา ธุรกิจ
เครื่องส าอาง และอื่นๆ อันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตและเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจ   
การแบ่งระดับความปลอดภัยของสินค้าเกษตร 

เพื่อให้ผู้ประกอบการ เกษตรกร และผู้บริโภคมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับระดับความปลอดภัยของ
ผลผลิตการเกษตรที่มีกระบวนการผลิตแตกต่างกันทั้งการใช้พันธุ์พืช ปุ๋ย สารเคมีก าจัดศัตรูพืช และดิน -น้ า โดย
ผลผลิตจะมีการรับรองมาตรฐานการผลิตจากหน่วยงานต่างๆ ที่ดูแล การแบ่งระดับความปลอดภัยของผลผลิต
การเกษตร  กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการแบ่งไว้ดังนี้  

1. เคมี หรือ ผักผลไม้เคมี หมายถึง ผลผลิตจากระบบเกษตรทั่วไปที่ใช้สารเคมีโดยไม่มีการตรวจสอบ
ควบคุม 
 2. อนามัย หรือ ผักผลไม้อนามัย หมายถึง ผลผลิตจากระบบเกษตรที่ใช้สารเคมี แต่ควบคุมปริมาณ
สารเคมีตกค้างให้ไม่เกินระดับที่เป็นอันตรายต่อการบริโภคตามเกณฑ์ที่ก าหนด เป็นชื่อเรียกตาม ตรามาตรฐาน
ผักผลไม้อนามัย ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 3. ปลอดภัย หรือ ผักผลไม้ปลอดภัยส าหรับบริโภค หมายถึง ผลผลิตจากระบบเกษตรที่ใช้สารเคมี แต่
ควบคุมปริมาณสารเคมีตกค้างให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ว่าปลอดภัยต่อการบริโภค เป็นชื่อเรียกส าหรับตรา
รับรองคุณภาพระบบตรวจสอบสารพิษ ของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  
 4. ไร้ดิน หรือ ผักไฮโดรโปนิกส์ หมายถึง ผลผลิตจากระบบเกษตรที่ปลูกโดยไม่ใช้ดิน คือปลูกในน้ าที่ให้
สารอาหารพืชสังเคราะห์ ทั้งที่เป็นเคมีและสังเคราะห์จากวัตถุดิบที่เป็นอินทรีย์ ซึ่งคนมักเข้าใจผิดว่าเป็นผัก
อินทรีย์ที่ปลอดภัยต่อการบริโภค แต่พืชที่ธรรมชาติสร้างมาให้โตในดนิ เมื่อน าไปปลูกในน้ าและในสภาพแวดล้อม
ที่ปิด คือ ควบคุมชนิดและปริมาณสารอาหารที่พืชจะได้รับ ท าให้พืชเจริญเติบโตแบบผิดธรรมชาติ ขาดแร่ธาตุ
สารอาหารที่ควรมีจากการปลูกในดินตามธรรมชาติของพืช ผลผลิตที่ได้จะมีชนิดของสารอาหารที่ร่างกาย
ต้องการเพื่อการมีสุขภาพที่ดีอยู่จ ากัดเท่าที่ใส่ให้ในน้ าที่ปลูก และยังเสี่ยงกับปริมาณไนเตรทที่เป็นอันตรายกับ
ร่างกายตกค้างมากกว่าพืชที่ปลูกดินที่ใช้เคมีอีกด้วย 
 5. ไร้สารฯ หรือ ไร้สารเคมีหรือสารพิษปนเปื้อน หมายถึง ผลผลิตจากระบบเกษตรที่ไม่ใช้ทั้งยาฆ่าแมลง
เคมีและปุ๋ยเคมีในการผลิต แต่อาจมีรายละเอียดในกระบวนการปลูกที่ยังก่อนผลเสียกับผู้บริโภคและ/หรือ
สิ่งแวดล้อมอยู่ เช่น เมล็ดพันธุ์อาจเป็นเมล็ดพันธุ์ตัดแต่งพันธุ์กรรม (GMOs) หรือเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ใช่อินทรีย์ 
ระบบการจัดการฟาร์มและกระบวนการปลูกโดยรวมอาจไม่มีการป้องกันการปนเปื้อนสารเคมีอันตราย 
โดยเฉพาะจากน้ าที่ใช้รด และ/หรือจากลมที่พัดเอาสารเคมีจากแปลงเคมีของข้างเคียงเข้ามาปนเปื้อน หรือไม่มี
การจดบันทึกข้อมูลกระบวนการปลูกเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับ ฯลฯ เป็นต้น 
 6. อินทรีย์ หรือ ออร์แกนิก หมายถึง ผลผลิตจากระบบเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์จากหน่วยงานตรวจรับรองที่เชื่อถือได้ ผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดการตรวจ
รับรอง ที่ครอบคลุมตั้งแต่ แหล่งที่มาของ(เมล็ด)พันธุ์และปัจจัยการผลิต (ปุ๋ย อาหารสัตว์ ยาป้องกันและรักษา
โรค ฯลฯ) วิธีการใช้ปัจจัยการผลิต วิธีการดูแลรักษา วิธีการป้องกันการปนเปื้อนจากสภาพแวดล้อม ซึ่งรวมถึง
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แหล่งผลิตแบบเคมีที่อยู่ข้างเคียง ตลอดไปถึงวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิต คัดแยก ท าความสะอาด เก็บรักษาผลิตผล 
การบรรจุขาย (ภาชนะบรรจุ ฉลากก ากับ) และการจัดการระหว่างขนส่ง ซึ่งรายละเอียดจะแตกต่างกันไปตาม
ขอบเขตและระบบมาตรฐานที่ขอรับรอง แต่มาตรฐานระดับสากลมีข้อก าหนดพื้นฐานที่ผู้ประกอบการทุกคนต้อง
ปฏิบัติในทุกขั้นตอนการผลิตไปจนถึงมือผู้บริโภค โดยต้องไม่ใช้ปัจจัยการผลิตที่เป็นสารเคมีสังเคราะห์หรือ
สมุนไพรต้องห้าม เน้นการป้องกันศัตรูพืชและรักษาโรคสัตว์โดยค านึงถึงระบบนิเวศ (ไม่เพิ่มปัญหาภาวะโลกร้อน
ที่ท าให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวน เป็นต้น) มีการจดบันทึกกิจกรรมการผลิตในทุกขั้นตอน และเก็บรักษาข้อมูล
เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ (traceability) อย่างน้อย 5 ปี นอกจากนี้ยังรวมถึงการดูแลสวัสดิภาพของ
ลูกจ้างในฟาร์มหรือโรงงานอย่างเป็นธรรม และด าเนินงานอย่างสอดคล้องกับประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วย 
รวมแล้วก็คือเป็นการอยูร่่วมกันอย่างเอาใจใส่ระหว่างมนุษย์ พืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้
ในทุกข้ันตอน 
 จากการจ าแนกระดับความปลอดภัยของผลผลิตการเกษตรตามกระบวนการผลิตข้างต้น การผลิตแบบ
เกษตรอินทรีย์น่าจะมีความปลอดภัยจากสารเคมีมากที่สุด ส่วนการผลิตผักปลอดภัย ผักไฮโดรโปนิกส์ และผัก
อนามัย ยังอนุญาตให้ใช้สารเคมีบางชนิดได้และได้ชื่อว่า‘ปลอดสาร’ เนื่องจากผลผลิตพืชผักที่ไม่มีสารเคมี
ป้องกันและก าจัดศัตรูพืชตกค้างอยู่หรือมีตกค้างอยู่ไม่เกินระดับมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดไว้     
 ส าหรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานผลผลิตการเกษตรเพื่อแสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยจะมีหน่วยงาน
ต่างๆ ควบคุมดูแลตรวจสอบมาตรฐานการผลิตเพื่อให้การรับรองแก่ผู้ประกอบการ และเกษตรกร เมื่อได้รับการ
รับรองมาตรฐานแล้วผู้ประกอบการและ เกษตรกร สามรถน าตรามาติดกับสินค้าเกษตรของตนเพื่อให้ผู้บริโภคได้
เลือกซื้อตามความต้องการ  
 
ตัวอย่าง ตรารับรองผลผลิตการเกษตรที่กรีนเนทส ารวจ (2554) สินค้าเกษตรในตลาดในประเทศไทย 
 

ตรารับรอง มาตรฐาน หน่วยรับรอง 

 

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ที่ตั้งอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สากลของสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์
นานาชาติ (IFOAM) 

ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) เป็น
หน่วยงานของมูลนิธิมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่ง
เป็นองค์กรของภาคเอกชนไทย 

 

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ที่จัดท า
ขึ้นโดยหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

สถาบันพืชอินทรีย์ (กรมวิชาการเกษตร) ศูนย์
ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มและผลิตภัณฑ์สัตว์
น้ าอินทรีย์ (กรมประมง) และกรมปศุสัตว์ 

 

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ที่จัดท า
ขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร
และผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ 

องค์กรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ(มอน.) 
เป็นองค์กรเอกชน ที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ 
และให้บริการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์
เฉพาะในภาคเหนือ 

 
 

มาตรฐานผักและผลไม้ปลอดภัย
จากสารพิษ หรือ "อนามัย" ซึ่งเป็น
เกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หน่วยราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
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มาตรฐานส าหรับการรับรองระบบ
ตรวจสอบสารพิษตกค้าง ในผักสด/
ผลไม้สด ซึ่งเป็นระบบมาตรฐาน
ความปลอดภัยของอาหารแบบหนึ่ง 

กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข 

 

มาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม ซึ่ง
เ ป็ น เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น อ า ห า ร
ปลอดภัย ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

หน่วยราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  โดยการก ากับดูแลของส านักงาน
มาตรฐานเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 

 
 

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ที่จัดท า
โ ด ย แ ผ น ง า น เ ก ษ ต ร อิ น ท รี ย์
แห่งชาติ (National Organic 
Program - NOP) กระทรวงเกษตร
สหรัฐ 

มีหน่วยงานหลายแห่งที่ สามารถให้บริการ
ตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานนี้ได้ ส่วนใหญ่
เป็นหน่วยตรวจรับรองต่างประเทศในประเทศ
ไทย มีเพียง มกท. แห่งเดียวที่สามารถให้บริการ
ตรวจรับรองตามมาตรฐานนี้ได้ 

  
ปัจจัยสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
 แม้ว่าความต้องการบริโภคอาหารปลอดภัยจะมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศ และต่างประเทศก็
ตามผู้ประกอบการ และเกษตรกร ควรพิจารณาปัจจัยที่สนับสนุนด้านอื่น ๆ ซึ่งสรุปได้ดังนี้      
ด้านรัฐบาล 
 รัฐบาลมีการก าหนดนโยบายและแผนด าเนินงานรวมทั้งการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อผลักดัน
สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ และเกษตรกร พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีมาตรฐานความปลอดภัยใน
ระดับสากล ได้แก่ 
 1. รัฐบาลได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรฐกิจตามโมเดล “ประเทศไทย 4.0” โดยมีการแบ่งกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป็น 5 กลุ่ม ซึ่งมีกลุ่มเกษตรและอาหารเป็นกลุ่มหนึ่งที่รัฐบาลให้ความส าคัญโดยเน้นการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงจากความหลากหลายทางชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผลักดันให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของผลิตผลการเกษตรและอาหารระดับพรีเมียม เป็นผู้ส่งออกเทคโน โลยีด้าน
การเกษตร เมล็ดพันธุ์ ฯ 
 2. รัฐบาลมีมติเห็นชอบเก่ียวกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 ถึง2564 เป็น
แผนยุทธศาสตร์ฉบับที่ 2 โดยมีสาระส าคัญคือ  1) ส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้และ
นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ 2) พัฒนาการผลิตสินค้าและการบริการเกษตรอินทรีย์ 3) พัฒนาการตลาดสินค้าและ
บริการ การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  4) การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ มุ่งให้ประเทศไทยเป็นผู้น าใน
ภูมิภาคอาเซียนด้านการผลิต การบริโภค การค้าสินค้า และการบริการ ที่มีความยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล  และขณะเดียวกันกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการตลาดสินค้า
เกษตรอินทรีย์ ปี 2560 ถึง 2564 เพื่อให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยพัฒนารูปแบบและเชื่อมโยงสู่ตลาดสินค้า
เกษตรอินทรีย์ในสากลมากขึ้น โดยการ 1)  สร้างการรับรู้ของผู้เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อาหาร เพื่อให้คนได้รู้ถึง
คุณค่าของการบริโภคอาหารอินทรีย์ว่าดีต่อสุขภาพและยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม 2)  ผลักดันมาตรฐานและระบบ
การรับรองเกษตรอินทรีย์ ยกระดับของไทยให้ได้มาตรฐานสากลสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคว่าเป็นสินค้าที่
ปลอดภัยอย่างแท้จริง  3)  พัฒนาและขยายตลาดสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์ มุ่งเพิ่มช่องทางการตลาด เมื่อ
ขยายตลาดได้มากขึ้นการผลิตก็เพิ่มขึ้น ต้นทุนจะถูกลง จะท าให้คนนิยมบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์มากขึ้น            
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4)  พัฒนาสร้างมูลค่าสินค้าและบริการอินทรีย์ ด้วยการแปรรูปและใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วย เช่น พัฒนาข้าวให้
เป็นอาหารเสริมหรือเครื่องส าอาง ซึ่งจะท าให้มีมูลค่าเพิ่มข้ึนหลายเท่าเมื่อผู้บริโภคเกิดความตระหนักรู้และหันมา
บริโภคสินค้าอินทรีย์เพิ่มขึ้น มูลค่าตลาดสินค้าอินทรีย์เพิ่มสูงขึ้น เป็นผลดีต่อเกษตรกร 
 3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนดนโยบายให้ปีพ.ศ.2560 เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐาน
การเกษตรสู่ความยั่งยืน ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์คือ  1) การเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์เป็น 6 แสนไร่หรือสูงสุด 1 
ล้านไร่ และเพิ่มเกษตรกรท าเกษตรอินทรีย์ 30,000 ราย ปี 2564 หรือภายใน 5 ปี 2) การจัดการสารเคมีเกษตร 
มุ่งลดการใช้สารเคมี ร้อยละ10 ภายใน 5 ปี การตรวจพบสารเคมีตกค้างเกินมาตรฐานต้องลดลงจากปัจจุบันร้อย
ละ 10 ของจ านวนตัวอย่างที่ตรวจ ภายใน 5 ปี 3) การยกระดับมาตรฐานเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อให้แปลงใหญ่ทุก
แปลงยกระดับเข้าสู่มาตรฐานจีเอพี (GAP) โดยในปี 2560 นี้ มีเป้าหมายเกษตรกรในแปลงใหญ่ได้รับการรับรอง
จีเอพี (GAP) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของเกษตรกรแปลงใหญ่ทั้งหมด  4) การสร้างความตระหนัก/รับรู้ที่ถูกต้อง
เรื่องเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์แก่ทุกภาคส่วนทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภคมีความเข้าใจที่ถูกต้องเพิ่มมากขึ้น               
5) การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานครบวงจร และมีตลาดรองรับสินค้ามาตรฐาน
อย่างกว้างขวาง โดยร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์จัดงานแสดงสินค้า จัดหาตลาดแจ้งแหล่งผลิตสินค้ามาตรฐาน
ให้กับโรงพยาบาล หรือการน าไปเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น  
 4. กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายเกษตรกร
ทั่วประเทศในการเพาะปลูกพืชปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตพื ชผักผลไม้ปลอด
สารพิษออกมาได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน และท าให้เกษตรกรทั่วทุกภาคได้เรียนรู้วิธีการผลิตที่ได้มาตรฐาน มี
การอบรมวิธีการเพาะปลูก รวมทั้งเรื่องการตลาด การจัดจ าหน่าย ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรจะมีส านักงาน
ประจ าจังหวัดแต่ละจังหวัดทั่วภูมิภาค หรือที่ส่วนกลาง เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียด รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาเมื่อมี
ปัญหาในการผลิต 
 5.  ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) มีการจัดท าโครงการพัฒนาโรงคัด
บรรจุผักผลไม้สด มีการถ่ายทอดองค์ความรู้กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ผู้ผลิตและผู้รวบรวมผัก 
ผลไม้สดในพื้นที่แปลงใหญ่ทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
และได้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการผลิตพืชผักปลอดภัยตามมาตรฐานจีเอพี (GAP) การ
ตรวจสอบด้วย QR Code และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสุ่มตรวจสารพิษด้วย test kit ส าหรับโรงคัดบรรจุผักและ
ผลไม้สด เพื่อให้น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ (มกอช.) คาดว่า ผู้ประกอบการและเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยง
จากปัญหาสารตกค้าในสินค้าเกษตรได้มากข้ึน 
ด้านสังคมและเศรษฐกิจ 
 มีปัจจัยด้านสังคม และ เศรษฐกิจที่สนับสุนนให้ผู้ประกอบการและเกษตรกร ควรท าการพัฒนา
กระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีมาตรฐานรับรองความปลอดภัยในระดับสากล ได้แก่ 
 1. การเพิ่มขึ้นของประชากรโลกในอนาคตจะท าให้มีความต้องการด้านอาหารเพิ่มขึ้นตามจ านวน
ประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันพื้นที่ในการท าการเกษตรและการผลิตอาหารในบางประเทศอาจลดลง
เนื่องจากถูกน าไปใช้ในการสร้างที่พักอาศัยและท าธุรกิจอื่นๆ เพื่อให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งส่ง ผลกระทบถึง
ผลผลิตทางการเกษตรและอาหารอาจลดลงได้ ดังนั้นจึงเป็นโอกาสของประเทศไทยที่มีศักยภาพและความ
ช านาญในการผลิตสนิค้าเกษตรประเภทพืชพักผลไม้ได้อย่างหลากหลายและมีต้นทุนในการผลิตต่ ากว่าประเทศที่
พัฒนาแล้ว ซึ่งในปัจจุบันมีผลผลิตจ านวนมากเกินความต้องการบริโภคภายในประเทศ และได้มีการส่งไป
จ าหน่ายในต่างประเทศ เช่น ข้าว ทุเรียน มะพร้าว ส้มโอ และสับปะรด เป็นต้น ทั้งนี้ผู้ประกอบการและ
เกษตรกรต้องมีการพัฒนาการผลิตให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากลก็จะสามารถขยายตลาดได้เพิ่มมากขึ้น  
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 2. ความต้องการอาหารเพื่อสุขภาพที่มีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น จากข้อมูลศูนย์วิจัยกสิกรไทยความ
ต้องการอาหารสุขภาพมาจากกลุ่มผู้บริโภค 3 กลุ่มหลักได้แก่ ผู้รักสุขภาพ ผู้ต้องการมีรูปร่างที่ดี และผู้สูงอายุ 
โดยอาหารเพื่อสุขภาพที่มีการผลิตส าหรับผู้บริโภคแต่ละกลุ่มมีลักษณะและความต้องการที่แตกต่างกัน อย่างเช่น 
กลุ่มผู้รกัสุขภาพ อาหารสุขภาพได้แก่อาหารเสริม เช่นสาหร่ายอัดเม็ด ผักอัดเม็ด เป็นต้น ผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
นม แปรรูปจากสมุนไพร เช่น โยเกิร์ต เครื่องดื่มขิงผงส าเร็จรูป เป็นต้น อาหารจากธรรมชาติและอาหารออร์แก
นิกที่ผลิตในรูปอาหารทานเล่น เช่น ธัญพืชแปรรูปพร้อมทาน ธัญพืชอัดแท่ ง เป็นต้น  ซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทย
แนะน าแก่กลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่เป็นรายเดิมควรขยายพื้นที่เพาะปลูก หรือที่เป็น
ผู้ผลิตรายใหม่ควรหันมาท าเกษตรอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตออกสู่ตลาดให้มากขึ้น ซึ่งในตลาดมีผู้ซื้อที่เป็น
ผู้ประกอบการแปรรูปอาหาร ผู้จัดจ าหน่าย และกลุ่มผู้บริโภค 
 3. กลุ่มผู้มีรายได้ระดับกลางขึ้นไปยอมใช้จ่ายเงินเพื่อซื้ออาหารที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยมากขึ้น จาก
ข้อมูลของบริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย(ประเทศไทย)ที่ส ารวจมีผู้บริโภคจ านวนมากกว่า ร้อยละ 89 ต้องการซื้ออาหาร
และเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพ ร้อยละ 84 ชื่นชอบอาหารที่หาซื้อได้ในท้องถิ่น ร้อยละ 84 ต้องการอาหารที่ไม่มี
สารเคมี ร้อยละ 82 ชื่นชอบฉลาก Clean Label กลุ่มผู้มีรายได้ระดับกลางเน้นคุณภาพมากว่าราคาและมัก
ตัดสินใจซื้ออาหารที่มีกระบวนการผลิตอย่างยั่งยืน ดังนั้นผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่จะออกมาในอนาคต
ควรมุ่งไปที่การน าส่วนผสมจากพืชพรรณธรรมชาติ เช่น โปรตีนจากพืช สีผสมอาหารจากพืชผักผลไม้ที่ให้สีสัน
ควบคู่อาหารที่จะช่วยดูแลสุขภาพไปพร้อมกัน 
ด้านกฎหมาย 
 รัฐบาลมีการประกาศใช้กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการผลิตอาหารให้มีความปลอดภัยตลอด
ห่วงโซ่ของอาหาร และให้เกิดความมั่นคงด้านอาหาร รวมทั้งสอดคล้องกับกฎระเบียบการค้าโลก  ได้แก่ 1)  
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 (แก้ไขปรับปรุง พ.ศ.2556) มีการก าหนดมาตรฐานและการ
ตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร  โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ (มกอช.) รับผิดชอบดูแลระดับฟาร์ม สวนไร่นา  2) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เพื่อ
คุ้มครองผู้บริโภค เพิ่มความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ โดยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ
กระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงาน และส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) รับผิดชอบดูแลการ
แปรรูปการผลิต การน าเข้า บริการ และจัดเก็บ  3) สินค้าที่น ามาจ าหน่าย มีการโฆษณาสินค้า กระทรวง
สาธารณสุขโดยส านักคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จะให้การดูแล โดยมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงาน
ต่างๆที่ดูแลจะท าให้เกิดความน่าเชื่อถือ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า 
ปัญหาของผู้ประกอบการ และ เกษตรกร 
 มีประเด็นปัญหาหลายประการที่เป็นอุปสรรคในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยของผู้ประกอบการ และ
เกษตรกร สรุปได้ดังนี้  
 1. ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการและเกษตรกรรายย่อยมีเงินทุนจ ากัด ขาดความคล่องตัว จึงไม่ค่อยน าเงิน
มาลงทุนท าการวิจัยและน าเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต เพราะไม่เห็นผลตอบในระยะเวลาสั้นๆ ท าให้
ขาดโอกาสในการปรับปรุงสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานส าหรับผู้บริโภค 
 2. ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นเก่าขาดความรู้ ความเข้าใจในการเข้าถึงเทคโนโลยีในการสื่อสาร ท าให้การรับรู้
ข้อมูลข่าวสารล่าช้าไม่ทันสมัยทั้งในด้านการผลิต การแข่งขัน ความต้องการของผู้บริโภค ผลผลิตไม่ตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภค หรือผลผลิตล้นตลาด   
 3  ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการผลิต การแข่งขัน การตลาด มักท าการผลิตตามกันเมื่อสินค้าเกษตรตัว
ใดตัวหนึ่งมีราคาสูงขึ้นก็จะท าการผลติตามซึ่งจะท าให้ผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ าได้ เพราะสินค้าเกษตรต้อง
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ใช้เวลาในการเพาะปลูกนานผลผลิตไม่สามารถออกทันในช่วงเวลาที่มีราคาสูง เช่น ทุเรียนปัจจุบันมีราคาสูงเป็น
ที่ต้องการของตลาดประเทศจีน และภายในประเทศเอง 
 4. การเปลี่ยนกระบวนการผลิตแบบดั่งเดิมมาเป็นแบบสินค้าเกษตรปลอดภัยผู้ประกอบการ และ
เกษตรกร เห็นว่าต้องใช้เงินลงทุนแต่ไม่ได้ผลผลิตตามต้องการในระยะเวลาสั้นเท่ากับการใช้สารเคมีสามารถเร่ง
ให้ได้ผลผลิตตามต้องการ การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยจึงขยายตัวได้น้อย 
 5. การเกษตรของไทยส่วนใหญ่ยังต้องพึ่งพาสภาพดินฟ้าอากาศที่เป็นสภาพธรรมชาติ ขาดการพึ่งพา
ตนเองเช่นการสร้างแหล่งน้ าไว้ใช้ ผลผลิตที่ได้จึงไม่มีความสม่ าเสมอ 
 6. การร่วมมือสร้างเครือข่ายของเกษตรกรเพื่อให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านการผลิต การตลาด 
ข้อมูลข่าวสาร และการต่อรองกับคนกลางยังมีน้อยท าให้เกิดการแข่งขันกันถูกกดราคาซึ่งส่วนมากเป็นสินค้า
เกษตรทั่วไป ส่วนสินค้าเกษตรปลอดภัยจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวท าให้ผู้บริโภคเห็นความแตกต่าง 
 7. ผู้ประกอบการ เกษตรกร ไม่รู้จักหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ก ากับมาตรฐานการผลิต การรับรอง
มาตรฐานการผลิตในสินค้าเกษตรปลอดภัย หรือไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากภาครัฐในการด าเนินธุรกิจได้ 
หรือไม่สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญมาให้การแนะน าค าปรึกษาในการแก้ไขปัญหา ท าให้ต้องท าการผลิตสินค้า
เกษตรแบบดั่งเดิมต่อไป 
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา 
ผู้ประกอบการและเกษตรกร มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิด โดยอาจด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 1. ขอปรึกษาค าแนะน าด้านการผลิต การลงทุน การตลาด ได้จากกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีส านักงานทุกภูมิภาคและส่วนกลาง เพื่อน าความรู้มาทดลองก่อนลงมือปฏิบัติจริง   
 2. สามารถแสวงหาความรู้ด้านการผลิต การตลาดเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น กลุ่มเกษตรกรอื่นๆ 
ภายในท้องถิ่นเดียวกัน หรือต่างถิ่น หรือผู้น าชุมชนของตน  จากเอกสารหนังสือที่จ าหน่าย หรือ เอกสารที่
หน่วยงานของรัฐ ธนาคาร สมาคม กลุ่มชุมชน หน่วยงานต่างๆ แจกจ่าย เพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 
 3. ควรติดตามเข้าอบรมฝึกปฎิบัติงานจริงกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กร 
มูลนิธิที่ด าเนินการผลิตเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ หรือเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานเอกชน ธนาคาร 
สมาคม กลุ่มชุมชน เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์ รวมทั้งเข้าร่วมงานแสดงด้านสินค้าเกษตรปลอดภัยและ 
เกษตรอินทรีย์  เพื่อน าความรู้มาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ของตนเอง 
 4. ควรมีการร่วมมือรวมกลุ่มระหว่างเกษตรกรรายอื่นในท้องถิ่นเดียวกันเพื่อสร้างเครือข่ายเกษตรกรให้มี
ความแข็งแกร่งช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งด้านการผลิตและการตลาด 
 5. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย โดยผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นเยาว์ มีการ
ริเริ่มจากโรงเรียน วิทยาลัย ให้นักเรียน นักศึกษาวางแผนการผลิต การตลาด โดยลงมือทดลองปฎิบัติจริง เพื่อให้
เกิดประสบการณ์ในการท างานต่อไป 
  
สรุป 

การเลือกบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่สะอาดปลอดภัยเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความใส่ใจเพิ่มมากขึ้น
เพราะ”อาหารดีมีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ”  
จึงถือว่าเป็นโอกาสของผู้ประกอบการและเกษตรกรที่จะช่วยกันผลิตสินค้าเกษตร และอาหารที่มีคุณภาพความ
ปลอดภัยเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และยังเป็นการสร้างความปลอดภัยแก่ให้กับตัวเอง รวมทั้ง
รักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศมิให้เกิดสารเคมีตกค้างซึ่งจะท าให้เกิดอันตรายต่อไปได้   
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การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตมาสู่ระบบเกษตรปลอดสาร เกษตรอินทรีย์อาจต้องใช้เวลา เงินทุน 
ข้อมูล เทคโนโลยี ความร่วมมือกับเครือข่าย และอื่นๆ  หากแต่จะสร้างความยั่งยืนในการเป็นแหล่งผลิตอาหาร
ได้อย่างยาวนาน และเกิดความมั่นคงในการด ารงชีพ   
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ประวัติผู้เขียนบทความ  
 
ชื่อ สกุล  นางสาวนวพร  เหมือนปิ๋ว 
ประวัติการศึกษา -  ระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
  -  ระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต                                
      มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
บทความวิชาการ     1. อุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษีของผู้ประกอบการในการค้าระหว่างประเทศ 

 2. โอกาสของผู้ประกอบการ SME ใน ตลาดผู้สูงอายุยุคใหม่ 
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลอืกใช้บรกิารร้านกาแฟสดในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดภเูกต็ 
 
FACTORS INFLUENCING THE SELECTION OF FRESH COFFEE IN MUANG 
DISTRICT. PHUKET PROVINCE 

 
ผู้วิจัย   กุลจิรา  สืบสะอาด 

ดร.ฐกฤติ  ธรรมธนภัทร์ 
เดวิด  สมัญญาภรณ ์
สุจาริณี  เชษฐกุล 
นราศักดิ์  แม้นสุรางค ์
นริส  อุไรพันธ ์
ดร.นิยม พัฒนศรี 
รวิวรรณ  ชินอ่วม 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต  
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดเปรียบเทียบการตัดสินใจของผู้บริโภคต่อการ
เลือกใช้บริการร้านกาแฟสด จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภค เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการบริการของ
ร้านกาแฟสด ในการศึกษาคร้ังนี้ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชากรในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ก าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างตามหลักการของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) จ านวน 399 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมคือ
แบบสอบถาม สถิติเชิงพรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการ
ทดสอบสมมติฐานคือ T-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) และ
ทดสอบรายคู่ด้วยวิธี Least Square Difference (LSD) ผลการวิจัยพบว่า  

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต กลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านบรรจุภัณฑ์ ด้านพนักงาน และด้านการส่งเสริม
การตลาดได้รับความส าคัญเป็นอันดับสุดท้าย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมุติฐาน ลักษณะส่วนบุคคลที่ต่างกันมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการร้านกาแฟสดในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตต่างกันหรือไม่ พบว่า เพศที่ต่างกันมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการรา้นกาแฟสดในด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่ต่างกันซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ส่วนด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการบรรจุภัณฑ์ ด้านพนักงาน ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 

 
ค าส าคัญ : ปัจจัย / การบริการ / อิทธิพล 
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Abstract 
Studying Factors influencing the selection of fresh cafes in Muang district, Phuket province. 

The purpose of this study was to investigate factors influencing the choice of fresh coffee shop. 
Classified by personal attributes of consumers. To serve as a guide to the development of fresh 
coffee. In this study, the population used in the study was the population in the district. Phuket 
province The sample size was based on the Taro Yamane (399). The instrument used was the 
questionnaire. Descriptive statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation 
Statistics used to test hypotheses were T-test and One-way Analysis of Variance and Least Square 
Difference (LSD). This Research is. 

Factors influencing the selection of fresh cafes in Muang district, Phuket province. The 
respondents gave importance to factors influencing the selection of fresh coffee in Muang District. 
Phuket province The overall level is very high. The most important factor was the physical 
environment, followed by distribution channels. Product Price Process The packaging of the staff and 
the promotion of marketing has been given a lasting importance. 

The results of data analysis to test hypothesis. Different factors influencing the selection of 
fresh coffee in Muang district. Different sexes have different factors influencing the choice of fresh 
coffee shop in marketing promotion. No difference, which is not based on assumptions. Product 
channel price. Process-oriented packaging staff. And physical environment There was a statistically 
significant difference at .05 level. 
 
Keywords : Factors / Services / Influence 
 
บทน า 

กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่คนทั่วโลกนิยมชมชอบ ในโลกนี้มีประเทศที่ปลูกกาแฟมากมายรวมทั้งประเทศไทย 
พันธ์กาแฟมีมากมายหลายชนิด เช่น อราบีก้า โรบัสต้า ฯลฯ ปัจจุบันธุรกิจกาแฟก าลังอยู่ในกระแสนิยมมากที่สุด และมี
ผู้ที่สนใจท าธุรกิจนี้มากมาย ถึงแม้ว่าตลาดยังสามารถที่จะขยายตัวได้อีกมากก็ตาม ประเทศไทยผลิตกาแฟได้มากในแถบ
เอซีย ซึ่งมีผลผลิตเป็นรองจากเวียดนาม และอินโดนีเซีย ซึ่งเมื่อเทียบกับผลผลิตของโลกทั้งหมด  กาแฟเป็นทั้งพืช
เศรษฐกิจที่ก าลังมีบทบาทส าคัญ และเป็นเครื่องมือที่คนไทยรู้จักมานาน และน้อยคนที่จะปฏิเสธ กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่มี
รสชาติเฉพาะตัว มีความเข้มข้นและความหอมในตัวเอง กาแฟเป็นหนึ่งในเคร่ืองดื่มซึ่งอยู่ในรูปร้อนและเย็นได้ ดังนั้น จึง
เป็นเครื่องดื่มที่สามารถดับความกระหายได้ คนไทยนิยมดื่มกาแฟกันมากขึ้น ธุรกิจร้านกาแฟมีการแข่งขันสูงขึ้น โดย
สังเกตได้จากร้านขายกาแฟที่เปิดขึ้นมาอย่างมากมาย มีทั้งกิจการของคนไทยและชาวต่างชาติ ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าใน
ปัจจุบันธุรกิจการเปิดร้านกาแฟมีการขยายตัวมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแบบเรียบ หรือเน้นขายผลิตภัณฑ์เน้นการขาย
รูปลักษณ์ ทุกวันนี้กระแสความนิยมกาแฟยังพุ่งขึ้นสูง ตลาดกาแฟมีการปรับโฉมใหม่ออกสู่ตลาดเพื่อตอบสนองความ
ต้องการที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจ าวันได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์กาแฟส าเร็จรูป กาแฟกระป๋อง 
และร้านกาแฟสดที่อยู่ในรูปของแบรนด์ไทยและต่างประเทศ แต่ความนิยมในการบริโภคกาแฟยังถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
การแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยสังเกตได้จากค่านิยมในการเลือกซื้อกาแฟจากร้านที่จ าหน่ายและ
ปริมาณการดื่ม เนื่องจากกาแฟไม่ได้ถูกตัดสินว่าเป็นเครื่องดื่มที่ให้โทษเหมือนกับการดื่มสุรา หรือมีประโยชน์
เช่นเดียวกับการดื่มนม ดังนั้น โทษและประโยชน์ของการดื่มกาแฟจึงมีภาวะก้ ากึ่งเหมือนกับการดื่มชา ดังนั้น จึงไม่ใช่
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เรื่องแปลกว่าบางคนดื่มทุกวัน วันละหลายๆ แก้ว ดังนั้น กาแฟจึงเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันอย่างแพร่หลาย 
โดยเฉพาะในกลุ่มนิสิต นักศึกษา หนุ่มสาววัยท างานและกลุ่มนักธุรกิจ จึงท าให้กิจการร้านกาแฟเกิดขึ้นมากมายและมี
แนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น ท าให้เกิดสภาวะการแข่งขันกันสูงขึ้นเร่ือยๆ (อภิญญา ศักยาภินันท์. 2548) 

จากสถานการณ์การเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจกาแฟสด จนเกิดการแข่งขันที่สูงขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
มากทั้งในด้านของสินค้าและบริการ มีการพิถีพิถันเรื่องของกรรมวิธีการชงกาแฟให้ได้มาตรฐาน และจัดให้มีบริการเสริม
ต่างๆ ภายในร้าน เพื่อเป็นการกระตุ้นความต้องการและดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภคมากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความพร้อม
ในการรองรับกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการจะมีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งที่เป็นนักธุรกิจ นักศึกษา และนักท่องเที่ยว ซึ่งมี
ผลต่อการตัดสินใจเข้ามาใช้บริการทั้งในครั้งแรกและครั้งต่อๆไป ให้เกิดความประทับใจและอยากกลับมาใช้บริการอีก 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ท าให้เห็นว่า ธุรกิจกาแฟเป็นธุรกิจในกลุ่มเอสเอ็มอี (SME) ที่มีความส าคัญและ
น่าลงทุน เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากนัก ตลอดจนไม่ต้องใช้เทคนิคการบริหารที่ซับซ้อนมาก และมี
โอกาสประสบความส าเร็จในระยะเวลาอันสั้น แต่อย่างไร ก็ตาม การศึกษาถึงกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดและ
พฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายก็มีความส าคัญ ส าหรับการใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการด าเนิน
ธุรกิจกาแฟสดที่ยั่งยืน ท าให้ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นผู้สนใจในธุรกิจกาแฟสด จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดที่ส่งผลต่อการเลือกใช้ร้านกาแฟสด อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาการบริการของร้านกาแฟ โดยสามารถตอบสนองบุคลิกภาพของผู้บริโภคได้ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
2. เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจของผู้บริโภคต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดในเขต อ าเภอเมือง จังหวัด

ภูเก็ต จ าแนกตามคุณลักษณะสว่นบุคคลของผูบ้ริโภค 
3. เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการบริการของร้านกาแฟสด 

 
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

การศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
ผู้วิจัยได้วางกรอบแนวคิดการวิจัยครั้งนี้ตามที่ปรากฏในภาพที่ 1 ดังนี้ 
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          ตัวแปรอิสระ                                   ตัวแปรตาม 
ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. อาชีพ 
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

  

 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
1. ผลิตภัณฑ์/บริการ 
2. ราคา 
3. สถานที/่ช่องทางการจ าหน่าย 
4. การส่งเสริมการตลาด 
5. การบรรจุภัณฑ์ 
6. พนักงานให้บริการ 
7. กระบวนการให้บริการ 
8. ลักษณะทางกายภาพ 

 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย  
  
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ในครั้ง
นี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดใน เปรียบเทียบการตัดสินใจของ
ผู้บริโภคต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสด จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภค โดยมีประชากรในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นผู้ให้ข้อมูล 

ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามให้แก่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 399 ชุด ได้รับการตอบกลับมา
จ านวน 399 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด โดยแบ่งการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการบรรจุภัณฑ์ ด้าน
พนักงาน ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านสิ่งแวดล้อมทากายภาพ  

ตอนที่ 3 เปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 
 
ผล/สรุปผล 
จากผลการวิจัยสามารถสรุปผลที่ส าคัญได้ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุมากกว่า 40 ปี สถานภาพสมรส มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ต่อเดือน 
30,001 บาทขึ้นไป 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดภูเก็ต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพมากที่สุด ( X
=3.84) รองลงมาคือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ( X =3.78) ด้านผลิตภัณฑ์ ( X =3.74) ด้านราคา ( X =3.72) ด้าน
กระบวนการให้บริการ ( X =3.62) ด้านบรรจุภัณฑ์ ( X =3.60) ด้านพนักงาน ( X =3.47) และด้านการส่งเสริมการตลาด
ได้รับความส าคัญเป็นอันดับสุดท้าย ( X =3.45)  
หากพิจารณาเป็นรายด้านสามารถเรียงล าดับความส าคัญได้ ดังนี้ 

1. ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ให้ความส าคัญต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสด ป้าย
ชื่อร้านสามารถมองเห็นได้ง่ายเป็นอันดับแรก รองลงมาคือการตกแต่งร้าน มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว อุปกรณ์ที่ใช้
ภายในร้านมีความสะอาด การจัดเรียงอุปกรณ์มีความเป็นระเบียบ และบริเวณโดยรอบของร้านมีความสะอาดเป็นอันดับ
สุดท้าย 

2. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ให้ความส าคัญต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสด 
ตกแต่งร้านกาแฟสวยงามสะดุดตาเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ บรรยากาศภายในร้านชวนให้ดื่มกาแฟ ลูกค้าสามารถ
มองเห็นร้านได้อย่างชัดเจน หาซื้อได้ง่ายมีหลายสาขาให้เลือก และพื้นที่กว้างขวางเป็นอันดับสุดท้าย 

3. ด้านผลิตภัณฑ์ ให้ความส าคัญต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสด คุณภาพของวัตถุดิบ
เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ รสชาติและกลิ่นของเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ที่ใส่เครื่องดื่มมีความสะอาด ผลิตภัณฑ์ที่ใส่
เครื่องดื่มมีความแข็งแรง และผลิตภัณฑ์ที่ใส่เครื่องดื่มมีขนาดที่เหมาะสมเป็นอันดับสุดท้าย 

4. ด้านราคา ให้ความส าคัญต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดรสชาติของเครื่องดื่มที่
ได้รับคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ คุณภาพวัตถุดิบเหมาะสมกับราคา ปริมาณเครื่องดื่มที่ได้รับ
เหมาะสมกับราคา ราคาเหมาะสมกับบรรยากาศของร้านกาแฟ และมีการแสดงราคาเครื่องดื่มไว้อย่างชัดเจนเป็นอันดับ
สุดท้าย 

5. ด้านกระบวนการให้บริการ ให้ความส าคัญต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสด ลูกค้า
ได้รับเครื่องดื่มถูกต้องตรงตามที่สั่งเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ระยะเวลาในการชงเครื่องดื่มมีความรวดเร็ว การต้อนรับ
และดูแลลูกค้า อยู่ในระดับมาก มีการทบทวนรายการเครื่องดื่มที่ลูกค้าสั่ง และการต้อนรับและดูแลลูกค้าเป็นอันดับ
สุดท้าย 

6. ด้านบรรจุภัณฑ์ ให้ความส าคัญต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสด บรรจุภัณฑ์มี
เอกลักษณ์เฉพาะเป็นอันดับแรก รองลงมาคือบรรจุภัณฑ์เหมาะสมกับที่จะบรรจุสินค้า สวยงาม สะดวกต่อการ
รับประทาน และขนาดกะทัดรัดเป็นอันดับสุดท้าย 

7. ด้านพนักงาน ให้ความส าคัญต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสด พนักงานมีความรู้
เรื่องเคร่ืองดื่มสามารถแนะน าเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ พนักงานพูดจาสุภาพ พนักงานยิ้มแย้ม
แจ่มใส พนักงานแต่งกายสะอาด และพนักงานสามารถจดจ าลูกค้าได้เป็นอันดับสุดท้าย 

8. ด้านการส่งเสริมการตลาด ให้ความส าคัญต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสด มีบัตร
สะสมแต้มเพื่อแลกเครื่องดื่มฟรีเป็นอันดับแรก รองลงมาคือมีเมนูแนะน าเครื่องดื่มออกใหม่ มีประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่อง มีรูปภาพตัวอย่างเครื่องดื่มแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนและพนักงานมีการแนะน าเครื่องดื่มออกใหม่แก่ลูกค้าเป็น
อันดับสุดท้าย 

32



 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมุติฐาน 
ลักษณะส่วนบุคคลทางด้าน เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 

สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคที่เพศต่างกันท าให้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดแตกต่างกัน 
ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ T-test ที่ระดับนัยส าคัญ .05 พบว่า เพศที่ต่างกันมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ
ร้านกาแฟสดในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตในด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่ต่างกันซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน  ส่วน
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการบรรจุภัณฑ์ ด้านพนักงาน ด้านกระบวนการให้บริการ 
และด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ แตกต่างกันซึ่งเป็นไปตามสมติฐาน 

สมมติฐานที่ 2 ผู้บริโภคที่อายุต่างกันท าให้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดแตกต่างกัน 
ผลการทดสอบสมมุติฐานด้วย one-way ANOVA ได้ค่า Sig น้อยกว่า .05 (ที่ระดับนัยส าคัญเท่ากับ .05) หมายความว่า 
ผู้บริโภคที่อายุต่างกันท าให้ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต แตกต่าง
กันซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน  

สมมติฐานที่ 3 ผู้บริโภคที่สถานภาพต่างกันท าให้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้ านกาแฟสด
แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมุติฐานด้วย one-way ANOVA ได้ค่า Sig น้อยกว่า .05 (ที่ระดับนัยส าคัญเท่ากับ .05) 
หมายความว่า ผู้บริโภคที่สถานภาพต่างกันท าให้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต แตกต่างกันซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน  

สมมติฐานที่ 4 ผู้บริโภคที่อาชีพต่างกันท าให้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดแตกต่างกัน 
ผลการทดสอบสมมุติฐานด้วย one-way ANOVA ได้ค่า Sig น้อยกว่า .05 (ที่ระดับนัยส าคัญเท่ากับ .05) หมายความว่า 
ผู้บริโภคที่อาชีพต่างกันท าให้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
แตกต่างกันซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน  

สมมติฐานที่ 5 ผู้บริโภคที่รายได้ต่อเดือนต่างกันท าให้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสด
แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมุติฐานด้วย one-way ANOVA ได้ค่า Sig น้อยกว่า .05 (ที่ระดับนัยส าคัญเท่ากับ .05) 
หมายความว่า ผู้บริโภคที่รายได้ต่อเดือนต่างกันท าให้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดภูเก็ตด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่ต่างกันซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ส่วนด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการบรรจุภัณฑ์ ด้านพนักงาน ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ แตกต่างกันซึ่งเป็นไปตามสมติฐาน 

 
อภิปรายผล 
ผลการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีประเด็นที่จะน าเสนอ อภิปรายผล ตามรายละเอียด การค้นพบ ดังนี้ 

จากการศึกษาลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต ในคร้ังนี้ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และมีรายได้ต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เพ็ชรรัตน์ ยิ้มเจริญ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ตัวอย่าง เป็นผู้บริโภคกาแฟสดในเขตกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และมีรายได้มากกว่า 30,001 บาทต่อเดือน  
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จากการศึกษาระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต         
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภารัตน์ พุทธวงศ์ (2551 : บทคัดย่อ) ศึกษาส่วนประสมทาง
การตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ริการร้านกาแฟในเขต ถนนนมมานเหมินทร์ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
พบว่า ปัจจัยทางด้านการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟในระดับมาก ด้านผลิตภัณฑ์พิจารณา
จากปัจจัยที่มีระดับความส าคัญ คือ คุณภาพของวัตถุดิบเป็น รสชาติและกลิ่นของเครื่องดื่ม  ผลิตภัณฑ์ที่ใส่เครื่องดื่มมี
ความสะอาด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภารัตน์ พุทธวงศ์ (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาส่วนประสมทางการตลาด
บริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ริการร้านกาแฟในเขตถนนนมมานเหมินทร์ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า
ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับความสะอาด รสชาติกาแฟ และคุณภาพของส่วนผสม
กาแฟ ด้านราคาพิจารณาจากปัจจัยที่มีระดับความส าคัญ คือ รสชาติของเคร่ืองดื่มที่ได้รับคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป คุณภาพ
วัตถุดิบเหมาะสมกับราคา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเพ็ชรรัตน์ ยิ้มเจริญ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพฤติกรรมการ
บริโภคกาแฟสดในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าร้าน
กาแฟสด พบว่าปัจจัยด้านราคา ได้แก่ ราคากาแฟสดเหมาะสมกับคุณภาพ ด้านการส่งเสริมการตลาดพิจารณาจาก
ปัจจัยที่มีระดับความส าคัญ คือ มีบัตรสะสมแต้มเพื่อแลกเครื่องดื่มฟรี มีเมนูแนะน าเครื่องดื่มออกใหม่ มีประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพิบูล ทีปะปาล (2549 : 216 -217) กล่าวว่าการส่งเสริมการขาย (Sales 
Promotion) เครื่องมือการส่งเสริมการขาย เช่น คูปองบัตรสะสมแต้มและอื่นๆ มีประโยชน์แตกต่างกัน เช่น การสื่อสาร 
สามารถดึงดูดความสนใจผู้บริโภคเข้าไปสู่ตัวสินค้า  

จากผลการศึกษาการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต แตกต่างกัน ในด้าน เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของสุภารัตน์ พุทธวงศ์ (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้ริการร้านกาแฟในเขตถนนนมมานเหมินทร์ อ าเภอเมือง จั งหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศ อาชีพ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยทางด้านการตลาดบริการที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ .05  

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ผู้ศึกษาจึง
ขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญต่อ คุณภาพของวัตถุดิบ รสชาติและกลิ่นของเครื่องดื่ม 
ผลิตภัณฑ์ที่ใส่เครื่องดื่มมีความสะอาด มีความแข็งแรง และมีขนาดที่เหมาะสม เพื่อให้เป็นที่เชื่อมั่นและชื่นชอบของ
ผู้บริโภค 

2. ด้านราคา ผู้ประกอบการควรตั้งราคาให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ มีการแสดงราคาเครื่องดื่มไว้อย่างชัดเจน 
เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค 

3. ด้านสถานที่ ผู้ประกอบการควรตกแต่งร้านกาแฟสวยงามสะดุดตา สร้าง บรรยากาศภายในร้านชวนให้ดื่ม
กาแฟ และผู้บริโภคสามารถมองเห็นร้านได้อย่างชัดเจน หาซื้อได้ง่าย และพื้นที่กว้างขวาง เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความ
ประทับใจ 
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4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญต่อการจัดรายการส่งเสริมการขายเช่น มีบัตร
สะสมแต้มเพื่อแลกเครื่องดื่มฟรี มีประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง มีรูปภาพตัวอย่างเครื่องดื่มแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนและ
พนักงานมีการแนะน าเครื่องดื่มออกใหม่ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจและจูงใจให้ผู้บริโภคมาใช้บริการมากขึ้น 

5. ด้านการบรรจุภัณฑ์ ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญต่อ บรรจุภัณฑ์มีเอกลักษณ์ เฉพาะบรรจุภัณฑ์
เหมาะสม สวยงาม สะดวกต่อการรับประทาน และขนาดกะทัดรัด เพื่อท าให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจ 

6. ด้านพนักงาน ผู้ประกอบการควรค านึงถึงความสุภาพ กิริยามารยาทของพนักงานที่ให้บริการ พนักงานมี
ความรู้เรื่องเคร่ืองดื่มสามารถแนะน าเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดี พนักงานพูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส แต่งกายสะอาด และ
สามารถจดจ าลูกค้าได้ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจในการให้บริการ 

7. ด้านกระบวนการ ผู้ประกอบการควรค านึงถึงผู้บริโภค ในเรื่องได้รับเครื่องดื่มถูกต้องตรงตามที่สั่ง 
ระยะเวลาในการชงเครื่องดื่มมีความรวดเร็ว การต้อนรับและดูแลลูกค้า และมีการทบทวนรายการเครื่องดื่มที่ลูกค้าสั่ง 
เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจ 

8. ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญต่อ ป้ายชื่อร้านสามารถมองเห็นได้ง่าย 
การตกแต่งร้าน มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว อุปกรณ์ที่ใช้ภายในร้านมีความสะอาด การจัดเรียงอุปกรณ์มีความเป็น
ระเบียบ และบริเวณโดยรอบของร้านมีความสะอาด เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความสะดวกในการรับบริการ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรท าการศึกษาแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการ และกลยุทธ์ต่างๆ ในการท าธุรกิจร้านกาแฟสด

เพื่อให้ทราบข้อมูลที่ส าคัญในการน าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาต่อไป 
2. ควรท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดในเขตอื่นๆ ของ จังหวัดภูเก็ต เพื่อ

น ามาเปรียบเทียบ และเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจร้านกาแฟสด 
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ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บรกิารสนามกอล์ฟภูเก็ตคันทรีคลับ จังหวัดภูเก็ต 
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จีรกิตติ์  ทัดศรี 
พรวดี  สีข ำ 
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อุไรวรรณ  เตียนศรี 
พิมพ์  คงขำว 
 

บทคัดย่อ 
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำปัจจัยทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรสนำมกอล์ฟภูเก็ต       

คันทรีคลับ จังหวัดภูเก็ต กลุ่มตัวอย่ำงของกำรวิจัยคือ นักกอล์ฟที่เข้ำมำใช้บริกำรสนำมกอล์ฟภูเก็ตคันทรีคลับ จังหวัด
ภูเก็ต จ ำนวน 394 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยคือแบบสอบถำมสถิติที่ใช้ได้แก่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน t-test กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว (One-way Analysis of Variance) และทดสอบรำยคู่ด้วยวิธี 
Least Square Difference (LSD) 

ผลกำรวิจัยพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศชำย อำยุ 31-40 ปี สถำนภำพสมรส ระดับกำรศึกษำ
ปริญญำตรี ประกอบอำชีพธุรกิจส่วนตัว และมีรำยได้มำกกว่ำ 100,000 บำท 

พฤติกรรมของผู้บริโภคในกำรเลือกใช้บริกำรสนำมกอล์ฟภูเก็ตคันทรีคลับ จังหวัดภู เก็ต พบว่ำ ผู้ตอบ
แบบสอบถำมเลือกเล่นกีฬำกอล์ฟเพื่อสังคม สังสรรค์ในหมู่เพื่อนฝูง เลือกใช้บริกำรเพรำะสนำมมีควำมท้ำทำย เล่นสนุก 
รู้จักข้อมูลของสนำมกอล์ฟจำกเพื่อน/เพื่อนร่วมงำน ตัดสินใจใช้บริกำรสนำมกอล์ฟด้วยตัวเอง มีเพื่อนร่วมกลุ่มในกำรเล่น
กอล์ฟ  4-6 คน ช่วงเวลำที่ใช้บริกำร 12.00-15.00 จ ำนวน 11-15 ครั้งต่อเดือน และใช้บริกำรห้องล๊อคเกอร์มำกที่สุด 

ระดับควำมส ำคัญของผู้ตอบแบบสอบถำมที่มีต่อปัจจัยทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรสนำมกอล์ฟ
ภูเก็ตคันทรีคลับ จังหวัดภูเก็ต พบว่ำ โดยภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำงเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ได้แก่ ด้ำนส่งเสริม
กำรตลำด ด้ำนประสิทธิภำพและคุณภำพกำรให้บริกำร อยู่ในระดับมำก และด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำร ด้ำนรำคำ ด้ำน
กำรจัดจ ำหน่ำย ด้ำนกระบวนกำรและกำรบริกำร ด้ำนบุคลำกรและด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ อยู่ในระดับปำนกลำง 

ผลกำรเปรียบเทียบปัจจัยทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรสนำมกอล์ฟภูเก็ตคันทรีคลับ จังหวัดภูเก็ต 
จ ำแนกตำมสถำนภำพบุคคลโดยภำพรวม ด้ำนเพศ อำยุ สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่ำ 
ปัจจัยทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรสนำมกอล์ฟภูเก็ตคัน ทรีคลับ จังหวัดภูเก็ต ไม่มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ : ปัจจัย / การบริการ / การตลาด 

36



 

Abstract 
The purpose of this research was to investigate the factors influencing the selection of 

Phuket Country Club Golf Club. Phuket province The sample of the research was Golfers who come 
to Phuket Country Club. The instruments used in the study were the percentage, mean, standard 
deviation, t-test, One-way Analysis of Variance, and Least Test. Square Difference (LSD) 

The research found that Most respondents were male, aged 31-40, marital status, education 
level, bachelor's degree. Personal Business And more than 100,000 baht. 

Consumer Behavior in Choosing Phuket Country Club It was found that respondents chose 
to play social golf. Meet friends Use the service because the field is challenging, fun to know about 
the golf course from friends / colleagues. Decide on your own golf course. Have a group of friends 
play golf 4-6 people between 12.00-15.00 hours 11-15 times per month. And most of the rooms are 
locked. 

The importance of the respondents to the marketing factors affecting the selection of Phuket 
Country Club Golf Club. In Phuket, the overall picture was at a moderate level. Performance and 
service quality Very high The price of the products and services in the distribution. Process and 
service Personnel and Physical Characteristics At the moderate level 

Comparison of marketing factors affecting selection of Phuket Country Club Golf Club. 
Phuket province Overall, the sex, age, status, education level, occupation, average monthly income, 
and market factors influencing the selection of Phuket Country Club Golf Club. There was no 
significant difference at .05 level. 
 
 
Keywords : Factors / Services / marketing 
 
บทน า 

สนำมกอล์ฟภูเก็ตคันทรีคลับ จังหวัดภูเก็ต เป็นสนำมกอล์ฟมำตรฐำน 18 หลุมแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ตและ
แห่งแรกของภำคใต้ เปิดด ำเนินกำรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 จนกระทั่งปัจจุบันเป็นระยะเวลำ 24 ปี สนำมกอล์ฟภูเก็ตคันทรี
คลับบริหำรงำนโดย บริษัท อนุภำษประมวลกิจ จ ำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัท อนุภำษและบุตร จ ำกัด ซึ่งบริหำร
โดยกลุ่มนักธุรกิจตระกูลเก่ำแก่ของจังหวัดภูเก็ต คือ “ตระกูลหงษ์หยก” 

สนำมกอล์ฟภูเก็ตคันทรีคลับ จังหวัดภูเก็ต เริ่มต้นจำกกำรพัฒนำที่ดินรกร้ำงจำกกำรท ำเหมืองแร่บนเนื้อที่ 
800 ไร่ ที่ตั้งอยู่บนเส้นทำงระหว่ำงตัวเมืองภูเก็ตและหำดป่ำตอง ให้กลับกลำยเป็นสนำมกอล์ฟที่สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่
ที่ดินเดิม และจำกกำรพัฒนำเป็นสนำมกอล์ฟนี้เอง ได้ส่งผลให้ที่ดินรอบ ๆ มีรำคำสูงขึ้นตำมไปด้วย ด้วยเหตุนี้ท ำให้นัก
ลงทุนมำจัดซื้อที่ดินรอบ ๆ สนำมกอล์ฟเพื่อท ำเป็นคอนโดมิเนียมและบ้ำนจัดสรร ก่อให้เกิดกำรสร้ำงงำนแก่คนท้องถิ่น
มำกข้ึนตำมมำ กอปรกับกีฬำกอล์ฟเป็นกีฬำที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่เข้ำมำท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งกำรท่องเที่ยวใน
ขณะนั้นมีกำรขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ว สนำมกอล์ฟภูเก็ตคันทรีคลับจึงได้ตัดสินใจจัดท ำโครงกำรที่สอง ในปี พ.ศ.2537 โดย
ขยำยสนำมกอล์ฟเพิ่มข้ึนอีก 9 หลุม ในท ำเลฝั่งตรงข้ำมโดยคำดหวังว่ำจะพัฒนำที่ดินโดยรอบให้มีมูลค่ำเพิ่มสูงขึ้นและ
รองรับกำรจัดสรรที่ดินเพื่อท ำโครงกำรภำยใต้ชื่อ “โครงกำรอนุภำษกอล์ฟวิว” 
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สนำมกอล์ฟภูเก็ตคันทรีคลับ จังหวัดภูเก็ต ปัจจุบันมี 27 หลุม คือ 18+9 หลุม รำยได้หลักของสนำมกอล์ฟ
มำจำกสนำม 18 หลุม ส ำหรับสนำม 9 หลุม เป็นเพียงสนำมที่รองรับควำมหนำแน่นของสนำม 18 หลุม  และทั้งท ำให้
เกิดค่ำเสียโอกำสทำงรำยได้ ทั้งนี้ในอนำคตหำกเล็งเห็นถึงกำรเป็นผู้ที่มีส่วนแบ่งกำรตลำดมำกที่สุดในจังหวัดภูเก็ต อำจมี
ควำมจ ำเป็นต้องขยำยสนำมเพิ่มอีก 9 หลุมเป็น 36 หลุม 

ธุรกิจสนำมกอล์ฟในจังหวัดภูเก็ตได้ขยำยตัวขึ้นอย่ำงรวดเร็ว ภำยในระยะเวลำ 24 ปี มีสนำมกอล์ฟเกิดขึ้น
ถึง 6 สนำม โดยมีสัดส่วนส่วนแบ่งกำรตลำดทำงกำยภำพอันได้แก่ สนำมกอล์ฟบลูแคนยอนคันทรีคลับ 36 หลุม , สนำม
กอล์ฟลำกูน่ำกอล์ฟคลับ(บันยันทรี) 18 หลุม, สนำมกอล์ฟล็อคปำล์มกอล์ฟคลับ 18 หลุม, สนำมกอล์ฟเรดเมำท์เท
นกอล์ฟคลับ 18 หลุม, สนำมกอล์ฟมิชชั่นฮิลล์กอล์ฟ รีสอร์ทแอนด์สปำภูเก็ต 18 หลุมและสนำมกอล์ฟภูนำคำ 9 หลุม 
จำกกำรขยำยตัวด้ำนกำรท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งนโยบำยของรัฐบำลที่ส่งเสริมให้จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลำง
ทำงกำรท่องเที่ยวหนึ่งในภูมิภำคประเทศไทย ส่งผลให้บรรยำกำศกำรลงทุนในจังหวัดภูเก็ตเป็นไปอย่ำงคึกคัก นักธุรกิจ
ต่ำงทุ่มเม็ดเงินมหำศำลเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่คำดว่ำจะเพิ่มข้ึนจำกปทีี่ผ่ำนมำ และกีฬำกอล์ฟถือเป็นกิจกรรมสันทนำ
กำรส่วนหนึ่งที่สำมำรถรองรับควำมต้องกำรและสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่ำงมำกและจะปฏิเสธ
ไม่ได้เลยว่ำรำยได้หลักของสนำมกอล์ฟในจังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่มำจำกกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ำมำใช้บริกำรสนำม ซึ่งกำร
ขยำยตัวของธุรกิจสนำมกอล์ฟที่มีถึง 7 สนำมในจังหวัดภูเก็ต ส่งผลให้เกิดภำวกำรณ์แข่งขันด้ำนกำรตลำด เนื่องจำก
ควำมต้องกำรกลุ่มลูกค้ำนักท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นกลุ่มรำยได้หลักของสนำมกอล์ฟ ทุกสนำมต่ำงแข่งขันกันเพื่อให้ได้ส่วน
ครองตลำดที่มำกที่สุด 

ธุรกิจสนำมกอล์ฟเป็นธุรกิจหนึ่งในอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวที่น ำรำยได้เข้ำสู่ประเทศไทยอย่ำงมำกในแต่ละ
ปี เนื่องจำกผู้ใช้บริกำรสนำมกอล์ฟนั้น ไม่ได้เพียงแต่ชำวต่ำงชำติเท่ำนั้น แต่ยังรวมถึงชำวไทยด้วย ในสภำพสังคมและ
เศรษฐกิจปัจจุบันที่ท ำให้กำรเดินทำงท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวมีปัจจัยต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรตัดสินใจท่องเที่ยวมำกขึ้น ท ำ
ให้ธุรกิจสนำมกอล์ฟต้องปรับตัวและก ำหนดกลยุทธ์ในกำรด ำเนินกำรธุรกิจให้เป็นไปในทิศทำงที่เห็นว่ำเหมำะสมที่สุด 
เพื่อแข่งขันกันเองภำยในประเทศและแข่งขันระหว่ำงชำติต่ำงๆ ด้วย และด้วยสภำพทำงภูมิศำสตร์ที่เป็นเกำะจังหวัด
ภูเก็ตจึงมีเพียงสองฤดูกำล คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน เนื่องจำกกำรที่ฤดูฝนเป็นอุปสรรคกับกำรท่ องเที่ยว ท ำให้
ผู้ประกอบกำรแบ่งช่วงกำรท่องเที่ยวออกเป็น 2 ช่วง ตำมปริมำณควำมต้องกำรของตลำด คือ ฤดูกำลท่องเที่ยว(High 
Season) เป็นฤดูกำลที่มีสภำพอำกำศปลอดโปร่งมีฝนตกน้อยมำกหรือแทบจะไม่มี จะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกำยนถึง
เดือนเมษำยน และช่วงนอกฤดูกำลท่องเที่ยวหรือฤดูมรสุม(Low Season) เป็นฤดูที่สภำพอำกำศมีฝนตกชุก ไม่เหมำะ
แก่กิจกรรมกลำงแจ้ง จะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภำคมถึงเดือนตุลำคม ซึ่งฤดูกำลจะเป็นตัวแปรต้นของธุรกิจสนำมกอล์ฟที่
เป็นตัวแปรตำม เนื่องจำกเป็นกิจกรรมกลำงแจ้งที่ต้องพึ่งพำสภำพดินฟ้ำอำกำศเป็นส ำคัญ ดังนั้นสนำมกอล์ฟจะสำมำรถ
ท ำรำยได้ดีในช่วงของฤดูกำลท่องเที่ยว และในช่วงนอกฤดูกำลท่องเที่ยวนั้น แต่ละสนำมจะให้ควำมส ำคัญกับนักกอล์ฟ
ท้องถิ่นที่ถึงแม้จะท ำรำยได้ให้กับสนำมไม่มำกนัก แต่สำมำรถพยุงหล่อเลี้ยงธุรกิจให้ด ำเนินไปได้ในช่วงนี้ 

อย่ำงไรก็ตำมปัญหำและอุปสรรคในขณะนี้ที่สนำมกอล์ฟภูเก็ตคันทรีคลับ จังหวัดภูเก็ต ก ำลังประสบคือกำร
แข่งขันอย่ำงรุนแรง โดยเฉพำะกำรใช้กลยุทธ์กำรตัดรำคำมำเป็นสิ่งจูงใจแต่สนำมกอล์ฟภูเก็ตคันทรีคลับไม่ได้ใช้กลยุทธ์
กำรลดรำคำเพรำะเชื่อว่ำกำรแข่งขันขำยรำคำถูกไม่เป็นผลดีต่อธุรกิจสนำมกอล์ฟในระยะยำว เพรำะธุรกิจสนำมกอล์ฟ
เป็นธุรกิจที่ต้องลงทุนสูง มีค่ำใช้จ่ำยและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ค่อนข้ำงสูง จึงต้องมีกำรพัฒนำให้ได้มำตรฐำน
อย่ำงต่อเนื่อง         
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 ผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจที่จะศึกษำถึงปัจจัยทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรสนำมกอล์ฟภูเก็ตคันทรี
คลับ จังหวัดภูเก็ต เพื่อน ำผลกำรศึกษำวิจัยไปใช้ในกำรวำงแผนกลยุทธ์ทำงกำรตลำดที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
ที่แท้จริงของผู้บริโภคได้อย่ำงเหมำะสม และสอดคล้องกับสภำวะกำรแข่งขันทำงกำรตลำดในปัจจุบันได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ในกำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1. เพื่อศึกษำพฤติกรรมกำรใช้บริกำรสนำมกอล์ฟภูเก็ตคันทรีคลับ จังหวัดภูเก็ต 
2. เพื่อศึกษำปัจจัยทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรสนำมกอล์ฟภูเก็ตคันทรีคลับ จงัหวัดภูเก็ต  
3. เพื่อน ำผลกำรวิจัยทีไ่ด้มำใช้เป็นแนวทำงกำรก ำหนดกลยุทธส์่วนประสมทำงกำรตลำดของสนำมกอล์ฟ

ภูเก็ตคันทรีคลับ จังหวัดภูเก็ต 
 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
กำรศึกษำวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรเลือกใช้บริกำรร้ำนกำแฟสดในเขตอ ำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

ผู้วิจัยได้วำงกรอบแนวคิดกำรวิจัยครั้งนี้ตำมที่ปรำกฏในภำพที่ 1 ดังนี้ 
        ตัวแปรอิสระ                                   ตัวแปรตาม 

ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อำยุ 
3. สถำนภำพ 
4. กำรศึกษำ 
5. อำชีพ 
6. รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 

  

 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
1. ผลิตภัณฑ์/บริกำร 
2. รำคำ 
3. สถำนที/่ช่องทำงกำรจ ำหน่ำย 
4. กำรส่งเสริมกำรตลำด 
5. กำรบรรจุภัณฑ์ 
6. พนักงำนให้บริกำร 
7. กระบวนกำรให้บริกำร 
8. ลักษณะทำงกำยภำพ 

 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย  
 วิธีด าเนินการวิจัย 

กำรศึกษำวิจัยเรื่อง ปัจจัยทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรสนำมกอล์ฟภูเก็ต คันทรีคลับ จังหวัด
ภูเก็ต มีวัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ คือ 1) เพื่อศึกษำพฤติกรรมกำรใช้บริกำรสนำมกอล์ฟภูเก็ตคันทรีคลับ จังหวัดภูเก็ต 
2) เพื่อศึกษำปัจจัยทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรสนำมกอล์ฟภูเก็ตคันทรีคลับ จังหวัดภูเก็ต 3) เพื่อน ำ
ผลกำรวิจัยที่ได้มำใช้เป็นแนวทำงกำรก ำหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทำงกำรตลำดของสนำมกอล์ฟภูเก็ตคันทรีคลับ จังหวัด
ภูเก็ต ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้คือ นักกอล์ฟที่เข้ำมำใช้บริกำรสนำมกอล์ฟภูเก็ตคันทรีคลับ จังหวัดภูเก็ต        
เป็นจ ำนวนทั้งสิ้น 26,258 คน (ที่มำ: จ ำนวนผู้ใช้บริกำรสนำมกอล์ฟภูเก็ตคันทรีคลับ จังหวัดภูเก็ต ในปี พ.ศ.2555) โดย
สูตรกำรค ำนวณของทำโร่ ยำมำเน่ (Taro Yamane, 1973:125) เคร่ืองมือทีใ่ชใ้นกำรวิจัยเปน็แบบสอบถำม 
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ผล/สรุปผล 
ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศชำยมีอำยุระหว่ำง 31-40 ปี สถำนภำพสมรส ระดับกำรศึกษำปริญญำ

ตรี ประกอบอำชีพธุรกิจส่วนตัว และมีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนมำกกว่ำ 100,000 บำท 
พฤติกรรมของผู้บริโภคในกำรเลือกใช้บริกำรสนำมกอล์ฟภูเก็ตคันทรีคลับ จังหวัดภูเก็ต พิจำรณำเป็นรำยดำ้น 

พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมเลือกเล่นกีฬำกอล์ฟเพื่อสังคม สังสรรค์ในหมู่เพื่อนฝูง ใช้บริกำรสนำมกอล์ฟเพรำะสนำมมี
ควำมท้ำทำย เล่นสนุก รู้จักและทรำบข้อมูลของสนำมกอล์ฟจำกเพื่อน/เพื่อนร่วมงำน ตัดสินใจใช้บริกำรสนำมกอล์ฟ
ด้วยตัวเอง มีจ ำนวนเพื่อนร่วมกลุ่มในกำรเล่นกอล์ฟแต่ละครั้ง 4-6 คน ช่วงเวลำที่ใช้บริกำรเวลำ 12.00-15.00 จ ำนวน 
11-15 คร้ังต่อเดือน และเลือกใช้บริกำรห้องล๊อคเกอร์มำกที่สุด 

ระดับควำมส ำคัญของผู้ตอบแบบสอบถำมที่มีต่อปัจจัยทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรสนำมกอล์ฟ
ภูเก็ตคันทรีคลับ จังหวัดภูเก็ต พบว่ำ โดยภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ได้แก่ ด้ำนผลิตภัณฑ์
และบริกำรโดยภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง ได้ให้ควำมส ำคัญต่อกำรมีรถกอล์ฟเพียงพอส ำหรับให้บริกำรและกำรมีที่
จอดรถเพียงพอและสะดวกสบำยอยู่ในระดับมำก ด้ำนรำคำโดยภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง ได้ให้ควำมส ำคัญต่อกำร
มีป้ำยแสดงรำคำที่ชัดเจนอยู่ในระดับมำก ด้ำนกำรจัดจ ำหน่ำยโดยภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง ได้ให้ควำมส ำคัญกับ
กำรมีป้ำยบอกต ำแหน่งที่ตั้งของสนำมอยู่ในระดับมำก  ด้ำนส่งเสริมกำรตลำดโดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก ได้ให้
ควำมส ำคัญต่อกำรมีส่วนลดรำคำพิเศษอยู่ในระดับมำก ด้ำนกระบวนกำรและกำรบริกำรโดยภำพรวมอยู่ในระดับปำน
กลำง ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดกำรแคดดี้รับ-ส่งถุงกอล์ฟอย่ำงถูกต้องรวดเร็วอยู่ในระดับมำก ด้ำนประสิทธิภำพและ
คุณภำพกำรให้บริกำรโดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก ได้ให้ควำมส ำคัญต่อคุณภำพกำรให้บริกำรอยู่ในระดับและเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่ทันสมัยอยู่ในระดับมำก ด้ำนบุคลำกรโดยภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง ได้ให้ควำมส ำคัญต่อกำรที่พนักงำน
ให้บริกำรอย่ำงเสมอภำคอยู่ในระดับปำนกลำง  และด้ำนลักษณะทำงกำยภำพโดยภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง ได้ให้
ควำมส ำคัญต่อควำมสะอำดสวยงำมทั่วไปในสนำมกอล์ฟและกำรแต่งกำยของพนักงำนอยู่ในระดับมำก  

ผลกำรเปรียบเทียบปัจจัยทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรสนำมกอล์ฟภูเก็ตคันทรีคลับ จังหวัด
ภูเกต็ จ ำแนกตำมเพศ พบว่ำ ตัวแปรด้ำนเพศไม่มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจำรณำ
เป็นรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำร และด้ำนส่งเสริมกำรตลำดมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่
ระดับ .05  

ผลกำรเปรียบเทียบปัจจัยทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรสนำมกอล์ฟภูเก็ตคันทรีคลับ จังหวัด
ภูเก็ต จ ำแนกตำมอำยุ พบว่ำ อำยุต่ำงกันมีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรที่ไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 
.05  เม่ือพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบวำ่ ด้ำนประสิทธิภำพและคุณภำพกำรให้บริกำรแตกต่ำงกันอย่ำงมีนยัส ำคัญทำงสถิติที่
ระดับ .05 ส่วนด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำรด้ำนรำคำ ด้ำนกำรจัดจ ำหน่ำย ด้ำนส่งเสริมกำรตลำด ด้ำนกระบวนกำรและ
บริกำร ด้ำนบุคลำกร และด้ำนลักษณะทำงกำยภำพไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05   

ผลกำรเปรียบเทียบปัจจัยทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรสนำมกอล์ฟภูเก็ตคันทรีคลับ จังหวัด
ภูเก็ต จ ำแนกตำมสถำนภำพ พบว่ำ สถำนภำพต่ำงกันมีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรที่ไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำร ด้ำนรำคำ ด้ำนกำรจัดจ ำหน่ำย ด้ำนส่งเสริม
กำรตลำด ด้ำนกระบวนกำรและบริกำร ด้ำนประสิทธิภำพและคุณภำพกำรให้บริกำร ด้ำนบุคลำกร และด้ำนลักษณะ
ทำงกำยภำพไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05   
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ผลกำรเปรียบเทียบปัจจัยทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรสนำมกอล์ฟภูเก็ตคันทรีคลับ จังหวัด
ภูเก็ต จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ พบว่ำ ระดับกำรศึกษำต่ำงกันมีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรที่ไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05  เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำร ด้ำนรำคำ ด้ำนกำรจัด
จ ำหน่ำย ด้ำนส่งเสริมกำรตลำด ด้ำนกระบวนกำรและบริกำร ด้ำนประสิทธิภำพและคุณภำพกำรให้บริกำร ด้ำนบุคลำกร 
และด้ำนลักษณะทำงกำยภำพไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 

ผลกำรเปรียบเทียบปัจจัยทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรสนำมกอล์ฟภูเก็ตคันทรีคลับ จังหวัด
ภูเก็ต จ ำแนกตำมอำชีพ พบว่ำ อำชีพต่ำงกันมีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรที่ไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 
.05 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบวำ่ ด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำร ด้ำนกระบวนกำรและบริกำรแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญ
ทำงสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้ำนรำคำ ด้ำนกำรจัดจ ำหน่ำย ด้ำนส่งเสริมกำรตลำด ด้ำนประสิทธิภำพและคุณภำพกำร
ให้บริกำร ด้ำนบุคลำกร และด้ำนลักษณะทำงกำยภำพไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 

ผลกำรเปรียบเทียบปัจจัยทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรสนำมกอล์ฟภูเก็ตคันทรีคลับ จังหวัด
ภูเก็ต จ ำแนกตำมรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่ำ รำยได้ต่ำงกันมีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรที่ ไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญ
ทำงสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำร ด้ำนรำคำ ด้ำนกำรจัดจ ำหน่ำย ด้ำน
ส่งเสริมกำรตลำด ด้ำนกระบวนกำรและบริกำร ด้ำนประสิทธิภำพและคุณภำพกำรให้บริกำร ด้ำนบุคลำกร และด้ำน
ลักษณะทำงกำยภำพไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 

ผลกำรวิเครำะห์เนื้อหำจำกแบบสอบถำมปลำยเป็นค ำถำมข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับปัจจัยทำงกำรตลำด
ที่มีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรสนำมกอล์ฟภูเก็ตคันทรีคลับ จังหวัดภูเก็ต พบว่ำ ในจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม 394 คน มี
ผู้ตอบแบบสอบถำมปลำยเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่น ๆ จ ำนวน 64 คน และเป็นผู้ไม่ตอบแบบสอบถำมปลำยเปิด 
จ ำนวน 330 คน  

กำรวิเครำะห์ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ของผู้ตอบแบบสอบถำมที่เลือกใช้บริกำร สนำมกอล์ฟภูเก็ตคันทรีคลับ 
จังหวัดภูเก็ต  พบว่ำ ควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถำมมำกที่สุดคือ ควรก ำหนดรำคำค่ำกรีนฟี แคดดี้ ให้เหมำะสม 
รองลงมำคือ ควรเพิ่มจ ำนวนพนักงำนและแคดดี้ให้เพียงพอต่อกำรให้บริกำร ควรตัดหญ้ำกรีนให้เรียบ สม่ ำเสมอ เพื่อไม่
เป็นอุปสรรคในกำรพัต และควรจัดคิวออกรอบในแต่ละก๊วนให้มีควำมรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 
อภิปรายผล 

จำกกำรศึกษำเรื่อง ปัจจัยทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรสนำมกอล์ฟภูเก็ตคันทรีคลับ จังหวัด
ภูเก็ต มีข้อค้นพบที่น่ำสนใจน ำมำอภิปรำยผล ดังนี้  

กำรวิจัยเรื่อง ปัจจัยทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรสนำมกอล์ฟภูเก็ตคันทรีคลับ จังหวัดภูเก็ต 
พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศชำยมีอำยุระหว่ำง 31-40 ปี สถำนภำพสมรส ระดับกำรศึกษำปริญญำตรี 
ประกอบอำชีพธุรกิจส่วนตัว และมีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนมำกกว่ำ 100,000 บำท ซึ่งสอดคล้องกับกำรศึกษำของ ประพันธ์ 
หำญเหมย (2552 : บทคัดย่อ) ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อผู้บริโภคในกำรเลือกใช้สนำมฝึกซ้อมกอล์ฟใน
จังหวัดล ำปำง ผลกำรศึกษำพบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่เป็นเพศชำยมีอำยุ 30-39 ปี สถำนภำพสมรส ระดับกำรศึกษำ
ขั้นสูงสุดปริญญำตรี รำยได้เฉลี่ยต่อเดือนมำกกว่ำ 40,000 บำท 
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พฤติกรรมของผู้บริโภคในกำรเลือกใช้บริกำรสนำมกอล์ฟภูเก็ตคันทรีคลับ จังหวัดภูเก็ต พบว่ำ ผู้ตอบ
แบบสอบถำมใช้บริกำรสนำมกอล์ฟจ ำนวน 11-15 ครั้งต่อเดือน รู้จักและทรำบข้อมูลของสนำมกอล์ฟจำกเพื่อน/เพื่อน
ร่วมงำน ซึ่งสอดคล้องกับกำรศึกษำของ ประพันธ์ หำญเหมย (2552 : บทคัดย่อ) ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผล
ต่อผู้บริโภคในกำรเลือกใช้สนำมฝึกซ้อมกอล์ฟในจังหวัดล ำปำง ผลกำรศึกษำพบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ใช้บริกำร
ฝึกซ้อมกอล์ฟโดยเฉลี่ย 2-4 คร้ังต่อสัปดำห์ และได้รับข้อมูลสนำมฝึกซ้อมกอล์ฟจำกเพื่อนร่วมงำน  

ปัจจัยทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรสนำมกอล์ฟภูเก็ตคันทรีคลับ จังหวัดภูเก็ต พบว่ำ ปัจจัยด้ำน
รำคำโดยภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง ด้ำนส่งเสริมกำรตลำดได้ให้ควำมส ำคัญต่อกำรมีส่วนลดรำคำพิเศษอยู่ในระดับ
มำก ซึ่งสอดคล้องกับกำรศึกษำของ กฤตกร มำอินทร์ (2550 : 26-28) ท ำกำรวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่อิทธิพลต่อกำรใช้บริกำร
สนำมฝึกซ้อมกอล์ฟ โดยผลของกำรศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรใช้บริกำรสนำมฝึกซ้อมกอล์ฟพบว่ำ ปัจจัยด้ำนรำคำมี
อิทธิพลต่อกำรใช้บริกำรสนำมฝึกซ้อมกอล์ฟมีควำมส ำคัญปำนกลำง ปัจจัยที่มีผลต่อกำรใช้บริกำรสนำมฝึกซ้อมกอล์ฟซึ่ง
มีควำมส ำคัญมำกที่สุดคือ ด้ำนกำรส่งเสริมกำรขำย ได้แก่ กำรลดรำคำในบำงช่วงเวลำ  

ปัจจัยทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรสนำมกอล์ฟภูเก็ตคันทรีคลับ จังหวัดภูเก็ต พบว่ำ ปัจจัยด้ำน
รำคำโดยภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง ซึ่งสอดคล้องกับกำรศึกษำของ พณิชำ จิระสัญญำณสกุล (2550 : บทคัดย่อ) ท ำ
กำรวิจัยเรื่อง ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้ำนกำรตลำดที่มีผลต่อพฤติกรรมตัดสินใจเลือกใช้
บริกำรสนำมกอล์ฟ ในเขตภำคตะวันออก ระดับควำมส ำคัญของปัจจัยด้ำนกำรตลำดในกำรตัดสินใจใช้บริกำรพบว่ำ 
ปัจจัยด้ำนรำคำและกำรส่งเสริมกำรขำยอยู่ในระดับปำนกลำง  

 
ข้อเสนอแนะ 

จำกกำรวิจัยในคร้ังนี้ ผู้วิจัยน ำผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลในเร่ือง ปัจจัยทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำร
สนำมกอล์ฟภูเก็ตคันทรีคลับ ดังนี้ 

1. ด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำร ผู้ใช้บริกำรให้ควำมส ำคัญต่อกำรมีรถกอล์ฟเพียงพอส ำหรับกำรบริกำร มีที่จอด
รถเพียงพอและมีกำรออกแบบสนำมให้มีควำมท้ำทำยในกำรเล่น จึงควรพัฒนำสนำมกอล์ฟให้ได้มำตรฐำนสำกล และมี
สภำพสนำมที่สมบูรณ์ เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรเข้ำมำใช้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

2. ด้ำนรำคำ ผู้ใช้บริกำรให้ควำมส ำคัญต่อกำรมีป้ำยแสดงรำคำที่ชัดเจนและรำคำค่ำเช่ำรถกอล์ฟ แคดดี้ 
อำหำรเครื่องดื่ม รวมทั้งค่ำใช้บริกำรสนำมมีควำมเหมำะสม จึงควรคงอัตรำกำรบริกำรไว้คงเดิม แต่ลดต้นทุนค่ำใช้จ่ำย
ในด้ำนอื่น เพื่อเป็นกำรดึงดูดให้ลูกค้ำใช้บริกำรสนำมกอล์ฟอย่ำงสม่ ำเสมอ และรักษำกำรเติบโตของฐำนลูกค้ำของ
กิจกำร 

3. ด้ำนกำรจัดจ ำหน่ำย ผู้ใช้บริกำรให้ควำมส ำคัญต่อป้ำยบอกต ำแหน่ง ที่ตั้งของสนำมเพื่อควำมสะดวก
ส ำหรับกำรเดินทำง ควรจัดให้มีป้ำยบอกตำมจุดส ำคัญต่ำงๆ เพื่อเป็นกำรบอกต ำแหน่งของที่ตั้งสนำม เพื่อท ำให้
ผู้ใช้บริกำรไม่เกิดปัญหำสับสนทำงเส้นทำงได้ 

4. ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ผู้ใช้บริกำรให้ควำมส ำคัญต่อกำรมีส่วนลดรำคำพิเศษ กำรโฆษณำตำมสื่อต่ำง ๆ 
และกำรจัดแข่งขันประจ ำปีของสนำม ควรจัดกำรส่งเสริมกำรตลำดที่หลำกหลำย จัดกิจกรรมกำรแข่งขัน รวมทั้งกำรจัด
สื่อสิ่งพิมพ์และบูธแสดงในงำนต่ำงๆ เพื่อให้กลุ่มผู้ใช้บริกำรได้เข้ำถึงสื่อ และเป็นกำรดึงดูดลูกค้ำให้มำใช้บริกำรมำกขึ้น 
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5. ด้ำนกระบวนกำรและกำรบริกำร ผู้ใช้บริกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดกำรแคดดี้รับ-ส่งถุงกอล์ฟ และกำร
จ ำหน่ำยค่ำสนำม ค่ำแคดดี้ บริกำรอื่น ๆ อย่ำงถูกต้องรวดเร็ว จึงควรพัฒนำกำรรับ -ส่งถุงกอล์ฟ กำรจ ำหน่ำยค่ำสนำม
และบริกำรอ่ืน ๆ ที่รวดเร็วและมีวินัย เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรและท ำให้เกิดควำมประทับใจมำกข้ึน 

6. ด้ำนประสิทธิภำพและคุณภำพกำรให้บริกำร ผู้ใช้บริกำรให้ควำมส ำคัญต่อคุณภำพกำรบริกำรและ
เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย จึงควรจัดฝึกอบรมกำรบริกำรแก่พนักงำน และน ำอุปกรณ์ใหม่ ๆเข้ำมำใช้ในสนำมกอล์ฟ 
เพื่อเป็นกำรเพิ่มคุณค่ำทำงด้ำนคุณภำพกำรบริกำรยิ่งขึ้น 

7. ด้ำนบุคลำกร ผู้ใช้บริกำรให้ควำมส ำคัญต่อพนักงำนที่ให้บริกำรอย่ำงเสมอภำค จึงควรฝึกอบรมพนักงำน
ให้รู้จักถึงหน้ำที่ของกำรบริกำรและควำมรับผิดชอบในกำรปฎิบัติงำน เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรได้รับควำมยุติธรรมเท่ำเทียมกัน 

8. ด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ ผู้ใช้บริกำรให้ควำมส ำคัญต่อควำมสะอำด สวยงำมของสนำมกอล์ฟ และกำร
แต่งกำยของพนักงำน จึงควรเน้นกำรดูแล รักษำสนำม และควำมสะอำด สวยงำมของกำรแต่งกำยพนักงำน เพื่อเพิ่ม
ควำมประทับใจให้กับผู้ที่ใช้บริกำร 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. กำรศึกษำในครั้งนี้เป็นกำรศึกษำ ปัจจัยทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรสนำมกอล์ฟภูเก็ตคันทรี
คลับ จังหวัดภูเก็ต เท่ำนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์มำกข้ึน กำรวิจัยในครั้งต่อไปควรท ำกำรศึกษำพฤติกรรมกำรเล่น
กอล์ฟของนักกอล์ฟในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกำรประกอบธุรกิจสนำมกอล์ฟในจังหวัดภูเก็ตต่อไป 

2. ควรท ำกำรศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรของสนำมกอล์ฟ โดยมุ่งไปที่ปัจจัยด้ำนใดด้ำนหนึ่ง เช่น 
ด้ำนส่งเสริมกำรตลำด กลยุทธ์ส่งเสริมกำรตลำด เพื่อรักษำฐำนลูกค้ำเดิมและเพิ่มจ ำนวนลูกค้ำใหม่ 

3. ควรท ำกำรศึกษำกำรด ำเนินงำนของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสนำมกอล์ฟในด้ำนอื่น ๆ เช่น สนำมไดร์ฟ 
อุปกรณ์กอล์ฟ หรือแฟชั่นเครื่องแต่งกำยของนักกอล์ฟ ให้ครอบคลุมเพิ่มมำกยิ่งขึ้น 
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รูปแบบการตลาด และคุณลักษณะของผู้ประกอบการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการด าเนินงานของ
ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ในกรุงเทพมหานคร 
 
Marketing Model and Entrepreneurial Characteristics for Business Operation 
Potential of Among SMEs in Bangkok Metropolitan Area 
 
ผู้วิจัย   สุรัสวดี  โปสินธุ์ 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 

ในการศึกษาเร่ืองรูปแบบการตลาด และคุณลักษณะของผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการด าเนินงาน
ของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ในกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 1.เพื่อศึกษารูปแบบ
ส่วนประสมทางการตลาด  (Marketing Mix (7P’s)) ของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ที่มีผลต่อความส าเร็จ
ของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ในกรุงเทพมหานคร 2.เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผู้ประกอบการ  
(Entrepreneurial Characteristics) วิสาหกิจขนาดกลาง  และขนาดย่อม ที่มีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจวิสาหกิจ
ขนาดกลาง และขนาดย่อม ในกรุงเทพมหานคร ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้วิธีแบบส ารวจความคิด
เห็น (Survey Research)  ในการเก็บข้อมูลท าโดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ในกรุงเทพมหานคร  
โดยท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบโควต้าด้วยการแบ่งกลุ่มตัวอย่างจ านวนประเภทกิจการละ 100 คน  ซึ่งจะ
แบ่งตามลักษณะประเภทกิจการของ SMEs ที่ได้แบ่งไว้ 4 ประเภทกิจการ ได้แก่ กิจการผลิต กิจการบริการ กิจการ
ค้าส่ง กิจการค้าปลีก  จากนั้นเลือกกลุ่มตัวอย่างอย่างง่ ายในทุกประเภทกิจการเพื่อท าการแจกแบบสอบถาม 
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 400 คน  สถิตติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 1. วิเคราะห์รายละเอียดของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 2. การทดสอบความเชื่อถือ (Test of  Reliability) ด้วยวิธีการวัดความสอดคล้องกันภายใน 
(Internal-Consistency Reliability) เพื่อหาความเชื่อถือได้ของเครื่องมือ 3. วิเคราะห์ค่าสถิติเบื้องต้นของตัวแปร 
4. การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรตาม 
(Dependent variable) กับตัวแปรอิสระ (Independent variable) 5. การทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง: 
t-Test ทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
 
ค าส าคัญ :  ส่วนประสมทางการตลาด, คุณลักษณะของผู้ประกอบการ, วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม 
 
Abstract 

To study the Marketing Model and Entrepreneurial Characteristics for Business 
Operation Potential of among SMEs in Bangkok Metropolitan Area. The purpose of the 
research. 1. To study the marketing mix (7P's) of small and medium enterprises that affect 
the success of small and medium enterprises in Bangkok. 2. To study the Entrepreneurial 
Characteristics of Small and Medium Enterprises that affect the Success of Small and 
Medium Enterprises in Bangkok. Research methodology is quantitative research. The 
survey method was used to collect data by using questionnaire as a research tool. The 
samples used in this quantitative research were: Small and Medium Enterprise Enterprises 
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in Bangkok. The samples were selected by quota method. The samples were divided into 
100 samples, each of which was divided into 4 types of businesses categories. Then select 
simple samples in all types of businesses to distribute the questionnaire. Determine the size 
of the 400 samples that are used to analyze the data. 1. Analyze the details of the 
respondents. 2. Test of Reliability by internal consistency measurement. Internal-
Consistency Reliability for the reliability of the tool. 3. Analysis of the basic variables. 4. 
Analysis of multiple regression to analyze the relationship of the variable (Dependent 
variable) to the independent variable (Independent variable). 5. Test of hypothesis: t-test 
test of hypothesis. 
 
Keywords : Marketing Mix (7P's), Entrepreneurial Characteristics, Small and 

Medium Enterprises (SMEs) 
 
บทน า 

ในโลกธุรกิจปัจจุบัน ธุรกิจก าลังเผชิญกับสภาวะแข่งขันที่สูงตามแนวกระแสโลกโลกาภิวัฒน์ส่งผลให้ทุก
องค์กร ทั้งภาครัฐ หรือเอกชนจ าเป็นต้องมีการปรับตัวรวมถึงพัฒนาอย่างเร็ว โดยเฉพาะในธุรกิจวิสาหกิจขนาด
กลาง และขนาดย่อม (Small and Medium Sized Enterprises (SMEs)) ซึ่งมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจ และการ
ขับเคลื่อนสังคมไทยอย่างมาก จะเห็นได้จากรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ได้พิจารณา
แนวโน้มอัตราการขยายตัวของธุรกิจวิสาหกิจขนาดต่างๆ พบว่า ในปี 2554 วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม 
ยังคงเป็นกลไกขับเคลื่อนการเจริญเติบโต ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ เห็นได้ชัดจากอัตราการขยายตัวของธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมนั้นยังคงสูงกว่าอัตราการขยายตัวของวิสาหกิจใหญ่ เป็นส่วนใหญ่ (ส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว). 2555)  โดยเฉพาะในธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม 
พบว่ามีแนวโน้มดีขึ้นเห็นได้จากดัชนีชี้น าภาวะเศรษฐกิจของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม  
(SMEs Leading Economic Index) ณ เดือนมกราคม 2558 อยู่ที่ระดับ 111.03 เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2557 
ที่ผ่านมา 0.06 จุด และเป็นการขยายตัวติดต่อกันอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 สะท้อนให้เห็นถึงถึงการบริโภคของ
ภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้น งบประมาณของภาครัฐ และผลผลิตสินค้าเกษตรยังขยายตัวเพิ่มขึ้น ราคาขายปลีกน้ ามัน
เชื้อเพลิงลดลงผลจากราคาน้ ามันเชื้อเพลิงในตลาดโลกที่ต่ า และรัฐบาลปรับลดอัตราเงินน าส่งเข้ากองทุนน้ ามัน
เชื้อเพลิงผนวก ประกอบกับมาตรการกระตุ้นธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ของรัฐบาลเชื่อว่า
จะส่งผลให้ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) จะมีทิศทางที่ดีขึ้น (ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลาง และขนาดย่อม (สสว). 2558)    

ส่วนในภาคธุรกิจ "วิสาหกิจ" ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) อยู่มากกว่าร้อยละ 99 จึงมีบทบาทในการ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเกือบร้อยละ 40 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของทั้งประเทศ SMEs เป็นกลไกส าคัญในการ
เชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างธุรกิจประเภทต่าง ๆ มีบทบาทส าคัญในเชิงสังคม โดยเฉพาะการเป็นแหล่ง
จ้างงาน และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและชุมชนในทุกพื้นที่ (ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาด
ย่อม (สสว.) www.sme.go.th  โดยวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมนั้น เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีบทบาทส าคัญต่อ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งนี้ยังมีจุดอ่อนในด้านการของบริหารจัดการธุรกิจ ด้านความสามารถในการ
พัฒนาสินค้า และบริการ ด้านโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ด้านความสามารถในด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ด้าน
กลยุทธ์ทางการตลาด และนวัตกรรม ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการด าเนิน
ธุรกิจ อีกทั้งยังขาดโอกาสทางการตลาด และการเข้าถึงข้อมูลการตลาดเชิงลึก (ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม, 2555)  อีกทั้งรวมถึงในสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ภัยพิบัติ
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ทางธรรมชาติ หรือการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community (AEC))  นั้นอาจจะ
เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลให้ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ได้รับผลกระทบด้านลบด าเนินธุรกิจได้
อย่างยากล าบากยิ่งขึ้น ฉะนั้นอีกทางที่จะเป็นทางออกของการแก้ไขคือทางภาครัฐจ าเป็นต้องต้องเข้ามาช่วยส่งเสริม 
และสนับสนุนธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมเพื่อให้ธุรกิจสามารถแข่งขันในบริบทที่เปลี่ยนแปลงได้ 

ค าว่า SMEs นั้นเป็นค าย่อของค าว่า Small and Medium Enterprise (SMEs) ในภาษาอังกฤษ ส าหรับ
ค าที่ใช้กันอย่างเป็นทางการของภาษาไทยคือ “วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม” ประเทศไทยมีกฎหมายธุรกิจ 
SMEs ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ ซึ่งเรียกว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม      
พ.ศ. 2543 โดยตามกฎหมายฉบับนี้นั้นได้ให้อ านาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในการก าหนดว่าใครบ้างที่
จะได้ขึ้นชื่อว่าเข้าข่ายเป็นธุรกิจ SMEs  จึงได้ประกาศออกมาเป็นกฎกระทรวง ครอบคลุมกิจการ 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก ่ 

 กิจการการผลิต (Product Sector) การผลิตในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และเหมืองแร ่ 
 กิจการการค้า (Trading Sector) การค้าส่ง และการค้าปลีก  
 กิจการบริการ (Service Sector) การบริการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

 
ลักษณะวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมฃ 
ตารางที่ 1  แสดงประเภท และลักษณะของวิสาหกิจขนาด  

  

ประเภท 

วิสาหกิจขนาดกลาง วิสาหกิจขนาดย่อม 
จ านวนการ    

จ้างงาน (คน) 
สินทรัพย์ถาวร 

(ล้านบาท) 
จ านวนการ      

จ้างงาน (คน) 
สินทรัพย์ถาวร 

(ล้านบาท) 
การผลิต 51 – 200 เกินกว่า 50 - 200 ไม่เกิน 50 ไม่เกิน 50 
การบริการ 51 – 200 เกินกว่า 50 - 200 ไม่เกิน 50 ไม่เกิน 50 
การค้าส่ง 26 – 50 เกินกว่า 50 - 100 ไม่เกิน 25 ไม่เกิน 50 
การค้าปลีก 16 - 30 เกินกว่า 30 - 60 ไม่เกิน 15 ไม่เกิน 30 

ที่มา : กฎกระทรวงก าหนดจ านวนการจ้างงาน และมูลค่าสินทรัพย์ถาวร ของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม พ.ศ.2545 

ส าหรับธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม โดยเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมาหานครนั้นด้วย
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ และสังคมของกรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพเอื้ออ านวยต่อการประกอบธุรกิจ
มากกว่าพื้นที่อื่น รวมถึงมีความได้เปรียบพื้นที่อื่นๆ ในประเทศไทยในเรื่องระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค
ระบบการเงินการบริหาร และการเชื่อมโยงกับต่างประเทศ เนื่องด้วยกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์รวมของโครงสร้าง
พื้นฐานในการประกอบธุรกิจที่สมบูรณ์ และเป็นแหล่งตลาดค้าส่ง/ค้าปลีกขนาดใหญ่ที่สมารถดึงดูดให้มีกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่มากมายหลากหลายทั้งภาคการเกษตรอุตสาหกรรม ภาคการบริการ และภาคการค้าขายทุกประเภท 
(สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. 2561) ซึ่งด้วยจ านวนดัชนีชี้น าภาวะเศรษฐกิจของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง และ
ขนาดย่อม ที่เพิ่มขึ้นนั้น ผู้ประกอบการจะสามารถน าความรู้ความช านาญในวิชาชีพ ประสบการณ์ แนวทางที่
เหมาะสม และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งสอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลาง และขนาดย่อม ในกรุงเทพมหานครที่มีคุณลักษณะส าคัญเฉพาะอย่าง ในการศึกษาวิจัยฉบับนี้แล้วนั้นย่อมท า
ให้ธุรกิจมีผลการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จได้สูง  
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จากความเป็นมา และความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสนใจ และได ้เล ็งเห ็นความสำค ัญของ
รูปแบบการตลาด และคุณลักษณะของผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการด าเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจขนาด
กลาง และขนาดย่อม ในกรุงเทพมหานคร นั้นจะเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ของรูปแบบการตลาด และ
คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่มีอิทธิพลต่อการเพิ่มศักยภาพในการด าเนินงานของธุรกิจ  อีกทั้งสามารถน าผลการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ทั้งผู้ประกอบการธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมเอง ผู้ที่สนใจจะเข้ามา
ประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจอื่นๆ เพื่อประโยชน์ใช้เป็นแนวทางใน
การวางแผนกลยุทธ์ พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบ และสามารถยกระดับกิจการด าเนินธุรกิจของตนให้เจริญเติบโต
มีความแข็งแรง ประสบความส าเร็จต่อไป  ทั้งนี้ถึงอาจเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐที่จะน าข้อค้นพบที่ได้จาก
งานวิจัยคร้ังนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ รวมถึงเตรียมความพร้อมใน
ด้านรูปแบบการตลาด และคุณลักษณะของผู้ประกอบการ ให้มีประสิทธิภาพเป็นรากฐานที่ดีในการพัฒนาศักยภาพ
ของการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น เป็นรากฐานที่ดีต่อเศรษฐกิจของชุมชน สังคม และประเทศให้เติบโตยั่งยืนต่อไป 
ค าถามการวิจัย 

1. รูปแบบส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix (7P’s)) ของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม 
ในกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการด าเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ใน
กรุงเทพมหานคร เป็นอย่างไร  

2. คุณลักษณะของผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Characteristics)  วิสาหกิจขนาดกลาง  และขนาด
ย่อม ในกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการด าเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม  ใน
กรุงเทพมหานคร เป็นอย่างไร 
 

วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
1. เพื่อศึกษารูปแบบส่วนประสมทางการตลาด  (Marketing Mix (7P’s)) ของวิสาหกิจขนาดกลาง และ

ขนาดย่อม ที่มีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ในกรุงเทพมหานคร  
2. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผู้ประกอบการ  (Entrepreneurial Characteristics)  วิสาหกิจขนาดกลาง  

และขนาดย่อม ที่มีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ในกรุงเทพมหานคร 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

1 ผลิตภัณฑ์ (Product)
2 ราคา (Price)
3 ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)
4 การส่งเสริมการขาย (Promotion)

5 บุคลากร (People)
6 ภาพลักษณ์ และการน าเสนอ (Presentation)
7 กระบวนการ (Process)

1 การบริหารจัดการ (Business Managemant)

2 ความใฝ่ใจในความส าเร็จ 
(Achievement Orientation)

ในกรงุเทพมหานคร
(Business Operation Potential of

คุณลกัษณะของผู้ประกอบการ Among SMEs in Bangkok
(Entrepreneurial Characteristics) Metropolitan Area)

(Marketing Mix (7P's))

ศักยภาพในการด าเนินงานของธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่ม

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม
(Independent Variable) (Dependent Variable)

สว่นประสมทางการตลาด
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สมมติฐานการวิจัย 
เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานของการวิจัยดังนี้ 

H1 : รูปแบบส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix (7P’s))  มีอิทธิพลต่อการเพิ่มศักยภาพในการ
ด าเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ในกรุงเทพมหานคร 

H2 : คุณลักษณะของผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Characteristics)   มีอิทธิพลต่อการเพิ่ม
ศักยภาพในการด าเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ในกรุงเทพมหานคร 

1 ผลิตภัณฑ์ (Product)
2 ราคา (Price)
3 ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)
4 การส่งเสริมการขาย (Promotion)

5 บุคลากร (People)
6 ภาพลักษณ์ และการน าเสนอ (Presentation)
7 กระบวนการ (Process) H : 1

1 การบริหารจัดการ (Business Managemant) H : 2

2 ความใฝ่ใจในความส าเร็จ 
(Achievement Orientation)

วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่ม

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม
(Independent Variable) (Dependent Variable)

สว่นประสมทางการตลาด
(Marketing Mix (7P's))

ศักยภาพในการด าเนินงานของธุรกิจ

ในกรงุเทพมหานคร
(Business Operation Potential of

คุณลกัษณะของผู้ประกอบการ Among SMEs in Bangkok
(Entrepreneurial Characteristics) Metropolitan Area)

 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยผู้วิจัยได้ท าการแจกแบบส ารวจความคิดเห็น  
(Survey Research) ซึ่งประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้คือ ผู้ประกอบการในองค์กรของธุรกิจวิสาหกิจ
ขนาดกลาง และขนาดย่อม ในกรุงเทพมหานคร  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้ประกอบการในองค์กรวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ใน
กรุงเทพมหานคร  ซึ่งท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบโควต้าด้วยการแบ่งกลุ่มตัวอย่างจ านวนประเภทกิจการ
ละ 100 คน โดยแบ่งตามประเภทกิจการของ SMEs ที่ได้แบ่งไว้ 4 ประเภทกิจการ ได้แก่ กิจการผลิต กิจการบริการ 
กิจการค้าส่ง กิจการค้าปลีก  จากนั้นเลือกกลุ่มตัวอย่างอย่างง่ายในทุกประเภทกิจการ ไว้ เพื่อท าการแจก
แบบสอบถาม ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ดังนี้ 
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ประเภทกจิการผลิต ประเภทกจิการบริการ ประเภทกจิการค้าส่ง ประเภทกจิการค้าปลีก
100 คน 100 คน 100 คน 100 คน

ผู้ประกอบการในองค์กร SMEs ในกรุงเทพมหานคร

จ านวนกลุ่มตัวอย่างรวมทัง้ส้ิน 400 คน
 

รูปภาพที่ 1  แสดงการแบ่งจ านวนของกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการในองค์กร SMEs ในกรุงเทพมหานคร 
 

โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยสตูรไม่ทราบขนาดจ านวนประชากรที่แน่นอน และจ านวนประชากร
มีขนาดใหญ่ ดังนั้นขนาดตัวอย่างสามารถค านวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยก าหนดระดับค่าความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ร้อยละ 5 (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2546, หน้า 26) ซึ่งสูตร
ในการค านวณที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ  

สูตร   n = P(1 - P)Z2
 

                                                          E2
 

เมื่อ   n แทน ขนาดตัวอย่าง  
P แทน สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยก าลังสุ่ม .50  
Z แทน ระดับความเชื่อมั่นที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ Z มีค่าเท่ากับ 1.96 ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 (ระดับ 

.05)  
E แทน ค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่รับได้  = .05                                                                                                       

แทนค่า n = (.05)(1 - .5)(1.96)2  

                                  (.05)
2
 

                                                     = 384.16  
ใช้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 384 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ โดยมีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 

5 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เพื่อความสะดวกในการประเมินผล และการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุม่
ตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง ซึ่งถือได้ว่าผ่านเกณฑ์ตามที่เงื่อนไขก าหนด คือไม่น้อยกว่า 384 ตัวอย่าง  
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix (7P’s)) 

Kotler & Keller, ( 2006) อธิบายว่าส่วนประสมการตลาด (Marketing mix หรือ 7P’s) หมายถึง ตัว
แปรทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ ซึ่งองค์กรน ามาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่ม
ผู้บริโภคเป้าหมาย อีกทั้งรวมถึง (Kotler Philip, 2003) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ตลาด (Market) หมายถึง ที่ใดก็
ตาม เป็นทั้งที่เป็นสถานที่หรือไม่มีเป็นสถานที่ ที่มีอุปสงค์ และอุปาทาน ในสินค้า หรือบริการมาพบก ัน จนท าให้
เกิดราคาที่มาจากกลไกตลาด โดยเศรษฐกิจในระบบตลาดน ี้ยอมรับการเปลีย่นแปลงของราคา เช่น การที่ราคาลดลง
โดยอัตโนมัติ เมื่อมีการเสนอขายสินค้าเป ็นต้น เป้าหมายของการตลาดคือ สร้างมูลค่าให้เกิดขึ้นด้วยการน าเสนอ
วิธ ีการแก้ไขปัญหาที่เฉียบแหลมช่วยให้ผู้บริโภคไม่ต้องเสียเวลาเหน็ดเหนื่อยกบัการค้นหาสิ่งเหล่านั้น ขณะเด ียวกันก ็
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ช่วยพัฒนามาตรฐานชีว ิตความเป็นอยู่ในสังคมให้ส ูงขึ้น (Kotler Philip, 1997, p. 92) แต่เดิมส่วนประสมการทาง
ตลาดจะมีเพียงแค่ 4 ตัวแปรเท่านั้น (4Ps) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานที่หรือช่องทางการจัด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ต่อมามีการคิดตัวแปรเพิ่มเติมขึ้นมาอีก 3 ตัว
แปร ได้แก่ บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ (Process) เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวคิดที่ส าคัญทางการตลาดสมัยใหม่ โดยการเพิ่มองค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาด
แบบเดิมคือ 4Ps เป็น 7Ps ส าหรับธุรกิจ ตามภาพด้านล่างนี้ 

 

 
 

รูปภาพที่ 2  การเพิ่มองค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาดแบบเดิมคือ 4Ps เป็น 7Ps 
ที่มา : MaGrath, A. J. (1986). When Marketing Services, 4Ps Are Not Enough.  

BusinessHorizons, 29, 45-50. 
 

กลยุทธ์การบริหารการตลาดที่ได้รับความนิยมมานานหลายทศวรรษ เป็นแนวคิดหลักที่ใช้ในการพิจารณา
องค์ประกอบที่ส าคัญในการตอบสนองต่อตลาดได้อย่างเหมาะสม โดยเริ่มต้นที่ธุรกิจต้องมีสิ่งที่จะน าเสนอต่อลูกค้า 
ผลิตภัณฑ์ ท าการตั้งราคาเหมาะสม หาวิธีการน าเสนอถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการบริหารช่องทางการ
จัดจาหน่าย และหาวิธีการสื่อสารเพื่อสร้างข่าวสารและกระตุ้นให้เกิดการซื้อด้วยการท าการส่งเสริมการตลาด ซึ่งกล
ยุทธ์เหล่านี้ถือว่าเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ส าคัญ ซึ่งเป็นรู้จักกันดี รวมถึงเรียกว่า ส่วนประสมการตลาด  
(Marketing Mix) หรือ 7P’s (ฉัตราพร เสมอใจ, 2549, หน้า 52 – 53) 

ส่วนประสมการตลาด หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่องค์กรใช้ส าหรับธุรกิจ เพื่อท าให้เกิดการบริหาร
คุณภาพรวม (TQM: Total Quality Management) ที่องค์กรสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า โดยค านึงถึงความพึงพอใจ
ของลูกค้าเป็นส าคัญ (กฤษณา รัตนพฤกษ์, 2549) 
2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Characteristics) 

ตามพจนานุกรมภาษาอังกฤษของออกฟอร์ด (Oxford Dictionary, 2000) ได้ให้ความหมายของค าว่า 
ผู้ประกอบการ (Entrepreneur)ไว้ว่าคือผู้ซึ่งพยายามสร้างผลก าไรจากความคิดริเริ่มด้วยตนเอง ในความหมายเชิง
เศรษฐศาสตร์ (ผุสดี รุมาคม, 2540) ได้กล่าวถึงผู้ประกอบการว่าเป็นบุคคลที่มคีวามส าคัญในระบบเศรษฐกิจแบบทุน
นิยม เป็นบุคคลที่ค้นพบความคิดและโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ เป็นผู้ที่รวบรวมเงินทุนเพื่อจัดตั้งธุรกิจ จัดระเบียบ
ภายในธุรกิจ และบรหิารการด าเนินงานของธุรกิจเพื่อจัดสินค้าและ บริการใหแ้ก่สาธารณชน 
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Gartner Group (2012) บร ิษ ัทที่ปร ึกษาชื่อด ังทางด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศ ได้ระบ ุไว้ว่าองค ์การที่มีข ีด
สมรรถนะส ูง (High Performance Organization) นั้นจะประกอบไปด้วยค ุณล ักษณะท ี่สำค ัญ 3 ประการ ด้วยกัน
ประกอบด้วย 

1. การตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย และแสวงหาแนวทางในการบรรล ุเป ้าหมายองค์กร  (Setting  ambitious 
targets and achieving them) 

2. การมีค านิยมร่วมกันของบ ุคลากรทั่วทั้งองค์กร (Shared values) 
3. การมุ่งเน้นท ี่ยุทธศาสตร์ และการท าให้ทั่วทั้งองค์กรด าเนินงานไปในทิศทางเด ียวกัน (Strategic 

focus and alignment) 
3. แนวคิดทฤษฎีศักยภาพในการด าเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ในกรุงเทพมหานคร 
(Business Operation Potential Of Among SMEs in Bangkok Metropolitan Area 

ศักยภาพที่มีความส าคัญ และเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จของการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย (ส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว.). 2554) 

1. ความมุ่งมั่น (Drive) ในชีวิตจริงแล้วการมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (Personal Mastery) เป็นหัวใจส าคัญ 
ประการแรกที่ทุกคนต้องประพฤติปฏิบัติเมื่อมีความเพียรอยู่ที่ไหน ความส าเร็จย่อมอยู่ที่นั่น ผู้ประกอบธุรกิจควรพึง
จดจ าไว้เสมอว่าไม่มีความส าเร็จอันยิ่งใหญ่ใดๆ ที่จะได้มาจากความเพียรพยายามเพียงน้อยนิด 

2. ภูมิปัญญา (Knowledge/Wisdom) ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทั้งทางด้านเทคนิค และ
ด้านการบริหารที่ต้องมีอย่างครบครัน 

3. การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เพื่อเพิ่มพูนภูมิพลังแห่งปัญญาอยู่ตลอดเวลาอันจะน ามาซึ่ง
โอกาสทางธุรกิจอย่างมากมายมหาศาล 

4. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Personal Creativity) อันเนื่องมาจากรูปแบบวิธีคิด (Mental Ability) ที่จะ
ก่อให้เกิดมุมมองแปลกๆ ใหม่ๆ (New Paradigm) ที่แตกต่างไปจากผู้อื่น ไม่ติดยึดกับรูปแบบเดิมๆ สามารถที่จะ
แสวงหาโอกาส (Opportunity Seeking) เพื่อน ามาบริหาร และพัฒนาให้เกิดคุณค่าแก่ธุรกิจของตน ทั้งในด้านของ
การปรับปรุงระบบงานทั่วไป ระบบการผลิต ระบบการตลาด และระบบการบริการลูกค้า ตลอดจนระบบการ
ออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

5. มนุษยสัมพันธ์ และทักษะการสื่อสาร (Human Relations & Communications Ability) ซึ่งเป็นส่วน
ที่ส าคัญส าหรับการติดต่อสื่อสารให้บริการแก่ลูกค้า และบริหารทีมงานขนาดเล็กให้มีความมุ่งมั่นเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันมีความเข้าใจในทิศทาง กลยุทธ์ และ วิธีปฏิบัติ ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างสอดคล้องกัน โดยพื้นฐานที่
ส าคัญส าหรับการที่จะเป็นทั้งเจ้าของกิจการ และผู้จัดการในเวลาเดียวกันนั้นก็คงหนีไม่พ้นที่จะต้องมี เชาว์อารมณ์ 
หรือความฉลาดรู้ทางอารมณ์ (Emotional Quotient - EQ) 

6. ทักษะการแก้ปัญหา และตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making Skill) ในการประกอบ
ธุรกิจส่วนตัวนั้น บ่อยครั้งที่จะต้องเผชิญกับปัญหาเชิงระบบของตัวธุรกิจ รวมถึงปัญหารายวันที่เกิดแก่ลูกค้า สินค้า 
และบริการ ความเข้าใจในตัวปัญหา เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา การก าหนดทางเลือกในการตัดสินใจ ตลอดจนการ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าเพื่อการตัดสินใจจะเป็นทักษะที่จะช่วยให้ประสบความส าเร็จทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี 

7. การบริหารเวลา (Time Management) ความยุติธรรมเพียงประการเดียวที่ปรากฏอยู่บนโลกนี้ ก็คือ
เวลาของแต่ละวันของทุกๆ วัน คนมี 24 ชั่วโมงเท่าๆ กัน ขึ้นอยู่กับว่าใครจะใช้มันให้หมดๆ ไปในลักษณะใด เวลา
ส าหรับเจ้าของธุรกิจมีคุณค่ายิ่ง ท าอย่างไรจึงจะเกิดคุณประโยชน์ แก่ลูกค้า แก่ครอบครัว และแก่สุขภาพส่วนตัว 
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4. ความรู้เกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise (SMEs)) 
ตุลา มหาพสุธานนท์ (2554) ได้ให้ความหมายของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (Small and 

Medium Enterprises) เป็นการประกอบการโดยเจ้าของคนเดียว หรือห้างหุ้นส่วนสามารถพิจารณาจากขนาด
ธุรกิจ และเงินทุนในการลงทุน อาจแบ่งออกเป็น ธุรกิจขนาดกลาง และธุรกิจขนาดย่อม แต่หากแบ่งตามลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์สามารถแบ่งประเภทของธุรกิจออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. ธุรกิจอุตสาหกรรม เป็นการด าเนินงาน
ด้านการผลิต โดยการแปรสิ่งน าเข้าจากวัตถุดิบที่ได้จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่หรือหามาได้ให้เป็นสินค้า
ส าเร็จรูปหรือกึ่งส าเร็จรูปในระบบโรงงานอุตสาหกรรม 2. ธุรกิจการค้า เป็นการด าเนินงานในด้านการจัดหาและ
จ าหน่ายสินค้าที่ผลิตจากธุรกิจอุตสาหกรรมให้แก่ผู้อุปโภคและบริโภค เช่น การค้าส่ง การค้าปลีก ในรูปของกิจการ
ค้าแบบเจ้าของคนเดียว หรือห้างหุ้นส่วน 3. ธุรกิจให้บริการ เป็นการด าเนินธุรกิจในด้านการให้บริการแก่ผู้บริโภค
ทางด้านความสะดวกสบาย เช่น ธุรกิจการโรงแรม ธุรกิจร้านเสริมสวย เป็นต้น 

ในการส่งเสริมธุรกิจ SMEs ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม จะท างานร่วมกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริม SMEs ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 (ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2555 : ออนไลน์) 
ได้แก่ ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน โดยกิจการ SMEs ที่ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลาง และขนาดย่อม ให้การสนับสนุน และส่งเสริมจะครอบคลุมเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมใน
กิจการผลิตสินค้ากิจการให้บริการ และกิจการค้าส่งและค้าปลีก โดยความหมายของแต่ละกิจการ ไว้ดังนี้ 

1. กิจการผลิตสินค้า หมายความครอบคลุมถึง การผลิตที่เป็นลักษณะของการประกอบการอุตสาหกรรม
ทุกประเภท โดยความหมายที่เป็นสากลของการผลิตก็คือการเปลี่ยนรูปวัตถุให้เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ด้วย
เครื่องจักรกล หรือเคมีภัณฑ์ โดยไม่ค านึงว่างานนั้นท าโดยเครื่องจักรหรือด้วยมือ ทั้งนี้กิจการผลิตสินค้าในทีน่ี้รวมถงึ
การแปรรูปผลิตผลการเกษตรอย่างง่ายที่มีลักษณะเป็นการอุตสาหกรรม การผลิตที่มีลักษณะเป็นวิสาหกิจชุมชน 
และการผลิตที่เป็นการประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

2. กิจการให้บริการ หมายความครอบคลุมถึง การศึกษา การสุขภาพ การบันเทิง การขนส่ง การก่อสร้าง 
และอสังหาริมทรัพย์ การโรงแรมและหอพัก การภัตตาคาร การขายอาหาร การขายเครื่องดื่มของภัตตาคา ร และ
ร้านอาหาร การให้บริการเช่าสิ่งบันเทิง และการพักผ่อนหย่อนใจ การให้บริการส่วนบุคคล บริการในครัวเรือน 
บริการที่ให้กับธุรกิจ การซ่อมแซมทุกชนิด และการท่องเที่ยว และธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยว 

3. กิจการค้าส่งและค้าปลีก หมายถึงการให้บริการเกี่ยวกับการค้า โดยที่การค้าส่งหมายถึงการขายสินค้า
ใหม่ และสินค้าใช้แล้วให้แก่ ผู้ค้าปลีก ผู้ใช้ในงานอุตสาหกรรม งานพาณิชยกรรม สถาบัน ผู้ใช้ในงานวิชาชีพ และ
รวมทั้งการขายให้แก่ผู้ค้าส่งด้วยกันเอง ส่วนการค้าปลีก หมายถึง การขายโดยไม่มีการเปลี่ยนรูปสินค้าทั้งสินค้าใหม่ 
และสินค้าใช้แล้วให้กับประชาชนทั่วไปเพื่อการบริโภคหรือการใช้ประโยชน์เฉพาะส่วนบุคคลในครัวเรือน การค้าใน
ที่นี้มีความหมายรวมถึง การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนการซื้อขาย สถานีบริการน้ ามัน และสหกรณ์ผู้บริโภค 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

สุภตรา พิมพ์ศักดิ์ ฐิตินันท์ วารีวนิช และดวงตา สราญรมย์ (2554) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออะไหล่เก่า กรณีศึกษา บริษัท อชิรยนต์ จ ากัด ประชากรที่ใช้ได้แก่ ลูกค้าของ บริษัท 
อชิรยนต์ จากัด จ านวน 2,540 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้แก่ ลูกค้าของบริษัท อชิรยนต์ จ ากัด จ านวน 362 คน 
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโรยามาเน ค านวณหาขนาดของกลุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
ใช้ การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วน ประมาณ
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ค่า และการสัมภาษณ์ผู้ที่มาซื้ออะไหล่เก่า สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ สถิติพื้นฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานหา
ความส าคัญ คือการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient: rxy) การ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์ (Interview) ทดสอบค่าที่แบบเป็นอิสระต่อกัน (t-test: Independent) 
ทดสอบค่า F (F-test) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ลูกค้าเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ลูกค้าส่วนมากมีอายุ 41-45 ปี มีระดับการศึกษา
เป็น ปวส./อนุปริญญา ลูกค้าส่วนมากมีรายได้มากกว่า 30,001 บาท 2. ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้ออะไหล่เก่ากรณีศึกษาบริษัท อชิรยนต์ จ ากัด พบว่า ในด้านการตัดสินใจซื้อโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับจากมากที่สุดถึงจนถึงน้อยสุดได้แก่ การค้นหาข้อมูลการรับรู้ปัญหามีผลต่อการตัดสินใจการตัดสินใจซื้อ
การประเมินทางเลือกมีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก ส่วนพฤติกรรมภายหลังการซื้อมีผลต่อการตัดสินใจอยู่ใน
ระดับปานกลาง 3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับอิทธิพล
การตัดสินใจเลือกซื้ออะไหล่เก่ากรณีศึกษา บริษัท อชิรยนต์ จ ากัด พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้ซื้อมี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับอิทธิพลการตัดสินใจเลือกซื้อในด้านปัจจัยส่วนประสมการตลาด ทั้ง  7 
ด้านพบว่า ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด พนักงาน ลักษณะทางกายภาพ และ
กระบวนการในการให้บริการ มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง กับการตัดสินใจของผู้ซื้อ 

ว ุฒ ิชาติ ส ุนทรสม ัย (2550) ศ ึกษาความม ีศ ักยภาพทางการตลาด และความเป ็นผู้ประกอบการว ิสาหก ิจ
ขนาดกลาง และขนาดย ่อม โดยศ ึกษาก ิจการผล ิตและจ ัดจ าหน ่ายผล ิตภ ัณฑ ์ที่ท าหร ือแปรร ูปจากสม ุนไพรเขต
ภาคตะว ันออก การศ ึกษาเป ็นการว ิจ ัยเช ิงสำรวจ เล ือกต ัวอย ่างจากประชากร ค ือผู ้ประกอบการ SMEs ธ ุรก ิจ 
ช ุมชน ชมรม สมาคม กลุ ่มต ่าง ๆ ที่ผล ิต และเพื่อจ ัดจ าหน ่ายผล ิตภ ัณฑ ์แปรร ูปจากสม ุนไพร กระจายตามเขต 7   
จ ังหว ัด ได ้แก่ ฉะเช ิงเทรา ชลบ ุรี ระยอง จ ันทบ ุรี ปราจ ีนบ ุรี สระแก ้ว และตราด ด ้วยว ิธีตามสะดวก จำนวน 42 
ก ิจการ และใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจ ัยปร ับปร ุงจากแบบสอบถามต่างประเทศ และนำไปสอบถามด้วยตนเอง ได้รับ
ความร ่วมม ือ และตอบอย ่างสมบูรณ์ 41ก ิจการ ค ิดเป็นร ้อยละ 98 ใช้การวิเคราะห์ ข้อม ูลด ้วยสถ ิติเช ิงพรรณนา 
ค ือจ านวน ร ้อยละ ค่าเฉล ี่ย และส ่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถ ิต ิเชิงอ ้างอ ิง โดยการทดสอบสมมติฐานด้วยสถ ิติ T 
และ F ณ ระด ับน ัยสำค ัญ .05 ผลการศ ึกษาพบว ่า  1. ข ้อม ูลทั่วไปและการด าเนินกิจการ ผู้ประกอบการส ่วนใหญ ่
อยู ่ในจ ังหวัดชลบุรี เป ็นเจ ้าของคนเด ียว และเป็นเจ ้าของเอง เป ็นก ิจการ ค้าปลีก ที่ด าเนินกิจการมา 3-5 ปี ส่วน
ใหญ่เป็นกิจการขนาดย่อม (จำนวนพน ักงานไม ่เก ิน 50 คน) และไม ่ม ีท ุนจดทะเบ ียน โดยเริ่มธ ุรก ิจด ้วยตนเองเป ็น
ธ ุรก ิจแรกที่เคยดำเน ินก ิจการ ซึ่งเคยม ีประสบการณ ์ในธ ุรก ิจมาก ่อน และเคยได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ
ผู้ประกอบการ ผู้ตอบส่วนใหญ ่เป ็นเพศหญ ิง อาย ุระหว่าง 20-30 ปี การศ ึกษาระดับปร ิญญาตรี และเป ็นโสด 2.  
ผู้ประกอบการม ีศ ักยภาพทางการตลาดส ูง 5 ด ้าน ค ือ ม ีจำนวน สาขาต ัวแทนจำหน ่ายผล ิตภ ัณฑ ์/บร ิการม ีความ
ท ันสม ัย ความรวดเร ็วในการปร ับเปล ี่ยนกลย ุทธ ์เพ ื่อสนองความต ้องการของล ูกค ้า/ตลาด ม ีการส ่งมอบส ินค ้า/
บร ิการได ้อย ่างรวดเร ็วและม ีผล ิตภ ัณฑ ์ให ้เล ือก และมีศ ักยภาพทางการตลาดเร ียงลำด ับมากถ ึงน ้อย ด ังนี้ ด ้าน
ล ูกค ้า ด ้านคู ่แข ่ง ด ้านความสามารถภายในก ิจการ 3. ผู้ประกอบการมีลักษณะความเป็นผู ้ประกอบการแต่ละด ้าน
เร ียงลำด ับจากมากไปน ้อย ได้แก ่ความสำเร ็จในการร ิเริ ่มและขยายธ ุรก ิจ การร ับรู้ การควบค ุมตนเอง การร ิเริ ่มสิ่ง
ใหม่ๆ ในธ ุรก ิจ ม ุมมองทางธ ุรก ิจ การร ับรู้ การยอมรับทางธุรกิจ การยอมรับความเสี่ยง/ความไม่แน่นอนและความ
เป็นอิสระ 4. ผลการทดสอบสมมต ิฐานการว ิจ ัย ณ ระด ับน ัยส าค ัญ .05 4.1 ความม ีศ ักยภาพทางการตลาด ทั ้ง 3   
ด ้านไม ่แตกต ่างก ันตามป ัจจ ัยของประชากร 4.2 ความมีศักยภาพทางการตลาดแตกตา่งกันตามลักษณะของกิจการ 
ตำแหน่งในกิจการ ระยะเวลาที่ด าเน ินก ิจการ ประเภทของก ิจการ และท ุนจดทะเบ ียน 4.3  ความม ีศ ักยภาพทาง
การตลาดแตกต ่างตามผลการประกอบการด ้านยอดขายต ่อไป และความพ ึงพอใจต ่อการด าเน ินธ ุรก ิจ  
ข ้อเสนอแนะส าหร ับการว ิจ ัย ได ้แก่การศ ึกษาความส ัมพ ันธ ์ของศ ักยภาพทาง การตลาด และความเป ็น
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ผู้ประกอบการ โดยจ าแนกตามขนาดของว ิสาหกิจ ประเภทของวิสาหก ิจ ตลอดจนเพิ่ม ขนาดตัวอย ่าง ขยายผล
การศ ึกษาส ู ่พื้นที่อื่น ๆ รวมถ ึงศ ึกษาผลการประกอบการด้านผลตอบแทนจากส ินทร ัพย์ ผลตอบแทนจากการ
ลงท ุนในระยะยาว รวมทั้งเพิ่มเต ิมต ัวแปรด ้านว ัฒนธรรมองค ์กร การพ ัฒนาทร ัพยากรมน ุษย์ และเจาะล ึกศ ึกษา
ความม ีศ ักยภาพทางการตลาด ความเป ็นผู ้ประกอบการแต ่ละด ้าน อ ีกท้ังใช ้เทคน ิค การว ิเคราะห ์เช ิงสถ ิต ิที่
ส ูงขึ้น ได ้แก่การว ิเคราะห ์ความส ัมพ ันธ ์และการว ิเคราะห ์ความถดถอย รวมบ ูรณการศึกษาด ้านการจ าแนกตาม
กลุ่มอุตสาหกรรม 
 
เอกสารอ้างอิง 
กฤษณา รัตนพฤษษ์. (2549). การตลาดบริการ. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
กัลยา วาณิชย์บัญชา. (2546). การวิเคราะห์สถิติ: สถิติส าหรับการบริหารและวิจัย. พิมพ์ครั้งที่7. กรุงเทพฯ:          

โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้า 26. 
ฉัตราพร เสมอใจ. (2549). การจัดการการตลาดบริการ. กรุงเทพฯ: ส.เอเชียเพรส (1989). หน้า 52–53. 
ตุลา มหาพสุธานนท์. (2554). หลักการจัดการ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : พี เอ็น เค แอนด์ สกายพริ้นติ้งส์. 
ผุสดี รุมาคม. (2540). การบริหารธุรกิจขนาดย่อม. พิมพ์ครัง้ที่ 5. กรุงเทพฯ: ฟิสิกส์เซ็นเตอร.์ 
วุฒิชาติ ส ุนทรสมัย. (2550). รายงานการวิจัยเรื่องความมีศักยภาพทางการตลาดและความเป็นผู้ประกอบ การ

ของผู ้ประกอบการวิสาหก ิจขนาดกลางและขนาดย ่อม” ศ  กษาก ิจการผล ิต และจ ัดจาหน ่าย 
ผลิตภัณฑ์ที่ทาหรือแปรรูปจากสมุนไพรในเขตภาคตะวนออกชลบุรี : คณะมนุษย ์ศาสตร์ และ

ส ังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา. 
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์รวมของโครงสร้างพื้นฐานในการประกอบธุรกิจที่

สมบูรณ์. สืบค้นมาจาก : http://www.ftpi.or.th/knowledge   
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว.). ประเภท และลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลาง และ

ขนาดย่อม. สืบค้นมาจาก :  http://www.sme.go.th/Pages/Define.aspx 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม. (สสว.). ปัจจัยศักยภาพแห่งความส าเร็จของการประกอบ

ธุรกิจ. สืบค้นมาจาก :  http://www.sme.go.th 
สุภตรา พิมพ์ศักดิ์  ฐิตินันท์ วารีวนิช และดวงตา สราญรมย์. (2554). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ

การตัดสินใจเลือกซื้ออะไหล่เก่ากรณีศ กษา บริษัท อชิรยนต์ จ้ากัด. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์. 

Gartner Group. (2012). Analysts Examine Latest Industry Trends During Gartner Symposium/ITxpo. 
Orlando 

Kotler Philip, 1997). Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation and Control 
(15th Global ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.. p. 92 

Kotler Philip. (2003). Marketing Management.(11th ed.). New Jersey: Prentice Hall Inc. 
Kotler, P. & Keller, K. L. (2006). Marketing Management (12th ed.). New York: Pearson 

International. p. 16. 
MaGrath, A. J. (1986). When Marketing Services, 4Ps Are Not Enough. Business Horizons. 29.        

P. 45-50. 
Oxford. (2000). Oxford Advanced Learner Dictionary. England : Oxford University Press. 

http://www.sme.go.th/Pages/Define.aspx
http://www.sme.go.th/Pages/Define.aspx


การธ ารงรักษาคนเก่งไว้ในองค์การกลยุทธ์สู่ความส าเร็จในยุค 4.0 
 
Keeping the Good in the Strategic Organization for Success in the 4.0
 
ผู้วิจัย   สุวิมล  พันธ์โต      
 
บทคัดย่อ 
   คุณลักษณะของคนเก่ง ก็คือ เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ และศักยภาพสูงในการท างาน มีความคิด
สร้างสรรค์ และสามารถสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ และเกิดประโยชน์ต่อองค์การ รายงานเร่ืองศักยภาพการแข่งขันด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ระบุว่า สิ่งที่ไทยต้องเร่งท า คือ ปฏิรูประบบการศึกษา บริษัทต้องลงทุนยกระดับฝีมือ
แรงงานไทย ลูกจ้างต้องพัฒนาตนเองพร้อมเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสอดคล้องกับยุคดิจิตอล  ในการบริหารงานของ
องค์การทุกองค์การที่มุ่งแสวงหาผลก าไรจากการประกอบการ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
โดยรวมในการด าเนินกิจกรรม ผลการด าเนินงานท่ีสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
องค์การจึงมีความจ าเป็นต้องมีระบบของการบริหารจัดการทั้งตัวระบบงานและการบริหารคนที่ดี หากองค์การต้องการที่
ให้คนกลุ่มบุคลากรที่มีความสามารถสูงเข้ามาร่วมงานและอยู่กับองค์กรอย่างยาวนาน องค์การจะต้องมีการวางแผนใน
การบริหารพนักงาน กลุ่มบุคลากรที่มีความสามารถสูง เอาไว้ล่วงหน้า ตั้งแต่กระบวนการสรรหาและคัดเลือกอย่างไรให้
ได้คนดี คนเก่ง และเมื่อได้พนักงานคนเก่งเข้ามาร่วมงานแล้ว พนักงานคนเก่งจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างไรบ้าง รวมไป
ถึงสิ่งที่ส าคัญนั่นคือ การท าอย่างไรจึงจะรักษาบุคลากรกลุ่มนี้ไว้ให้ได้ จึงเป็นหน้าที่ที่ส าคัญของผู้บริหาร ซึ่งจะต้อง
วางแผน ก าหนดกลยุทธ์ และทิศทางในการบริหารคนเก่ง คนเก่งได้ให้ความส าคัญในเรื่องความสมดุลกับชีวิต ลักษณะ
งาน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วม งานและความสัมพันธ์กับหัวหน้างานและค่าตอบแทน ดังนั้น การรักษาพนักงานคนเก่ง 
หรือคนที่มีความสามารถสูงในองค์การ เป็นเรื่องที่ผู้บริหารจะต้องตระหนักและให้ความสนใจในเรื่องการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์ สร้างความเข้าใจ เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี  ความเคารพ
และเหตุผลในการอยู่กับองค์การ  เคารพสิทธิส่วนบุคคลและให้เกียรติทุกคนเท่าเทียมกัน ความไว้วางใจกัน การท างาน
ร่วมกันเป็นทีม ความเห็นอกเห็นใจและความกระตือรือร้น การได้รับความช่วยเหลือ การตอบแทนกลับจากองค์การ การ
จัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้กับบุคลากรในองค์การนั่งเอง 
 
ค าส าคัญ : การธ ารงรักษา , คนเก่ง , กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ 
 
Abstract 
   The ability of a good person is a person with knowledge. And high potential for work. 
creativity And it can be made manifest. And the benefits to the organization. The report on 
human resources competitiveness in the 21st century states that what we need to accelerate is 
the reform of the education system. The company has to invest in upgrading Thai workers. 
Employees need to develop themselves with lifelong learning. To conform to the digital age In 
the management of organizations, all organizations seeking profit from the enterprise. The 
purpose is to achieve efficiency. And overall effectiveness in carrying out activities. 

คุณลักษณะของคนเก่ง ก็คือ เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ และศักยภาพสูงในการท างาน มีความคิด



Performance that can meet the needs of all stakeholders. The organization needs to have a 
system of management, a system and a good man. If the organization wants to provide people 
with high-level skills and experience with the organization. Organization must be planned in 
the management of employees. Highly qualified personnel Preserve From the process of 
recruiting and selection, how to get good people, good people, and when the talented 
employees joined the event. How can a good employee be developed? Including what is 
important. How to maintain this group of people. It is the responsibility of the management. It 
must be planned strategies and direction in the management of good people. A good person has 
to focus on balance with life, work style, relationships with colleagues. Work and relationship 
with supervisors and compensation. Or people with high competence in the organization. It is a 
matter for management to be aware of and be interested in communicating creatively. 
Understand Opportunity to participate in decision making. Promote good relationship. Respect 
and reason for being with the organization. Respect for personal rights and honor everyone 
equally. Trust Teamwork Compassion and enthusiasm Getting help Return from the 
organization Welfare and facilities To staff in the organization itself. 
 
Keywords : Maintenance, Talents, Strategies for Success. 
 
บทน า 
   ท่ามกลางกระแสยุคดิจิตอล โลกยุคใหม่ที่ต้องการการบริการที่ไม่ซับซ้อนและรวดเร็ว ได้ส่งผลกระทบแรงงาน
ด้านการเงินรวมถึงการส่งผลกระทบไปยงัภาคอุตสาหกรรมและทุกภาคส่วนอย่างมากในปนีี้ คนรุ่นใหม่มองว่าการก้าวขึ้น
ไปเป็นผู้บริหารระดับสูงกับการไปท าสตาร์ทอัพ อาจจะได้ผลตอบแทนเท่าๆ กัน จึงเลือกไปประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพ
มากกว่า 
  กฤษณ์  แจ้งจิตร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ธนาคารเน้นจัดการบุคลากรโดยการ
รับคนรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและดิจิตอลอย่างต่อเนื่อง เช่น แมชีนเลิร์นนิ่ง เพื่อพัฒนาระบบใหม่ๆ 
ภายใต้บริษัท กสิกร บิซิเนส เทคโนโลยี กรุ๊ป (เคบีทีจี)  ส่วนฝั่งธนาคารยังเติมคนอยู่ ในด้านการสร้างประสบการณ์ที่ดี
ให้กับลูกค้าและการบริหารความเสี่ยง ส าหรับโจทย์ด้านผู้น ามีความท้าทาย เพราะผู้น าต้องดูแลพนักงานจ านวนมาก 
โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ เจนวาย เจนแซด ที่มีบุคลิกเฉพาะตัว โดยธนาคารได้มีโปรแกรมสร้างผู้น ามาระยะหนึ่งแล้ว โดย
ต้องการผู้น ายุคใหม่ที่ลงไปลุยงานกับพนักงานไม่ใช่ผู้น าที่สั่งซ้ายสั่งขวา แต่ต้องเป็นคนที่เดินไปด้วยกันกับพนักงา น 
ขณะที่เรื่องการเกษียณอายุเมื่ออายุครบ 60  ปี ไม่มีการต่ออายุ เพื่อเปิดโอกาสให้คนข้างล่างก้าวขึ้นมาท าหน้าที่แทน 
สร้างแรงดึงดูดให้พนักงานเห็นถึงความก้าวหน้าและสามารถเติบโตในองค์การได้ 
  ด้านรายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงรายงานเรื่องศักยภาพการแข่งขันด้านทรัพยากร
มนุษย์ : ไทยอยู่ไหนและจะสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 อย่างไร ระบุว่า สิ่งที่ไทยต้องเร่งท า คือ ปฏิรูประบบการศึกษา 
บริษัทต้องลงทุนยกระดับฝีมือแรงงานไทย ลูกจ้างต้องพัฒนาตนเองพร้อมเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสอดคล้องกับยุคดิจิตอล 
ทั้งนี้ เทคโนโลยีมาเปลี่ยนหลายเรื่อง เช่น กระบวนการการผลิตที่ใช้หุ่นยนต์ และระบบจักรกลอัตโนมัติแทนการพึ่งพา
แรงงาน ท าให้เกิดการย้ายฐานการผลิตกลับสู่ประเทศตนเอง แรงงานบางสาขาอาชีพอาจจะไม่มีอีกต่อไป โดยเฉพาะ
แรงงานที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน ซ้ าเติมความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจได้ 
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  สุธิดา กาญจนกันติกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย จ ากัด เปิดเผยว่า 
แรงงานจบใหม่ระดับปริญญาตรีตกปีละ 3-4 แสนคน จ านวนนี้ว่างงานสูงถึง 50% ส่วนภาคอาชีวะศึกษาเฉลี่ยปีละ 1 
แสนคน ซึ่ง 2 ใน 3 จะเรียนต่อระดับปริญญาตรี เพื่อต้องการฐานเงินเดือน 1.5 หมื่นบาท นับเป็นสัญญาณเสี่ยงต่อ
ภาวการณ์ว่างงานในไทย ที่ส าคัญจากการเลือกงานของคนรุ่นใหม่ รวมถึงการเลือกประกอบอาชีพอิสระมากขึ้น ส่วน
การเปลี่ยนแปลงยุคดิจิตอลจะมีอาชีพเกิดใหม่ที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์และออฟไลน์ อาทิ ปล็อคเกอร์  วล็อคเกอร์ใช้วีดีโอ
ในการสื่อเรื่องราว งานบริการลูกค้า อี-คอมเมิร์ซ อี-เซอร์วิส ยูทูปเบอร์ เป็นต้น 
  พิชญ์ศจี  สายเชื้อ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิลลิส ทาวเวอร์ส วัทสัน ประเทศไทย จ ากัด กล่าวว่า การสรรหา
ผู้บริหารระดับสูงยากขึ้น เกิดจากต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงมีความกดดันมาก ซึ่งคนรุ่นใหม่ไม่ชอบ เพราะชอบการ
ท างานที่มีความสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตและการท างาน และมองว่าการก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูงกับการไปท า
สตาร์ทอัพ อาจได้ผลตอบแทนเท่าๆ กัน จึงเลือกไปเป็นสตาร์ทอัพมากกว่า 
  จีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า ธุรกิจประกันวินาศภัยขาดแคลนบุคลากรทู
กระดับ และยิ่งผู้น าจะหนักยิ่งกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ เพราะเป็นธุรกิจเฉพาะต้องใช้คนที่มีความรู้ ความสามารถด้าน
ประกันภัยโดยเฉพาะในขณะที่ธุรกิจอื่นๆ สามารถดึงตัวผู้บริหารข้ ามธุรกิจได้ จึงจ าเป็นต้องพัฒนาคนในวงการ 
โดยเฉพาะผู้บริหารระดับกลางให้ข้ึนมาเป็นผู้น าแทน โดยมีการตั้งสถาบันประกันภัย เพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านนี้ (ที่มา 
: ข่าวการตลาด โพสต์ทูเดย์. วันที่ 05 ก.พ. 2561) 
 
ทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ความหมายและคุณลักษณะของคนเก่ง 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการบริหารคนเก่งในองค์การ เพื่อให้เข้าใจใน
บริบทของคนเก่ง (Talent)  ถึงความหมายและคุณลักษณะของคนเก่ง ก็คือ เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ และ
ศักยภาพสูงในการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ และเกิดประโยชน์ต่อองค์การ  

(Gardner, 1999) ได้ให้ความหมายว่า เป็นบุคคลที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถที่หลากหลาย มักจะมี
รูปแบบของการใช้ชีวิตที่น่าสนใจ มีความกระตือรือร้น และมีจิตใจที่เข็มแข็ง แม้ว่าจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ด้วย
ความเหนื่อยยาก แต่สุดท้ายแล้วบุคคลเหล่านี้มักจะได้รับผลตอบแทนความสามารถอย่างคุ้มค่า และมีความพึงพอใจที่
จะได้รับความสนใจจากบุคคลอื่นรวมถึงพึงพอใจที่ได้สร้างหรือคิดค้นนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นในสังคม 

(Alan Robertson and Graham Abby, 2003) กล่าวว่า คนเก่งคือ บุคคลที่ถูกคาดหวังว่าจะสร้างผลงานได้
ดีกว่าบุคคลอื่นทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยคนเก่งจะมีความคิดสร้างสรรค์ และต้องการความก้าวหน้า ไม่ว่าจะมีการ
สนับสนุนจากองค์การหรือไม่ก็ตาม การบริหารจัดการคนเก่ง จึงเป็นกระบวนการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องของความ
ตึงเครียดที่เป็นผลมาจากความแตกต่างของคนเก่ง 

จีระ หงส์ลดารมภ์ (อ้างใน อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2554) ให้มุมมองการท างานของคนเก่งไว้ว่า คนเก่งของ
องค์การนอกจากจะเก่งในเรื่องการท างานของตนเองตามที่ได้รับมอบหมายแล้ว คนเก่งจะต้องท างานร่วมกับคนอื่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพด้วย ซึ่งคนเก่งเหล่านี้จะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นความสามารถพิเศษ และมีความโดดเด่นใน 4 เรื่อง
หลักๆ ได้แก่ 1) มีความสามารถในการมองอนาคต เข้าใจอนาคต การคาดเดาสถานการณ์ล่วงหน้า เน้นภาพใหญ่ 
มองเห็นทั้งโอกาสและอุปสรรค์ และสามารถหาแนวทางในการป้องกันปัญหา หรือวิธีการรับมือกับปัญหานั้นๆ 2) มี
ความสามารถในการเสริมสร้าง หรือผลักดันให้ผู้อื่นเก่งตามไปด้วย เป็นเหมือนพี่เลี้ยงหรือผู้น าในการพัฒนาบุคลากรใน
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องค์การ 3) ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ มีความคิดที่แตกต่างไปจากคนอื่น ใฝ่รู้ ต้องการ
พัฒนาและแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในการท างานเสมอ 4) มีความสามารถในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
 
ความส าคัญของการบริหารจัดการคนเก่ง 

ในการบริหารงานขององค์การทุกองค์การที่มุ่งแสวงหาผลก าไรจากการประกอบการ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโดยรวมในการด าเนินกิจกรรม ผลการด าเนินงานที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย องค์การจึงมีความจ าเป็นต้องมีระบบของการบริหารจัดการทั้งตัวระบบงานและการบริหาร
คนที่ดีเพื่อหล่อหลอมวัฒนธรรมองค์การที่ดีทีมุ่งสู่เป้าหมาย คือความส าเร็จขององค์การที่มีความยั่งยืน จากเป้าหมาย
ดังกล่าวทุกองค์การจึงมีความต้องการ คนดี คนเก่งเข้ามาร่วมงานดังนั้น การบริหารจัดการคนเก่ง เป็นงานที่ส า คัญที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของคน และกลุ่มคนภายในองค์การ จึงเป็นงานด้านบริหารที่ส าคัญของผู้บริหาร และฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (Douglas and Jay, 2007, p.1) ในการที่จะบริหารจัดการคนเก่งให้อยู่กับองค์การนาน ๆ เริ่มตั้งแต่
การสรรหาพนักงานคนเก่งเข้ามาในองค์การ การฝึกอบรมพัฒนาพนักงานคนเก่ง การสร้างวัฒนธรรมองค์การที่จะดึง
ความสามารถของพนักงานคนเก่งมาใช้ในงานได้อย่างมีประสิทธิผล การบริหารจัดการระบบการประเมินผลที่ดี รวมถึง
การให้รางวัลที่จูงใจ เพื่อที่จะรักษาพนักงานคนเก่งให้อยู่กับองค์การ 

งานวิจัยในอดีตยืนยันว่าการน ากลยุทธ์การบริหารจัดการบุคลากรที่มีความสามารถสูง หรือ คนเก่ง มา
ประยุกต์ใช้ในองค์การช่วยในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้งในเรื่องการสรรหาพนักงานและการคงไว้ซึ่ง
บุคลากรที่มีความสามารถ และการเพิ่มความผูกพันที่มีต่อองค์การ (Jyotsna, 2007, p. 641) และผลลัพธ์เหล่านี้ส่งผล
ต่อเนื่องถึงความมีประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงาน และส่งผลต่อการด าเนินงานที่ดีขององค์การ (Julia and Evelina, 
2008, p. 743) 

หากองค์การต้องการที่ให้คนกลุ่มบุคลากรที่มีความสามารถสูงเข้ามาร่วมงานและอยู่กับองค์กรอย่างยาวนาน 
องค์การจะต้องมีการวางแผนในการบริหารพนักงาน กลุ่มบุคลากรที่มีความสามารถสูง เอาไว้ล่วงหน้า  ตั้งแต่
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกอย่างไรให้ได้คนดี คนเก่ง และเมื่อได้พนักงานคนเก่งเข้ามาร่วมงานแล้ว พนักงานคนเก่ง
จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างไรบ้าง รวมไปถึงสิ่งที่ส าคัญนั่นคือ การท าอย่างไรจึงจะรักษาบุคลากรกลุ่มนี้ไว้ให้ได้ จึงเป็น
หน้าที่ที่ส าคัญของผู้บริหาร ซึ่งจะต้องวางแผน ก าหนดกลยุทธ์ และทิศทางในการบริหารคนเก่ง ท าอย่างไรจะให้กลุ่ม
ของคนเก่งมีความผูกพันกับองค์การ การสร้างยุทธศาสตร์ในการรักษาคนเก่ง และสร้างกลุ่มคนเก่ง (Talent Pool) 
จ าเป็นต้องมีความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องค่านิยมร่วม วัฒนธรรมที่หล่อหลอมและก าหนดพฤติกรรมของพนักงานคนเก่ง 
รวมถึงการสร้างให้เกิดพันธะด้านจิตใจ ที่เรียกว่า “engagement” ระหว่างกลุ่มคนเก่งในองค์การกับองค์การ ซึ่งจะต้อง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เป้าหมายและวัฒนธรรมองค์การ (David and Kamel, 2009, p. 306) 
สรุปได้ว่า ความจ าเป็นที่ส่งผลให้องค์การต้องหันมาพิจารณาในเรื่องการบริหารจัดการคนเก่ง เกิดจาก  

1) การแข่งขันในด้านการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพ มีความรุนแรง  
2) ความจ าเป็นในการบริหารค่าใช้จ่ายในการสรรหา พัฒนา บุคลากร อย่างมีประสิทธิภาพ  
3) การรักษาองค์ความรู้ของบุคคล และองค์การ  
4) ลดผลกระทบทางจิตวิทยาที่มีต่อองค์การ ทีมงาน ซึ่งบุคลากรที่มีศักยภาพได้ลาออกไป  
5) เพื่อรักษาเสถียรภาพทางธุรกิจ และการด าเนินงาน  
6) เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพอย่างเป็นระบบ  
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7) เพื่อเสริมแผนการทดแทนต าแหน่งงาน  
8) เพื่อให้ผลตอบแทนในลักษณะสิ่งจูงใจที่นอกเหนือจากตัวเงิน (Emotional Rewards) 

 
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการบุคลากรที่มีความสามารถสูง“คนเก่ง” (Talent Management Concept)  

การบริหารจัดการคนเก่งเป็นเครื่องมือที่จาเป็นสาหรับองค์การ เพื่อช่วยในการสรรหา การรักษา พัฒนา สร้าง
ความผูกพันให้แก่บุคลากรคนเก่ง ให้อยู่กับองค์การ ซึ่งในการขับเคลื่อนกลยุทธ์การบริหารจัดการคนเก่ง มีนักวิชาการ
หลายท่านได้ให้แนวคิดของการบริหารจัดการคนเก่งในมุมมองต่างๆ กันสรุปได้ 4 แนวทางส าคัญดังนี้  

แนวทางที่ 1 แนวคิดการจัดการบุคลากรที่มีความสามารถสูงประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการคือ 
(Gubman, 1998) 1) การปรับให้บุคลากรที่มีความสามารถสูงมีลักษณะที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การ  (Align 
Your Talent to Your Business Strategy) ซึ่งสามารถทาได้โดยการแจ้งให้บุคลากรที่มีความสามารถสูงทราบว่า
องค์การกาลังจะดาเนินไปในทิศทางใด และพวกเขาสามารถท าอะไรได้บ้างเพื่อให้องค์การสามารถบรรลุผลตาม
เป้าหมายที่วางไว้ 2) การทาให้บุคลากรที่มีความสามารถสูงยึดมั่นต่อความพยายามเพื่อความส าเร็จ (Engage Your 
People in What are Trying to Achieve) โดยการแจ้งให้บุคลากรที่มีความสามารถสูงเหล่านั้นทราบว่าพวกเขา
จะต้องทาอะไรบ้างพร้อมทั้งให้เหตุผลว่าทาไมพวกเขาจึงควรทาเช่นนั้น  3) การวัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มี
ความสามารถสูงและให้ผลสะท้อนกลับ (Measure What Your Workforce is Trying to Do and Give Them 
Feedback About It) การวัดผลจะช่วยให้บุคลากรที่มีความสามารถสูงเข้าใจระดับผลการปฏิบัติงานของตนเอง  และ
ช่วยให้ทราบว่าจะสามารถพัฒนาผลการปฏิบัติงานได้อย่างไร แนวคิดการจัดการบุคลากรที่มีความสามารถสูงทั้ง 3 
ประการจะไม่เป็นขั้นตอน แต่จะเป็นในลักษณะของวงจร 3 ส่วนที่เชื่อมโยงกันโดยการจัดการขึ้นอยู่กับว่าจะเริ่มต้น ณ 
จุดใดในช่วงเวลานั้น  
Gubman, 1998, p. 47 ส าหรับหน้าที่ทางการจัดการบุคลากรที่มีความสามารถสูงนั้นเป็นหน้าที่ทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล (ฐานิตา อ่วมฉิม และ มณฑา จาปาเหลือง, 2557, หน้า 274) เริ่มตั้งแต่ 1) การจัดคนเข้าท างาน 
(Staffing) คือการจัดพนักงานลงในแต่ละต าแหน่ง ประกอบด้วยการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน การจ้างงาน การเลื่อน
ต าแหน่ง การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง การวางแผนก าลังคน การจัดการความหลากหลาย การลดจ านวนพนักงาน การ
ปลดพนักงาน และการเลิกจ้าง 2) การจัดองค์การ (Organizing) คือการจัดโครงสร้างงานโดยการระบุภาระงานแต่ละ
งาน การออกแบบงาน การจัดทีมงาน จัดรูปแบบหน่วยงาน การจัดโครงสร้างองค์การ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์การ 
และการสื่อสาร 3) การเรียนรู ้(Learning) คือการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความสามารถของ
พนักงาน ได้แก่ การวางแผนพัฒนาส่วนบุคคล การพัฒนาสายอาชีพ การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน การให้การศึกษาใน
สถานที่ท างาน การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน และการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4) การปฏิบัติงาน (Performing) คือการจัดการ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของบุคลากร ประกอบด้วย การก าหนดเป้าหมายขององค์การ การก าหนด
วิธีการปฏิบัติงาน การสอนงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้ผลสะท้อนกลับ การมอบหมายหน้าที่พิเศษ และ
การควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน 5) การให้รางวัล (Rewarding) คือการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ ได้แก่ การ
จ่ายเงินเดือน การให้โบนัส การให้บ านาญ สวัสดิการด้านสุขภาพ สิทธิในการลาป่วย ลาหยุด สวัสดิการครอบครัว สิทธิ
ในการซื้อหุ้นขององค์การ เป็นต้น  
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กรอบแนวคิดการบริหารจัดการบุคลากรที่มีความสามารถสูง 

ที่มา : Gubman, 1998, p. 46 
 

แนวทางที่ 2 การขับเคลื่อนกลยุทธ์การบริหารจัดการคนเก่ง (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2554, หน้า 30-32) มี
แนวทางดังนี้ 1) การค้นหาคนเก่งที่องค์การต้องการพัฒนา (Identifying Talent) หมายถึงขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการ
ค้นหาบุคลากรที่มีความสามารถหรือคนเก่ง ด้วยการประเมินศักยภาพของพนักงานตาม Competency Model ของ
องค์การเพื่อจ าแนกบุคลากรที่มีความสามารถออกจากพนักงานคนอื่น ๆ 2) การพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถสูง 
(Developing Talent) เป็นขั้นตอนที่มุ่งไปที่การพัฒนา Competency และการจัดท าแผนพัฒนาความก้าวหน้าใน
อาชีพ (Career Development Plan) ของกลุ่มพนักงานที่มีความสามารถสูง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของ
บุคลากรเหล่านี้ส าหรับการก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งที่สงูขึ้นในอนาคตร่วมกับการจัดท า “แผนผู้สืบทอดต าแหน่ง” (Succession 
Planning) ของต าแหน่งที่ส าคัญ (Key Position) ขององค์การไปพร้อม ๆ กัน 3) การประเมินผลบุคลากรที่มี
ความสามารถสูง (Evaluation Talent) เป็นขั้นตอนของการประเมินผลงานและ Competency ของบุคลากรที่มี
ความสามารถสูง แต่ละบุคคลตามเกณฑ์ที่องค์การก าหนด เพื่อคัดเลือกเฉพาะบุคลากรที่มีความสามารถที่ผ่านเกณฑ์
ดังกล่าวทุกด้านเพื่อไปเป็น“ผู้สืบทอดต าแหน่ง” ของต าแหน่งส าคัญที่ก าหนดไว้ในแผนผู้สืบทอดต าแหน่ง (Succession 
Planning) ขององค์การต่อไป 4) การให้รางวัลแก่บุคลากรที่มีความสามารถสูง (Rewarding Talent) ซึ่งรวมไปถึงการ
ลงทุนกับกลุ่มบุคลกรที่มีความสามารถสูง (Talent Pool) ขององค์การอย่างเหมาะสม ด้วยการเลื่อนต าแหน่งให้
บุคลากรที่มีความสามารถสูงที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามขั้นตอนที่ 3 เพื่อรักษาและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรที่มี
ความสามารถสูงเหล่านี้ทุ่มเทและสร้างผลงานที่ดีเลิศให้แก่องค์การอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นการรักษาบุคลากรที่มี
ความสามารถสูงให้อยู่กับองค์การไปนานๆ  
 

ปรับ 

วดั ยดึมัน่ 

รูปแบบกลยุทธ์ 

61



                                                                                              
 

กระบวนการจัดการบุคลากรที่มคีวามสามารถสูง (Talent Management Framework) 
ที่มา : Gubman, 1998, p. 48 

 
แนวทางที่ 3 กระบวนการในการบริหารและพัฒนาคนเก่ง (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์, 2550, หน้า 164-242) 

ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสรรหาคัดเลือกคนเก่ง ซึ่งจะต้องระบุให้ได้ว่าใครเป็นพนักงานคนเก่งบ้าง โดย
ลักษณะและรูปแบบการสรรหาพนักงานคนเก่งนั้นมี 2 ลักษณะที่ส าคัญได้แก่ การสรรหาพนักงานคนเก่งจากภายนอก
องค์การ และการสรรหาพนักงานคนเก่งจากภายในองค์การ ซึ่งแต่ละองค์การจะเลือกใช่รูปแบบการสรรหาคัดเลือก
พนักงานคนเก่งแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และการสรรหาคัดเลือกของแต่ละองค์การที่แตกต่างกันไป ซึ่งเกณฑ์ใน
การสรรหาคัดเลือกจะพิจารณาจากการประเมินผลงานย้อนหลังบนพื้นฐานของการประเมินผลงานแบบผสมผสาน  
(Mixed Model) โดยวัดผลงานจากตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPIs-Key Performance Indicators) รวมถึงการน าขีด
ความสามารถ (Competency) มาใช้วัดผลงานที่เกิดขึ้นในเชิงของพฤติกรรมการแสดงออกว่ามีความถี่มากน้อยในระดับ
ใดบ้าง ซึ่งการวัด นอกจากนี้ยังมีการประเมินศักยภาพในการท างาน และขีดความสามารถในด้านต่าง ๆ ขององค์การ
ประกอบด้วย รวมถึงการพิจารณาระดับการศึกษาประสบการณ์การท างาน เพื่อระบุให้ได้ว่าใครเป็นพนักงานคนเก่งของ
องค์การบ้าง 2) การฝึกอบรมและพัฒนาคนเก่ง ขั้นตอนการฝึกอบรมและการพัฒนาพัฒนาพนักงานคนเก่งถือว่าเป็น
ขั้นตอนที่ส าคัญหลังจากที่องค์การระบุว่าใครคือพนักงานที่สมควรจะได้เป็นพนักงานคนเก่งมากที่สุด  วัตถุประสงค์ของ
การฝึกอบรมและพัฒนาคือการเสริมสร้างจุดแข็ง (Strength) ของพนักงานคนเก่งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึง
การพัฒนาจุดอ่อน (Area of Improvement) ที่ควรปรับปรุงของพนักงานคนเก่งแต่ละบุคคล การฝึกอบรม (Training) 
เป็นเครื่องมือที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้ในระยะสั้น หากต้องการให้ผู้เรียนได้รับความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และ
แรงจูงใจในการน าสิ่งที่เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ต่อไปนั้น ผู้บังคับบัญชาต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนา (Development) 
โดยหาวิธีการที่จะพัฒนาเพื่อฝึกฝนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เข้าอบรมให้มีนิสัยและพฤติกรรมที่แสดงออกอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นนิสัยถาวรที่เกิดข้ึนอยู่เสมอ การพัฒนาที่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยท าให้พนักงานเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

การฝึกอบรมและ
การพฒันาผูมี้
ความสามารถสูง 

การรักษาบุคลากร

ท่ีมีความสามารถ

สูง 

การระบุตวั
บุคลากรท่ีมี

ความสามารถสูง 

การจ่าย

ค่าตอบแทนและ

ให้รางวลัผูมี้

ความสามารถสูง 
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ในระยะยาว ผู้บังคับบัญชาต้องเลือกใช้เคร่ืองมือในการพัฒนาอย่างเหมาะสม เช่น การสอนงาน (Coaching) การเป็นพี่
เลี้ยง (Mentoring) การมอบหมายงานที่มีคุณค่า (Job Enrichment) และมอบหมายปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น (Job 
Enlargement) การให้ค าปรึกษาแนะน า (Consulting) เป็นต้น 3) การจูงใจและรักษาคนเก่ง พนักงานที่เป็นพนักงาน
คนเก่งในองค์การนั้นสามารถเรียนรู้งานได้เร็วกว่าพนักงานคนอื่น ๆ ประมาณ 2-6 เท่า และเมื่อเรียนรู้งานที่ได้รับ
มอบหมายในองค์การหมดแล้ว ประเด็นที่องค์การต่างๆ กังวลหรือ ปัญหาการลาออกของพนักงานคนเก่ง เนื่องจาก
องค์การไม่สามารถจูงใจรักษาบุคลากรที่มีคุณค่าเหล่านี้ไว้ได้ พนักงานคนเก่งเริ่มรู้สึกเบื่อกับงานที่รับผิดชอบอยู่ และจะ
ไม่อยู่นิ่ง จะแสวงหาองค์การใหม่เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มมูลค่างานให้มากข้ึน และหากหัวหน้างานต้องการจูงใจรักษา
พนักงานคนเก่งไว้ให้ได้ แนวคิดเร่ืองการสร้างความผูกพันยึดมั่นต่อเป้าหมายในการทางาน (Employee Engagement) 
จึงถูกนามาประยุกต์ใช้กับระบบการบริหารจัดการคนเก่งและคนดี เพื่อจูงใจและรักษาพนักงานคนเก่งไว้กับองค์การ 
เครื่องมือและระบบที่นามาใช้ในการจูงใจและรักษาคนเก่งประกอบไปด้วยเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์ที่ส าคัญได้แก่ การบริหารผลการด าเนินงาน (Performance Management) การออกแบบผังความก้าวหน้าใน
อาชีพ (Career Path) และการยอมรับและยกย่อง (Recognition) 4) การจ่ายค่าตอบแทน (Compensation) เป็น
เครื่องมือในการท าให้พนักงานคนเก่งตัดสินใจที่จะอยู่หรือลาออกจากองค์การ ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนต้องมีความ
ยุติธรรมเหมาะสมและสามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานภายนอกหรือคู่แข่งขันได้  ซึ่งค่าตอบแทนจะหมายรวมถึง 
เงินเดือน สวัสดิการและรางวัลที่ให้กับพนักงาน ทั้งที่เป็นตัวเงิน (Tangible) และที่ไม่เป็นตัวเงิน (Intangible) การจ่าย
ค่าตอบแทนจึงเป็นปัจจัยที่ดึงดูด (Attract) ให้พนักงานคนเก่งเข้ามาร่วมงานกับองค์การ และเป็นปัจจัยที่จูงใจและรักษา
ให้พนักงานคนเก่งอยู่กับองค์การต่อไป (Motivate and Retain) องค์การจึงมีความจาเป็นต้องส ารวจ วิเคราะห์ 
ออกแบบ และสรุปรูปแบบแนวทางในการบริหารค่าตอบแทนโดยจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความต้องการของ
พนักงานคนเก่ง สามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานภายนอกได้ ค่าตอบแทนจ่ายเพื่อให้พนักงานทุ่มเท ตั้งใจ สร้างสรรค์
ผลงานที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์การ จะต้องพิจารณาถึงการเรียนรู ้การปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
อยู่เสมอ เพื่อให้การจ่ายค่าตอบแทนนั้น สามารถเชื่อมโยงตอบสนองต่อเป้าหมายและความคาดหวังขององค์การได้  
  แนวทางที่ 4 กระบวนการในการบริหารและพัฒนาคนเก่ง David and Kamel, (2009, pp. 307-308) 
ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนหลัก 1) การระบุและการก าหนดยุทธศาสตร์ของต าแหน่งงานที่ส าคัญ หรืองานที่มีบทบาทต่อ
ความส าเร็จขององค์การอย่างเป็นระบบ (Identification of High Potential and High Performing Employees) ซึ่ง
จะมีส่วนช่วยหลาย ๆ ด้านในการทาให้องค์การมีขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 2) การพัฒนากลุ่มของผู้มี
ศักยภาพและผู้ที่ดารงต าแหน่งที่มีบทบาทและศักยภาพในการปฏิบัติงานสูง (The Development of the 
Organization’ s Talent Pool) รวมการพัฒนาสถาปัตยกรรมในการการบริหารงานบุคคลที่มีความแตกต่างที่จะช่วย
สนับสนุนในการเติมเต็มต าแหน่งเหล่านี้ด้วยบุคลากรที่มีความสามารถ 3) การทาให้แน่ใจว่ากลุ่มของผู้มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานสูงเหล่านี้มีความผูกพันอย่างต่อเนื่องกับองค์การ (The Continued Commitment to the Organization) 
 
การสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพในยุคดิจิทัล 
 ก้าวแรกของการผลักดันธุรกิจไปสู่อีกหนึ่งขั้นของความก้าวหน้า นอกจากเครื่องมือที่เพียบพร้อม ยังต้องอาศัย
ผู้คนที่มีความสามารถ ดังเช่นค ากล่าวที่ว่า ความส าเร็จขององค์กร ล้วนเกิดจากความส าเร็จของบุคลากรทั้งสิ้น นี่เป็น
ข้อเท็จจริงที่เห็นได้ชัดโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมไอทีและโทรคมนาคม ตลาดแรงงานที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและ
ความต้องการคนมีฝีมือซึ่งเพิ่มสูงขึ้นเร่ือยๆ ในประเทศไทยนั้น ถือว่ายังขาดผู้เชี่ยวชาญสายงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 
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(Data Analytics) และการออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้ (User Experience Design) ซึ่งเป็นอีกความท้าทายอันใหญ่
หลวงที่เข้ามาขวางกั้นความส าเร็จของธุรกิจ 
  นับว่าเป็นเรื่องน่ายินดีที่หนึ่งในภารกิจหลักของหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์อยู่ที่การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร ระบบการท างานมีประสิทธิภาพและความแม่นย า พร้อมด้วยอุปกรณ์และผู้เชี่ยวชาญอย่างครบองค์ จะช่วย
ผลักดันให้ขั้นตอนแรกของการจ้างงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
  กระบวนการจ้างงานแบบครบวงจรที่ท างานโดยอัตโนมัติ คือการด าเนินการของโซลูชั่นจากออราเคิลที่เรียกว่า 
ระบบคลาวด์ที่ใช้บริหารจัดการคนเก่งหรือคนที่มีความสามารถ (Talent Management Cloud) ซึ่งเป็นระบบที่เอื้อให้
ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่ ตราบใดที่พนักงานยังคงเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของทั้ง
ผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และยังช่วยให้พวกเขามีเวลาในการท าหน้าที่หลักอื่นๆ เช่น การดูแลรักษา
และการจัดการด้านสวัสดิการ รวมถึงการให้รางวัลแก่พนักงานได้อย่างเต็มที่ 
 
กลยุทธ์การรักษาและพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงสุด 
  สิ่งหนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นความท้าทายขององค์กรในยุคปัจจุบัน คือการรักษาและพัฒนาความสามารถของพนักงาน 
สิ่งส าคัญอยู่ที่ความก้าวหน้าของอาชีพการงานและการจัดการความส าเร็จ ซึ่งเป็นแนวทางที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้
บุคลากรที่มีศักยภาพได้เดินต่อไปสู่การเป็นผู้น า พร้อมกับบทบาทที่ดียิ่งขึ้น เพราะฉะนั้น คงปฏิเสธไม่ได้ว่าระบบ
ทรัพยากรมนุษย์ยุคดิจิทัลนั้นต้องอาศัยคนเป็นศูนย์กลาง รวมถึงการรักษาพนักงานที่มีศักยภาพให้อยู่ในแถวหน้าของ
การผลักดันองค์กรให้เติบโตไปพร้อมๆ กัน โซลูชั่นการบริหารจัดการก าลังคน (Workforce Life Solutions) ของออรา
เคิลยังมีตัวช่วยในการสะท้อนผลลพัธ์อย่างต่อเนื่อง หลักสูตรการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ การให้ค าปรึกษา การ
ตรวจสุขภาพและกิจกรรมอาสาเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตและการท างาน สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างความพึง
พอใจและประสิทธิภาพให้แก่บุคลากร ในแง่ของการมีส่วนร่วมและแรงกระตุ้นในการท างานระยะยาว ผลตอบแทนที่อยู่
บนพื้นฐานของความยุติธรรม ความแม่นย าและประสิทธิภาพในการท างาน งานที่มีความท้าทายสูงมักตามมาด้วย
ผลตอบแทนอันดีงาม ในขณะเดียวกัน รางวัลในการท างานก็มาจากความทุ่มเทของพนักงาน การที่องค์กรสามารถรักษา
บุคลากรที่มีฝีมือไว้ได้ ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับผลตอบแทนที่พนักงานได้รับ บริษัททั้งหลายต่างแข่งขันกันเพื่อสรรหาและ
รักษาพนักงานที่ฝีมือดีเอาไว้ อีกหนึ่งแนวคิดที่สามารถปฏิบัติได้จริง คือการตอบแทนพนักงานด้วยรางวัลที่อยู่บนความ
ยุติธรรม ความแม่นย าและประสิทธิภาพในการท างาน ระบบคลาวด์ที่ใช้ในการบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital 
Management Cloud) ที่น าเอาการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์มาใช้ ส่งผลให้ผู้บริหารองค์กรสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้
ประกอบการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ รวบรวมกลุ่มเป้าหมายและมอบผลตอบแทนให้แก่พนักงานจากความส าเร็จของ
ยอดขายได้อย่างทั่วถึง 
  การพัฒนาคนเก่งเป็นกระบวนการที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน ส่งผล
ต่อการมีผลปฏิบัติงานที่ดี (High Performance) ทั้งนี้ องค์การยังทราบถึงความต้องการของคนเก่งว่าต้องการการ
ยอมรับ การยกย่องชมเชย และต้องการประสบความส าเร็จในชีวติ ซึ่งการรักษาคนเก่งสามารถน าทฤษฎีแรงจูงใจจากนัก
คิดต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ไนการจัดการบริหารคนเก่ง โดยการสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้คนเก่งท างานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ โดยนายฮาร์เวิร์ด การ์ดเนอร์ (Gardner, 1999) ได้ให้ความหมายของคนเก่งว่า เป็น
บุคคลที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถที่หลากหลาย มักจะมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่น่าสนใจ มีความกระตือรือร้น และมี
จิตใจที่เข้มแข็ง 
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  Berger and Berger. (2003) ได้จ าแนกกลุ่มที่มีศักยภาพสูงไว้ 4 ประเภท คือ 1) Super Keepers คือ 
พนักงานที่มีศักยภาพสูงและมีผลงานโดดเด่นเกิดความคาดหวัง 2) Keepers คือ พนักงานที่มีศักยภาพสูงและมีผลงาน
เกินความคาดหวัง 3) Solid Citizens คือพนักงานที่มีศักยภาพและมีผลงานอยู่ในความคาดหวัง 4) Misfits คือพนักงาน
ที่ไม่มีศักยภาพและมีผลงานต่ ากว่าคาดหวังขององค์การ การจัดแบ่งกลุ่มพนักงานนี้ท าให้องค์การสามารถจัดสรรการ
จ่ายค่าตอบแทน การฝึกอบรม ตลอดจนโปรแกรมการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง 
  จีระ หงส์ลดารมภ์. (2555) กล่าวถึงการพัฒนาคนเก่ง เป็นการส่งเสริมคนเก่งให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อเพิ่มศักยภาพที่มีอยู่ให้สูงขึ้น ส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่ดี โดยอาจพิจารณาจากเป้าหมายขององค์การ ซึ่งอาจพัฒนา
ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 1) การพัฒนาตามหลักของสมรรถนะ (Competency) โดยวิเคราะห์จากช่องว่าง เพื่อมาพัฒนา
ให้เติมเต็มในสิ่งที่ขาด 2) การพัฒนานอกงาน (Off The Job Training) โดยสนับสนุนให้ศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน 
ประชุม สัมมนา 3) การพัฒนาในงาน (On The Job Training) การมอบหมายงานให้มากขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน 4) การหมุนเวียนงาน (Rotation) เพื่อให้ได้เรียนรู้งานใหม่อยู่เสมอ 5) การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เช่น เรียนรู้ผ่านทางเว็ปไซด์ 6) องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยการจัดการความรู้ และจัดตั้ง
ชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้มีการแบ่งปันถ่ายทอดความรู้สู่ผู้อื่น 
 
การรักษาคนเก่งในองค์การ 
  อาภรณ ์ภู่วิทยพันธุ์ (2554) กล่าวไว้ว่า การรักษาคนเก่งให้สามารถท างานอยู่กับองค์การได้นั้น มีองค์ประกอบ
อยู่ 4 มิติ ได้แก่ 1) มิติการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Development Dimension) เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่
พนักงานที่เก่งต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะตามแนวทางที่องค์การคาดหวัง ด้วยการ
ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ประชุมและดูงาน 2) มิติสิ่งแวดล้อมการท างาน ( Work Environment 
Dimension) สภาพแวดล้อมในการท างานดี จะท าให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี องค์การจึงต้องค านึงถึงความเหมาะสม
ของต าแหน่งหน้าที่ ลักษณะงาน และความปลอดภัยในการท างาน การจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดีย่อมมีผล
ต่อประสิทธิภาพในการท างาน 3) มิติรางวัลและผลตอบแทน (Reward and Compensation Dimension) เป็นการจูง
ใจคนเก่งให้ท างานเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นส าคัญ และเป็นความคาดหวังที่จะได้รับคนเก่ง อาจเป็นเงินเดือน เงิน
รางวัล โบนัส ค าชมเชย การให้ความไว้วางใจเป็นหัวหน้าหรือมอบหมายงานที่ได้รับของคนเก่ง อาจจะเป็นเงินเดือน เงิน
รางวัล โบนัส การให้ความไว้วางใจเป็นหัวหน้าหรือมอบหมายงานที่เหมาะสมให้กับคนเก่ง โดยการให้รางวัลและ
ผลตอบแทนคนเก่งควรจ่ายตามความสามารถ (Pay for Competency) จ่ายตามผลงาน (Pay for Performance) จ่าย
ตามความร่วมมือ (Pay for Collaboration)  และมิติที่ 4) มิติโอกาสที่ท้าทายใหม่ๆ (New Challenged Opportunity 
Dimension) เป็นการมอบหมายงานที่ท้าทาย มอบหมายงานส าคัญๆ หรือการสนับสนุนให้ท างานในต าแหน่งที่สูงขึ้น 
องค์การต้องให้ โอกาสคนเก่ง ได้ท างาน และได้แสดงศักยภาพและสมรรถนะ โดยก าหนด ตัวชี้ วัดผลงาน                 
(Key Performance Indicators – KPI) เพื่อคนเก่งเกิดการพัฒนาทักษะ (Skill)  ความรู้ (Knowledge) หรือ
ความสามารถ (Ability) ซึ่งจะท าให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement) ทั้งนี้ องค์การที่
สามารถสร้างและรักษาคนเก่งให้คงอยู่กับองค์การได้ถือว่าเป็นการสร้างทุนมนุษย์ต้นทุนที่มีคุณค่าให้กับองค์การ 
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  Glenz, A.S., 2002. ได้เสนอแนวทางในการรักษาคนเก่งไว้กับองค์การ ซึ่งองค์การจะต้องยึดหลักส าคัญ ดังนี้ 
Creative Community การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ จะช่วยสร้างบรรยากาศในการท างานที่ดี สร้างความเข้าใจ เปิด
โอกาสให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี (Atmosphere and Appreciation for All.) 
ความเคารพและเหตุผลในการอยู่กับองค์การ (Respect and Reason for Being) เคารพสิทธิส่วนบุคคลและให้เกียรติ
ทุกคนเท่าเทียมกัน ความไว้วางใจกัน การท างานร่วมกันเป็นทีม ความเห็นอกเห็นใจและความกระตือรือร้น (Empathy 
and Enthusiasm) การได้รับความช่วยเหลือ การตอบแทนกลับจากองค์การ การจัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ ให้กับบุคลากรในองค์การ ซึ่ง CARE Model นี้ จะช่วยให้องค์การเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของ
พนักงานที่เป็นคนเก่ง หรือคนที่มีความสามารถสูงและพนักงานทั่วไป อันจะท าให้องค์การสามารถตอบสนองความ
ต้องการเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
  การรักษาพนักงานคนเก่ง หรือคนที่มีความสามารถสูงในองค์การ เป็นเรื่องที่ผู้บริหารจะต้องตระหนักและให้
ความสนใจอย่างมาก จากการศึกษาทบทวนพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยและปัจจัยที่มีผลต่อการ
รักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์การได้นั้น Sears, 2003 ศึกษาพบว่า คนเก่งได้ให้ความส าคัญในเรื่องความสมดุลกับชีวิต 
ลักษณะงาน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วม งานและความสัมพันธ์กับหัวหน้างานและค่าตอบแทน ในขณะที่ Eric, 2003 ได้
สรุปถึงปัจจัยความส าคัญที่ส่งผลต่อการธ ารงรักษาคนเก่ง 5 ประการ ได้แก่ 1) วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ในการท างาน 
(Culture and Work Environment) หมายถึง ระบบการสื่อสารภายในองค์การ การไว้วางใจและความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 2) ค่าตอบแทน (Compensation) หมายถึง การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมเมื่อเทียบกับผลงาน และความตั้งใจ
ทุ่มเทในการท างาน  3) การฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development) ซึ่งครอบคลุมถึงการ ฝึกอบรม ระบบ
พี่เลี้ยง การศึกษา และการพัฒนาในสายอาชีพ  4) บทบาทของหัวหน้างาน (Supervisor Role)  หมายถึง รูปแบบการ
ท างานและความสัมพันธ์ของหัวหน้างานที่มีต่อคนเก่ง  5) โอกาสความก้าวหน้าและการใช้ศักยภาพ (Growth and 
Earning Potential) หมายถึง โอกาสในการได้รับการพัฒนาทักษะ การเลื่อนต าแหน่ง การมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่
สูงขึ้น นอกจากนี้ Samuel and Chipunza, 2009 ได้วิจัยอิทธิพลของปัจจัยจูงใจทั้งแบบภายในและภายนอก 
(Intrinsic and Extrinsic Motivation) ว่ามีผลต่องการธ ารงรักษาพนักงาน โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษา
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติคือ การฝึกอบรมและพัฒนางานที่ท้าทาย โอกาสในการคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระ และความ
มั่นคงในการท างาน อย่างไรก็ตาม Porter, 2011. ได้เสนอแนะว่าต้องค้นหาก่อว่าใครเป็นผู้มีความสุขหรือไม่มีความสุข
ในการท างาน จากนั้นควรพูดคุยกันแบบตัวต่อตัวกับคนเก่ง โดยเน้นย้ าว่าควรเป็นการพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่ง
จะท าให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงออกมา ใน๘ระที่การจัดประชุมในหน่วยงานอย่างสม่ าเสมอก็จะเป็นอีกเวทีให้คนเก่งได้แสดง
ความรู้สึกหรือความคิดเห็นได้ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ควรด าเนินการพร้อมๆกัน การให้ค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผล การสร้าง
มิตรภาพที่ดีต่อกัน และการชี้ให้เห็นถึงความส าเร็จที่จะเกิดขึ้นด้วย  
  การรักษาคนเก่งเป็นสิ่งที่ยากต่อการบริหารจัดการให้คนเก่งที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยม หรือ High 
Performance People คงอยู่กับองค์การ ดังนั้น องค์การต้องทราบถึงความต้องการของคนเก่งว่ามีความร้องการการ
ยอมรับ การยกย่องชมเชย และต้องการประสบความส าเร็จในชีวิต ซึ่งการรักษาคนเก่งสามารถน าทฤษฎีแรงจูงใจของ
มาสโลว์ (Maslow) ที่มองว่าการจูงใจคนเก่งในองค์การนั้นมองความต้องการของคนกลุ่มนี้อยู่ในขั้นที่ 4  ความต้องการ
ได้รับการยกย่องจากผู้อื่น (Self Esteem Needs)  และขั้นที่ 5 ความต้องการในการเข้าใจและรู้จักตนเอง (Self 
Actualization Needs)  เนื่องจากความต้องการที่เกิดขึ้นจากการได้รับการยกย่องจากผู้อื่นนัน้ ท าให้คนเก่งขององค์การ
สามารถดึงเอาศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์เต็มที่ (อรุณรุ่ง เอื้ออารีสุขสกุล, 2558) ทางด้านเฮอร์ซเบิร์ก 
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(Herzberg) จากแนวคิดทฤษฎีสองปัจจัย (Two Factors: Hygine and Motivation Theory) มีผลต่อการปรับปรุงผล
การปฏิบัติงานของพนักงานคนเก่ง ซึ่งมุ่งเน้นให้พนักงานคนเก่งมีอิสระในการท างาน มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมายในลักษณะการเพิ่มคุณค่าในงานให้เกิดขึ้น (Job Enrichment) ซึ่งเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการดึงเอาศักยภาพของ
คนเก่งในองค์การให้แสดงออกมาได้ชัดเจนและเกิดประโยชน์สูงสุด และแมคเกรเกอร์ (Douglas McGregor) กล่าว
เกี่ยวกับทฤษฎี X และทฤษฎี Y ที่เกี่ยวข้องกับคนเก่งว่า ทฤษฎี Y  นั้นจะเหมาะสมกับแนวทางในการพัฒนารูปแบบ
ความคิดเชิงการจัดการ มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพทางความคิดของคนเก่ง ซึ่งจะอุทิศตนในการท างานหนัก เพื่อให้
องค์การบรรลุเป้าหมาย และเป็นความปรารถนาของคนเก่งที่ต้องการประสบความส าเร็จเช่นกัน จากแนวคิดของนักคิด
ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการคนเก่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (คะนึงนิจ อนุโรจน์, 2552) 
โดยการเน้นการสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้คนเก่งท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดการ
ยอมรับและเมื่องานประสบความส าเร็จก็ควรมีการยกย่อง ชมเชย และสร้างการยอมรับในองค์การอย่างเป็นรูปธรรม 
 
บทสรุป 
  จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยต่างๆ จะเห็นได้ว่าการพัฒนาและการธ ารงรักษาคนเก่งในองค์การเป็น
เป้าหมายส าคัญที่ฝ่ายบริหารและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จะต้องให้ความส าคัญเป็นอับดับแรกๆ เนื่องจาก คนเก่งหรือคนที่
มีศักยภาพสูง เป็นบุคคลที่หาได้ยาก และเป็นที่ต้องการในทุกองค์การ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการบริหารทุนมนุษย์ (Human 
Capital) ที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งในองค์การ การจ่ายเงินเพื่อซื้อตัวคนเก่งเข้ามาท างานเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจคนไทยหรือต่างประเทศเองก็ตาม จะเห็นได้ว่าปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการธ ารงรักษาคนเก่งให้
อยู่กับองค์การ คือ เร่ืองของวัฒนธรรมองค์การและสิ่งแวดล้อมภายในองค์การ ซึ่งได้แก่ ความผูกพันในการท างาน ความ
ยืดหยุ่นในการท างาน ระบบการสื่อสารที่ดี ในขณะเดียวกันปัจจัยส าคัญอีกประการ คือ บทบาทของหัวหน้างานที่คอย
ให้การสนับสนุนและจูงใจคนเก่ง นอกจากนั้นยังต้องมองถึง การให้คนเก่งเล็งเห็นถึงโอกาสความก้าวหน้าในการท างาน
และได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ พร้อมกับเปิดโอกาสให้คนเก่งได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง จะเป็นสิ่งที่ท าให้คนเก่งไม่อยากจากไปอยู่ที่อื่น องค์การจะประสบความส าเร็จในการธ ารงรักษาคนเก่งให้อยู่กับ
องค์การ ซึ่งเป็นการป้องกันการไหลออกของคนเก่งไปสู่องค์การอื่น ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายตั้งแต่ฝ่ายบริหาร
ระดับสูงไปจนถึงหัวหน้างาน อันจะเป็นกลไกที่ส าคัญในการผลักดันให้มีการขับเคลื่อนองค์การให้ประสบความส าเร็จ
ต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปประยุกต์ใช้ 
  ในการพัฒนาคนเก่งองค์การต้องมุ่งเน้นให้ความสนใจและเป็นภารกิจหลักที่ต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ผู้ที่มี
ศักยภาพสูงไม่ได้เป็นหลักประกันเสมอไปว่าจะสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิผล เพราะพนักงานที่รับเข้ามานัน้จะ
มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานให้ดี  แต่หากไม่ทราบชัดเจนในการปฏิบัติงานว่าจะต้องท าอะไร หรือการปฏิบัติงานใน
รูปแบบใดผลงานที่ออกมาจะไม่ได้ชิ้นงานที่ดี  การพัฒนาคนเก่งที่มีความสามารถในการองค์การมีหลายรูปแบบหลายวิธี
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ขององค์การ ซึ่งแต่ละวิธีก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป  
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เศรษฐกิจการผลติขา้วสังขห์ยดในจังหวัดพัทลุง 
 
Production Economic of Sang Yod Rice in Phatthalung Province 
 
ผู้วิจัย   โสพิศ  สบืศักดิ์ 

สาขาวชิา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สถานการณ์การผลิตข้าวสังข์หยดของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง            
2) ประสิทธิภาพทางเทคนิคและประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของการใช้ปัจจัยการผลิตชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตข้าวสังข์
หยดของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง 3) ฟังก์ชันการผลิต ต้นทุน และผลตอบแทนในการผลิตข้าวสังข์หยดของเกษตรกรใน
จังหวัดพัทลุง 4) วิถีการตลาดข้าวสังข์หยดของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง การวิจัยใช้แนวทางการวิจัยแบบผสม (Mixed 
Method) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสังข์หยดพัทลุง จ านวน 118 คน เครื่องมือในการวิจัยคือ 
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ สมการการผลิตคอบดักกลาส 

ผลการวิจัยพบว่า 1) เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสังข์หยดพัทลุงลดลงจาก 2,135 ครัวเรือนในปี 2555 คงเหลือ 703 
ครัวเรือนในปี 2557 พื้นที่การปลูกข้าวสังข์หยดพัทลุงปี 2555 จ านวน 14,687.25 ไร่ลดลงเหลือเนื้อที่ปลูกข้าวสังข์หยด
พัทลุงจ านวน 3,735.50 ไร่ 2) การวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเทคนิคและประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจเพื่อให้ได้รับ
ผลตอบแทนสูงสุดจากการผลิตเกษตรกรควรลดปริมาณการใช้ปัจจัยเมล็ดพันธุ์ข้าว ปุ๋ยเคมี และแรงงานลงเพื่อเป็นการ
ใช้ปัจจัยในระดับที่เหมาะสมทางเศรษฐกิจการผลิต 3) การวิเคราะห์ฟังก์ชันการผลิต พบว่า เมล็ดพันธุ์ข้าวสังข์หยด 
มูลค่าปุ๋ยเคมี และแรงงานที่ใช้ในการผลิตข้าวสังข์หยดพัทลุงมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
ต้นทุนเฉลี่ยเท่ากับ 3,546 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนเฉลี่ย 5,010 บาทต่อไร่ ผลก าไรสุทธิเฉลี่ย 1,464 บาทต่อไร่ และ
ผลผลิต 334 กิโลกรัมต่อไร่ และ 4) วิถีการตลาดข้าวสังข์หยดพัทลุงเกษตรกรจะกระจายข้าวเปลือกที่ได้หลังจากการเกบ็
เก่ียวร้อยละ 40 กระจายไปยังสถาบนัเกษตรกร ร้อยละ 30 กระจายไปยังนายหน้าระดับท้องถิ่น และ ร้อยละ 30 เก็บไว้
ท าพันธุ์และบริโภคในครัวเรือน 
 
ค าส าคัญ : เศรษฐกิจการผลิต, ข้าวสังข์หยดพัทลุง, ปัจจัยการผลิต, วิถีการตลาด 
 
ABSTRACT 

The purposes of this research were to investigate: Firstly, to study the situation of Sang 
Yod Rice production of farmers in Phatthalung province, Secondly, to study the technical 
efficiency and economics efficiency of the use of various inputs, thirdly, to study the 
production function, cost of production, and return of Sang Yod Rice production by farmers in 
Phatthalung province and fourth, to study the marketing channels of Sang Yod Rice in 
Phatthalung province.  The Research in this field is based on a mixed methodology; a sample 
of study was 118 farmers. The instrument used was questionnaire. Statistics used in data 
analysis were percentage and Cobb-Douglas function 
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The results of this research showed that, 1) The number of farmers who grow the Sang 
Yod Rice Phatthalung crop has fallen from 2,135 households in the year 2012 to 703 
households in the year 2014 and the area of Sang Yod Rice Phatthalung in the year 2012 was 
reduced from 14,687.25 rai to 3,735.50 rai. 2) In analyzing technical efficiency and economics 
efficiency for maximum return, farmers should reduce to use factors of all three kinds of 
productions. 3) Analysis of the production function found that Sang Yod Rice Phatthalung 
seeds, the value of chemical fertilizers and the labour used in the production of Sang Yod Rice 
Phatthalung have statistical significance at the 95% reliability level. An average total cost of 
the investment was 3,546 baht per rai. While the average revenue of 5,010.18 baht per rai and 
the profit as 1,464 baht per rai. The average yield was 334 kilogram per rai. 4) Marketing path 
of Song Yod Rice Phatthalung, the farmers will distribute paddy after harvest.  That is 40 
percent distributed to farmers institution, 30 percent distribute to local recruiters and 30 percent 
kept for seeding and consumption in the household. 
 
Keywords : Production Economic, Sang Yod Rice Phatthalung, Production factors, 

Marketing Channels 
 
บทน า 

จากรายงานในปี พ.ศ. 2555 พบว่าประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 64 ล้านไร่ ปริมาณผลผลิตข้าว
ทั้งหมดเป็นผลผลิตทั้งข้าวนาปี และนาปรังจ านวน 26 ล้านตันจากผลผลิตข้าวที่ประเทศไทยผลิตได้ทั้งหมดนั้นเพียงพอ
เพื่อการบริโภคภายในประเทศ จึงท าให้สามารถส่งออกได้โดยส่งออกในรูปข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว ซึ่งในปี                  
พ.ศ. 2555 ประเทศไทยมีการส่งออกข้าวและผลิตภัณฑ์จ านวน 158,434 ล้านบาท (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 
2556) เมื่อพิจารณาพื้นที่ปลูกข้าวของประเทศไทยทั้งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ จะ
พบว่าภาคใต้เป็นภาคที่ประสบปัญหามากที่สุด กล่าวคือ พื้นที่ปลูกข้าวและผลผลิตข้าวได้ลดลงอย่างต่อเนื่องจากปี    
พ.ศ. 2553 จนถึงปี พ.ศ. 2555 ซึ่งจะเห็นได้ว่าในช่วงเวลา 3 ปีพื้นที่ปลูกข้าวลดลงถึง 174,722 ล้านไร่ (ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2556) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเกษตรกรต้องประสบกับปัญหาต้นทุนการผลิตข้าวที่สูงจึงเปลี่ยนวิถีการ
ผลิตของตนไปเป็นการเพิ่มพื้นที่การปลูกไม้ผล และไม้ยืนต้นแทนการปลูกข้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งยางพาราและปาล์ม
น้ ามัน ซึ่งจัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญและเป็นพืชที่ปลูกได้ดีในพื้นที่ภาคใต้แต่จากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก 
และเศรษฐกิจของประเทศไทยท าให้ภาคใต้ต้องประสบกับปัญหาการตกต่ าของราคายางพารา และราคาปาล์มน้ ามัน
ส่งผลท าให้รายได้ของเกษตรกรลดลงจนเป็นปัญหากระทบเศรษฐกิจของชุมชนและเศรษฐกิจของครัวเรือนในที่สุด 

อย่างไรก็ตามถึงแม้เกษตรกรจ านวนหนึ่งได้เปลี่ยนวิถีการผลิต โดยหันไปปลูกยางพาราและปาล์มน้ ามันแล้วก็
ตาม แต่ก็ยังมีเกษตรกรอีกจ านวนไม่น้อยยังให้ความส าคัญกับอาชีพของการท านาถึงแม้จะประสบกับปัญหาต่างๆ เช่น 
ปัญหาของต้นทุนการปลูกข้าวที่สูงขึ้น ปัญหาจากภัยธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งหากมองโดยภาพรวมแล้วเกษตรกรกลุ่มนี้
ยังคงให้ความส าคัญกับการผลิตข้าวเพื่อหล่อเลี้ยงผู้คนในชุมชน และธุรกิจต่อเนื่องของข้าวในภาคใต้ เมื่อมองย้อนไปใน
อดีตที่ผ่านมาถึงแม้ว่าเกษตรกรชาวนาจะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาล อาทิเช่น การประกันราคาข้าว การรับจ าน า 
หรือนโยบายการช่วยเหลือในด้านปัจจัยการผลิตเพื่อช่วยยกระดับรายได้ของเกษตรกรให้สูงขึ้นก็ตาม แต่ก็เป็นเพียงการ
ช่วยเหลือในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น ซึ่งหากมองในระยะยาวแล้วเกษตรกรชาวนาก็ยังไม่สามารถสร้างค วามมั่งคง
ให้กับรายได้ของตนเองได้ (อรวรรณ ศรีโสมพันธ์, 2557)  ด้วยเหตุผลนี้จึงส่งผลให้อาชีพการท านาถูกมองข้ามว่าเป็น
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อาชีพที่ไม่สามารถสร้างความมั่นคงให้กับลูกหลานได้ การสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นก็จะค่อยๆ หายไป ปัญหาที่ตามมาคือการ
ทิ้งนา นาถูกทิ้งให้ร้าง ลูกหลานชาวนาวิ่งหาเมือง ดังนั้นการจะสร้างความยั่งยืนมั่นคงให้กับอาชีพการท านานั้น จ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีรายได้เพียงพอ มองอาชีพการท านาของตนว่ามีศักดิ์ศรี มีความ
ภาคภูมิใจในฐานะเป็นกระดูกสันหลังของชาติ โดยเริ่มจากแนวคิดให้เกษตรกรท าการผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าได้ด้วยตนเอง เรียนรู้การพึ่งพาตนเองโดยโน้มน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ  (ชลิตา 
บัณฑุวงศ์, 2556) 

เมื่อกลับมาพิจารณาถึงแหล่งผลิตข้าวที่ส าคัญของภาคใต้จะพบว่ามี 3 จังหวัด คือจังหวัดนครศรีธรรมราช 
จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ให้ความส าคัญกับจังหวัดพัทลุง ซึ่งสามารถผลิตข้าวได้มาก
เป็นล าดับที่ 3 รองจากจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุงนอกจากจะผลิตข้าวได้มากแล้วยังได้ชื่อ
ว่า เป็นจังหวัดที่เป็นถิ่นก าเนิดของข้าวสังข์หยด ซึ่งเป็นข้าวจ้าวพันธุ์พื้นเมืองพันธุ์เบาที่ขึ้นชื่อของจังหวัดถูกเก็บรักษา
โดยวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของชาวจังหวัดพัทลุง เป็นพันธุ์ข้าวเฉพาะท้องถิ่นที่ปลูกในจังหวัดพัทลุงเป็นข้าวที่มีคุณค่า
ด้วยตัวของพันธุ์เองมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ข้าวพันธุ์สังข์หยดเป็นข้าวพันธุ์พืน้เมอืงที่จัดได้ว่าเป็นทรัพยากรพันธุ์พืชอัน
ทรงคุณค่าที่ชาวจังหวัดพัทลุงถือว่าเป็นมรดกที่บรรพบุรุษชาวนาได้ส่งผ่านตกทอดกันมาหลายชั่วอายุคนมีการปลูก
ติดต่อกันมานานหลายทศวรรษเป็นพันธุ์ข้าวที่มีชื่อเสียงรู้จักกันมานานด้วยคุณลักษณะพิเศษ 

จากรายงานการผลิตข้าวสายพันธุ์สังข์หยดพบว่า ในปี พ .ศ. 2555 จังหวัดพัทลุงมีพื้นที่ปลูกข้าวสังข์หยด
จ านวน 14,687.25 ไร่ ซึ่งเนื้อที่เพาะปลูกได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง คือในปี พ.ศ. 2556 มีเนื้อที่เพาะปลูกลดลงคงเหลือ
จ านวน 10,136.25 ไร ่และลดลงมากในปี 2557 คือมีเพียงจ านวน 3,735.50 ไร ่(ส านักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง, 2558) 
จากปรากฏการณ์การลดลงของการผลิตข้าวสังข์หยดนับว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญอย่างยิ่งของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวสังข์
หยด ซึ่งต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อันจะ
น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน การสร้างฐานะทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรชาวนาให้ได้ผลตอบแทนจากการผลิตข้าวมาก
ที่สุด จึงเป็นเรื่องส าคัญเร่งด่วนเรื่องหนึ่ง ด้วยเหตุผลความจ าเป็นดังที่กล่าวมาแล้วการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจึงให้
ความส าคัญกับการผลิตข้าวสังข์หยดของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจของเกษตรกรในการ
เพิ่มผลผลิตข้าวให้สอดคล้องตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและของผู้บริโภค ตลอดจนการอนุรักษ์ไว้ซึ่งข้าวพันธุ์
สังข์หยดอันเป็นพันธุ์ข้าวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นข้าวสายพันธุ์แรกของประเทศไทยให้อยู่คู่กับ
จังหวัดพัทลุงตลอดจนอนุรักษ์ไว้ซึ่งพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของประเทศไทยให้คงอยู่ไปยังอนุชนรุ่นหลังสืบไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การผลิตข้าวสังข์หยดของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง 
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพทางเทคนิคและประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของการใช้ปัจจัยการผลิตชนิดต่างๆ          

ที่ใช้ในการผลิตข้าวสังข์หยดของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง 
3. เพื่อศึกษาฟังก์ชันการผลิต ต้นทุน และผลตอบแทนในการผลิตข้าวสังข์หยดของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง 
4. เพื่อศึกษาวิถีการตลาดข้าวสังข์หยดของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง 
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กรอบแนวคิดการวิจัยในการท าวิจัย 
การศึกษาเศรษฐกิจการผลิตข้าวสังข์หยดในจังหวัดพัทลุง ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเศรษฐศาสตร์การผลิตทาง

การเกษตร (Norton, Alwang & William, 2015) โดยองค์ประกอบส าคัญคือ โครงสร้างการผลิตที่กล่าวไว้ในเรื่องของ
ต้นทุนการผลิต และน าแนวคิดเร่ืองโครงสร้างการตลาด วิธีการตลาด มาเป็นแนวทางน าไปสู่ผลตอบแทนของเกษตรกร
จากการผลิตข้าวสังข์หยดพัทลุง สามารถแสดงเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
วิธีการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) โดยใช้ 1) การวิจัยเชิงปริมาณ 2) การวิจัยเชิงคุณภาพ  
การวิจัยเชิงปริมาณ 

ประชากรส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวพันธุ์สังข์หยดพัทลุง ในจังหวัดพัทลุงปีการ
เพาะปลูก 2558/2559 จ านวน 391 คน 

กลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวพันธุ์สังข์หยดพัทลุง ในจังหวัดพัทลุงปีการ
เพาะปลูก 2558/2559 จ านวน 118 คน ซึ่งจะใช้วิธีก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ของประกาย จิโรจน์กุล 
(2556) คือประชากรมีจ านวนเป็นหลักร้อยใช้กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 15-30 ประชากรมีจ านวนเป็นหลักพัน ใช้กลุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ 10-15 และประชากรมีจ านวนเป็นหลักหมื่น ใช้กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 5-10 จากการใช้เกณฑ์ดังกล่าวได้
กลุ่มตัวอย่าง 118 คน 
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การวิจัยเชิงคุณภาพ 
การศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเสริมการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลในเชิงลึกและเป็น

ข้อมูลที่ยืนยันข้อค้นพบผลการศึกษาด้วยวิธีเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพในครั้งนี้จะอาศัยวิธีการศึกษาเฉพาะกรณี 
(Case Study) จ านวนกรณีในคร้ังนี้คือผู้ให้ข้อมูลหลัก 21 คน ซึ่งเป็นผู้ที่ท าการผลิตข้าวสงัข์หยดพัทลุงมามากกว่า 10 ปี
และได้ท าการเพาะปลูกในปี 2558/2559  
 
ผล/สรุปผลการวิจัย 

1. สถานการณ์การผลิตข้าวสังข์หยดพัทลุง ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสังข์หยดพัทลุงได้มีการลด
พื้นที่การเพาะปลูกข้าวสังข์หยดพัทลุงลง คือ จาก 2,135 ครัวเรือนในปี 2555 คงเหลือจ านวน 703 ครัวเรือนในปี 2557 
ส าหรับพื้นที่การปลูกข้าวจะพบว่าปี 2555 จังหวัดพัทลุงมีพื้นที่ปลูกข้าวสังข์หยดพัทลุงจ านวน 14,687.25 ไร่ ปี 2556 
มีเนื้อที่เพาะปลูกลดลงคงเหลือเป็นจ านวน 10,136.25 ไร่  และลดลงมากในปี 2557 คือเหลือเนื้อที่ปลูกข้าวสังข์หยด
พัทลุงเพียง 3,735.50 ไร ่ส าหรับผลผลิตข้าวสังข์หยดพัทลุงจะพบว่ามีผลผลิตที่ลดลงเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่องจากปี 2555 
ถึงปี 2557 กล่าวคือปี 2555 ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 465.14 กิโลกรัม ปี 2556 ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 439.66 
กิโลกรัม และปี 2557 มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 435.17 กิโลกรัม ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 เนื้อที่เพาะปลูก ผลผลิตข้าวสังข์หยดพัทลุงในจังหวัดพัทลุง 

ข้าวสังข์หยดพัทลุง ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร)่ 14,687.25 10,136.25 3,735.50 
ผลผลิต เฉลี่ยต่อไร่(กิโลกรัม) 465.14 439.66 435.17 

สภาพทั่วไปของหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสังข์หยดพัทลุง โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างที่เป็นหัวหน้า
ครัวเรือนส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62 ของครัวเรือนทั้งหมด ส าหรับอายุของเกษตรกรตัวอย่าง พบว่า
หัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่ร้อยละ 59 มีอายุระหว่าง 41-50 ปี ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 สภาพของหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสังข์หยดพัทลุงปี 2558/59 

รายการ ครัวเรือน ร้อยละ 
เพศ   

   ชาย 45 38 
   หญิง 73 62 

รวม 118 100 
อายุ   

   น้อยกว่า 40 ปี 14 12 
   41-50 ปี 70 59 
   มากกว่า 50 ปี 34 29 

รวม 118 100 
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2. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเทคนิค ผลการศึกษา พบว่า ผลผลิตเพิ่มของข้าวสังข์หยดพัทลุงจากการใช้
เมล็ดพันธุ์เท่ากับ 0.0290 เมื่อพิจารณาผลผลิตเพิ่มข้าวสังข์หยดจากการใช้มูลค่าปุ๋ยเคมี พบว่า ผลผลิตเพิ่มของข้าวสังข์
หยดพัทลุงเท่ากับ 0.0335 และผลผลิตเพิ่มของข้าวสังข์หยดพัทลุงจากการใช้แรงงานเกษตรกร พบว่า ผลผลิตเพิ่มของ
ข้าวสังข์หยดเท่ากับ 5.4352 แสดงได้ดังตารางที่ 3  

 

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเทคนิคจากผลผลิตเพิ่ม 

ชนิดของปัจจัย ค่าความยืดหยุ่น ค่ามัชณิมเรขาคณิต 
ผลผลิตเพิ่ม ณ มัชณิม

เรขาคณิต 
มูลค่าเมล็ดพันธุ์ข้าวสังข์หยด
พัทลุง  

.3250 3782.6835 0.0290 

มูลค่าปุ๋ยเคมี .3049 3074.4705 0.0335 
แรงงานเกษตรกร  0.5604 34.8497 5.4352 

 
ส าหรับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของการใช้ปัจจัยการผลิตชนิดต่างๆ ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรมีการใช้

เมล็ดพันธุ์ข้าวซึ่งมีมูลค่าผลิตผลเพิ่มต่ ากว่าต้นทุนเพิ่ม ดังนั้น ณ ระดับราคาปัจจัยการผลิตและระดับราคาข้าวที่
เกษตรกรขายได้นั้น ชี้ให้เห็นว่าเกษตรกรมีการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวสังข์หยดพัทลุงในระดับสูง ดังนั้นเกษตรกรจึงควรที่จะลด
ปริมาณปัจจัยการผลิตดังกล่าวจึงจะท าให้มีก าไรสูงสุด และจะเป็นการใช้ปัจจัยในระดับที่เหมาะสมทางเศรษฐกิจการ
ผลิตส าหรับการใช้ปุ๋ยเคมีและแรงงานเกษตรกรจะมีมูลค่าผลผลิตเพิ่มต่ ากว่าต้นทุนเพิ่ม ดังนั้น ณ ระดับราคาปัจจัยการ
ผลิต ระดับราคาข้าวและระดับผลผลิตที่เกษตรกรได้รับชี้ให้เห็นว่าเกษตรกรมีการปัจจัยการผลิตดังกล่าวทั้งสองชนิดใน
ระดับสูง ดังนั้นเกษตรกรจึงควรที่จะลดปริมาณปัจจัยการผลิตทั้งสองชนิดลงจึงจะท าให้มีก าไรสูงสุด และเป็นการใช้
ปัจจัยในระดับที่เหมาะสมทางเศรษฐกิจการผลิต 

3. การวิเคราะห์ฟังก์ชันการผลิตข้าวสังข์หยดพัทลุง ผลการศึกษา พบว่า ผลผลิตข้าวสังข์หยดพัทลุงมี
ความสัมพันธ์กับเมล็ดพันธุ์ข้าว มูลค่าปุ๋ยเคมี และแรงงานเกษตรกรที่ใช้ในการผลิตข้าวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยที่ผลรวมของค่าความยืดหยุ่นทั้งสามปัจจัยรวมกันได้เท่ากับ 1.1903 ซึ่งมากกว่า 1 ลักษณะ
การผลิตข้าวสังข์หยดพัทลุงของเกษตรกรอยู่ในระยะผลตอบแทนต่อขนาดการผลิตเพิ่มขึ้น ( Increasing Return to 
Scale) หากผู้ผลิตท าการขยายการผลิตข้าวสังข์หยด ปัจจัยการผลิตทั้งสามชนิดจะสามารถท างานได้อย่างเต็มที่ส่งผลให้
อัตราการเพิ่มของผลผลิตสูงกว่าอัตราการเพิ่มของปัจจัยการผลิต 

ส าหรับต้นทุนการผลิตข้าวสังข์หยดพัทลุง สรุปได้ว่า เกษตรกรมีต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 3,546 บาท โดยแยก
เป็นต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 2,731 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.02 ของต้นทุนทั้งหมดต้นทุนคงที่เฉลี่ย 815 บาท คิดเป็นร้อยละ 
22.98 ของต้นทุนทั้งหมดเมื่อพิจารณาต้นทุนผันแปรทั้งหมดจะพบว่าต้นทุนที่มีสัดส่วนมากที่สุดคือ ค่าแรงงานในการ
เก็บเก่ียวเฉลี่ยเท่ากับ 450 บาทต่อไร่ และค่าเมล็ดพันธุ์ข้าวเฉลี่ยเท่ากับ 403 บาทต่อไร่  

ผลตอบแทนที่เกษตรกรได้รับจากการผลิตข้าวสังข์หยดพัทลุง จะมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 334 กิโลกรัม ซึ่ง
ราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรขายได้หน้าฟาร์มคือราคา 15 บาทต่อกิโลกรัม เกษตรกรจะมีรายได้ทั้งหมดเท่ากับ 5,010 
บาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนทั้งหมดจ านวน 3,546 บาทแล้ว เกษตรกรจะมีก าไรสุทธิต่อไร่เป็นจ านวนเงิน 1,464 
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บาท เมื่อพิจารณาก าไรสุทธิต่อกิโลกรัมจะพบว่าเกษตรกรมีก าไรสุทธิเท่ากับ 4.38 บาทต่อกิโลกรัม ส าหรับก าไรสุทธิ
เหนือต้นทุนเงินสดจะพบว่ามีเป็นจ านวน 3,007 บาทต่อไร่ 

4. วิถีการตลาดข้าวสายพันธุ์สังข์หยดพัทลุงของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรจะ
แบ่งข้าวเปลือกที่ได้หลังจากการเก็บเกี่ยว ออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) ร้อยละ 40 จะขายข้าวเปลือกให้กับสถาบันเกษตรกร 
2) ร้อยละ 30 จะขายข้าวเปลือกให้กับนายหน้าระดับท้องถิ่น 3) ร้อยละ 20 จะเก็บเอาไว้ท าพันธุ์ และ 4) ร้อยละ 10 
จะเก็บไว้ส าหรับบริโภคในครัวเรือน 

 
อภิปรายผล 

1. ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า สถานการณ์การผลิตข้าวสังข์หยดพัทลุงเกษตรกรมีการลดพื้นที่การเพาะปลูกข้าว
สังข์หยดพัทลุงค่อนข้างมากส่งผลให้ผลผลิตข้าวสังข์หยดมีผลผลิตน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ข้าวสังข์
หยดจึงมีราคาสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคท าให้มีการบริโภคข้าวสังข์หยดลดลง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเกษตรกรต้องเจอ
ปัญหาทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน คือ ในช่วงฤดูฝนประสบกับปัญหาฝนตกหนักท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมขังไม่มีการ
สร้างท่อระบายน้ าที่ได้มาตรฐาน การระบายน้ ายังคงอาศัยการระบายน้ าแบบธรรมชาติ และการขาดองค์ความรู้ทางด้าน
ปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมในเร่ืองคุณสมบัติและลักษณะของดินท าให้ประสบปัญหาในเร่ืองของดินที่ขาดความ
อุดมสมบูรณ์ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2553). และปัญหาด้านการผลิต คือ เมล็ดพันธ์ข้าวมีราคาสูง ปุ๋ยมีราคาแพง เกษตรกร
ขาดเงินทุนในการผลิตรวมถึงปัญหาทางด้านการตลาดโดยเกษตรกรประสบกับปัญหาต้นทุนการตลาดที่เพิ่มขึ้นและขาด
อ านาจการต่อรอง และการที่ข้าวสังข์หยดพัทลุงมีผลผลิตที่ต่ า สาเหตุประการส าคัญคือ เกษตรกรขาดความรู้ในเร่ืองของ
การเพิ่มผลผลิตข้าว ซึ่งพิจารณาได้จากระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสังข์หยดพัทลุง พบว่ามี
ระดับการศึกษาต่ ากว่าประถมศึกษาถึงร้อยละ 80 และสาเหตุประการส าคัญอีกประการหนึ่งคือ ปัญหาในเรื่องของเมล็ด
พันธุ์ข้าวที่ใช้ในการปลูก กล่าวคือ เมล็ดพันธุ์ข้าวเกษตรกรต้องสั่งซื้อจากศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง คือ 
กิโลกรัมละ 31 บาทจึงเป็นสาเหตุให้เกษตรกรที่ท านาในปัจจุบันไม่นิยมปลูก ด้วยสาเหตุดังกล่าว จึงท าให้จ านวน
เกษตรกรที่ปลูกข้าวสังข์หยดพัทลุงมีจ านวนลดลงอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ จาก 2,135 ครัวเรือน ในปี 2555 คงเหลือ
จ านวน 703 ครัวเรือน ในปี 2557 จากการลดลงของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจึงส่งผลให้มีราคาผลผลิตข้าวเปลือกสังข์หยด
พัทลุงมีราคาค่อนข้างสูงขึ้นคือ ในปี 2555 ราคากิโลกรัมละ 11.37 บาท ปี 2556 ราคา 13.66 บาท และในปี 2557 
ราคา 17.07 บาทตามล าดับ (ส านักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง, 2558) 

2. ประสิทธิภาพทางเทคนิคและประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของการใช้ปัจจัยการผลิตชนิดต่างๆ ผลการศึกษา
พบว่า เกษตรกรมีการใช้ปัจจัยการผลิต คือเมล็ดพันธุ์ข้าวสังข์หยดพัทลุง ปุ๋ยเคมี และแรงงาน ปัจจัยการผลิตดังกล่าวมี
ประสิทธิภาพทางเทคนิคเกิดขึ้นตามล าดับ ส าหรับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของการใช้ปัจจัยเมล็ดพันธุ์ข้าว ปุ๋ยเคมี 
และแรงงานเกษตรกร พบว่า ผลผลิตข้าวสังข์หยดพัทลุงมีมูลค่าผลิตผลเพิ่มต่ ากว่าต้นทุนเพิ่ม จึงเป็นการชี้ให้เห็นว่า
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีการใช้ปัจจัยการผลิตทั้ง 3 ชนิดมากกว่าระดับที่ท าให้ได้ก าไรสูงสุดถึงแม้ว่าการผลิตข้าวของ
เกษตรกรจะมีประสิทธิภาพทางเทคนิคก็ตาม เพื่อที่จะท าให้มีก าไรสูงสุดเกษตรกรควรมีการใช้ปัจจัยการผลิตในระดับที่
เหมาะสมทางเศรษฐกิจ (Barkley & Paul, 2013) ดังนั้นเกษตรกรจึงควรที่จะลดปริมาณการใช้ปัจจยัการผลิตทั้ง 3 ชนิด
ลงทั้งนี้หากพิจารณาจากระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกร ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่าหัวหน้าครัวเรือนโดย
ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าประถมศึกษาถึงร้อยละ 80 ด้วยเหตุผลดังกล่าวสรุปได้ว่า เกษตรกรชาวนาโดยส่วน
ใหญ่ขาดความรู้ในเร่ืองของการเพิ่มผลผลิตข้าว เพราะการปลูกข้าวที่เกษตรกรใช้อยู่ก็เป็นไปตามวิถีชีวิติและภูมิปัญญาที่
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มีอยู่ดั้งเดิมถึงแม้ว่าประสบการณ์การปลูกข้าวของเกษตรกรจะมีมายาวนานแล้วก็ตาม ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าเกษตรกรผู้
ปลูกข้าวสังข์หยดพัทลุงยังขาดความรู้ตามหลักวิชาการของการใช้ปัจจัยการผลิตในระดับที่เหมาะสมทางเศรษฐกิจ 

3. ฟังก์ชันการผลิตข้าวสังข์หยดพัทลุง ผลการศึกษา พบว่า เมล็ดพันธุ์ข้าวสังข์หยดพัทลุง มูลค่าปุ๋ยเคมี และ
แรงงานเกษตรกรที่ใช้ในการผลิตข้าวสังข์หยดพัทลุงมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เมื่อพิจารณา
มูลค่าผลรวมของความยืดหยุ่นของปัจจัยการผลิตรวมกันได้เท่ากับ 1.1903 ซึ่งมากกว่า 1 แสดงว่าลักษณะการผลิตข้าว
สังข์หยดพัทลุงอยู่ในระยะผลตอบแทนต่อขนาดการผลิตเพิ่มขึ้น ถึงแม้การผลิตข้าวของเกษตรกรมีการเพิ่มปัจจัยการ
ผลิตทั้ง 3 ชนิดไปพร้อมๆ กันแล้วจะท าให้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นก็ตามแต่การเพิ่มขึ้นของการใช้ปัจจัยการผลิตส่ งผลท าให้
เกิดการเพิ่มขึ้นของต้นทุนเพิ่มที่มากกว่าผลผลิตเพิ่ม ดังนั้นการวิเคราะห์ฟังก์ชันการผลิตจึงจ าเป็นต้องวิเคราะห์ควบคู่ไป
กับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจเสมอเพื่อให้เกษตรกรได้รับก าไรสูงสุดจาการการใช้ระดับของปัจจัยการผลิต
ที่เหมาะสมทางเศรษฐกิจ 

ส าหรับต้นทุนและผลตอบแทน จะมีต้นทุนเฉลี่ย 3,546 บาทต่อไร่ผลตอบแทนเฉลี่ย 5,010 บาทต่อไร่ ผลก าไร
สุทธิเฉลี่ย 1,464 บาทต่อไร่ส าหรับผลผลิตต่อไร่ที่ได้รับคือ 334 กิโลกรัม ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พนิตพิมพ์ 
สิทธิศักดิ์และคนอื่นๆ (2557) ที่ท าการศึกษาเรื่อง การผลิตและการตลาดข้าวสังข์หยดของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง 
พบว่า การผลิตข้าวสังข์หยดมีต้นทุนเฉลี่ย 3,215 บาทต่อไร่ผลตอบแทนเฉลี่ย 4,855 บาทต่อไร่ ผลก าไรสุทธิเฉลี่ย 
1,639 บาทต่อไร่แต่ผลผลิตต่อไร่มีความสอดคล้องกันคือ 334 กิโลกรัม ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าการที่เกษตรกรมีต้นทุน
การผลิต และผลตอบแทนเฉลี่ยที่แตกต่างกันมากทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก 1) เกษตรกรมีการใช้ระดับของปัจจัยการผลิตที่ไม่
เกิดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ 2) ความไม่มีเสถียรภาพของราคาข้าวเปลือก ด้วยเหตุผลที่ว่าราคาข้าวเปลือกสังข์หยด
ได้ถูกก าหนดให้เป็นไปตามกลไกตลาด ซึ่งภาครัฐมิได้มีโครงการประกันรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสังข์หยดพัทลุง 
ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้รับผลตอบแทนจากการผลิตข้าวมากที่สุด ภาครัฐควรจัดท าโครงการประกัน
รายได้ให้กับเกษตรกรทุกฤดูกาลผลิตโดยที่ภาครัฐเป็นผู้ก าหนดราคาเป้าหมายที่เกษตรกรควรจะได้รับ พร้อมระบุ
ปริมาณข้าวสูงสุดที่เกษตรกรจะใช้สิทธิ์ได้ตามหลักการของการประกันรายได้ 

4. วิถีการตลาดข้าวสังข์หยดพัทลุงของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง ผลการศึกษา พบว่า วิถีการตลาดข้าวเปลือก
สังขห์ยดพัทลุงของเกษตรกรจะมีการกระจายไปสี่ช่องทาง โดยช่องทางที่มีการกระจายไป ได้แก่ 1) สถาบันเกษตรกรที่
ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เกษตรกรท าการผลิตข้าวในปีการเพาะปลูก 2558/2559 สถาบันเกษตรกรดังกล่าวประกอบด้วย 
วิสาหกิจชุมชนในท้องถ่ิน ซึ่งจะท าหน้าที่รับซื้อผลผลิตข้าวเปลือกจากเกษตรกรจากนั้นจะน าไปแปรรูปเป็นข้าวสาร ข้าว
กล้อง และข้าวซ้อมมือจากนั้นก็จะบรรจุถุงภายใต้ชื่อการค้าของตนแล้วส่งไปจ าหน่ายยังตลาดภูมิภาคและตลาดเพื่อน
บ้าน ได้แก่ มาเลเซีย 2) นายหน้าระดับท้องถิ่น ซึ่งในช่องทางนี้ก็จะท าการส่งต่อไปยังโรงสี จากนั้นโรงสีก็จะใช้วิธีการ
เดียวกันกับวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่น 3) เกษตรกรจะเก็บรักษาไว้เพื่อท าพันธุ์ และ 4) เก็บไว้บริโภคในครัวเรือน ดังนั้น 
จะเห็นได้ว่า วิถีการตลาดข้าวสังข์หยดพัทลุงของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุงจะสอดคล้องกับผลการศึกษาของ กาญจนา 
โชคถาวรและคนอื่นๆ (2557) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง โครงการคุณค่าการผลิตเพื่อประโยชน์สุขของสังคม : กรณีศึกษา
ข้าว จากผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรจะขายข้าวเปลือกโดยตรงแก่โรงสีและขายผ่านตัวกลางภาครัฐ ได้แก่ สหกรณ์
การเกษตร หรือองค์การคลังสินค้าในลักษณะของการจ าน าข้าว แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วีระศักดิ์ คงฤทธิ์ 
และสุวัจนี เพชรรัตน์. (2556) ซึ่งพบว่าเกษตรกรจะน าข้าวไปขายให้กับผู้รวบรวมท้องถิ่นจะไม่มีการขายผ่านตลาดกลาง
หรือสถาบันการเกษตร 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท าหน้าที่ให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องของการใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมเพื่อ

เพิ่มผลผลิตต่อไร่ และเป็นการลดต้นการผลิตได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
2. ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ โดยส่งเสริมให้มีการลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูปข้าว

ทั้งเป็นอาหารและไม่เป็นอาหารจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ าและให้สิทธิพิเศษต่างๆ  และสนับสนุนสถาบันการศึกษา
และหน่วยงานภาครัฐในการวิจัยการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์เร่ืองข้าวสังข์หยดพัทลุง 

3. ส่งเสริมด้านการตลาดภายในประเทศโดยให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่ืองการตลาดข้าวอย่างครบวงจร สร้าง
เครือข่ายเชื่อมโยงการกระจายผลผลิตของสถาบันเกษตรกร ผู้ผลิตข้าวกับสถาบันเกษตรกรอื่นๆ และผู้ประกอบกิจการ
ค้าข้าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการใช้ตลาดกลางผ่านระบบ E-Commerce และส่งเสริม ตลาดต่างประเทศ
ด้วยการสร้างพันธมิตรทางการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านมีการก าหนดราคาส่งออกข้าวสังข์หยดพัทลุงขั้นต่ า โดยการ
จัดตั้งองค์การร่วมระหว่างภาครัฐและผู้ส่งออกและให้มีศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องรวมอยู่ด้วย 
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การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ตลาดเก่าปากบาง (หมื่นหาญ 150 ปี) จังหวัดสิงห์บุรี 
 
COMMUNITY PARTICIPATION IN CONSERVATION OF OLD PAK PAK 
MARKET (MEUN HAN.150 YEARS) PROVINCE SINGBURI. 
 
 
ผู้วิจัย    ดร.ณัฐวัฒน์  สิริพรวุฒิ 
         สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาบริบทการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ตลาดเก่าปากบางหมื่น
หาญ 150 ปี จังหวัดสิงห์บุรี และปัญหาและอุปสรรคในการจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
อนุรักษ์ตลาดเก่าปากบางหมื่นหาญ 150 ปี จังหวัดสิงห์บุรี โดยใช้วิธีวิจัย เชิงคุณภาพเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
แบบเจาะลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการจ าแนกหมวดหมู่ตามประเด็น ตีความ และสร้างข้อสรุปแบบ อุปนัย น าเสนอ
ด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ กลุ่มตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูลเป็นชาวบ้านในพื้นที่ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน  

ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ตลาดเก่าปากบางหมื่นหาญ 150 ปี จังหวัด
สิงห์บุรี ที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน มีเอกลักษณ์ในการด ารงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม ยังขาดการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง และเป็นที่น่าเสียดายที่ตลาดปากบางซบเซาไปมาก ไม่
คึกคักเท่าอดีต ด้วยการคมนาคมทางบกที่สะดวกขึ้นกว่าทางน้ า แต่อย่างน้อยชุมชนแห่งนี้ยังคงมีร่องรอยของความ
เจริญในอดีตให้ได้เห็นกันจนถึงทุกวันนี้ จึงควรสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ชุมชนตลาดเก่าปากบาง 
ด้วยการการสร้างกลุ่มอนุรักษ์การส่งเสริมและการสร้างความร่วมมือจากชุมชน สถานศึกษา หน่วยงาน ภาครัฐและ
สถาบันทางศาสนา เป็นสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะและการแสดงความคิดเห็นว่า สามารถท าให้เกิดการมีส่วน
ร่วมและการอนุรักษ์ได้ 
   
ค าส าคัญ  : ส่วนร่วมของชุมชน, การอนุรักษ์, ตลาดเก่าปากบาง 
 
ABSTRACT 
 This research is aimed to study the level of the Community Participation in 
Conservation of Old Pak Pak market (Meun Han.150 Years) Province Sing buri. And Study 
of problems and obstacles in management and promotion of Community Participation in 
Conservation of Old Pak Pak market (Meun Han.150 Years) Province Sing buri.  

This qualitative research was use in-depthinterview to get herd information from the 
respondents and using content analysis to analyze the data. Local people who have the 
wisdom knowledge were the sample in this research Community Participation in 
Conservation of Old Pak Pak market (Menu Han.150 Years) Province Sing buri. It has been 
from the ancestors to the present. Unique in the traditional way of life and culture. In the 
past, activities were still lacking in community participation. The community also lacked 
the understanding of the lack of coordination. Effective cooperation between agencies. And 
unfortunately, the mouth market is sluggish. Not as vibrant as the past. With more 
convenient land transport than water. But at least this community still has traces of the past 
to see each other to this day. Should contribute to the Conservation of Old Pak Pak market 
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Community. By creating a conservation group, promoting and building partnerships with 
communities, schools, government agencies, and religious institutions. This is what the 
experts have to offer, and to comment. Can contribute to and contribute to conservation. 
   
Keyword : community involvement, conservation, Pak Bang market. 
 
บทน า 

จังหวัดสิงห์บุรี เป็นจังหวัดที่มีชุมชนที่มีผู้คนอาศัย มาตั้งแต่โบราณนับอายุได้หลายร้อยปี จ านวนมาก   
มีเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ส าคัญยิ่งในวรีกรรมผู้กล้าแห่งบางระจัน กว่าสองศตวรรษครึ่งล่วงมาแล้ว การหลอม
รวมเป็นปึกแผ่นแห่งความสามัคคีของชาวบ้านบางระจันอาจมีรากฐาน มาจากความศรัทธายึดมั่นในศาสนาและวัฒ
ธรรมอันเป็นที่กล่อมเกลาและยึดเหนี่ยวของผู้คนในอดีตมาช้านานนับร้อยพันปี ก่อเกิดเป็นประเพณีอันดีงามที่
หลากหลาย ซึ่งยังคงเห็นได้จากวิถีชีวิตชาวเมืองสิงห์ในปัจจุบัน  แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ
ประวัติศาสตร์และศาสนา อาทิ พระพุทธไสยาสน์ ในวิหารวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร พระพุทธสุวรรณมงคลมหา
มุณีในวัด พิกุลทอง หรือ สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงความสามัคคี ความรักชาติ ความกล้า
หาญ และเสียสละที่ค่ายบางระจัน หรือแม้กระทั่งแหล่งเตาเผาแม่น้ าน้อย สถานที่ผลิตภาชนะดินเผาที่ยิ่งใหญ่อัน
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญแห่งหนึ่งของประเทศ นอกจากนี้เสน่ห์ของความเป็นเมืองชนบท มีวิถีชีวิตแบบไทย 
โดยเฉพาะวิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ าน้อย ที่ชาวบ้านอาศัยอยู่อย่างเนืองแน่น ตลอดสองฝั่งล าน้ า นักท่องเที่ยวสามารถ
ล่องเรือชมความงามของแม่น้ าน้อยได้อย่างใกล้ชิดทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกมากมายให้เที่ยวชมและชิม
ผลไม้นานาชนิด พร้อมๆไปกับเรียนรู้การท าเกษตรอินทรีย์จากสวนของชาวบ้านและโครงการพระราชด าริต่าง  ๆ 
อย่างเช่นที่ "อ าเภอพรหมบุรี" ก็มีตลาดเก่าแก่อายุมากกว่า 150 ปีแฝงตัวอยู่ ชื่อว่า "ตลาดปากบาง” ตั้งอยู่ที่ต าบล
พรหมบุรี อ าเภอพรหมบุรี ต าบลพรหมบุรีเดิมชื่อบ้านปากบางหมื่นหาญ หรือต าบลหมื่นหาญ เกิ ดจากราษฎร
ช่วยกันลอกคลองจากริมแม่น้ าเจ้าพระยาผ่านทุ่งนาไปจรดบ้าน ต าบลบางงา อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ท าให้
เหมาะแก่การค้าขาย มีการปลูกห้องแถวเรียงรายไปตามริมบางตอนต้นน้ า จึงเรียกว่า ตลาดปากบาง และเปลี่ยนชื่อ
เป็นต าบลพรหมบุรี ราวพุทธศักราช 2485 ซึ่งแต่ก่อนเรียกบริเวณนี้กันว่า “บ้านปากบางหมื่นหาญ” ประกอบไป
ด้วยห้องแถวไม้โบราณนับ 100 ห้อง ตั้งอยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยา ลักษณะของตลาดปากบางมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม 
คาดว่าสมัยที่การคมนาคมทางน้ ายังเป็นเส้นทางหลักตลาดปากบางยังเจริญรุ่งเรือง ส่วนที่เจริญที่สุดของตัวตลาดคง
อยู่บริเวณที่ติดแม่น้ า เมื่อมีการตัดถนนเข้ามาแล้วทางส่วนท้าย ๆ ตลาด ตลาดจึงย้ายไปเจริญทางด้านนั้นแทน 
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใน "ตลาดปากบาง” ยังประกอบอาชีพค้าขายสืบต่อจากบรรพบุรุษมาถึงทกุวันนี ้ซึ่งส่วนใหญ่ขาย
อาหารและขนมพื้นบ้านจ านวนมากที่มีรสชาติอร่อย เช่น ผัดไทยปากบาง หมูทุบ ขนมเปี๊ยะโซ่วเม่งเฮง กุนเชียงปลา 
กุนเชียงหมู และกุนเชียงปลาเห็ดหอม ร้านสมประสงค์โอชา น้ าพริก ปลาส้ม โต๊ะเก้าอี้หรือเฟอร์นิเจอร์ที่ท ามาจาก
รากไม้ธรรมชาติทุกชนิด กระยาสารทแม่ทองสุก กระหรี่ปั๊บ ขนมสาลี่ เป็นต้น ซึ่งตลาดมีความเจริญงอกงามควบคู่
กับพรหมบุรีมานาน จึงควรค่าแก่การอนุรักษ์ดูแลรักษา โดยควรเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่น และประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดล้อม ปัจจุบันมีแค่
คณะกรรมการชุมชนตลาดที่มีบทบาทในการจัดการดูแล แต่ชุมชนยังขาดความรู้ด้านการอนุรักษ์การท่องเที่ยว 
โดยเฉพาะการจัดการภูมิทัศน์และการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์
การท่องเที่ยววัฒธรรม ต้องมีการร่วมมือจากประชาชน หน่วยงานในพื้นที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้ามามี
บทบาทในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
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 ดังนั้นการอนุรักษ์และรักษาคุณค่าของตลาดเก่าปากบางหมื่นหาญ 150 ปี จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อสืบทอด
เอกลักษณ์ของชุมชนชาติพันธุ์พื้นถิ่นเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเหมาะสม และสามารถตอบสนองต่อวิถีการ
ด ารงชีวิตของประชาชนในท้องถ่ินได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นเร่ืองรีบเร่งที่ควรศึกษาและแก้ไข เพื่อให้วัฒนธรรม
ท้องถิ่นมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงนับว่าเป็นประโยชน์ในกรณีที่ท าการศึกษา เพื่อ
ก่อให้เกิดองค์ความรู้และน าไปสู่รูปแบบการพัฒนารวมถึงการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน ซึ่งผู้วิจัยเองก็เกิดค าถามในใจว่าหาก
เวลาล่วงเลยไปนานเข้าแล้ว ชุมชนตลาดเก่าแก่ที่เป็นมรดกชิ้นสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เหล่านั้นจะยังคงเหลือ
ให้ลูกหลานได้ดู ได้ชมได้ศึกษาอีกหรือไม่ หากยังขาดความร่วมมือที่จะอนุรักษ์ของคนในท้องถ่ินเอง 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาบริบทการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ตลาดเก่าปากบาง (หมื่นหาญ 150 ปี) จังหวัด
สิงห์บุรี 

2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ตลาดเก่าปากบาง 
(หมื่นหาญ 150 ปี) จังหวัดสิงห์บุรี 
 
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

การจากการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชน ทั้งนี้ จากการศึกษาเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับการ 
วิเคราะหข์องผู้วิจัยในการก าหนด สามารถก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ได้ดังนี้ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 
มีขั้นตอนในการศึกษาดังนี้  

1. ศึกษาพื้นที่ที่จะด าเนินการเก็บข้อมูล โดย รวบรวมข้อมูลจากการส ารวจสภาพทั่วไปของพื้นที่ 
ประกอบกับการสังเกต การติดต่อประสานกับองค์กรบริหารส่วน ท้องถิ่น ในเรื่องการเก็บข้อมูล และนัดหมายกับ
กลุ่ม ตัวอย่างที่ท าการศึกษาไว้ล่วงหน้า  

2. การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน ผู้น าหมู่บ้านหรือผู้ที่มีส่วนส าคัญกับ 
แหล่งท่องเที่ยว และประชาชน เก่ียวกับบริบทของพื้นที่ที่ศึกษา ความคิดเห็น นโยบายต่าง ๆ การด าเนินกิจกรรมใน
พื้นที่ศึกษาในช่วงเวลาที่ผ่านมาและข้อเสนอแนะ  

4. การตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ ของข้อมูล น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลผล โดย
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างประชากรผู้ให้ ข้อมูลมาจัดกระท ากับข้อมูล (Data Processing) เร่ิมด้วยการ
จัดระบบข้อมูล แยกประเภทข้อมูล ตามประเด็นกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยและท าความเข้าใจกับความหลากหลาย
ตลอดจนความแตกต่างของ ข้อมูลที่รวบรวมมา จากนั้นวิเคราะห์จากเนื้อหาที่ได้ โดยผู้วิจัยได้จัดกระท ากับข้อมูล
พร้อม ๆ กันไป ตลอดระยะการด าเนินการวิจัย คือในแต่ละคร้ังหลังจากที่เก็บข้อมูลเสร็จแล้ว ผู้วิจัยจะบันทึกอย่าง 
ละเอียดจากข้อมูลที่ได้ในประเด็นต่าง ๆ ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้วิจัยน ามาจัดระบบข้อมูลแยก เป็นหมวดหมู่และ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่ออธิบายให้เข้าใจเกี่ยวกับบริบทชุมชน การอนุรักษ์
อย่างไรและมีสภาพปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง ที่มีผลต่อการอนุรักษ์ชุนชนตลาดเก่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยครั้งนี้และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล เชิงพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) 

5. สรุปผลการศึกษาและเสนอแนวทางทางการอนุรักษ์และพัฒนา 
  
ผล/สรุปผล 

ศึกษาการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ตลาดเก่าปากบาง(หมื่นหาญ 150 ปี) จังหวัดสิงห์บุรีใน
การวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ จากการพูดคุยกับผู้น าชุมชน กรรมการชุมชน
และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับความคิดเห็นและมุมมองต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ตลาดเก่าปากบาง
(หมื่นหาญ 150 ปี) จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อพัฒนาให้ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อไป  

1. บริบทหรือสิ่งแวดล้อม (Context) 
บริบทชุมชนอ าเภอพรหมบุรี เป็นเมืองเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งแต่ครั้งสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 มี

ฐานะ เป็นหัวเมืองชั้นใน สร้างขึ้นเมื่อใดไม่มีหลักฐานปรากฏ แต่สันนิษฐานกันว่าเป็น เมืองที่พระเจ้าพรหม (พระ
เจ้าศรีธรรมไตรปิฎก) ผู้ครองเมืองชัยปราการ(ฝาง) โปรดให้สร้างขึ้น ให้ชื่อว่า “เมืองพรหมบุรี” และมีฐานะเป็น
เมืองตลอดมา กระทั่งถูกยุบรวมเป็นส่วนหนึ่งของมณฑลกรุงเก่า (มณฑลอยุธยา) ในสมัยรัชกาลที่ 5 และในปีพ.ศ. 
2439 กลายเป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดสิงห์บุรี มีพื้นท่ีการปกครองประมาณ 82 ตร.กม. แบ่งการปกครองออกเป็น 
7 ต าบล 42 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 24,451 คน  

ด้วยความเป็นชุมชนโบราณ ท าให้พรหมบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายทั้งวัดวาอาราม ย่านตลาดเก่า 
รวมถึงสถานที่ส าคัญเมื่อครั้งประเทศเกิดศึกสงคราม มีตลาดเก่าแก่อายุมากกว่า 150 ปีแฝงตัวอยู่ ถิ่นฐานหมู่บ้าน
เก่าแก่ ชุมชนคนไทยเชื้อสายจีน แหล่งค้าขายส าคัญเมื่อครั้งอดีต ชื่อว่า "ตลาดปากบาง” เดิมชื่อบ้านปากบางหมื่น
หาญ หรือต าบลหมื่นหาญ เกิดจากราษฎร์ช่วยกันลอกคลองจากริมแม่น้ าเจ้าพระยาผ่านทุ่งนาไปจรดบ้านต าบลบาง
งา อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ท าให้เหมาะแก่การค้าขาย มีการปลูกห้องแถวเรียงรายไปตามริมบางตอนต้นน้ า       
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จึงเรียกว่าตลาดปากบาง และเปลี่ยนชื่อเป็นต าบลพรหมบุรี ราวพุทธศักราช 2485 ซึ่งแต่ก่อนเรียกบริเวณนี้กันว่า 
“บ้านปากบางหมื่นหาญ” เป็นชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยา เป็นเรือนห้องแถวไม้แบบโบราณนับ 200 ห้อง มา
จนถึงปัจจุบัน 

ลักษณะของตลาดปากบางมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม อยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยา ฝั่งตะวันออก อยู่ ใต้ตัวจังหวัด
ประมาณ 10 กิโลเมตรการเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข 32 สายเอเชีย มุ่งหน้าสู่อ าเภอพรหมบุรี แล้วเลี้ยวซ้ายที่ 
"หลัก กม. 81" มีป้ายบอกทางไปตลาดปากบางชัดเจน เลี้ยวซ้ายเข้าสาย 3033 ไปนิดเดียวไม่ถึง 200 เมตร 
หลังจากที่ข้ามสะพานข้ามคลองส่งน้ าไปแล้วก็จะเข้าเขตตลาดปากบาง  

สภาพเศรษฐกิจและสังคม สมัยก่อนการคมนาคมทางน้ ายังเป็นเส้นทางหลักตลาดปากบางยัง
เจริญรุ่งเรือง ส่วนที่เจริญที่สุดของตัวตลาดคงอยู่บริเวณที่ติดแม่น้ า เพราะตลาดแห่งนี้เดิมเป็นตลาดพักเรือและเป็น
ท่าเรือในการขนส่งสินค้าระหว่างลพบุรีกับสิงห์บุรี ระหว่างสิงห์บุรีกับนครสวรรค์ เมื่อก่อนตลาดแห่งนี้มีผู้คน
มากมายมาจับจ่ายซื้อของ ไม่ว่าจะเป็นคนในพื้นที่ที่มีบ้านเรือนอยู่ละแวกใกล้เคียง เนื่องจากเมื่อในอดีตยังไม่มีการ
สร้างสะพานข้ามฝากท าให้ผู้คนที่จะสัญจรไปยังตัวเมืองสิงห์บุรีนั้นไปได้ล าบาก จึงใช้วิธีนั่งเรือข้ามฝากมาจับจ่ายซื้อ
ของที่บริเวณตลาดปากบางแทน ยังไม่เพียงแค่นั้นยังมีลูกค้าขาจรที่เดินทางมากับเรือสินค้าแวะเวียนมาพักเรือและ
จับจ่ายซื้อของที่ตลาดแห่งนี้เป็นประจ า” จึงเป็นแหล่งธุรกิจการค้าขายที่ส าคัญของจังหวัดสิงห์บุรี แต่ปัจจุบันเมืองมี
การขยายการขยายตัวจึงขยับจากคลองไปถนน การใช้เรือน้อยลง หันไปใช้รถยนต์มากขึ้น การค้าขายจึงย้ายออก
จากชุมชนไปอยู่นอกชุมชนมากข้ึน 

สภาพวัฒนธรรมและวิถีชีวิต มีลักษณะเป็นสังคมเครือญาติ มีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ใน
รูปแบบของวัฒนธรรมชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบทอดตั้งแต่บรรพบุรุษ สภาพบ้านเรือนอยู่
รวมกันเป็นชุมชน ผสมผสานกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบเรียบง่ายของคนในชุมชนวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใน 
"ตลาดปากบาง” ประกอบอาชีพค้าขายสืบต่อจากบรรพบุรุษมาถึงทุกวันนี้ ซึ่งส่วนใหญ่ขายอาหารและขนมพื้นบ้าน
จ านวนมากที่มีรสชาติอร่อย เช่น ผัดไทยปากบาง หมูทุบ ขนมเปี๊ยะโซ่วเม่งเฮง กุนเชียงปลา กุนเชียงหมู และ
กุนเชียงปลาเห็ดหอม ร้านสมประสงค์โอชา น้ าพริก ปลาส้ม โต๊ะเก้าอี้หรือเฟอร์นิเจอร์ที่ท ามาจากรากไม้ธรรมชาติ
ทุกชนิด กระยาสารทแม่ทองสุก กระหร่ีปั๊บ ขนมสาลี่ เป็นต้น  

นอกจากนี้แล้วชุมชนตลาดปากบาง จะมีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด เพราะตลาดปากบาง 
ยังมีร่องรอยของความเจริญรุ่งเรืองในสมัยนั้นยังคงปรากฏเด่นชัดอยู่ มีร้านกาแฟ “แป๊ะธง” บริเวณท่าเรือ มีศาล
หลวงพ่อหินพระศักดิ์สิทธิ์ประจ าตลาด ที่ยังคงสภาพให้เห็นอยู่ถึงแม้จะมีการปรับปรุงเปลี่ ยนแปลงไปบ้างก็ตาม 
และมีความเด่นของฝีมืออาหารทั้งคาวหวานของชาวบ้านในชุมชน และกลิ่นอายความคลาสสิกของอาคารบ้านเรือน
และบรรยากาศเก่าๆ มาถ่ายรูปวิถีชีวิตชาวชุมชน ซึ่งการที่มีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในชุมชน จึงก่อให้เกิดความ
ร่วมมือของคนในชุมชนในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในชุมชนไว้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้
สัมผัสกับวิถีชีวิตดังเดิม เพื่อ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ จ.สิงห์บุรี  

2. ปัจจัยน าเข้า (Input)  
ศึกษาบริบทการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ตลาดเก่าปากบาง (หมื่นหาญ 150 ปี) จากการ

สัมภาษณ์ทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ จากการพูดคุยกับผู้น าชุมชน กรรมการชุมชนและประชาชนทั่วไป
เกี่ยวกับความคิดเห็นและมุมมองต่อบริบทการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ตลาดเก่าปากบาง (หมื่นหาญ 150 ปี) 
จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อพัฒนาให้ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อไป พบว่า 
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1) ด้านทรัพยากร (Resources) ประชาชนในชุมชน ส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะให้มีการจัดการพัฒนา
ในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมในการอนุรักษ์ตลาดเก่าปากบาง (หม่ืนหาญ 150 ปี) แต่ที่ผ่านมาการร่วมมือหรือ
การมีส่วนร่วมของชุมชน ค่อนข้างน้อย เนื่องจากชุมชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
ชุมชนไม่พัฒนาจุดเด่นและของดีในชุมชน คนภายนอกยังไม่ค่อยรู้จักชุมชนเท่าที่ควร รวมทั้ง อาคารบ้านเรือนและ
ท่าเรือบางส่วนยังมีสภาพทรุดโทรม   

2) ด้านข้อมูล พบว่า ประชาชนในพื้นที่ได้รับ ข้อมูลที่ไม่เพียงพอต่อกระบวนการตัดสินใจ อีกทั้ง
ประชาชนบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล ประชาชนไม่ค่อยได้เข้าร่วมประชุมหารือต่างๆและภาครัฐมีการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือโครงการนั้น ๆ ใน ระดับต่ า หรือแทบไม่มีส่วนร่วมเลย ส่วน
ใหญ่เป็นในลักษณะที่รัฐเป็นผู้ริเร่ิม และตัดสินใจให้มีกิจกรรม หรือโครงการพัฒนาขึ้น แล้วจึงแจ้งให้ประชาชนทราบ
ในภายหลัง 

3) ด้านกิจกรรม ซึ่งผ่านมา มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆภายในชุมชน ยังไม่ได้รับความสนใจมาก
เท่าที่ควร จากสมาชิกรุ่นหลังของชุมชน หรือแม้กระทั่งการร่วมมือร่วมแรงจากหน่วยงานภาครัฐ เทศบาล ส่วนหนึ่ง
อาจ มาจากการที่โครงการอยู่ในขั้นเริ่มต้นพัฒนา จึงเป็นที่รู้ในวงก าจัด รวมทั้งกิจกรรมที่อาจดูเป็นไม่น่าสนใจ จึงไม่
ดึงดูดให้คนส่วนใหญ่เข้ามาร่วมกิจกรรม 

4) การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชนควรท าก่อนด าเนิน กระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความ
เข้าใจร่วมกันเก่ียวกับ ข้อมูลพื้นฐาน และข้อห่วงกังวลเบื้องต้นของคนในชุมชน 

3. กระบวนการ (Process)  
การเริ่มต้นจากการประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจน เป็นสิ่งส าคัญที่จะท า ให้การมีส่วนร่วมของชุมชนมี

ประสิทธิภาพนั้น ได้แก่การได้รับข้อมูล ข่าวสารอย่างเพียงพอ เพื่อให้ประชาชนมีข้อมูลเกี่ยวกับทางเลื อกและ
ผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจตามไว้ให้ ประกอบการตัดสินใจได้และการเปิดโอกาสให้ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียจาก
นโยบาย กิจกรรมและโครงการพัฒนาสามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหา น าไปสู่
กระบวนการสร้างฉันทามติ(Consensus Building) เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด และได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย 
ชุมชนยังขาดผู้ที่มีความรู้โดยตรงด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แม้คณะกรรมการชุมชนหลายคนจะเชื่อมั่นในแนวคิด แต่
ก็ยอมรับว่ายังไม่มีความเข้าใจมากพอที่จะสร้างวิธีที่เหมาะสมกับปัจจุบัน จึงต้องการผู้เชี่ยวชาญมาให้ค าแนะน าเพื่อ
หาหนทางต่อยอดอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเป็นการอบรมท าความเข้าใจกับชาวบ้านในชุมชนด้วย 

4. ผลผลิต (Product)  
การศึกษาด้านผลผลิต (Product) เพื่อให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น 

ภาครัฐควรประชาสัมพันธ์และให้ความรู้กับประชาชน  เพื่อให้กระตุ้นให้ประชาชนค านึงถึงความส าคัญของการมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ตลาดเก่าปากบางในพื้นที่ที่ตนอาศัยอยู่ รวมถึงเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลที่
รณรงค์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เนื่องจาก
ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้ต่ าจึงสนใจที่จะท ามาหากินมากกว่าสนใจสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบๆ ตัว หรือบางส่วน
อาจจะมองว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องจัดสภาพแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่ 

ดังนั้น เทศบาลควรลงพื้นที่ท ากิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และพยายามโน้มน้าว
จิตใจประชาชนในพื้นที่ให้มองเห็นถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ชุมชน และควรสนับสนุนทุนในการพัฒนาควรได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากส่วนกลาง เพื่อครอบคลุมถึงงานอนุรักษ์บ้านเรือน และเจ้าของบ้านแต่ละหลังก็ไม่ได้มีความ
พร้อมที่จะท าการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพที่อยู่อาศัย ทางคณะกรรมการชุมชนพอจะท าได้ก็คือ การสร้างกิจกรรมที่เปิด
โอกาสให้คนภายนอกเข้ามา ท าให้คนในชุมชนมองเห็นความเป็นไปได้และสนใจที่จะลงทุนเพื่อสร้างโอกาสใหม่ด้วย 
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5. ผลกระทบ (Impact)  
การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ตลาดเก่าปากบาง(หมื่นหาญ 150 ปี) จังหวัดสิงห์บุรี 

สามารถสรุปเป็นประเด็นได ้ดังนี้ 1) การลด/แก้ไขความขัดแย้งในชุมชน การได้รับผลประโยชน์ที่แตกต่างกันของแต่
ละกลุ่มคนในพื้นที่มีผลต่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้น และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจะสามารถลด/แก้ไข
ความขัดแย้งในพื้นที่ได้ จะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจของทั้งสองฝ่ายบนพื้นฐานของเหตุผล และความเพียงพอ
ของข้อมูล 2) ความเชื่อมั่นของประชาชนและชุมชน ความไม่เชื่อมั่นของประชาชน ส่วนใหญ่เกิดจากความไม่ชัดเจน
ของข้อมูล งบประมาณ และความเป็นมืออาชีพ ของกลุ่มผู้น าชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจสื่อสาร ให้
ประชาชนไม่ครบถ้วนหรือมีเร่ืองของผลประโยชน์และอคติส่วนบุคคลเข้ามาเก่ียวข้อง 
 
อภิปรายผล 

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ตลาดเก่าปากบาง (หมื่นหาญ 150 ปี) จากการสัมภาษณ์ผู้ที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านภูมิปัญญาชาวบ้านในแต่ละ ด้านในเรื่องของการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการ
อนุรักษ์ชุมชนในตลาดเก่าปากบาง (หมื่นหาญ 150 ปี) พบว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านปราชญ์ชาวบ้าน และประชาชนใน
ชุมชนแต่ละด้าน ได้เสนอแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมไว้หลายประการณ์ สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้  

ด้านบริบทชุมชน จึงสรุปได้ว่า ภาครัฐควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นและการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน เพื่อให้เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย โดยควรให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของคนในชุมชน ตามกฎหมายและท าตามกระแสสังคมเชิง
นโยบายเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงาน ปัจจุบันภาครัฐจึงใส่ใจภาคประชาชนมากขึ้น โดยมี
การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นมากข้ึน แต่ก็ยังไม่เปิดโอกาส ให้ภาค
ประชาสังคมสามารถเข้าถึงระดับขั้นการสร้างความร่วมมือ หรือการร่วมตัดสินใจ โดยมีกฎหมายหรือกฎเกณฑ์
รองรับอย่างเหมาะสม 

ด้านของปัจจัยน าเข้า จึงสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของชุมในการอนุรักษ์ตลาดเก่าปากบาง ที่จะประสบ
ความส าเร็จต้องอาศัยปัจจัยด้านงบประมาณ ที่เพียงพอ และบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์สามารถ สื่อสาร
ข้อมูลท าความเข้าใจให้ชาวชุมชนในพื้นที่สามารถเข้าใจได้ ที่ส าคัญการสื่อสารควรเป็นแบบสองทาง มีขอบเขตที่กว้าง
ขึ้น มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในชุมชน เปิดโอกาสให้มีการวางแผนร่วมกันในการเตรียมหรือการด าเนิน
กิจกรรม โดยเฉพาะความคิดเห็นที่น าไปสู่การลดผลกระทบที่อาจเกิดจากการด า เนินกิจกรรมหรือการลดปัญหาความ
ขัดแย้ง เหมาะส าหรับการพิจารณาประเด็นที่มีความยุ่งยากซับซ้อน หรือมีข้อโต้แย้งมาก อย่างไรก็ตาม ผู้มีอ านาจ
ตัดสินใจยังคง อ านาจการตัดสินใจขั้นสุดท้าย วิธีการมีส่วนร่วม เช่น การประชุมวางแผนแบบมีส่วนร่วม กลุ่มที่ปรึกษา 

ด้านกระบวนการ จึงสรุปได้ว่า  
ผู้น าการมีผู้น าชุมชนที่วิสัยทัศน์ที่ดี มองการไกลจะเป็นผลดีต่อการด าเนินงานในลักษณะ ที่เป็น ส่วนร่วม

และสิ่งที่ถือเป็นปัจจัยส าคัญของผู้น าชุมชนจะต้องเป็นคนที่จะเข้ามาอาสารเพื่อส่วนรวม อย่างแท้จริง จึงจะท าให้
ชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และชุมชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง 

วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน การฝืนฟูกศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์
สิ่งที่ดีงามแล้ว ในทางกลับกันการน าศิลปวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆของชุมชนเป็นสร้างความสามัคคีของประชาชน
ในชุมชน ซึ่งหากมองถึงระยะยาว จะส่งผลต่อการด าเนินงานอนุรักษ์พัฒนาของชุมชนนั้นประสบส าเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้น 
เพราะประชาชนในชุมชนมีความสามัคคี และพร้อมที่จะเข้าร่วมขับเคลื่อนการด าเนินของชุมชนให้ประสบส าเร็จได้
ในอนาคตต่อไป 
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ทุนทางสังคม ทุนทางสังคมของชุมชน นับว่านับเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการขับเคลื่อนงานให้เกิดความส าเร็จ
ต่อการด าเนินงานในชุมชน  

การสร้างแรงจูงใจ การใช้จิตวิทยาในการที่จะจักจูงใจชาวชุมชนมาท ากิจกรรม มิเช่นนั้นอาจจะก่อให้เกิด
ความแตกแยกระหว่างชาวชุมชนกันเอง และการสร้างความน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะด้าน การบริหารงบประมาณหรือ
ผลประโยชน์เป็นสิ่งส าคัญที่ต้องมีการจัดการให้ดีมีความโปร่งใส และผู้น าชุมชนห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ ยวท าได้แค่
ตรวจสอบการใช้งบให้ถูกต้องด้วยความเป็นธรรม ประชาชนจะมีความไว้วางใจที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมของชุมชนได้ 

ด้านผลกระทบ สรุปได้ว่า 
การมีส่วนร่วมของประชาชน ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการด าเนินงานตั้งแต่เริ่มจน

สิ้นสุดการด าเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นการร่วมก าหนดปัญหา วางแผนตัดสินใจ ติดตามประเมินผล และร่วมรับ
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น  เพื่อพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการของคนในชุมชน 

• สร้างความตระหนักรู้และภาคภูมิใจใน มรดกวัฒนธรรมของชาวชุมชน  
• ปรับปรุงภาพลักษณ์และสร้างแบรนด์ ให้กับย่าน ซึ่งส่งผลดีต่อการดึงดูด ทรัพยากรตลอดจนกิจกรรม

ทาง เศรษฐกิจและสังคมกลับเข้าสู่ย่าน  
• สร้างโอกาสให้เกิดการร่วมมือระหว่าง ชุมชนต่างศาสนาและระหว่างสถาบันอัน เป็นรากฐานของ 

ชุมชน ได้แก่ วัด-บ้านโรงเรียน ซึ่งเป็นการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ และสั่งสมทุนทางสังคม  
• สร้างโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างองค์กรในชุมชนและนอกชุมชน ซึ่งเป็นการสร้างเสริม

ศักยภาพของชุมชน  
• กระตุ้นให้เกิดการหารือในประเด็น สาธารณะที่จะน า ไปสู่การพัฒนาชุมชนใน มิติอื่นๆ ทั้งกายภาพ 

เศรษฐกิจและสังคม 
สภาพปัญหาปัจจุบัน 

จากการสัมภาษณ์ชุมชน พบว่าทั้งด้านข้อมูลทางกายภาพและข้อมูลทางสังคมร่วมกัน ท าให้ทราบถึง
ปัญหา อุปสรรค ด้านต่างๆ ของชุมชน พบว่า ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมมากนัก อาจจะเป็น
สาเหตุความไม่ชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือประชาชนไม่มีเวลาในการเข้ามามีส่วนร่วม แต่ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าปัญหา
ของชุมชนยังมีอีกมากมายที่ยังไม่ได้แก้ไขปรับปรุง เช่น การรักษาอาคารบ้านเรือน การรักษาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่
ในชุมชน ขาดการปลูกฝั่งบุคคลในด้านการอนุรักษ์ ขาดผู้น าความคิด ขาดการประชาสัมพันธ์ ขาดแคลน
งบประมาณในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพที่อยู่อาศัย การปรับภูมิทัศน์ของตลาดให้
ทันสมัย และยังคงความเป็นเอกลักษณ์ไว้ และความคัดแย้งระหว่างผู้น ากับชุมชน คนในชุมชนกันเองไม่ค่อยให้
ความร่วมมือ เทศบาลไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการ วางแผน ผู้มีส่วนร่วมส่วนใหญ่เป็นสมาชิก 
เทศบาลและข้าราชการท้องถิ่น จึงยากแก่การพัฒนาอนุรักษ์ ซึ่งปัจจุบันตลาดปากบางซบเซาไปมาก ไม่คึกคักเท่า
อดีตด้วยการคมนาคมทางบกที่สะดวกข้ึนกว่าทางน้ าน่าเสียดายที่ความมั่นคั่งของย่านการค้าเดิมนี้ ปัจจุบันก็มีสภาพ
บ้านเรือนที่เสื่อมโทรม ลักษณะสิ่งปลูกสร้างเป็นเรือนแถวไม้ 2 ชั้น สายไฟฟ้าที่เก่าเป็นอันตรายสุ่มเสี่ยงต่อการเกิด
ไฟไหม้ ควรจะมีผู้เก่ียวข้องมาดูแลปัญหาดังกล่าว 
แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ชุมชนในตลาดเก่าปากบาง (หมื่นหาญ 150 ปี)  

1. การตั้งกลุ่มหรือองค์กรชุมชน การร่วมแรงร่วมใจภายในชุมชน เกิดความตระหนัก เห็นถึงความส าคัญ 
ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นกลุ่มอนุรักษ์ชุมชนของตลาดเก่าปากบาง (หมื่นหาญ 150 ปี) 
โดยชาวบ้านมองว่าหากเกิดการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มการอนุรักษ์ขึ้น จะท า ให้สามารถอนุรักษ์และสร้างความมั่นคง
ให้กับชุมชนได้ดี  
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2. การสร้างความร่วมมือจากภาครัฐ เช่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.) โรงเรียนและสภาบันทาง
ศาสนา (วัด) กับชุมชนและท้องถิ่น ในการร่วมกับอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านในทุกๆด้าน เช่นด้านพิธีกรรมทาง
ศาสนา ต้องอาศัยความรวมมือ จากโรงเรียน วัด และ หน่วยงานภาครัฐโดยชาวบา้นผู้เชี่ยวชาญมองว่า หากต้องการ
ให้เด็กรุ่นใหม่รู้ถึงพิธีการทางศาสนาต้อง ปลูกฝังตั้งแต่เด็ก ๆ หมั่นฝึกเด็กนักเรียนเข้าวัดฟังธรรมในวันส าคัญทาง
ศาสนา โดยหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่มีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมเหล่านี้หรือคอยให้การสนับสนุนนั้นเอง  

3. การมีส่วนร่วมจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ในการที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดหรือร่วมกัน
อนุรักษ์ โดยมองว่าหากผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่แต่ละด้านช่วยกัน ถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองมีความสามารถ ก็ถือได้ว่าคน
เหล่านี้ได้มีส่วนร่วมให้การถ่ายทอดภูมิปัญญารวมทั้ง เป็นผู้ที่ช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาไว้ 

4. การสร้างความตระหนักรู้ คือการช่วยประชาสัมพันธ์ สื่อที่เผยแพร่นั้น ควรมีหลากหลายช่อง เช่น ทาง
สื่อออนไลน์ ทีวี หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ใบปลิว ป้ายติดประกาศ/ป้ายโฆษณา เน้นมีการรับข้อมูลข่าวสารด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และที่ส าคัญด้วยเสน่ห์ความเก่าแก่ของอาคารบ้านเรือน ความมีชื่อเสียงในการประกอบอาหาร
คาวหวานของคนแถวนี้ และจากความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อหิน ตลาดแห่งนี้จะเป็นที่สนใจเหมาะแก่การอนุรักษ์ 
เรียนรู้  

5.การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว อาทิ ได้มีการเข้าร่วม
กิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดหรือตกแต่งชุมชนให้มีความสวยงาม และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย จัด
กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน จัดกิจกรรมตามประเพณีต่างๆ เพื่อเป็นกาสร้างรายได้ให้ชุมชน จากการให้เช่าพื้นที่
ภายในบริเวณตลาดเก่าปากบาง(หม่ืนหาญ 150 ปี) มีร้านค้าร้านอาหาร ร้านขายของฝากของที่ระลึกมีการออกแบบ
ให้ความเห็นเก่ียวกับการจัดให้มี สถานที่เพื่อนั่งพักผ่อนภายในตลาดเก่าปากบาง(หม่ืนหาญ 150 ปี)ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของรุ่งวิทย์ ตรีกุล(2558) ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมของชุมชนบึงพลาญชัยในการจัดการการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนในชุมชนบึงพลาญชัย มีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ทั้งในด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการปฏิบัติการการร่วมรับผลประโยชน์และ
การติดตามตรวจสอบ มีความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้านการท่องเที่ยวที่มีความต่อเนื่อง มีคุณภาพ 
และมีความสมดุล โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกด้านและมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ใน
ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ด้านการร่วมรับผลประโยชน์และด้านการติดตามตรวจสอบ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งน้ี 

1. ตลาดเก่าปากบางหมื่นหาญ 150 ปี จังหวัดสิงห์บุรี ควรสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับยุทธศาสตร์หลักใน
การแสดงบทบาทในการบ ารุงรักษาศิลปะ ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยระดมความคิดเห็นจากภาคส่วน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ใช้กลไกที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน เช่น สภาวัฒนธรรม ในระดับต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์และสนับสนุน
ทรัพยากรในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

2. ตลาดเก่าปากบางหมื่นหาญ 150 ปี จังหวัดสิงห์บุรี ควรริเริ่มแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับการบ ารุงรักษาศิลปะ ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ได้รับการยอมรับจากชุมชนทุกฝ่าย ซึ่งจะส่งผลให้
เกิดความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนต่อไป 

3. ตลาดเก่าปากบางหมื่นหาญ 150 ปี จังหวัดสิงห์บุรี ควรเร่งหาจุดร่วมและรูปแบบความร่วมมือ หรือ
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการบ ารุงรักษาศิลปะ ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นไปอย่างยั่งยืน โดย
ชุมชน ประชาชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับประโยชน์อย่างสมเหตุสมผล ในลักษณะเก้ือประโยชน์ซึ่งกันและกัน 
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4. ผู้น าเขตพื้นที่ตลาดเก่าปากบาง หมื่นหาญ 150 ปี จังหวัดสิงห์บุรีควรท าการศึกษาความเป็นไปได้ใน
การชูประเด็น “การบ ารุงรักษาศิลปะภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่น” มาใช้ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง           
โดยเพิ่มสัดส่วนความส าคัญให้มากข้ึนกว่าเดิม โดยลดความส าคัญนโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานลงให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสมตามความจ าเป็นและปัญหาที่แท้จริงของชุมชน 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาบทบาทของตลาดเก่าปากบางหมื่นหาญ 150 ปี จังหวัดสิงห์บุรี กับการบ ารุงรักษาศิลปะ 
ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่นในเขตพื้นที่อื่นของจังหวัดสิงห์บุรีให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้ได้ข้อมูลมาจัดท า
เป็นฐานข้อมูล และก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา บ ารุงรักษาศิลปะ ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

2. ควรศึกษาแนวทาง และความเป็นไปได้ของการพัฒนาในการบ ารุงรักษาศิลปะ ภูมิปัญญา และ
วัฒนธรรมท้องถิ่นตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) โดยศึกษาพื้นที่ในระดับประเทศ          
ในลักษณะกรณีศึกษาเฉพาะศิลปะ ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีความโดดเด่น 
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การประเมินคุณภาพการใหบ้ริการของส านักงานที่ดินจังหวัดจันทบุร ี
 
FACTORS AFFECTING THE STRENGTH OF TAMBON ADMINISTRATIVE 
GEAR CHANTHABURI. 

 
ผู้วิจัย     ดร.สรศักดิ์  สร้อยสนธิ ์
    สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
  
บทคัดย่อ 

การวิจัยเร่ือง การประเมินคุณภาพการให้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรีมีลักษณะเป็นการวิจัย
เชิงปริมาณ เพื่อใช้ประกอบการศึกษาและเพื่อจะได้ทราบถึงจุดเดน จุดด้อย ข้อบกพร่องที่ควรพัฒนาปรับปรุง 
เพื่อให้เกิดการให้บริการและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อทางส านักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรีที่ดียิ่งขึ้นได้โดยมีวัตถุประสงค์     
3 ประการ คือ 1)  เพื่อศึกษาผลการด าเนินงานการให้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี 2) เพื่อศึกษาปัจจัย
ที่มีผลต่อผลการด าเนินงานการให้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี และ 3) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค
ในการให้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี กลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยครั้งนี้มาจากประชาชนผู้มารับ
บริการของส านักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี จ านวน 360 ราย  

ผลการวิจัยพบว่าจากการศึกษาผลการประเมินคุณภาพการให้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี 
โดยดัดแปลงจากแนวคิดการให้บริการประชาชนจ านวน 10 ด้าน ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพ ด้านคุณภาพ ด้านความ
ทั่วถึง ด้านความเสมอภาค ด้านความเป็นธรรม ด้านสนองตอบความต้องการ ด้านสนองตอบความพึงพอใจ           
ด้านความต่อเนื่อง ด้านความสะดวกสบายและด้านความพร้อมให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ผลการ
เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการให้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี โดยจ าแนก เพศ พบว่า            
ไม่แตกต่างกัน ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการประเมินคุณภาพการให้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี 
จ าแนกตามอาชีพและการศึกษา โดยภาพรวม  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพและการศึกษาต่างกันมีการ
ประเมินคุณภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
ค าส าคัญ : คุณภาพการให้บริการ / การประเมินการให้บริการ / การให้บริการ 
 
Abstract 

Research Evaluation of service quality of Chanthaburi Land Office is quantitative 
research. To use the study and to know the point of defect, defects should improve. The 
purpose of the study was to study the performance of the Chanthaburi Land Office. 2) To 
study the factors affecting the operation of the Chanthaburi Land Office. 3) To study the 
problems and obstacles in the service of the office of Chanthaburi Province. Significant soil 
Chanthaburi The sample of this research was 360 people from the Chanthaburi Land Office. 
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The results of the study revealed that the results of the evaluation of service quality 
of Chanthaburi Land Office The adaptation of the concept of public service in 10 aspects: 
efficiency, quality, thoroughness. Equality Fairness Response to the demand. The 
satisfaction response. Continuity Convenience and availability. The overall level was 
moderate. The results of the evaluation of the service quality of the Chanthaburi Land 
Office by gender were not significantly different. Comparison of mean values of service 
quality assessment of Chanthaburi Provincial Land Office. In terms of occupation and 
education, it was found that respondents with different occupations and education had 
different qualitative assessment at the 0.05 level. 
 
Key Word (s) : Quality of Service / Assessment of Service / Service 
 
บทน า 

ส านักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรีเป็นหน่วยงานราชการที่ต้องการให้พัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพการ
ให้บริการประชาชนที่ดี โดยมีระบบบริหารและการจัดการที่ดี อ านวยประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมส่วนรวม สม
ดังเจตนารมณ์ และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ก าหนดให้รัฐต้องจัดระบบงานราชการ และ
งานของรัฐอย่างอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยส านักงานที่ดินจังหวัด
จันทบุรี มีหน้าที่ความรับผิดชอบด าเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน พระราชบัญญัติอาคารชุด ประกาศคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ 286 ว่าด้วยการจัดสรรควบคุมที่ดินพระราชบัญญัติว่าด้วยช่างรังวัดเอกชนรับผิดชอบในการควบคุม
และคุ้นครองที่ดินของรัฐการจัดที่ดิน การจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน 
หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด และหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง ,การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การรังวัดที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน การแผนที่ส าหรับที่ดิน การ
พิสูจน์สอบสวนการท าประโยชน์ในที่ดิน การประเมินราคาทรัพย์สินการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากรและ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือท าธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ก ากับดูแลและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานที่ดินจังหวัดสาขาส านักงานที่ดินอ าเภอและกิ่งอ าเภอและปฏิบัติงานร่วมกัน
หรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย การแบ่งงานในส านักงานที่ดิน
จังหวัดจันทบุรี แบ่งงานภายในออกเป็น 4 ฝ่าย 1 กลุ่มงาน ประกอบด้วย 1) ฝ่ายอ านวยการ มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการอ านวยการบริหารราชการของส านักงานที่ดินจังหวัด สาขา อ าเภอ และกิ่งอ าเภอ เกี่ยวกับงาน
ธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคลและอาคารสถานที่ของส านักงานที่ดิน งานการเงินและการบัญชี งาน
งบประมาณ งานวัสดุครุภัณฑ์ งานประชุม งานประชาสัมพันธ์ ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานอื่น โดยจัดให้มี
งานด้านบริการทั่วไป และด้านการเงินการบัญชี  ดังนี้ 2) กลุ่มงานวิชาการที่ดิน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
เก่ียวกับการควบคุม ดูแล รักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน การขออนุญาตเข้าท า
ประโยชน์ การจัดหาผลประโยชน์ การขอสัมปทานในที่ดินของรัฐ การออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง การจัดที่ดิน
เพื่อประชาชน การก าหนดสิทธิในที่ดิน การขอให้ได้มาซึ่งที่ดินเพื่อการศาสนา คนต่างด้าว และนิติบุคคลบาง
ประเภท การแก้ไขหรือเพิกถอนการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน การจดทะเบียนหรือจดแจ้งเอกสารรายการจด
ทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ที่กระท าไปโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิจารณากรณีราษฎรขอหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดินเกิน 50 ไร่ ให้ค าปรึกษา ตอบปัญหา ข้อหารือเกี่ยวกับปัญหากฎหมาย ปัญหาทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับ งานด้านต่าง ๆ ที่อยู่ในอ านาจของส านักงานที่ดินจังหวัด สาขา อ าเภอ และกิ่งอ าเภอ พิจารณาเรื่อง
ร้องเรียนที่เกิดขึ้นเก่ียวกับงานในหน้าที่ของส านักงานที่ดินจังหวัด สาขา อ าเภอ และ กิ่งอ าเภอ วางแผนและติดตาม
ประเมินผลการตรวจราชการของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ประสานงานและเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการ
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ต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมที่ดิน 3) ฝ่ายทะเบียน มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพิจารณา
และด าเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การจดทะเบียนอาคารชุด การประเมินราคา
ทรัพย์สิน การค้าที่ดิน การจัดสรรที่ดิน การควบคุม การจัดเก็บ และรักษาเอกสารทางทะเบียนที่ดิน ทะเบียนอาคาร
และโรงเรือน ตลอดจนด าเนินการตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 3 งาน คือ งานทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรม งานทะเบียนที่ดิน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุม จัดเก็บ และรักษาเอกสารทางทะเบียนที่ดิน 
ทะเบียนอาคารและโรงเรือน พิจารณาค าขอตรวจหลักฐานทางทะเบียนตรวจสาระบบ ขอแก้ชื่อตัว สกุล ขอคัดและ
รับรองเอกสาร จัดท าบัญชีอายัด และตรวจอายัด จัดเก็บข้อมูลทะเบียนที่ดินด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 4) ฝ่ายควบคุม
และเก็บรักษาหลักฐานที่ดิน มีหน้าที่และความรับรับผิดชอบเกี่ยวกับการก ากับดูแล การจัดเก็บ รักษาเอกสารทาง
ทะเบียนที่ดิน หลักฐานแผนที่และเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวกับที่ดินของส านักงานที่ดินจังหวัดและสาขา การน ารูปแผน
ที่รังวัดใหม่ลงระวาง การตรวจสอบหลักฐานแผนที่ระวาง น.ส.3ก และการลงที่หมายระวาง น.ส.3ก 5) ฝ่ายรังวัด  มี
หน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพิจารณาและด าเนินการรังวัดที่ดินการพิสูจน์สอบสวนการท าประโยชน์ใน
การที่ดิน การรังวัดออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงการรังวัดเพื่อการแผนที่อื่นๆ ควบคุมดูและรักษา ซ่อมแซม
ระวางแผนที่ หมุดหลักฐานแผนที่หลักฐานในการรังวัดต่างๆ และเครื่องมือเครื่องใช้ในการรังวัดทุกประเภท 
ตลอดจนด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยช่างรังวัดเอกชน  

 ส านักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรีเป็นหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งที่ต้องการให้พัฒนาให้หน่วยงานมีคุณภาพ
การให้บริการประชาชนที่ดี โดยมีระบบบริหารและการจัดการที่ดี อ านวยประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมส่วนรวม 
สมดังเจตนารมณ์ และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 35 ที่ก าหนดให้รัฐต้อง
จัดระบบงานราชการ และงานของรัฐอย่างอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน โดย
ส านักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาการจัดวางระเบียบกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. 2498 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 72 ตอนที่ 41 หน้า 1070 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2498  มี
หน้าที่ความรับผิดชอบด าเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน พระราชบัญญัติอาคารชุด ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 
286 ว่าด้วยการจัดสรรควบคุมที่ดินพระราชบัญญัติว่าด้วยช่างรังวัดเอกชนรับผิดชอบในการควบคุมและคุ้นครอง
ที่ดินของรัฐการจัดที่ดิน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการประเมินคุณภาพการให้บริการของส านักงานทีด่ินจังหวัดจันทบุร ี
2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการของส านักงานที่ดินจงัหวัดจันทบุร ี
3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัดจนัทบุร ี
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กรอบแนวคดิที่ใช้ในการวิจยั 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากร ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ คือ ผู้มารับบริการที่ส านักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีจ านวน

ทั้งหมดประมาณ 3,600 ราย จ าแนกเป็น ประชากรผู้ขอรับบริการฝ่ายงานทะเบียน จ านวน 2,880 คน ประชากรผู้
ขอรับบริการฝ่ายรังวัด จ านวน 720 คน กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้มารับบริการที่
ส านักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี จ านวน 360 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้
วิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป ช่วยในการประมวลผล 
และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อค านวณหาค่าสถิติ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

 

สรุปผล 
ผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิงมีจ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 51.40 และเพศชายจ านวน 175 คน คิด

เป็นร้อยละ 48.60 รวมร้อยละ 100 
อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย มีจ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 28.1 รองลงมาคือ รับจ้าง มีจ านวน 86 

คน คิดเป็นร้อยละ 23.90 ต่อมาเป็นอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 27.10 ส่วนทาง
อาชีพเกษตรกรรม จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 13.90 และอาชีพด้านอื่นๆ อีกจ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.50 รวมร้อยละ 100 

ระดับการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อย
ละ 11.90 รองลงมาเป็นระดับประกาศนียบัตร/อนุปริญญา จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 23.60 ระดับปริญญาตรี 
จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 16.40 รองลงมาอีกเป็นระดับประถมศึกษา จ านวน 43 คน ร้อยละ 11.90 สูงกว่า
ปริญญาตรี จ านวน 41 คน เป็นร้อยละ 6.00 และอื่นๆ จ านวน 39  คน คิดเป็นร้อยละ 16.30 รวมร้อยละ 100 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

- เพศ 
- อาชีพ 
- ระดับการศึกษา 

ประเมินการให้บริการของ 
ส านักงานที่ดินจังหวัดจันทบุร ี

1. ด้านประสิทธิภาพ 
2. ด้านคุณภาพ 
3. ด้านความทั่วถึง 
4. ด้านความเปน็ธรรม 
5. ด้านความเสมอภาค 
6. ด้านสนองตอบความต้องการ 
7. ด้านสนองตอบความพึงพอใจ 
8. ด้านความต่อเนื่อง 
9. ด้านความสะดวกสบาย 
10. ด้านความพร้อมให้บริการ 
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ผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการให้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี 
จากการศึกษาผลการประเมินคุณภาพการให้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี โดยดัดแปลงจาก

แนวคิดการให้บริการประชาชนจ านวน 10 ด้าน ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพ ด้านคุณภาพ ด้านความทั่วถึง ด้านความ
เสมอภาค ด้านความเป็นธรรม ด้านสนองตอบความต้องการ ด้านสนองตอบความพึงพอใจ ด้านความต่อเนื่อง ด้าน
ความสะดวกสบายและด้านความพร้อมให้บริการ ซึ่งผลการศึกษามีดังนี้โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านประสิทธิภาพพบว่า ในภาพรวมมีระดับคุณภาพการให้บริการ
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า ทุกประเด็นมีระดับคุณภาพการให้บริการที่มีคุณภาพสูง/ดีพบว่าระดับ
ประสิทธิภาพในด้านความรวดเร็วของการให้บริการ นั้นมีประสิทธิภาพในการให้บริการสูงสุด 

ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านคุณภาพพบว่า ในภาพรวมมีระดับคุณภาพ การให้บริการใน
ระดับมากพิจารณารายประเด็นพบว่า มีระดับคุณภาพ การให้บริการที่ใกล้เคียงกัน มีประสิทธิภาพในการให้บริการ
ที่ดี โดยด้านเจ้าหน้าที่มีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน มีระดับประสิทธิภาพการให้บริการที่สูงที่สุด 
รองลงมาเป็นเจ้าหน้าที่สามารถให้ค าแนะน าเก่ียวกับบริการได้มีระดับคุณภาพการให้บริการที่มีคุณภาพสูง 

ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านความทั่วถึงพบว่า ในภาพรวมมีระดับคุณภาพการให้บริการใน
ระดับปานกลางด้านความสามารถในการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการนั้นมีระดับประสิทธิภาพที่ดีมาก 

ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการความเสมอภาคพบว่า ในภาพรวมมีระดับคุณภาพการให้บริการ
ระดับมากให้บริการตามล าดับก่อนหลังของเจ้าหน้าที่ นับว่าเป็นการบริการที่มีคุณภาพ รวมทั้งการไม่เลือกปฏิบัติ 
ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ไม่ให้สิทธิ์พิเศษแก่บุคคลใดเป็นกรณีพิเศษ เป็นไปตามล าดับ 

ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านความเป็นธรรมพบว่า ในภาพรวมมีระดับคุณภาพการให้บริการ
มีคุณภาพปานกลาง 

ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านสนองตอบความต้องการพบว่า ในภาพรวมมีระดับคุณภาพการ
ให้บริการที่ไล่เลี่ยกัน ในระดับที่มีคุณภาพสูง 

ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านสนองตอบความพึงพอใจพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อ 
ประเด็นการน าผลการส ารวจมาปรับปรุงข้อบกพร่องที่พบมีระดับคุณภาพการให้บริการสูงสุด รองลงมามีเป็น
ประเด็นที่เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือให้ค าแนะน า แก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการมีระดับคุณภาพการให้บริการที่มี
คุณภาพสูง 

ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านความต่อเนื่องพบว่า ในภาพรวมมีระดับคุณภาพการให้บริการ
มีคุณภาพสูง/ดีทั้งประเด็นการจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดพักเที่ยงและมีการเพิ่ม
เวลาในการให้บริการตามความเหมาะสมกับผู้มาใช้บริการ  

ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านความสะดวกสบายพบว่า ประชาชนเห็นว่าการให้บริการใน
ประเด็นของการจัดจุดบริการและขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน เข้าใจง่ายและมีการจัดสถานที่ในการรอรับบริการ
ที่เพียงพอ ไม่แออัด 

ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านความพร้อมในการให้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี
พบว่า ในภาพรวมมีระดับคุณภาพการให้บริการที่มีคุณภาพสูง 
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อภิปรายผล 
การศึกษาผลการประเมินคุณภาพการให้บริการประชาชนของส านักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรีพบว่า อยู่ใน

ระดับสูงมาก โดยด้านประสิทธิภาพพบว่า ในภาพรวมมีระดับคุณภาพการให้บริการมีคุณภาพสูง/ดีโดยเฉพาะเรื่อง
ความรวดเร็วในการให้บริการ และการจัดความสะดวกในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ การให้บริการเป็นไป
อย่างเป็นระบบ ระเบียบ การจัดท าป้ายแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน  

ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านคุณภาพพบว่า ในภาพรวมมีระดับคุณภาพการให้บริการมี
คุณภาพสูง/ดีโดยเฉพาะเร่ืองเจ้าหน้าที่มีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สามารถให้ค าแนะน า
เก่ียวกับบริการได้และในเร่ืองความสามารถในการป้องกันความผิดพลาดในการให้บริการ 

ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านความทั่วถึงพบว่า ในภาพรวมมีระดับคุณภาพการให้บริการที่มี
คุณภาพสูง/ดีโดยเฉพาะเร่ืองหน่วยงานมีการจัดกิจกรรมร่วมกับประชาชน ความทั่วถึงในการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนทุกคน ความสามารถในการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการอย่างเรียบร้อย  

ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการความเสมอภาคพบว่า ในภาพรวมมีระดับคุณภาพการให้บริการที่มี
คุณภาพสูง/ดี ในเรื่องการให้บริการตามล าดับก่อนหลังของเจ้าหน้าที่ การไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ เป็นสิ่งส าคัญในการปฏิบัติงานเพื่อให้การท างานเป็นไปอย่างมีระบบระเบียบ และเจ้าหน้าที่ไม่ให้สิทธิ์
พิเศษแก่บุคคลใดเป็นกรณีพิเศษ  

ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านความเป็นธรรมพบว่า ในภาพรวมมีระดับคุณภาพการให้บริการ
มีคุณภาพปานกลาง/พอใช้  โดยเฉพาะเร่ืองเจ้าหน้าที่สามารถรับเรื่องร้องเรียนและแก้ปัญหาได้ การป้องกันไม่ให้มี
การเรียกรับผลประโยชน์ใดๆ จากประชาชนที่ไปใช้บริการ เพื่อประโยชน์ของประชาชน และการท างานมีความ
โปร่งใส  

ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านสนองตอบความต้องการพบว่า ในภาพรวมมีระดับคุณภาพการ
ให้บริการมีคุณภาพสูง/ดีโดยเฉพาะเร่ืองมีการส ารวจความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการอย่างสม่ าเสมอ 
มีการให้บริการตามความส าคัญของปัญหาที่ผู้ใช้บริการมีหรือต้องการได้รับการช่วยเหลือ และเจ้าหน้าที่มีความ
กระตือรือร้นและเต็มใจ 

ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านสนองตอบความพึงพอใจพบว่า ในภาพรวมมีระดับคุณภาพการ
ให้บริการมีคุณภาพสูง/ดีโดยเฉพาะเรื่องหน่วยงานมีการส ารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการอยู่เสมอผลการ
ประเมินคุณภาพการให้บริการด้านความต่อเนื่องพบว่า ในภาพรวมมีระดับคุณภาพการให้บริการมีคุณภาพสูง/ดี 
โดยเฉพาะเร่ืองมีการจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดพักเที่ยงได้  

ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านความสะดวกสบายพบว่า ในภาพรวมมีระดับคุณภาพการ
ให้บริการมีคุณภาพสูง/ดี โดยเฉพาะเรื่องหน่วยงานได้มีการจัดจุดบริการและขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน เข้าใจ
ง่าย มีการจัดระบบบริการแบบเสร็จสิ้น ณ จุดเดียว เพื่อให้ได้รับความสะดวก ของประชาชนผู้มาใช้บริการ และมี
การจัดสวัสดิการน้ าดื่ม มีมุมพักผ่อนให้แก่ผู้มารอรับบริการ ส่วนเรื่องมีการจัดสถานที่ในการรอรับการบริการที่
เพียงพอ ไม่แออัดไว้รองรับมีระดับคุณภาพการให้บริการสูง/ดี  

ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านความพร้อมให้บริการพบว่า ในภาพรวมมีระดับคุณภาพการ
ให้บริการมีคุณภาพสูง/ดี โดยเฉพาะเร่ืองการจัดบุคลากรอย่างเพียงพอต่อการให้บริการกับประชาชนผู้มาใช้บริการ 
มีการจัดสถานที่ในการรอรับการบริการที่เพียงพอ ไม่แออัดไว้รองรับ เวลาที่มีประชาชนมาใช้บริการมาก ๆ  
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ข้อเสนอแนะ 
1. เนื่องจากจ านวนประชาชนที่มารับบริการให้แต่ละวันค่อนข้างมาก จึงควรเพิ่มช่องทางในการให้บริการ

ทางอื่น ๆ เช่น ทางอินเตอร์เน็ตหรือการให้บริการในวันหยุด 
2. ควรมีการอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่ประชาชนให้เพียงพอ เช่น บริการถ่ายเอกสาร ที่นั่งพัก 

ที่จอดรถ เป็นต้น 
3. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับขั้นตอน รวมถึงระเบียบปฏิบัติในการ

ด าเนินงานแต่ละขั้นตอน โดยท าเป็นแผ่นพับให้ประชาชนตามสถานที่ราชการต่าง ๆ 
4. ผู้บริหารส านักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรคีวรน าผลการศึกษาครั้งนี้มาใช้ในการปรับปรุงการด าเนิน งาน

ของส านักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้มากยิ่งขึ้น 
5. ควรมีการส่งเสริมระดับคุณภาพการให้บริการที่ยังไม่สูงมากให้ผลการด าเนินงานบริการประจ าวันมี

ระดับสูง เพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานการให้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรดี้วย 
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การพัฒนาศักยภาพอาสมัครชุมชน เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลและคุณสมบัติของบุคคลไร้สัญชาติ 
 
Potential Development Community volunteers To check the identity and qualifications 
of stateless persons 
 
ผู้วิจัย   ดร.หยี่ฟาง แซ่ฟาง 
 
บทคัดย่อ 

การไม่มีสัญชาติไทย และข้อจ ากัดของ สถานะบุคคล ส่งผลให้การใช้ชีวิตและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ใน
ประเทศไทยมีความยากล าบากกว่าผู้อื่น ยังมีคนอีกหลายล้านคนทั่วโลกถูกปฏิเสธ ที่จะได้ใช้สิทธิมนุษยชนเบื้องต้น
ของตน เพราะพวกเขาไม่ได้รับการรับรองว่าเป็นพลเมืองของประเทศ เช่น การเข้ารับการดูแลสุขภาพ แม้ว่า
ประเทศไทยได้ขยายหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนตั้งแต่ปี 2545 ในนามของหลักประกันสุขภาพด้วนหน้าหรือ
บัตรทอง แต่ความเป็นจริงยังมีคนไทยอีกจ านวนหนึ่งที่เข้าไม่ถึงหลักประกันสุขภาพ เพราะมีปัญหาด้านสถานะ
บุคคล เนื่องจากผู้ที่มีสิทธิในหลักประกันสุขภาพนั้น ถูกตีความว่าเป็นคนไทย ซึ่งหมายถึงผู้มีสัญชาติไทย ดังนั้นกลุ่ม
คนที่ก าลังรอการพิสูจน์สิทธิ์ กลุ่มเด็กไร้รากเหง้าในสถานสงเคราะห์ หรือชนกลุ่มน้อยที่มีอยู่ในประเทศไทยมาเป็น
เวลานาน จึงไม่ได้รับประกันสิทธิประกันสุขภาพ เพียงเพราะไม่มีสถานะเป็นคนไทย ทั้งที่เขาเหล่านี้คือคนไทย และ
ส่วนใหญ่เป็นคนที่ด้วยโอกาสในสังคม สมควรอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการดูแลสิทธิ์พื้นฐานทางรัฐธรรมนูญ (นพ.พงศธร 
พอกเพิ่มด.ี 2010 : ต้องสร้างหลักประกันสุขภาพส าหรับคนไทยไร้สถานะ)  

ที่ผ่านมา ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้ยืนยันสิทธิของบุคคลทุกคนในการมีสัญชาติ มีการรับรอง
ตราสารระหว่างประเทศเพิ่มเติมสองฉบับเพื่อที่จะขยายความคุ้มครองและลดภาวะการไร้สัญชาติ  ตราสารนั้นคือ 
อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพของบุคคลไร้สัญชาติ ค.ศ. 1954 และ อนุสัญญาว่าด้วยการลดสภาวะ การไร้สัญชาติปี 
ค.ศ. 1961 จุดที่น่ากังวลก็คือ จ านวนประเทศที่ให้สัตยาบันนั้นยังมีอยู่อย่างจ ากัด อุปสรรค เกิดจากการขาดความ
เข้าใจต่อขอบเขตของปัญหาและความรุนแรงของผลกระทบ นอกจากนี้แม้ว่าประเด็นการไร้สัญชาติอาจได้รับการ
ค านึงถึง แต่ความกังวลด้านอ านาจอธิปไตยของประเทศก็มีผลมากกว่า (UNHCR .4/105 : กรอบการท างานแบบ
วิเคราะห์เพื่อการป้องกัน การลด และการให้ความคุ้มครอง ) บันทึกทางทะเบียนจึงไม่ปรากฏข้อมูลของบุคคลไร้
สัญชาติ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว การมีตัวตนนั้นมีอยู่ หากแต่ไม่ได้รับการยอมรับทางกฎหมาย ดังนั้น สิ่งเดียวที่จะ
ช่วยยืนยันได้ว่าพวกเขาเป็นไม่ได้เป็นคนไร้รัฐ ได้รับสิทธิที่พึงมี ก็คือการได้รับสัญชาติไทย. 
 
ค านิยาม : สถานะบุคคล,สัญชาติ,สิทธิมนุษยชน 
 
Abstract 
 Non-Thai citizenship And the limitation of person status, resulting in life and 
activities. In Thailand, there are more difficulties than others. There are millions of people 
around the world denied. To be able to exercise their basic human rights. Because they are 
not certified as citizens of the country, such as getting health care. Thailand has expanded 
its health coverage since 2002 in the name of health insurance But the reality is that many 
Thai people do not get access to health insurance. Because of personal problems. Because 
people have the right to health insurance. It was interpreted as Thai. Which means Thai 
citizens. So people are waiting for proof. Roots of children at home Or a minority that 
exists in Thailand for a long time. It does not guarantee the right to health insurance. Just 
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because there is no Thai status. They are Thai. And most of them are people with social 
opportunities. It is important to get the basic constitutional care. (Pongsathorn Pookmee 
added 2010: need to create health insurance for people without status) 
  The Universal Declaration of Human Rights affirms the right of all persons to 
have nationality. Two additional international instruments were issued to extend the 
coverage. And reduce the statelessness. The instrument is Convention on the Status of 
Stateless Persons 1954 and the Convention on the Elimination of State Statelessness in 
1961 the point is worrying. The number of ratified countries is still limited. Obstacles are 
caused by a lack of understanding of the extent of the problem and the severity of the 
impact in addition, though the issue of statelessness may be taken into consideration, but 
the concerns over national sovereignty are more significant. (UNHCR .4 / 105: Analytical 
Framework for Prevention, Reduction and Protection). No registration of stateless persons. 
In fact, the presence exists only if it is not legally recognized, so the only thing that can help 
them is that they are not stateless get the right It is a Thai nationality. 
 
Keyword : Status of person , Nationality , Human rights 
 
บทน า 

 นโยบายในการให้สัญชาติของรัฐ ไม่ได้ท าให้ปัญหาการไร้สัญชาติในประเทศไทย หมดไป โดยเฉพาะ
จังหวัดที่อยู่ใกล้ชายแดน ยังคงไม่ได้รับการแก้ไขทั้งหมด เนื่องมาจากสาเหตุหลักคือนโยบายของรัฐยังไม่ครอบคลุม
บุคคลไร้สัญชาติทุกประเภทในประเทศไทย และยังพบว่ามีบุคคลไร้สัญชาติที่มีสิทธิได้รับสัญชาติตามกฎหมายไทย
ยังคงไม่ได้รับสัญชาติไทย เนื่องจากไม่สามารถฝ่าฟันปัญหาที่เกิดขึ้นได้ และส่วนหนึ่งไม่ได้รับการกระจายข่าวที่
ทั่วถึง ซึ่งทางรัฐเอง ยังขาดบุคลากร ขาดงบประมาณ จึงท าให้เกิดองค์กรที่แจ้งความประสงค์เข้ามาช่วยงาน โดยมี
การผนึกก าลังร่วมมือกันกับรัฐ ได้แก่ กรมการปกครอง จังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบลมูลนิธิต่าง ๆ เช่น 
เครือข่ายสถานะบุคคลองค์การยุติธรรมนานาชาติ อาสาชุมชน ซึ่งทุกภาคส่วนมีความส าคัญและคาดหวังว่าจะส่งผล
ให้การท างานของรัฐ มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของผู้มาใช้บริการได้ดียิ่งขึ้น  จึงเป็นที่มาของ
การพัฒนาศักยภาพอาสมัครชุมชน เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลและคุณสมบัติของบุคคลไร้สัญชาติ  กฎหมายที่
เก่ียวข้องกับการขอสัญชาติไทย บทความครั้งนี้ ขอเขียนถึง มาตราที่เกี่ยวข้องกับคนไร้สัญชาติในประเทศไทย เพื่อ
มุ่งสู่กระบวนการที่ถูกต้อง ครบถ้วนและประสบผลส าเร็จในการยื่นขอสัญชาติไทย. 
 เราพบว่า ในทางปฏิบัติของนานารัฐ การรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายที่มีประสิทธิภาพที่สุด ก็คือ 
การรับรองมนุษย์โดยการบันทึกในทะเบียนบุคคลหรือทะเบียนราษฎรของรัฐ ทั้งนี้ เพราะการบันทึกนี้ย่อมท าให้
มนุษย์ที่ถูกบันทึกนั้นอยู่ในสายตาของรัฐเจ้าของทะเบียน และมนุษย์ที่ถูกบันทึกมักได้รับเอกสารรับรองตัวบุคคล 
(Paper of Identification) ที่ออกโดยรัฐเจ้าของทะเบียน และในยุคปัจจุบัน มนุษย์ที่ถูกบันทึกจะได้รับ “เลข
ประจ าตัวบุคคล (Identification Number)” ที่ออกโดยรัฐเจ้าของทะเบียนอย่างชัดเจนเรายังพบว่า อาจมีการเรียก
บุคคลดังกล่าวว่า “คนไร้รัฐ” หรือ “คนไร้สัญชาติ” หรืออาจเรียกพวกเขาเหล่านี้ในภาษาอังกฤษว่า “Stateless 
People” หรือ “Stateless Persons” ซึ่งเป็นค าที่ใช้ในอนุสัญญาสหประชาชาติ ๒ ฉบับ กล่าวคือ (๑) อนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยสถานะของคนไร้รัฐ ค.ศ.๑๙๕๔/พ.ศ.๒๔๙๗ และ (๒) อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการลด
ระดับปัญหาความไร้รัฐ ค.ศ.๑๙๖๑/พ.ศ.๒๕๐๔[2] (รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร 1/๒๕๕๙ :           
บทน าทางความคิดในหนังสือ) 
https://www.facebook.com/note.php?saved&¬e_id=10154583875953834 
มาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ผู้ขอลงรายการ สัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน 
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 1. หลักเกณฑ์/คุณสมบัติ 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
  1. เป็นผู้ที่เกิดในประเทศไทยและเคยมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแต่ถูกถอนสัญชาติไทยโดยประกาศคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 กล่าวคือ เป็นผู้ที่เกิดในประเทศไทย ก่อนวันที่ 14 ธันวาคม 2515 
โดยมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว หรือ 
  2.เป็นผู้ที่เกิดในประเทศไทยแต่ไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 
กล่าวคือ เป็นผู้ที่เกิดในประเทศไทยระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2515 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2535 (เกิดก่อน
พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 ใช้บังคับ) โดยมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว หรือ 
  3.บุตรของบุคคลตาม 1 และ 2 ที่เกิดในประเทศไทยก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 กล่าวคือเป็นผู้ที่เกิด
ในประเทศไทยระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2535 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 
เงื่อนไข 
  1. เป็นผู้ที่มีชื่อและรายการบุคคลในเอกสารการทะเบียนราษฎร 
  2. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี หรือท าคุณประโยชน์ให้แก่สังคมหรือประเทศไทย 
  3. เป็นผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย 
2. หลักฐานประกอบการพิจารณา 
  1. ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้ร้อง บิดา มารดา 
  2. ทะเบียนประวัติฯ ของผู้ร้อง บิดา มารดา 
  3. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ร้อง บิดา มารดา 
  4. สูติบัตร หรือหนังสือรับรองการเกิด 
  5. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว ของผู้ขอเพิ่มชื่อ จ านวน 2 ใบ 
  6. หลักฐานอื่นๆ เช่น หลักฐานการศึกษา ใบประกาศนียบัตร 
 7. สอบ ปค.14 ผู้ยื่นค าร้อง และพยานรับรองคุณสมบัติ/ความประพฤติอย่างน้อย 3 คน (การอบรมเชิงปฏิบัติการ
คร้ังที่ 1 : 2561 องค์การยุติธรรมนานาชาติ) 

จากผลการส ารวจ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่เกิดก่อน พ.ศ.2515 และได้มีการยื่นเรื่อง ขอรับหนังสือ
ประจ าตัวคนต่างด้าว หรือต่างด้าวถาวร และหากปัจจุบันต้องการยื่นขอสัญชาติไทย ทางเจ้าหน้ายังต้องพิจารณา
รายละเอียดอื่น ประกอบ และพิจารณาเป็นราย ๆ ไป. 

 
มาตรา 17 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และหลักเกณฑ์/คุณสมบัติผู้ขอสถานะคนต่างด้าวเข้าเมือง
โดยชอบด้วยกฎหมาย 
1. หลักเกณฑ์/คุณสมบัติ 
กลุ่มเป้าหมายคือ 
 1. บุคคลที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักรไทยและอาศัยอยู่เป็นเวลานานที่มิได้มีเชื้อสายไทย และมิได้เกิด
ในราชอาณาจักรไทย กลุ่มเป้าหมายเฉพาะชากลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติรับรองสถานะให้
อาศัยอยู่ถาวรในราชอาณาจักรไทยไว้แล้ว รวม 14 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มชาวเขา 9 เผ่า, 2.กลุ่มบุคคลบนพื้นที่สูงและ
ชุมชนพื้นที่สูงที่อพยพเข้ามาก่อนและหลัง 3 ตุลาคม 2528, 3.กลุ่มอดีตทหารจีนคณะชาติ, 4.กลุ่มจีนฮ่ออพยพพล
เรือน, 5.กลุ่มจีนฮ่ออิสระ, 6.กลุ่มผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า, 7.กลุ่มผู้หลบหนี เข้าเมืองจากพม่า, 8.กลุ่มชาวเวียดนาม
อพยพ, 9.กลุ่มชาวลาวอพยพ, 10.กลุ่มเนปาลอพยพ, 11.กลุ่มอดีตโจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายา, 12.กลุ่มไทยลื้อ, 13.
กลุ่มม้งถ้ ากระบอกที่ท าประโยชน์และ 14.กลุ่มผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวกัมพูชา หรือ 
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 2. กลุ่มเด็กและบุคคลทั้งที่ก าลังเรียนอยู่ในสถานศึกษาและจบการศึกษาแล้วแต่ไม่มีสถานะที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย กรณีที่มิได้เกิดในราชอาณาจักรไทย และจบการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย เฉพาะผู้ที่
ได้รับการส ารวจจัดท าทะเบียนชนกลุ่มนอ้ยหรือกลุ่มชาติพันธุ ์14 กลุ่มที่ได้รับการส ารวจจัดท าทะเบียนประวัติไว้ ถึง
ปี พ.ศ.2542 และส่วนบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน กลุ่มเด็กนักเรียนในสถานศึกษา เฉพาะที่ได้รับการส ารวจใน
ระหว่างปีพ.ศ.2548 ถึงปี พ.ศ. 2552 เท่านั้นหรือ 
 3.คนต่างด้าวที่ถูกบุพการีทอดทิ้งหรือไม่ปรากฏบิดารและมารดา กรณีที่มิได้เกิดในราชอาณาจักรไทย (คน
ไร้รากเหง้า) ครอบคุลมเฉพาะผู้ที่ได้รับการส ารวจและจัดท าทะเบียนประวัติและเอกสารแสดงตนไว้ระหว่างปีพ.ศ.
2550 ถึงปี พ.ศ. 2552 หรือ 
 4. บุคคลที่ท าคุณประโยชน์แก่ประเทศ กรณีที่มิได้เกิดในราชอาณาจักรไทย ครอบคุลมกลุ่มเป้าหมายซึ่ง
ได้รับการส ารวจจัดท าทะเบียนประวัติและเอกสารแสดงตนไว้จนถึงปี พ.ศ. 2542 
เงื่อนไข 
 1. ไม่ได้เกิดในประเทศไทยแต่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยภายในวันที่ 18 มกราคม 2538 
 2. ไม่สามารถกลับประเทศต้นทางหรือไม่มีจุดเกาะเก่ียวใดๆกับประเทศต้นทาง 
 3. สามารถพูดและฟังภาษาไทยเข้าใจ 
 4. มีความประพฤติดีและไม่เคยรับโทษคดีอาญา ไม่มีพฤติการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ 
 5. ประกอบอาชีพสุจริต ยกเว้นพระภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาอื่นๆ ซึ่งต้องปฏิบัติมาไม่น้อยกว่าห้าปี 
 6. ต้องมีความจงรักภักดีต่อประเทศไทย และเลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. หลักฐานประกอบการพิจารณา 
 1. หลักฐานทะเบียนประวัติฯ ของผู้ร้อง บิดา มารดา 
 2. ส านาบัตรประจ าตัวของผู้ร้อง บิดา มารดา 
 3. ส าเนา ท.ร.13 ของผู้ร้อง บิดา มารดา 
 4. หลักฐานใบรับรองแพทย์ 
 5. หลักฐานการเสียภาษี (ถ้าไม่มี ใช้พยาน 2 คนรับรอง) 
 6. แบบพิมพ์ลายพิมพ์นิ้วมือ (10 นิ้ว) 
 7. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว ของผู้ยื่นค าร้อง จ านวน 9 ใบ 
 8. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบอนุโมทนาบัตร เกียรติบัตรต่างๆ หลักฐานการศึกษา 
 9. พยานรับรองคุณสมบัติและความประพฤติ 2 คน (การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 : 2561 องค์การ
ยุติธรรมนานาชาติ) 
  การยื่นขอสัญชาติของบุคคลกลุ่มเรียกว่า ชนกลุ่มน้อย ซึ่งมีการกระจายตัวในทุกภูมิภาคของประเทศที่มี
พื้นที่ติดกับชายแดนไทย ซึ่งเงื่อนไขการขอยื่นสัญชาติในมาตรนี้ ยังมีรายละเอียดที่ประกอบการพิจารณา ล้วนขึ้นอยู่
กับดุลพินิจ ของท้องที่ นั้น ๆ. 
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มาตรา 7 ทวิ แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 ธันวาคม 2559 
หลักเกณฑ์/คุณสมบัติผู้ขอสัญชาติไทย 
1. หลักเกณฑ์/คุณสมบัติ 
กลุ่มเป้าหมาย คือ 
  1. บุคคลที่เกิดในประเทศไทยโดยมีบิดา หรือมารดา เป็น ชนกลุ่มน้อย หรือกลุ่มชาติพันธ์ที่อพยพเข้ามา
อาศัยอยู่ในประเทศไทยต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 15 ปี ได้รับการส ารวจและจัดท าทะเบียนประวัติไว้ ได้แก่  - บุคคลที่มี
บิดามารดา มีชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร.13 หรือ ท.ร.14) มีเลขประจ าตัว 13 หลัก ที่ขึ้นต้นด้วยเลข 5 หรือเลข 6 
หรือเลข 7 หรือเลข 8 
- บุคคลที่มีบิดามารดา เป็นกลุ่มบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน มีเลขประจ าตัว 13 หลัก ที่ขึ้นต้นด้วยเลข 0 หลัก
ที่ 6 หลักที่ 7 เป็น 89 

 2. บุคคลที่เกิดในประเทศไทยและจบการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยมีบิดา 
มารดา เป็นคนต่างด้าวอื่น (เช่น บิดา หรือ มารดาเป็นแรงงานต่างด้าว หรือเป็นบุคคลไร้สัญชาติ ไม่มีเลขประจ าตัว) 

*ข้อยกเว้นในกรณีที่ยังเรียนไม่จบปริญญาตรี และ ไม่ใช้คนไร้รากเหง้า แต่มีความประสงค์ที่จะขอสัญชาติ
ไทย ต้องผ่านการยื่นเรื่องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากรัฐมนตรีฯ เพื่อ
พิจารณาเหตุความจ าเป็นที่ผู้นั้นจะต้องมีสัญชาติไทยเสียก่อน เม่ือได้รับผลการพิจารณาแล้วจึงจะเข้าสู่ขั้นตอน การ
ยื่นค าร้องขอมีสัญชาติไทยต่อไป 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณาเห็นชอบให้ก าหนดหลักเกณฑ์ความจ าเป็นที่ต้องมี
สัญชาติไทยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 1. มีบิดามารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย แต่การได้รับสัญชาติไทยของบิดาหรือมารดานั้น ไม่มีผลต่อการได้
สัญชาติของบุตร 
 2. เป็นบุตรบุญธรรมตามกฎหมายของคนสัญชาติไทย (ได้จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมแล้ว) และได้อาศัย
อยู่ในประเทศไทยกับผู้รับบุตรบุญธรรมหรือครอบครัวของผู้รับบุตรบุญธรรมที่เป็นคนสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 3. มีบิดาหรือมารดาเป็นคนที่ได้รับสัญชาติไทยตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด แต่การให้สัญชาติ
ไทยตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงบุตรของบุคคลดังกล่าวที่เกิดในประเทศไทย ท าให้บุตรยังคงไม่ได้
รับสัญชาติไทย 
  4. เป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐให้เป็นตัวแทนเพื่อไปแข่งขันหรือประกวด
ผลงานในระดับนานาชาติหรือท าประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม 
การศึกษา การกีฬา หรือสาขาอื่นๆ โดยมีหนังสือรับรองเรื่องดังกล่าวจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่
เก่ียวข้อง และนักเรียนนักศึกษาผู้นั้น ต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 10 ปี 
  5. เป็นผู้เคยท าประโยชน์ ให้แก่ประเทศไทย หรือบิดามารดา เป็นผู้ท าประโยชน์แก่ประเทศไทยโดยมี
หนังสือรับรองจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่เป็นประโยชน์นั้น และนักเรียนนักศึกษาผู้
นั้น ต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 10 ปี 
  6. เป็นผู้ที่ไม่สามารถส่งกลับประเทศต้นทางซึ่งบิดาและมารดามีสัญชาติหรือมีภูมิล าเนาอาศัยอยู่ โดยมี
หนังสือ ปฏิเสธความเป็นคนสัญชาติของประเทศที่บิดาและมารดามีสัญชาติจากสถานเอกอัครทูตสถานกงสุล หรือ
หน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นซึ่งปฏิบัติงานด้านกงสุลของประเทศนั้น หรือมีข้อเท็จจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้
ว่าผู้นั้นเป็นคนไร้รัฐไร้สัญชาติ 
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 3. บุคคลไร้รากเหง้าที่เกิดในประเทศไทย โดยไม่ปรากฏบิดาและมารดา หรือ บิดา มารดา ทอดทิ้งตั้งแต่
วัยเยาว์ ต้องมีหนังสือรับรองการเป็นคนไร้รากเหง้า จากหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 10 ปี 
 4. บุคคลที่เกิดในประเทศไทย และท าคุณประโยชน์ ให้แก่ประเทศไทยเป็นที่ประจักษ์ (ต้องมีหนังสือ
รับรองการท าคุณประโยชน์จากหน่วยงานของรัฐ ระดับกรม หรือเทียบเท่า) 
1. เงื่อนไข 
 1. ต้องเกิดในประเทศไทย 
 2. เกิดหลังวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2535 
 3. บิดาหรือมารดาไม่ได้เกิดในประเทศไทย ได้รับการส ารวจ และ เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยต่อเนื่อง
ไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือจบปริญญาตรี หรือ เป็นบุคคลไร้รากเหง้า อยู่อาศัยมา 10 ปี หรือ เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ 
 4. ต้องไม่มีสัญชาติอื่นใด 
 5. มีความประพฤติดี 
 6. สามารถพูด ฟังภาษาไทยได้ 
2. หลักฐานประกอบการพิจารณา  
 1. สูติบัตร หรือหนังสือรับรองสถานที่เกิดของผู้ร้อง 
 2. ส าเนาทะเบียนบ้าน(ท.ร.13)ของผู้ร้อง บิดา มารดา 
 3. ทะเบียนประวัติ หรือ แบบ 859 ของผู้ร้อง บิดา มารดา 
 4. บัตรประจ าตัวของผู้ร้อง บิดา มารดา 
 5. หนังสือหรือหลักฐานรับรองการศึกษา 
 6. แบบพิมพ์ลายพิมพ์นิ้วมือ (10 นิ้ว) กรณีอายุเกิน 18 ปี 
 7. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว ของผู้ยื่นค าร้อง จ านวน 6 ใบ 
 8. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบอนุโมทนาบัตร เกียรติบัตรต่างๆ 
 9. พยานรับรองคุณสมบัติ และความประพฤติ 2 คน (การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 : 2561 องค์การ
ยุติธรรมนานาชาติ) 
ระเบียบ 46+เพ่ิมชื่อ หลักเกณฑ์/คุณสมบัติผู้ขอลงรายการสถานะบุคคล(สัญชาติไทย) ตามระเบียบฯ 43 
1. หลักเกณฑ์/คุณสมบัติ 
กลุ่มเป้าหมาย 
  1. เป็นชาวไทยภูเขา ซึ่งเป็นชาวเขาดั้งเดิมที่เกิดและอาศัยท ากิน ตั้งแต่บรรพบุรุษเกิดและอาศัยท ากินบน
พื้นที่สูงในประเทศไทย ประกอบด้วย 9 เผ่า คือ 
  1. กะเหรี่ยง หรือซ่ึงอาจเรียกว่า ปกาเกอะญอ(สกอว์) โพล่ง(โปว์) ตองสู้(ปะโอ) บะแก  
  2. ม้ง หรือซ่ึงอาจเรียกว่า แม้ว 
  3. เมี่ยน หรือซ่ึงอาจเรียกว่า เย้า 
  4. อาข่า หรือซึ่งอาจเรียกว่า อีก้อ 
  5. ลาหู่ หรือซ่ึงอาจเรียกว่า มูเซอ 
  6. ลีซู หรือซึ่งอาจเรียกว่า ลีซอ 
  7. ลัวะ หรือซึ่งอาจเรียกว่า ละเวือะ, ละว้า, ถ่ิน, มัล, ปรัย 
  8. ขม ุ
  9. มลาบรี หรือซึ่งอาจเรียกว่า คนตองเหลือง 
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  2. บุคคลบนพื้นที่สูง คือ บุคคลซึ่งเป็นชาวไทยภูเขา คนไทย หรือกลุ่มชนอื่นๆที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง ซึ่ง
รัฐบาลไม่ได้มีนโยบายดูแลเป็นการเฉพาะและให้หมายความรวมถึงบุคคลบนพื้นที่สูงที่อพยพลงมาอาศัยบนพื้นที่
ราบด้วย เป็นกลุ่มที่รัฐได้จัดท าทะเบียนและบัตรประจ าตัวไว้ให้แล้ว 
1. เงื่อนไข 
 เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กล่าวคือเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ไม่ว่าจะตาม
หลักสืบสายโลหิต และหรือตามหลักดินแดน 
 ถ้าเป็นผู้ที่เกิดในประเทศไทยระหว่างวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2456 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2515 เป็นผู้
ที่มีสัญชาติไทย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้เป็นอย่างอื่น 
2. หลักฐานประกอบการพิจารณา 
 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้ร้อง บิดา มารดา 
 2. ทะเบียนประวัติฯ ของผู้ร้อง บิดา มารดา 
 3. ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ร้อง บิดา มารดา 
 4. สูติบัตร หรือหนังสือรับรองการเกิด 
 5. รปูถ่ายขนาด 2 นิ้ว ของผู้ขอเพิ่มชื่อ จ านวน 2 ใบ 
 6. หลักฐานอื่นๆ เช่น ทร.ชข หลักฐานการศึกษา ใบประกาศนียบัตร 
 7. สอบ ปค.14 ผู้ยื่นค าร้อง และพยานรับรองคุณสมบัติ/ความประพฤติอย่างน้อย 3 คน 
หมายเหตุ ไม่มีพยานเอกสารก็สามารถยื่นค าร้องได้ ถ้าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ (การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 : 2561 
องค์การยุติธรรมนานาชาติ) 
 จากการส ารวจพบว่า บุคคลกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่พื้นที่สูง ตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ การติดต่อสื่อสาร การ
เดินทาง ล าบาก การเข้าถึงของรัฐไม่ทั่วถึง มีการประกอบอาชีพท าไร่ ท าสวน ต่อมาโลกการสื่อสารเปิดกว้างขึ้น 
บุตรหลานเติบโต เดินทาง หาอาชีพใหม่ และย้ายถิ่นฐานเข้าสู่สังคมเมือง เพื่อการศึกษา และอื่น ๆ มากข้ึน จึงน ามา
สู่การขอยื่นสัญชาติ และยังพบผู้ที่ยังไม่ได้สัญชาติอีกจ านวนมาก. 
 
การขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) ตามข้อ 103 แห่งระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท า
ทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 
1. หลักเกณฑ์หรือคุณสมบัติ 
กลุ่มเป้าหมาย 
 1. บุคคลที่ได้รับสัญชาติไทยโดยการเกิด ไม่ว่าจะได้ตามหลักสืบสายโลหิต หรือหลักดินแดน เช่น มารดามี
สัญชาติไทยแล้ว แต่บุตรไม่ได้แจ้งเกิด จึงขอเพิ่มชื่อตามมารดา 
 2. บุคคลที่ได้สัญชาติไทยค าสั่งของรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ เช่น มารดาได้
สัญชาติไทย ตามมาตรา 23 และ บุตรเกิดหลังปี พ.ศ. 2551 
 3. บุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลถึงที่สุดขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) 
เช่น ฟ้องศาล แล้ว ศาลตัดสินให้เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
2. หลักฐานประกอบการพิจารณา 
 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้ร้อง บิดา มารดา (ถ้ามี) 
 2. ทะเบียนประวัติฯ ของผู้ร้อง บิดา มารดา (ถ้ามี) 
 3. ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ร้อง บิดา มารดา (ถ้ามี) 
 4. สูติบัตร หรือหนังสือรับรองการเกิด (ถ้ามี) 
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 5. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบประกาศนียบัตร หลักฐานการศึกษา 
 6. กรณีไม่มีหลักฐานใดๆ ใช้ผลการตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต 
 7. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว ของผู้ขอเพิ่มชื่อ จ านวน 2 ใบ 
 8. สอบปค.14 ของผู้ขอเพิ่มชื่อ บิดามารดาหรือผู้ปกครอง เจ้าบ้าน พยานผู้น่าเชื่อถือ 3 คน (การอบรมเชิง
ปฏิบัติการคร้ังที่ 1 : 2561 องค์การยุติธรรมนานาชาติ) 
 

 การขอออกหนังสือรับรองการเกิด (ทร.20/1) ตามประกาศทะเบียนกลางเรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธการในการขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
1. หลักเกณฑ์/คุณสมบัติ 
 1.1 เป็นบุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ไม่ได้แจ้งการเกิด 
 1.2 เป็นบุคคลที่แจ้งการเกิดแล้ว แต่ไม่มีสูติบัตร หรือสูติบัตรช ารุดสูญหายและส านักทะเบียนที่เกี่ยวข้อง
ไม่สามารถคัดส าเนาสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิดได้ 
 1.3 เป็นบุคคลที่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร (มีเลขประจ าตัว เลข 6, เลข 7, เลข 0 หรือเลขอ่ืนๆ) 
2. สถานที่ยื่น ท.ร.20/1 
 2.1 ส านักทะเบียนที่เกิด หรือ 
 2.2 ส านักทะเบียนที่มีชื่อในอยู่ในทะเบียนบ้าน 
 2.3 ส านักทะเบียนที่มีภูมิล าเนาที่อยู่ปัจจุบัน 
3. เอกสารประกอบการยื่นขอ ทร.20/1 
 3.1 ทะเบียนประวัติ ของผู้ร้อง บิดา มารดา 
 3.2 บัตรประจ าตัว ของผู้ร้อง บิดา มารดา 
 3.3 ทะเบียนบ้าน ของผู้ร้อง บิดา มารดา 
 3.4 รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ 
 3.5 สอบปค.14 ผู้ขอออกหนังสือรับรองการเกิด บิดามารดา และพยานผู้รู้เห็นการเกิด 3 คน  หนังสือ
รับรองการเกิด 

การเป็นคนไร้สัญชาติ ไร้รัฐ เหมือนชีวิตไร้อนาคต ขาดหลักประกัน ส่งผลให้การด ารงชีวิตยากล าบาก 
เกือบเท่าตัวหากเทียบกับคนที่มีสัญชาติไทย ขาดการได้รับสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย จึงท าให้บุคคลเหล่านี้ ดิ้นรน
ต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญชาติไทย รัฐไทยน่าจะประสบผลส าเร็จที่จะประกาศใช้บทกฎหมายทั่วไปว่า
ด้วยการทะเบียนราษฎรเพื่อส ารวจและท าทะเบียนบุคคลให้แก่มนุษย์ที่อาศัยในสังคมไทย ทั้งนี้โดยการปรากฏตัว
ของ พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๔๙๙ (พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร.๒549) นโยบายของรัฐบาลท าให้
บุคคลกลุ่มนี้มีความหวัง มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ เกิดจิตส านึกในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่มี
เงื่อนไข การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครจึงเป็นแนวทางที่ส่งผลให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างมาก 
เปรียบเสมือนได้รับแสงสว่าง คอยชี้น าทางที่ถูกต้อง โครงการจะส าเร็จได้และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หากรัฐบาลมี
ความต่อเนื่อง มีนโยบายระยะยาว และบุคคลกลุ่มนี้ จะได้กลายเป็นประชากรของประเทศ อย่างเต็มภาคภูมิ คนไร้
รัฐ จึงจะไม่เป็นคนไร้รัฐอีกต่อไป กับค าใหม่ที่เหมือนเกิดใหม่ กับค าว่า “คนไทย”.  
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เอกสารอ้างอิง 
พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร.(๒๕๕๙) บทน าทางความคิดในหนังสือเพื่อเล่าเรื่องถึงสถานการณ์ที่ งดงาม

(Beautiful Stories) เกี่ยวกับปัญหามนุษย์ที่ประสบปัญหาไร้รัฐไร้สัญชาติใน ประเทศไทย เล่มที่ ๑ 
พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร,(๒549) : รัฐไทยเริ่มต้นระบบการจดทะเบียนการเกิดทั่วไปส าหรับมนุษย์ใน

สังคมไทย, บทความเพื่อรายงานการตรวจสอบสถานการณ์เรื่องการจดทะเบียนการเกิดในประเทศไทย 
ภายใต้ความร่วมมือของภาคประชาสังคมที่ท างานเพื่อเด็ก เยาวชน และ ครอบครัวที่ประสบปัญหาความ
ไร้รัฐความไร้สัญชาติในประเทศไทย.  

 https://www.facebook.com/note.php?saved&¬eid=10154583875953834 
องค์การยุติธรรมนานาชาติ.(2561) การอบรมเชิงปฏิบัติการคร้ังที่ 1 
นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี (2010) ต้องสร้างหลักประกันสุขภาพส าหรับคนไทยไร้สถานะ  
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ธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จุดเริ่มต้นส าคัญในการขับเคลื่อน ประเทศไทย 4.0 
 
Good Governance in Local Government: Important starting point to drive Thailand 4.0 
 
ผู้วิจัย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พภัสสรณ์  วรภัทร์ถิระกุล 
 
บทคัดย่อ 
  บทความนี้ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของแนวคิดธรรมาภิบาล ที่จะส่งผลต่อการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่
เป้าหมาย ประเทศไทย 4.0 เนื่องจากหลักฐานเชิงประจักษ์ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา เป็นสิ่งพิสูจน์ชัดเจนว่า ธรรมภิบาล 
มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาในหลายด้าน ทั้งขนาดเศรษฐกิจของประเทศ รายได้ของประชากร ความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม ความสนใจลงทุนจากต่างชาติ เสถียรภาพและความมั่นคงของประเทศ  
และบทความนี้ยังชี้ให้เห็นถึงหลักการที่ส าคัญของ ประเทศไทย 4.0 คือ “การปฏิวัติความคิด ปฏิรูปตนเอง” 
หมายถึง ประเทศไทย 4.0 จะเกิดขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงตนเองเป็นล าดับแรก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
ในฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด จึงมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมให้ประชาชน
เปลี่ยนแปลงตัวเอง ผู้น าท้องถิ่น จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยี เพื่อสร้างการเป็นผู้น าในการ
เปลี่ยนแปลงระดับท้องถิ่น รวมถึงต้องมีการบริหารจัดการที่มองถึงอนาคตมากข้ึน เพื่อพัฒนาให้ท้องถิ่นไปสู่การเป็น 
“ท้องถิ่น 4.0” เชื่อว่าหากไม่มี “ท้องถิ่น 4.0” ประเทศไทยจะไม่สามารถมุ่งไปสู่การเป็น ประเทศไทย 4.0 ได้         
การน าหลักธรรมาภิบาลมาเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น หลักความโปร่งใส 
การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ ศีลธรรม ซึ่งจะน าไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น และลดความเสียหาย จึงเป็นหลักส าคัญ
ส าหรับประเทศไทยในการเปลี่ยนไปสู่การเป็น ประเทศไทย 4.0  
 
ค าหลัก : ธรรมาภิบาล, ประเทศไทย 4.0, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
Abstract 
  This article highlights the importance of Good Governance. The empirical evidence 
in the past 20 years has proven that Good Governance is linked to development goals in 
many areas. The size of the economy. Income of the population, Social inequality, Foreign 
investment attraction Stability and security of the country. And this article also points out 
the important principle of Thailand 4.0: ""Revolution of ideas, Self-improvement" means 
Thailand 4.0 will occur from the first change itself. Local Government as a government 
agency. The closest to the people. It plays an important role. To encourage people to 
change themselves. Local leader who must have a good understanding of technology. To 
create leadership in local change. It also requires more management to look forward to. If 
there is no "local 4.0", Thailand will not be able to move to Thailand 4.0. Good Governance 
will be the basis, in the management of Local Government such as transparency 
participation moral responsibility, which will lead to a better image and reduce damage. It 
is important for Thailand to change to become Thailand 4.0. 
 
Keywords : Good Governance, Thailand 4.0, Local Government. 
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บทน า 
  นับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 เป็นต้นมา ประเทศไทยก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงทั้ง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทางการเมืองให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น
และสิ่งที่ส าคัญคือ บทบาทของรัฐเน้นเร่ืองการพัฒนาเศรษฐกิจมากขึ้น มีการพัฒนาโครงสร้างของเศรษฐกิจ สังคม 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ซึ่งส่งผลท าให้ประเทศไทยจ าเป็นจะต้องมีการปฏิรูปการบริหาร
ราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้เกิดสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น ส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่ท าให้
ประเทศไทยต้องมีการปฏิรูปการบริหารราชการในช่วงปี พ.ศ.2540 จากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่ตกต่ าท าให้ประเทศ
ไทยได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ สาเหตุส าคัญส่วนหนึ่งมา 

จากความอ่อนแอ รวมทั้งขาดการบริหารจัดการที่ดีของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
ท าให้รัฐบาลไทยกู้เงินจากกองทุนการระหว่างประเทศ โดยมีเงื่อนไขที่ส าคัญ คือ รัฐบาลไทยต้องสร้างหลักธรรมาภิ
บาลในการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ใน พ.ศ.2542 ส านักนายกรัฐมนตรีก าหนดระเบียบว่า
ด้วย การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ได้ก าหนดหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นหลักการ 
ผลประโยชน์ของประชาชน เน้นผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ เน้นประสิทธิภาพ มีการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เน้น
ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน และมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยที่การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยังมีหลักการพื้นฐานส าคัญ ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความส านึกรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ไว้เป็นแนวทางในการบริหารงานใน
หน่วยงานต่างๆ ของทุกภาคส่วนของสังคม (ศิรินันท์ ทิพย์เจริญ , 2555) ใน พ.ศ.2545 ประเทศไทยได้เริ่มปฏิรูป
ระบบราชการอย่างจริงจัง โดยมีการน าเอาแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาปรับใช้ในการบริหารราชการ
แผ่นดินตั้งแต่ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรของรัฐสามารถขับเคลื่อนภารกิจหน้าที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรของรัฐที่มีความส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น
ให้มีความเข้มแข็งทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง จึงจ าเป็นต้องมีหลักการในการบริหารงานจัดการที่มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และสามารถ
บริหารจัดการทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรมต่อภาคประชาชนในท้องถิ่น รัฐธรรมนูญฯ    
พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 20 หมวดที่ 14 มาตรา 250 ระบุว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจดูแลและ
จัดท าบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการ พัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน (นันทวัฒน์ บรมานันท์. 2552)  
  ในโอกาสที่ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่ยุค “ประเทศไทย 4.0 ” ซึ่งเป็นยุคที่ประเทศไทยต้องปรับตัวเพื่อให้
เข้ากับยุคสมัยในหลายมิติ เช่น มิติเศรษฐกิจ มิติสังคมและชุมชน มิติการเมืองและวัฒนธรรม และมิติสารสนเทศ ใน
ขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานของภาครัฐที่ท าหน้าที่และรับผิดชอบต่องานพัฒนาใน
ระดับชุมชนท้องถิ่นโดยตรงก็จ าเป็นตอ้งปรับตัวเอง เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาให้เป็นไปตามหลักการ
ประเทศไทย 4.0 อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปรับตัวสามารถท าได้ในหลายลักษณะ ทั้งนี้ให้ค านึงถึง
ความเหมาะสมและประโยชน์ที่จะได้รับเป็นส าคัญ เช่น การปรับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนา
คนในชุมชนให้มีคุณภาพด้านการศึกษาและอาชีพ การปรับปรุงระบบ วัฒนธรรมการท างานในองค์การ การกระตุ้น
ในชุมชนท้องถิ่นเกิดการตื่นตัวในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น เพื่ อส่งเสริมนโยบายของ
รัฐบาลในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยให้ส าเร็จตามมุ่งหวังได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า ท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญกับ ประเทศไทย 4.0 เป็นอย่างมาก เนื่องจากหลักการที่ส าคัญ
ของ ประเทศไทย 4.0 คือ “การปฏิวัติความคิด ปฏิรูปตนเอง” หมายถึง ประเทศไทย 4.0 จะเกิดขึ้นจากการ
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เปลี่ยนแปลงตนเองเป็นล าดับแรก ท้องถิ่นในฐานะเป็นส่วนบริหารที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด จึงมีบทบาท
ส าคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนเปลี่ยนแปลงตัวเอง ผู้น าท้องถิ่นจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีเพื่อ
สร้างการเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงระดับท้องถิ่น รวมถึงต้องมีการบริหารจัดการที่มองถึงอนาคตมากขึ้น เพื่อ
พัฒนาให้ท้องถิ่นไปสู่การเป็น “ท้องถิ่น 4.0” เชื่อว่าหากไม่มี “ท้องถิ่น 4.0” ประเทศไทยจะไม่สามารถมุ่งไปสู่การ
เป็น ประเทศไทย 4.0 ได้ (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2560 [ออนไลน์]) และการบริหารจัดการท้องถิ่น 4.0 นั้นต้องบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล เนื่องจาก หลักฐานเชิงประจักษ์ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาเป็นสิ่งพิสูจน์ชัดเจนว่า ธรรมาภิ
บาลมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาในหลายด้าน ทั้งขนาดเศรษฐกิจของประเทศ รายได้ของประชากร 
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม ความสนใจลงทุนจากต่างชาติ เสถียรภาพและความมั่นคงของประเทศ ในกรณีของ
ประเทศไทยนั้น หลักธรรมาภิบาลยังเป็นหลักคิดหรือ mindset ส าคัญ ที่จะส่งผลต่อการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่
เป้าหมาย ประเทศไทย 4.0 (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2560 [ออนไลน์]) 
  บทความวิชาการนี้มุ่งน าเสนอเกี่ยวกับ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี , ประเทศไทย 4.0 และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
1. แนวคิดเกี่ยวกับโมเดล ประเทศไทย 4.0 
  1.1 ถอดรหัสโมเดล ประเทศไทย 4.0 
  โมเดลประเทศไทย 1.0 ถึง 4.0 ดังนี้ ประเทศไทย 1.0 เป็นการพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นภาคการเกษตรเป็น
หลัก โดยผลิตและขายพืชไร่ พืชสวนและสัตว์ต่างๆ เป็นต้น ต่อจากนั้นไปสู่ประเทศไทย 2.0 ที่เน้นภาคอุตสาหกรรม
แต่เป็นอุตสาหกรรมเบา เช่น การผลิตและขายรองเท้า เครื่องหนัง เครื่องดื่ม เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเป๋า 
เครือ่งนุ่งห่ม เป็นต้น และน าก้าวไปสู่โมเดลปัจจุบัน ประเทศไทย 3.0 ที่เน้นภาคอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก 
เช่น การผลิตและขาย ส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ กลั่นน้ ามัน แยกก๊าชธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม
ในปัจจุบันโมเดล 3.0 ยังพัฒนาไปได้อย่างไม่เต็มที่และไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร ยังคงเผชิญ กับดักส าคัญที่ไม่
อาจน าพาประเทศไทยพัฒนาก้าวหน้าไปมากกว่านี้ จ าเป็นต้องสร้างโมเดลใหม่ขึ้นมา เพื่อปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ
ของประเทศ และน าพาประชาชนคนไทยก้าวสู่โมเดลใหม่ ที่เรียกว่า “โมเดลประเทศไทย 4.0” นั้นเอง 
  ยุทธศาสตร์ส าคัญในการพัฒนาประเทศ เน้นในเร่ืองการพัฒนาสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” ด้วยการ
สร้างความเข้มแข็งจากภายใน ขับเคลื่อนตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แนวคิด “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยผ่านกลไก “ประชารัฐ” ซึ่งรัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศภายใต้ปัญหาที่สะสมไว้มานาน 
ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองทุจริตคอร์รัปชั่น ความขัดแย้งทางการเมือง ราคาพืชผลเศรษฐกิจตกต่ า และวิกฤตภัยแล้ง เป็นต้น 
ดังนั้นภารกิจส าคัญคือ การขับเคลื่อนการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ เพื่อให้สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคาม
ชุดใหม่ ในศตวรรษที่ 21 นี้ หลายประเทศได้ก าหนดโมเดลเศรษฐกิจแบบใหม่ เพื่อสร้างความมั่งคั่งในศตวรรษที่ 21 
อาทิ สหรัฐอเมริกา พูดถึง A Nation of Makers อังกฤษก าลังผลักดัน Design of Innovation ขณะที่ประเทศจีน
ได้ประกาศ Made in China 2025 ส่วนอินเดียก็ก าลังขับเคลื่อน Made in India และเกาหลีใต้ก็วางโมเดล
เศรษฐกิจเป็น Creative Economy เป็นต้น ส าหรับประเทศไทยเอง ณ ขณะนี้ยังติดอยู่ “กับดักประเทศรายได้ปาน
กลาง” “กับดักความเหลื่อมล้ าของความมั่งคั่ง” และ “กับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา” กับดักเหล่านี้เป็นสิ่งท้า
ทายในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ เพื่อก้าวข้าม “ประเทศไทย 3.0” ไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” นั่นเอง 
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  1.2 ลักษณะ โมเดล ประเทศไทย 4.0 
  ประเทศไทย 4.0 ว่าเป็นความมุ่งมั่นและตั้งใจของรัฐบาล ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 
“Value – Based Economy” หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิต
สินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมและเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการ
มากข้ึน ดังนั้น ประเทศไทย 4.0 จึงควรมีการเปลี่ยนวิธีการท าที่มีลักษณะส าคัญ คือ เปลี่ยนจากเกษตรแบบดั้งเดิม
ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้น และเป็น
เกษตรกรแบบผู้ประกอบการ เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่และรัฐคอยสนับสนุนให้ความ
ช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startup บริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจาก 
Traditional Services ซึ่งมีมูลค่าค่อนข้างต่ าไปสู่ High Value Services และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่
แรงงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและทักษะสูง 
  นโยบาย ประเทศไทย 4.0 ไม่ได้ละเลยภาคการเกษตรหรือภาคอุตสาหกรรม โดยทั้งหมดต้องสนับสนุน
เกื้อกูล ซึ่งกันและกัน เกษตรกรจะต้องเปลี่ยนการเกษตรแบบดั้งเดิมให้เป็นเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการจัดการและ
เทคโนโลยี เช่น เปลี่ยนข้าว ยางพารา มันส าปะหลัง ให้เป็นอาหารสุขภาพหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ มีมูลค่าสูง 
เป็นต้น ทั้งนี้รัฐได้เริ่มต้นขับเคลื่อนงานเพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 อย่างเป็นรูปธรรมแล้วหลายด้าน เช่น โครงการ 
Smart Farmer การจัดตั้งเมืองนวัตกรรมอาหาร การส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต การส่งเสริม 
Startup และ SMEs โดยการให้ทุนและยกเว้นภาษี การแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค และการน างานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ฯลฯ โดยตั้งเป้าหมายเข้าสู่ยุคโมเดลประเทศไทย 4.0 ให้ได้ภายใน 3-5 ปีนี้ 
  1.2 การพัฒนาประเทศไทยภายใต้โมเดล ประเทศไทย 4.0 
  การพัฒนาประเทศไทยภายใต้โมเดล ประเทศไทย 4.0 จะส าเร็จโดยใช้แนวทาง “สานพลังประชารัฐ” เป็น
ตัวการขับเคลื่อน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม คือ ร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผน ร่วมกันปฏิบัติและร่วมกันรับ
ผลประโยชน์ เป็นการท างานแบบบูรณาการทุกภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการเงิน ธนาคาร ภาค
ประชาชน ภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ ร่วมกันระดม
ความคิด ผนึกก าลังขับเคลื่อนผ่านโครงการ บันทึกความร่วมมือ กิจกรรม หรืองานวิจัยต่างๆ โดยการด าเนินงานของ
ประชารัฐ กลุ่มต่างๆ อันได้แก่ 
  กลุ่มที่ 1 การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐพัฒนาคลัสเตอร์
ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และการดึงดูดการลงทุน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  กลุ่มที่ 2 การพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และประชารัฐ 
  กลุ่มที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว การสร้างรายได้ และการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ 
  กลุ่มที่ 4 การศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้น า (โรงเรียนประชารัฐ) รวมทั้งการยกระดับคุณภาพ วิชาชีพ  
  กลุ่มที่ 5 การส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมกลุ่ม SMEs และ
ผู้ประกอบการใหม่ (Start UP) ซึ่งแต่ละกลุ่มก าลังวางระบบและก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายอย่าง
เข้มข้น 
  โดยสรุป การพัฒนาประเทศภายใต้ “ประเทศไทย 4.0” เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่เป็นการวางรากฐานการ
พัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน ตาม
วิสัยทัศน์รัฐบาล เป็นรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา และ
การปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ กัน เป็นการผนึกก าลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” ที่ผนึกก าลังกับ
เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรทั้งในและระดับโลก (บวร เทศารินทร์, 2561 [ออนไลน์]) 
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2. แนวคิดเกี่ยวกับ ธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  2.1 ความเป็นมาของธรรมาภิบาล 
  แนวความคิดเร่ืองธรรมาภิบาล นับว่าเป็นเร่ืองที่เพิ่งมีการกล่าวขวัญกันอย่างจริงจังเมื่อเร็วๆ นี้ โดยเฉพาะ
หลังจากเกิดวิกฤติการณ์การเงินในเอเชีย เมื่อปี 1997 (พ.ศ.2540) คือ การกล่าวอ้างขององค์กรระหว่างประเทศ 
เช่น ธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ทั้งสององค์กรมีบทบาทส าคัญในการผลักดันวาระของธรร
มาภิบาลให้เป็นวาระของโลก ในแง่ที่ว่า มูลเหตุส าคัญที่ก่อให้เกิดวิกฤติการณ์การเงินในเอเชียนั้น ก็เพราะประเทศ
ในภูมิภาคแถบนี้ไร้ซึ่งธรรมาภิบาล ด้วยเหตุนี้ ทั้งธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ จึงได้เสนอ
แนวทาง “ธรรมาภิบาลระดับโลก” (global governance) ที่พยายามผลักดันให้ประเทศในแถบเอเชียและประเทศ
อื่นๆ พยายามเดินตามกรอบของธรรมาภิบาล เพราะเชื่อว่า ด้วยหนทางนี้เท่านั้น ประเทศก าลังพัฒนาจ านวนมาก
จะสามารถพัฒนาประเทศให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืน ธนาคารโลกดูเหมือนจะเป็นองค์กรโลกบาลที่เชื่อมั่นดังกล่าวอย่าง
จริงจัง เพราะก่อนหน้าวิกฤติการณ์ทางการเงินในปี 1997 ธนาคารโลกเองได้ตีพิมพ์เผยแพร่เอกสารจ านวนไม่น้อย 
ชี้ให้เห็นถึง “ธรรมาภิบาลกับการพัฒนา” (สมบูรณ์ ศิริประชัย, 2558 [ออนไลน์]) 
 2.2 ความหมายของธรรมาภิบาล 
  ธรรมาภิบาล (Good Governance) ถือ เป็นหลักของการบริหารสาธารณะที่ให้ความส าคัญกับหลักการ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและให้ความส าคัญกับประชาชนเพื่อมุ่งให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี  โดยมีกรอบ
แนวคิดในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วย 1) เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 2) เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของรัฐ 3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 4) ไม่มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานเกิน
ความจ าเป็น 5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 6) ประชาชนได้รับความอ านวยความ
สะดวกและได้รับการตอบสนองต่อความต้องการ และ 7) มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
(อัษฎางค์ ปาณิกบุตร, 2560 [ออนไลน์]) 
  2.3 ความส าคัญของธรรมาภิบาล 
  ธรรมาภิบาล การบริหารจัดการที่ดี เป็นหลักในการน ามาปกครองประเทศให้เกิดความสงบสุขโดยยึดหลัก
พื้นฐาน 6 ประการ คือ (อัษฎางค์ ปาณิกบุตร, 2560 [ออนไลน์]) 
   1. หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมายที่ถูกต้อง เป็นธรรม การด าเนินการให้ถูกต้องตาม
หลักกฎหมาย การก าหนดกฎ กติกา และมีการปฏิบัติตามกฎ กติกาที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัดโดยค านึงถึงสิทธิ 
เสรีภาพ ความยุติธรรมของประชาชน 
   2. หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน
พัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจน
เป็นนิสัย 
   3. หลักความโปร่งใส หมายถึง การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุง
กลไกการท างานขององค์กรทุกองค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
   4. หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และแสดงความ
คิดเห็น ตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยวิธีการแสดงความคิดเห็น การตรวจสอบการท างานของภาครัฐ 
การท าประชาพิจารณ์ การร่วมลงประชามติ หรืออ่ืนๆที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
   5. หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความส านึกในความรับผิดชอบต่อ
สังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและการกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความ
คิดเห็นที่แตกต่างและความกล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระท าของตนเอง 
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   6. หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการและใช่ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยการรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าและ
บริการที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และมีการรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
  2.4 กลยุทธ์ในการสร้างการบริหารจัดการที่ดี 
  เป็นการสร้างระบบการบริหารจัดการบา้นเมืองและสังคมที่ดีให้เกิดขึ้นในทุกภาคของสังคม จ าเป็นต้องร่วม
ด าเนินกิจการอย่างต่อเนื่องทั้งในระยะเฉพาะหน้า ระยะกลาง ระยะยาว โดยต้องมีการปฏิรูปใน 3 ส่วนดังนี้ 
(อัษฎางค์ ปาณิกบุตร, 2560 [ออนไลน์]) 
   1. ภาครัฐ ต้องปฏิรูปบทบาทหน้าที่ โครงสร้าง และกระบวนการท างานของหน่วยงานภาครัฐให้
มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ซื่อตรง มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ถือประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดในการ
ท างาน สามารถท างานร่วมกับภาคธุรกิจ เอกชน และภาคเอกชนได้อย่างราบรื่น 
   2. ภาคธุรกิจ เอกชนต้องปฏิรูปการท างานโดยยึดกติกาที่โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 
เป็นธรรมต่อลูกค้า รับผิดชอบต่อสังคม มีมาตรฐานการบริการมีระบบตรวจสอบที่มีคุณภาพสามารถท างานร่วมกับ
ภาครัฐและภาคประชาชนได้อย่างราบรื่น 
   3. ภาคประชาชน ต้องสร้างเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนักในสิทธิหน้ าที่และความ
รับผิดชอบทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง มีความรู้ความเข้าใจหลักการของการสร้างการบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 
   จะเห็นได้ว่าหลักของธรรมาภิบาล มุ่งเน้นให้ทราบถึงปัจจุบันที่มีการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์            
โดยมุ่งเน้นให้เกิดการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แล้วก่อให้เกิดประโยชน์ต่อความต้องการของ
ประชาชนสูงที่สุด และเป็นการเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบ้านเมือง ซึ่งการที่จะท าให้
หลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองเกิดผลส าเร็จได้นั้น ผู้บริหารหรือผู้น ามีความส าคัญเป็นอย่าง
มากที่จะน ามายึดปฏิบัติเพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่ประชาชน และเพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจถึงหลักธรรมาภิบาล 
มากข้ึน ต้องเร่งด าเนินการให้การศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ประชาชน (อัษฎางค์ ปาณิกบุตร, 2560) 
  2.5 ธรรมาภิบาล ปัจจัยส าคัญสู่ประเทศไทย 4.0 
  ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีและเลขานุการคณะกรรมการบริหารราชการ
แผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ได้กล่าวปาฐกถา
พิเศษ ในงานรางวัลด้านการป้องกันการทุจริตของส านักงาน ป.ป.ช. ประจ า ปี 2559  
ภายใต้แนวคิด “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) เพื่อมอบ
รางวัลประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูบุคคลซึ่งเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์ สุจ ริต และ
องค์กรทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชนและนิติบุคคลอื่นๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต รวมถึงองค์กรที่มีการบริหารจัดการองค์กรอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งมีพันธ
กิจหลักที่ส าคัญคือการ “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาค
ส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล เรื่อง 
“การบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส เพื่อสร้างฐานรากสู่อนาคตตามโมเดลไทยแลนด์ 4.0” เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมแก่ภาคส่วนต่างๆ ในการเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ 4.0 อย่างยั่งยืน โดยมีสาระคัญดังต่อไปนี้ (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 
2560 [ออนไลน์]) 
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  เหตุผลที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะต้องเข้ามาด าเนินการ เพื่อสางปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
ประเทศไทยปัญหาเยอะมาก สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้ปรึกษากันเพื่อหาว่า ถ้าต้องการปฏิรูปประเทศ 
อะไรบ้างที่จะต้องท าโดยล าดับความส าคัญสูงสุด มี 3 เรื่อง ด้วยกัน นั่นคือ ปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหาความ
ขัดแย้ง และการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งทั้ง 3 เร่ือง มีความสัมพันธ์กัน โดยความขัดแย้งส่วนหนึ่งมาจากความเหลื่อมล้ า 
และความเหลื่อมล้ า มาจากการทุจริต ส่งผลให้ความเหลื่อมล้ าปลีกตัวมากข้ึนเร่ือยๆ และน าไปสู่ความขัดแย้ง ดังนั้น 
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงต้องท าด้วยการสร้างค่านิยมใหม่ในสังคม ส าหรับประเทศไทย 4.0 ที่ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.ก าลังผลักดันอยู่นั้น หากมองในบริบทของธรรมาภิบาลในการปกครอง 
(Govern mentality) ก็จะเห็นว่า ประเทศไทยก าลังมีปัญหาเผชิญกับภาวะที่เรียกว่า Poor Govern mentality 
(ภาวการณ์ปกครองจิตส านึก) ซึ่งสามารถสะท้อนสังคมไทยในอนาคตออกมา ผ่าน 4 ประเด็น ปัญหาส าคัญ คือ 
Clear-Care-Fair-Share  
  1. Clean & Clear Society สิ่งแรกต้องเริ่มด้วย Clean & Clear Society เป็นสังคมของความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ข้อมูลเปิดเผยโดยทุกสิ่งอยู่ที่การสร้างสังคมอย่างไรให้โปร่งใสขับเคลื่อนด้วยธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง 
เราไม่ได้มองเร่ืองธรรมาภิบาลเป็นองค์รวม ที่ผ่านมาเราพูดถึงแต่ค าว่า “ธรรมาภิบาล” (Corporate Governance) 
ที่มีความหลากมิติ แล้วมักจะพูดถึงในบริบทของเอกชนและพวกเขาก็ท าได้ดี แต่ความจริงแล้ว การสร้างประเทศ
ไทย 4.0 นั้น ถ้าจะแก้ไขก็ต้องแก้ทั้งระบบ ซึ่งเราก็ไม่เคยตระหนักถึงแนวทางแก้ไขปัญหาที่เราพึงจะต้องมีทั้ง 5 
แนวทาง ดังนี้ 
   1.1. Governance Society โดยท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ประกาศ
เจตนารมณ์อย่างแรงกล้า จะท าให้ "สังคมที่ขับเคลื่อนด้วยธรรมาภิบาล" เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรม 
   1.2. Political Governance ถือว่าเป็นปีแห่งการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลโดยเฉพาะการสร้างธรร
มาภิบาลในด้านการเมือง จะท าอย่างไรให้เกิดขึ้นได้ เพราะการเมืองมีผลกับเรา ถ้าท าการเมืองดีจะมีผลในทางบวก 
แต่หากว่าการเมืองไม่ดีก็เห็นผลได้จากในช่วงที่ผ่านมาที่ประเทศเจอวิกฤติครั้งส าคัญ ซึ่งเกิดจากความบกพร่องใน
ระบบการเมืองของเรา แต่เท่านี้อาจะยังไม่เพียงพอ 
   1.3. Bureaucratic Governance หรือไม่มีการพดูถึง Global Governance นับเป็นแนวคิดที่
ค่อนข้างใหม่ส าหรับสังคมไทย หากแต่เป็นวาระส าคัญทางวิชาการและทางปฏิบัติการ เนื่องจากในยุคโลกาภิวัตน์ 
ระบบความสัมพันธ์ต่างๆ ทั้งรัฐ และ ประเทศได้กลายเป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับทุกแห่งหนทุกภาคส่วนและ
ทุกคน จนเรียกได้ว่าเกิดเป็นการเมืองแบบทั้งโลก (Global politics) 
   1.4. Social Governance ธรรมาภิบาลด้านสังคมเราต้องดูว่า จะสามารถเป็นบรรทัดฐาน 
(Norm) ได้หรือไม่ เพราะสังคมแบบ Clean & Clear และ Free & Fair ไม่จ าเป็นต้องฝืนใจหรือบังคับใช้กฎหมาย 
แต่ให้เป็นเร่ืองที่ปลูกฝังอยู่ในตัวเรา ดังนั้นการแก้ไจปัญหา หรือวิธีการจัดการแบบบูรณาการ (Integration) เพราะ
ระบบราชการจะต้องมีระบบธรรมาภิบาลในภาครัฐด้วย เพื่อป้องกันการตัดสินในรูปแบบสองมาตรฐานมิให้เกิด 
 

 
ที่มา: http://www.thaiairways.com/about-thai/public-information/mpi/Activity/2560/A5_60.pdf 
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   1.5. Self-Governance สังคมที่มีธรรมาภิบาลในตัวเอง โดยเป็นการน้อมน า ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งส าคัญที่สุด ต้องท าให้คนในสังคมมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในตัวเอง นี่คือ
หนังสือที่บอกเราโดยต้องสร้างความพอดีในตัวเอง ถ้าตัวเองยังไม่มีพอก็ต้องเติม ต้องไปหาความรู้ แต่ถ้าตัวเองมี
เพียงพอแล้วก็ต้องรู้ จักหยุดเพื่อให้โอกาสคนอื่น หรือถ้ามีเกินความพอดี ก็ต้องรู้ จักการแบ่งปัน เพราะถ้าเรา
ปลูกฝังประชาชนผ่านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้แบบนี้ การสร้างสังคมที่ดีในรูปแบบอื่นๆ ก็จะตามมาอีกด้วย 
  2. Free & Fair Society 
  สิ่งที่สองที่ส าคัญ คือ Free & Fair Society คือ การสร้างสังคมที่เป็นธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อน
ธรรมาภิบาลและให้เกิดความยุติธรรม แต่สังคมนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าหากไม่มีระบบ Clean & Clear Society 
เกิดขึ้นก่อน นอกจากนี้ ไทยแลนด์ 4.0 จะเริ่มด้วยการสร้างคน ปลูกจิตส านึก พัฒนาคน คนที่มีความรู้สึกมี
ความหวังมีความสุข ถึงจะมีความสมานฉันท์ (Harmony/Hope) คือ คนที่มีความสมบูรณ์ ซึ่งจะต้องมี Self-
Governance  
  3. Caring & Sharing Society 
  ก่อนท้ายสุดจะเป็น Caring & Sharing Society หรือสังคมแห่งการแบ่งปัน ความเอื้ออาทรต่อกัน ยิ่ง 
ประเทศมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจมากข้ึนเท่าไหร่ความเหลื่อมล้ าทางสังคมก็จะยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งเป็นเรื่องที่น่า
สะพรึงกลัว เพราะความเหลื่อมล้ าของความมั่งคั่งติดพันไปสู่ความเหลื่อมล้ าของอ านาจและโอกาส การสร้างสังคม
แห่งความเอ้ืออาทรหรือ Caring Society จะเป็นไปไม่ได้เลย ถ้าหากระดับความเหลื่อมล้ า ยังคงมีอยู่ในทิศทางที่มี
แต่จะมากข้ึนแบบนี้ ซึ่งโจทย์คือท าอย่างไรให้อยู่ในศตวรรษที่ 21 แล้ว อีกทั้ง คนกลุ่มนี้มักจะชอบมองคนอื่นดีกว่า
ตนเอง (Over Look) จึงต้องมีการบริหารการอยู่ร่วมกันว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างไรโดยปกติสุข สังคมก็จะมีความ
สมานฉันท์ (Harmony/Hope) สาเหตุในการเกิด “ความเหลื่อมล้ า”  
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 อย่าง คือ 
   1. ความเหลื่อมล้ า ที่เกิดจากธรรมชาติ อาทิเช่น เพศหญิง-เพศชายเป็นต้น เพราะไม่มีสิ่งไหนที่
สามารถท าให้ความเหลื่อมล้ ามีค่าเป็นศูนย์(0) ได้ จึงต้อมาคิดกันว่า จะท าอย่างไร เพื่อให้สามารถเข้าถึงระบบ
การศึกษาได้เพื่อเร่ิมต้นปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ จากระบบการศึกษา ทั้งนี้สิ่งที่ควรจะต้องท า “การสร้าง/ให้โอกาส” 
   2. ความเหลื่อมล้ าที่เกิดจากการกระท า อาทิเช่น กลุ่มนายทุนขูดรีด ที่มักจะเอาสิทธิประโยชน์
ของผู้อื่นมาเป็นประโยชน์ส่วนตน/เอามาเป็นของตัวเอง เป็นต้น ซึ่งสาเหตุจากการกระท านั้น จะส่งผลกระทบให้
น าไปสู่ความขัดแย้งและการทุจริตคอร์รัปชั่น ต่อไปได้ในอนาคต ทั้งนี้สิ่งที่ควรจะต้องท า “การปฏิรูปในเชิง
โครงสร้าง” 
   3. ความเหลื่อมล้ าที่เกิดจากความรู้สึกนึกคิด เป็นการเปรียบเทียบในลักษณะของวัตถุนิยม 
เพราะสังคมมนุษย์ในยุคปัจจุบัน เมื่อเห็นคนอื่นมีสิ่งใหม่ๆ ที่ทันยุคทันสมัย ก็จะท าให้เกิดความโลภ อยากได้อยากมี
ตามคนอื่นเขา ไม่พอใจในสิ่งที่ตนมี ทั้งนี้สิ่งที่ควรจะต้องท า “การปฏิรูปในเชิงพฤติกรรม/วัฒนธรรม” ดังนั้น จึง
สามารถสรุปได้ว่า สาเหตุในการเกิดความเหลื่อมล้ าทั้ง 3 สาเหตุที่เกิดขึ้นนี้ มีความสัมพันธ์กัน โดยการสร้างเป็น
วัฒนธรรมที่จะท าให้เราด ารงอยู่ด้วยกันได้ (New Culture Working) แต่จะมีวิธีการสร้างอย่างไรนั้น ให้ท าการ
เปลี่ยนแปลงเป็น Self-Government เมื่อ Clear - Care - Fair ในประเทศไทยยังมีปัญหา เลยกลายเป็นปัญหาใน
การสร้างสังคมที่เก้ือกูลแบ่งปัน หรือ Share เดิมทีสังคมไทยมีการเชื่อมโยงในกลุ่มเดียวกัน (Bonding) และระหว่าง
กลุ่มคน (Bridging) เป็นสังคมเอื้ออาทรเกื้อกูลแบ่งปัน เมื่อก่อนอยู่ในชุมชนที่รักกัน ไว้วางใจซึ่งกันและกัน มีการ 
Caring Sharing มีความร่วมมือร่วมใจกัน แต่หากว่า เมื่อใดสังคมไม่มี Clear – Care –Share นั้น ก็จะท าให้ความ
เชื่อมโยงระหว่างกลุ่มคนขาดหายไป แต่กลับมีความเชื่อมโยงในกลุ่มเดียวกันทดแทนมากขึ้น เพราะคนจะต้องเอาตัว
รอด จึงมีการเกาะกลุ่มกันมากขึ้นเป็นสาเหตุในการก่อให้เกิดคุณค่าใหม่ในสังคม (New Value) กลายเป็นอ านาจ
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นิยม พรรคพวกพ้องนิยม กลายเป็นเร่ืองสุขนิยม นักการเมือง นักเลง เจ้าพ่อท้องถิ่น เกาะกลุ่มกันเอง เอ้ือประโยชน์
ต่อกัน และมีความสุดโต่ง แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณค่าใหม่นั้น เร่ิมมีความอ่อนแอเกิดขึ้น ก็จะต้องน ากฎระเบียบข้อบังคับ
เข้ามาใช้มากขึ้นด้วยเช่นกัน จะท าอย่างไรให้เกิด Productive Culture ซึ่งต่อไปคนต้องเป็นอิสระมากขึ้น ท า
อย่างไรให้คนรุ่นใหม่มี Self-Expression สามารถกล้าที่จะพูด กล้าที่จะแสดงออก และกล้าที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่
พูด พร้อมๆ กับการเป็นอิสระมากข้ึน  
  นอกจากนี้ การป้องกันทุจริตนั้น เป็นการด าเนินการแบบระยะยาว (Long Term) ส่วนปราบปรามเป็นแค่
เพียงระยะสั้นเท่านั้น (Short Term) เพื่อให้ทุกคนเห็นถึงผลที่ได้รับจากการกระท าการทุจริต โดยการยกตัวอย่าง 
กรณีศึกษา Case Study) ที่ก่อให้เกิดผลที่ติดลบ หรือหมายถึงเรื่องที่มีการยุติไปแล้ว และมีการได้รับบทลงโทษที่
ชัดเจน อีกทั้งเราจะต้องมีการให้รางวัล (Reward) กับคนที่มีความประพฤติดี ใครไม่ดี 
ก็ไม่ต้องไปให้เขา ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ เราจะท ากันอย่างไร เพื่อปลูกฝังโดยการเรียนรู้ที่จะอยู่รอด (Learn to Live) 
และการเรียนรู้ที่จะอยู่กับผู้อื่น (Learn to Love) ซึ่งการเรียนรู้ทั้งสองตัวนี้ จะต้องมีความพอดีกัน (Balance) 
ดังนั้น การสร้างคนไทยที่มีความเป็น “ตน” พร้อมกันนั้น จะต้องมีจิตส านึกด้วย ซึ่งจะต้องมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
(Self of Confidence) เพราะนอกจากการกล้าแสดงออกแล้วนั้น ยังจะต้องมีจิตสาธารณะที่ดีด้วย 
  โลกยุคดิจิตอล (Digital World) ถือว่าเป็นรูปแบบการทุจริตฯ ที่จะเกิดขึ้นมาอีกชุดหนึ่งแล้ว มีความจริง
แค่เพียงครึ่งเดียวเท่านั้น (Half-Should) ดังนั้น จึงต้องสร้างสังคม 2 รูปแบบ เพื่อน าไปสู่สังคมที่มีการเกื้อกูลกัน 
และแบ่งปันกันได้ ดังนี้ 
  1. ต้องสร้างสังคมที่เป็นธรรม 
   1.1 การมีอิทธิพลจะท าให้มีโอกาสเอ้ือประโยชน์ให้ตนเองมากกว่าผู้อื่น 
   1.2 อย่างน้องก็จะต้องมีสังคมที่เป็นกฎหมาย 
  2. ต้องสร้างสังคมที่มีความสามารถ ต้องท าพร้อมๆ กับสังคมที่มีโอกาส เพราะคนที่มีความสามารถแต่ไม่มี
โอกาสก็จะไม่สามารถออยู่ได้ การพัฒนาอะไรก็ตามแต่จะต้องมีการพัฒนาที่รวดเร็ว “ยิ่งเร็วยิ่งดี” ตามรูปแบบของ
ประเทศจีนไม่ได้ แต่ในทางกลับกันนั้น “ยิ่งดียิ่งเร็ว” นั้น ถือว่าเป็นแนวทางที่ควรจะยึดถือปฏิบัติมากกว่า รวมถึง
การน า เศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ด้วย  
 
3. แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในประเทศที่มีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย จะต้องมีการกระจายอ านาจให้ประชาชนในท้องถิ่น
มีอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ การปกครองท้องถิ่นกับการกระจาย
อ านาจจึงเป็นสิ่งคู่กันไป ท าให้รัฐส่วนกลางต้องแบ่งอ านาจบางส่วนให้กับท้องถิ่นไป บริหารจัดการตนเอง (ปธาน 
สุวรรณมงคล. 2552) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงานราชการแผ่นดิน  
  3.1 ความหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  ส าหรับความหมายขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ว่า การปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า “Local Government” เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีการด าเนินการในการ
ให้บริการประชาชนในพื้นที่ซึ่งรัฐส่วนกลางได้ให้อ านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการตัดสินใจและบริหารงาน
ได้อย่างอิสระ แต่ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 20 พ.ศ. 2560 หมวดที่ 14 มาตรา 249 - มาตรา 254  
 โกวิทย์ พวงงาม (2555) กล่าวว่า ความหมายของการปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปสาระส าคัญ ได้ดังนี้ 
  1. การปกครองของชุมชนหนึ่งซึ่งการปกครองนั้น อาจมีความแตกต่างกันในด้านความเจริญ จ านวน
ประชากรหรือขนาดของพื้นที่ เช่น การปกครองท้องถิ่นไทยจัดเป็น กรุงเทพมหานคร เทศบาล สุขาภิบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด พัทยา ตามเหตุผลดังกล่าว 
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  2. หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีอ านาจ อย่างอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความ
เหมาะสม กล่าวคือ อ านาจของหน่วยปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีขอบเขตพอสมควร เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของ หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริง หากมีอ านาจ เพราะหากอ านาจมากเกินไปก็อาจจะ
กลายเป็นรัฐอธิปไตย  
  3. หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีสิทธิตามกฎหมาย สามารถจัดการตนเองได้ เช่น ข้อระเบียบ
ต่างๆ ของส่วนท้องถิ่น และสิทธิในการด าเนินงานของท้องถ่ิน เป็นต้น  
  4. มีองค์กรที่จ าเป็นในการบริหารและการจัดการตนเอง 
  5. ประชาชนท้องถิ่นต้องมีอ านาจในการบริหารงานตนเอง 
  วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ (2554) การปกครองส่วนท้องถ่ิน หมายถึง การที่ท้องถ่ินซึ่งอยู่ภายใต้อ านาจอธิปไตย
ของรัฐมีการจัดตั้งองค์การที่เป็นนิติบุคคล มีบุคลากร มีงบประมาณ มีอ านาจหน้าที่อย่างอิสระในการจัดการท้องถ่ิน
ของตนตามที่กฎหมายของรัฐให้อ านาจและการด าเนินการใดๆ ในท้องถิ่น เน้นความส าคัญของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในท้องถิ่นในการตัดสินใจเองบนพื้นฐานของหลักการกระจายอ านาจปกครอง (Decentralization) เป็นต้น  
  จากความหมายของการปกครองท้องถิ่นตามที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การปกครองท้องถิ่น 
หมายถึงการปกครองที่รัฐบาลกลางมอบอ านาจให้ประชาชนในท้องถ่ินจัดการปกครองและด าเนินการบางอย่าง เพื่อ
แก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของตนเองหรือที่เรียกว่ารัฐบาลกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองท้องถิ่น 
โดยมีอ านาจในการก าหนดนโยบายและบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายหรือความต้องการของตนเอง ภายใต้
ขอบเขตของกฎหมายว่าด้วยอ านาจสูงสุดของประเทศ โดยมีองค์การที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่น
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามความมุ่งหมายของท้องถ่ินนั้นๆ 
  3.2 ความส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนับเป็นหน่วยงานที่มีพัฒนาการมาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 
จนถึงปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าบทบาทหน้าที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ งานที่เก่ียวข้องกับสาธารณูปโภค 
อุปโภค และงานโครงสร้างพื้นฐานเป็นส าคัญ คณะท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งและการ
บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ในปี พ.ศ. 2542 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเริ่มมีความส าคัญและมีบทบาทในการ
บริหารเขตพื้นที่มากข้ึนเพราะมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ส่งผลให้เกิดความ
เป็นอิสระต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น ทั้งด้านงบประมาณ ด้านการจัดการและการบริหารงานบุคคล ซึ่ง
ก่อเกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ จึงสะท้อนได้ว่าเป็นลักษณะส าคัญอย่างหนึ่งของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีลักษณะที่ส าคัญเป็นองค์กรนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย สามารถออกระเบียบข้อบังคับต่างๆ มาใช้ได้ในการบริหารงาน สอดคล้องกับ ปธาน สุวรรณมงคล (2552) 
ที่กล่าวถึงคุณลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า 1) เป็นหน่วยงานนิติบุคคลที่รับผิดชอบภาระหน้าที่ตาม
กฎหมาย 2) มีอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายและรัฐส่วนกลาง จะด าเนินการแบ่งอ านาจบางส่วนให้กับ
ท้องถิ่นในการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและอุปโภค 3) มีความเป็นอิสระในการบริหารงานท้องถิ่นที่มีคุณภาพจ าเป็นต้องเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตนเองอย่างเต็มที่ เพื่อท าให้การด าเนินการมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 4) สมาชิกและผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งของประชาชน มีวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี และไม่เกิน 2 
สมัยติดต่อกัน 5) มีพื้นที่ ในการดูแลรับผิดชอบชัดเจน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและการเข้าถึงกลุ่มบุคคลได้อย่างทั่งถึง 
6) มีทรัพยากรในการบริหารจัดการ อย่างเพียงพอ เช่น คน เงิน งาน วัสดุอุปกรณ์ 7) ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้เร่ิมตั้งแต่การรับทราบ ข้อมูลข่าวสาร การติดตามตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่น เป็นต้น และ 8) มีจิตส านึกและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ส่วนโกวิทย์ พวงงาม (2553) ได้กล่าวว่า 
คุณลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย การเป็นองค์กรในชุมชนที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมาย
ส่วนกลางมีขอบเขตอ านาจหน้าที่และพื้นที่ทางกฎหมายชัดเจนแน่นอน มีสภาพเป็นนิติบุ คคล จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมาย มีอิสระในการบริหารจัดการ ทั้งทางด้านการคลัง การจัดเก็บภาษี การหารายได้ตามกฎหมาย ก าหนดการ
จัดท างบประมาณด้วยตนเอง รวมถึงการก าหนดนโยบายภายใต้การควบคุมของรัฐและมีการแบ่งองค์กรเป็น 2 ฝ่าย 
ได้แก่ ฝ่ายผู้บริหารท้องถิ่นและฝ่ายสภาท้องถ่ิน โดยประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่ามในการปกครองตั้งแต่ขั้นตอนการ
เลือกตั้งคณะผู้แทน ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น รวมถึงการมีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมและ ติดตามตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากที่กล่าวมาข้างต้น จะท าให้เห็นว่า 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ หน่วยงานทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานที่มีบทบาท 
อ านาจ หน้าที่ในการบริหารงานในเขตพื้นที่ของตนเองได้อย่างมีอิสระ แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎระเบียบภายใต้
รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ คุณลักษณะส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมี ควรประกอบด้วย 1) การเป็นองค์กรที่
มีความเป็นอิสระ (Autonomy) ในด้านการบริหารจัดการ ด้านงบประมาณ และด้านการบริหารงานบุคคล 2) เป็น
องค์กรนิติบุคคล เนื่องจากการด าเนินกิจกรรมใดอันเกิดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องอาศัยกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ เพื่อความชอบธรรมและให้การด าเนินกิจกรรมเป็นตามหลักความรับผิดชอบตามกฎหมายก าหนดไว้ 3) 
เป็นหน่วยงานที่เน้นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมเพื่อก่อประโยชน์ให้เกิดกับ
ชุมชนและกลุ่มบุคคลอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 4) เป็นหน่วยงานที่ท างานภายใต้หลักธรรมาภิบาล 5) เป็น
หน่วยงานที่มีทรัพยากรเพียงพอ และ 6) ผู้แทนมีจิตวิญญาณของความเป็นนักประชาธิปไตย 
  3.3 หลักการประเทศไทย 4.0 ที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ประเทศไทย 4.0 เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มีความ
มุ่งหวังที่จะพัฒนาระบบเศรษฐกิจประเทศไทยให้สามารถแข่งขันได้กับทั่วโลกอย่างมีประสิทธิภาพและการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value–based economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมแนว
ใหม่” ด้วยจุดมุ่งหมายของยุทธศาสตร์รัฐบาลตลอดจนหน่วยงานทุกระดับต้องวางแผน ก าหนดเป้าหมาย และ
ก าหนดทิศทางของตนเองในรูปแบบใหม่ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นใน
ไม่ช้านี้ เพื่อเตรียมตัวในรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก็ต้องมีการปรับตัว เพื่อให้สามารถดาเนินกิจกรรมสาธารณะประโยชน์อันจะเกิดผลต่อส่วนรวมภายใต้หลักการ
ประเทศไทย 4.0 ซึ่งจากกระบวนทัศน์การพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 ชี้ให้เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องเข้าไปท าหน้าที่ในการกระตุ้นชุมชนท้องถิ่นให้เกิดการตื่นตัว เช่น การกระตุ้นความคิดทางการเกษตรแบบ
ดั้งเดิมไปสู่การเกษตรแนวใหม่ที่น าเอา เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาปรับใช้ในทุกขั้น ตอนเริ่มตั้งแต่การผลิต การ
แปรรูป และการให้บริการ เปลี่ยนเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs 
ไปสู่การเป็น Smart Enterprises ที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจาก Traditional Services ไปสู่ High Value Services 
และการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น  
  สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ (2559) ได้เขียนบทความเรื่อง “ท้องถิ่นยุคประเทศไทย 4.0” ได้สรุปเนื้อหาใน
บทความไว้อย่างน่าสนใจว่า “การพัฒนาเศรษฐกิจ แบบ 4.0 นั้น ย่อมท าให้สังคมมีความซับซ้อนและหลากหลาย
มากข้ึน บทบาทของท้องถิ่นที่เก่ียวกับเศรษฐกิจ 4.0 มีอยู่ 2 ประเด็นส าคัญ คือ การจัดการความขัดแย้งอันเป็นผล
จากการพัฒนาด้วยกลไกของท้องถิ่น เพราะการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจย่อมมีโอกาสเกิดความขัดแย้งได้เสมอ การ
แก้ไขความขัดแย้งจึงต้องใช้กลไกประชาธิปไตยในรูปแบบของการมีส่วนร่วม ซึ่งต้องเกิดขึ้นในระดับท้องถิ่นก่อน 
ประเด็นที่สองคือ ท้องถิ่นต้องส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เพราะเศรษฐกิจ 4.0 ต้องอาศัยการ
ริเริ่มเพื่อพัฒนาใหม่ การพัฒนาศักยภาพของคนในท้องถ่ินด้วยการให้โอกาส ท้องถิ่นจึงเป็นเสมือนพื้นที่ทดลองของ
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เศรษฐกิจสร้างสรรค์รูปแบบต่างๆ ที่เอ้ือต่อการพัฒนาและต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นด้วยกลไกของท้องถิ่น ซึ่ งมีความ
พร้อมมากกว่าส่วนกลาง ดังนั้น กลไกของท้องถิ่นจึงมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เพราะสามารถ
ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายได้ 
  3.4 ท้องถิ่น 4.0: จุดเริ่มต้นส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 
  การขับเคลื่อน ประเทศไทย 4.0 ให้เดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือจากท้องถิ่น 
  ประเด็นที่ส าคัญของ ประเทศไทย 4.0 ซึ่งประกอบด้วย 
  1) ประเทศไทย 4.0 เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของบริบทต่างๆ ของโลก ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยจะต้อง
มีการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
  2) ประเทศไทย 4.0 คือ แนวทางการปรับตัวของประเทศไทยเพื่อให้ประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศโลก
ที่ 1 อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแนวคิดของท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อย่างเป็นรูปธรรม 
  3) หลักการที่เป็นหัวใจของ ประเทศไทย 4.0 คือ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งน าไปสู่การแนวทางในการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน พร้อมกับการเชื่อมโยงไทยสู่ประชาคมโลก 
  4) กลไกที่ส าคัญที่ใช้ขับเคลื่อน ประเทศไทย 4.0 คือ กลไกความร่วมมือของทุกภาคส่วน หรือที่เรียกว่า 
“กลไกประชารัฐ” 
  ในประเด็นส าคัญทั้ง 4 เรื่องนั้น ท้องถิ่นมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยทั้งสิ้น เช่น ท้องถิ่นต่างๆ จะมีการบริหาร
จัดการและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในบริบทต่างๆ ได้อย่างไร การน า ประเทศไทย 
4.0 ไปใช้ในบริบทของท้องถ่ินเพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จะสามารถด าเนินการในระดับท้องถิ่นได้อย่างไร 
หรือการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในกลไกประชารัฐ ซึ่งจ าเป็นจะต้องครอบคลุมไปถึงด้านสังคมจะมีรูปแบบอย่างไร 
เป็นต้น 
  นอกจากนั้นแล้ว ในวาระการขับเคลื่อน ประเทศไทย 4.0 ทั้ง 5 เรื่อง ท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญในทุกวาระ 
โดยท้องถิ่นจะต้องตอบโจทย์ว่าจะมีแนวทางด าเนินการใน 5 วาระดังกล่าวได้อย่างไร ยกตัวอย่างเช่น 
  1. ท้องถิ่นจะสร้างคนที่มีศักยภาพและรักท้องถิ่นเพื่อให้เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างไร 
  2. การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม - ท้องถิ่นจะน าเอาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ใน
ท้องถิ่นเพื่อสร้างนวัตกรรมได้อย่างไร และท้องถิ่นจะสร้าง local startup ได้อย่างไร 
  3. การพัฒนาเกษตร อุตสาหกรรม และบริการเป้าหมาย – ท้องถิ่นจะอาศัยจุดแข็งของประเทศไทยในด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม และวัฒนธรรมการให้บริการที่ดีมาสร้างเกษตร อุตสาหกรรม และ
บริการเป้าหมายได้อย่างไร 
  4. การเสริมสร้างความเข้มแข็งผ่าน 6 ภาค 18 กลุ่มจังหวัด และ 77 จังหวัด – ท้องถิ่นจะสร้างความ
เข้มแข็งให้ตนเองและเชื่อมโยงกับชุมชนหรือท้องถิ่นอื่นๆ ได้อย่างไร 
  5. การเชื่อมประเทศไทยสู่ประชาคมโลก – การเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นของไทยกับท้องถิ่นต่างชาติจะ
เกิดขึ้นและขับเคลื่อนได้อย่างไร 
  นอกไปจากด าเนินการใน 5 วาระ ประเทศไทย 4.0 นั้น การบริหารจัดการท้องถิ่นจะมีบทบาทและ
ความส าคัญมากข้ึน จ าเป็นต้องมีบทบาทในด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับชุมชน เช่น การศึกษา การเตรียมความพร้อมให้
ประชาชนในท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อให้รองรับต่อการปกครองตนเอง และต้องปรับระบบการบริหารจัดการให้มี
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง สามารถตอบประเด็นของสังคมได้ และให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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  ดังนั้น จะเห็นได้ว่าท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญกับ ประเทศไทย 4.0 เป็นอย่างมาก เนื่องจากหลักการที่ส าคัญ
ของ ประเทศไทย 4.0 คือ “การปฏิวัติความคิด ปฏิรูปตนเอง” หมายถึง ประเทศไทย 4.0 จะเกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงตนเองเป็นล าดับแรก ท้องถิ่นในฐานะเป็นส่วนบริหารที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดจึงมีบทบาทส าคัญ
ในการส่งเสริมให้ประชาชนเปลี่ยนแปลงตัวเอง ผู้น าท้องถิ่นจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีเพื่อสร้าง
การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงระดับท้องถิ่น รวมถึงต้องมีการบริหารจัดการที่มองถึงอนาคตมากขึ้น เพื่อพัฒนาให้
ท้องถิ่นไปสู่การเป็น “ท้องถิ่น 4.0” ซึ่งเชื่อว่าหากไม่มี “ท้องถิ่น 4.0” ประเทศไทยจะไม่สามารถมุ่งไปสู่การเป็น 
ประเทศไทย 4.0 ได้ (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2560 [ออนไลน์]) 
 
สรุป 
  ประเทศไทย 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนา
เศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี บนวิสัยทัศน์ที่ ว่า “มั่นคง มั่ง
คั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และ
สร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว 
รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้ ซึ่งภารกิจส าคัญดังกล่าว ท้องถิ่นมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยทั้งสิ้น เช่น ท้องถิ่นต่างๆ จะมีการ
บริหารจัดการและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในบริบทต่างๆ ได้อย่างไร การน า ประเทศ
ไทย 4.0 ไปใช้ในบริบทของท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จะสามารถด าเนินการในระดับท้องถิ่นได้
อย่างไร หรือการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในกลไกประชารัฐ ซึ่งจ าเป็นจะต้องครอบคลุมไปถึงด้านสังคมจะมีรูปแบบ
อย่างไร เป็นต้น 
  ประเทศไทย 4.0 มีภารกิจส าคัญในการสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ ซึ่งหลักธรรมาภิบาล มี
ความส าคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาประเทศ แทบทุกประเทศที่ประสบความส าเร็จในการก้าวสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว 
ล้วนมีจุดตั้งต้นที่คล้ายกัน คือการเอาจริงเอาจังกับเรื่องธรรมาภิบาล โดยมีหลักการว่า สังคมจะมีคนที่มี
ความสามารถมากเพียงใด หรือมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากแค่ไหน หากคนในสังคมไม่มี ธรรมาภิบาล ไม่ 
Clean & Clear ไม่ Free & Fair และไม่ Care & Share ต่อกัน สังคมนั้นย่อมหาความปกติสุข ความสงบสุขและ
ความสมดุล ของการอยู่ร่วมกันได้ยากยิ่ง ดังนั้นรากฐานของนโยบาย ประเทศไทย 4.0 ได้เน้นย้ าถึงธรรมาภิบาลที่
ต้องมีพร้อมในทุกภาคส่วนเพื่อที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ทุกคนต้องเดินหน้าไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนไป
ด้วยกัน ดังนั้น ประเทศไทยมีการใช้ธรรมาภิบาลในการก ากับดูแลหน่วยงานของรัฐทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น 
ส าหรับการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีลักษณะเป็นการควบคุมก ากับดูแลการด าเนินงานบริการ
สาธารณะ ที่อยู่บนพื้นฐานความคิดของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล ซึ่งแนวคิดดังที่กล่าวมาเข้า
มามีอิทธิพลในการบริหารงานท้องถิ่นอย่างมากในปัจจุบัน อันประกอบด้วย 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม         
3) หลักความโปร่งใส 4) หลักการมีส่วนร่วม 5) หลักความรับผิดชอบ 6) หลักความคุ้มค่า ดังนั้น หากจะให้การ
ก ากับดูแลการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดผลส าเร็จ จึงจ าเป็นต้องค านึงถึงระบบและกระบวนการที่
เหมาะสมดังที่กล่าว หลักธรรมาภิบาลจึงเป็นหลักคิดส าคัญที่จะส่งผลต่อการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่  เป้าหมาย
ประเทศไทย 4.0  
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ข้อเสนอแนะ 
  บทความนี้  มีข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับการสร้างธรรมาภิบาลที่ดีแก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
ต่อความส าเร็จ ใน 2 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
  1. ต้องมีการปฏิรูปบทบาทโครงสร้างและกระบวนการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป้าหมายของการ
ปฏิรูปควรมุ่งสู่การบริหารจัดการทรัพยากรทางสังคมที่โปร่งใสมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ค านึงถึงผู้คนเป็น
ศูนย์กลางและความร่วมมืออย่างราบรื่นและเป็นมิตรกับภาครัฐและเอกชน การเมืองต้องอยู่ในกรอบกฎหมายความ
รับผิดชอบ การเปิดกว้างให้กับประชาชนเลือกตั้งแบบประชาธิปไตย และการสนับสนุนกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ 
  2. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความส าคัญต่อความโปร่งใส อันหมายถึง การกระท าการใดๆ ของ
องค์การทั้งในระดับบุคคลและองค์กรที่ผู้อื่นสามารถมองเห็นได้ คาดเดาได้ และเข้าใจได้ ครอบคลุมถึงทุกการ
กระท าที่เป็นผลจากการตัดสินใจของผู้บริหาร การด าเนินงานทางธุรกิจ และงานสาธารณประโยชน์ต่างๆ เช่น การมี
ระบบงานและขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน การมีหลักเกณฑ์ประเมินหรือการให้คุณให้โทษที่ชัดเจน การเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอย่างตรงไปตรงมา ความโปร่งใสจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบความถูกต้อง และ
ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต รวมทั้งน าไปสู่การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันทั้งระหว่างผู้ปฏิบัติร่วมกันใน
องค์กรเดียวกัน ระหว่างประชาชนต่อรัฐไปจนถึงระหว่างคนในชาติด้วยกัน ดังนั้น ควรปรับปรุงกลไกการท างานให้มี
ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชนอ์ย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อประชาชนจะ
ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก และช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการท างานได้ 
  บทความนี้ได้น าเสนอแนวคิดพื้นฐาน เพื่อชี้ให้เห็นว่า ธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จุดเริ่มต้นส าคัญในการขับเคลื่อน ประเทศไทย 4.0 อย่างไรก็ตาม ควรได้มีการศึกษาต่อยอดว่า “ท้องถิ่นในฐานะ
เป็นส่วนบริหารที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด จะมีบทบาทอย่างไรในการส่งเสริมให้คนในสังคม มี ธรรมาภิบาล          
มี Clean & Clear, Free & Fair และ Care & Share ต่อกัน เพื่อให้สังคมนั้นมีความปกติสุข ความสงบสุขและ
ความสมดุล ของการอยู่ร่วมกัน” จึงเป็นประเด็นการศึกษาส าคัญในอนาคต 
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เอสเอ็มอีไทยในเครืออาลีบาบา   
  
Thai SMEs on affliates Alibaba Gruop 
 
ผู้วิจัย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์  สุขสม 
 
บทคัดย่อ 

การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) 4 ฉบับ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ของไทยกับบริษัทในเครืออาลีบา
บากรุ๊ป เป็นการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัลของไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 โดยมีความร่วมมือในหลากหลายมิติ อาทิ การส่งเสริม 
SMEs ทุกระดับเข้าสู่อีคอมเมิร์ซ การพัฒนาของดาวเด่นหรือ Talents ของไทยในด้านดิจิทัล การยกระดับระบบโล
จิสติกส์โดยอาศัยเทคโนโลยีชั้นน าของอาลีบาบา และการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านระบบดิจิทัล ซึ่งการศึกษาข้อมูล
เปรียบเทียบในระดับภูมิภาคและตัดสินใจที่จะลงทุนสร้างดิจิทัลฮับ (Smart Digital Hub) ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออกหรืออีอีซี เนื่องจากมีความเชื่อมั่นในนโยบายประเทศไทย 4.0 และอนาคตที่สดใสของเศรษฐกิจไทย 
โดยดิจิทัลฮับที่จะสร้างขึ้นนี้ นับเป็นกลไกส าคัญที่จะช่วยเชื่อมโยง SMEs ไทยในทุกระดับ ทุกท้องถิ่น รวมถึงกลุ่ม 
OTOP และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ ให้สามารถเข้าถึงตลาดจีนและตลาดโลก ความร่วมมือกับอาลีบาบาที่เกิดขึ้น
ในวันนี้ เป็นความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ SMEs และเกษตรกรของไทย ซึ่งจะขยายไปยัง
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมอื่นๆ ในขณะเดียวกันยังจะเป็นแรงเสริมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัลของไทยด้วย 

 
ค าส าคัญ :  เอสเอ็มอีไทย,อาลีบาบา กรุ๊ป 
 
Abstract 

The signing of MOU between Thai government agencies and affiliates Alibaba 
Group to promote investment in the Eastern Special Economic Zone (EEC) and to drive the 
development of Thai digital economy under the Thailand 4.0 strategy, with a variety of 
partnerships such as promoting SMEs at all levels into ecommerce. The development of the 
star or talents of Thailand in the digital field. Leading the way in logistics with Alibaba's 
leading technology. And promotion of digital tourism. The study compares regional data 
and decides to invest in a digital hub in the Eastern Seaboard area. The confidence in 
Thailand policy 4.0 and the bright future of the Thai economy. By the digital hub to be 
created. It is an important mechanism to link Thai SMEs at all levels, including OTOP and 
farmers nationwide. Provide access to Chinese market and world market. The cooperation 
with Alibaba happened today. It is a strategic partnership that will benefit SMEs and Thai 
farmers. It will expand to the tourism industry and other industries. At the same time, it will 
also serve as a boost for Thailand's digital economy. 
 
Keyword : Thai Business SMEs , Alibaba Group 
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บทน า 
 ภายใต้บริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเกือบทุกด้าน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นผลมาจากกระแสโลกาภิวัตน์ได้ส่งอย่างมีนัยส าคัญต่อวิถีการด าเนินชีวิต
ของบุคคลทั่วไปและรูปแบบในการด าเนินธุรกิจ พลิกวิธีคิด วิธีการท างาน วิธีการที่มนุษย์จะติดต่อปฏิสัมพันธ์และ
สร้างสัมพันธ์ในสังคม ทุกคนในโลกสามารถเชื่อมโยงเข้าหากันได้มากข้ึน รับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันภายใต้เงื่อนไข
ของการเข้าถึงสัญญาณ (accessibility) จากความรวดเร็วของการสื่อสารและการส่งต่อข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยง
ข้ามทวีปในเสี้ยววินาที (millisecond of data transfer) ประกอบกับความสามารถในการเข้าถึงสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตในกลุ่มประชากรทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  
 ในขณะเดียวกัน พัฒนาการของการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างแพร่หลายไปทั่วโลกยังก่อให้เกิดปรากฏการณ์  
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่ามหาศาลส าหรับภาคธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในด้านการใช้ข้อมูลเพื่อก าหนดยุทธศาสตร์และการน ามาใช้เป็นสินค้าที่สร้างรายได้ให้กับกิจการ เช่นเดียวกับที่ 
Google และ Facebook ที่ใช้ฐานข้อมูลตนเองผนวกกับของคนอื่นมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ  รวมไปถึง
ปรากฏการณ์ Internet of Things (loT) ที่เชื่อมโยงการพัฒนาเครื่องมือสมัยใหม่เชิงนวัตกรรมที่เกิดจากเทคโนโลยี
ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งปัจจุบันเราสามารถสั่ งงานเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ผ่านเครือข่าย
โทรศัพท์มือถือในขณะเดียวกันต้นทุนหรือราคาของเครื่องมือต่างๆ กับอัตราค่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตล้วนอยู่
ในระดับที่ผู้บริโภคทั่วไปสามารถรับได้ โทรศัพท์มือถือได้กลายเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีพ 
ความส าคัญของภาคการส่งออกที่มีต่อเศรษฐกิจไทยในช่วงระยะที่ผ่านมาและทิศทางในอนาคต 
 ปัจจุบันภาคการส่งออกยังคงมีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจไทย ด้วยสัดส่วนต่อ GDP ที่ร้อยละ 60 ในปี 
2558 แต่อย่างไรก็ดีพบว่า การพึ่งพิงตลาดต่างประเทศสูงในลักษณะนี้ จะท าให้เศรษฐกิจไทยไม่มีภูมิคุ้มกันและอาจ
ไม่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เศรษฐกิจประเทศคู่ค่าหลักยังไม่ฟื้นตัว  ท าให้ไม่
สามารถขยายมูลค่าการส่งออกในระดับที่สูงมากๆ ได้ดังเช่นในอดีต ซึ่งในระยะสามทศวรรษหลัง ภาคการส่งออก
เร่ิมเป็นกลไกหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจัยส าคัญที่ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของ
ไทยโดยสิ้นเชิงจากประเทศเกษตรกรรมสู่ประเทศอุตสาหกรรมจาก “โมเดลประเทศไทย 1.0” ที่เน้นการขับเคลื่อน
ด้วยเกษตรกรรม พัฒนาไปสู่ “โมเดลประเทศไทย 2.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และ “โมเดลประเทศไทย 3.0”             
ที่เน้นอุตสาหกรรมหนักตามล าดับ ปัจจุบันไทยจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องก้าวเข้าสู่ “โมเดลประเทศไทย 4.0” 
เพื่อพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่การปรับเปลี่ยนจากประเทศ รายได้ปานกลาง เป็นประเทศ รายได้สูง ปรับเปลี่ยนจาก
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพ หรือเน้นการส่งออกเชิงปริมาณ (Volume-based) เป็นเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วย “นวัตกรรม” หรือการสร้างคุณค่า (Value-based) ทั้งในมิติของสินคา/บริการ หรือการด าเนิน
กิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าในทุกระดับของห่วงโซมูลค่า (Value Chain)  
 ในการด าเนินการพัฒนาตลาดกลางพาณิชย์อิเลคโทรนิกส์ จึงมีความจ าเป็นต้องศึกษาสภาพแวดล้อมและ
ปัจจัยต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงาน รูปแบบและแนวทางการด าเนินงานที่จะเอ้ือต่อการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
ส่งออกของไทยเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลผ่านช่องทางดังกล่าว 
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ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนในด้านเศรษฐกิจ 
        ไทยกับจีนมีความผูกพันและติดต่อกันมาอย่างยาวนานนับแต่โบราณกาล โดยสามารถย้อนไปได้ถึงสมัย
ราชวงศ์ฮั่นตะวันตก (จักรพรรดิฮั่นอู่ตี้) ของจีนซึ่งมีบันทึกประวัติศาสตร์เกี่ยวกับชนชาติไทย และที่เด่นชัดก็คือ 
ความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรสุโขทัยกับจีน ซึ่งมีการติดต่อค้าขายระหว่างกัน และไทยได้รับเทคโนโลยี
เครื่องปั้นดินเผามาจากจีนในช่วงเวลาดังกล่าว ความสัมพันธ์ทางสายเลือดระหว่างไทยกับจีน น่าจะเร่ิมมีขึ้นในช่วงนี้
ด้วยจากการอพยพของชาวจีนในช่วงสงครามสมัยราชวงศ์หยวนและในช่วงต้นราชวงศ์ หมิง และนับจากนั้นมา          
ก็ได้มีการติดต่อค้าขายกันมาโดยตลอดและมีชาวจีนจ านวนมากเข้ามาตั้งรกราก ในไทย โดยเฉพาะในช่วง
สงครามโลกและสงครามกลางเมืองของจีนในทศวรรษที่ 1930-1950 มีชาวจีนจ านวนมากจากมณฑลทางใต้ของจีน 
อาทิ กวางตุ้ง ไห่หนาน ฝูเจี้ยน และกวางสี หลบหนีภัยสงครามและความ อดอยากเข้ามาสร้างชีวิตใหม่ในประเทศไทย 
จึงอาจกล่าวได้ว่าความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดดุจพี่น้องระหว่างไทย กับจีนได้มีมาอย่างยาวนาน เหมือนค ากล่าวที่ว่า  
“ไทยจีนใช่อื่นไกล พี่น้องกัน” 
    หลังจากทศวรรษแรกของการสถาปนาความสัมพันธ์ที่ทั้งสองประเทศได้ประสบผลในการเสริมสร้างความ
ไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันแล้วนั้น ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าได้กลายเป็นองค์ประกอบที่นับวันยิ่งมีความส าคัญ
ต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสอง โดยเฉพาะหลังจากที่จีนได้เริ่ มด าเนินนโยบายเปิดประเทศและปฏิรูป
เศรษฐกิจภายใต้การน าของนายเติ้ง เสี่ยวผิง เมื่อปี 1978 ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศได้พัฒนา
และขยายตัวไปอย่างรวดเร็ว       
   กล่าวโดยสรุป ในปัจจุบันไทยกับจีนมีความสัมพันธ์และความร่วมมือที่เจริญรุดหน้าในทุกด้าน และนับวัน
จะยิ่งพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่องและลึกซึ้ง ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนของทั้งสองประเทศ ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อสันติภาพและความ
เจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค ดังนั้น ในช่วงศตวรรษที่ 21 ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนาอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการแสดงบทบาทที่สร้างสรรค์ของจีน ไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคหวังว่า
จะความร่วมมือกับจีนมากยิ่งทั้งในด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน โดยจีนจะเป็นพลังส าคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียและโลกโดยรวม 
  
ไทย-จีน เดินหน้าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สู่ศตวรรษที่ 21 

กระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเตรียมการส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า 
การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน (JC เศรษฐกิจไทย-จีน) ครั้งที่ 6 โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (นางเกา เยี่ยน) เป็นประธานร่วม ในวันนี้ (12 ม.ค.61) ณ โรงแรม    แชงกรี-ล่า กรุงเทพฯ นางสาว
ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อเตรียม
ความพร้อมส าหรับการประชุม JC เศรษฐกิจไทย-จีน ครั้งที่ 6 (ระดับรองนายกรัฐมนตรี) ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปี 
2561 โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันติดตามความคืบหน้าในประเด็นต่าง ๆ ของการประชุมครั้งที่ผ่านมา อาทิ  ความ
ร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านต่าง ๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 
ดิจิทัล ฯลฯ ทั้งนี้ การประชุม JC เศรษฐกิจไทย-จีน ในระดับรองนายกรัฐมนตรี ถือเป็นกลไกการหารือทวิภาคี
ระดับสูง (รองนายกรัฐมนตรี) ระหว่างไทย-จีน ซึ่งสองประเทศให้ความส าคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นเวทีในการ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ตลอดจนก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกัน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งสองประเทศต่างมีนโยบายทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องกัน อาทิ ยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
การค้าและการลงทุนตามข้อริเริ่ม "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Initiative:BRI) ของจีน ตลอดจน
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แนวทางการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ มาปรับปรุงการด าเนินงานของภาครัฐและ
ภาคเอกชนอย่างรอบด้าน กับยุทธศาสตร์ "ประเทศไทย 4.0” เศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกของไทย 
“อาลีบาบา” จับมือรัฐบาลไทยลงทุนดิจิทัลฮับ – ชี้มีวิสัยทัศน์  
“ยกระดับ-สร้างโอกาส” ธุรกิจเอสเอ็มอีร่วมกัน 

กลายเป็นประเด็นสุดฮ็อตในวงการธุรกิจเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จากการที่นายแจ๊ก หม่า ประธาน
กรรมการบริหารและผู้ก่อตั้งกลุ่มอาลีบาบาได้เดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งที่ 2 เพื่อมาลงนามบันทึกความเข้าใจ 
(MOU) กับรัฐบาลไทย ภายใต้กรอบความร่วมมือ Smart Digital Hub and Digital Transformation Strategic 
Partnership  
บันทึกความเข้าใจ (MOU) กับรัฐบาลไทยภายใต้กรอบความร่วมมือ Smart Digital Hub and Digital 
Transformation Strategic Partnership 4 ฉบับ 

1) ความร่วมมือในด้านการค้าการลงทุนและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอล 
2) ความร่วมมือด้านการลงทุน Smart Digital Hub ในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
3) ความร่วมมือด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และบุคลากรด้านดิจิตอล และ 
4) ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวผ่านดิจิตอลและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง  

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับ Alibaba Group  
ในด้าน Smart Digital Hub and Digital Transformation Strategic Partnership ขับเคลื่อนการพัฒนา

เศรษฐกิจดิจิทัลไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ของ นายแจ็ค หม่า (Mr. Jack Ma) และ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 
รองนายกรัฐมนตรี เป็นไปอย่างชื่นมื่น ขณะที่การทุ่มทุนในระยะแรก 11,000 ล้าน ผุด Smart Digital Hub ใน EEC 
พร้อมขนข้าว-ทุเรียนไทยขึ้นเว็บขายทั่วจีน และส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านระบบดิจิทัล 
ความร่วมมือในโครงการหลักระหว่างรัฐบาลไทยและอาลีบาบา ประกอบด้วยกระทรวงอุตสาหกรรม 4 ด้าน 

1. โครงการลงทุนสร้างศูนย์ Smart Digital Hub ลงทุนในพื้นที่ EEC เพื่อเป็นศูนย์ประมวลข้อมูลโลจิสติ
กส์รองรับขนส่งสินค้าระหว่างไทยกับจีน ข้ามพรมแดนสู่ประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV) และไปยังที่อื่นทั่วโลก 

2. โครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรรองรับการส่งเสริมธุรกิจผ่าน E-Commerce โดยอาลีบา
บาจะร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มุ่งพัฒนากลุ่มคน
เก่ง หรือดาวเด่นด้านดิจิทัล (Digital Talent) โดยอาลีบาบาเสนอให้วิทยาลัยธุรกิจอาลีบาบา น า Platform          
E-Commerce มาใช้อบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการไทย 

3. โครงการร่วมส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลอีคอมเมิร์ซส าหรับผู้ประกอบการ SME และ Startup 
ของไทย เพื่อยกระดับขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการ Startup ระดับชุมชนทั่วประเทศ อาลีบาบา เตรียม
ร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) จัดท า Thailand Tourism Platform บนออนไลน์เชื่อมโยงข้อมูล
ทางการท่องเที่ยวเมืองรองและการท่องเที่ยวชุมชน คาดว่ารายได้จากธุรกิจอีคอมเมิรซ์จะเติบโต 113,400 ล้านบาท 
ในปี 2561 เพิ่มเป็น 186,500 ล้านบาท ในปี 2565 

4. ความรว่มมือด้านการท่องเที่ยวผ่านดิจิทัลและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ระหว่างการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย และบริษัท Zhejiang Fliggy Network Technology Company Limited เช่น การแนะน า
สถานที่ท่องเที่ยวเมืองรองและสินค้าชุมชน 
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สรุปสาระส าคัญประเด็นข้อคิดเห็นจากฝ่ายต่างๆ กรณีที่รัฐบาลไทยได้ลงนามบันทึก ความเข้าใจ (MOU)            
4 ฉบับ ร่วมกับกลุ่ม บริษัท อาลีบาบา (ประจ าวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561)  ดังนี้ 
   ประเด็นที่ 1 ความร่วมมือกับอาลีบาบาอาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยในตลาดการค้าออนไลน์ 
ท าให้ต้องขายกิจการให้ต่างชาติ เนื่องจากอาลีบาบาเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ มีงบประมาณด้านการตลาดมาก 
รวมทั้งรัฐบาลจีนให้การอุดหนุนด้านการขนส่งท าให้มีต้นทุนถูกกว่าไทย ซึ่งรัฐบาลไทยควรมีแนวทางสนับสนุนเรื่อง
การลดต้นทุนค่าขนส่งให้กับผู้ประกอบการไทยในตลาด การค้าออนไลน์ เพื่อให้แข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่ได้
อย่างเหมาะสมนั้น กระทรวงพาณิชย์ขอชี้แจงว่า 

1.1 ความร่วมมือที่กระทรวงพาณิชย์ท าร่วมกับอาลีบาบานั้น ล้วนเป็นส่วนที่ส่งเสริมให้เกิดมูลค่าการค้า
ออนไลน์ระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการไทยสามารถท าการค้าออนไลน์และส่งออกไปขายโดยตรง
ให้กับผู้บริโภคในตลาดจีน เป็นการเปิดโอกาสทางการค้าโดยใช้ช่องทางออนไลน์ที่มีศักยภาพ มูลค่า และความ
รวดเร็วในการกระจายสินค้าไทยสู่ตลาดจีนที่มีผู้บริโภคและก าลังการบริโภคสูงที่สุดในโลกแล้ว ณ ขณะนี้ ดังจะเห็น
ได้จากโครงการที่ด าเนินการร่วมกัน ได้แก่ Smart Online SMEs Plus (SOS+) ที่กระทรวงพาณิชย์คัดเลือก
ผู้ประกอบการ SMEs ที่จ าหน่ายสินค้า ประเภททั่วไป มาพัฒนาศักยภาพและร่วมกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจให้
สามารถเจาะตลาดออนไลน์ในต่างประเทศ ซึ่งเราได้ร่วมมือไม่เฉพาะอาลีบาบา TMall.com (ตลาดจีน) แต่เรา
ร่วมมือกับ e-Marketplace อื่นๆ ทั่วโลก อาทิ Amazon.comeBay.com (ตลาดอเมริกาและยุโรป) ShopJJ.com 
(ตลาดสิงคโปร์และอาเซียน) Gosoko (ตลาดแอฟริกา) เพื่อท าให้สินค้าศักยภาพของไทยสู่สากลได้อย่าง             
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น* Thai Flagship Store on TMall เป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมสินค้าเกษตรจากเกษตรกรไทย
ไปขายยังตลาดจีนผ่าน TMall.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ B2C ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน และเป็นบริษัทในเครือของอาลี
บาบากรุ๊ปที่เน้นการขายสินค้าที่มีแบรนด์สินค้าคุณภาพสูงและมีราคาที่เหมาะสม โดยผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิก 
Thaitrade.com และมีสินค้าเกษตรของไทยที่ได้รับการคัดกรองคุณภาพตามมาตรฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
กระทรวงพาณิชย์จะได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม และกระทรวงพาณิชย์ช่วยอ านวยความสะดวกในการเข้า
ร่วมกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจกับหน่วยงานน าเข้าสินค้าของ TMall เอง หรือผู้ซื้อที่ทาง TMall คัดสรรมาเป็นการ
เพิ่มช่องทางการขายสินค้าเกษตรของไทย รวมทั้งการจัด Promotion Campaign ที่ได้น าร่องท าร่วมกัน ได้แก่  
การโปรโมทสินค้าข้าวไทย และทุเรียนไทยได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆ จากผู้บริโภคจีน วางจ าหน่ายและพรีออร์
เดอล่วงหน้าเพียงไม่กี่วันสามารถสร้างมูลค่าได้กว่า 100 ล้านบาท สามารถช่วยเกษตรกรไทยให้จ าหน่ายสินค้า
เกษตรได้ในราคาที่ดี และมีแผนที่จะร่วมกับ TMall ที่จะเพิ่มจ านวนรายการสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรอื่นๆ 
เข้าร่วมโครงการอีกมาก และอาลีบาบาจะส่งข้อมูลการซื้อขาย สถิติ ความชอบของผู้ซื้อจีน และข้อมูลที่จ าเป็นอื่นๆ 
กลับมาให้กระทรวงพาณิชย์เพื่อสามารถไปท าการวิเคราะห์ และหาแนวโน้มที่จะพัฒนาสินค้าเกษตร ซึ่งส าคัญอย่าง
ยิ่งที่จะสร้างกระบวนการเพิ่มมูลค่าเป็น Demand Driven อย่างแท้จริงในอนาคต ไม่ท าให้เกิดผลผลิตทาง
การเกษตรล้นตลาดและราคาที่ตกต่ าอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวมีคณะท างานก ากับดูแล 
และมีการพิจารณา การคัดเลือกผู้ประกอบการและสินค้าอย่างรอบคอบเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าผลประโยชน์จะถึงมือ
เกษตรกรไทยอย่างจริงจัง* หากกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ สนใจอยากพัฒนาตัวเองเป็นผู้ขายที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ของ Thai Flagship Store กระทรวงพาณิชย์ก็มีความช่วยเหลือในการเตรียมความพร้อม ดังต่อไปนี้ 
กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล เพื่อพัฒนาศักยภาพ 

1) สามารถสมัครเป็นสมาชิก Thaitrade.com ได้ 2) น าสินค้าขึ้นวางจ าหน่ายบน Thaitrade.com และ
เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ และกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ 3) กระทรวงพาณิชย์จะคัดเลือกสินค้าที่มี
ศักยภาพ เพื่อน าไปเสนอวางขายใน Thai Flagship Store 4)กระทรวงพาณิชย์จะจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ
ระหว่างผู้ขายไทยและทีมผู้น าเข้าจาก TMall เพื่อให้เกิดธุรกรรมการซื้อขายและจัดส่งสินค้าไปยังคลังสินค้าพร้อม
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ส่งในประเทศจีน 5) กระทรวงพาณิชย์จะน าข้อมูลการสั่งซื้อผ่าน Thai Flagship Store ที่ได้จาก TMall มาท าการ
วิเคราะห์ศักยภาพสินค้าในตลาดจีน และจะให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงผลผลิต ผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มเกษตรกร/
สหกรณ์เพื่อพัฒนาสินค้าต่อไป กลุ่มที่ยังไม่มีความพร้อม และยังไม่เป็นนิติบุคคล 6) สามารถมาขึ้นทะเบียน DBD 
Registered กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเตรียมความพร้อม และสร้างความน่าเชื่อถือใน
การค้าออนไลน์ในประเทศ 7) เข้าร่วมกิจกรรมอบรม บ่มเพาะ พัฒนาศักยภาพการค้าออนไลน์ที่กระทรวงพาณิชย์
จัด 8) กระทรวงพาณิชย์จะให้ค าปรึกษาเพื่อพัฒนาสินค้าที่มีศักยภาพ และส่งเสริมให้เข้าตลาดออนไลน์ ที่เหมาะสม
ทั้งของภาคเอกชนไทยที่เป็นพันธมิตร และของภาครัฐที่มีอยู่ 9) เมื่อมีความพร้อมกระทรวงพาณิชย์ส่งเสริม
สนับสนุนให้จดทะเบียนนิติบุคคล และสมัครเป็นสมาชิกผู้ขาย Thaitrade.com และเข้ากระบวนการต่อยอดสู่
การค้าระหว่างประเทศ ผลักดันเข้า Thai Flagship Store ต่อไป 
    1.2 ในประเด็นการเตรียมการรองรับกับการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญต่อธุรกิจโลจิสติกส์ไทย 
กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดการประชุมหารือกับผู้ประกอบการที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์หลายครั้งตั้งแต่ต้นปี 2561 
เพื่อรองรับการให้บริการ e-Commerce และช่วยผู้ประกอบการ SMEs ไทยให้สามารถท าการค้าออนไลน์ได้ซึ่งมี
การแลกเปลี่ยนข้อมูลและมุมมองในการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์อย่างกว้างขวาง ผลการประชุมดังกล่าว ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนต่างเห็นตรงกันว่าธุรกิจต้องปรับการให้บริการให้ตอบสนองกับ ความต้องการของผู้บริโภคในโลกยุค
ดิจิทัล ที่นิยมซื้อสินค้าออนไลน์และให้ความส าคัญกับความรวดเร็วในการขนส่งเป็นส าคัญ โดยมีสรุปแนวทางการ
ด าเนินงานร่วมกัน ดังต่อไปนี้ 

10) เพื่อให้การค้าและการขนส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภาคเอกชนเสนอให้มีระบบบริหาร
จัดการ การขนส่งที่สามารถระบุจุดหมายปลายทางในการรับ-ส่งสินค้าที่แน่นอน เพื่อสามารถวางแผนเส้นทางให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและช่วยลดต้นทุนด้านการขนส่ง  

11) ภาคเอกชนเสนอให้เร่งด าเนินการบูรณาการด้านข้อมูลระหว่างผู้ใช้ (Users) และ ผู้ให้บริการ 
เพื่อสามารถน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ  

12) การมีโครงสร้างราคาและต้นทุนการขนส่งสินค้าที่เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 
13)  การจัดท า Platform กลางที่เป็นมาตรฐาน เพื่อเชื่อมโยงองค์ประกอบการส าคัญในการท า

การค้าออนไลน์ ทั้ง 3 ด้านคือ e-Marketplace, e-Payment และ e-Logistics โดยเสนอให้สมาคมขนส่งสินค้า
และโลจิสติกส์ไทย เป็นผู้รับผิดชอบหลัก และมีกระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานสนับสนุน  

14) กระทรวงพาณิชย์ จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เอื้อประโยชน์
กับผู้ประกอบการ SMEs ไทยได้ ใน 4 ด้านคือ 1)การเผยแพร่มาตรฐานด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ 2) การสร้าง
ความตระหนักรู้ในหมู่ผู้บริโภคและผู้ใช้บริการ (Users) 3)การเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน (Capacity 
Building) 4) การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 

15) กระทรวงพาณิชย์เสนอให้ภาคเอกชนที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์และสมาคมที่เกี่ยวข้องหารือ
ร่วมกันเพื่อก าหนดทิศทางและแนวทางการด าเนินงานเพื่อส่งเสริม SMEs ไทยให้สามารถด าเนินธุรกิจ                   
e-Commerce ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมมอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศร่วมหารือและติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด  

1.3 นอกจากนี้ ในภาพรวมการพัฒนา e-Commerce ของประเทศไทยนั้นกระทรวงพาณิชย์ยังท าหน้าที่
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้คณะกรรมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ มีความคืบหน้า ดังนี้ 

16) รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คสช. (พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง) มอบหมายให้
กระทรวงพาณิชย์แต่งตั้งคณะกรรมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
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และภาคเอกชนที่มีภารกิจด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพื่อจัดท าแผนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทยโดย
มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน และได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รวม 2 
คร้ัง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม และ 12 ตุลาคม 2560 เพื่อจัดท าร่างแผนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ปี 2560-2564) โดยมี
เป้าหมายที่ตั้งไว้คือ มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยเพิ่มขึ้นเท่าตัวภายใน 5 ปี ผ่านการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 12 กลยุทธ์ ได้แก ่

    ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ (1) สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ ทั้งผู้ประกอบการเดิมและผู้ประกอบการใหม่ให้สามารถ
ส่งออกได้โดยใช้ช่องทางการค้าออนไลน์ (2) พัฒนาสินค้าและบริการให้มีมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมการใช้ (3) ส่งเสริม
การตลาด e-Commerce ในประเทศและต่างประเทศ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท า e-Commerce และอ านวยความ
สะดวกทางการค้าสู่สากล ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ (1) ยกระดับระบบการช าระเงินที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
(2) ใช้ประโยชน์และส่งเสริมการยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการโลจิสติกส์ส าหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบ 
ครบวงจร (3) เชื่อมโยงระบบภาครัฐเพื่อลดขั้นตอน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพปัจจัยสนับสนุน ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ (1) 
พัฒนาองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้แบบบูรณาการ (2) พัฒนาคลังข้อมูลเพื่อต่อยอด e-Commerce 
เพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจ (3) เข้าถึงแหล่งเงินทุนและมาตรการจูงใจ (4) ลดอุปสรรคและปรับปรุงกฎหมาย และ
กฎระเบียบ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ซื้อและผู้ขาย ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ (1) พัฒนากลไก
การก ากับดูแลตนเอง (Self-Regulation) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (2) สร้างกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer 
Protection) ที่เข้มแข็ง 

   ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ปี 2560-2564) ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และกระทรวง
พาณิชย์อยู่ระหว่างเสนอร่างแผนดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป ซึ่ง ณ ปัจจุบัน  แผนดังกล่าวอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ก็ได้เริ่มด าเนินการไปแล้วใน
หลายยุทธศาสตร์ เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและทันท่วงที ซึ่งความร่วมมือกับอาลีบาบาในครั้งนีก้็เป็นส่วนหนึ่ง
ของยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นการส่งเสริมการตลาดเพื่อสนับสนุนสินค้าไทยสู่สากลผ่านช่องทาง e-Commerce ซึ่ง
กระทรวงพาณิชย์ยังมีมาตรการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ e-Commerce ในประเทศอีกหลายมาตรการ อาทิ 
มาตรการระยะสั้น การจัดมหกรรมลดราคาสินค้าและบริการทางออนไลน์หรือ Thailand Online Mega Sale ซึ่ง
ได้มีการเชิญผู้ประกอบการโลจิสติกส์ รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร (Fulfillment) ต่างๆ ให้
แคมเปญลดราคาพิเศษ ส าหรับ SMEs เพื่อเป็นการลดต้นทุนการขายของ SMEs มาตรการระยะยาว มีการร่วมมือ
กับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ทั้งภาครัฐโดยบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัดและภาคเอกชนโดยเฉพาะสมาคมผู้ให้บริการ
ด้านโลจิสติกส์ส่งเสริมเรื่องการรวมกลุ่ม เพื่อช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ให้กับผู้ประกอบการ e-Commerce 
รวมถึงสนับสนุนธุรกิจให้มีผู้ประกอบธุรกิจ Fulfillment มากขึ้นและจัดตั้งศูนย์การให้ความรู้ และกระจายสินค้า
โดยภาคเอกชนไทย โดยสองกิจกรรมส าคัญที่จะจัดขึ้นในอีก 2 เดือนที่จะถึงนี้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ 
e-Commerce ในประเทศ ได้แก่  
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1) วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม จัดประชุม Local e-Marketplace เพื่อหารือแนวทางเชื่อมโยง
ต่อยอดกับ Thaitrade.com และสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการในประเทศ เพื่อปรับตัวและแข่งขันกับต่างชาติ
ได้ และอาจมีการลงนาม MOU ร่วมกันกับกระทรวงพาณิชย์ โดยมี ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็น
ประธาน 

2.) วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน จัดงาน e-Commerce Big Bang เปิดตัวเว็บไซต์ 
Thaitrade.com โฉมใหม่ ครบวงจร B2B+B2C ทั้งในและต่างประเทศ โปรโมทของดีทั่วไทย และกิจกรรมส่งเสริม
การค้าออนไลน์ต่างๆ 

   ประเด็นที่ 2 ความกังวลว่าอาลีบาบา จะได้ฐานข้อมูล (ดาต้าเบส) ของไทย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ 
บริโภค ซึ่งประเด็นนี้ภาครัฐต้องพิจารณาให้เกิดความรัดกุม กระทรวงพาณิชย์ขอชี้แจงว่า  ความร่วมมือที่กระทรวง
พาณิชย์ร่วมมือกับอาลีบาบาเป็นความร่วมมือด้านการท าการตลาด ซึ่งข้อมูลสินค้า และบริการเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้อง
เผยแพร่เพื่อให้ผู้ซื้อ ผู้บริโภครับรู้ รับทราบ เพื่อก่อให้เกิดความต้องการที่จะสั่งซื้อสินค้าไทย หากไม่มีข้อมูลดังกล่าว 
ก็จะไม่เกิดความต้องการซื้อและไม่สามารถสร้างมูลค่าการส่งออกสินค้าไทยไปยังผู้บริโภคจีน ได้อย่างแน่นอน 
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลผู้ประกอบการ สินค้าและบริการต่างๆ ที่แลกเปลี่ยนกันได้ก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ เบื้องต้นว่า
ต้องอยู่ที่เว็บไซต์ Thaitrade.com ด้วยเท่านั้น ซึ่ง Thaitrade.com เป็นเว็บไซต์ทางการของไทย ด าเนินการโดย
กระทรวงพาณิชย์มากว่า 6 ปีแล้ว จึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลฝั่งไทยจะไม่สูญหายไป หรือตกไปอยู่กับทางอาลีบาบาฝ่าย
เดียวแน่นอน ในขณะเดียวกัน ข้อมูลด้านความต้องการซื้อฝั่งจีน (Demand and Consumer behaviors) เป็น
ข้อมูลที่เราไม่เคยมีมาก่อนนั้น ทางอาลีบาบาตกลงที่จะน าส่งข้อมูลที่จ าเป็น ในการวิเคราะห์คืนกลับให้กระทรวง
พาณิชย์ เพื่อเป็นองค์ความรู้ส าคัญที่จะพัฒนาสินค้าและผู้ประกอบการไทยต่อไป 
   ประเด็นที่ 3 การเข้ามาของนายแจ็ค หม่า ท าให้อาลีบาบาได้เปรียบสูง เพราะรัฐบาลต้องการ กระตุ้น
เศรษฐกจิ จึงสามารถต่อรองกับรัฐบาลไทยเป็นอย่างได้ดี ส่งผลให้สินค้าจีนอาจเข้ามารุกราน สินค้าไทย อัตราการ
จ้างงานแรงงานในอุตสาหกรรมที่เป็นตัวกลางจะหายไป และโรงงานผู้ผลิตสินค้า ในเมืองไทยจะไม่สามารถแข่งขัน
ได้ เนื่องจากจีนมีต้นทุนถูกกว่า นอกจากนี้อาจส่งผลกระทบต่อ ระบบธนาคาร และอุตสาหกรรม ซึ่งธุรกิจค้าปลีกจะ
เข้าสู่ตลาดออนไลน์และตกอยู่ในมือชาวต่างชาติ นั้น กระทรวงพาณิชย์ขอชี้แจงว่า  

เทคโนโลยีและยุคดิจิทัลท าให้เกิดการค้ารูปแบบใหม่ตลอดเวลา การค้าออนไลน์ก็เป็นส่วนหนึ่ง
ของการค้ารูปแบบใหม่เท่านั้น ปัจจัยความอยู่รอดของผู้ประกอบการและประเทศไทย อยู่ที่ความสามารถในการ
ปรับตัว และการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่ต้องพัฒนาศักยภาพตนเองให้เท่าทันและก้าวหน้าไปกว่าคู่แข่งไม่ว่าจะใน
หรือต่างประเทศก็ตาม ดังนั้น สิ่งที่ส าคัญที่สุดที่กระทรวงพาณิชย์ได้ด าเนินการคือการบูรณาการองค์ความรู้ที่จ าเป็น
ต่อการปรับตัวของผู้ประกอบการไทย การแสวงหาพันธมิตรที่จะมาช่วยให้ความรู้ เป็นผู้ เชี่ยวชาญและมี
ประสบการณ์การสร้างโอกาสจากเทคโนโลยีดิจิทัล และการสร้าง Platform ที่จะท าให้ผู้ประกอบการไทยสามารถ
ใช้เป็นช่องทางการเรียนรู้แบบครบวงจร และยั่งยืนให้ได้ 
   กระทรวงพาณิชย์ได้ให้ความส าคัญในเรื่องดังกล่าวและตระหนักถึงความจ าเป็นในการที่จะต้อง
ส่งเสริมสนับสนุน ผู้ประกอบการในประเทศให้ปรับตัวและแข่งขันได้ด้วย จึงได้จัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการ
การค้ายุคใหม่ มาเพื่อบรูณาการองค์ความรู้ทั้งกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานพันธมิตรภายนอก ซึ่งหลักสูตร
ส าคัญๆ ที่เก่ียวข้องกับการค้าออนไลน์นั้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็ร่วมมือ
กัน ด าเนินการให้ความรู้ผู้ประกอบการทุกระดับ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อาทิ หลักสูตรที่เพิ่มทักษะ ไม่ว่า
จะเป็นการท าการตลาดดิจิทัล หรือการสร้างร้านค้าออนไลน์ ผ่านโครงการ Offline 2 Online รวมถึงการอบรม 
และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าชุมชนให้เข้าสู่ช่องทางออนไลน์ ท าให้ผู้ค้าจากออฟไลน์เข้ามาสู่ ช่องทาง
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ออนไลน์มากข้ึน หลักสูตรการคิดแบบ Startup สร้างโอกาสทางธุรกิจที่หลากหลาย มากยิ่งขึ้น โดยใช้แนวคิดดิจิทัล
และการสร้างนวัตกรรมบริการแบบใหม่ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคยุคดิจิทัล เป็นต้น 
"อาลีบาบา" ปักหมุดลงทุนไทย ใครได้ ใครเสีย 

ผู้ประกอบการไทยหลายรายคนเชื่อว่าธุรกิจอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยจะเติบโตขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้          
แต่สินค้าราคาถูกจากจีนจะหลั่งไหลเข้าไทย หลังนายแจ็ค หม่า ประธานกรรมการบริหาร อาลีบาบา กรุ๊ป ลงนาม
ความร่วมมือลงทุนกับรัฐบาลไทยเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 นอกจากการด้านการค้าดิจิทัล การท่องเที่ยวไทย 
และการส่งออกสินค้าไปประเทศจีนแล้ว อาลีบาบา ยังจะลงลงทุนสร้างศูนย์กระจายสินค้าในไทย มูลค่า 1.1 หมื่น
ล้านบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า รวมทั้งศูนย์บริการด้านภาษีและการแลกเปลี่ยนเงิน
ออนไลน์ครบวงจรภายในปีหน้า ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายออนไลน์ในไทยมองการลงทุนครั้งนี้
ในหลายแง่มุม "สินค้าจากจีนเข้า  มาแน่นอน" 

การลงทุนของอาลีบาบากระทบต่อภาคธุรกิจไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  "ในแง่บวกมันจะท าให้     อี
คอมเมิร์ซโตขึ้น เพียงแต่มันไม่ใช่ของไทย แล้วก็ยังท าให้คนไทยตื่นตัวเรื่องการค้าออนไลน์มากขึ้น เมื่อมองภาพรวม
มันเป็นเรื่องดี แต่เมื่อเจาะเข้าไปมองว่าใครได้ใครเสียนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัว" ซึ่งไทยเองควรศึกษาให้รอบด้าน เพราะ 
"ในอนาคตไทยจะเสียดุลการค้ากับจีนอย่างหนักแน่ ๆ"  ไม่เพียงธุรกิจค้าปลีกออนไลน์เท่านั้น ทั้งตลาดค้าปลีก 
ห้างสรรพสินค้า ตลอดจนธนาคารและการขนส่ง จะได้รับผลกระทบต่อเป็นลูกโซ่ เพราะการลงทุนของกลุ่มอาลีบา
บา หรือกลุ่มคู่แข่งอย่าง JD.com มักจะมาพร้อมกับระบบขนส่งและจ่ายเงินออนไลน์แบบครบวงจร เช่น Alipay  

ปัจจุบันอาลีบาบา เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของลาซาด้า แพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ที่เริ่มธุรกิจเมื่อปี 2012 ใน
สิงคโปร์และมีฐานลูกค้าจ านวนมากที่สุด รายหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งการลงทุนคร้ังนี้จะช่วยเสริมให้ลาซาด้า "ท างาน
ได้ครบสมบูรณ์แบบมากข้ึน" ในด้านการจัดการและขนส่งสินค้า นอกจากนี้ยังนับเป็นการเดินหน้าทางธุรกิจที่ส าคัญ
ของอาลีบาบา หลังจาก JD.com เพิ่งร่วมลงทุนกับกลุ่มเซ็นทรัลในสัญญามูลค่าราว 1.75 หมื่นล้านบาท ซึ่ง 
เป้าหมายที่แท้จริงในการเข้ามาของอาลีบาบา จากที่ข่าวบอกว่ามีการลงนาม MOU เพื่อช่วยส่งออกสินค้าเกษตร 
อาจไม่ได้เป็นแค่นั้น สินค้าจีนก็ทะลักเข้าไทยได้ง่ายขึ้นผ่านอีอีซีเช่นกัน  
 
ผลดี-ผลเสีย ความร่วมมือของไทยกับอาลีบาบา 
   นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยข่าว หลังมีกระแสข่าวว่าการเซ็นบันทึก
ความเข้าใจ หรือ MOU 4 ฉบับ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐของไทยกับกลุ่มบริษัท อาลีบาบา (Alibaba) จะท าให้
ผู้ประกอบการไทยเสียเปรียบทางการค้านั้น  ยืนยันว่าไทยไม่เสียเปรียบแต่จะเป็นการเปิดโอกาสให้ธุรกิจออนไลน์
ของไทยเข้าสู่ตลาดสากลได้มากขึ้น พร้อมระบุ MOU ดังกล่าวไม่ได้ให้สิทธิบริษัท อาลีบาบา ในการดึงข้อมูลของ
ผู้ประกอบการไทยออกไปได้ แต่กลับช่วยให้ผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ตลาดการค้าเสรีได้ง่ายขึ้น และได้ประโยชน์จาก
ข้อมูลการวิเคราะห์ตลาดเป้าหมายผ่านการวิเคราะห์ของบริษัทอาลีบาบาอีกด้วย 

จากกรณีที่นายแจ๊ก หม่า ผู้ก่อตั้งและประธานบริหารกลุ่มบริษัทอาลีบาบา จากประเทศจีนที่ได้ลงนาม
ความร่วมมือ 4 ฉบับกับรัฐบาลไทยเตรียมที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี 
ระยะแรกกว่า 1 หมื่นล้านบาท หลายภาคส่วนก็วิเคราะห์ว่ามีทั้งผลดีและผลเสียหรือมีทั้งผู้ได้ประโยชน์และเสีย
ประโยชน์ดังต่อไปนี้ 
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ผลดี/ผู้ได้รับประโยชน์ 
1. ผู้บริโภค ทั้งชาวไทยและชาวจีน ที่จะซื้อสินค้าได้ถูกลง  
2. เกิดการจ้างงานในธุรกิจที่เกี่ยวกับ”อีคอมเมิร์ซ” เพิ่มมากขึ้น  
3. ธุรกิจเอสเอ็มอี ผู้ผลิต โรงงาน สามารถน าเสนอขายสินค้าได้หลากหลายและแปลกใหม่  
4. แพลตฟอร์มคนกลางก็จะได้ประโยชน์ เพราะจะกินส่วนแบ่งจากสินค้าที่ขายได้ 

 
ผลเสีย/ผู้เสียประโยชน์ 

1. ผู้ประกอบการดั้งเดิมในไทย สู้สินค้าออนไลน์ที่มีราคาต่ ากว่าไม่ได้  
2. กลุ่มพ่อค้าคนกลาง หรือ ผู้ส่งออก ผู้น าเข้า จะถูกตัดออกไป  
3. ธุรกิจเอสเอ็มอี ผู้ผลิต โรงงาน ที่ผลิตสินค้าที่คล้ายกันหรือทับซ้อนกับคนจีน จะแข่งขันเร่ืองต้นทุนไม่ได้  
ทั้งนี้ หลายภาคส่วน โดยเฉพาะนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ ก็ย้ าว่าการที่อาลีบาบาเข้ามาลงทุนในไทย

เป็นโอกาสที่สินค้าไทยจะสามารถเข้าสู่ตลาดโลกไดเ้พิ่มข้ึนโดยพาะจีน ที่มีประชากรกว่า 1,300 ล้านคน  แต่แนะผู้ที่
เก่ียวข้องต้องเร่งพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันให้ได้ก่อน เพราะเกรงว่าผู้ประกอบการไทยจะแข่งขันไม่ได้
โดยเฉพาะเร่ืองของต้นทุน 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อการพัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมต่างๆ รวมไปถึงวิถี
ชีวิตและรูปแบบการบริโภคได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง เป็นปรากฏการณ์ที่มีการติดต่อสื่อสารที่เชื่อมโยงและ
ส่งผลกระทบถึงกันโดยทั่ว ได้ส่งผลให้การค้าออนไลน์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงมิได้ส าหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนในฐานะหน่วยงานภาครัฐจ าเป็นต้องปรับบทบาท ภารกิจ และด าเนินนโยบายต่างๆ 
ในด้านดังกล่าวให้สอดคล้องกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนไป และสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือการบูรณาการองค์ความรู้ที่จ าเป็น
ต่อการปรับตัวของผู้ประกอบการไทย การแสวงหาพันธมิตรที่จะมาช่วยให้ความรู้ เป็นผู้ เชี่ยวชาญและมี
ประสบการณ์การสร้างโอกาสจากเทคโนโลยีดิจิทัล และการสร้าง Platform ที่จะท าให้ผู้ประกอบการไทยสามารถ
ใช้เป็นช่องทางการเรียนรู้แบบครบวงจร และยั่งยืน 
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ความเชื่อเรื่องโลกยุคพระศรีอริยเมตไตรยกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
 
A STUDY OF THE BELIEF IN METTEYYA-BUDDHA AND THE NOBLE 
TECHNOLOGY 
 
ผู้วิจัย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสพงศ์ คลังกรณ์ 
 
บทคัดย่อ 

พระศรีอริยเมตไตรยจะมาเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งมาในอนาคต โลกนี้จะมีความสงบสุข และพระศาสนา
จะมีความรุ่งเรืองกว่า พระศาสนาของพระพุทธเจ้าในองค์ปัจจุบันนี้ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าจะมีพระอริยบุคคล
มากกว่า และประชาชนจะมีความสุขอย่างยิ่ง คือจะไม่มีเรื่องร้อนใจเลย ทุกคนพอใจในความเป็นอยู่ ไม่มีการ
เบียดเบียน ตอนนอนไม่ต้องปิดประตูก็ได้ บ้านเลยไม่ต้องท าประตูก็ได้ เรื่องคนร้าย หรือขโมยก็ไม่ต้องกลัว แล้วก็
คนจะเป็นคนดีเหมือนกันหมด ไม่มีคนพาล จนกระทั่งลงจากบ้าน ก็ไม่มีใครจ าได้ว่าใครเป็นใคร เพราะมันดี
เหมือนกันหมด มันสุภาพเหมือนกันหมด มันสวยเหมือนกันหมด จนเมื่อกลับเข้าบ้าน จึงจะจ าได้ว่า นี่คือภรรยาของ
เรา นี่คือสามีของเรา นี่คือลูกของเรา และต้องการอะไรก็ได้ มันมีต้นไม้พิเศษที่เรียกว่า ต้นกัลปพฤกษ์ อยู่ทุกทิศ 
อยากได้อะไรก็ไปขอที่ต้นไม้ จะสะดวกสบาย แม้แต่การคมนาคม การไปการมา จนว่าน้ าในแม่น้ านั้น จะไหลลงข้าง
หนึ่ง จะไหลขึ้นข้างหนึ่ง เพื่อจะสะดวกต่อการใช้เรือ อยู่กันเป็นผาสุก ไม่มีอันธพาล ทุกอย่างได้อย่างใจ ในศตวรรษ
ที่ 21 ซึ่งถือว่าเป็นยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลายๆด้านทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
อันน าไปสู่การปรับตัวเพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์ทุกประเทศทั่วโลกก าลังมุ่ง
สู่กระแสใหม่ของการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า สังคมความรู้ (KnowledgeSociety) และระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ 
(Knowledge-Based Economy) ที่จะต้องให้ความส าคัญต่อการใช้ความรู้และนวัตกรรม (Innovation) เป็นปัจจัย
ในการพัฒนาและการผลิตมากกว่าการใช้เงินทุนและ การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ผลักดัน
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบท ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน ในลักษณะ เศรษฐศาสตร์เครือข่าย หรือที่เรียกว่า 
(networked economy) มีการเปลี่ยนแปลง เคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็ว(เพียงแค่กดเม้าส์ ของคอมพิวเตอร์)เสมือนดัง
ไม่มีพรมแดนของประเทศ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างความสัมพันธ์ ทาง เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ระหว่างประเทศ 
การพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ ส่งผลให้โลกมีสภาพ เหมือนเป็นหนึ่งเดียว มีการแข่งขันสูงผลกระทบ
ในวงกว้าง (systemic and dynamism ) ต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน และนั่นเป็นจุดเริ่มต้น
ของกระบวนที่ท าไห้ทรัพยากรมนุษย์เกิดการปรับตัวพัฒนาให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่อยู่ในโลกเศรษฐกิจใหม่ ที่
ปราถนาสิ่งใดก็ท าได้ดังที่ต้องการ 

 
ค าส าคัญ : ความเชื่อ , พระศรีอริยเมตไตรย ,เทคโนโลยี 
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Abstract 
Surya Ariyametitra will become one of the Buddha in the future. This world is 

peaceful. And religion will be more prosperous. The religion of the Buddha in the present. 
As the Buddha said, there will be more than one entity. And the people will be happy. It is 
not hot at all. Everyone is satisfied with their lives. No persecution Do not close the door. I 
do not have to do the door to do the crime or steal, do not be afraid. Then people will be 
good as well, no bully until the house. No one remembers who they are. It's all good. It's 
polite. It's pretty much the same. When he returned home. It will be remembered. This is 
our wife. This is our husband. This is our baby. And want anything It has a special tree 
called "Kalpapruek" in all directions. I want to get to the tree is convenient, even 
transportation, to the river until it. Will flow down one Will flow up one To be easy to use 
the boat. All in all, the 21st Century is considered to be the information age. Global change 
in many aspects, both economically and socially, leads to adaptation to global 
competitiveness. Globally, all countries around the world are moving towards a new stream 
of change that is called social change. Knowledge (KnowledgeSociety) and knowledge 
economy. Knowledge-Based Economy: The need to focus on the use of knowledge and 
innovation as a factor in development and production, rather than the use of capital and 
innovation. Development of modern technology Fast progress Encourage change under the 
context. Continuing links in network economics. Also known as networked economy. Move 
fast (just press the mouse. Of computers), no virtual borders of the country Modify the 
structure of economic, political and social relations between countries. Development of 
communication and information technology As a result, the world has As one There is a 
high degree of systemic and dynamism competition for consumer manufacturers like never 
before. And that is the beginning of the process of making human resources adaptable to 
human resources in the new economic world, whatever the need is. 

 
Keywords : The Belief , Metteyya-buddha , Technology 

 
บทน า 

เมื่อย้อนไปในยุคของพระสิริมัตตพุทธเจ้า พระศรีอริยเมตไตรยเสวยพระชาติเป็นพระมหากษัตริย์พระนาม
ว่า "พระเจ้าสังขจักรแห่งนครอินทปัตต์" วันหนึ่งทรงทราบว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาใกล้ ๆ เมืองอินทปัตต์ทรงดี
พระทัยยิ่งจึงรีบเสด็จไปด้วยพระบาท เพียงหนึ่งวันพระบาททั้งสองก็แตกช้ า วันที่สามพระชงฆ์ก็แตกยับพระโลหิต
นอง วันที่สี่ไม่สามารถเสด็จต่อไปได้แต่ด้วยพระวิริยะและจิตมุ่งมั่นที่จะเข้าเฝ้าจึงกระเถิบไปด้ว ยพระอุระ 
พระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยญาณทิพย์ จึงทรงจ าแลงพระวรกายมาเป็นมาณพหนุ่มขับเกวียนมา จะพาพาไปถึงที่
พ านักของพระพุทธเจ้า พระอินทร์ และมเหสีทั้งสี่ได้แปลงเป็นหญิงชาย น าห่อข้าวทิพย์และน้ าทิพย์มาให้เสวยเมื่อ
พระองค์หายบอบช้ าจึงเสด็จไปในพระวิหาร เพียงแรกพบพระพุทธเจ้าก็ทรงสลบลงด้วยความปลื้มปิติ เมื่อฟื้นพระ
วรกายจึงตรัสว่า "ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า" และมิได้ตรัสอะไรได้อีกด้วยความยินดีพระทัย พระองค์ขอสดับธรรม
ของพระพุทธเจ้าเพียงบทเดียวเพราะไม่มีสิ่งใดถวายบูชาพระธรรมเทศนา จึงทรงตัดพระเศียร (ศีรษะ) ด้วยพระนขา 
(เล็บ) ถวายเป็นพุทธบูชา พระประวัติของพระเมตไตรยที่มีบันทึกในเอกสารต่างๆ เช่น อนาคตวงศ์ สรุปได้ว่า พระ
โพธิสัตว์จะจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตมาถือปฏิสนธิในตระกูลพราหมณ์ ในครรภ์ของนางเมตไตรย ภรรยาของสุพรหม
พราหมณ์ ปุโรหิตของพระเจ้าสังขจักร แห่งเกตุมดีนคร เมื่อประสูติได้มีนิมิต 32 ประการแล้ว ก็บังเกิดปราสาท 3 
หลังเพื่อเป็นที่ประทับ เมื่อพระชนมายุ 8,000 ปี ทอดพระเนตรเห็นนิมิตทั้ง 4 จึงทรงพอพระทัยในการบวช เสด็จ
ขึ้นไปสู่ปราสาท ปราสาทก็ลอยข้ึนสู่อากาศ มาลงที่ใกล้โพธิมณฑล ท้าวมหาพรหมอัญเชิญอัฏฐบริขารมาถวาย พระ
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โพธิสัตว์ทรงเอาพระขรรค์แก้วตัดพระเมาลี ทรงรับเครื่องอัฏฐบริขารที่ท้าวมหาพรหมน ามาถวาย ผนวชแล้วบ าเพ็ญ
เพียรมีคนบวชตามเป็นอันมาก พระโพธิสัตว์ประทับนั่ ง เหนืออปราชิตบัลลังก์ ในปฐมยาม ทรงบรรลุ
บุพเพนิวาสานุสติญาณในมัชฌิมยาม ทรงท าให้แจ้งทิพยจักษุญาณในปัจฉิมยาม ทรงพิจารณาปัจจยาการ 12 
ประการ ในเวลารุ่งอรุณ ทรงบรรลุซึ่งพระสัพพัญญุตญาณ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ใต้ต้นกากะทิง 

พระศรีอริยเมตไตรยพุทธเจ้า มีพระฉัพพรรณรังสีจากพระวรกาย ท าให้สว่างไสวทั้งกลางวันและกลางคืน 
คนทั้งหลายอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ บริโภคข้าวสาลีที่เกิดจากพระพุทธานุภาพ 
ผู้ถูกอ้างว่าเป็นพระศรีอารย์และพุทธพยากรณ์เกี่ยวกับ พระศรีอริยเมตไตรย 

แม้พระศรีอริยเมตไตรยจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกาล แต่ปัจจุบันศาสนิกชนในหลาย ๆ ศาสนาก็เชื่อ
และอ้างว่าผู้น าทางศาสนาของตนเป็นพระศรีอริยเมตไตรยที่พระโคตมพุทธเจ้าได้ทรง พยากรณ์ไว้ เช่น 
คริสต์ศาสนิกชนบางกลุ่มเชื่อว่าพระศรีอริยเมตไตรยคือ พระเยซู ชาวมุสลิมบางกลุ่มเชื่อว่าพระศรีอริยเมตไตรยคือ 
นบีมุฮัมมัด ชาวชีอะฮ์บางคนเชื่อว่าพระศรีอริยเมตไตรยคือ อิมามมะฮ์ดี ผู้นับถือศาสนาบาไฮเชื่อว่าพระศรีอริย
เมตไตรยคือ พระบาฮาอุลลอฮ์ 

ผู้นับถือลัทธิอนุตตรธรรมเชื่อว่าพระภาคหนึ่งของพระศรีอริยเมไตรยคือ พระธรรมาจารย์ลู่ จงอี ผู้นับถือ
ลัทธิสหชโยคะเชื่อว่าพระศรีอริยเมตไตรยคือ ศรีมาตาจี นิรมลา เทวี และพุทธพยากรณ์เกี่ยวกับ พระศรีอริย
เมตไตรย พบในงานเขียนของทุกนิกายของศาสนาพุทธ ดังเช่น หลักฐานจากพระไตรปิฎกเล่มที่ 11 พระ
สุตตันตปิฎก เล่ม 3 ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค จักกวัตติสูตรซึ่งเป็นพระไตรปิฎกของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท โดย
ถือกันว่ารักษาเนื้อหาได้สมบูรณ์ที่สุดในบรรดาทุกนิกาย ดังนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษย์มีอายุ 80,000 ปี พระ
ผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าเมตไตรย จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก พระองค์เป็นอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ ถึงพร้อมด้วย
วิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและ
มนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้จ าแนกพระธรรม เหมือนตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกในบัดนี้ เป็นอรหันต์ 
ตรัสรู้เองโดยชอบ ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ ไปดีแล้ว รู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า เป็น
ศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้จ าแนกพระธรรม  พระผู้มีพระภาคพระนามว่า
เมตไตรยพระองค์นั้น จักทรงท าโลกนี้พร้อมทั้งเทวะโลก มารโลก พรหมโลก ให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งด้วย
พระองค์เองแล้ว ทรงสอนหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ให้รู้ตาม เหมือนตถาคตในบัดนี้ ท าโลก
นี้พร้อมทั้งเทวะโลก มารโลก พรหมโลก ให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตถาคตเองแล้ว สอนหมู่สัตว์ พร้อมทั้ง
สมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามอยู่ พระผู้มีพระภาคพระนามว่าเมตไตรยพระองค์นั้นจักทรงแสดงธรรม 
งามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์ 
บริบูรณ์สิ้นเชิงเหมือนตถาคตในบัดนี้ แสดงธรรมงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์ 
พร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณ์สิ้นเชิง พระผู้มีพระภาคพระนามว่าเมตไตรยพระองค์นั้น จักทรง
บริหารภิกษุสงฆ์หลายพัน เหมือนตถาคตบริหารภิกษุสงฆ์หลายร้อย ในบัดนี้ฉะนั้นฯ 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

 AI : Artificial Intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ที่
เกี่ยวข้องกับวิธีการท าให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถคล้ายมนุษย์หรือเลียน แบบพฤติกรรมมนุษย์ โดยเฉพาะ
ความสามารถในการคิดเองได้  หรือมีปัญญานั่นเอง ปัญญานี้มนุษย์เป็นผู้สร้างให้คอมพิวเตอร์ จึงเรียกว่า
ปัญญาประดิษฐ์ มุมมองต่อ AI ที่แต่ละคนมีอาจไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับว่า เราต้องการความฉลาดโดย ค านึงถึง
พฤติกรรมที่มีต่อสิ่งแวดล้อมหรือค านึงการคิดได้ของผลผลิต AI ดังนั้นจึงมีค านิยาม AI ตามความสามารถที่มนุษย์
ต้องการ ให้มันแบ่งได้ 4 กลุ่ม ดังนี้ 
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Acting Humanly : การกระท าคล้าย มนุษย์ เช่น 
 1. สื่อสารกับ มนุษย์ได้ด้วยภาษาที่มนุษย์ใช้ เช่น ภาษาอังกฤษ เป็นการประมวลผลภาษาธรรมชาติ 

(natural language processing) อย่าง หนึ่ง เช่น เพื่อน ๆ ใช้เสียงสั่งให้คอมพิวเตอร์พิมพ์เอกสารให้  
 2. มีประสาทรับสัมผัสคล้ายมนุษย์ เช่นคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (computer vision) คอมพิวเตอร์มองเห็น  

รับภาพได้โดยใช้อุปกรณ์รับสัญญาณภาพ (sensor) 
 3. หุ่นยนต์ช่วยงานต่าง ๆ เช่น ดูดฝุ่น เคลื่อนย้ายสิ่งของ 
 4. machine learning หรือคอมพิวเตอร์เกิดการเรียนรู้ได้ โดยสามาถตรวจจับรูปแบบการเกิดของ

เหตุการณ์ใด ๆ แล้วปรับตัวสู่สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ 
 5. Thinking Humanly : การคิดคล้าย มนุษย์ ก่อนที่จะท าให้เครื่องคิดอย่างมนุษย์ได้ ต้องรู้ก่อนว่า

มนุษย์มีกระบวนการคิดอย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์ลักษณะการคิดของมนุษย์เป็นศาสตร์ด้าน cognitive science เช่น 
ศึกษาโครงสร้างสามมิติของเซลล์สมอง การแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้าระหว่างเซลล์สมอง วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
ทางเคมีไฟฟ้าในร่างกายระหว่างการคิด ซึ่งจนถึงปัจจุบันเราก็ยังไม่รู้แน่ชัดว่า มนุษย์เรา คิดได้อย่างไร 

 6. Thinking rationally : คิดอย่างมี เหตุผล หรือคิดถูกต้อง โดยใช้หลักตรรกศาสตร์ในการคิดหาค าตอบ
อย่างมีเหตุผล เช่น ระบบผู้เชี่ยวชาญ 

 7. Acting rationally : กระท าอย่างมีเหตุผล เช่น agent (agent เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในการ
กระท า หรือเป็นตัวแทนในระบบอัตโนมัติต่าง ๆ ) สามารถกระท าอย่างมีเหตุผลคือ agent ที่กระท าการเพื่อบรรลุ
เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ เช่น agent ใน ระบบขับรถอัตโนมัติที่มีเป้าหมายว่าต้องไปถึงเป้าหมายในระยะทางที่สั้นที่ สุด 
ต้องเลือกเส้นทางที่ไปยังเป้าหมายที่สั้นที่สุดที่เป็นไปได้จึงจะเรียกได้ ว่า agent กระท าอย่างมีเหตุผล อีก
ตัวอย่างเช่น agent ใน เกมหมากรุกมีเป้าหมายว่าต้องเอาชนะคู่ต่อสู้ ต้องเลือกเดินหมากที่จะท าให้คู่ต่อสู้แพ้ให้ได้ 
เป็นต้น 

คณะนักวิจัยในสหรัฐอเมริกาได้พัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง ท าให้โฮโลแกรม 3 มิติเคลื่อนไหวคล้ายกับมีชีวิตจริง 
งานวิจัยด้านโฮโลแกรม 3 มิติมีพัฒนาการก้าวหน้าขึ้นอีกข้ัน นับเป็นเวลานานกว่า 30 ปี เครื่องฉายภาพ 3 มิติแบบ
เรียลไทม์ที่ติดตั้งในตัวหุ่นอาร์ทูดีทูสามารถฉายภาพ 3 มิติของเจ้าหญิงเลอาที่มีการปรับเปลี่ยนภาพเคลื่อนไหวตาม
เวลาจริงแบบเรียลไทม์ แนวคิดแปลกใหม่น่าสนใจของภาพยนตร์ก าลังจะกลายเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารทางไกลล้ า
สมัยในอนาคต ภาพโฮโลแกรมแบบ 3 มิติที่สร้างขึ้นด้วยการฉายแสงเลเซอร์ส่องบนวัตถุเพื่อให้ภาพตกกระทบบน
หน้าจอมอนิเตอร์ที่ไวต่อแสง ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงท าให้โฮโลแกรม 3 มิติเคลื่อนไหวคล้ายกับมีชีวิตจริง แม้ว่าการ
สื่อสารทางไกลแบบโฮโลแกรม 3 มิติที่น ามาใช้งานแพร่หลายมากขึ้นในปัจจุบันยังไม่สามารถส่งภาพ 3 มิติแบบ
เรียลไทม์ไปปรากฏทั่วโลก แต่งานวิจัยในเรื่องนี้ล่าสุดมีความก้าวหน้าขึ้นอีกขั้น เมื่อ ศาสตราจารย์นาสเซอร์ เพย์
แฮมมาเรียน (Nasser Peyghambarian) จากมหาวิทยาลัยแอริโซนาในสหรัฐอเมริกา และเพื่อนร่วมงาน ร่วมมือกัน
พัฒนาเทคโนโลยีโฮโลแกรม สามารถฉายภาพ 3 มิติที่มองเห็นได้เกือบ 360 องศา จากสถานที่อื่นทั่วโลก และมีการ
ปรับเปลี่ยนภาพใหม่ทุก 2 วินาที 

เทคโนโลยี 3 มิติแบบเรียลไทม์ที่รู้จักกันในชื่อ TelePresence เป็นนวัตกรรมการสื่อสารทันสมัยล่าสุด
ส าหรับการประชุมทางไกลออนไลน์ สามารถสร้างภาพมายาแบบเต็มตัว ท าให้ภาพ 3 มิติหลุดออกมาจากฉากหลัง 
ดูเหมือนจริงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีแบบอื่น และ เทคโนโลยี 3 มิติ สร้างมาเพื่อประโยชน์ของคนจ านวน
มาก สามารถน าไปใช่ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น ด้าน อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์และเครื่องบิน และยังก่อเกิด
ประโยชน์สูงสุดในด้าน ทางการแพทย์สามารถใช้เทคโนโลยี 3 มิติช่วยในการออกแบบการผ่าตัด ตลอดจนสามารถ
ระดมทีมแพทย์จากทั่วโลกเข้าร่วมมือในการผ่าตัดที่ซับซ้อนในเวลาเดียวกัน ท าให้การรักษามีความแม่นย าและ
ประสบความส าเร็จสูงสุด 
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ฮอโลแกรม (อังกฤษ: Hologram) คือ ภาพชนิดหนึ่งซึ่งมี ลักษณะ 3 มิติ ถูกสร้างขึ้นมาจากการบันทึก
ข้อมูลด้วย แสงเลเซอร์ โดยบันทึก ริ้วรอยของการแทรกสอด ( Interference Pattern) ของแสงเลเซอร์ ท าให้เรา
สามารถมองเห็นภาพเป็นลักษณะ 3 มิติ แตกต่างจาก ภาพทั่วไปซึ่งเราจะมองเป็นเพียงภาพสองมิติ ไม่มีความลึก
ทางมิติของภาพเป็นภาพแบน ๆ เรียบ ๆ ท าให้ภาพนั้นดูสวยงามมากข้ึนและยังมีประโยชน์ในด้านอื่น ๆ อีกด้วย 

ฮอโลแกรมถูกสร้างขึ้นด้วยกระบวนการที่เรียกว่า ฮอโลกราฟี (Holography) โดยฮอโลกราฟีเป็นเทคนิคที่
ช่วยให้แสงกระจายจากวัตถุที่จะบันทึกและได้ถูกสร้างขึ้นใหม่ เพื่อให้ปรากฏเป็นวัตถุอยู่ในต าแหน่งเดิมเมื่อเทียบกับ
การบันทึก การเปลี่ยนแปลงรูปแบบต าแหน่งและทิศทางของระบบการมองเห็นเป็นไปอย่างถูกต้องเหมือนกับว่าวัตถุ
ก็ยังคงเป็นปัจจุบันจึงท าให้ภาพที่บันทึกปรากฏเป็นสามมิติ ฮอโลแกรม 3 มิติ เป็นเทคโนโลยีรูปแบบหนึ่งที่ใช้เป็น
เครื่องมือในการสื่อสารระยะไกลระหว่างบุคคลต้นทางและปลายทางที่อยู่ต่างสถานที่กัน สามารถโต้ตอบแบบตัวต่อ
ตัว ฮอโลแกรมแบ่งได้เป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภท คือ white-light hologram ซึ่งภาพฮอโลแกรมที่บันทึก
นั้น สามารถมองเห็นได้ด้วยการส่องสว่าง ด้วยแสงสว่างจากธรรมชาติ และอีกประเภทหนึ่งคือ ภาพฮอโลแกรม ที่
ต้องถูกส่องสว่างด้วยแสงเลเซอร์ หรือแสงที่มีสภาพหน้าคลื่นสอดคล้องกันในระดับหนึ่ง ถึงจะมองเห็นภาพ 3 มิติได้ 

แนวคิดของ โฮโลแกรม นั้นจริง ๆ แล้วไม่ใช่เป็นเพียงแค่ภาพฉากลวงตาที่มีระยะชัดลึกข้างต้น แต่ยัง
หมายถึงแสง 3 มิติลอยตัวรอบด้านเสมือนจริงราวกับว่าวัตถุที่เราเห็นนั้นจับต้องโอบกอดได้ ที่เรียกว่า "3 D 
Hologram" เช่น Iron Man พระเอกได้ใช้ Computer สร้างเกราะหุ่นยนต์ Iron Man ร่างสุดท้าย (ตัวสีแดง-ทอง) 
ซึ่งจะพบว่าจอคอมในหนังไม่ใช่คอมเบบที่เราใช้กันแต่เป็นจอแสง 3 มิติลอยอยู่ในอากาศ สั่งการแบบใช้เสียงพูด
รวมทั้งใช้มือสัมผัสคลิกเมนูท านองเดียวกับ Touch screen และภาพวัตถุจ าลองส่วนประกอบหุ่นยนต์ที่ออกแบบก็
เป็นลักษณะล าแสงโฮโลแกรมลอย ตัวในอากาศ หมุนได้รอบด้าน ซึ่งปัจจุบันได้มีการทดลองใช้จริง ๆ  

เทคโนโลยี "ไครออนิกส์" ที่สหรัฐ หวังให้เทคโนโลยีในอนาคตจะช่วยชุบชีวิต  กระบวนการที่เรียกว่า "ไค
รออนิกส์" หรือกระบวนการศึกษาความเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมของวัตถุต่างๆ ภายใต้อุณหภูมิที่ต่ า
มาก ประมาณใต้ -150 เซลเซียส หรือ -238 องศาฟาเรนไฮต์ โดยจะนิยมใช้ก๊าซเหลวอย่างเช่น ไนโตรเจนเหลว 
หรือฮีเลียมเหลว แต่ที่ใช้กันมากที่สุดจะเป็นไนโตรเจนเหลว เพราะกฎหมาย ทั่วโลกอนุมัติให้ซื้อมาครอบครองได้ 
และแช่วัตถุนั้นๆไว้ในแคปซูล 
บทสรุปพระศรีอริยเมตไตรยและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

ในยุคพระศรีอาริย์มนุษย์มาจากผู้มีบุญมาเกิดมีอายุยืนยาวนาน ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เป็นไปอย่าง
สร้างสรรค์ ตั้งอยู่บนรากฐานของคุณธรรม ปัญหาสังคมในแง่ฆ่ากัน ตีรันฟันแทง ลักขโมย ผิดชู้ลูกเมีย การหย่าร้าง
ย่อมไม่มีเนื่องจากมนุษย์มีคุณธรรม ควบคุมกิเลส อันได้แก่ โลภะ โทสะ และโมหะ ไม่ให้ก าเริบ  

คุณธรรมเสมือนเป็นเตาชีวิต คอยคุมขอบเขตของไฟกิเลสไม่ให้เผาผลาญออกนอกตา การที่จะมาดื่มเหล้า
เมายาไม่มีในยุคพระศรีอาริย์ การที่จะมาโฆษณาแง่ท าลายคุณภาพชีวิต เช่นว่า รินน้อยหน่อยผสมมากหน่อย อร่อย
ก าลังเหมาะ ก็ไม่มีในยุคพระศรีอาริย์ การที่จะมาพูดจาหลอกคนอื่นในการหาเลี้ยงชีพย่อมไม่มี และโรคภัยไข้เจ็บที่
คนเราคุ้นเคย เช่นเป็นไข้หวัดใหญ่ อหิวาตกโรคก็ไม่มี ดังปรากฏในหลักฐานในพระไตรปิฎกคัมภีร์พระสูตรในทีฆ
นิกาย จักกวัตติสูตร ปฏิกวรรค ดังนี้  

ในเมื่อมนุษย์มีอายุ 80,000ปี จักเกิดมีอาพาท 3อย่าง คือ 1. ความอยากกิน 2. ความไม่อยากกิน และ       
3. ความแก่ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษย์มีอายุ 80,000 ปี ชมพูทวีปนี้จักมั่งคั่งและรุ่งเรือง 

จากพุทธพจน์นี้ ก็บ่งถึงว่า การกินดีอยู่ดี อาหารบริบูรณ์ มีแต่โรคกินจนเบื่อหรือโรคอยากกิน และโรคชรา 
ยังมีพุทธพจน์อีกตอนหนึ่งกล่าวว่า สภาพผู้คนที่อยู่ในมหานครหลวงที่เป็นศูนย์กลางการปกครองในยุคพระศรีอาริย์ 
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พุทธพจน์ ในจักกวัตติสูตร ไม่ได้พูดค าว่า ศรีอาริยะ หรือ ยุคพระศรีอาริย์ ระบุแต่เพียงชื่อของ อรหัง
สัมมาสัมพุทโธฯ มีพระนามว่า เมตเตยโย ซึ่งกว่าจะถึงโลกในยุคที่คาบอายุของมนุษย์ 8 หมื่นปีได้ จะต้องผ่านความ
ตกต่ าสุด คือสัตถันตรกัป 7 วัน ฆ่ากันอย่างเดียว มีเหลือรอดเฉพาะพวกที่มีความคิดว่า "พวกเราอย่าฆ่าใครๆ และ
ใครๆ ก็อย่าฆ่าเรา" หลบเข้าไปอยู่ในป่า รอดพ้นจากการฆ่ากันใน 7 วันนั้นได้ จึงพากันฟื้นฟูสมาทานกุศลธรรมขึ้น
อีกคร้ัง โดยการงดเว้นปาณาติบาต เป็นข้อแรก ข้อความใน จักกวัตติสูตร ไม่สามารถสรุปได้ว่า การเพิ่มหรือลดของ
กุศล (ซึ่งแปรผันตามคาบอายุของมนุษย์) จะเป็นไปในลักษณะ สัมพันธ์กับ time ในแบบคงที่ (คือไม่ใช่ว่า เพิ่ม ลด 
เป็นกราฟเส้นตรง มีค่าความชันคงที่) หมายความว่า มีความเป็นไปได้ ที่ลักษณะการเพิ่ม หรือลดของกุศลธรรม มี
การแกว่งเป็นคลื่นได้ ดังนั้น ในขอบข่ายที่อยู่ในช่วงกุศลธรรมเสื่อมลง ก็อาจจะมีบางช่วง บางยุค ที่มีการดึงขึ้นของ
กุศลก็ได้ แต่การดึงขึ้นนั้น(ในกรณีที่ถ้ามี) ก็ยังน้อยกว่าการดึงลง เพราะเป็นช่วงขาลง 

Artificial Intelligence หรือ AI มีมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ เพียงแต่ยังไม่มีการจัดตั้งเป็นสาขาวิชาใน
สถานศึกษาใดๆ อย่างเป็นทางการ จะมีก็เพียงในนวนิยายเกี่ยวกับศาสนาความเชื่อในเรื่องของเทพเจ้ากรีก เช่น 
หุ่นยนต์ทองแดงชื่อ “ทาลอสแห่งครีต” ของเทพฮิฟีสตัส และในนิยายแนววิทยาศาสตร์ ต่อมานักปรัชญาและ
นักวิทยาศาสตร์ได้มีการศึกษาและพัฒนาแนวคิดนี้ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยน ามาใช้ในเรื่องการคิดค้นเครื่อง
ค านวณอิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัลที่ใช้โปรแกรมและหลักการทางคณิตศาสตร์ของ แอลัน ทัวริง ซึ่งได้ผลดีจนท าให้
นักวิทยาศาสตร์เริ่มเห็นความเป็นไปได้ที่จะสร้าง สมองอิเล็กทรอนิกส์ อย่างจริงจัง ในปี 1956 ได้มีการจัดตั้งสาขา
ปัญญาประดิษฐ์ขึ้นที่ Dartmouth College โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านคือ จอห์น แม็กคาร์ธีย์, มาร์วิน มินสกี, อัลเลน 
นิวเวลล์, อาเธอร์ ซามูเอล และเฮอร์เบิร์ต ไซมอน การจัดตั้งสาขาปัญญาประดิษฐ์ครั้งนี้จึงถือว่าเป็นต้นก าเนิดของ
สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์อย่างเป็นทางการ ในปี 1990 ได้มีการน า AI มาใช้ในด้านการขนส่ง การท าเหมือง การ
วินิจฉัยทางการแพทย์ และอีกหลายสาขาอุตสาหกรรม จนกระทั่งในปี 1997 เครื่อง DeepBlue ของบริษัท IBM ได้
กลายเป็นคอมพิวเตอร์เคร่ืองแรกของโลกที่สามารถเล่นหมากรุกเอาชนะแชมป์โลกอย่าง แกรี คาส ปารอฟ ซึ่งเป็น
แชมป์หมากรุกของโลกในเวลานั้นได้ และในปี 2011 เครื่อง Watson ของบริษัท IBM ได้เป็นแชมป์รายการตอบ
ค าถามจีโอพาร์ดีแบบชนะขาดลอย จะเห็นได้ว่าในช่วงต้นๆ การวิจัยและพัฒนา AI จะใช้ในด้านคณิตศาสตร์, เกมส์, 
วิทยาศาตร์คอมพิวเตอร์ เป็นหลัก แต่ก็มีการท าวิจัยมาเรื่อยๆ ในความพยายามให้มันฉลาดมากขึ้น , ประมวลผลได้
แม่นย าขึ้นและมีความสามารถเท่าเทียมมนุษย์ โดยแบ่งออกเป็น 4 แนวคิด 1. ระบบที่คิดเหมือนมนุษย์ (Systems 
that think like humans) 2. ระบบที่กระท าเหมือนมนุษย์ (Systems that act like humans) 3. ระบบที่คิด
อย่างมีเหตุผล (Systems that think rationally) 4. ระบบที่กระท าอย่างมีเหตุผล (System that act rationally) 

ฮอโลแกรม ได้ถูกคิดค้นขึ้นมาครั้งแรกในปี ค.ศ. 1948 โดย ดร.เดนนิส กาเบอร์ (Dennis Gabor,              
1900-1979) วิศวกรไฟฟ้าชาวฮังการี โดยกาเบอร์ได้ค้นพบหลักการของฮอโลกราฟีโดยบังเอิญ ในระหว่างที่พัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่บริษัท British Thomson-Houston ที่เมือง Rugby ประเทศ
อังกฤษ จากการค้นพบนี้ กาเบอร์ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ในปี ค.ศ. 1971 

 ต่อมาได้มีการพัฒนาและเริ่มน ามาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย หลังจากที่ได้มีการคิดค้นเลเซอร์ขึ้นมาในปี 
ค.ศ. 1960 และได้มีการน าเอาเลเซอร์เข้ามาประยุกต์ใช้ ในปี ค.ศ. 1964 โดยนักวิทยาศาสตร์ชื่อ E.Leith และ 
J.Upatniks แห่งห้องปฏิบัติการทางเลเซอร์ มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐฯ ได้ร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยี 
Holography โดยใช้คุณสมบัติของแสงเลเซอร์ ท าให้สามารถแสดงรูปภาพ ที่มีความลึก ความกว้าง และเปลี่ยนแปลง
ได้ตามมุมมอง นับจากนั้นฮอโลแกรมได้ถูกพัฒนาและประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง ฮอโลแกรม เป็นภาพที่มีลักษณะ 3 
มิติ ซึ่งแตกต่างจากภาพ 2 มิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด จอคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ เป็นต้น ภาพเหล่านี้จะเป็นภาพ 2 
มิติ เมื่อแสงจากแหล่งก าเนิดแสง ไปกระทบผิวของภาพถ่าย, ภาพวาด ก็จะสะท้อนกลับมายังที่ตา ท าให้มองเห็นภาพ
เป็น 2 มิติ แต่ภาพฮอโลแกรมจะใช้หลักการสร้างภาพให้มีการแทรกสอดของแสงที่มากระทบรูปภาพ โดยการฉายแสง
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เลเซอร์จากแหล่งเดียวกัน แยกเป็น 2 ล าแสง ล าแสงหนึ่งเป็นล าแสงอ้างอิงเล็งตรงไปที่แผ่นฟิล์ม อีกล าแสงหนึ่งเล็งไป
ที่วัตถุและสะท้อนไปยังฟิล์ม แสงจากทั้งสองแหล่งจะถูกบันทึกไว้บนฟิล์ มในรูปแบบของการแทรกสอด 
(Interference Pattern) ซึ่งมองไม่คล้ายกับรูปของวัตถุต้นแบบ ก่อให้เกิดภาพเสมือน (Virtual image) ขึ้นมาตามมุม
ของแสงที่มาตกกระทบ ท าให้ตาของเรารับแสงอีกด้านหนึ่งของแผ่น Hologram เกิดเห็นภาพ 3 มิติขึ้น 
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การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท 
 
THE MANAGEMENT OF GOOD GOVERNANCE OF LOCAL ADMINISTRATIVE 
ORGANIZATIONS IN CHAI NAT PROVINCE 
 
ผู้วิจัย    ภูวนัย  เพ็ชรไปร่ 

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรและประชาชน ที่มีต่อการบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรและประชาชน  
ที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ที่มีความแตกต่างกันในเรื่อง  
เพศ อายุ  ระดับการศึกษาและอาชีพ  ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้น าชุมชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดชัยนาท ซึ่งมีจ านวน 320 คน และจ านวน
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 175 คน ได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ 
R.V.Krejcie และ D.W.Morgan เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 
Scale Questionnaires) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean)  
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าความแตกต่างใช้สถิติ t – test และ F – test  
ผลการวิจัยพบว่า 

ด้านหลักการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับปานกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรให้ประชาชนทุกชุมชนเข้ามามี
บทบาทในการร่วมตัดสินใจ แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและพร้อมรับ
ฟังปัญหาของประชาชนทุกกลุ่ม โดยไม่แบ่งแยก และน าข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการปรับปรุงการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ด้านหลักความโปร่งใส อยู่ในระดับปานกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเปิดโอกาสให้ประชาชนและ
พนักงานได้ตรวจสอบแผนงาน โครงการ และการใช้งบประมาณต่าง ๆ และน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนและประชาชนได้รบัทราบ  

ด้านหลักความสอดคล้อง อยู่ในระดับปานกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์ และช่วยกันรณรงค์เรื่องการประหยัดทรัพยากรต่าง ๆ เช่น การใช้กระดาษ การใช้เครื่องปรับอากาศ การรักษา
ความสะอาดของหน่วยงาน และจัดเครื่องมืออุปกรณ์ในการท างานในแต่ละด้านให้มีความพร้อม เหมาะสมและมีความ
ทันสมัย 

ด้านหลักความเสมอภาค อยู่ในระดับปานกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีการกระจายอ านาจในการ
บริหารงาน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม ยุติธรรม มีมนุษยสัมพันธ์กับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ ให้บริการ
อย่างเท่าเทียมกันทุกคน        
 
ค าส าคัญ : การบริหารจัดการ / ธรรมาภิบาล / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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Abstract 
This research aims to study the opinions of personnel and people. On the administration of 

good governance principles of local administrative organizations in Chainat Province. To compare 
the opinions of people and people. On the administration of good governance principles of local 
administrative organizations in Chainat Province. There are differences in sex, age, education and 
occupation. The researcher collected information from the local government administration.                  
The sample of RVKrejcie and DWMorgan were used to determine the sample size for each sample. 
The data was collected from a total of 5 scales (Rating Scale Questionnaires). The percentage 
(Percentage) Average (Arithmetic Mean) and standard deviation (Standard Deviation) testing 
different statistical t - test and F - test. The research found that 

The principle of participation. At the moderate level Local governments should allow 
people in all communities to participate in decision-making. Comment The management of the local 
government and the problem of the people. Do not discriminate In addition, the recommendations for 
the improvement of the administration of the local administrative organizations. 

Main Transparency At the moderate level Local governments should provide 
opportunities for the public and the public to monitor project plans and budgets, and provide 
information that is factually available to the public and the public. 

Main aspects of consistency At the moderate level Local government should utilize 
available resources. And help with the campaign to save resources such as paper, the use of air 
conditioning. Cleanliness of the agency The equipment in each work area is ready. Suitable and 
modern. 

Equality Principles At the moderate level Local administration There should be 
decentralization in management. And to perform duties with integrity, justice, human relations 
with the people who come to the service. Equal service to everyone. 
 
Keywords : Governance / Good Governance / Local Government 
 
บทน า 

การบริหารจัดการเป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับทุกองค์กร ปัจจัยการบริหารซึ่งประกอบไปด้วยคน (Man) เงิน 
(Money) วัสดุสิ่งของ (Material) และวิธีการ (Management) นั้น คนหรือทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดที่จะ
สร้างสรรค์งานให้เจริญก้าวหน้า การที่องค์กรจะประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่นั้น ผู้บริหารต้อง
แน่ใจว่าพนักงานทุกคนในองค์กรจะต้องปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าพนักงานปฏิบัติงานอย่างไม่เต็ม ที่ ไร้
ประสิทธิภาพในการท างาน หรือไม่มีความแน่นอนแล้ว จะส่งผลกระทบต่อผลิตภาพ (Productivity) ซึ่งจะท าให้เกิด
ความล่าช้า และมีผลกระทบต่อความส าเร็จของงาน การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น ดังนั้นผู้บริหารต้อง
ด าเนินการแก้ไขปัญหา เพื่อท าให้มั่นใจได้ว่าพนักงานจะปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพสม่ าเสมอ และไว้วางใจได้ ประการที่
ส าคัญผู้บริหารจะต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลา ว่าพนักงานแต่ละคนมีศักยภาพและมีความสามารถเพียงพอที่จะ
ปฏิบัติงาน สามารถตัดสินใจที่ดีได้ และสามารถด าเนินงานทุกอย่างให้เป็นไปได้ด้วยความราบรื่น ถ้าหากผู้บริหารคอย
แต่ตรวจสอบ ควบคุมแม้กระทั่งรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ คอยชี้แนะในเร่ืองซ้ า ๆ จะส่งผลให้ผลิตภาพและคุณภาพของ
งานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์, 2545: 7 - 9)  
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โดยการปฏิบัติงานซึ่งองค์การต่างๆ ทั่วโลกทั้งภาครัฐภาคเอกชน สถาบันระหว่างประเทศรวมถึงองค์การ
สหประชาชาติ (UN) ต่างเห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นที่จะขจัดปัญหาคอรัปชั่นและความด้อยประสิทธิภาพ 
ขณะเดียวกันในประเทศไทยการบริหารระดับประเทศ ระดับรัฐสภาระดับรัฐมนตรี รวมถึงระดับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นล้วนถูกกล่าวหาในความไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมในการบริหารจัดการ จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นปัญหาของประเทศก าลัง
พัฒนาที่เกิดจากความไม่มีธรรมาภิบาลในองค์การ ซึ่งแม้ว่าจะมีการเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) แต่ไม่ถูกน ามาบังคับใช้ในการบริหารจัดการองค์การให้เกิดประสิทธิภาพ  

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาทนั้น ผู้วิจัยได้มองเห็น
ถึงความส าคัญในประเด็นการน าธรรมาภิบาลมาใช้เป็นเครื่องมือในการท างานเพื่อผลประโยชน์อย่างยั่งยืนของทุกฝ่าย
ส าหรับหลักในการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ในเรื่องการมีส่วนร่วมการบ ารุงรักษาและการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อโครงการต่าง ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อคุณภาพและสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวาง
แผนพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสงวน
บ ารุงรักษา และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท 
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดชัยนาท 
3. เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดชัยนาท 
 
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท มีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
           ตัวแปรอิสระ                   ตัวแปรตาม 

ปัจจัยส่วนบุคคล  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท  1. เพศ  

 2. อายุ  1. หลักการมีส่วนร่วม 
 3. ระดับการศึกษา  2. หลักความโปร่งใส 
 4. อาชีพ  3. หลักความสอดคล้อง 

   4. หลักความเสมอภาค 
 

ภาพประกอบที่ 1  กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรและประชาชน ที่มีต่อการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรและ
ประชาชน ที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ที่มีความแตกต่าง
กันในเร่ือง เพศ อายุ  ระดับการศึกษาและอาชีพ  ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้น าชุมชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ซึ่งมีจ านวน 320 คน และ
จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 175 คน ได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณหาขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของ  R.V.Krejcie และ D.W.Morgan เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล คือ  แบบสอบถามประมาณค่า 5 
ระดับ (Rating Scale Questionnaires) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Arithmetic Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าความแตกต่างใช้สถิติ t – test  
และ F – test 
 
ผล/สรุปผล 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเร่ือง การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 51.4 และเป็นเพศหญิง 85 คน คิด

เป็นร้อยละ 48.6  
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  

มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 34.9  รองลงมาตามล าดับ อายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 54 
คน คิดเป็นร้อยละ 30.9 อายุระหว่าง 20-30 ปี จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 18.9 และอายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 27 
คน คิดเป็นร้อยละ 15.4 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 39.4 รองลงมาจบการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 63 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36 และจบการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 24.6 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ท างานเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 30.9 รองลงมาตามล าดับ อาชีพ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 45 คน คิด
เป็นร้อยละ 25.7 อาชีพรับราชการ จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 17.7 อาชีพรับจ้าง จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.0 และอาชีพเกษตร จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 9.7  

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
ชัยนาท โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แยกเป็น 
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2.1 ด้านหลักการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับปานกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้ประชาชนทุก
ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการร่วมตัดสินใจ แสดงความคิดเห็น เก่ียวกับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และพร้อมรับฟังปัญหาของประชาชนทุกกลุ่ม โดยไม่แบ่งแยก และน าข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการปรับปรุง
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.2 ด้านหลักความโปร่งใส  อยู่ในระดับปานกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเปิดโอกาสให้
ประชาชนและพนักงานได้ตรวจสอบแผนงาน โครงการ และการใช้งบประมาณต่าง ๆ และน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็น
จริงเผยแพร่ต่อสาธารณชนและประชาชนได้รับทราบ  

2.3 ด้านหลักความสอดคล้อง อยู่ในระดับปานกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ให้เกิดประโยชน์ และช่วยกันรณรงค์เร่ืองการประหยัดทรัพยากรต่าง ๆ เช่น การใช้กระดาษ การใช้เครื่องปรับอากาศ 
การรักษาความสะอาดของหน่วยงาน และจัดเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการท างานในแต่ละด้านให้มีความพร้อม เหมาะสมและ
มีความทันสมัย 

2.4 ด้านหลักความเสมอภาค อยู่ในระดับปานกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีการกระจาย
อ านาจในการบริหารงาน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม ยุติธรรม มีมนุษยสัมพันธ์กับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ 
ให้บริการอย่างเท่าเทียมกันทุกคน 
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท 
ผู้วิจัยได้น ามาอภิปรายผลได้ดังนี้    

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดย 1) ด้านหลักการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับปานกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ควรให้ประชาชนทุกชุมชนเข้ามามีบทบาทในการร่วมตัดสินใจ แสดงความคิดเห็น เก่ียวกับการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและพร้อมรับฟังปัญหาของประชาชนทุกกลุ่ม โดยไม่แบ่งแยก และน าข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
มาใช้ในการปรับปรุงการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2) ด้านหลักความโปร่งใส  อยู่ในระดับปานกลาง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเปิดโอกาสให้ประชาชนและพนักงานได้ตรวจสอบแผนงาน โครงการ และการใช้
งบประมาณต่าง ๆ และน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงเผยแพร่ต่อสาธารณชนและประชาชนได้รับทราบ 3) ด้านหลัก
ความสอดคล้อง อยู่ในระดับปานกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ และช่วยกัน
รณรงค์เรื่องการประหยัดทรัพยากรต่าง ๆ เช่น การใช้กระดาษ การใช้เครื่องปรับอากาศ การรักษาความสะอาดของ
หน่วยงาน และจัดเครื่องมืออุปกรณ์ในการท างานในแต่ละด้านให้มีความพร้อม เหมาะสมและมีความทันสมัย  4) ด้าน
หลักความเสมอภาค อยู่ในระดับปานกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีการกระจายอ านาจในการบริหารงาน และ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม ยุติธรรม มีมนุษยสัมพันธ์กับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน
ทุกคน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระปิยวัฒน์ ปิยสีโล (จักร์แต) (2554) ที่ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรและ
ประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองแพร่ ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของ
บุคลากรและประชาชนที่มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนประชาชน พบว่า 
ประชาชน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองแพร่ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
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เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน  ภาคภูมิ  นิยมวิทยาพันธ์ 
(2546) ได้ศึกษาเรื่องความเป็นธรรมาภิบาลในองค์การบริหารส่วนต าบล : ศึกษากรณี องค์การบริหารส่วนต าบลดังบัง 
อ าเภอประจันตะคาม จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า ด้านนิติธรรม ประชาชนยังไม่มีส่วนร่วมในการออกข้อบัญญัติต าบลแต่ใช้
ช่องทางของตัวแทนคือสมาชิกสภา อบต. ด้านคุณธรรม ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล ไม่เคยถูกร้องเรียนและ
ให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ด้านความโปร่งใส มีกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหลาย
รูปแบบ ด้านการมีส่วนร่วม ในหลายกิจกรรมเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ในการด าเนินการ
และตรวจสอบ การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านความรับผิดชอบ สมาชิก อบต. มีความรับผิดชอบเข้าประชุม แต่ยัง
ไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม สุภัทรมาศ จริยเวชช์วัฒนา (2547) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการเทศบาลตาม
หลักธรรมาภิบาล กรณีศึกษา เทศบาลต าบลบ้านฉาง พบว่า การบริหารจัดการเทศบาลต าบลบ้านฉาง ยังประสบปัญหา
ในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานการท างานในเทศบาลที่ยังไม่เป็นระบบ โดยยึดติดกับระบบการท างานแบบเก่า ไม่ยอมรับ
ระเบียบกฎเกณฑ์ใหม่ ๆ ทางด้านกระบวนการพบว่า มีความเสมอภาค และกระจายอ านาจการพัฒนาอย่างทั่วถึง ไม่
เลือกปฏิบัติและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนร่วมวางแผนพัฒนาและในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการส่วนใหญ่มี
ความตรงไปตรงมา สงวน ค ารศ (2551) ได้ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาลของเทศบาลต าบลท่าวังผา อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลท่าวังผา โดยภาพรวมทั้ง 6 ด้านอยู่ในระดับเห็นด้วย  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านหลักการมีส่วนร่วม ควรให้ประชาชนทุกชุมชนเข้ามามีบทบาทในการร่วมตัดสินใจ  แสดงความคิดเห็น  
เกี่ยวกับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพร้อมรับฟังปัญหาของประชาชนทุกกลุ่ม โดยไม่
แบ่งแยก และน าข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการปรับปรุงการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. ด้านหลักความโปร่งใส  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนและพนักงานได้ตรวจสอบ
แผนงาน โครงการ และการใช้งบประมาณต่าง ๆ และน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงเผยแพร่ต่อสาธารณชนและ
ประชาชนได้รับทราบ  

3. ด้านหลักความสอดคล้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ และช่วยกัน
รณรงค์เรื่องการประหยัดทรัพยากรต่าง ๆ และจัดเครื่องมืออุปกรณ์ในการท างานในแต่ละด้านให้มีความพร้อม 
เหมาะสมและมีความทันสมัย 

4. ด้านหลักความเสมอภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการกระจายอ านาจในการบริหารงาน และ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม ยุติธรรม มีมนุษยสัมพันธ์กับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ ได้อย่างเท่าเทียมกัน  
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาระดับปัญหาการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลในพื้นที่อื่น ๆ ด้วย 
2. ควรศึกษาช่องทางการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้ประชาชนมี

ความรู้ความเข้าใจถึงหลักธรรมาภิบาลมากข้ึน 
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การจัดการสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในบริบททางการเมือง 
        
ผู้วิจัย   รองศาสตราจารย์ ดร.สมิหรา  จิตตลดากร 
 
บทคัดย่อ  

แนวคิดการจัดการสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในบริบททางการเมืองนั้นหลักการส าคัญในการจัดการสภาวะ
วิกฤตที่ได้ผลคือ “การสื่อสารทางการเมือง” ซึ่งในห้วงที่เกิดเหตุการณ์ส าคัญนั้นการเข้าควบคุมสถานการณ์ได้
รวดเร็วและเกิดการสูญเสียน้อยที่สุดเท่านั้นที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องตระหนักถึงให้มากที่สุด การน าแนวคิด Crisis เข้า
มากรอบในการจัดการกับภาวะวิกฤติต้องด าเนินการทุกขั้นตอนอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็น  การควบคุมศักภาพของ 
Crisis การเตรียมเข้าสู่การจัดการวางแผนยุทธศาสตร์ การยอมรับใน Crisis ที่เกิดขึ้น การด าเนินการควบคุมปัญหา 
แก้ไขวิกฤติ และการน าเอาวิกฤติเป็นโอกาส เพื่อฟื้นฟูความเสียหายและเรียกคืนความศัทธาต่อสถาบันเพื่อแสดงถึง
ความรับผิดชอบต่อสาธารณะชนและรักษาความศรัทธาที่มีต่อสถาบันไว้ให้ได้ 
ค าส าคัญ : การจัดการสภาวะวิกฤติ,การสื่อสารทางการเมือง, เหตุการณ์ความขัดแย้ง 
 
Abstract 
 Crisis management in political context require political communication and speed to 
reduce loss or potential damage. This show the government’s accountability towards the public.  
 
Keyword : Management ,Political Communication 
 
บทน า  

กระบวนการสื่อสารทางการเมืองในปัจจุบันสามารถพิจารณาได้จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการ
สื่อสารและโทรคมนาคม รวมทั้งทุนนิยมแบบโลกาภิวัฒน์ได้ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย          
ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ก่อให้เกิดวิถีชีวิตแบบใหม่ของคนในสังคม รวมไปถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทาง
การเมือง ดังนั้นกระบวนการสื่อสารทางการเมืองในยุคโลกาภิวัฒน์จึงมีความเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย  โดย
กระบวนการดังกล่าวได้ถูกผสมผสานเข้ากับสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์เน็ต วิทยุและ
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมตรงต่อผู้ชม การส่งข้อความสั้นผ่านโทรศัพท์ เป็นต้น นอกจากนี้อิทธิพลของแนวคิดด้าน
การตลาดและการโฆษณาในกระแสโลกาภิวัตน์ยังส่งผลให้เกิดการสื่อสารการตลาดทางการเมืองอย่างกว้างขวางทั่ว
โลกอีกด้วย สิ่งเหล่านี้ได้ส่งผลให้ “ทุนเข้ามามีความสัมพันธ์กับการสื่อสารและการเมืองอย่างแยกกันไม่ออก” กลุ่มทุน
ธุรกิจสื่อสารจึงเป็นกลุ่มทุนที่ทรงอิทธิพลที่สุดในยุคโลกาภิวัตน์จนกระทั่งสามารถสร้างเครือข่ายการสื่อสารทาง
การเมืองซึ่งสามารถชี้น าสังคมได้อย่างรอบด้านในลักษณะจักรวรรดินิยมการสื่อสารนั่นเอง (ยุทธพร อิสรชัย,2552)  
  ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันว่า ปัญหาการสื่อสารทางการเมืองไทยมีหลายประการไม่ว่าจะเป็นปัญหาการ
ครอบง าสื่อ ปัญหาการสื่อสารทางการเมืองในแง่ของจริยธรรมของผู้ใช้สื่อ และปัญหาด้านบุคลากรที่ท าหน้าที่
สื่อมวลชน อย่างไรก็ตามแนวโน้มการสื่อสารทางการเมืองไทยนั้น สื่อน่าจะมีความเป็นสาธารณะร่วมกันมากขึ้นอัน
เนื่องจากการปฏิรูปสื่อรวมทั้งเสรีภาพของหนังสือพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์ที่จะมีเพิ่มมากขึ้นภายหลังจากการบังคับใช้
พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 แต่แนวโน้มในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยการ
ขับเคลื่อนทางสังคมด้วยกระแสความคิดเร่ืองการสร้างพื้นที่สาธารณะเพื่อสร้างประชาสงัคมที่เข้มแข็ง ซึ่งอาจะส่งผล
ให้ปัญหาต่างๆได้มีการคลี่คลายได้ด้วยตัวเอง ซึ่งในปัจจุบันสถานการณ์สังคมการเมืองปัจจุบัน สื่อ คือเครื่องมือที่
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ส าคัญในการช่วงชิงหรือการมีส่วนร่วมและการครอบครองสื่อ นับว่าเป็นหัวใจในการด าเนินงานขององค์กรธุรกิจ 
องค์กรราชการ รวมกระทั่งการเมืองภาคพลเมืองหรือการเมืองภาคประชาชน ก็นับว่าเป็นหัวใจส าคัญในการ
เคลื่อนไหว ดังนั้น การเคลื่อนไหวทางราชการและการเคลื่อนไหวทางสังคมการเมืองจึงมีความปรารถนาเหมือนกัน 
นั่นคือ ความต้องการมีสื่อในครอบครอง ซึ่งหมายถึงมีเครื่องมือหรือมีช่องทางในการสร้างความรู้ความเข้าใจ การ
ประชาสัมพันธ์และการโฆษณาชวนเชื่อกับสาธารณชนจะเห็นได้ว่าผลกระทบต่อสังคมอันเกิดจากอิทธิพลของการ
สื่อสารมวลชนในการสื่อสารทางการเมืองมีอยู่หลายประการ เช่น ผลกระทบต่อโครงสร้างของสังคม การจัดระเบียบ
สารสนเทศทางการเมือง ชนชั้นใหม่ในการสื่อสารทางการเมือง กรรมสิทธิ์ในสารสนเทศทางการเมือง การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองและ บทบาทของอ านาจอธิปไตย รวมทั้งกระแสโลกาภิวัตน์ เป็นต้น (ยุทธพร อิสรชัย ,2551)  
 
นัยส าคัญที่ศึกษา 

ภาพที่สื่อสะท้อนความรุนแรงในบริบทของสังคมมากที่สุดในห้วงที่เกิดวิกฤติทางการเมืองคือ การเสนอ
ภาพการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้เกิดความสงบของบ้านเมืองที่เกิดขึ้นในรอบหลายสิบปีซึ่งล้วนเป็นวิกฤติทางการเมือง
ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญ ระบบรัฐสภาหรือประท้วงอ านาจเผด็จการ แต่การ
เคลื่อนไหวเรียกร้องในวันนี้ไม่เหมือนคราวก่อนและไม่นึกว่าคราวนี้จะมีประชาชนออกมาเป็นจ านวนมากครอบคลุม
ทุกกลุ่มคน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักศึกษา นักวิชาการ กลุ่มอาชีพต่างๆ ประชาชนทั่วไป คราวนี้เป็นการประท้วงสภา
ผู้แทนราษฎรที่ออกกฎหมายขัดกับความรู้สึกและขัดกับหลักประชาธิปไตย วิกฤติของประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเวลา
นี้คือ 

1. วิกฤติระบบการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมาก การเมืองและระบบรัฐสภา
ของไทยมีมานานแล้ว และรัฐธรรมนูญก็ได้แก้ไขให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเรื่อยๆ แต่เหตุใดประชาชนจึงยัง
ไม่พอใจ ท าอย่างไรประชาธิปไตยจึงจะเป็นระบอบการเมืองที่แก้ไขปัญหาสงัคม แก้ปัญหาการซื้อเสียงและแก้ปัญหา
พรรคการเมืองได้ ปกติแล้วสังคมเศรษฐกิจจะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาแต่ตอนนี้พรรคการเมืองกลับมาท าให้ระบบ
การเมืองมีปัญหา การเมืองเป็นตัวปัญหาที่ก่อวิกฤติ ต้องมาคิดทบทวนกันว่าระบอบการเมืองที่เป็นอยู่เหมาะสม
หรือไม่ แต่เป็นเร่ืองยากเพราะว่าระบบการเลือกตั้งที่บอกว่าเป็นความชอบธรรม แต่ก็ไม่สามารถสกัดกั้นอ านาจเงิน
และการซื้อเสียงได้ (ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ,2551)  

2. วิกฤติทางภาวะผู้น า จริงๆแล้วไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะว่ามีผู้น าที่มาจากการเลือกตั้งเป็นผู้น าที่มีอ านาจ
มากที่สุด แต่ในภาวะทางการเมืองเป็นอ านาจที่ถูกอ านาจทางการเมืองอื่นแฝงอยู่ นายกไม่สามารถเป็นตัวของ
ตนเองได้ 

3. การด าเนินนโยบายประชานิยมสุดกู่ จนเกิดผลต่อภาวะเศรษฐกิจการคลังของประเทศ นโยบายประชา
นิยมนี้น่าจะขยายขอบเขตออกไปอีกเพราะมีผลต่อคะแนนเสียงเลือกตั้ง และขณะนี้ก็มีการใช้งบประมาณแผ่นดิน
เพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องสูงมีการตั้งเป็นวงการขนาดใหญ่และไม่มีการควบคุม 

4. วิกฤติการคอรัปชั่น ที่มีอย่างกว้างขวางมากกว่าสมัยใดๆเป็นโครงการขนาดใหญ่และไม่มีมาตรการ
ควบคุมได้อย่างชัดเจน การคอรัปชั่นทางนโยบายก็ดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดา ไม่สามารถแก้ไขได้มันควบคู่กับ
นโยบายของรัฐบาลอย่างแยกกันไม่ออก แม้แต่การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นก็มีการเรียกเก็บเงินที่เรียกว่าการทอน
เงิน (ณรงค์ บุญสวยขวัญ,2552) 
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5. แนวโน้มการเป็นเผด็จการของรัฐ เผด็จการโดยการเลือกตั้ง โดยการปกครองของผู้ที่มาจากการเลือกตั้ง 
ซึ่งรัฐบาลมีอ านาจมาก ประชาชนไม่สามารถคัดค้านได้ รัฐบาลยังออกกฎหมายที่ขัดต่อหลักนิติธรรมได้ เช่น พ.ร.บ.
นิรโทษกรรม เป็นต้น ลึกๆแล้วอยู่ที่การที่รัฐบาลเข้าไปควบคุมระบบราชการ ด้วยการแต่งตั้งต าแหน่งส าคัญๆ โดย
ให้ผู้ที่ต่อต้านไม่ก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ ท าให้กลไกราชการยอมสยบต่ออ านาจทางการเมือง 

6. วิกฤติความชอบธรรมของรัฐบาล ถึงแม้ว่าจะมาจากการเลือกตั้งที่มีความชอบธรรมสูง แต่เมื่อประชาชน
ไม่เชื่อใจรัฐบาล รัฐบาลจะท าอะไรประชาชนก็จะเกิดความสงสัยได้หมด เช่น พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ตกไป แต่ยังเหลือ
อีก 180 วัน รัฐบาลบอกไม่เอากลับมาก็ไม่มีใครเชื่อยังคงชุมนุมกันต่อ ระบบการเมือง รัฐสภาเป็นไปโดยขัดกับ
หลักการของประชาธิปไตย ถูกกระท าให้กลายเป็นกลไกของเผด็จการ อ านาจฝ่ายบริหารคืบคลานเข้าสู่อ านาจนิติ
บัญญัติ เช่น มาตรา 190 ที่จะท าฝ่ายบริหารท างานได้สะดวก กลไกเหล่านี้ทุกประเทศมีไว้ช่วยหากระบบใดมีปัญหา 
ด้วยเหตุนี้ เมื่อวิกฤติการเมืองก้าวขึ้นสู่การขัดแย้งภายในสังคมที่มีความแตกแยกไม่เพียงความคิด แต่เป็นการ
ต่อต้านหรือสนับสนุนบุคคลออกเป็นสองขั้ว ประชาชนถูกปลุกเร้าเข้ามามีส่วนร่วม คนชุมนุมถูกเกณฑ์มาจากชนบท 
คนในชนบทจึงเริ่มมีการตื่นตัวทางการเมืองอย่างมากแต่เป็นที่น่าเสียดายคือเป็นไปในด้านลบและแนวโน้มรุนแรง 
การชุมนุมจะมีทั้งแบบนัดหมายกันกะทันหันและแบบจัดตั้ง มีวิทยุชุมชน มีการชักธงแดงต่างๆ 

7. วิกฤติที่คนส่วนหนึ่งถูกปลุกระดมให้ปฏิปักษ์ต่อประมุขของรัฐ อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ขยาย
ขอบเขตที่เป็นอันตรายมาก ที่ผ่านมามีศูนย์กลางที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ตอนนี้เป็นวิกฤติทางจิตวิญญาณ คนไทยเริ่ม
ตั้งข้อสงสัยต่อประเพณี พิธีกรรมต่างๆที่เคยมีมาอย่างยาวนาน สั่นคลอนความจงรักภักดี ประเทศไทยนั้นชาตินิยม
ไม่ส าคัญเท่านับถือองค์พระประมุข เมื่อความรู้สึกทางจิตวิญญาณสั่นคลอนไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้น ค าตอบคือ
พฤติกรรมทางการเมืองของคนเร่ิมเปลี่ยนแปลงไป 

จากวิกฤติดังกล่าวข้างต้นนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากการตระหนักในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งปัจจุบัน
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมนั้นให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส าคัญโดยที่การมีส่วน
ร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการซึ่งประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้โอกาสแสดงทัศนะและเข้าร่วมใน
กิจกรรมต่างๆที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนรวมทั้งมีการน าความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบกา ร
พิจารณาเป็นนโยบายและการตัดสินใจของรัฐ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการสื่อสารในระบบเปิด 
กล่าวคือ (ถวิลวดี บุรีกุล ,2550) เป็นการสื่อสารสองทางทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการซึ่งประกอบไปด้วย
การแบ่งสรรข้อมูลร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียและเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในสังคม ทั้งนี้ เนื่องจากการมี
ส่วนร่วมของประชาชนเป็นการเพิ่มคุณภาพการตัดสินใจ การลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลา เป็นการสร้างฉันทา
มติ และท าให้ง่ายต่อการน าไปปฏิบัติ อีกทั้งช่วยหลีกเลี่ยงในการเผชิญหน้า “กรณีที่ร้ายแรงที่สุด” ช่วยให้เกิดความ
น่าเชื่อถือและความชอบธรรม และช่วยให้ทราบความห่วงกังวลของประชาชนและค่านิยมของสาธารณชนรวมทั้ง
เป็นการพัฒนาความเชี่ยวชาญและความคิดสร้างสรรค์ของสาธารณชน (วันชัย วัฒนศัพท์,2548) 

ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง ซึ่งถือว่าเป็นวิกฤติของประเทศนั้น การสื่อสารทางการเมืองในภาวะ
วิกฤตเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง เมื่อใดก็ตามที่เกิดความขัดแย้งระหว่างนักการเมืองหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการ
บริหารประเทศอันจะก่อให้เกิดความรุนแรงตามมานั้น สิ่งจ าเป็นเร่งด่วนและมีความจ าเป็นต่อการจัดการความ
ขัดแย้งคือ “การสื่อสารทางการเมืองในภาวะวิกฤต” จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาโดยใช้
กระบวนการสื่อสารแบบสันติ และประเด็นส าคัญที่สุดคือ วิธีการดังกล่าวนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสอดคล้องกับ
หลักธรรมาภิบาล(Good Governace)โดยมีหลักการและวิธีการที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 1) การมีส่วนร่วมกับการสื่อสาร
ทางการเมืองในภาวะวิกฤต มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมซึ่งจะท าให้ทุกภาคส่วนที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้และแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งร่วมกัน  2) การยอมรับความหลากหลายและ
ความแตกต่างกับการสื่อสารทางการเมืองในภาวะวิกฤต 3) ความสามัคคีกับการสื่อสารทางการเมืองในภาวะ
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วิกฤต 4)ความยุติธรรมกับการสื่อสารทางการเมืองในภาวะวิกฤต 5) การสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นกับการ
สื่อสารทางการเมืองในภาวะวิกฤต (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร,2541)  

จากประสบการณ์ในอดีต การจัดการสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในบริบททางการเมืองที่เห็นผลเด่นชัดคือกรณี
ของ “นักศึกษาพม่าเข้ายึดสถานฑูตในกรุงเทพมหานคร” เหตุการณ์ส าคัญนี้รัฐบาลในขณะนั้นถูกโจมเป็นอย่างมาก
ด้านการสื่อสาร ด้านการข่าวและการรับมือการก่อการร้ายต่างชาติ ขณะที่รัฐบาลพม่าแสดงความ ไม่พอใจรัฐบาล
ไทยอย่างเห็นได้ชัด โดยประกาศยกเลิกสัมปทานประมงของไทยทันที ท าให้ธุรกิจประมงได้รับความเสียหายเป็น
อย่างมาก จากกรณีที่เกิดขึ้นเหตุการณ์นักศึกษาพม่า 5 คน พร้อมอาวุธสงคราม เข้าจับตัวประกันในสถานฑูต 36 
คน เป็นคนไทย 15 คน เป็นคนต่างชาติอีกหลายคน และไม่รวมถึงคนในสถานฑูตที่กระจายหลบหนีซ่อนตัวอยู่
ภายในสถานฑูต  

การเข้ายึดในครั้งนี้มีวัตุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อจับตัวเอกอัครราชฑูตพม่าประจ าประเทศไทย เป็นเรื่อง
การเมืองภายในพม่า ซึ่งบังเอิญท่านฑูตและผู้ช่วยฑูตถูกเชิญไปรับประทานอาหารด้านนอก ทางการไทยจึงติดต่อไป
ยังฑูตพม่าแล้วพาไปหลบซ่อนก่อนเพื่อป้องกันการถูกจับตัวจากภายนอกส่วนผู้ช่วยฑูตให้มาช่วยประสานงานที่ศูนย์
บัญชาการกับฝ่ายไทย 2) นักศึกษาขออาหารและน้ าแลกเปลี่ยนตัวประกัน ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สามารถน า
ทฤษฎีของ Crisis 6 ขั้นตอน (Stages of Crisis Management) มาวิเคราะห์ได้ดังนี้ (James, E. H,2008) 

ขั้นตอนที่ 1 Avoiding the Crisis คือการหลีกเลี่ยง (ขั้นการควบคุมศักยภาพของ Crisis) ท าอย่างไรจึงจะ
หลีกเลี่ยง Crisis ประกอบด้วย  

1. Executives Accepted Crisis การจะให้ผู้น าผู้บริหารระดับ Crisis ต้องท าอย่างไร โดยธรรมชาติของ
ผู้น ามักไม่ค่อยยอมรับว่าตนควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ หรือมักคิดว่าตนเป็นคนวางแผน ก าหนดแผนและนโยบาย 
แผนที่ตนเองคิดไว้เป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์สูงสุดแล้ว จะไม่คิดว่าเกิดสภาวะที่ควบคุมไม่ได้  และไม่มีทางออกส าหรับ
เหตุการณ์ ทั้งนี้สิ่งที่ต้องตระหนักเมื่อทราบสถานการณ์ ที่มาของเหตุการณ์ว่าเกิดจากการเรียกร้องประชาธิปไตย
ของนักศึกษานิยมประชาธิปไตยหรือนักศึกษาหัวรุนแรง ซึ่งได้รับรายงานว่ามีผู้ก่อการร้านคณะหนึ่งเข้ายึดสถานฑูต
พม่า จึงขอใช้ตึกไบเออร์เป็นศูนย์อ านวยการและเรียกเจ้าหนาที่ที่เก่ียวข้องมารวมกัน และศึกษาปัญหาก่อน  

2. Survey empirical evidence คือ การส ารวจข้อมูลที่เป็นชีวภาพ เช่น จ านวนงบประมาณที่ได้ การ
ส ารวจ สภาพภูมิศาสตร์ว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบไหน ส ารวจปัจจัยที่ก่อให้เกิด Crisis ทั้งในแง่ของชีวภาพและ
กายภาพขององค์กร เช่น เร่ืองของสิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์ สถานที่ตั้ง ปรากฎการณ์รอบข้างของกองบัญชาการและ
สถานที่เกิดเหตุ ซึ่งจากการส ารวจข้อมูลและน ามาประเมินสถานการณ์และทรัพยากรที่มีอยู่ โดยน าข้อมูลทั้งหมด 
ปัจจัยแวดล้อมที่เก่ียวข้องมาประเมิน 

3. Estimate cost of prevention คือการประเมินค่าในการป้องกัน ถือว่าส าคัญมาก การก ากับควบคุม
ศักยภาพของ Crisis จะต้องประเมินดูว่ากระบวนการป้องกันจะต้องมีการลงทุนคิด และมีต้นทุนในการป้องกัน เช่น 
การลดค่าความเสี่ยงให้น้อยลง เพื่อให้ตัวประกันปลอดภัย  

4. Secrecy sensitive negotiation คือการลดค่าความเสี่ยงให้น้อยลง ในกระบวนการต่างๆ จะมีเรื่อง
ของข้อมูลที่เป็นความลับ โดยมีหลักการคือ 1) รู้ในวงแคบไม่กี่คน 2) ใช้เวลาในการเจรจาที่รวดเร็ว การได้การเสีย
จะต้องเร็วเท่าที่ท าได้ และข้อส าคัญที่สุด ในการเจรจาต่อรองที่มันอ่อนไหวง่ายคือ ต้องไตร่ตรองให้รอบคอบ  

5. Work continued คือการท างานอย่างต่อเนื่อง ต้องท าตลอดเวลา เช่น การเจรจาต่อรอง ต้องเจรจา
น้อยคน เฉพาะคีย์แมนมาเจรจรากันเท่านั้น  โดยให้ต ารวจ ทหาร พลเรือนที่ถูกฝึกมาแล้วเป็นผู้เจรจา เพื่อ
ประสานงานเจรจาเพื่อให้เข้าใจในสถานการณ์ตรงกัน ป้องกันผลกระทบทางการเมือง ซึ่งได้มอบหมายให้ 
ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ดูแลความปลอดภัยและประสานการข่าวไปยังผู้บริการระดับสูงของพม่า โดยได้รับการยืนยันว่าให้
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ฝ่ายไทย “ด าเนินการแก้ไขเหตุกาณ์ ตามดุลยพินิจของฝ่ายไทยตามความเหมาะสม” เป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์
ของพม่า – ไทย ในการให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหาบนพื้นฐานแห่งความพอใจและผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศ  

6. Insert “noise” into process ค าว่า “noise” คือเสียงรบกวน ท าให้ร าคาญ ท าอย่างไรให้มีการ 
Insert “noise” ซึ่งสัญญาณเล็กน้อยอย่ามองข้าม ต้องน าไปสู่กระบวนการพิจารณาด้วย โดยเฉพาะสิ่งที่เรายังไม่
เห็น แต่ปรากฎให้เห็นได้ การสื่อสารเป็น “noise” ตัวหนึ่ง จึงต้องน าสิ่งที่รบกวนมาตระหนักบ้าง เช่น ทหารพม่า
เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้หรือไม่ มีเหตุผลกระทบทั้งกับชาวบ้านอย่างไร หรือข่าวสารเล็กๆ น้อยๆ เป็นต้น ซึ่งข้อมูล
ข่าวสารของสันติบาล ต ารวจพื้นที่ ว่ามีนักศึกษาออกจากค่ายราชบุรีมาหน้ารามขอความเห็นในกรณีดังกล่าวได้
อย่างไร  

7. Making clear ส าคัญมาก การที่เราจะลดความเสี่ยงให้น้อยลง ต้องชัดเจน Clear everything Clear 
กับคนในองค์การ ต้องกระจ่างชัดในทุกเร่ือง มิฉะนั้นจะท าให้เกิด Crisis คือ  

 7.1 Expectation ความคาดหวังที่องค์กรมีต่อพนักงาน หวังให้ปฏิบัติการมีบทบาทอย่างไร ต้อง
ชัดเจน เช่นความสามารถในการตีความ สื่อความ และความสามารถในการรับรู้ค าสั่ง รวมทั้งอุปนิสัยกล้าหาญ ซึ่งมี
ในตัวผู้ปฏิบัติเอง 

 7.2 พฤติกรรมอะไรที่คาดหวังในตัวผู้ปฏิบัติการ ว่าต้องการอะไร มุมมองของผู้บริหารภายใน
ขั้นตอนที่ 1 มีความเชื่อว่า การป้องกัน Crisis แบบสมบูรณ์นั้นไม่บรรลุผลส าเร็จ ไม่ว่าจะป้องกันดีอย่างไรก็ตาม
ไม่ได้หมายความว่า Crisis จะไม่เกิดขึ้น 

ขั้นตอนที่ 2 Preparing to Management the Crisis การเตรียมเข้าสู่การจัดการเป็นยุทธศาสตร์         
การวางแผน เป็นการป้องกันวิกฤตการณ์แบบสมบูรณ์แบบ ต้องจัดการ Clear กับองค์กรทั้งในและนอกประเทศ
ประกอบด้วย 

 1. Making Plan ต้องมีแผน ได้แก่ Action Plan คือแผนที่ต้องท า แผนปฏิบัติการกับนักศึกษา       
ผู้ก่อเหตุโดยจัดตั้งกองบัญชาการเฉพาะกิจเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ที่ตึกใบเออร์ และมีนโยบายที่จะไม่ใช้ความ
รุนแรง และให้ตัวประกอบปลอดภัย Communication คือแผนการสื่อสาร ต้องมีการเจรจาติดต่อสื่อสารรัฐบาล
ต้องมีนโยบายที่ชัดเจนในการใช้ “การเจรจา” เป็นหลักโดยยึดถือความปลอดภัยของตัวประกันเป็นหลัก fire drills 
คือ การฝึกอบรมด้านไฟ ต้องฝึกอบรมบ่อย ต้องมีการเตรียมการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เตรียมไฟฟ้า โทรทัศน์ 
ประปา เตรียมอาหาร น้ าดื่ม และเครื่องบินให้พร้อม การฝึกอบรมด้านนี้จึงต้องละเอียด และท าซ้ าบ่อยๆ และ 
Essential relationship คือแผนที่จ าเป็นอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง เช่นแผนโรงพยาบาล แผนขนคนเจ็บป่วย               
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย แผนความปลอดภัยในเรื่องร่างกาย ไม่เช่นนั้นเมื่อเกิด Crisis จะควบคุมไม่ได้  

 2. Establishing a crisis center คือสถาปนา ก่อตั้ง เช่น รัฐบาลมอบหมายให้มีผู้บัญชาการ
เหตุการณ์และมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและจัดตั้งกองบัญชาการที่ตึกไบเออร์ เนื่องจากตึกไบเออร์สูงกว่าสถานฑูต 
ท าเลสถานที่ดีเหมาะที่จะตั้งกองบัญชาการ  

 3. Crisis Team คือต้องสร้างทีม สรรหาสมาชิกของ Crisis จะเห็นได้ชัดว่าจะต้องสรรหาไว้
ล่วงหน้า ต้องมีการสรรหา Crisis Team เช่น เตรียมชุดปฏิบัติการพิเศษ คือนเรศวร 261 อธินทราช 26  

 4. Testing คือการทดสอบกระบวนการสื่อสาร กรณีเกิด Crisis ต้องมีการจ าลองสถานการณ์         
ที่เกิด แล้วตรวจสอบกระบวนการสื่อสารที่เป็นไปได้  

ขั้นตอนที่ 3 Recongnizing the crisis คือการยอมรับ Crisis ต้องให้ผู้น าหรือผู้บริหารยอมรับ Crisis          
ที่เกิดขึ้นรอบข้าง ต้องไม่ละเลยกับสิ่งเล็กๆ น้อยๆ โดยเฉพาะในเรื่องความปลอดภัย ต้องละเอียดและช่างสังเกต 
ประกอบด้วย 
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 1. Independents investigators คือผู้ตรวจสอบอิสระ ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ ต้องมีค่าใช้จ่าย ต้อง
ให้ผู้ตรวจสอบที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมีอิสระในการตรวจสอบประเด็นการรับรู้ของคนอื่น และต้องรับฟังความคิดเห็นจาก
คนรอบด้าน ทั้งจากภายใน inside และคนภายนอก outside  

 2. Understanding situation ต้องท าความเข้าใจกับสถานการณ์ให้ได้อย่าหลอกตัวเองว่า Crisis 
ไม่เกิด ต้องหาสาเหตุและสามารถก าหนดวิธีการแก้ไขเหตุการณ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  ไม่ว่าจะเป็น 
Misclassify อย่าจ าแนกปัญหาผิด ต้องท าความเข้าใจกับสถานการณ์ให้ได้ Ignoring issued อย่าท าเฉยเมย 
เกี่ยวกับประเด็นการรับรู้ ต้องสร้างการรับรู้ใหม่ให้เกิดขึ้น ไม่เช่น นั้น Crisis จะคืบคลานเข้ามา ซึ่งต้องยอมรับว่า
ข่าวกรองบกพร่อง ไม่ไหวตัวในเร่ืองนี้เลย เนื่องจากนักศึกษาพม่าไม่ได้วางแผนอะไรในการนี้มากมายนักเพียงแต่เข้า
มาอยู่ที่ศูนย์มณีลอย (แม่สอด) และเข้ามาที่ มหาวิทยาลัยรามค าแหง เพื่อเสนอความคิดต่อต้านเผด็จการในประเทศ 
และเรียกร้องอธิปไตยซึ่งเป็นเหตุปกตเกิดเป็นประจ า ดังนั้น หน่วยข่าวกรองจึงไม่ใส่ใจซึ่งควรจะต้องปรับปรุงหน่วย
ข่าวกรอง  

 3. Cost associated หักเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่าย สามารถคิดต้นทุนได้ เช่น ค่าเครื่องบิน อาหาร
การกินเป็นต้น  

ขั้นตอนที่ 4 Containing the Crisis การด าเนินการทางวิกฤต ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ  
 1. ข้อมูลไม่ชัดเจนและไม่เพียงพอ ข้อมูลมากไป ควบคุมจัดการไม่ได้ ข้อมูลน้อยไปไม่เพียงพอ

ส าหรับการตัดสินใจ และที่ส าคัญข้อมูลไม่ชัดเจน การที่ Crisis Manage ได้สิ่งที่ส าคัญที่สุด คือข้อมูลข่าวสาร 
Information และถ้าได้รับข้อเสนอแนะภายหลังก็จะเกิดการติดต่อสื่อสาร (Communication) จึงเป็นสิ่งส าคัญ
ที่สุด เพราะการสื่อสารน ามาซึ่งข้อมูล  

 2. ในสภาวะ Crisis มักจะเกิด Conflict ความขัดแย้งกันเอง เนื่องจากเวลามี crisis ผู้มีอ านาจ 
crisis มักจะมีผู้บริหารและผู้หวังดีมากและจะให้ข้อมูลแยะ แต่จะ Conflict กันเอง โดยจะเสนอทางเลือก หลายๆ 
ทางเลือก และต้องตัดสินใจภายใต้ข้อจ ากัด ของเวลา ท าให้โอกาสตัดสินใจพลาด ถ้าไม่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่าง
ดี หากเกิดปัญหาจริงๆ จะตัดสินใจไม่ได้ ในทางทหาร ถึงต้องมีการฝึกที่เรียกว่า Situation การจ าลองสถานการณ์
ว่าหากเกิดสถานการณ์อย่างนี้จะตัดสินใจอย่างไร  

3. ในภาวะ Crisis ความน่าเชื่อถือไม่ได้อยู่ที่ต าแหน่งหน้าที่ คนที่จะต้องรับผิดชอบและมีอ านาจ
ในการตัดสินใจในสภาวะการณ์ต่างๆ จะต้องเป็นคนที่ได้รับความเชื่อถือศรัทธา เนื่องจากจะต้องเป็นผู้ไปแก้ไข
ปัญหาต้องไปปะท ากับ Crisis ซึ่งปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้คือ Information ข้อมูลข่าวสารมีมากหรือน้อยไป การ
สื่อสารชัดเจน หรือไม่ชัดเจนเพียงใด เทคโนโลยีทางการสื่อสารมีความไวหรือเร็วเพียงใด ท าให้เข้าถึงสื่อได้ง่าย เพื่อ
ช่วยในการตัดสนิใจมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ CEO Know less than local (CEO = Chife executive office) 
ผู้น ารู้น้อยกว่าคนท้องถิ่น ฉะนั้นผู้น าหรือผู้บริหารพื้นที่จะต้องรู้ถึงสภาวการณ์ก่อนใคร  

ขั้นตอนที่ 5 Resolving the Crisis แก้ไขวิกฤต แก้ไขปัญหา เข้าไปแก้โดย  
 1. ต้องเน้น Speed คือ การกระท าอย่างเร็วที่สุดที่จะท าได้ ยุติปัญหาให้เร็วที่สุด  
 2. ต้องมีการป้องกัน ใช้ pacman defence ต้องใช้การต่อสู้ป้องกัน โดยใช้การเจรจาต่อรอง ,

ประนีประนอม  
 3. ต้องมี Spokerperson คนให้ข่าว เป็นการน าเสนอข้อมูลต่อสาธารณะชนต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการสื่อสาร ในการส่งข่าวสารให้กับสาธารณะชนที่จะรับรู้ว่าสถานการณ์เป็นอย่างไร วิกฤตเป็นอย่างไร ดังนั้น 
ต้องชี้แจงท าความเข้าใจกับประชาชน สร้างความเข้าใจกับสื่อ เจ้าหน้าที่ ผู้ก่อการร้ายและรัฐบาลพม่า 
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ขั้นตอนที่ 6 Profiting from the crisis เอาวิกฤตเป็นโอกาส เอาก าไรมจากวิกฤต หาได้โดย  
 1. ใช้จังหวัด Crisis เพื่อฟื้นฟูความเสียหาย แสดงความรับผิดชอบอย่างรวดเร็ว เต็มที่ และเพิ่ม

ประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ให้มีความพร้อมมากขึ้น โดยเพิ่มประสิทธิภาพในการข่าวให้ดีขึ้น เพิ่มการรักษาความ
ปลอดภัยของสถานฑูตให้เข้มงวดขึ้น ต้องไม่ปล่อยให้หละหลวมให้คนเข้าไปยึดสถานฑูตได้อีก และปรับปรุงเตรียม
ความพร้อมให้มากข้ึนวางแผนในการควบคุมติดต่อสื่อสารให้ดียิ่งขึ้น 

 2. ใช้หลักความเชื่อถือศรัทธาต่อสถาบันเป็นสิ่งส าคัญมาก การที่เราเข้าไปรับสภาพปัญหาได้เร็ว 
และพูดความจริงต่อสาธารณะ ยอมรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นหากตัวประกันเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ เป็นการ
แสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้เฉยเมยค่อสาธาระชนความเชื่อถือศรัทธาตอ่สถาบันยังคงรักษาไว้ได้  

บทเรียนจากการปฏิบัติการในครั้งพบว่า การตั้ง บก.เหตุการณ์ที่ติดกับ ที่หมายมากเกินไป ท าให้การ
ปฏิบัติการยากและมองไม่เห็นภาพกว้างในการปฎิบัติภาระกิจ ขาดการควบคุม และการจัดการที่เหมาะสมไม่มีการ
กั้นเขตวงรอบของเจ้าหน้าที่ ต ารวจท้องที่ขาดความรู้ ในการด าเนินการ ขาดการประสานงานและการท าความเข้าใจ
กับสื่อมวลชนในการน าเสนอข่าวสาร และผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ ในการปกิบัติการและขาดความเข้าใจใน
สถานการณ์ที่เพียงพอ 
   
บทสรุป 

จากแนวคิดทั้งหมดนั้นในการจัดการตัดสินใจในสภาวะวิกฤตนั้น หลักการสื่อสารทางการเมืองในภาวะ
วิกฤตจึงเป็นที่จะต้องน าเสนอข้อมูลที่ท าให้คู่กรณีหรือคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความไว้วางใจโดยอาศัยวิธีการเต็ม
ไปด้วยความเมตตากรุณา อันจะท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมี “สะพาน” หรือมีแนวทางในการหาทางออกส าหรับความ
ขัดแย้งระหว่างคู่กรณี โดยการสื่อสารนั้นจะต้องไม่ด ารงอยู่บนฐานของผลประโยชน์ที่ตนจะพึงได้โดยไม่สนใจความ
เป็นไปของสังคมแต่ประการใด ด้วยเหตุผลที่มุ่งประโยชน์ส่วนตนในลักษณะดังกล่าวนี้ อาจจะน าไปสู่การสร้างความ
แตกแยกของคนในสังคมที่รับสาร 
  ปัจจุบันการสื่อสารทางการเมืองได้มีความเข้มข้นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการน าเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเช่น กระบวนการสื่อสารทางการเมืองที่เป็นการเทคโนโลยีที่สมัยและกลยุทธ์การสื่อสารแบบใหม่ คือการใช้
อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม, VDO Link, Phone-In เป็นต้นได้น าเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ทางการเมืองของ
แต่ละฝ่าย ดังนั้น ประชาชนที่ได้รับสื่อทางการเมืองหรือการสื่อสารในปัจจุบันต้องมีการพิจารณาอย่างพินิจ
พิเคราะห์ข้อมูลด้วยความมีเหตุมีผล และรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงทางการเมือง โดยไม่หลงเชื่อ
กระบวนการโฆษณาชวนเชื่อในการปลุกระดมเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งรัฐบาล สื่อมวลชรน ควรมีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ภาคประชาชนในเรื่องเกี่ยวกับประชาธิปไตย
อย่างถูกต้อง และเสริมสร้างการเมืองภาคพลเมืองให้มีความเข้มแข็งและรู้เท่าทันนักการเมืองและพรรคการเมือง
หรือกลุ่มทางการเมืองในแต่ละฝ่ายที่ขับเคลื่อนและต่อสู้ทางด้านความคิดและอุดมการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน  
และท าอย่างไรจึงจะน าไปสู่ความสามัคคีของประชาชนรวมทั้ง ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาและเรียนรู้ประชาธิปไตย
ในสังคมไทย 
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การเรียนการสอนในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
ผู้วิจัย   กิติชัย  รุจิมงคล 

สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 
 การเรียนการสอน ในทางศึกษาศาสตร์มีผู้ให้นิยามความหมายที่เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนไว้
มากมาย ส่วนความหมายของค าว่าการเรียนการสอนแบ่งความหมายออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ การเรียน หรือการ
เรียนรู้ หมายถึง การได้รับความรู้ พฤติกรรม ทักษะ คุณค่า หรือความพึงใจ ที่เป็นสิ่งแปลกใหม่หรือปรับปรุงสิ่งที่มี
อยู่ การเรียนรู้อาจมีการยึดเป้าหมายและอาจมีการจูงใจเป็นตัวช่วย การเรียนรู้อาจก่อให้เกิดความตระหนักอย่างมี
ส านึกหรือไม่มีส านึกก็ได้ การสอน หมายถึง การถ่ายทอดเนื้อหาวิชาหรือเป็นวิธีการหลากหลายที่ครูน ามาใช้เพื่อให้
เด็กเกิดการเรียนรู้ ตามศักยภาพของเด็ก โดยมีลักษณะการสอน 3 ประการ ดังนี้ การสอนเป็นกระบวนการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้  การสอน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ของผู้สอน  
รูปแบบการเรียนการสอน 
 รูปแบบการสอน หมายถึง แผนแสดงการเรียนการสอน ส าหรับน าไปใช้สอนในห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ให้มากที่สุด และรูปแบบการสอนนั้นอยู่ภายใต้หลักการของแนวคิด
พื้นฐานเดียวกัน องค์ประกอบของการสอนได้แก่ หลักการ จุดมุ่งหมาย เนื้อหา และทักษะที่ ต้องการสอน 
ยุทธศาสตร์การสอน วิธีการสอน กระบวนการสอน ขั้นตอนและกิจกรรมการสอน การวัดและประเมินผล ส าหรับ
รูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นสากลมีเป็นจ านวนมาก ดังนั้นจึงมีการจัดหมวดหมู่ของรูปแบบตามลักษณะของ
วัตถุประสงค์เฉพาะหรือตามเจตนารมณ์ของรูปแบบไว้ 5 หมวด ดังนี้รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้าน
พุทธิพิสัย (cognitive domain) เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา
สาระต่าง ๆ ซึ่งเนื้อหาสาระนั้นอาจอยู่ในรูปของข้อมูล ข้อเท็จจริง มโนทัศน์ หรือความคิดรวบยอด  รูปแบบการ
เรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านจิตพิสัย (Affective Domain) เป็นรูปแบบที่มุ่งช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
ความรู้สึก เจตคติ ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรมที่พึงประสงค์ซึ่งเป็นเร่ืองที่ยากแก่การพัฒนาหรือปลูกฝัง รูปแบบ
การเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านทักษะพิสัย (Psycho-Motor Domain) เป็นรูปแบบที่มุ่งช่วยพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียนใน ด้านการปฏิบัติ การกระท า หรือการแสดงออกต่างๆ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้หลักการ วิธีการ 
ที่แตกต่างกันไป รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการ (Process Skill) เป็นทักษะที่
เก่ียวข้องกับวิธีด าเนินการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นกระบวนการ ทางสติปัญญา เช่น กระบวนการสืบสอบแสวงหาความรู้ 
หรือกระบวนการคิดต่าง ๆ อาทิ การคิด วิเคราะห์การอุปนัย การนิรนัย การใช้เหตุผล การสืบสอบ การคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และการคิดอย่างมี วิจารณญาณ เป็นต้นและรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการ (Integration) 
เป็นรูปแบบที่พยายามพัฒนาการเรียนรู้ด้านต่างๆ ของผู้เรียนไปพร้อมๆ กัน โดยใช้การบูรณาการทั้งทางด้านเนื้อหา
สาระและวิธีการ 
 
ค าส าคัญ : การเรียนการสอน 
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Abstract 
 Learning and teaching In education, there are many definitions of meaning in 
teaching. The meaning of the word teaching is divided into two parts: learning or learning 
means gaining knowledge, behavior, skill, value or pleasure. It is a novelty or an 
improvement on what is available. Learning may be based on goals and may be motivated 
as a helper. Learning can bring about a conscious realization or a lack of realization. 
Teaching is about conveying content or a variety of methods that teachers use to help 
children learn. Based on the potential of the child. Teaching is a process of interaction 
between teachers and learners. Students change behavior according to the intended purpose. 
Teaching objectives is based on both the science and art of the instructor.Teaching style 
Teaching style refers to the teaching plan. For teaching in the classroom. In order to provide 
the learner with the most targeted learning. And the teaching style is based on the principle 
of the same basic concept. The elements of teaching include principles, aims, contents and 
skills. Teaching strategies, teaching methods, teaching procedures and teaching activities. 
Measurement and EvaluationThere are a number of international teaching styles. Therefore, 
the classification of the model according to the characteristics of the specific objectives or 
the intent of the model is divided into five categories. The teaching style focused on the 
development of cognitive domain (Cognitive domain) is the teaching style. The aim is to 
help students learn. Understanding the content may be in the form of factual information, 
concepts or ideas. The Affective Domain is a model that aims to develop students' sense of 
attitudes, values, morals and ethics that are difficult to develop or cultivate. The teaching 
style focuses on the development of skills. The Psycho-Motor Domain is a model that aims 
to develop students' abilities. Practice, action or expression. This requires a different 
approach. Process Skill is a skill that involves a variety of processes, which may be an 
intellectual process, such as a quest for knowledge. Or thinking processes such as thinking, 
analysis, induction, deduction, reasoning, investigation, creativity. And critical thinking and 
so on. Integration is a model that tries to improve learning. Students will be able to: 
 
Keywords : Learning and teaching 
 

การศึกษาในประเทศไทยเราที่ด าเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่เป็นการศึกษาที่ไม่เป็นระบบจนกระทั่งเข้าสู่
การศึกษาที่เป็นระบบ อาจแบ่งได้เป็นยุคดังนี้  

ในยุคแรก เป็นการศึกษาในครอบครัว เป็นการถ่ายทอดความรู้จากพ่อแม่ไปสู่ลูก ความรู้เป็นที่ถ่ายทอด
มักจะเป็นความรู้ ที่ใช้ในความจ าเป็นเพื่อการด ารงชีวิต การท ามาหากิน และ ศิลปะที่เป็นความงดงาม อ่อนโยน
นุ่มนวลของการใช้ชีวิตในครอบครัว และในชุมชน 
 ต่อมาการศึกษาย้ายจากครอบครัวมาสู่ สถาบันศาสนา การศึกษาได้ขยายตัวจากครอบครัวมาศาสนา 
โดยเฉพาะในเด็กผู้ชายด้วยการบวชเรียน จากเพื่อความอยู่รอดมาเป็นการรู้ความหมายของชีวิต ชีวิตที่พัฒนาขึ้น มี
จริยธรรม วัฒนธรรม และประเพณีชัดเจนขึ้น ในชั้นนี้นอกจากระเบียบจริยธรรมแล้วยังได้ความรู้ในด้านการอ่าน
ออก เขียนได้ เพื่ออ่านข้อบัญญัติทางศาสนา 
 ยุคที่สามเป็นยุคที่ การศึกษาได้ย้ายจากสถาบันศาสนามาเป็นสถาบันการศึกษาที่เริ่มเป็นระบบระเบียบ 
เกิดสถาบันใหม่เรียกว่าโรงเรียนขึ้น 
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 โรงเรียนในช่วงที่ 1. เป็นโรงเรียนประถม ที่มี จุดมุ่งหมายเพื่อเป็นผู้อ่านออกเขียนได้ และได้เพิ่มการ
ค านวณอย่างพื้นฐานง่ายๆได้ โดยได้เริ่มเปิดโอกาสให้เด็กผู้หญิงได้มีโอกาสเรียนรู้ได้เช่นเดียวกับเด็กผู้ชาย ซึ่งต่าง
จากช่วงที่แล้วเด็กผู้ชายได้เรียนโดยอาศัยการบวช แต่เด็กผู้หญิงบวชไม่ได้เลยไม่สามารถเรียนได้ ในยุคนี้ที่เราเริ่มติด
ค าว่าไปโรงเรียน เพื่อเรียนหนังสือ และการเรียนจะเน้นที่หนังสือเรียนเป็นหลัก การศึกษาในยุคนี้ เป็นจุดเร่ิมต้นของ
ปรัชญา “Education for All” เพราะจากเดิมที่การศึกษามีอยู่ในคนบางกลุ่ม  
 โรงเรียนในช่วงที่ 2. เป็นโรงเรียนที่ขยายถึงมัธยม ที่เร่ิมขยายการเรียนรู้มากขึ้น จุดมุ่งหมายได้ขยายเป็นผู้
มีความรู้ การศึกษาได้เพิ่มมากกว่าการอ่านออกเขียนได้ แต่มีความรู้ด้านต่างเพิ่มขึ้น เช่น ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ สังคมวิทยา ภาษาต่างๆ อื่นๆ  โรงเรียนได้ก้าวขึ้นมาเป็นแหล่งของความรู้ที่ทุกคนมาแสวงหาความรู้
ออกไป ความรู้เริ่มหลากหลายมากข้ึนกว่าการอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น  
 โรงเรียนในช่วงที่ 3. เป็นโรงเรียนที่ขยายถึงเตรียมอุดมศึกษา เป็นยุคที่การศึกษาได้เพิ่มขึ้น  โดยมี
จุดมุ่งหมายที่จะเตรียมคนและแบ่งคนที่เรียนในระดับเตรียมอุดมศึกษาไปสู่การศึกษาความรู้ระดับสูงในอุดมศึกษา 
และแยกอีกกลุ่มไปสู่โรงเรียนอาชีวะเพื่อการเตรียมคนให้เป็นผู้ช านาญงานในวิชาชีพพื้นฐานทั่วไป แหล่งของความรู้
ซึ่งเป็นความรู้ข้ันสูงได้ปรับเปลี่ยนย้ายไปอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา 
 โรงเรียนในช่วงที่ 4. หรือโรงเรียนในยุคปัจจุบัน การศึกษาได้ขยายตัวไปอย่างกว้างขวาง สถาบันอุดมศึกษา
ได้ขยายจากแหล่งความรู้ขึ้นสูง มาเป็นเป้าหมายการผลิตคนในวิชาชีพขั้นสูง ที่แตกต่างจากอาชีวะที่ มุ่งผลิตใน
ระดับแรงงานฝีมือพื้นฐานจุดมุ่งหมายของโรงเรียนได้เปลี่ยนเป็นการให้การศึกษาพื้นฐานกับพลเมืองไทย โรงเรียน
จะท าหน้าที่สร้างคุณภาพพื้นฐานของคนในชาติให้มีพื้นฐานทางความรู้ และคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น  ก่อนที่จะเข้ารับ
การศึกษาเพื่อวิชาชีพขั้นสูงในระดับอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษาไม่ได้เป็นแหล่งเดียวของความรู้อีกต่อไป แหล่ง
ของความรู้ได้กระจายออกไปทั่วไป ซึ่งผู้เรียนสามารถแสวงหาได้ทั้งในสถาบันอุดมศึกษาหรือภายนอก การศึกษาใน
ยุคนี้จึงอยู่ในปรัชญาของ “All for Education” นั่นหมายถึงโรงเรียนไม่ได้เป็นผู้ก าหนดแนวทางการศึกษา 
เนื่องจากโรงเรียนไม่ได้เป็นศูนย์กลางของความรู้อีกแล้ว แต่เป็นการน าเอาความรู้จากส่วนต่างเข้ามามีส่วนร่วมใน
โรงเรียน 
 โรงเรียนในยุคแรกๆ เนื่องจากความรู้ต่างๆรวมอยู่ในโรงเรียน ดังนั้นบทบาทของโรงเรียนจะเป็นผู้ชี้น า และ
ก าหนดแนวของสังคม เป็นผู้บ่มเพาะ อบรม สร้าง ผลิตคนในระดับต่างๆป้อนสู่สังคม บทบาทครูในโรงเรียน จึงได้รับ
การยอมรับสูงในความเป็นปูชนียบุคคล เป็นผู้ประสิทธิประสาทความรู้ให้กับนักเรียน ในยุคต้นๆนี้เอง ครูจึงเป็น
ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู ้เป็นแหล่งวิทยาการที่ได้รับการสืบทอดมาจากอดีตกาล การจัดการและการพัฒนาในยุคนี้จึง
มุ่งเน้นไปที่ วิธีของการสอน (Instruction) เพราะความรู้ทั้งหลายที่นักเรียนจะได้จะมาจากวิธีการสอนของครู จึงมี
การพัฒนาการสอนอย่างหลากหลาย  
 โรงเรียนในยุคปัจจุบัน ซึ่งอยู่ในยุคโลก Digital ได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วมาก วิทยาการความรู้ที่เกิดขึ้น
ในโลกมากมายจนสุดที่จะเรียนรู้ได้หมดในชีวิตของคนๆหนึ่ง หรือไม่สามารถบรรจุความรู้ต่างๆไว้ในตัวของครูได้เช่น
ในอดีต อีกทั้งจุดมุ่งหมายและบริบทของโรงเรียนที่เปลี่ยนไป ท าให้บทบาทของครูผู้สอนเริ่มเปลี่ยนไป ครูไม่ใช่ผู้รู้
ต่อไปอกีแล้ว การยอมรับตัวครูในลักษณะปูชนียบุคคลเริ่มลดลง ครูจึงไม่ใช่ศูนย์กลางของการเรียนรู้และเป็นผู้ชี้น า
สังคมอีกต่อไป ครูกลายเป็นผู้จัด และสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ การศึกษาในยุคนี้จึงมุ่งเน้นไปที่ตัวนักเรียนเป็น
ศูนย์กลางของการเรียนรู้แทน การจัดการและพัฒนาการศึกษาจึงได้หันไปพัฒนาการเรียนรู้(Learning)ของนักเรียน  
 จากที่กล่าวมาแล้วว่าในโลกปัจจุบันและในอนาคต วิชาการ และองค์ความรู้ได้เพิ่มมากอย่างมากมายเกิน
กว่าที่คนๆหนึ่งจะเรียนรู้ได้หมด ซึ่งต่างจากในอดีต ที่องค์ความรู้ไม่ได้มีมากมาย นักศึกษาจึงมีปลายทางที่คล้ายคลึง
หรือใกล้เคียงกัน ตั้งแต่ในยุคที่เรายอมรับในผู้มีการศึกษาว่าเป็นปราชญ์ ซึ่งหมายถึงผู้มีความรู้ในแขนงต่างๆ เป็นผู้รู้
มาก ดังที่เราเรียกบุคคลที่เป็นปราชญ์ว่าเป็นพหูสูต ซึ่งจะมีลักษณะใกล้เคียงกัน แต่ในปัจจุบัน ผู้ที่ทรงความรู้ เป็น
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ปราชญ์จะมีความแตกต่างกันสงู เป้าหมายของนักการศึกษาก็แตกต่างกันมาก ดังนั้นการศึกษาจึงไม่ได้มุ่งสร้างคนไป
มีลักษณะเป็นปราชญ์เหมือนในอดีต แต่ยอมรับในเรื่องปราชญ์ที่มีความแตกต่าง นั่นคือการศึกษาต้องยอมรับใน
ความแตกต่างกันในระหว่างบุคคล (Individual difference) แนวปรัชญาที่เราควรยึดในด้านตัวบุคคลต้องค านึงถึง
การศึกษาที่ยึดลักษณะตัวบุคคล (Individual Education) 

ภาวะของโลกาภิวัตน์ที่เกิดขึ้น ท าให้เกิดการแข่งขันกันอย่างรุนแรงในทุกๆด้าน จึงเป็นความจ าเป็นที่
จะต้องเตรียมเยาวชนของชาติให้เป็นผู้ที่สามารถด ารงอยู่ในโลกข้างหน้าได้ ดังนั้นบทบาทของโรงเรียนในปัจจุบันจึง
ได้ปรับจุดมุ่งหมายไปที่การสร้างมาตรฐานที่สูงในขั้นพื้นฐานของเยาวชนของชาติก่อนที่จะออกไปสู่สังคม หรือการที่
จะเลือกแนวทางการศึกษาเพื่อวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้น 
 ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่ระบุว่ารัฐพึงให้การศึกษาแก่เยาวชนของชาติ 12 ปี จะเห็นได้ว่า
เจตนาของรัฐธรรมนูญนั้นมีความต้องการให้รัฐมีหน้าที่  รับดูแลให้การศึกษาเกิดขึ้นแก่พลเมืองทุกคนใน
ระดับพื้นฐาน เพื่อให้พลเมืองของชาติ มีมาตรฐานขั้นต่ าในระดับสูง ในการรับการศึกษา 12 ปี การจัดการการศึกษา
จึงต้องถูกวางกรอบให้ชัดเจนว่าต้องการให้ คนในชาติมีความเท่าเทียมกันอย่างไร ไม่ใช่มีความเหมือนกัน ซึ่งในความ
เป็นจริงแล้ว พลเมืองของชาติต้องมีความแตกต่างกันภูมิภาค ภาวะเศรษฐกิจ และเบื้องหลังทางครอบครัว แต่ต้อง
เป็นความแตกต่างที่ยังคงมีความเท่าเทียมกัน ดังนั้นการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาพื้นฐาน จึงต้องเน้นความ
เท่าเทียมกัน และเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาในความแตกต่างของแต่ละคนให้เต็มศักยภาพของแต่ละคน 
แนวการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีสิ่งที่จ าต้องค านึงถึง 

1. หลักสูตรต้องชัดเจนและตรงกับเป้าหมายของการศึกษา โดยเฉพาะในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่
มุ่งในการสร้างมาตรฐาน คุณภาพและความเท่าเทียมกันในสังคม การก าหนดรายวิชาที่ประชากรไทยทุกคนต้องรู้ 
และรายวิชาที่สร้างความแตกต่างในตัวบุคคล ตามลักษณะบุคลิกภาพและบริบทของบุคคลนั้นๆอย่างชัดเจน ตัว
หลักสูตรพื้นฐานควรมีวิชาบังคับที่เป็นพื้นฐานที่จ าเป็นในการสร้างคุณภาพชีวิต ที่ส าคัญ ให้น้อยที่สุดเท่าที่จ าเป็น
จริงๆ แล้วเปิดให้มีวิชาเลือกที่ให้คนมีความแตกต่างกัน มากที่สุด โดยเรียงล าดับความมากน้อยจากระดับประถมต้น
ไล่ขึ้นไปถึงมัธยมปลาย ในหลักสูตรขั้นพื้นฐานปัจจุบัน เรามีวิชาพื้นฐานบังคับมากเกินไป ควรมีการลดลงให้เหลือ
เท่าที่จ าเป็น เพื่อเปิดทางให้โรงเรียนสามารถสร้างความแตกต่างตามศักยภาพของตัวนักเรียนมากที่สุด 

2. โรงเรียนในการศึกษาระดับพื้นฐานต้องมีความเข้าใจในภารกิจหลักในการเป็นผู้สร้างพื้นฐาน และ
สร้างความแตกต่างที่เท่าเทียมกัน กับเยาวชนของชาติทุกคน ทุกกลุ่ม โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง คนใดหรือกลุ่มใด 
เพื่อให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพที่เพียงพอ และสามารถพัฒนาตนเองไปข้างหน้า ในโลกยุคปัจจุบัน โรงเรียนไม่ใช่เป็น
เพียงผู้ผลิตเฉพาะกลุ่มนักเรียนชั้นยอด หรือโรงเรียนที่เป็นเลิศทางวิชาการ โดยอาศัยการคัดนักเรียนเฉพาะที่มีผล
การแข่งขันสูง และขจัดนักเรียนที่ไม่สามารถแข่งขันออกไป โรงเรียนต้องมีความเข้าใจในภารกิจหลักของโรงเรียน 
ในเร่ืองของการสร้างนักเรียนแต่ละคนให้ประสบความส าเร็จ โดยยอมรับในเร่ืองที่นักเรียนมีบุคลิกภาพเฉพาะตัวที่มี
ความความแตกต่าง ความส าเร็จของภารกิจของโรงเรียนจึงไม่ใช่ผลส าเร็จของนักเรียนคนเดียวหรือกลุ่มเดียว  จาก
นักเรียนที่คัดมาทั้งหมด ว่าเป็นประสิทธิภาพของโรงเรียน ดังที่มักมีการโฆษณาชวนเชื่อไว้ที่ตามหน้าโรงเรียนต่างๆ 

3. บุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบด าเนินการจัดการศึกษา ไม่ว่าจะอยู่ในระดับใด หรือภาคส่วนใดก็
ตาม ต้องมีความชัดเจนในปรัชญาและเป้าหมายของการศึกษา ว่าการศึกษาไม่ใช่ธุรกิจ ไม่ใช่แหล่งสร้างผลประโยชน์ 
หรือชื่อเสียงเงินทอง แต่เป็นภารกิจ (Task) ของชาติ ผู้ที่จะเข้ามาร่วมจัดการศึกษาต้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจน 
เป็นที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ในภาวะปัจจุบัน ภายใต้กระแสสังคมที่กระจายตัวอย่างรุนแรง ด้านทุนนิยม การค้าเสรี ที่มี
ปรัชญาในด้านการแข่งขันเพื่อเป็นเพื่อชัยชนะ เป็นผู้อยู่เหนือผู้อื่น และผลของชัยชนะจะน ามาในด้านของ ทรัพย์ 
ชื่อเสียง และอ านาจ ซึ่งทั้งสามสิ่งสามารถสร้างซึ่งกันและกันได้ เมื่อการศึกษาตกอยู่ภายใต้การด าเนินการของ
บุคลากรที่ มีความเชื่อมั่นในปรัชญาในระบบทุนนิยมนี้ ทางการศึกษาก็ตกอยู่ในอิทธิพลของแนวคิดในระบบทุนนิยม 
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เราจึงได้เห็นนักเรียนของเราถูกกระตุ้นให้เรียนเพื่อแข่งขันตลอดเวลา โดยมุ่งไปสู่ชัยชนะตลอดเวลา นักเรียนจึงต้อง
เรียนด้วยความเครียดตลอดเวลา ไม่มีความสุขในสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ ขาดความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้
ใหม่อย่างตื่นตา ตื่นใจ บ่อยครั้งเราเห็นนักเรียนที่ประสบชัยชนะจนสุดยอดแล้ว กลายเป็นคนเฉื่อยชาไป เพราะไปรู้
จะแข่งกับใครอีก ทั้งหมดนี้เราจะเห็นได้ว่ามาจากบุคลากรผู้ด าเนินการศึกษาทั้งสิ้น นักเรียนเป็นเพียงผลที่ถูกสร้าง
ขึ้นมาเท่านั้น 

4. นอกเหนือจากบุคลากรทางการศึกษา Mazano ได้ท าการวิจัยประสิทธิผลทางการเรียนของนักร้อง
พบว่า นอกเหนือจากการเรียนการสอนในโรงเรียนแล้ว ภูมิหลังทางครอบครัวมีส่วนที่จะส่งผลต่อประสิทธิผลการ
เรียนรู้ของนักเรียน นั่นหมายถึงความเข้าใจต่อการศึกษาของผู้ปกครองมีส่วนสัมพันธ์กับการเรียนรู้ของนักเรียน 
แม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้สอนโดยตรงเหมือนครูในโรงเรียน จึงจ าเป็นที่ต้องสร้างความเข้าใจ และเชื่อมั่นในทิศทางการ
ด าเนินทางการศึกษาตามระบบที่วางไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเราเห็นได้ว่าปกติในปัจจุบันผู้ปกครอง
นักเรียนยังยึดความเชื่อตามกระแสสังคมเป็นหลัก ขาดความเชื่อมั่นในหลักสูตร และกระบวนการสอนในโรงเรียน 
จ าเป็นต้องส่งบุตรหลานไปเรียนเพิ่มเติมเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในโรงเรียนกวดวิชา  ดังได้ค าตอบจากนักเรียนและ
ผู้ปกครองหลายท่านว่า ที่สามารถประสบความส าเร็จทางการศึกษาได้เพราะการเข้าเรียนในโรงเรียนกวดวิชา หาก
เรียนเฉพาะในโรงเรียนก็จะไม่สามารถประสบความส าเร็จ ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการประเมินการทดสอบของ PISA 
ในประเทศไทยว่า แม้ว่าโรงเรียนกวดวิชาจะสามารถท าให้ผลการสอบของนักเรียนได้คะแนนมากข้ึนส่วนหนึ่ง แต่ท า
ให้ระบบทางการศึกษาไม่สามารถพัฒนาไปได้ นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนหลักสูตรมาเป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2544 เรายังไม่สามารถสร้างความเข้าใจ และเชื่อม่ันต่อหลักสูตรที่เราก าลังเดินอยู่ได้ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องเผยแพร่ความเข้าใจ และเชื่อมั่นต่อ กระบวนการสอนตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานแก่แก่ประชาชนทุกฝ่ายในสังคม 

5. สถาบันอุดมศึกษา ต้องมีความเข้าใจ และการร่วมมืออย่างใกล้ชิด ตลอดจนสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
กับการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน แม้ว่าสถาบันอุดมศึกษาจะไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการด าเนินการในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่สถาบันอุดมศึกษาเป็นเป้าหมายหลักปลายทางกลุ่มใหญ่ ของผลผลิตของการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดังนั้นจึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อตัวนักเรียน ผู้ปกครองในด้านของการก าหนดเงื่อนไขการรับนักเรียน และ
เงื่อนไขเหล่านี้เองได้ถูกก าหนดให้กลายเป็นเป้าหมายของการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนที่จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงถูกแยกออกเป็นสองกลุ่ม โดยกลุ่มที่มีความสามารถในการคัดเลือกนักเรียนได้ จัดเป็น
โรงเรียนชั้นยอด มุ่งเน้นวิชาการ ก็จะมีเป้าหมายตอบสนองต่อเงื่อนไขของสถาบันอุดมศึกษา ส่วนโรงเรียนที่ไม่
สามารถคัดเลือกนักเรียนก็ถูกจัดให้เป็นโรงเรียนชั้นรอง ก็จะด าเนินการตอบสนองเป้าหมายของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไป จึงเห็นได้ว่าสถาบันอุดมศึกษาควรมีส่วนร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อีกทั้งใน
สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ในการผลิตบุคลากรทางการศึกษา จึงยิ่งต้องให้ความส าคัญ ความร่วมมือ และความเข้าใจ
ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนในการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ไม่ใช่เพียงแต่เรียกร้องคุณภาพของผลผลิตที่มา
จากการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ตนเองต้องการเท่านั้น โดยที่ไม่เข้าใจการศึกษาของชาติทั้งระบบ ซึ่งไม่แน่ว่าตัวของ
สถาบันอุดมศึกษาเองอาจเป็นเป็นตัวขัดแย้งแนวการด าเนินการของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเสียเอง 
 เราจะเห็นได้ว่าการจัดการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานในปัจจุบันได้ขยายกว้างไกลกว่าการให้การศึกษาแก่
เยาวชนของชาติเพียงเพื่อมีความรู้เช่นในอดีต มาเป็นภารกิจของชาติ ซึ่งเป็นภารกิจที่ต้องการการร่วมมือจาก
ผู้เกี่ยวข้องจ านวนมาก อาจเรียกได้ว่าเป็นการเกี่ยวข้องของทุกคนในชาติโดยตรง ดังนั้นการขับเคลื่อนการภารกิจ
ขนาดใหญ่เช่นนี้นอกจากต้องการความร่วมมือแล้วยังต้องการความเข้าใจร่วมกัน ในการที่ด าเนินภารกิจของชาติให้
ประสบผลดังความมุ่งหวังที่ตั้งไว้อย่างงดงามร่วมกัน  
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ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อบทบาทผู้บริหารโรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคมในการจัดการศึกษา 
ยคุประเทศไทย 4.0 
 
The Expectations of Parents on the Role of Don Chedi Pittayakom School In the 
Management of Education in Thailand 4.0. 
 
ผู้วิจัย    จิรฐา  จรวงษ์ 
 
บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อบทบาทผู้บริหารโรงเรียน
ดอนเจดีย์พิทยาคมในการจัดการศึกษายุคประเทศไทย 4.0 ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านกิจการนักเรียน ด้าน
ธุรการการเงินและพัสดุ ด้านอาคารและสถานที่ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง  ประชากรคือ 
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคมจ านวน 697 คน กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้ปกครองนักเรียนจากชั้นอนุบาล
ปีที่1-มัธยมศึกษาปีที่3 จ านวน 242 คน เครื่องมือที่ใช้รวบรวมเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถาม ด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลของ
การวิจัยพบว่า 

  ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มตี่อบทบาทผูบ้ริหารโรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคมในการจัดการศึกษายุค
ประเทศไทย 4.0 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ที่อยู่ในระดับมากที่สุด 4 ด้าน คือ 
ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านอาคารและสถานที่ และ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองนักเรียน 
และอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน เรียงล าดบัจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านธุรการ ด้านการเงินและพัสดุ และด้าน
กิจการนักเรียน  
 
ค าส าคัญ : ความคาดหวังของผู้ปกครอง/บทบาทผู้บริหารโรงเรียน/การจัดการศึกษายุคประเทศไทย 4.0 
 
Abstract 

This independent aimed to study the expectations of parents on director’s role of 
Don Chedi Pittayakom School that was consisted of 5 aspects of (1) academics, (2) school 
personnel, (3) student affairs (4) finance and supplies (5) school buildings and environment 
and (6) relationship between the school and the parents. The Sample of this study consisted 
of 242 parents of Don Chedi Pittayakom School. The instrument used for collecting data 
was a rating-scaled questionnaire. The statistics used for data analysis were frequency, 
percentage, mean, and standard deviation. The results found that: 

The result of this study was found that the Expectations of Parents on the Role of 
Don Chedi Pittayakom School In the management of education in Thailand 4.0. in overall 
was shown at high level. When each aspects was considered from the highest level were 
four aspects as follow: 1). academics, 2) school personnel, 3) School buildings and 
environment and 4). relationship between the school and parents and from the high level 
were three aspects as follow; (1) Admin (2) finance and supplies and (3)student affairs. 
 
Keyword ; The Expectations of Parents/Executive’s Role/Education Management 

Thailand 4.0 
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ความเป็นมาและความส าคัญ  
  กระแสของสังคมโลกยุคโลกาภิวัฒน์ หรือสังคมข่าวสารข้อมูลที่ทุกประเทศโลก รวมทั้ง ประเทศไทย
เสมือนเป็นสังคมเดียวกัน ความก้าวหน้า ความเคลื่อนไหว และการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
อุตสาหกรรม การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ มีผลกระทบถึงกันและกันอย่างรวดเร็ว การศึกษาจึงเป็นรากฐานที่
ส าคัญที่สุดประการหนึ่ง ในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า และแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนช่วงชีวิต  เพื่อให้
สามารถด ารงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเป็นพลัง สร้างสรรค์การ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนได้ แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564) มีหลักการส าคัญคือ “ยึด
คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสาหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มี
วินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะมีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักในภาคการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพคนของประเทศภายใต้
วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” จะเน้นให้ความส าคัญใน
การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 -2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579 กับทิศทางที่จะพัฒนา
การศึกษาในมิติต่างๆ ทั้งในมิติด้านความมั่นคง มิติด้านเศรษฐกิจมิติด้านสังคม และมิติด้านการบริหารจัดการภาครัฐ 
 กล่าวได้ว่า การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพ และเป็นกระบวนการที่เตรียมน าคน
ไทย และสังคมไทยให้ก้าวสู่ยุคใหม่อย่างมั่นคงและรู้ทันโลก ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ การ
จัดการศึกษาให้คนในชาติมีคุณภาพเป็นสิ่งส าคัญ และจ าเป็นที่ต้องเตรียมคนให้มีคุณลักษณะเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ สามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข ดังนั้นการวางแนวทางการพัฒนา
การศึกษา จึงต้องอาศัยการมีวิสัยทัศน์ของคนไทยและสังคมไทย อาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็น
ตัวแทนประชาชน ชุมชน องค์กรต่างๆ ทั้งรัฐและเอกชน นักวิชาการแขนงต่างๆ โดยมีพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นตัวก าหนดการจัดการศึกษาดังกล่าว 
  ซึ่งนับตั้งแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้ง
ใหญ่ในระบบการศึกษาของไทย ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการจัดการศึกษา การบริหารและจัดการศึกษาทั้งในระดับ
นโยบายลงมาถึงระดับท้องถิ่น ต้องปรับบทบาทในการบริหาร เพื่อให้การด าเนินงานด้านการศึกษาบรรลุ
วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการศึกษา นั้นคือ การพัฒนา คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข ดังนั้น สถานที่ศึกษาซึ่งเป็นสถาบันที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา จะต้องแสดงบทบาทให้เป็นที่
ประจักษ์ว่าจะสามารถจัดการศึกษาให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีคุณลักษณะตามที่ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2545และ(ฉบับที่3)พ.ศ.2553 ก าหนดไว้ ในหมวด4 แนวการจัด
การศึกษา ทั้งนี้ต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนตามาตรา 24 (6) คือ จะต้องจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกที่
ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือ กับบิดา มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกัน
พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,2542). 
  จากสาระของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2545และ 
(ฉบับที่3) พ.ศ.2553 ดังกล่าวแล้ว จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นบุคคลส าคัญในการบริหารจัดการ
เพื่อน าโรงเรียนซึ่งเป็นหน่วยงานที่แสดงคุณภาพการศึกษาที่แท้จริงของชาติให้ประสบความส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพโรงเรียนประถมศึกษา เป็นสถานศึกษาเบื้องต้นในการพัฒนาเยาวชนของชาติ การศึกษาระดับประถม
ศึกษาเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดขึ้นส าหรับพลเมืองทุกคน ฉะนั้นสถานศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญต่อการวาง
พื้นฐานการพัฒนาพลเมืองของประเทศให้มีประสิทธิภาพ และมีศักยภาพในการด ารงชีวิตเป็นพลเมืองดี เพราะการ
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พัฒนาประเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของโลกตามกระแสโลกาภิวัฒน์ได้นั้นย่อมขึ้นอยู่
กับระดับการศึกษาและคุณภาพของประชากร โดยที่บุคคลที่มีความส าคัญในการจัดการศึกษาให้ไปสู่จุดประสงค์ดัง
กล่าวคือ ผู้บริหารสถานศึกษานั่นเอง และการที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะบริหารให้ประสบผลส าเร็จได้ตาม
จุดประสงค์มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ ในหน้าที่และขอบเขตของการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาอย่างชัดเจน และต้องมีความสามารถที่จะน าความรู้ความเข้าใจในการบริหารสถานศึกษา
ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความสามารถในการบริหารสถานศึกษา จะต้องมีบทบาทในการ
บริหารงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 6 งานด้วยกัน คือ งานวิชาการ งานบุคลากร งานกิจการนักเรียน งานธุรการ การเงิน 
และพัสดุ งานอาคารสถานที่ และงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยยึดหลักในการบริหารงานให้
เป็นไปตามหลักการและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
  ผู้ศึกษาในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน กล่าวได้ว่าเป็นหัวหน้าสถานศึกษา ถือว่าเป็นกุญแจแห่ง
ความส าเร็จ เพราะนอกจากจะปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของสถานศึกษาแล้ว  ผู้อ านวยการสถานศึกษายังเป็น
จุดเชื่อมของนโยบายกับการปฏิบัติที่ใกล้ชิดกับนักเรียนมากที่สุด ซึ่งแน่นอนว่าผู้อ านวยการสถานศึกษา นอกจาก
จะต้องคุณลักษณะที่ดี มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้น าครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองและชุมชน
ให้มาร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้บรรลุผล จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความคาดหวังของ
ผู้ปกครองโรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดบทบาทการบริหารจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา ให้บรรลุตามความมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) 
พ.ศ.2545และ(ฉบับที่3)พ.ศ.2553 (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,2542). 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 เพื่อศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อบทบาทผู้บริหารโรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคมในการจัด
การศึกษายุคประเทศไทย 4.0 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยมุ่งศึกษาตัวแปรดังนี้ 

 ตัวแปรอิสระ คือ สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ปกครอง ได้แก ่อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
  ตัวแปรตาม คือ ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อบทบาทผู้บริหารโรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคมในการ
จัดการศึกษายุคประเทศไทย 4.0 ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านกิจการนักเรียน ด้านธุรการการเงินและพัสดุ ด้าน
อาคารและสถานที่ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง 
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ปกครองของโรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม จ านวน 697 คน  
  กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้ปกครองนักเรียนจากชั้นอนุบาลปีที่1-มัธยมศึกษาปีท่ี3 จ านวน 242 คน โดยเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota sampling)  Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan. 1970 อางใน           
ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) 
เครื่องมือที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระ 

เคร่ืองมือในครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อบทบาทผู้บริหารโรงเรียน
ดอนเจดีย์พิทยาคมในการจัดการศึกษายุคประเทศไทย 4.0 ปีการศึกษา 2560 แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
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 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเป็นแบบส ารวจรายการ (check list) เก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบ 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อบทบาทผู้บริหารโรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม
ในการจัดการศึกษายุคประเทศไทย 4.0 โดยน าบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่21ของชัยยนต์ เพา
พาน (2560) และผู้บริหารโรงเรียน4.0 พลังขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาของบวร เทศารินทร์(2560) มาเป็นกรอบใน
การจัดท าแบบสอบถามครั้งนี้ ลักษณะเป็นตัวเลขมาตราส่วนประมาณค่ามี 5 ระดับ โดยก าหนดความคาดหวังของ
ผู้ปกครองจากมากไปน้อย  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ปกครองนักเรียนที่น าบุตรหลานมาเข้าเรียนในโรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคมโดยด าเนินการแจก
แบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองรวมทั้งสิ้น 242 ชุด โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เริ่ม
ด าเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน 2560 
การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ 
 ผู้ศึกษาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมค านวณทางคอมพิวเตอร์  ดังนี้ 1. วิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามน ามาแจกแจงความถี่ (Frequency) แล้วค านวณหาค่าร้อยละ 
(Percentage) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 2. วิเคราะห์ระดับความคาดหวังของผู้ปกครองต่อ
บทบาทผู้บริหารโรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคมเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ น าผลการตอบแบบสอบถาม
มาตรวจให้คะแนนแล้วหาค่าเฉลี่ย (X  ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) ของคะแนนรายข้อในแต่ละด้าน 
รวมทุกด้าน และรวมทั้งหมด 3. วิเคราะห์แนวทางความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อบทบาทผู้บริหารโรงเรียนดอน
เจดีย์พิทยาคมในการจัดการศึกษายุคประเทศไทย 4.0 มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด ใช้วิธีการประมวล
เนื้อหาและความถี่ (Frequency) ในการตอบที่คล้ายกันเพื่อสรุปประเด็น 
 
สรุปผลการศึกษา 
  1. สถานภาพส่วนบุคคล ผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถามครั้งนี้มีทั้งหมด 242 คน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 
40-49 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษา และส่วนใหญ่มีค้าขายอิสระ 
รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้าง 

 2. ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อบทบาทผู้บริหารโรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคมในการจัดการศึกษายุค
ประเทศไทย 4.0 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ที่อยู่ในระดับมากที่สุด 4 ด้าน คือ 
ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านอาคารและสถานที่ และ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองนักเรียน 
และอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านธุรการ ด้านการเงินและพัสดุ และด้าน
กิจการนักเรียน  

   2.1 ด้านวิชาการ ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อบทบาทผู้บริหารโรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม
ในการจัดการศึกษายุคประเทศไทย 4.0 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า ข้อที่มี
ระดับความคาดหวังมากที่สุด 2 ล าดับแรก คือ การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา โดยเสริมทักษะภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและทักษะทางเทคโนโลยี การจัดการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนาในการคิดริเริ่มสิ่งใหม่อย่าง
สร้างสรรค์ของนักเรียน การแจ้งผลการเรียน และข้อคิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนานักเรียนให้ผู้ปกครองทราบทุก
ภาคเรียน และการจัดท าสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่เรียนอ่อนและส่งเสริมนักเรียนที่เรียนเก่ง และมีคาดความหวังใน
ระดับมาก 3 ข้อ เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้แก่ การนิเทศ ควบคุม ก ากับ ติดตามการสอนของครูอย่าง

163



 
 

สม่ าเสมอ รองลงมาการพัฒนาสื่อ จัดหาหนังสือที่มีคุณภาพ และมีความทันสมัยเข้าห้องสมุด เพื่อให้นักเรียนค้นคว้า
ความรู้เพิ่มเติม และการเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมประชุมวางแผนในการจัดการท าหลักสูตรของโรงเรียน  

   2.2 ด้านบุคลากร ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อบทบาทผู้บริหารโรงเรียนดอนเจดีย์พิทยา
คมในการจัดการศึกษายุคประเทศไทย 4.0 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีรายการ
ที่มีระดับความคาดหวังมากที่สุด ได้แก่ การพัฒนาการการจัดการเรียนรู้ของครู เพื่อพัฒนานักเรียนในการคิดริเริ่ม
สิ่งใหม่อย่างสร้างสรรค์ ริเริ่ม วิเคราะห์ สังเคราะห์ การส่งเสริมให้ครูพัฒนานวัตกรรมใหม่ที่น ามาแก้ปัญหาและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา การส่งเสริม พัฒนา จัดครูให้ท างานตรงกับความรู้
ความถนัด รองลงมา คือ การสร้างจิตส านึกให้บุคลากรภายในโรงเรียนทุกคนรักและเอาใจใส่นักเรียนทั้งในและนอก
เวลา พัฒนาครูให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมิตรกับนักเรียนและผู้ปกครอง การเปิดโอกาสให้บุคลากร
ในโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน และการควบคุมครูให้มาปฏิบัติงานตรงต่อเวลาเสียสละเวลาเพื่อนักเรียน
และชุมชน 

   2.3 ด้านกิจการนักเรียน ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อบทบาทผู้บริหารโรงเรียนดอนเจดีย์
พิทยาคมในการจัดการศึกษายุคประเทศไทย 4.0 โดยภาพรวม อยู่ระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มี
รายการที่มีระดับมากทุกรายการ เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยดังนี้ การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้มีคิด
ริเริ่มสิ่งใหม่อย่างสร้างสรรค์ ให้แก่นักเรียน เช่น กิจกรรมชุมนุม ลูกเสือเนตรนารี ดนตรีนาฏศิลป์ ศิลปะ 
คอมพิวเตอร ์การส่งเสริมด้านกีฬาเพื่อนักเรียนได้พัฒนาด้านร่างกายให้แข็งแรง มีสนามกลางแจ้งและอุปกรณ์กีฬา
เพียงพอ 

    2.4 ด้านธุรการการเงินและพัสดุ พบว่า ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อบทบาทผู้บริหาร
โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคมในการจัดการศึกษายุคประเทศไทย 4.0 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า มีรายการที่มีระดับ มากที่สุด 2 ล าดับ ได้แก่ การให้บริการวัสดุ สื่อการเรียน หนังสือเรียนที่สร้างเสริม
ทักษะการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิด ภาษาและเทคโนโลยีให้แก่นักเรียน และการบ ารุง รักษา และซ่อมแซม 
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องเล่นเชิงสร้างสรรค์ต่างๆของโรงเรียน ให้อยู่ในสภาพดี ส่วนรายการอื่นๆอยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ การให้บริการแก่ชุมชน หน่วยงานอื่นๆ ในการใช้อาคารสถานที่ยืมวัสดุ 
อุปกรณ์ ในโอกาสต่างๆการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้สนับสนุน โปร่งใส่ ถูกต้องมี
หลักฐานชัดเจน และการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล ข่าวสารเป็นระเบียบง่ายในการค้นหาสะดวกรวดเร็วในการ
ให้บริการชุมชน  

   2.5 ด้านอาคารและสถานที่ พบว่า ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อบทบาทผู้บริหารโรงเรียน
ดอนเจดีย์พิทยาคมในการจัดการศึกษายุคประเทศไทย 4.0 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า มีรายการที่อยู่ ในระดับมากที่สุด 4 ข้อ เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การจัดอาคาร สถานที่ 
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนมีความปลอดภัยภัยส าหรับนักเรียน การจัดบรรยากาศ บริเวณ ร่มรื่น สวยงามเหมาะสม 
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ การจัดมีสถานที่ สนามกีฬา ให้นักเรียนได้ออกก าลังสบายเหมาะสม ปลอดภัย และจัด
ห้องน้ า ห้องส้วม อยู่ในสภาพที่ดี เหมาะสมกับนักเรียน  

    2.6 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง พบว่า ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อ
บทบาทผู้บริหารโรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคมในการจัดการศึกษายุคประเทศไทย 4.0 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีรายการ 2 ล าดับ ที่อยู่ในระดับมากที่สุดได้แก่ การจัดการโครงการส่งเสริม
ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ช่วยพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การเยี่ยมบ้านนักเรียน พบปะผู้ปกครอง ให้ค าปรึกษา
แนะน ากับเกี่ยวกับนักเรียนเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง และ บุคลากรในโรงเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมกับผู้ปกครองในงานประเพณี วัฒนธรรม และโอกาสต่างๆเช่นงานวันพ่อ งานวันแม่ งานวันเด็ก ส่วน
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รายการอื่นๆอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อยได้แก่ การประชุมผู้ปกครอง มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วม
วางงานแผนในการบริหารและการจัดกิจกรรมของโรงเรียน ผู้ปกครองการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ชุมชนได้
ทราบและการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่า ร่วมกับผู้ปกครองท าประโยชน์ให้กับชุมชนโดยรวม 

 
อภิปรายผล  

จากการศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อบทบาทผู้บริหารโรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคมในการจัด
การศึกษายุคประเทศไทย 4.0 สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้ 

ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อบทบาทผู้บริหารโรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคมในการจัดการศึกษายุค
ประเทศไทย 4.0 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ที่อยู่ในระดับมากที่สุด 4 ด้าน คือ 
ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านอาคารและสถานที่ และ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองนักเรียน 
และอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านธุรการ ด้านการเงินและพัสดุ และด้าน
กิจการนักเรียน สามารถอธิบายเป็นรายด้านดังนี้ 

ด้านวิชาการ ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อบทบาทผู้บริหารโรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคมในการจัด
การศึกษายุคประเทศไทย 4.0 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า ข้อที่มีระดับความ
คาดหวังมากที่สุด 2 ล าดับแรก คือ การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา โดยเสริมทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อ
การสื่อสารและทักษะทางเทคโนโลยี การจัดการเรียนการสอน การแจ้งผลการเรียน และข้อคิดเห็นในการปรับปรุง
พัฒนานักเรียนให้ผู้ปกครองทราบทุกภาคเรียน และการจัดท าสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่เรียนอ่อนและส่งเสริม
นักเรียนที่เรียนเก่ง และมีคาดความหวังในระดับมาก 3 ข้อ เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้ แก่ การนิเทศ 
ควบคุม ก ากับ ติดตามการสอนของครูอย่างสม่ าเสมอ รองลงมาการพัฒนาสื่อ จัดหาหนังสือที่มีคุณภาพ และมีความ
ทันสมัยเข้าห้องสมุด เพื่อให้นักเรียนค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม และการเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมประชุม
วางแผนในการจัดการท าหลักสูตรของโรงเรียน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้ปกครองทุกคนย่อมมีความรักในบุตรหลาน
และเริ่มตื่นตัวให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมากขึ้น 
โดยเฉพาะการที่นักเรียนได้รับสิทธิในการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคบังคับตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ        
พ.ศ.2542 ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยสถานศึกษาต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมทางวิชาการ
ให้แก่นักเรียนอย่างมีคุณภาพ และร่วมกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายให้นักเรียนพัฒนา
ความรู้ทางวิชาการอย่างเต็มความสามารถ จึงท าให้ผู้ปกครองนักเรียนคาดหวังต่อการบริหาร งานวิชาการของ
โรงเรียนในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของสัญลักษณ์ ปรัชญเมธา (2551) ศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครอง
ที่มีต่อ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบางโพธิ์เหนือ อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี พบว่า ผู้ปกครองโรงเรียนบาง
โพธิ์เหนือมีความคาดหวังต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบางโพธิ์เหนือมากที่สุด 

ส าหรับด้านบุคลากร ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อบทบาทผู้บริหารโรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคมใน
การจัดการศึกษายุคประเทศไทย 4.0 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีรายการที่มี
ระดับความคาดหวังมากที่สุด ได้แก่ การพัฒนาการการจัดการเรียนรู้ของครู เพื่อพัฒนานักเรียนในการคิดริเริ่มสิ่ง
ใหม่อย่างสร้างสรรค์ ริเริ่ม สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การส่งเสริมให้ครูพัฒนานวัตกรรมใหม่ที่น ามาแก้ปัญหาและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา การส่งเสริม พัฒนา จัดครูให้ท างานตรงกับความรู้
ความถนัด รองลงมา คือ การสร้างจิตส านึกให้บุคลากรภายในโรงเรียนทุกคนรักและเอาใจใส่นักเรียนทั้งในและนอก
เวลา พัฒนาครูให้มีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมิตรกับนักเรียนและผู้ปกครอง การเปิดโอกาสให้บุคลากร
ในโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน และการควบคุมครูให้มาปฏิบัติงานตรงต่อเวลาเสียสละเวลาเพื่อนักเรียน
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และชุมชน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ครูเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาบุตรหลานของผู้ปกครองให้มีความรู้ความสามารถ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนั้นผู้ปกครองจึงให้ความส าคัญต่อการเป็นแบบอย่างของครู สอดคล้องกับการศึกษา
ของสัญลักษณ์ ปรัชญเมธา (2551) ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบางโพธิ์
เหนือ อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ซึ่งพบว่า ผู้ปกครองโรงเรียนบางโพธิ์เหนือมีความคาดหวังต่อการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนบางโพธิ์เหนือมากที่สุด 

ส่วนด้านกิจการนักเรียน ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อบทบาทผู้บริหารโรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคมใน
การจัดการศึกษายุคประเทศไทย 4.0 โดยภาพรวม อยู่ระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีรายการที่มีระดับ
มากทุกรายการ เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยดังนี้  การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้มีคิดริเร่ิมสิ่งใหม่อย่าง
สร้างสรรคใ์ห้แก่นักเรียน เช่น กิจกรรมชุมนุม ลูกเสือเนตรนารี ดนตรีนาฏศิลป์ ศิลปะ คอมพิวเตอร์ การส่งเสริมด้าน
กีฬาเพื่อนักเรียนได้พัฒนาด้านร่างกายให้แข็งแรง มีสนามกลางแจ้งและอุปกรณ์กีฬาเพียงพอ ที่เป็นเช่นนี้เพราะงาน
กิจการนักเรียนเปรียบเสมือนหน่วยงานขับเคลื่อนการสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามความคาดหวังของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 (2542: 5 - 
13) มาตรา 6 “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษยที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” 

  ด้านธุรการการเงินและพัสดุ พบว่า ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อบทบาทผู้บริหารโรงเรียนดอน
เจดีย์พิทยาคมในการจัดการศึกษายุคประเทศไทย 4.0 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
มีรายการที่มีระดับ มากที่สุด 2 ล าดับ ได้แก่ การให้บริการวัสดุ สื่อการเรียน หนังสือเรียนที่สร้างเสริมทักษะการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิด ภาษาและเทคโนโลยีให้แก่นักเรียน และการบ ารุง รักษา และซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องเล่นเชิงสร้างสรรค์ต่างๆของโรงเรียน ให้อยู่ในสภาพดี ส่วนรายการอื่นๆอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ การให้บริการแก่ชุมชน หน่วยงานอื่นๆ ในการใช้อาคารสถานที่ยืมวัสดุ อุปกรณ์ ใน
โอกาสต่างๆการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้สนับสนุน โปร่งใส่ ถูกต้องมีหลักฐาน
ชัดเจน และการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล ข่าวสารเป็นระเบียบง่ายในการค้นหาสะดวกรวดเร็วซึ่งมีช่องทางให้
ผู้ปกครองเข้าถึงได้ง่าย รวดเร็ว ซึ่งจะเห็นได้ว่า ผู้ปกครองมีความเข้าใจในสิทธิของเด็กตามระเบียบว่าด้วยสิทธิใน
การศึกษาขั้นพื้นฐานภาคบังคับตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2542) มากยิ่งขึ้น จึงมีความคาดหวังในระดับมาก  

 ด้านอาคารและสถานที่ พบว่า ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อบทบาทผู้บริหารโรงเรียนดอนเจดีย์
พิทยาคมในการจัดการศึกษายุคประเทศไทย 4.0 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
มีรายการที่อยู่ในระดับมากที่สุด 4 ข้อ เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การจัดอาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนมีความปลอดภัยส าหรับนักเรียน การจัดบรรยากาศ บริเวณ ร่มรื่น สวยงามเหมาะสม เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
ส่งเสริมการพัฒนาการนักเรียน การจัดมีสถานที่ สนามกีฬา ให้นักเรียนได้ออกก าลังสบายเหมาะสม ปลอดภัย และ
จัดห้องน้ า ห้องส้วม อยู่ในสภาพที่ดี สะอาดเหมาะสมกับนักเรียน ที่เป็นเช่นนี้เพราะสถานที่ สิ่งแวดล้อมล้วนแต่เป็น
แหล่งเสริมสร้างความรู้ให้แก่นักเรียน ดังนั้นผู้ปกครองจึงให้ความส าคัญในเร่ืองนี้สอดคล้องกับการศึกษาของเฉิดโฉม 
บุณยะโหตระ (2550) ศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนก่อนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขตดินแดง กรุงเทพ มหานคร พบว่า ผู้ปกครองมีความคาดหวังในด้าน 
การจัดสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับมากที่สุด เกี่ยวกับอาคารเรียนมีความแข็งแรงปลอดภัย  ห้องเรียนมีแสงสว่าง
เพียงพอมีอากาศถ่ายเทสะดวกโปร่งสบาย ปราศจากเสียงรบกวน โต๊ะเก้าอี้ในห้องเรียนมีขนาดมาตรฐานเหมาะสม
และมีจ านวนเพียงพอส าหรับเด็ก 
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 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง พบว่า ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อบทบาท
ผู้บริหารโรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคมในการจัดการศึกษายุคประเทศไทย 4.0 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีรายการ 2 ล าดับ ที่อยู่ในระดับมากที่สุดได้แก่ การจัดการโครงการส่งเสริมศิษย์เก่า 
ผู้ปกครอง ช่วยพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การเยี่ยมบ้านนักเรียน พบปะผู้ปกครอง ให้ค าปรึกษาแนะน ากับ
เก่ียวกับนักเรียนเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง และ บุคลากรในโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับ
ผู้ปกครองในงานประเพณี วัฒนธรรม และโอกาสต่างๆเช่นงานวันพ่อ งานวันแม่ งานวันเด็ก ส่วนรายการอื่นๆอยู่ใน
ระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อยได้แก่ การประชุมผู้ปกครอง มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมวางงานแผนใน
การบริหารและการจัดกิจกรรมของโรงเรียน ผู้ปกครองการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ชุมชนได้ทราบและการ
จัดตั้งชมรมศิษย์เก่า ร่วมกับผู้ปกครองท าประโยชน์ให้กับชุมชนโดยรวม  ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม มาตรา 58 ที่เน้นบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนเอกชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และต่างประเทศมาใช้จัด
การศึกษา 

 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษาครั้งน้ี 

 1. ด้านวิชาการ ผู้บริหารควรพัฒนาหลักสูตรเสริมการเรียนรู้ในภาษาต่างประเทศที่ใกล้ตัว และเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตในยุคปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงการแจ้งผลการเรียนและข้อคิดเห็นในการปรับปรุง
พัฒนานักเรียนให้ผู้ปกครองทราบทุกอย่างต่อเนื่องตลอดภาคเรียน โดยเฉพาะการจัดท าสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่
เรียนอ่อนนอกเวลาเรียนให้กับนักเรียนที่เรียนอ่อนเพื่อเป็นการสอนซ้ าแบบเดิมๆและส่งเสริมนักเรียนที่เรียนเก่งโดย
การจัดหาเวทีให้ไปประกวดแข่งขันด้านวิชาการต่างๆตามความถนัดของนักเรียนและมีการควบคุมก ากับดูแลติดตาม
การสอนของครูอย่างสม่ าเสมอ 

  2. ด้านบุคลากร ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูพัฒนาการการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีคิด
ริเริ่มสิ่งใหม่อย่างสร้างสรรค์ โดยออกแบบกิจกรรมพัฒนานักเรียนครอบคลุม 4 H ทั้งด้านสติปัญญา (Head)          
ด้านทัศนคติ (Heart) ด้านเรียนรู้และปฏิบัติจริง (Hands) ด้านสุขภาพ (Health) และเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่
นักเรียนโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของการใช้เทคโนโลยีในยุคปัจจุบันอย่างรู้เท่าทัน  

 3. ด้านกิจการนักเรียน ผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้มีคิดริเริ่มสิ่งใหม่อย่าง
สร้างสรรค์ให้แก่นักเรียนในกิจกรรมชุมนุม หรือลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยออกแบบกิจกรรมพัฒนานักนักเรียน
ครอบคลุม 4 H และจัดพื้นที่การส่งเสริมด้านกีฬาเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาร่างกายให้แข็งแรง 

  4. ด้านธุรการการเงินและพัสดุ ผู้บริหารควรส่งเสริมการให้บริการที่ทันสมัย ผ่านระบบเน็ตเวิสด์ที่ช่วย
ให้สามารถติดต่อสื่อสารที่ผู้ปกครองสามารถเข้าถึงและติดต่อได้อย่างรวดเร็ว 

  5. ด้านอาคารและสถานที่ ผู้บริหารควรส่งเสริมการจัดอาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อมในโรงเรียนมีความ
ปลอดภัยภัยส าหรับนักเรียน และการจัดบรรยากาศ บริเวณ ร่มรื่น สวยงามเหมาะสม เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ที่
ทันสมัยต่อยุคการเปลี่ยนแปลง เช่น มีห้องเรียนอัจฉริยะที่ให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์ในการเรียนมากยิ่งขึ้น   

 6. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ผู้บริหารควรส่งเสริมการสร้างเครือข่าย สร้างและ
ประสานภาคีเครือข่ายเพื่อความร่วมมือในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  การเชิญผู้ปกครองที่มีความสามารถ
เฉพาะทางมาเป็นวิทยากรเสริมความรู้ให้แก่นักเรียน 
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาต่อไป 
 1. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารที่มีต่อความคาดหวังของ

ผู้ปกครองนักเรียน เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการบริหารที่เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนอย่าง
แท้จริงเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา 

 2. ควรมีการศึกษาแนวทางการบริหารในเชิงลึกแต่ละด้านของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้สามารถน ามา
ก าหนดรูปแบบบริหารของสถานศึกษาเชิงคุณภาพที่มีความยืดหยุ่นและปรับตัว เพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุค
ประเทศไทย 4.0 ทั้งการพัฒนางาน การพัฒนาตนเอง การพัฒนานักเรียน และสถานศึกษา 
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การประเมินโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการเรียนรู้ 
ของวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว 
 
An Evaluation Internal and External learning center promotion project for Increase 
Learning Capacity of Soidaow Industrial and Community Education College’s 
 
ผู้วิจัย    จุรี  ทัพวงษ์ 1 

 
บทคัดย่อ 

การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ประเมินบริบทของโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน
และภายนอกวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว 2) ประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน
และภายนอก 3) ประเมินกระบวนการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก           
4) ประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก ประเมินใน 2 ส่วน คือ 4.1) ความ
พึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ต่อการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก 4.2) ผลผลิตด้านสมรรถนะทาง การ
เรียนของนักเรียน นักศึกษา ในหมวดวิชาชีพ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปโมเดล (CIPP Model) ของ 
สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ประชากร ประกอบด้วย ครูและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 4 ฉบับ และ
แบบบันทึกข้อมูลสมรรถนะทางการเรียน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ผลการประเมิน พบว่า 
 1. ด้านบริบท พบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อบริบทของการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้
ภายในและภายนอกวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ภาพรวม มีความเหมาะสมในระดับมาก  
  2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อปัจจัยของการด าเนินโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้
ภายในและภายนอกวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก  
  3. ด้านกระบวนการด าเนินงาน พบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อกระบวนการของการด าเนินงานโครงการ
ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก  
  4. ด้านประเมินผลผลิต พบว่า  
   4.1 ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาต่อการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกวิทยาลัยการ
อาชีพสอยดาว โดยภาพรวมนักเรียน นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก  
   4.2 ผลผลิตด้านสมรรถนะทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษา ในหมวดวิชาชีพ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดับผลการเรียนดีเยี่ยม มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.79 
สมรรถนะทางการเรียนในหมวดวิชาชีพ ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2559 อยู่ใน
ระดับผลการเรียนดีเยี่ยม มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 87.32  
 
ค าส าคัญ : การประเมินโครงการ / แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก /สมรรถนะการเรียนรู้ 
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ABSTRACT  
This purpose of this evaluation is to evaluate 1) the context of Internal and External 

learning center promotion project for increase learning Capacity of Soidaow Industrial and 
Community Education College’s 2) evaluate the basic inputs of Internal and External learning 
center promotion project 3) evaluate the process of Internal and External learning center 
promotion project 4) the product of Internal and External learning center promotion project . 
The result is evaluated in 2 main parts, which are 4.1) student’s satisfactory towards the 
services of learning center in and out of College 4.2) Academic capacity of students in 
vocational and high vocational program in elementary applied subjects internal and external 
learning center promotion project in terms of student’s academic achievement in vocational 
category. The evaluator use of CIPP Model by Stufflebeam 4 aspects. The population are 
teachers and students of Soidaow Industrial and Community Education College and the tools 
used for data collection are 4 sets of questionnaire with 5 rating scales and 1 set of learning 
capacity record. The statistics were percentage, average and standard deviation. 
The result were as follows 

1. In terms of project’s context, it was found that teachers have opinions on the 
context of internal and external learning center promotion project, content was high 
suitability level. 

2. In terms of operations input, it was found that teachers have opinions on the 
operations input of internal and external learning center promotion project, content was 
high suitability level. 

3. In terms of project’s process, it was found that teachers have opinions on the 
project’s process of internal and external learning center utilization promotion project, 
content was high suitability level. 

4. In terms of product of the operations of internal and external learning center 
promotion project, it is divided into 2 parts which are: 

 4.1 Student’s satisfactory towards the services of learning center in and out of 
Soidaow Industrial and Community Education College, content was high suitability level. 

 4.2 learning capacity of students in vocational program in elementary 
applied subjects is higher in 2016 , content was high suitability level. By an average 
increase of 83.79 and Academic capacity of students in high vocational program is highest 
level in 2016 by an average increase of 87.32  

 
KEYWORDS : An Evaluation Project / Internal and External Learning Center 
 
บทน า 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 
24       การจัดกระบวนการเรียนรู้ มุ่งเน้นให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการบริหารจัดการ
ปรับปรุงพัฒนาการศึกษาให้เป็นระบบ เพื่อให้เกิดความพร้อมและความสมบูรณ์โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ผู้สอน
สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม การผลิตและการใช้สื่อการเรียนการสอนที่ตรงกับเนื้อหาสาระรายวิชา การ
อ านวยความสะดวกในด้านความพร้อมและการค้นคว้าเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว มีความทรงจ าใน
การเรียนรู้อย่างถาวร ตลอดจนความสามารถในการวิจัยแก้ปัญหากระบวนการเรียนรู้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนไปพร้อมๆ
กันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ ที่สถานศึกษาด าเนินการในรูปแบบต่างๆ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 22-23) คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพคือ วิสัยทัศน์ของการปฏิรูป
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การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ซึ่งมีเป้าหมายในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
โดยเน้นประเด็นหลัก สามประการ ได้แก่ 1) คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย โอกาสทางการ
ศึกษาและเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม หลักสูตร และเนื้อหาพัฒนาวิชาชีพครู
ให้เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่าสามารถดึงดูดคนเก่งดี และมีใจรักมาเป็นครูคณาจารย์ ได้อย่างยั่งยืนภายใต้ระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 2) เพิ่มโอกาสการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนทุกคนทุก
เพศทุกวัยมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและ 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษาโดยเพิ่มบทบาทของผู้ที่อยู่ภายนอกระบบการศึกษาซึ่งมีกรอบแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู้อย่างเป็นระบบ คือ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ที่มีนิสัยใฝ่เรียนรู้สามารถเรียนรู้
ด้วยตนเอง และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ที่เป็นผู้เอื้ออ านวยให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่าสามารถดึงดูดคนเก่ง คนดีและมีใจรักในวิชาชีพครูมาเป็นครู  พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท ให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้
ที่มีคุณภาพและพัฒนาแหล่งเรียนรู้อื่นๆส าหรับการศึกษาและเรียนรู้ทั้งในระบบโรงเรียนนอกระบบโรงเรียนและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจ สู่สถานศึกษา  
   การพัฒนาการศึกษาไม่ใช่พัฒนาในสถานศึกษาเท่านั้นบทบาทของแหล่งเรียนรู้มีความส าคัญยิ่งในการ
ส่งเสริมให้การศึกษาก้าวหน้าและสามารถเรียนรู้ได้จากแหล่งเรียนรู้ โดยเฉพาะการเรียนรู้จากสถานที่จริง เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย คือ แหล่งเรียนรู้
ต้องสามารถตอบสนองการเรียนรู้ที่เป็นกระบวนการ (Process of Learning) การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ
จริง (Learning by doing) ทั้งการเรียนรู้ของคนในชุมชนที่มีแหล่งเรียนรู้ของตนเองอยู่แล้ว และการเรียนรู้ของคน
อื่น ๆ ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ความส าคัญยิ่งในการพัฒนาผู้เรียน ให้ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายประกอบกับวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี มีศูนย์ฝึกวิชาชีพประกอบด้วย
โรงฝึกงาน ห้องเรียน ห้องเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติงาน และห้องทดลองที่ทันสมัยมีบุคลากร ท า
หน้าที่สอนและฝึกสอนวิชาชีพประเภทต่างๆ ในหลักสูตรระยะสั้นให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย และประชาชนผู้สนใจที่จะเรียนด้านวิชาชีพ นอกจากนี้ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ได้
จัดระบบการเรียนการสอนเพื่อสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ตลาดแรงงาน และเหมาะสมกับสภาพของ
ผู้เรียน ประกอบด้วย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ
หลักสูตรเสริมวิชาชีพมัธยม เป็นหลักสูตรที่ ได้ประสานความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมศึกษาและสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา ที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ภายในอ าเภอสอยดาว เพื่อให้บริการสอนใน
สาขางานวิชาชีพตามความต้องการของผู้เรียนหรือตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและความพร้อมของบุคลากร
ในสถานศึกษา  

 จากประเด็นดังกล่าว ผู้วิจัยได้เห็นความส าคัญอย่างยิ่งในการประเมินผลการด าเนินโครงการและเพื่อ
ต้องการข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินโครงการว่าประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ มากน้อยเพียงใด มีความ
ต้องการจ าเป็นที่จะด าเนินการต่อไปหรือไม่มี มีความเสียหายหรือผลกระทบต่อผู้ที่เก่ียวข้องอย่างไรซึ่งสอดคล้องกับ 
(สุวิมล ว่องวาณิช, 2548 : 62) ได้กล่าวไว้ว่า การประเมินเป็นกระบวนการประเมินเพื่อก าหนดความแตกต่างของ
สภาพที่เกิดขึ้นกับสภาพที่ควรจะเป็น โดยระบุสิ่งที่ต้องการให้เกิดว่ามีลักษณะเช่นใด และประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นจริงว่า
มลีักษณะเช่นใด จากนั้นน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นจริงว่าสมควรเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างการประเมิน
ท าให้ได้ข้อมูลที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการศึกษาหรือการเปลี่ยนแปลงผลที่เกิดขึ้นปลายทาง  
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การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการประเมินจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์และเป็นการ
เปลี่ยนแปลงทางบวกเพื่อเป็นการตรวจสอบความก้าวหน้า ความส าเร็จของโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้
ภายนอกวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และแสวงหาข้อมูล สารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนางานในอนาคต จึงได้วางแผนและด าเนินการประเมินโครงการในครั้งนี้ขึ้น โดยผู้
ประเมิน ได้ประยุกต์ใช้รูปแบบซิป (CIPP Model) ของแดเนียลแอลสตัฟเฟิลบีม (Daniel L.Stufflebeam) (บุญชม 
ศรีสะอาด, 2545:227-228) มาประเมินโครงการดังกล่าว ทั้งนี้เพราะเป็นรูปแบบในการประเมินที่ครบกระบวนการ
ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วยการประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยการด าเนินโครงการ ด้านกระบวนการด าเนินโครงการ 
และด้านผลผลิตของการด าเนินโครงการ เพื่อน าผลของการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ในการพิจารณา ตัดสินใจ
เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงการ ตลอดทั้งเป็นสารสนเทศที่ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินโครงการให้สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ และความต้องการของท้องถ่ิน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ  

1. เพื่อประเมินบริบทของโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกวิทยาลัยการอาชีพสอย
ดาว สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

2. เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกวิทยาลัยการ
อาชีพสอยดาว สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

3. เพื่อประเมินกระบวนการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกวิทยาลัย
การอาชีพสอยดาว สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

4. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกวิทยาลัยการอาชีพสอย
ดาว สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
ขอบเขตของการประเมิน 
1. ขอบเขตด้านรูปแบบการประเมิน 
  การประเมินโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คร้ังนี้ ผู้ประเมินได้ก าหนดกรอบแนวคิด และประยุกต์ใช้รูปแบบการ
ประเมินซิปโมเดล (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) โดยมีขอบเขตด้านเนื้อหาในการประเมิน
โครงการใน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ด้านกระบวนการ (Process) 
ด้านผลผลิต (Product) 
2. ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากร ที่ใช้ในการประเมินโครงการ ประกอบด้วย ครู และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว 
ปีการศึกษา 2559 จ าแนกออกเป็นครู จ านวน 45 คน และนักเรียน นักศึกษาจ านวน 598 คน  
3. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย 
 3.1 ความเหมาะสมด้านบริบทของโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกวิทยาลัยการ
อาชีพสอยดาว 
 3.2 ความเหมาะสมของด้านปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ในการด าเนินโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน
และภายนอกวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว 
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 3.3 ความเหมาะสมของด้านกระบวนการด าเนินโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว 
 3.4 ผลผลิตของโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว 
  3.4.1 ความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกวิทยาลัยการ
อาชีพสอยดาว 
  3.4.2 ผลผลิตด้านสมรรถนะการเรียนรู้จากการด าเนินโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน
และภายนอกวิทยาลัยการอาชีพสอยดาวในหมวดวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา  
4. ขอบเขตด้านระยะเวลาด าเนินโครงการ  
 ด าเนินโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ในปีการศึกษา 
2559 
 
วิธีด าเนินการประเมิน  
 การประเมินโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย  

1. แบบสอบถามที่มีลักษณะแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 4 ฉบับ ซึ่งเป็นแบบสอบถาม
ส าหรับครู จ านวน 3 ฉบับ และแบบสอบถามส าหรับนักเรียน นักศึกษา จ านวน 1 ฉบับ โดยมีรายละเอียดของ
แบบสอบถามแต่ละฉบับดังนี้ 
  ฉบับที่ 1 ส าหรับครู สอบถามเก่ียวกับการประเมินด้านบริบทของโครงการ 
  ฉบับที่ 2 ส าหรับครู สอบถามเก่ียวกับการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ 
  ฉบับที่ 3 ส าหรับครู สอบถามเก่ียวกับการประเมินด้านกระบวนการด าเนินโครงการ 
  ฉบับที่ 4 ส าหรับนักเรียน นักศึกษา สอบถามเก่ียวกับการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่
มีต่อการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว  
  2. แบบบันทึกข้อมูลสมรรถนะทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษา จ านวน 1 ฉบับ  
 
สรุปผลการประเมิน 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลการประเมิน ได้ดังนี้ 
  1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว 
หลังจากด าเนินงานโดยมีผลการประเมินในแต่ละด้านดังนี้ 
   1.1 ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการส่งเสริมการใช้แหล่ งเรียนรู้ภายในและภายนอก
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ในภาพรวม ครูมีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาผลการ
ประเมินรายข้อ เร่ืองที่มีความเหมาะสมสูงสุดมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ความพร้อมของผู้ปฏิบัติงาน
ที่เก่ียวข้องในการด าเนินโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกวิทยาลัย รองลงมาอยู่ในระดับมาก 
คือ การชี้แจงความเข้าใจในแผนการด าเนินโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกวิทยาลัย และ
เร่ืองที่มีความเหมาะสมต่ าสุดอยู่ในระดับมาก คือ เรื่อง แผนการด าเนินโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน
และภายนอกวิทยาลัย   
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  1.2 ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ในการด าเนินโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้
ภายในและภายนอกวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ในภาพรวมครูมีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก 
เมื่อพิจารณาผลการประเมินในแต่ละเรื่อง พบว่า เรื่องที่มีความเหมาะสมสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ ความพร้อมของ
แหล่งเรียนรู้ภายนอก รองลงมาคือ ความเพียงพอของแหล่งเรียนรู้ภายนอก ต่อนักเรียน นักศึกษา และ ความพร้อม
ของแหล่งเรียนรู้ภายในวิทยาลัย เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ห้องอินเตอร์เน็ตห้องสมุด และห้องส่งเสริมวิชาชีพ เป็นความ
พร้อมของแหล่งเรียนรู้ภายนอก ตามล าดับ ข้อที่มีความเหมาะสมน้อยที่สุด คือ ความเพียงพอของวัสดุและอุปกรณ์
ในการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการ 
   1.3 ผลการประเมินด้านกระบวนการด าเนินโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกวิทยาลัยการอาชีพสอยดาวตามความคิดเห็นของครู ในภาพรวมครูมีความเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาผลการประเมินในแต่ละเร่ือง เรื่องที่มีความเหมาะสมสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด คือ การน า
ข้อเสนอแนะของผู้เกี่ยวข้องมาปรับปรุงแก้ไขปัญหาในการด าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
และภายนอกวิทยาลัย รองลงมามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก คือการชี้แจง/การประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริม
การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกวิทยาลัยการอาชีพสอยดาวอย่างเป็นระบบ ส่วนเรื่องที่มีความเหมาะสม
ต่ าสุด อยู่ในระดับมาก คือ มีการก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในและภายนอกวิทยาลัย 
  1.4 ด้านผลการด าเนินงานของโครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย  
      1.4.1 ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้
ภายในและภายนอกวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาผลการประเมินในแต่ละ
เรื่อง พบว่า เรื่องที่นักเรียนนักศึกษามีความพอใจสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ความพึงพอใจต่อการใช้แหล่ง
เรียนรู้ภายนอกวิทยาลัยใน การศึกษาดูงาน หรือฝึกประสบการณ์ รองลงมานักเรียนนักศึกษามีความพอใจอยู่ใน
ระดับมาก คือ วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือเทคโนโลยีในการด าเนินงานตรงกับความต้องการของนักเรียน นักศึกษา 
   1.4.2 สมรรถนะทางการเรียนในหมวดวิชาชีพของ นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว พบว่า ผลผลิต ด้านสมรรถนะ
ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษา ในหมวดวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดับ
ผลการเรียนดีเยี่ยม มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.79  สมรรถนะทางการเรียนในหมวดวิชาชีพ ของนักศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดับผลการเรียนดีเยี่ยม มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 87.32  
 
อภิปรายผล  

 จากผลการประเมินการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกวิทยาลัย
การอาชีพสอยดาว ได้น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

 1. ด้านบริบทของโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว 
จากผลการประเมิน พบว่า ผลการด าเนินงานมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว 
มีความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
วิทยาลัย มีการชี้แจงความเข้าใจในแผนการด าเนินมีการก าหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการ มีการ
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกวิทยาลัย มีแผนการด าเนินโครงการ มีการ
ชี้แจงความเข้าใจในแผนการด าเนินโครงการ มีการก าหนดกิจกรรมการด าเนินงานเป็นระบบ นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติงาน
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ที่เก่ียวข้องในการด าเนินโครงการยังมีความพร้อมในการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกวิทยาลัย ซึ่ง
สอดคล้องกับ ผลการศึกษา ของ ภัครภรณ ์มานิตย์ (2550) ได้ศึกษาการจัดการแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มวิทยาลัยโป่งสา 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการศึกษาพบว่าในการจัดการแหล่งเรียนรู้ได้ มีการวางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา ส ารวจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการใช้แหล่ง
เรียนรู้ และก าหนดครูผู้รับผิดชอบแหล่งเรียนรู้ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของเบญจวรรณ ระตา (2551) ที่พบว่า 
การใช้แหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน บุคลากร สถานที่และกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น ผู้บริหารและครูผู้สอน
ในโรงเรียนทุกคนได้ด าเนินการใช้แหล่งเรียนรู้ โดยร่วมกันก าหนดนโยบาย และวางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้  

 2. ด้านปัจจัยการด าเนินงานของโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกวิทยาลัยการ
อาชีพสอยดาว จากผลการประเมิน พบว่า ในภาพรวมครูมีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก 
สอดคล้องกับรายงานการติดตามความก้าวหน้าของ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551) ได้รายงานการ
ติดตามความก้าวหน้าในการจัดการแหล่งเรียนรู้ปี 2549-2550 ในส่วนของห้องสมุดซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ มี
นโยบายผลักดันให้ห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศปรับเปลี่ยนให้มีบริการที่หลากหลายเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองการ
เรียนรู้ตามอัธยาศัยของประชาชนทุกคน โดยจัดให้มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์การบริการอินเตอร์เน็ต ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้สวยงามร่มรื่นสะดวกสบาย รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆที่สามารถเชิญ
ชวนให้ประชาชนเข้าไปใช้ห้องสมุดให้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและสอดคล้องกับผลการศึกษาของเบิรกส์ (Burks 
: 1994) ได้ศึกษาสภาพและการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดของโรงเรียนมัธยมศึกษา  3 แห่งในมลรัฐเท็กซัสตอนเหนือ 
พบว่าครูมีบทบาทและอิทธิพลต่อนักเรียนในการใช้ทรัพยากรห้องสมุด ซึ่งครูจ านวนมากยังไม่ตระหนักถึงคุณค่าของ
หนังสือและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ในห้องสมุดที่เก่ียวกับการเรียนการสอนบรรณารักษ์และครูต้องท างานสัมพันธ์กันมากข้ึน  

 3. ด้านกระบวนการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกวิทยาลัยการ
อาชีพสอยดาว จากผลการประเมิน พบว่า ความคิดเห็นของครูในภาพรวมครูมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก 
เร่ืองที่มีความเหมาะสมสูงสุด คือ การน าข้อเสนอแนะของผู้เก่ียวข้องมาปรับปรุงแก้ไขปัญหาในการด าเนินโครงการ 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของปฏิญญา ไตรพรหม (2552) ได้พัฒนาแนวทางการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ส าหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยใช้เทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม (PAR) ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็กที่ได้
พัฒนาขึ้นสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของผู้บริหารถานศึกษา ครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และ
นักเรียน และยังสอดคล้องกับผลการวิจัย สมิธ (Smith, 1991, pp.2228-A) ได้ศึกษาคุณลักษณะของโรงเรียนที่มี
ประสิทธิภาพโดยได้ศึกษา ณ มลรัฐจอเจียร์ พบว่า องค์ประกอบที่ส าคัญต่อประสิทธิภาพของโรงเรียน คือ โรงเรียน
จะต้องมีกิจกรรมการประเมินงานอยู่เสมอ มีระบบการด าเนินงานด้านวิชาการที่เข้มแข็ง มีบรรยากาศทางวิชาการ 
และมีผู้น าองค์กรที่เข้มแข็ง 
 4. ด้านผลการด าเนินงานของโครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกวิทยาลัยการ
อาชีพสอยดาว แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย  
   4.1 ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อการด าเนินโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้
ภายในและภายนอกวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ความพึงพอใจต่อการใช้แหล่ง
เรียนรู้ภายนอก สอดคล้องกับผลการศึกษาของทัศนีย์ เปินสูงเนิน (2552) ได้ศึกษาการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษาโรงเรียนอ่างห้วยยาง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาโรงเรียนอ่าง
ห้วยยาง จัดระบบควบคุมดูแลรักษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและยังได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้
สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการการระดมความ
ร่วมมือ การนิเทศ ก ากับและติดตาม และกิจกรรมการมีส่วน และยังสอดคล้องกับผลการประเมินของ นันทะ ศรี

175



 
 

เจริญโชติ (2551) ได้ประเมินโครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านแฆแบ๊ะ 
จังหวัดนราธิวาส ผลการประเมินพบว่า ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทั้งด้านบริบทด้านปัจจัยเบื้องต้นกระบวนการและผลผลิตผ่านเกณฑ์การประเมินและมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
   4.2 สมรรถนะทางการเรียนในหมวดวิชาชีพ ของ นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริม
การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว พบว่า สมรรถนะทางการเรียนของนักเรียน 
นักศึกษา ในหมวดวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดับผลการเรียนดีเยี่ยม มีค่า
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.79  สมรรถนะทางการเรียนในหมวดวิชาชีพ ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดับผลการเรียนดีเยี่ยม มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 87.32 สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ อินไดรยานโต (Indriyanto, 1993) ได้ศึกษา ผลกระทบของแหล่งเรียนรู้ทางบ้านและชุมชนที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนประถมศึกษา ในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดผลกระทบของ
ทางบ้านและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนอินโดนีเซีย ระดับชั้น 6 ที่เรียนคณิตศาสตร์ จาก
การศึกษา แสดงให้เห็นว่า การที่ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนและได้มีการน าเอาแหล่งความรู้ใน
ชุมชนมาประกอบการเรียนการสอน ท าให้ผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
เบรย์บอย และล็อคเคลียร์ (Brayboy-Locklear, 2003) ได้ศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจที่มีต่อสภาพแวดล้อมของ
วิทยาลัยที่มีผลต่อการปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียนเชื้อสายอเมริกันดั้งเดิมจากวิทยาลัยในรัฐแคโรไรนา ดังนั้น
การจัดสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยให้มีความเอื้ออาทรและมีการสื่อสาร ความคาดหวังที่ดีต่อนักเรียนเชื้อสาย
อเมริกันดั้งเดิม จะเพิ่มให้นักเรียนมีโอกาสกลับตัวเรียนให้ดีขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรสร้างความตระหนักร่วมกันกับบุคลากรของวิทยาลัยในการพัฒนาการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
บริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงานงบประมาณ ด้านบริหารงานทั่วไป และด้านบริหารงานบุคลากร ให้ไปในทิศทาง
เดียวกันเพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  2. ควรด าเนินงานตามโครงการแบบมีส่วนร่วม และสนับสนุนให้ผู้ที่เก่ียวข้องมีบทบาทอย่างเต็มที่  เพื่อท า
ให้การด าเนินงานส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และพัฒนาการศึกษามีประสิทธิภาพ 
  3. ควรมีการน าข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่ได้จากการประเมินโครงการมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา 
ปรับปรุง พัฒนาการจัดการศึกษาให้ต่อเนื่องเป็นระบบอย่างจริงจัง 
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การประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
 
ผู้วิจัย    ดร.กฤษฎิ์  กิตติฐานัส  

สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 
  การประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย                
มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย         
ด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัย กระบวนการ และ ผลผลิต 
  รูปแบบของการประเมินโครงการ ใช้รูปแบบจ าลอง CIPP Model ซึ่งเป็นการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ 
ประเมินในด้านสภาพแวดล้อม (Context) ปัจจัย (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ บุคลากรในโรงเรียน จ านวน 86 คน ผู้ปกครองจ านวน 327 คน นักเรียน
จ านวน 327 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ มีจ านวน 5 ฉบับ เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ 
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ซึ่งผลการประเมินโครงการ
พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม สรุปได้ ดังนี้ 

 1. การประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ด้าน
ปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

 2. การประเมินผลผลิตด้านการด าเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
จ านวน 7 กิจกรรม พบว่าทุกกิจกรรมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยที่กิจกรรมปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนไร้พรมแดน และกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์
และสิ่งแวดล้อม ตามล าดับ 

 3. การประเมินผลผลิตด้านความพึงพอใจของบุคลากรในโรงเรียน สรุปได้ว่าบุคลากรมีความพึงพอใจต่อ
การพัฒนาอาคารสถานที่ การพัฒนาสภาพแวดล้อม การบริหารจัดการ และคุณลักษณะของนักเรียน อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน 

 4. การประเมินผลผลิตด้านความพึงพอใจของผู้ปกครอง สรุปได้ว่าผู้ปกครองมีความ พึงพอใจต่อการ
พัฒนาอาคารสถานที่ การพัฒนาสภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์กับชุมชน และคุณลักษณะของนักเรียน อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน 

 5. การประเมินผลผลิตด้านความพึงพอใจของนักเรียน สรุปได้ว่านักเรียนมีความ พึงพอใจต่อการพัฒนา
อาคารสถานที่ การพัฒนาสภาพแวดล้อม การจัดกิจกรรมเสริมความรู้ ด้านสิ่งแวดล้อม และการใช้ห้องปฏิบัติการ 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 
ค าส าคัญ : การประเมินโครงการ อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม 
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Abstract 

The objectives of this research was to evaluate building and environmental 
developments project of Santirat Wittayalai School through the CIPP model, which are 
Context (C), Input (I), Process (P) and Product (P).  

The sampling groups included 86 school staffs, 327 parents, and 327 students. The 
data collection tool used are five sets of questionnaire each with a 5-point Likert-scale 
section. The values of Standard Deviation and the qualitative content of the questionnaire 
were then analyzed.  
The research results can be summarized as following:  

1. Evaluation of building and environmental developments project – The evaluation 
scores for Context (C), Inputs (I), Processes (P), and Products (P) were all high.  

2. Evaluation of Product – Seven activities related to building and environmental 
improvements were all highly scored. The activity with the highest mean score was 
renovation of school buildings, followed by Classroom without Borders activity, and by 
landscape and environmental improvement activities.  

3. Evaluation of school staffs’ satisfaction – The staffs were highly satisfied with 
building operation and maintenance, environmental improvements, school management, 
and students characteristics.  

4. Evaluation of parents' satisfaction – Parents were highly satisfied with building 
operation and maintenance, environmental improvements, relationship with local 
community, and students characteristics. 

5. Evaluation of students’ satisfaction – Students were highly satisfied with building 
operation and maintenance, environmental improvements, and knowledge-enhancement 
activities on the environment and practical labs. 

 
Keyword : project evaluation , building , environmental 
 
บทน า 
 ภารกิจส าคัญของสถานศึกษาโดยการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาต้องบริหารจัดการอาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยประสานความร่วมมือกับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย ในการสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนรู้ และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ ทั้งนี้ ผู้สอน
และผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงสมควรจัด
อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้สวยงาม สะอาด ร่มรื่น สดชื่น และสงบ เพื่อประโยชน์ต่อการ
อบรม สั่งสอน มีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ท าให้เกิดความเจริญงอกงามทางกาย 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญาตามศักยภาพของผู้เรียน 
 จากการศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
พบว่า โรงเรียนมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นปัจจัยส าคัญทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อ
การสร้างเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังเช่น พิชัย เสงี่ยมจิตต์ (2542 : 202–203) สรุปความส าคัญ
ของการบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมว่า เพื่อ 1) ช่วยให้ทราบถึงความต้องการอาคารสถานที่ทางการศึกษา
ของโรงเรียน 2) ช่วยให้ได้โรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ ทันต่อโลก และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 3) ช่วยให้ได้
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โรงเรียนที่สวยงาม สภาพแวดล้อมดี 4) ช่วยให้เกิดการประหยัดในทุก ๆ ด้าน ทั้งการก่อสร้าง การบ ารุงรักษาและ
อื่น ๆ 5) ช่วยให้โรงเรียนทราบกรอบที่สมบูรณ์ ที่ควรจะเป็น รวมทั้งระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่จะต้องเตรียมการ 6) 
ช่วยให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างรวดเร็ว เพราะการบริหารจะก าหนดจุดมุ่งหมาย ขั้นตอนการท างาน 
และการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ และอนุชิต จันทศิลา (2550 : 24–25) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมโดยรอบ
มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของบุคคล บุคคลที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีย่อมปรับพฤติกรรมของตนเองตามสิ่งแวดล้อมไปใน
แนวทางที่ดี ก่อให้เกิดการเรียนรู้  

 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เป็นโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้
ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน เพราะจากการศึกษาเอกสาร 
ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีจะมีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียน และยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เอื้อต่อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ สามารถใช้งานอย่างดีมี
ประสิทธิภาพ มีความสะดวกปลอดภัย สร้างความประทับใจแก่ผู้ปกครองและชุมชน ทั้งยังมีส่วนสร้างบรรยากาศใน
การท างานของบุคลากรให้เกิดความสุข รักและดูแลสถานที่ท างาน ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จึงได้
ท าการประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรง เรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย  ด้าน
สภาพแวดล้อม ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต นอกจากนั้น ผู้รายงานยังได้ศึกษาความพึงพอใจของ
บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดลอ้มของโรงเรียน เพื่อน า
ข้อมูลที่ได้จากผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนด าเนินการปรับปรุง และพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
ของโรงเรียนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การประเมิน 
 1. เพื่อประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานศึกษาและสภาพแวดล้อม โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ด้าน
สภาพแวดล้อม 

 2. เพื่อประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานศึกษาและสภาพแวดล้อม โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ด้าน
ปัจจัย 

 3. เพื่อประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานศึกษาและสภาพแวดล้อม โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ด้าน
กระบวนการ 

 4. เพื่อประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานศึกษาและสภาพแวดล้อม โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ด้าน
ผลผลิต 

 
กรอบแนวคิดการประเมิน 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการประเมิน  ผู้วิจัยได้สรุปเป็น
กรอบแนวคิดการประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ตาม
กรอบการประเมินรูปแบบ CIPP Model ของ Daneil L. Stufflebeam (สมคิด พรมจุ้ย, 2550 : 63–66) ดัง
แผนภาพที่ 1 ดังนี้ 
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● หลกัการ 
● วตัถุประสงค ์
● เป้าหมาย 
● การเตรียมการภายในโครงการ 

● บุคลากร 
● วสัดุ อุปกรณ์ 
● อาคาร สถานท่ี 
● งบประมาณ 
 

● การด าเนินงาน 
● กิจกรรมตามโครงการ 
● การนิเทศ ติดตาม ก ากบั 
● การประเมินผล 
 
● ดา้นการบริหารงานอาคารสถานท่ีและ  
 สภาพแวดลอ้ม 
● ดา้นการจดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม 
● ดา้นสมัพนัธภาพระหว่างบุคลากรในโรงเรียน 
● ดา้นการจดักิจกรรมเสริมความรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
● ดา้นการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 7 กิจกรรม 
● ดา้นความพึงพอใจของบุคลากร ผูป้กครอง  
 และนกัเรียน 

ประเมิน
สภาพแวดลอ้ม 

Context Evaluation 

ประเมินปัจจยัน าเขา้ 
Input Evaluation 

ประเมินกระบวนการ 
Process Evaluation 

ประเมินผลผลิต 
Product Evaluation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการประเมินโครงการพฒันาอาคารสถานศึกษา 
และสภาพแวดล้อม โรงเรยีนสนัติราษฎร์วิทยาลัย 

 
 
 
 

สรุปผลการประเมินโครงการ 
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วิธีการประเมิน 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการ 
 1.1 ประชากรได้แก่ บุคลากรในโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย  รวม
ทั้งสิ้น 4,529 แยกรายละเอียดได้ดังนี้ 
    1.1.1 บุคลากรในโรงเรียนประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน 111 คน (แยกเป็น ฝ่ายบริหาร 
จ านวน 5 คน ข้าราชการครู 82 คน ครูอัตราจ้าง 16 คน และลูกจ้างประจ า 8 คน)  
   1.1.2 นักเรียนประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน 2,209 คน 
    1.1.3 ผู้ปกครองนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน 2,209 คน 
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการ 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางของ Krejcie and Morgan (1970:607-610) ได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างรวม 740 คน ดังตารางที่ 1 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล 
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน(คน) จ านวน (คน) 
บุคลากรในโรงเรียน 111 86 
นักเรียน 2,209 327 
ผู้ปกครอง 2,209 327 
รวม 4,592 740 

 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ 

 ในการประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ในครั้งนี้ 
ผู้รายงานได้จัดท าเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จ านวน 5 ฉบับ ดังนี้ 

 ฉบับที่ 1 แบบประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งเป็น 4 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context)   จ านวน 10 ข้อ 
ตอนที่ 2 ประเมินด้านปัจจัย (Input)    จ านวน 10 ข้อ 
ตอนที่ 3 ประเมินด้านกระบวนการ (Process)   จ านวน 15 ข้อ 
ตอนที่ 4 ประเมินด้านผลผลิต (Product)   จ านวน 42 ข้อ 

 - ด้านการบริหารงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม (12 ข้อ) 
  - ด้านการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  (15 ข้อ) 
  - ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร    ( 5 ข้อ) 
  - ด้านการจัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม  (10 ข้อ ) 

 ฉบับที่ 2 แบบประเมินกิจกรรม แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
  ส่วนที่ 1 แบบประเมินกิจกรรม จ านวน 7 กิจกรรม กิจกรรมละ10 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ  
  ส่วนที่ 2 แบบสรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
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  ฉบับที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในโรงเรียนที่มีต่อการพัฒนาอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เป็นการศึกษาความพึง
พอใจของบุคลากรในโรงเรียน 4 ด้าน จ านวน 24 ข้อ 
  - ต่อการพัฒนาอาคารสถานที่  (8 ข้อ) 
    - ต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อม    (5 ข้อ) 

 - ต่อการบริหารจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม(6 ข้อ) 
  - ต่อคุณลักษณะของนักเรียน     (5 ข้อ) 

  ฉบับที่ 4 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เป็นการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน 4 
ด้าน จ านวน 24 ข้อ  

 - ต่อการพัฒนาอาคารสถานที่   (8 ข้อ) 
 - ต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อม    (5 ข้อ) 
 - ต่อการจัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม   (5 ข้อ) 

  - ต่อการใช้ห้องปฏิบัติการ     (6 ข้อ) 
  ฉบับที่ 5 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง ที่มีต่อการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เป็นการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
4 ด้าน จ านวน 23 ข้อ 

 - ต่อการพัฒนาอาคารสถานที่    (8 ข้อ) 
 - ต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อม    (5 ข้อ) 
 - ต่อความสัมพันธ์กับชุมชนในการพัฒนา    (5 ข้อ) 
 - ต่อคุณลักษณะของนักเรียน     (5 ข้อ) 

  
3. การสร้างและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 
  ในการสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ ผู้วิจัยด าเนินการสร้างตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
   3.1 ประมวลแนวคิดและทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการ รวมทั้งรูปแบบการประเมิน
โครงการ 
   3.2 ก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการตามกรอบแนวคิด และรูปแบบการประเมินโครงการCIPP Model 
   3.3 จัดท าตารางการวิเคราะห์รูปแบบการประเมินโครงการ การประเมินกิจกรรม และการประเมินความ
พึงพอใจ 
   3.4 ออกแบบข้อค าถามตามกรอบแนวคิดและตารางการวิเคราะห ์ดังนี้ 
  3.4.1 ออกแบบข้อค าถามแบบประเมินโครงการฉบับที่ 1 โดยครอบคลุมด้านสภาพแวดล้อม 
(Context) ด้านปัจจัย (Input) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต (Product) 
  3.4.2 ออกแบบข้อค าถามแบบประเมินกิจกรรมฉบับที่ 2 ครบทั้ง 7 กิจกรรม 
  3.4.3 ออกแบบข้อค าถามแบบประเมินฉบับที่ 3 เพื่อประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ใน
โรงเรียน ตามกรอบที่ก าหนด 
  3.4.4 ออกแบบข้อค าถามแบบประเมินฉบับที่ 4 เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนตาม
กรอบที่ก าหนด 
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     3.4.5 ออกแบบข้อค าถามแบบประเมินฉบับที่ 5 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง ตาม
กรอบที่ก าหนด 
   3.5 น าข้อค าถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) จ านวน 5 ท่าน 
และน าคะแนนที่ได้มาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องโดยเทคนิค IOC (Index of Item Objective 
Congruence) โดยเลือกข้อที่มีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป  
   3.6 น าเครื่องมือที่ได้ไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยทดลองใช้กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอ
นบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นดังนี้  

  ฉบับที่ 1 แบบประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ทั้ง
ฉบับมีค่าความเชื่อมั่น = .9769 

ฉบับที่ 2 แบบประเมินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม โรงเรียนสันติ
ราษฎร์วิทยาลัย จ านวน 7 กิจกรรม ทั้งฉบับมีค่าความเชื่อมั่น = .8670 
  ฉบับที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในโรงเรียน ที่มีต่อโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ทั้งฉบับมีค่าความเชื่อมั่น = .9770 
  ฉบับที่ 4 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม 
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ทั้งฉบับ มีค่าความเชื่อมั่น = .9817 
  ฉบับที่  5 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ทั้งฉบับมีค่าความเชื่อมั่น = .9846 
4. การเก็บข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมโรงเรียนสันติ
ราษฎร์วิทยาลัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับดังนี้ 
  4.1 ผู้วิจัยประสานฝ่ายบริหารในการก าหนดวันประชุมบุคลากรในโรงเรียน เพื่อชี้แจงรายละเอียดการ
ประเมินโครงการให้ทุกคนได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ และตระหนักถึงความส าคัญของการประเมินโครงการ โดยบอก
ถึงรายละเอียดของข้ันตอน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน และกลุ่มตัวอย่างส าหรับเก็บข้อมูล คือ ข้าราชการครู และ
ครูอัตราจ้าง จ านวน 86 คน ผู้ปกครอง จ านวน 327 คน และนักเรียน จ านวน 327 คน  
   4.2 ผู้วิจัยประสานกับครูที่ปรึกษาเพื่อท าความเข้าใจกับนักเรียน แจ้งวัตถุประสงค์ในการประเมินให้
นักเรียนทราบ และให้นักเรียนตอบตามความเป็นจริง และตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน  
  4.3 โรงเรียนท าหนังสือเชิญผู้ปกครองทุกคนร่วมประชุมที่โรงเรียน จากนั้นผู้วิจัยได้ชี้แจงรายละเอียดการ
ประเมินโครงการให้ผู้ปกครองทุกคนได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ และตระหนักถึงความส าคัญของการประเมิน จากนั้น
ให้ผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษาเพื่อด าเนินการเก็บข้อมูล  
   4.4 ส าหรับผู้ปกครองที่ไม่ได้มาประชุมในครั้งแรก ผู้วิจัยประสานกับครูที่ปรึกษาด าเนินการเพื่อเก็บข้อมูล
ให้ครบ 100 % 
5. การวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ 
 ในการประเมินโครงการครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป โดยด าเนินการ ดังนี้ 
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วิเคราะห์ผลการประเมินโครงการโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบกับ เกณฑ์เฉลี่ย ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง  สอดคล้อง/ชัดเจน/เพียงพอ/ปฏิบัติ/พึงพอใจ มากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง  สอดคล้อง/ชัดเจน/เพียงพอ/ปฏิบัติ/พึงพอใจ มาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง   สอดคล้อง/ชัดเจน/เพียงพอ/ปฏิบัติ/พึงพอใจ ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง  สอดคล้อง/ชัดเจน/เพียงพอ/ปฏิบัติ/พึงพอใจ น้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง   สอดคล้อง/ชัดเจน/เพียงพอ/ปฏิบัติ/พึงพอใจ น้อยที่สุด 
 
ผลการประเมินโครงการ 

1. การประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ด้าน
ปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านปัจจัยมีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ 4.04 ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 
  
ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 

โดยใช้รูปแบบ CIPP Model  
  

 รายการประเมิน X  S.D. ระดับ 
1 ด้านสภาพแวดล้อม (Context) 4.03 .680 มาก 
2 ด้านปัจจัย (Input) 4.04 .657 มาก 
3 ด้านกระบวนการ (Process) 3.99 .467 มาก 
4 ด้านผลผลิต (Product) 4.01 .619 มาก 

 
  2. การประเมินผลผลิตด้านการด าเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

จ านวน 7 กิจกรรม พบว่าทุกกิจกรรมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยที่กิจกรรมปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาได้แก่กิจกรรมกิจกรรมพัฒนาห้องเรียนไร้พรมแดน  
 3. การประเมินผลผลิตด้านความพึงพอใจของบุคลากรในโรงเรียน สรุปได้ว่าบุคลากรมีความพึงพอใจต่อ
การพัฒนาอาคารสถานที่ การพัฒนาสภาพแวดล้อม การบริหารจัดการ และคุณลักษณะของนักเรียน อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน 
 4. การประเมินผลผลิตด้านความพึงพอใจของผู้ปกครอง สรุปได้ว่าผู้ปกครองมีความ พึงพอใจต่อการ
พัฒนาอาคารสถานที่ การพัฒนาสภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์กับชุมชน และคุณลักษณะของนักเรียน อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน 
 5. การประเมินผลผลิตด้านความพึงพอใจของนักเรียน สรุปได้ว่านักเรียนมีความ พึงพอใจต่อการพัฒนา
อาคารสถานที่ การพัฒนาสภาพแวดล้อม การจัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และการใช้ห้องปฏิบัติการ 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
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อภิปรายผล 
 การประเมินผลโครงการ ตามรูปแบบ CIPP Model ด้านสภาพแวดล้อม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 
แสดงว่า โครงการมีหลักการและเหตุผลที่มีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและความจ าเป็นในการพัฒนา
ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม มีน้ าหนักเพียงพอ และเหมาะสมที่จะด าเนินการได้ การก าหนดวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของโครงการมีความชัดเจน เหมาะสมและสอดคล้องกัน การก าหนดกิจกรรมมีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายของโครงการ ทั้งนี้เป็นเพราะโรงเรียนได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา 
และความต้องการ ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดโครงการให้สอดคล้อง
กับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และนโยบายของ
โรงเรียนด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม อีกทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนเห็นความจ าเป็นและให้การ
สนับสนุน จึงท าให้บุคลากรในโรงเรียนมีความเห็นว่า โครงการนี้มีคุณค่าและมีประโยชน์ตอ่การพัฒนาอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน สอดคล้องกับ สิริพร คุณสนอง (2554 : ออนไลน์) ท าการประเมินโครงการพัฒนา
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนเทศ พบว่า ผลการประเมินบริบท
ของโครงการตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวแทน
ผู้ปกครองนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด พบว่า อยู่ในระดับมาก ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้สอน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นตรงกันว่า
ตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหาร ครู บุคลากร คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงานในการด าเนิน
โครงการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างชัดเจน และวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนา
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มีความเหมาะสมชัดเจน  

ด้านปัจจัย มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก แสดงว่า การด าเนินโครงการนี้มีความพร้อม และพอเพียงใน
เร่ืองของบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ อาคารสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ และงบประมาณ ทั้งนี้เพราะ โรงเรียนมีบุคลากร
จ านวนพอเพียง และมีความรู้ ความสามารถในการด าเนินงานโรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากชุมชน 
บุคลากร หน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชน ในการด าเนินโครงการ ท าให้โรงเรียนสามารถจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
และสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การด าเนินกิจกรรมตามโครงการบรรลุตามเป้าหมาย
สอดคล้องกับ สายธาร แสนแก้วทอง (2554 : ออนไลน์) ได้ท าการประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนสุเหร่าทางควาย ส านักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และจาการประเมินด้านปัจจัย 
พบว่า ความพร้อมของผู้รับผิดชอบโครงการ ความพร้อมของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ความพร้อมของคณะ
กรรมการบริหารโครงการ ความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการด าเนินงาน ความพร้อมในด้าน
งบประมาณสนับสนุนโครงการหน่วยงานต้นสังกัด ความพร้อมในด้านงบประมาณสนับสนุนจากผู้บริจาค ผู้ปกครอง 
และชุมชน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  

ด้านกระบวนการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก แสดงว่า การด าเนินโครงการนี้สามารถด าเนินงานตาม
กิจกรรม และขั้นตอนที่ก าหนด อีกทั้งมีการนิเทศ ติดตาม และ ประเมินผล ท าให้โครงการมีการปฏิบัติงานได้ครบ
วงจร PDCA ทั้งนี้เป็นเพราะว่าโรงเรียนมีการก าหนดกรอบแนวคิด และจุดที่จะพัฒนาตามสภาพปัญหาเร่ืองอาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อม มีการวางแผนเพื่อการพัฒนา มีการก าหนดขั้นตอน และด าเนินกิจกรรมครบกระบวนการ
ตามที่ก าหนด มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการด าเนินโครงการ และที่เป็นส่วนส าคัญคือ บุคลากรใน
โรงเรียน ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชนมีส่วนร่วมด าเนินโครงการของโรงเรียน ซึ่งการมีส่วนร่วมเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับ
การจัดการศึกษา โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของชุมชน สอดคล้องกับ โกศล สายแก้วลาด (2549 : ออนไลน์) ได้
ประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม และบรรยากาศในโรงเรียนโชคชัยสามัคคีจากผลการประเมินด้าน
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กระบวนการ เพื่อประเมินด้านกระบวนการการบริหารทั่วไปของโรงเรียน การจัดการบริหารงานและการประเมิน
เก่ียวกับอุปสรรคและปัญหาของการด าเนินงาน ปรากฏว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน ผลการประเมิน
กิจกรรมการนิเทศติดตามมีผลคะแนนมากที่สุด รองลงมาเป็นการวางแผนที่เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม และผล
การประเมินโครงการด้านกระบวนการ พบว่า การด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนโดยเร่ิมตั้งแต่การวางแผน โดยให้
บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ก าหนดการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เก่ียวข้องทราบ น าแผนสู่การปฏิบัติโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม โดยเน้นการร่วมนิเทศ ประชุมเพื่อติดตามงานโครงการ แล้วน าผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขกิจกรรม 

ซึ่ง ศิริกาญจน์ โกสุมภ์ (2542 :14) ได้อธิบายถึงแนวคิดของการมีส่วนร่วมว่าการตัดสินใจใด ๆ ก็ตามที่
ส่งผลกระทบถึงบุคคลใดบุคคลเหล่านั้นควรเป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจนั้น โดยแนวคิดนี้การมีส่วนร่วมจะตั้งอยู่
บนพื้นฐานความคิดที่ว่าบุคคลแต่ละคนย่อมทราบดีว่าเขาต้องการอะไร เพราะฉะนั้นการที่เหตุการณ์ใดก็ตามส่งผล
กระทบถึงบุคคลใด บุคคลนั้นย่อมทราบดีว่าเขาต้องการหรือไม่ต้องการอะไร และอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง 
เพื่อความยุติธรรมบุคคลนั้นควรจะต้องมีสิทธิ์ในการก าหนดให้เหตุการณ์นั้นเป็นไปอย่างที่ เขาต้องการ เพื่อให้ผลที่
ตามมาเป็นไปตามที่เขาต้องการและก าหนดไว้ การที่จะให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง จึงต้องเกี่ยวข้องกับการ
ได้รับอ านาจที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อวิถีชีวิตเขา  

ด้านผลผลิต มีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผลผลิตด้าน
การบริหารงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่าโรงเรียนมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อก าหนดแผนงาน นโยบายด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม เป็นแนวทางในการปฏิบัติใน
การพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมทั้งในโรงเรียนและชุมชน มีแผนการก ากับดูแล นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมเป็นระยะ มีการสร้างความร่วมมือและประสานงานกับ
สถานศึกษา หรือหน่วยงานอื่น ๆ ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในโรงเรียนทุกคนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์และ
รักษาสภาพแวดล้อมในชุมชน มีการสนับสนุนเกี่ยวกับการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ทั้ง
ด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการให้ขวัญก าลังใจโดยฝ่ายบริหาร บุคลากรในโรงเรียน ทั้งครู นักเรียน และ
ลูกจ้างประจ า มีความตระหนัก และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมที่ชัดเจน 
และเป็นรูปธรรม การมอบรางวัล และยกย่องชมเชยบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม จัดให้มีการศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคคล และหน่วยงานอื่น สอดคล้องกับ 
นพดล เจนอักษร และสุวิทย์ มูลค า (2544 : 41) ที่สรปุแนวคิดว่าการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ ตามแนวทางการจัด
กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่ยั่งยืน ประกอบด้วย 1) จัดสัมมนาผู้บริหารโรงเรียน/
กรรมการสถานศึกษา เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ ให้สอดคล้องกับแนวทางอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 2) จัดให้ผู้บริหารโรงเรียน/กรรมการสถานศึกษา ครู ศึกษาดูงานโรงเรียนในโครงการรุ่งอรุณที่เป็น
โรงเรียนต้นแบบ หรือโรงเรียนอื่น ๆ ที่ด าเนินการด้านใดด้านหนึ่งประสบความส าเร็จ 3) จัดให้ผู้บริหารโรงเรียน/
กรรมการสถานศึกษา ครู ศึกษาดูงานหน่วยงานต่าง ๆ ที่ประสบความส าเร็จในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
4) จัดสัมมนาการท าแผนร่วมกันระหว่างผู้บริหารและกรรมการสถานศึกษาเพื่อสร้างแผนพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบที่
ครอบคลุมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดลอ้ม 5) จัดสัมมนาสรุปงานประจ าภาคเรียน/ประจ าปีระหว่างผู้บริหารกับ
กรรมการสถานศึกษา เพื่อสรุปความก้าวหน้าของแผนโดยเฉพาะแผนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 6) เชิญ
องค์กรของรัฐ องค์กรเอกชน องค์กรที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลที่เป็นองค์กรด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมาให้
ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และท ากิจกรรมร่วมกับโรงเรียน 7) จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง
โรงเรียนรุ่งอรุณระดับจังหวัดและระดับภาค เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความส าเร็จ 8) คัดเลือกให้รางวัล
ผู้บริหาร/กรรมการสถานศึกษาดีเด่น ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 9) จัดสวัสดิการส่งเสริมขวัญก าลังใจ
ผู้บริหาร/กรรมการสถานศึกษาด้วยรูปแบบต่าง ๆ 
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ข้อเสนอแนะในการประเมินครั้งต่อไป 
1. ควรมีการประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมโดยใช้แนวคิดและรูปแบบการ

ประเมินอื่น ๆ เช่น รูปแบบการประเมินของราฟท์ ดับบลิวไทเลอร์ เป็นต้น 
2. ควรศึกษาเก่ียวกับการบริหารการมีส่วนร่วมที่มีต่อการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ

การเรียนรู้ของนักเรียน 
3. ควรมีการศึกษาผลกระทบจากโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม เพื่อหาแนวทาง

ป้องกัน ปรับปรุง และพัฒนาโครงการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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สภาพและปัญหาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 
State and Problems of the Academic Leadership of Ban Nong Phai School Administrators 
under the Office of Nakhon Pathom Primary Educational Service Area 2 
 
ผู้วิจัย ดร.นภาภรณ์  ธัญญา  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  แพรวพนิต 
 สาขาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และ (2) เปรียบเทียบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ตามความคิดเห็นของ
ครูผู้สอนในโรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จ าแนกตาม
ประเภทของโรงเรียนและประสบการณ์ในการท างาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นครูผู้สอนในโรงเรียนบา้นหนองไผ่ จ านวน 
205 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มี 2 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม และตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เกี่ยวกับภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองไผ่ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที วิเคราะห์ความแปรปรวน และการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 
 ผลการวิจัย พบว่า (1) ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนของโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด และ (2) เปรียบเทียบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ จ าแนกตามประเภท
ของโรงเรียนและประสบการณ์ในการท างาน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ค าส าคัญ : สภาพและปัญหาภาวะผู้น าทางวิชาการ 
 
ABSTRACT 

The purposes of this research were to study State and Problems of academic 
leadership of Ban Nong Phai School administrators under the Office of Nakhon Pathom 
Primary Educational Service Area 2 and to compare administrators’ academic leadership as 
perceived by teachers of Ban Nong Phai School according to school categories and working 
experience. The sample population of this study were 205 teachers of Ban Nong Phai 
School and the research instrument was a questionnaire consisting of 2 parts: part 1 for 
information on subjects’ status and part 2 was 5 – rating scale questionnaire on the 
academic leadership of administrators in schools under the Office of Ban Nong Phai 
School. The statistics used for analyzing the data were percentage, mean, standard 
deviation, one way analysis of variance and Scheffe’s technique. The research results were 
as follows: (1) The overall academic leadership of the school administrators as perceived by 
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teachers in school under the Office of Ban Nong Phai School was at a highest level. And (2) 
comparing overall academic leadership of administrators as perceived by teachers 
according to their school categories and working experience were significantly different at 
the .01 level. 

 
Key Word(s) : State and Problems of the Academic Leadership 
 
บทน า  

โครงการวิจัยเร่ือง การสังเคราะห์งานวิจัยว่าด้วยปัญหาและข้อเสนอแนะในกระบวนการจัดการศึกษาไทย: 
ประเด็นปัญหาคุณภาพการศึกษา (2535-2558) (2558) ของ ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน และคณะ สนับสนุนโดย 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พยายามค้นหาค าตอบว่าเกิดปัญหาอะไรกับระบบการศึกษาไทยใน
ภาพรวม โดยสังเคราะห์งานวิจัยด้านการศึกษาตั้งแต่ปี 2535-2558 กว่า 7,410 เรื่อง งานวิจัยชิ้นนี้ชี้ว่าปัญหาใหญ่
ของระบบการศึกษาไทยคือ “ปัญหาการบริหารการศึกษา” หลังการปฏิรูปการศึกษาผ่านพ้นไปร่วมสองทศวรรษ 
ผลลัพธ์ของการปฏิรูปการศึกษายังไม่เป็นไปตามคาดหวัง ดูได้จากผลสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ในปี 2553 2554 และ 2555 ในรายวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ นักเรียนส่วนใหญ่สอบตกทั้ง
สามวิชา (ท าคะแนนได้ไม่เกิน 50 คะแนน) หลายคนอาจตั้งสมมติฐานว่าที่การปฏิรูปการศึกษายังไม่ประสบ
ผลส าเร็จก็เพราะว่างบประมาณด้านการศึกษายังไม่มากพอ จนไม่สามารถใช้ขับเคลื่อนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ 
แต่เมื่อพิจารณาจากจ านวนงบประมาณการศึกษา พบว่างบประมาณการศึกษาได้เพิ่มข้ึนทุกปอีย่างต่อเนื่อง โดยในปี 
2556 2557 และ 2558 ประเทศไทยใช้งบประมาณการศึกษาไปทั้งสิ้น 493,892 ล้านบาท 518,519 ล้านบาท และ 
531,045 ล้านบาท ตามล าดับ ดังนั้น ปัญหาจึงไม่ใช่เรื่องการขาดแคลนทรัพยากรแต่อย่างใด  งานวิจัยได้ชี้ใน
เบื้องต้นว่าสาเหตุหลักของปัญหาการบริหารการศึกษาคือ การกระจายอ านาจการบริหารการศึกษาไปยัง
สถานศึกษาตามพื้นที่ต่างๆ ไม่เพียงพอ สามารถอธิบายตามมิติต่างๆ ได้ดังนี้ 

1. การบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา อิงส่วนกลางเป็นหลักการบริหารการศึกษาไม่ได้มีการกระจาย
อ านาจเกิดขึ้นอย่างแท้จริง สะท้อนได้จากหลักสูตรการศึกษาที่โรงเรียนรัฐทุกแห่งต้องใช้ ต้องอิงกับสูตรแกนกลางที่
ถูกควบคุมจากส่วนกลาง โดยหลักสูตรดังกล่าวไม่มีความยืดหยุ่นต่อท้องถิ่น เช่น หลักสูตรแกนกลางจะบังคับให้
โรงเรียนเน้นสอนภาษาไทย ซึ่งไม่สอดคล้องกับบางพื้นที่ที่มีผู้ใช้ภาษาอื่นจ านวนมาก อย่างในกรณีการสอนของ
โรงเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือพื้นที่ภาคเหนือ โรงเรียนจะถูกก าหนดให้สอนภาษาไทยภาคกลางแก่
นักเรียน ทั้งที่ในชีวิตประจ าวันนักเรียนจะใช้ภาษาถิ่นในการติดต่อสื่อสาร เช่น ภาษามลายู หรือภาษาก าเมือง เป็นต้น 

2. การแก้ปัญหาทางการศึกษาแบบหน่วยงานส่วนกลาง ยิ่งแก้ ยิ่งขยาย ยิ่งแย่  เนื่องจากหน่วยงานด้าน
การศึกษาส่วนกลางยังยึดติดวิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิม นั่นคือ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น หน่วยงานกลางจะท างานโดย
อาศัยหน่วยย่อยที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ผ่านการบังคับบัญชาผ่านเขตพื้นที่การศึกษา แต่หากพื้นที่การศึกษาใด
ไม่มีหน่วยงานย่อยตั้งอยู่ หน่วยงานกลางก็จะแก้ไขปัญหาด้วยการตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่เพื่อจัดการปัญหา เช่นแต่เดิม
เขตพื้นที่การศึกษาไม่มีการแบ่งการดูแลระหว่างระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาอย่างชัดเจน ต่อมาเมื่อ
ภาระงานที่เกี่ยวข้องกับแต่ละระดับชั้นการศึกษามีมากขึ้นจนเริ่มสร้างปัญหา กระทรวงศึกษาธิการจึงได้แบ่งส่วน
ราชการให้แต่ละเขตพื้นที่การศึกษาแยกการก ากับดูแลระหว่างระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาอย่าง
เด็ดขาด จึงท าให้เกิดการขยายตัวของหน่วยงานภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามากขึ้น ด้วยลักษณะการ
ท างานเช่นนี้ องคาพยพของหน่วยงานกลางจึงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะลดลงได้ยาก เพราะ
การเพิ่มขึ้นของหน่วยงานย่อยและภาระงานหมายถึงหน่วยงานกลางเหล่านี้จะได้งบประมาณและอ านาจมากขึ้น 
การกระจายอ านาจให้สถานศึกษาในพื้นที่จึงยังไม่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง 
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3. การบริหารบุคลากรระดับพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ได้คนไม่ตรงเป้าตรงเวลา  ปัจจุบัน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของครูและ
บุคลากรการศึกษาทั่วประเทศ โดยมีคณะอนุกรรมการดูแลรับผิดชอบในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อสถานศึกษา
ภาครัฐต้องการบุคลากรการศึกษาเพิ่มเติม สถานศึกษาไม่สามารถจัดการได้เอง จ าเป็นต้องส่งเรื่องไปยังเขตพื้นที่
การศึกษาของตนเพื่อพิจารณาจัดสรรบุคลากร ซึ่งใช้ระยะเวลาและขั้นตอนยาวนานมาก เพราะต้องขึ้นอยู่กับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือความร่วมมือของเขตพื้นที่การศึกษาข้างเคียง บางกรณีสถานศึกษาต้องใช้
เวลาร่วมปีกว่าจะได้ก าลังคนตามที่ต้องการ กลไกดังกล่าวท าให้สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาไม่สามารถ
บริหารบุคลากรได้อย่างคล่องแคล่วเท่าทันต่อการแก้ไขปัญหา 

4. การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา ได้ใช้ไม่ทันการณ์สถานศึกษาส่วนมากเป็นโรงเรียนที่สังกัด
ภาครัฐ สถานศึกษาจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการตรวจสอบการใช้เงินจากหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการและ
หน่วยงานภายนอกเช่นส านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ รวมถึงไม่สามารถขอรับงบประมาณแบบเหมาจ่ายรวมได้ ด้วย
เหตุนี้ การบริหารเงินของสถานศึกษาภาครัฐจึงขาดความยืดหยุ่นเหมือนหน่วยงานอื่นในระบบราชการ กว่าจะได้
ด าเนินการแต่ละโครงการ ต้องรอการจัดสรรงบประมาณกันข้ามปี หรือต้องใช้จ่ายเงินตามโครงการที่ส่วนกลาง
ก าหนดมาเสียก่อน การใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาหรือตามความต้องการเฉพาะเรื่องจึงเกิดขึ้นช้า และไม่ตอบโจทย์
ผู้เรียนในแต่ละบริบทพื้นที่ 

5. ความไม่พร้อมของบุคลากรทางการศึกษาทั่วไป หวาดกลัวการบริหารการศึกษารูปแบบใหม่  ความ
พยายามหนึ่งส าหรับการปฏิรูปเพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการบริหารการศึกษาที่ผ่านมาคือ การแปลงสถานศึกษาซึ่ง
มีสภาพเป็นระบบราชการให้กลายเป็นองค์กรแบบมหาชนหรือแบบนิติบุคคล เพื่อให้สถานศึกษาสามารถมีความ
คล่องตัวในการบริหารบุคคล งบประมาณ และหลักสูตรได้เอง โดยไม่ต้องใช้กลไกส่วนกลางในการจัดการ 

อย่างไรก็ดี แนวทางดังกล่าวท าให้บุคลากรการศึกษาซึ่งแต่เดิมสังกัดภาครัฐส่วนกลางต้องถูกโอนไปอยู่
ภายใต้การควบคุมของสถานศึกษาโดยตรง นั่นเท่ากับว่าข้าราชการครูจะถูกเปลี่ยนแปลงเป็นพนักงานของรัฐหรือครู
อัตราจ้าง มองในแง่นี้ พนักงานของรัฐหรืออัตราจ้างมีความมั่นคงต่ ากว่าข้าราชการอยู่มาก ประกอบกับตลอดหลาย
ปีที่ผ่านมา เงินเดือนของข้าราชการครูมีการเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ท าให้ครูที่มีอายุงานและมีวิทยฐานะมาก ไม่
อยากลดสถานะตัวเอง จึงยังต่อต้านวิธีการบริการการศึกษาแบบนี้อยู่ 

นอกจากนี้ เหตุที่ครูเหล่านี้ยังต่อต้านเพราะเห็นว่าหากให้สถานศึกษาแปลงสภาพมาบริหารจัดการตัวเอง 
ผู้อ านวยการสถานศึกษาจะใช้อ านาจอย่างไม่เป็นธรรม เนื่องจากคณะกรรมการสถานศึกษาปัจจุบันมีความอ่อนแอ 
ไม่สามารถก าหนดนโยบายหรือคานอ านาจผู้บริหารได้จริง 

6. ความไม่พร้อมของผู้บริหารการศึกษา หายบ่อย ด้อยวิชาการ ในบริบทของโรงเรียนขนาดเล็ก ผู้บริหาร
มักไม่มีความเป็นผู้น าทางวิชาการ ไม่สนใจปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย หรือไม่ส่งเสริมการพัฒนาด้านวิชาการ 
รวมถึงผู้บริหารมักไม่ปรากฏตัวในโรงเรียน เพราะมักอ้างว่าจะต้องออกไปข้างนอกเพื่อวิ่งเต้นหาทรัพยากรจาก
ภายนอกมาสนับสนุนโรงเรียนอยู่เสมอ เพื่อให้เพียงพอกับความขาดแคลนที่สถานศึกษาเผชิญ เนื่องมาจากโรงเรียน
มีนักเรียนน้อย เงินสนับสนุนต่อหัวที่รัฐจัดสรรให้จึงมีน้อย ไม่เพียงพอส าหรับการบริหารจัดการ 

7. ความไม่พร้อมของครูท้องถิ่น ขาดแคลนครูคุณภาพในส่วนการบริหารโรงเรียนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก็มีปัญหาเช่นกัน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีงบประมาณที่มากพอสนับสนุนโรงเรียนให้
ด าเนินการจนเป็นที่นิยมของคนในพื้นที่ แต่ก็ต้องยอมรับว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดแคลนบุคลากรทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพทางวิชาการเพื่อน ามาจัดการเรียนการสอนจ านวนมาก ประกอบกับบุคลากรด้านการศึกษาที่มี
อยู่เดิมก็มีทักษะทางวิชาการไม่สูงมากนัก เช่น ครูยังไม่มีความแม่นย าในเนื้อหาวิชาที่ตัวเองสอน ส่วนหนึ่งเพราะครู
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ท้องถิ่นจ านวนมากต้องรับผิดชอบการสอนหลายวิชา เนื่องจากความขาดแคลน ท าให้ครูจ าเป็นต้องสอนในรายวิชา
ที่ตัวเองไม่ได้มีความช านาญมาโดยตรง  
 ด้วยเหตุนี้จึงสนใจที่จะศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ทั้งนี้ได้ศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชของประเสริฐ  เนียมแก้ว (2554) และงานวิจัยหรือ
บทความวิจัยของอีกหลายท่านมาเป็นแนวทางในการด าเนินงานวิจัยในครั้งนี้ด้วย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน  

2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน ซึ่งจ าแนกตามประเภทของโรงเรียนและ
ประสบการณ์ในการท างานของครูเป็นรายบุคคล 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตด้านประชากร 
 ผู้บริหาร และครูผู้สอนในโรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวนทั้งสิ้น 205 คน 
กลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จ านวน 205 คน ก าหนดขนาดโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน 
(Krejcie & Morgan) จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา จากวิธีการสุ่มด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น 
(Stratified Random Sampling) โดยใช้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย            
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที วิเคราะห์ความแปรปรวน และการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 
ขอบเขตด้านเนื้อหา  

เนื้อหาที่วิจัย ประกอบด้วย ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ซึ่งจ าแนกตาม
ประเภทของโรงเรียนและประสบการณ์ในการท างานของครูเป็นรายบุคคล 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ  
  การบริหารโรงเรียน หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารสถานศึกษาใช้อ านาจหน้าที่ที่มีอยู่จัดการให้เกิด
กิจกรรมทางการศึกษาแก่นักเรียนในสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ในระบบและกระบวนการบริหารสถานศึกษา โดยเน้นการ
กระจายอ านาจ การมีส่วนร่วมการบริหารตนเอง และการตรวจสอบและถ่วงดุลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ที่สามารถจัดการศึกษาได้ด้วยตนเอง ตามหลักการ
บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย หลักการกระจายอ านาจ หลักการมีส่วนร่วม หลักการคืนอ านาจจัดการศึกษาให้
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ประชาชน หลักการบริหารตนเอง หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล ในการบริหารงานด้านวิชาการ ด้านการบริหาร
บุคคล ด้านงบประมาณ และด้านการบริหารงานทั่วไป  
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 หมายถึง หน่วยงานทางการศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ก ากับดูแล ประสานส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครปฐม  
 หลักการกระจายอ านาจ หมายถึง การกระจายอ านาจในการบริหารจัดการศึกษาจากส่วนกลางไปยังเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง ให้สถานศึกษามีอิสระ มีความคล่องตัว มีอ านาจในการตัดสินใจบริหารงาน
ด้านวิชาการ ด้านบริหารงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป 
 หลักการคืนอ านาจการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชน หมายถึง การจัดตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ให้ความส าคัญแก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้
ความส าคัญต่อบทบาท ภาระหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบ และข้อบังคับกระทรวงศึกษาธิการ 
 หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ทุกฝ่ายได้ร่วมวางแผน 
ร่วมปฏิบัติงาน ร่วมกันประเมินผล ปรับปรุงพัฒนางาน ร่วมตัดสินใจ และร่วมกันยินดีในผลที่เกิดจากการบริหาร
ของสถานศึกษา  
 หลักการบริหารด้วยตนเอง หมายถึง การจัดระบบและกระบวนการบริหารจัดการให้มีความคล่องตัว
ตามศักยภาพของสถานศึกษา สามารถตัดสินใจในการบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจของสถานศึกษาด้านวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ พัฒนาไปสู่องค์กรการเรียนรู้ 
พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาบุคคล และพัฒนาทีมงาน ส่งผลให้ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องเกิดความพึงพอใจ   

ผู้บริหารโรงเรียนหนองไผ่ หมายถึง ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรักษาการ ในต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียนหนองไผ่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  

ครูผู้สอนโรงเรียนหนองไผ่ หมายถึง ครูผู้ช่วย ครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนหนองไผ่ สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ คือ ครูผู้สอนในโรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 จ าแนกเป็นครูผู้สอนโรงเรียนประถมศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน และได้สุ่มมา
เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรและตารางของเครจซี่และมอร์แกนได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอนจ านวน 205 คน 
การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการแบบแบ่งชั้นโดยใช้เขตอ าเภอในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 ในทุกระดับชั้น แล้วสุ่มตัวอย่างของครโูรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยวิธีจับฉลาก  
 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่ามี 5 ระดับ โดยแบ่งเป็น 3 ตอน คือตอนที่ 1 
เป็นข้อมูลพื้นฐานของครูผู้สอน ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ประกอบด้วย 6 ด้าน จ านวน 100 ข้อ และตอนที่ 3 เป็นความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาวะ
ผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ .98 
 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามไปให้ครูผู้สอนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างให้เวลาในการตอบ
แบบสอบถามและส่งแบบสอบถามคืนภายใน 3 สัปดาห์ทางไปรษณีย์ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2560 ถึงเดือน
มถิุนายน 2560 เก็บข้อมูลและส่งแบบสอบถามไปยังโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จากครูจ านวน 205 คน แต่
ละโรงเรียนใช้แบบสอบถามทั้งหมด 3 ชุด รวมแบบสอบถามทั้งหมด 205 ชุด พร้อมก าหนดวันเวลาส่งแบบสอบถาม
คืนทางไปรษณีย์ภายใน 3 สัปดาห์ ได้รับแบบสอบถามคืน จ านวน 185 ชุด คิดเป็นร้อยละ 92.50 
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 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปสถิติ SPSS คือ (1) วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบ
แบบสอบถามตอนที่ 1 เป็นข้อมูลพื้นฐานของครูผู้สอนโดยใช้วิธีแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ (2) วิเคราะห์ข้อมูลที่
ได้จากการตอบแบบสอบถามตอนที่ 2 ซึ่งสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โดยใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ (3) วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับ
พฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองไผ่ โดยใช้ค่าสถิติทดสอบค่าที (t–test) และ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One –Way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ตามประสบการณ์ในการท างานเมื่อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจะทดสอบราย
คู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 1. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมณฑา 
วิญญูโสภิต (2547) ศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการบริหารหลักสูตรและด้านการวัดผลและประเมินผล
การเรียนอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (4.70±0.32) รองลงมาคือ ด้านการนิเทศการสอน (4.69±0.32) ส่วนด้าน
การพัฒนาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (4.54±0.32)  
  1.1 ด้านการบริหารหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (4.70±.32) ซึ่งสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยได้มีการ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานถึง 2 ครั้ง คือ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 และ
เปลี่ยนแปลงมาเป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด (4.82±0.39) คือ ผู้บริหารมีการประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรแก่
ครูข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (4.64±0.49) คือ ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการจัดท าคู่มือครูเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรของ
สถานศึกษา  
  1.2 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (4.62±0.32)  
ซึ่งสอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กล่าวถึง บทบาทของผู้บริหารที่ เกี่ยวข้องกับการ
เรียนการสอน และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุด (4.73±0.44) คือ ผู้บริหารและครูมีการประชุม
ร่วมกัน ในการวางแผนเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (4.45±0.57) คือผู้บริหารสนับสนุนให้
มีการจัดรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมตามโครงสร้างหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัด  
  1.3 ด้านการพัฒนาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (4.54±0.32) 
ซึ่งสอดคล้องกับทัศนะของBurn (1978) อ้างถึงใน (สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2549) อธิบายว่าผู้บริหารท าหน้าที่จัดหา 
ประสานงาน และกระจายทรัพยากรมนุษย์และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับองค์การ และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (4.72±0.45) คือ ผู้บริหารด าเนินการจัดหา/จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้แก่ครูเพื่อ
จัดท าสื่อการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (4.18±0.72) คือผู้บริหารสนับสนุนให้มีการท า
สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
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  1.4 ด้านการวัดผลและประเมินผลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (4.70±0.30) สอดคล้องกับ
งานวิจัยของวิรุฬห์จิต ใบลี (2547) ศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1-2 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (4.74±0.44) คือ ผู้บริหารสนับสนุนให้มีเครื่องมือส าหรับใช้
ในการวัดผล และประเมินผลครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/ทุกชั้น มีการวัดผลและประเมินผลนักเรียนที่หลากหลาย 
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (4.66±0.48) คือ ผู้บริหารสนับสนุนให้มีการจัดท าคลังข้อสอบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของ
ทุกชั้น  
   1.5 ด้านการนิเทศการสอนโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (4.69±0.32) สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ประยูร อาคม (2548) ซึ่งศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายอ าเภอ
สังคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
(4.78±0.42) คือผู้บริหารมีการเยี่ยมชั้นเรียนเพื่อรับทราบปัญหาในการเรียนการสอน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
(4.57±0.57) คือ ผู้บริหารนิเทศภายใน เพื่อช่วยเหลือครูเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน  
   1.6 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ ศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (4.56±0.39) 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Duke (1999) อ้างถึงใน (สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2549) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (4.65±0.48) คือ ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูทุกคนน าผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (4.40±0.55) คือ ผู้บริหารด าเนินการจัดหาคู่มือและให้ค าแนะน าในการท า
วิจัยแก่ครูและการเชิญวิทยากรมาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนแก่ครู  
 2. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จ าแนกตามประเภทโรงเรียน พบว่า โดยภาพรวมโรงเรียนประถมศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (4.62±0.23) สอดคล้องกับบทความทางวิชาการของประเสริฐ เนียมแก้ว (2555) ศึกษาภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช และสอดคล้องกับ
รายงานของวานิสินธุ์ ผาลา และคณะ (2554) ศึกษาการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 
สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านบริหารหลักสูตร           
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (4.69±0.30) รองลงมาด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียน (4.68±0.30) และด้านการพัฒนา
สื่ออปุกรณ์การเรียนการสอนกับด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (4.54±0.32) 
 ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (4.75±0.24)         
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดโดยด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
(4.89±0.32) รองลงมาด้านการนิเทศการสอน (4.88±0.26) และด้านการพัฒนาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน        
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (4.53±0.35) 
 จากการเปรียบเทียบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จ าแนกตามประเภทโรงเรียน พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่าด้านบริหารหลักสูตร ด้านการนิเทศการสอน และด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ด้านการพัฒนากระบวน การเรียนการสอน มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 ส่วนด้านการพัฒนาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนและด้านการวัดผลและประเมินผล
การเรียนไม่แตกต่างกัน 
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 3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับรายงานของกฤติยา ใจหลัก และคณะ (2551) ศึกษาภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พังงา เมือ่พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผลการ
เรียน ด้านการนิเทศการสอน และด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ส่วนด้านการบริหารหลักสูตร และด้านการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนไม่แตกต่างกัน 
 จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ตามความเห็นของครู ผู้สอนจ าแนกตามประสบการณ์ใน
การท างานโดยภาพรวม พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 2 คู่ ได้แก่ ประสบการณ์ใน
การท างานน้อยกว่า 5 ปีกับตั้งแต่ 5–10 ปี และประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 5 ปีกับมากกว่า 10 ปี ส่วน
ประสบการณ์ในการท างานตั้งแต่ 5–10 ปี กับมากกว่า 10 ปีนั้น ไม่แตกต่างกัน 
 4. เปรียบเทียบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จ าแนกตามประเภทโรงเรียนและประสบการณ์ในการท างาน พบว่า 
  4.1 ภาวะผู้น าทางวิชาการตามความคิดเห็นของครูผู้สอนจ าแนกตามประเภทของโรงเรียน
โดยรวมพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านการบริหารหลักสูตร 
ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียน ด้านการนิเทศการสอนและด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และด้านการ
พัฒนาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ไม่แตกต่างกัน  
  4.2 ภาวะผู้น าทางวิชาการตามความคิดเห็นของครูผู้สอนจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน
โดยภาพรวม พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการพัฒนาสื่อ
อุปกรณ์การเรียนการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียน ด้านการนิเทศการสอนและด้านการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านการบริหารหลักสูตรและด้าน
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรก าหนดภาวะผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นยุทธศาสตร์และนโยบายที่ส าคัญในการพัฒนาการศึกษาของชาติควรใช้ผลการวิจัยเป็น
แนวทางในการปรับปรุงและถือเป็นนโยบายส าคัญระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งที่ให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาตระหนักและเห็นความส าคัญกระบวน การพัฒนาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนในสถานศึกษาและ
เชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติส าหรับพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งใหม่และหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษา 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนให้มีการจัดท าสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และ
ควรสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาสื่อและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เพี่อให้กระบวนการ
เรียนรู้ก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเพื่อให้ครูผู้สอนได้พัฒนาตนด้วยการพัฒนาสื่อที่แปลกใหม่
เป็นที่น่าสนใจแก่ผู้เรียน 

196



 

3. ผู้บริหารสถานศึกษา ควรสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายภายนอกสถานศึกษา เพื่อเป็นแหล่งการ
เรียนรู้และแหล่งทรัพยากร รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ส าคัญด้วย 
 4. สถานศึกษาโดยผู้บริหารสถานศึกษา ควรก าหนดการพัฒนาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนเป็นนโยบาย
ส าคัญในการบริหารจัดการศึกษา และที่ส าคัญผู้บริหารสถานศึกษาต้องด าเนินการพัฒนาสื่ออุปกรณ์การเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่อง และต้องให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจกระบวนการพัฒนาสื่ออุปกรณ์การ
เรียนการสอน และสามารถพัฒนาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาควรมีการพัฒนา
สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างจริงจังทุกภาคเรียนโดยจัดท าทะเบียนคุมการพัฒนาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน
อย่างชัดเจน 
 5. ผู้บริหารควรสนับสนุนให้มีการจัดรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมตามโครงสร้างหลักสูตรเพื่อให้นักเรียน
เลือกเรียนได้ตามความถนัด ซึ่งที่ผ่านมานั้นจะเห็นว่าสถานศึกษาหลายแห่งยังขาดการสนับสนุนให้จัดรายวิชา
พื้นฐานและเพิ่มเติมตามโครงสร้างหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนเลือกเรียนได้ตามความถนัด และสถานศึกษาไม่สามารถ
อธิบายได้ว่าในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน สถานศึกษามีสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขด้านใดบ้าง 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาจากโรงเรียนที่มีผลงานปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ เช่น โรงเรียนดีประจ าต าบล หรือโรงเรียนในฝัน เพื่อพัฒนางานวิชาการ และหารูปแบบนวัตกรรม
ใหม่ส าหรับการบริหารจัดการงานวิชาการ ให้มีคุณภาพ 
 2. งานวิจัยนี้ได้ก าหนดตัวแปรการศึกษาตามแนวคิด ทฤษฎีที่ก าหนดไว้เท่านั้น ควรมีการวิจัยโดยใช้
แนวคิด ทฤษฎีอ่ืนซึ่งอาจมีตัวแปรที่แตกต่างไป เพื่อจะได้ข้อมูลในมิติอื่นที่เป็นปัจจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประชากร ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จ านวน 685 คน ทั้งนี้ ได้ใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan) ในการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 248 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถาม 
เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ทดสอบสมมุติฐานของการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) แบบขั้นตอน (Stepwise)  
ผลการวิจัยพบว่า  

1) การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
เป็นไปตามสมมุติฐาน 

2) ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะ
องค์การ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านบุคลากรและปัจจัยด้านนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ ส่วนปัจจัย
ที่ไม่มีผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คือ ปัจจัยด้านขนาดสถานศึกษา เป็นไปตาม
สมมุติฐาน 
 
ค าส าคัญ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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Abstract 
 A study of factors affecting the operation of quality assurance in educational 
institutions Under the Office of Samut Songkhram Educational Service Area. The purpose 
is as follows. 1) To study the quality assurance activities within the educational institutions 
and 2) To study the factors affecting the quality assurance activities within the educational 
institutions. There were 685 teachers in Samut Songkhram Primary Education Office. The 
instrument used in this study was a questionnaire to study the factors affecting the quality 
assurance activities within the educational institution. Statistics for Frequency, Percentage, 
Mean, Standard Deviation, and Hypothesis Testing of Factors Affecting Quality Assurance 
in the Institution. By analyzing multiple regression (Stepwise) 
The research found that 
 1) Quality assurance within the institution. The overall and individual aspects were 
at a high level all sides follow the hypothesis. 
 2) Factors affecting the operation of quality assurance in educational institutions 
include : Organization style Environmental factors Personnel Factors and Policy, 
Management and Implementation Factors The factors that did not affect the quality assurance 
in the educational institution were the size of educational institution follow the hypothesis. 
 
Keywords : the factors affecting the operation the quality assurance in educational  

institutions. 
 
บทน า 
 ปัจจุบันโลกมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นยุคโลกาภิวัฒน์ ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ละประเทศจึงจ าเป็นที่ต้องเรียนรู้ ที่จะปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นอยู่ตลอดเวลา และเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายจากกระแสโลก โดยปัจจัยส าคัญที่จะเผชิญการ
เปลี่ยนแปลง และความท้าทายดังกล่าวได้แก่ คุณภาพของคน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ จึงเป็น
เรื่องที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยจะต้องเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อท าให้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวคน ได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มที่ ท าให้รู้จักคิดวิเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถ
ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักพึ่งตนเองและสามารถด ารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2543 : 1)  

 ส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษารอบแรกเสร็จสิ้น ในปี พ.ศ. 2548 และได้สรุปผลการวิเคราะห์ผล
การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (รอบสอง พ.ศ. 2549 - 2552) จ านวน 
30,010 แห่ง พบว่าโดยภาพรวมของสถานศึกษาที่ได้มาตรฐาน (ระดับดี) ร้อยละ 35 และไม่ได้มาตรฐาน              
(ระดับพอใช้และปรับปรุง) ร้อยละ 65 (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. 2549 : 1)           
จากผลสรุปดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการประกันคุณภาพการศึกษายังไม่ประสบความส าเร็จ 
  จากสภาพการดังกล่าว การจัดการศึกษาของไทยก าลังเผชิญปัญหาที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ คุณภาพ
การศึกษา ซึ่งท าให้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการกระตุ้นให้เกิดการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น โดยมีการ
ก าหนดเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาไว้อย่างชัดเจนในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ใน หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ประกอบด้วย ระบบ
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ประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัด
ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัด หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ
เพื่อรองรับการประเมินภายนอก (ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. 2545 : 19)  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม มี โรงเรียนจ านวน 51 โรงเรียน จากผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  สถานศึกษาใน 
พบว่า โรงเรียนผ่านการประเมินภายนอกรอบสามอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 41 โรงเรียน ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดี จ านวน 7 โรงเรียน และเป็นที่น่าห่วงว่ามีโรงเรียน ที่ต้องปรับปรุง จ านวน 3โรงเรียน ซึ่งในการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพนั้น ทุกโรงเรียนที่สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จะต้องได้รับการ
ประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ทุกโรงเรียน ผลการประเมินได้สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการศึกษา ของแต่ละ
โรงเรียนที่มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ยังไม่ได้มาตรฐาน จ าเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับปรุง
ต่อไป ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษาค้นคว้า จึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เพื่อให้ทราบว่ามีปัจจัยใดบ้าง ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
และน าผลการศึกษาค้นคว้าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1. เพื่อศึกษาการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา  
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา  

ข้อค าถามการศึกษา 
ในการหาค าตอบจากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดข้อค าถามส าหรับการศึกษาไว้ดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษาการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดับใด 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา        
เป็นอย่างไร 
สมมติฐานการศึกษา 
เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบข้อค าถามของการศึกษา ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานของการวิจัยไว้ดังนี้  
 1. การศึกษาการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง 
 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา เป็นพหุปัจจัย 
ขอบเขตของการศึกษา 

 1. ขอบเขตด้านประชากร ประชากร ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จ านวน 685 คน ทั้งนี้ ได้ใช้ตารางของ
เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย Simple landom Samping ในการก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 248 คน 

 2. ขอบเขตของเนื้อหา ได้แก ่2.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
1) ปัจจัยด้านลักษณะองค์การ 2) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 3) ปัจจัยด้านบุคลากร 4) ปัจจัยด้านนโยบายการ
บริหารและการปฏิบัติ 5) ปัจจัยด้านขนาดโรงเรียน 2.2 แนวทางการด าเนินงาน ตามระบบการประกันคุณภาพ
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การศึกษาภายในสถานศึกษา 1) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 2) การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 3) การ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4) การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพการศึกษา 6) การประเมินคุณภาพการศึกษา 7) การรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 8) การผดุง
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ( ที่มา : ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. 2546 : 15)  
 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

 ตัวแปรอิสระ ได้แก ่1. ปัจจัยด้านลักษณะองค์การ 2. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 3. ปัจจัยด้านบุคลากร 4. 
ปัจจัยด้านนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ 5. ปัจจัยด้านขนาดโรงเรียน    

 ตัวแปรตาม ได้แก่ การด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ประกอบด้วย ภาระงานที่สถานศึกษาต้องด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบโดยศึกษา ดังนี้ 1. การจัดระบบบริหาร
และสารสนเทศ 2. การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 3. การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4. การด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 6. การประเมินคุณภาพ
การศึกษา 7. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 8. การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าคร้ังนี้ เป็นแบบสอบถามโดยโครงสร้างของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 
ตอน ดังต่อไปนี้ 

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในเรื่อง เพศ อายุ  ระดับ
การศึกษา ต าแหน่งงานที่ปฏิบัติและขนาดสถานศึกษา มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check list) 
การสร้างและประเมินคุณภาพของเคร่ืองมือ  

- ศึกษาเอกสาร บทความ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
- ก าหนดกรอบ แนวคิด และเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
- สร้างแบบสอบถาม  
- น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีการดังนี้ 

  การทดสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ด้วยการน าแบบทดสอบไปให้
อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มีความถูกต้องของภาษา ความตรง และครอบคลุมเนื้อหา 
  การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้ (Try out) กับบุคลากรในสถานศึกษา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้วมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)  

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประกอบด้วย การจัดระบบ
บริหารและสารสนเทศ การพัฒนามาตรฐานการศึกษา การจัดท าแผน พัฒนาคุณภาพการศึกษา การด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษา การรายงาน
คุณภาพการศึกษาประจ าปี และการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า โดยใช้เกณฑ์ก าหนดน้ าหนักคะแนนและมาตราส่วนประมาณค่า จัดอันดับ 5 อันดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท  

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 
ในด้านลักษณะองค์การ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านบุคลากร และด้านนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ ซึ่งเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า โดยใช้เกณฑ์น้ าหนักคะแนนและมาตราส่วนประมาณค่า จัดอันดับ 5 ระดับ 
ตามวิธีของลิเคิร์ท  
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สถิติที่ใช้ ในการศึกษา 
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ผู้วิจัยค้นคว้าได้วิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้สถิติดังนี้ 
1. สถิติที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 

1.1 หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามโดยใช้ค่า IOC 
1.2 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยใช้ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของ  ครอนบาค 

(Cronbach) 
2. สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 2.1 ค่าความถี่ (Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับวิเคราะห์เกี่ยวกับ สถานภาพทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถามในเร่ือง เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงานที่ปฏิบัติ และขนาดสถานศึกษา  

2.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรับวิเคราะห์                   
การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ประกอบด้วย การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การ
พัฒนามาตรฐานการศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษา การรายงานคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี และการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

2.3 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ส าหรับวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะองค์การ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านบุคลากร  ปัจจัยด้าน
นโยบายการบริหารและการปฏิบัติและขนาดสถานศึกษา ใช้แบบ Stepwise 
 
สรุปผลการศึกษา 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

1. การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาราย
ด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยด้านที่มีการด าเนินงานมากเป็นอันดับแรกคือด้านการรายงานคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี รองลงมาคือ ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา และด้านที่มีการด าเนินงานล าดับน้อยที่สุดคือ 
ด้านการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มี 4 ปัจจัย ได้แก่ปัจจัยด้านนโยบาย
การบริหารและปฏิบัติ ( 4 ),ปัจจัยด้านลักษณะองค์การ ( 1 ) , ปัจจัยด้านบุคลากร ( 3 ) ,ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อม ( 2 ) ที่ร่วมกันส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.5 ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการถดถอยในรูปคะแนนดิบและในรูปคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 
 1. สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ  

  Y1 = 0.036 + 0.476 (X4) + 0.213 (X1) + 0.173 (X3) + 0.125 (X2) 
 2. สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

  Y1 = 0.495 (Z4) + 0.204 (Z1) + 0.180 (Z3) + 0.151 (Z2) 
 พิจารณาเป็นรายด้านได้ดังนี้ 
  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ด้านการจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ คือ ปัจจัยด้านนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ, ปัจจัยด้านลักษณะองค์การ,ปัจจัยด้านบุคลากรและ
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการถดถอยในรูปคะแนนดิบและในรูปคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 
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1. สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ  
Y2 = -0.446 + 0.486 (X4) + 0.310 (X1) + 0.166 (X3) + 0.146 (X2) 

2. สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 Y2 = 0.429 (Z4) + 0.251 (Z1) + 0.147 (Z3) + 0.150 (Z2) 

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านการพัฒนามาตรฐานการศึกษา คือ 
ปัจจัยด้านนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ,ปัจจัยด้านลักษณะองค์การและปัจจัยด้านบุคลากร ซึ่งสามารถเขียน
เป็นสมการถดถอยในรูปคะแนนดิบและในรูปคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 

1. สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ  
Y3 = 0.016 + 0.356 (X4) + 0.391 (X1) + 0.247 (X3)  

2. สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
  Y3 = 0.089 (Z4) + 0.094 (Z1) + 0.089 (Z3)  

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา คือ ปัจจัยด้านนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ,ปัจจัยด้านบุคลากรและปัจจัยด้านลักษณะองค์การซึ่ง
สามารถเขียนเป็นสมการถดถอยในรูปคะแนนดิบและในรูปคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 

1. สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
Y4 = -0.022 + 0.453 (X4) + 0.416 (X3) + 0.202 (X1) 

2. สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
  Y4 = 0.385 (Z4) + 0.354 (Z3) + 0.158 (Z1) 

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา คือ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและปัจจัยด้านบุคลากร ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการถดถอยในรูป
คะแนนดิบและในรูปคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 

1.  สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
Y5 = 0.809 + 0.377 (X2) + 0.418 (X3)  

2. สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
  Y5 = 0.420 (Z2) + 0.400 (Z3)  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ 
คือ ปัจจัยด้านนโยบายการบริหารและการปฏิบัติและปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการถดถอย
ในรูปคะแนนดิบและในรูปคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 

1. สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
Y6 = 0.911 + 0.431 (X4) + 0.316 (X2)  

2.  สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
  Y6 = 0.409 (Z4) + 0.349 (Z2)  

  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา 
คือ ปัจจัยด้านบุคลากรและ ปัจจัยด้านลักษณะองค์การ ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการถดถอยในรูปคะแนนดิบและใน
รูปคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 

1. สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
Y7 = 1.122 + 0.402 (X3) + 0.349 (X1)  
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2. สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
  Y7 = 0.429 (Z3) + 0.342 (Z1)  

  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านการรายงานคุณภาพการศึกษาคือ 
ปัจจัยด้านลักษณะองค์การ, ปัจจัยด้านบุคลากรและปัจจัยด้านนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ ซึ่งสามารถเขียน
เป็นสมการถดถอยในรูปคะแนนดิบและในรูปคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 

1. สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
Y8 = 0.966 + 0.324 (X1) + 0.248 (X3) + 0.233 (X4)  

2. สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
  Y8 = 0.301 (Z1) + 0.251 (Z3) + 0.236 (Z4)  

   ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านการผดุงระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา คือ ปัจจัยด้านนโยบายการบริการและการปฏิบัติ,ปัจจัยด้านบุคลากรและปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ซึ่ง
สามารถเขียนเป็นสมการถดถอยในรูปคะแนนดิบและในรูปคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้  

1. สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
Y9 = 0.966 + 0.478 (X4) + 0.201 (X3) + 0.148 (X2)  

2. สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
  Y9 = 0.495 (Z4) + 0.209 (Z3) + 0.179 (Z2) 

 
อภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาเรื่องการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามี
ประเด็นที่ควรน ามาอภิปราย ดังนี้ 
 1. การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้สืบ
เนื่องมาจากผู้บริหาร,ครูและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการประเมินคุณภาพภายนอกของส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาในรอบสาม ซึ่งผลการประเมินยังมีสถานศึกษาที่ไม่ได้มาตรฐาน ดังนั้นสถานศึกษา ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา จึงได้มีการพัฒนา การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทุกแห่ง โดยการจัดท าแนวทางการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการนิเทศติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
อย่างเป็นขั้นตอน มีระบบ และอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงมีการรายงานผลการนิเทศให้สถานศึกษาและสาธารณชนทราบ 
ซึ่งท าให้แต่ละสถานศึกษาต้องพัฒนาตนเองเพื่อให้ผ่านมาตรฐานในระดับดีให้ได้ทุกสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของดวงดาว ทองผ่อง (2555 :109) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่พบว่า มีการปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในอยู่ใน
ระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปราโมทย์ เอื้ออารีย์ (2558 : 61-62) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 พบว่า ภาพรวมการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 อยู่ในระดับมาก  

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะองค์การ 
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านบุคลากรและปัจจัยด้านนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ ซึ่งเป็นไปตาม
สมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึกษา ผ่านการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานต้นสังกัดและจาก
หน่วยงานงานภายนอกมาแล้ว ประกอบกับการทราบผลการประเมินของตนเอง จึงน าผลจากการประเมินมาเป็น
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แนวทางในการพัฒนาเช่น การจัดให้มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรที่
ชัดเจนตรงกับความรู้ความสามารถ มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดร่มรื่นสวยงาม ปลอดภัยและเอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาได้มีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มีการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยความร่วมมือร่วมใจกัน
ของบุคลากรในสถานศึกษา รวมถึงการที่ผู้บริหารมีการพัฒนาตนเอง ในด้านการน านโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัด
มาบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพภายในอย่างมีคุณภาพ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว นับว่าเป็นปัจจัยที่
เก่ียวข้องกับคุณภาพของการศึกษา ท าให้ผลการประเมินมีคุณภาพสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศรีสมร แป้ง
หอม (2555 : 140) ได้ศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียน
ประถมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า  ระดับปัจจัยการบริหารของโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ อยู่ในระดับมากและมีความสัมพันธ์กับการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในทางบวกและอยู่ในระดับสูง ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อ
การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คือ ด้านนโยบายการบริหารและการ
ปฏิบัติ ด้านลักษณะขององค์การและด้านลักษณะของบุคลากรและสอดคล้องกับงานวิจัยของวีระพงษ์ ไตรศิวะกุล 
(2558 : 145-147) ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ปัจจัยการบริหารกับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในสหวิทยาเขตเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ปัจจัยการ
บริหารในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีปัจจัยการบริหารของโรงเรียนอยู่ในระดับ
มาก จ านวน 3 ด้าน คือ ด้านลักษณะของบุคลากร ด้านลักษณะองค์การ และด้านนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ  

ส าหรับปัจจัยด้านขนาดสถานศึกษา เป็นปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากไม่ว่าสถานศึกษาจะมีขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก ต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและสามารถใช้แนว
ทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในเป็นกลไกในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาเพื่อรองรับการ
ประเมินภายนอก จึงได้จัดงบประมาณ จัดอบรมและพัฒนาบุคลากร จัดท าเอกสารคู่มือต่าง ๆ เพื่อให้โรงเรียนใช้
เป็นแนวทางปฏิบัติในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายประกอบกับตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 49 ก าหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุก 5 ปี ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น 
เป็นไปได้ว่า สถานศึกษาทุกขนาดมีแนวทางการด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีความตื่นตัวในการ
ประเมินคุณภาพภายในเพื่อเตรียมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบต่อไป จึงท าให้สมมุติฐานที่ว่าขนาด
สถานศึกษาส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ไม่เป็นตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้  
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะการน าผลการศึกษาไปใช้  

 ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ควรสนับสนุนและส่งเสริมโดยเฉพาะการสนับสนุนและส่งเสริม
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้แก่ปัจจัยด้านนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ ปัจจัย
ด้านลักษณะองค์การ ปัจจัยด้านบุคลากรและปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ให้การด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีคุณภาพเพิ่มข้ึน 
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2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าคร้ังต่อไป  
 2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในจังหวัดอ่ืน ๆ เพื่อน ามาเปรียบเทียบและใช้ในการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป 
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พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาและองค์ประกอบของทีมงานที่มีประสิทธิภาพใน
สถานศึกษา 
 
THE ADMINISTRTOR’S ADMINISREATIVE BEHAVIORS AND THE LEVEL OF 
COMPOSITION OF EFFECTIVE TEAMWORK IN SCHOOLS 
 
ผู้วิจัย    ดร.นภาภรณ์  ธัญญา 
   สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
   ดร.ชัยวัฒน์  อุทัยแสน 
   สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษา เรื่อง พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาและองค์ประกอบของทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพในสถานศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา           
(2) เพื่อศึกษาระดับองค์ประกอบของทีมงานที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษา จ าแนก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประชากร ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 2 จ านวน 1589 คน ทั้งนี้ ได้ใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ในการก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่าง  รวมทั้ งสิ้น 322 คน เครื่องมือที่ ใช้ ในงานวิจัยครั้ งนี้  คือแบบสอบถาม  เพื่อศึกษา เรื่อง                
“พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาและองค์ประกอบของทีมงานที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษา” สถิติ
ที่ใช้ในการานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
การศึกษาพบว่า  

1. พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า พฤติกรรมการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝึกอบรม อยู่ในล าดับสูงสุด  

2. ส่วนระดับองค์ประกอบของทีมงานที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ทั้งภาพรวมและ
แยกพิจารณาเป็นรายด้าน 

 
ค าส าคัญ : พฤติกรรมการบริหาร ประสิทธิภาพในสถานศึกษา  

 
ABSTRACT 

A study of administrative behavior of school administrators and their composition. 
Efficiency in schools .The objectives of this study were: (1) to study the management 
behaviors of school administrators; (2) to study the level of effective team members in 
educational institutions; The Krejcie and Morgan (Krejcie and Morgan) tables are used to 
determine the mechanical size. The research instrument was a questionnaire to study 
"Administrative Behaviors of School Administrators and Efficient Team Composition in 
School". The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation (S.D.) 
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The study found that 
1. The administrative behaviors of school administrators were at a high level. When 

considering each aspect, it was found that behavior, standardization, performance and 
training In highest order 

2. The component level of the effective team in the institution. Very high The 
overall and separate consideration. 

 
Keywords : administrative behavior Efficiency in schools 
 
บทน า 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มีสาระส าคัญที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและมีวัฒนธรรมในการ
ด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและศักยภาพ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2545: 47) 

การบริหารงานโรงเรียนให้ประสบความส าเร็จ ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ตลอดจนเกิด
ความเจริญก้าวหน้าและความมีชื่อเสียงของโรงเรียนได้นั้น พฤติกรรมการการบริหารของผู้บริหารมีส่วนส าคัญที่จะ
จูงใจให้ผู้ร่วมงานทุ่มเทก าลังกายและก าลังใจ ให้ร่วมมือในการท างานอย่างเต็มความสามารถ โดยเฉพาะการสร้าง
ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากการท างานเป็นทีมเป็นการระดมความคิด ความสามารถที่แตกต่างกันในแต่ละ
บุคคลมาประสานสอดคล้องกันและท าให้เกิดความรอบคอบในการคิดเมื่อประสานกันอย่างเหมาะสมก็จะชว่ยให้การ
ท างานที่ต้องใช้ความสามารถหลาย ๆ ด้านด าเนินไปด้วยดี  

พฤติกรรมผู้น าเป็นสิ่ งส าคัญยิ่งที่มีผลต่อความส าเร็จในงานด้านต่าง ๆ ขององค์การ ผู้น าที่ ไม่มี
ความสามารถ ย่อมจะเป็นผู้น าที่ท าลายขวัญของคนงานต่าง ๆ และจะเป็นผลท าให้งานด้านต่างๆ ขาดประสิทธิภาพ 
แต่ในทางตรงกันข้าม ผู้น าที่มีความสามารถอาจจะมีผลท าให้เปลี่ยนลักษณะของคนงาน ให้กลับกลายเป็นกลุ่มที่มี
ความขยันขันแข็ง และช่วยให้องค์การประสบความส าเร็จได้ ต้องศึกษาผู้น าและเรื่องราวต่างๆ ของผู้น าให้เข้าใจ
ก่อนเพราะผู้น ากับพฤติกรรมผู้น ามีความสัมพนัธ์กันอย่างใกล้ชิด หากผู้น าคนใดขาดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ดี ผู้น า
คนนั้นก็ล้มเหลวในการปฏิบัติงานในฐานะผู้น า 

จะเห็นได้ว่าทีมงานที่มีประสิทธิภาพนั้นมีความส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารให้บรรลุเป้าหมาย 
ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์จึงควรแสดงพฤติกรรมที่จะพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพด้วยการเปิดเผยและเผชิญหน้าเพื่อ
แก้ปัญหาสนับสนุนผู้ร่วมงานและไว้วางใจต่อกัน สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือร่วมใจในทีมงาน มีการ
ติดต่อสื่อสารที่เป็นระบบ ตรวจสอบและทบทวนอยู่เสมอ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และ
ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษา ว่าพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาและองค์ประกอบของทีมงานที่มีประสิทธิภาพใน
สถานศึกษา เป็นลักษณะใด ทั้งนี้เพื่อน าผลจากการศึกษาวิจัยไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นต่อไป  
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารของสถานศึกษา 
2. เพื่อศึกษาระดับองค์ประกอบของทีมงานที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษา 

ข้อค าถามการวิจัย 
ในการหาค าตอบจากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดข้อค าถามส าหรับการวิจัยไว้ดังนี้ 
 1. การศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับใด 
 2. ระดับองค์ประกอบของทีมงานที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษา อยู่ในระดับใด 
สมมติฐานการวิจัย 
เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบข้อค าถามของการวิจัย ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานของการวิจัยไว้ดังนี้  
 1. การศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง 
 2. ระดับองค์ประกอบของทีมงานที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง 
ขอบเขตของการวิจัย 
 เพื่อให้การวิจัยในครั้งนี้ เป็นไปตามจุดมุ่งหมายผู้วิจัย จึงได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษาไว้ดังนี้คือ         
เป็นการศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาและองค์ประกอบของทีมงานที่มีประสิทธิภาพใน
สถานศึกษา ตัวแปรต้นประกอบด้วย พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร 8 องค์ประกอบ ดังนี้ (1) การเป็นผู้น า           
(2) การจูงใจ (3) การติดต่อสื่อสาร (4 ) การมีปฏิสัมพันธ์และการมีอิทธิพลต่อกัน (5) การตัดสินใจ (6) การก าหนด
เป้าหมาย (7) การควบคุมการปฏิบัติงาน และ (8) การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝึกอบรม ส่วนตัว
แปรที่ศึกษาองค์ประกอบของทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของอุทัย บุญประเสริฐ และทิศนา แขม
มณี เกี่ยวกับองค์ประกอบของทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 3 ประการ คือ 1. องค์ประกอบด้านผู้น ากลุ่มหรือทีมงาน
ประกอบด้วย (1.1) มีความรู้ (1.2) มีทักษะ 2. องค์ประกอบด้านบทบาทสมาชิกกลุ่มประกอบด้วย (2.1) เข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ (2.2) ตระหนักในความส าคัญของกลุ่ม (2.3) ปฏิบัติงานลุ่ม ประกอบด้วยความตั้งใจ 3. องค์ประกอบ
ด้านกระบวนการท างานกลุ่ม ประกอบด้วย (3.1) ผู้น าที่ดี (3.2) สมาชิกกลุ่มเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของงาน           
(3.3) ช่วยเหลือกลุ่มตามบทบาทหน้าที่ของตน และน ามาเป็นขอบเขตของการวิจัยครั้งนี้  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต 2 จ านวน 1589 คน ทั้งนี้ ได้ใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ท าการเลือก
กลุ่มตัวอย่างโดยวิธีสุ่มแบบแบ่งประเภท (Stratified Random Sampling) ในการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง รวม
ทั้งสิ้น 322 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามกับบุคลากรในสถานศึกษา โดยแบบสอบถามนี้ เพือ่ศึกษาพฤติกรรมการบริหารของ 
ผู้บริหารสถานศึกษาและองค์ประกอบของทีมงานที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษา ลักษณะของแบบสอบถามที่ใช้ใน
การวิจัยคร้ังนี้มี 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมูลทั่วไป ได้แก่ สถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ ต าแหน่ง ระดับการศึกษา 
การสร้างและประเมินคุณภาพของเคร่ืองมือ  
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- ศึกษาเอกสาร บทความ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
- ก าหนดกรอบ แนวคิด และเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
- สร้างแบบสอบถาม  
- น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีการดังนี้ 

  การทดสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ด้วยการน าแบบทดสอบไปให้
อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มีความถูกต้องของภาษา ความตรง และครอบคลุมเนื้อหา 
  การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้ (Try out) กับบุคลากรในสถานศึกษา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้วมาวิเคราะห์หาค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient)  
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแบบสอบถามเก่ียวพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา  
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับองค์ประกอบของทีมงานที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษา 
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีระดับคุณลักษณะ 5 ระดับ คือ ระดับมากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ตรวจให้คะแนนแบบสอบถามเป็นรายข้อตามที่ก าหนด  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้  
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ตอน ตามความมุ่งหมายและ
วิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบโดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percent) 
 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาและองค์ประกอบของทีมงาน         
มีประสิทธิภาพในสถานศึกษา ใช้ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ส าหรับการวิ เคราะห์ระดับ                  
พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาและระดับองค์ประกอบของทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ถือว่าคะแนน
เฉลี่ยของคะแนนที่ได้จาการตอบแบบสอบถามของผู้ให้ข้อมูลตกอยู่ในช่วงใด แสดงว่า ผู้บริหารมีพฤติกรรมอยู่ใน
ระดับนั้น ทั้งนี้โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
โดยน าค่ามัชฌิมเลขคณิตที่ได้เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยตามแนวคิดของเบสท์ (Best) 
 
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

พบว่า พฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.19, S.D. =0.54) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พฤติกรรมการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝึกอบรม อยู่ในล าดับสูงสุด 
( X  = 4.34, S.D. =0.54) 
การวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาและระดับองค์ประกอบของทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพในสถานศึกษา 
 ในการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารและระดับองค์ประกอบของทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพในสถานศึกษา ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังรายละเอียด
ในตาราง 
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ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าระดับของพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา  

พฤติกรรมการบริหารของผู้บรหิารสถานศึกษา X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. การเป็นผู้น า (X1)  4.29 0.72 มาก 
2. การจูงใจ (X2) 4.18 0.57 มาก 
3. การติดต่อสื่อสาร (X3) 4.18 0.56 มาก 
4. การมีปฏิสัมพันธ์และการมีอิทธิพลต่อกัน (X4) 4.11 0.73 มาก 
5. การตัดสินใจ ( X5 ) 4.17 0.78 มาก 
6. การก าหนดเป้าหมาย (X6) 4.26 0.55 มาก 
7. การควบคุมการปฏิบัติงาน ( X7) 4.04 0.54 มาก 
8. การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝึกอบรม (X8) 4.34 0.54 มาก 

รวม (X total) 4.19 0.54 มาก 
 
ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าระดับองค์ประกอบของทีมงานที่มีประสิทธิภาพใน

สถานศึกษา 

องค์ประกอบของทีมงานที่มีประสิทธิภาพ Y  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. หัวหน้าทีม (Y 1)  4.39 0.70 มาก 
2. สมาชิกทีม (Y 2) 4.29 0.53 มาก 
3. กระบวนการทีม (Y 3) 4.38 0.52 มาก 

รวม (Y total) 4.35 0.51 มาก 
 
 จากตาราง 6 พบว่าองค์ประกอบของทีมงานที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาภาพรวมอยู่ในระดับมาก             
(Y  = 4.35, S.D. =0.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า องค์ประกอบของทีมงานที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาอยู่
ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ หัวหน้าทีมอยู่ในล าดับมากที่สุด (Y  = 4.39, S.D. = 0.70) 
ส่วนสมาชิกทีมอยู่ในล าดับสุดท้าย (Y  = 4.29, S.D. = 0.53) 
 
สรุปผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลของผลการวิจัยสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41- 50 ปีมากที่สุด รองลงมา 51 ปี ขึ้นไป 
31 – 40 และ ต่ ากว่า 31 ปี มีอัตราเท่ากัน ระดับการศึกษาส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด 
รองลงมาเป็นระดับสูงกว่าปริญญาตรี  

2. พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากในทุกด้าน 

3. องค์ประกอบของทีมงานที่มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก ทั้งภาพรวม และแยกพิจารณาเป็นรายด้าน 
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อภิปรายผล 
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลในบทที่ 4 มีหลายประเด็นที่ควรน ามาพิจารณาเพื่อให้ทราบสภาพที่แท้จริงที่

เป็นไปได้ และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการบริหาร
ทีมงานให้มีประสิทธิภาพ ผลกการวิจัยน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้  

1. จากผลการวิจัยที่พบว่า พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจากสถานศึกษาเป็นสถาบันที่มีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาทุกระดับ ซึ่งมีภาระและ
หน้าที่เกี่ยวกับการให้การศึกษาอบรมเยาวชน อีกทั้งให้บริการในด้านวิชาการและบริการด้านอื่น ๆ ที่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามศักยภาพของสถานศึกษา ซึ่งกระบวนการบริหารสถานศึกษานับว่าเป็นหัวใจ
ส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารกล่าวคือ พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 
แสดงถึงภาวะผู้น าในการที่จะรักษาหรือประสานให้สมาชิกในกลุ่มอยู่ร่วมอย่างมีความสัมพันธ์อันดี  กับบุคลากรใน
สถานศึกษา การรู้จักใช้วิธีการจูงใจภายในโดยโน้มน้าวให้เห็นความส าคัญในความจ าเป็นท าให้ผู้ร่วมงานเต็มใจ
ปฏิบัติงาน การวินิจฉัยสั่งการที่ก่อให้เกินพลังจูงใจแก่ครูที่จะต้องน าไปปฏิบัติ และการก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ได้แสดงออกท าให้มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมากสอดคล้องกับ เพ็ญรุ่ง กวีรัตน์ธ ารง (2558,บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารและ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู่ประคุณภาพการจัดการศึกษา ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร
มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการจัดการศึกษา ในขณะที่ สมาน บุญเหาะ(2553 หน้า29) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องพฤติ
กรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อการบริหารงานโรงเรียนสั งกัดเทศบาลในเขตภูมิภาคตะวันตก 
พบว่า พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนทุกด้าน คือ การจูงใจ การติดต่อสื่อสาร การเป็นผู้น า การ
ตัดสินใจ การก าหนดเป้าหมาย และการควบคุม อยู่ในระดับสูง เดียวกับ ราย จันทร์กลัด ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัย
การบริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานการประถมศึกษา
จังหวัดเพชรบุรี พบว่าระดับปัจจัยการบริหารของผู้บริหารของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ด้านการเป็นผู้น า ด้าน
การจูงใจ ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการปฏิสัมพันธ์และการมีอิทธิพลต่อกัน ด้านการตัดสินใจ ด้านการก าหนด
เป้าหมาย ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานและการฝึกอมรมอยู่ ในระดับมากในขณะที่  สมถวิล ชูทรัพย์ 
(2555,บทคัดย่อ)ได้ท าการวิจัยเรื่องการใช้พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อขวัญในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล โรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษาที่ 1 พบว่า ระบบการใช้
พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับที่ 3 หรือระบบการปรึกษาหารือ 
 2. จากผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของทีมงานที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษา อยู่ในระดับมากทั้ง
ภาพรวมและรายด้าน ทั้งนี้เป็นเพราะการท างานเป็นทีมนัน้ทัง้หัวหน้าทมีและทีมงานทุกคนต้องมีความรับผิดชอบใน
การท างาน มีความรู้ความสามารถแลทักษะในการประสานงานความสามารถในการประนีประนอมเมื่อสมาชิกมีข้อ
ขัดแย้ง รวมทั้งในทีมต้องเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง มีการยอมรับข้อแตกต่างซึ่งกันและกันในด้านความรู้
ความสามารถ รับรู้และเข้าใจในหน้าที่ภาระงานของตนเอง และสมาชิกในทีมให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันตาม
บทบาทหน้าที่ จึงท าให้องค์ประกอบของทีมงานในสถานศึกษามีประสิทธิภาพในระดับมาก ดั่งที่ ทิศนา แขมมณี 
(2535, หน้า 19-20) กล่าวว่า ลักษณะของการท างานเป็นทีมต้องมีเป้าหมายร่วมกัน มีส่วนในการด าเนินงานในกลุ่ม
มีการติดต่อสื่อสารกันภายในกลุ่ม ร่วมมือประสานกันมนกลุ่มตัดสินใจร่วมกัน และมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
เช่นเดียวกับ เทื้อน ทองแก้ว กล่าวว่าการท างานเป็นทีมทุกคนต้องเข้าใจงานที่ท าและหน้าที่ของตนเอง มีการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีความเข้าใจการท างานยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง 
ระลึกเสมอว่าความส าเร็จของงานขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุกคน ทุกคนจะต้องท าตนให้เป็นที่ชื่นชอบของผู้อื่น 
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ลดความขัดแย้งและเพิ่มความประนีประนอมกันในทีมให้มากขึ้น ทุกคนต้องมีส่วนรวมในการตัดสนใจในการ
ด าเนินงาน และผู้น าจะต้องเป็นผู้คอยดูแลและร่วมแก้ไขปัญหาให้แก่สมาชกิ สอดคล้องกับงานวิจัยของ มาลินี ชวาล
ไพรบูรณ์ ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ ของโรงเรียนประถมศึกษา เขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับประสิทธิภาพของโรงเรียนปัจจัยที่มีประสิทธิภาพมี 9 ปัจจัย ได้แก่ การสนับสนุน 
การควบคุมการนิเทศ ความขัดแย้ง รางวัลส าหรับการปฏิบัติงานของทีม ความชัดเจนของบทบาทและเป้าประสงค์ 
การมีทักษะอย่างเพียงพอ การครองโรงเรียนและงาน ขนาดของทีมและขอบข่ายของการจัดการ ในขณะที่ แวนนี่ 
(Varney, อ้างถึงใน วิชัย โถสุวรรณจินดา, 2539, หน้า 143) กล่าวว่าการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพประกอบ
ไปด้วย (1) ก าหนดบทบาทของสมาชิกในทีมในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีในทีม (2) ให้ทุกคนเข้าใจลักษณะ
ของทีมและบทบาทของทีมในองค์การ (3) จัดให้มีระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกทุกคนในทีม เพื่อ
ประสานงานให้กลุ่มมีการท างานที่มีประสิทธิภาพ (4) มีการสนับสนุนการท างานระหว่างสมาชิกด้วยกันอย่างมาก 
(5) สร้างความเข้าใจในกระบวนการกลุ่ม พฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงภายในกลุ่ม (6) มีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
เป็นทีม (7) ใช้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นให้เป็นประโยชน์ต่อการท างานร่วมกัน (8) สร้างความร่วมมือระหว่าสมาชิกใน
ทีมโดยลดการแข่งขันเพื่อเอาชนะ (9) เพิ่มสมรรถภาพในการท างานกลุ่มกับกลุ่มอื่น ๆ และ (10) สร้างความรู้สึกว่า
เป็นส่วนหนึ่งของทีมและความรู้สึกที่ดีต่อกันระหว่างสมาชิกกลุ่ม ส่วน ชุติมา มาลัย ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
สภาพแวดล้อมในการท างานกับการท างานเป็นทีมของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข พบว่า ขนาดของกลุ่มไม่มีความสัมพันธ์กันการท างานเป็นทีมของอาจารย์พยาบาล ส่วน สิริวรรณ 
จันทรพิมล ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการท างานเป็นทีมของโรงเรียนประถมศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานวิชาการมี
ผลต่อการปฏิบัติงานวิชาการสูงโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และพฤติกรรมการท างานเป็นทีมของโรงเรียน
ประถมศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานวิชาการสูงและโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานวิชาการต่ าแตกต่างกัน พนม ลิ้ม
อารีย์ ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ท าให้ทีมงานมีประสิทธิภาพ ได้แก่ (1) การยึดเหนี่ยวและผลผลิตของ
ทีมงานท าให้สมาชิกมีความภคภูมิใจและพยายามรักษาชื่อเสียงของทีมงานจึงร่วมมือกันท างานอย่างเต็มที่         
(2) ขนาดของทีมงานผมว่าเมื่อมีสมาชิกเพิ่มเข้ามาไม่ได้ท าให้ทีมงานดีขึ้นแต่อาจจะลดสมรรถนะในการท างานลงก็
จะมีการยึดเหนี่ยวดันสูงมีความสามัคคีและอิสระในการแสดงออกและมีประโยชน์ในแง่ความคิดที่หลากหลาย         
(3) เป้าหมายของทีมงานที่ชัดเจนสมาชิกทุกคนเข้าใจตรงกันและต้องเป็นเป้าหมายของสมาชิกด้วยจึงจะช่วยกันน า
ทีมงานไปสู้เป้าหมายนั้นได้ (4) ค่านิยมและบรรทัดฐานคือความเชื่อความปรารถนาของคน และพฤติกรรมที่คาดหัว
ซึ่งต้องมีความคล้ายคลึงกันในสมาชิกถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเคร่งครัดไปตางสถานภาพของตนเองและสมาชิกมีความ
พึงพอใจ (5) ลักษณะของสมาชิกมีความคล้ายคลึงกันทั้งเจตคติและความเชื่อจะท าให้เกิดปัญหาในการท างาน        
(6) ผู้น าแบบอัตตาธิปไตยจะไม่แสดงออกและมีความก้าวร้าวอีกทั้งพึ่งพาผู้น าอยู่เสมอความเป็นผู้น าแบบ
ประชาธิปไตยที่สมาชิกมีความพึงพอใจผลผลิตจะมีคุณภาพสูงถ้าเป็นผู้น าแบบเสรีจะแสดงออกแบบเปิดเผยและไม่
เอาใจใส่ต่อการท างานและ (7) การติดต่อสื่อสารที่ชัดเจนและเสนอความคิดเห็นได้เปิดเผย  
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ข้อเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะของการวิจัย  
 จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาและ
องค์ประกอบของทีมงานที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษา พบว่าทั้งพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 
และองค์ประกอบของทีมงานที่มีคุณภาพในสถานศึกษามีผลอยู่ในระดับมาก แสดงว่าผู้บริหารมีภาวะผู้น าสูง 
สามารถบริหารจัดกาองค์กรได้เป็นอย่างดี  ส่งผลให้การท างานระบบทีมงานทั้งหัวหน้าทีม สมาชิกทีม และ
กระบวนการทีม มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานเชิงบวก ดังนั้นผู้บริหารควรขับเคลื่อนระบบการบริหารงานใน
สถานศึกษาเพื่อให้ประสบผลส าเร็จ สิ่งส าคัญ คือ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญของ
การศึกษาในปัจจุบัน 
ข้อเสนอแนะเพื่อวิจัยครั้งต่อไป  

1. จากผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาและองค์ประกอบของทีมงานที่
มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาอยู่ในระดับดีมาก แต่ท าไม่ส่งผลให้คุณภาพและประสิทธิภาพของผู้เรียนพัฒนาไป
เท่าที่ควร โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เราควรศึกษาหาสาเหตุที่ส่งผลต่อการพัฒนาการพัฒนา
ผลเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่อไป  
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บทคัดย่อ  
 การประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเลาะ 
อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเลาะ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านขั้นตอน/
กระบวนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก ประชากรที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 7,311 คน โดยใช้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย จ านวน 
379 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มีค่า IOC เท่ากับ .67 - 1.00 ค่าอ านาจจ าแนก
รายข้ออยู่ระหว่าง .26 - .73 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .78 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนมากเป็นเพศหญิง จ านวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 72.00 
อายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 35.62 สถานภาพสมรสแล้ว จ านวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 72.30 
ระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 310 คน คิดเป็นร้อยละ 81.80 อาชีพประจ าเป็นเกษตรกร/ ประมง 
จ านวน 299 คน คิดเป็นร้อยละ 78.90 รายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 5,000 บาท จ านวน 338 คน คิดเป็นร้อย
ละ 89.18 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลกุด
เลาะ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ในภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ เท่ากับ 3.85 หรือคิดเป็น
ร้อยละ 76.92 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านกระบวนการ/ ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจในภาพรวม เท่ากับ 3.68 หรือคิดเป็นร้อยละ 73.66 ด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจใน
ภาพรวม เท่ากับ 3.82 หรือคิดเป็นร้อยละ 76.30 ด้านเจ้าหน้าที่/ บุคลากรผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
ในภาพรวม เท่ากับ 3.97 หรือคิดเป็นร้อยละ 79.34 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจใน
ภาพรวม เท่ากับ 3.92 หรือคิดเป็นร้อยละ 78.37 ส่วนการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเลาะ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ จ าแนกตามงานบริการ พบว่า 
งานด้านโยธา มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ 3.82 หรือคิดเป็นร้อยละ 76.49 งานด้านการศึกษา  
มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ 3.79 หรือคิดเป็นร้อยละ 75.87 งานด้านรายได้หรือภาษี มีค่าเฉลี่ย

222



 

ระดับความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ 3.90 หรือคิดเป็นร้อยละ 77.93 และงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ 3.85 หรือคิดเป็นร้อยละ 76.96  
 
ค าส าคัญ : การประเมินความพึงพอใจของประชาชน, การให้บริการององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเลาะ  
 
Abstract 
 This evaluation concerned about evaluating the satisfaction with servicing of Kud 
Loh Subdistrict Administration Organization, Kaset Sombun District, Chaiyaphum 
Province. The objective of this study was to evaluate people’s satisfaction levels with 
servicing of Kud Loh Subdistrict Administration Organization, Kaset Sombun District, 
Chaiyaphum Province in four aspects consisting of procedures or process of service, 
channels of service, officers or personnel for service, and facilitators. The population was 
7,311. The sample group comprised 379 people who were simply randomized. The research 
instrument used for collecting the data was the questionnaire. The IOC was .67 - 1.00. The 
tools used to collect data was the scale. 26 - .73 and the reliability was .78. For statistically 
analyzing, frequency, percentage, mean, and standard deviation were employed through the 
SPSS program. 
 The results of this study revealed that the majority of the respondents were 273 
females (72%), and 135 of those aged over 60 years old (35.62%). As considered the 
marital status, it was found that 274 respondents were married (72.30%). Regarding the 
level of education, it was found that 310 respondents held the primary school levels 
(81.80%). As for the principal occupation, it was found that 299 respondents were 
agriculturists and fishermen (78.90%), and the average of private income of 338 
respondents was below 5,000 baht monthly (89.18%). In the overall picture, it was found 
that the mean of satisfaction levels with servicing of Kud Loh Subdistrict Administration 
Organization, Kaset Sombun District, Chaiyaphum Province was at 3.85 or 76.92%. As 
considered each aspect, it was found that the mean of satisfaction levels of procedures or 
process of service was holistically at 3.68 or 73.66%; that of channels of service was 
holistically at 3.82 or 76.30%; that of officers or personnel was holistically at 3.97 or 
79.34%, and that of facilitators was holistically at 3.92 or 78.37%. For evaluating the 
satisfaction with the quality of service of Kud Loh Subdistrict Administration Organization, 
Kaset Sombun District, Chaiyaphum Province classified by servicing affairs, it was found 
that the mean of the satisfaction levels of the construction work was holistically at 3.82 or 
76.49%, of the education at 3.79 or 75.87%, of income or tax at 3.90 or 77.93%, and of 
community development and social welfare at 3.85 or 76.96%.  
 
Key Word (s) : Evaluating People ,s Satisfaction, Servicing Quality of Kud Loh 

Subdistrict Administration Organization 
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บทน า 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเลาะ เป็นต าบลที่อยู่ในอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ  เหตุที่ชื่อว่า      
กุดเลาะนั้น เล่ากันว่า ที่ตั้งของหมู่บ้านกุดเลาะมีล าน้ าไหลผ่าน ภาษาอีสานเรียกว่า “กุด” ซึ่งการเดินทางสัญจรแต่
ละครั้งต้องเดินลัดเลาะไปตามล าน้ า จึงเป็นที่มาของ ค าว่า “กุดเลาะ” กุดเลาะ ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ 5 ต าบล        
กุดเลาะ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ อยู่ห่างจากอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 5 กิโลเมตร ทิศเหนือจรดต าบล        
บ้านเป้า อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ทิศใต้จรดต าบลบ้านยาง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ             
ทิศตะวันออกจรดต าบลบ้านหัน อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ทิศตะวันตก จรดต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตร
สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกุดเลาะ มีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน  ได้แก่           
หมู่ที่ 11 บ้านแผ่นดินทอง หมู่ที่ 1 บ้านพรม หมู่ที่ 2 บ้านกุดเลาะ หมู่ที่ 3 บ้านระหัด หมู่ที่ 4 บ้านศาลา หมู่ที่ 5 
บ้านโนนมะค่าง หมู่ที่ 6 บ้านขามป้อม หมู่ที่ 7 บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 8 บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 9 บ้านขามป้อม หมู่ที่ 10 
บ้านกุดเลาะ ต าบลกุดเลาะ มีเนื้อที่ประมาณ 43 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 26,875 ไร่เป็นที่ราบลุ่ม มีล าน้ าพรม
ไหลผ่านหลายหมู่บ้าน พื้นที่เหมาะแก่การท าการเกษตรกรรม 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเลาะ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ  ได้ค านึงถึงการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ถือเป็นการปฏิบัติราชการอย่างมีประสทิธิภาพและประสิทธิผลที่มีความมุ่งหมายให้บรรลุเป้าหมาย คือ 
1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ 4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อ
สถานการณ์ 6) ประชาชนได้รับความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ และ 7) มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ  
 ส านักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ได้เล็งเห็นความส าคัญในเรื่องการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงคุณภาพในการให้บริการและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น จึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติในการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
ส าหรับข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างที่ได้ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานราชการอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล ในการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จะต้องมีรายงานการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่ด าเนินการ โดยหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกที่เป็นกลางเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในมิติที่ 2 
คือ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ซึ่งได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ โดยการศึกษาจากความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับบริการโดยตรง เป็นการพัฒนาการท างานของ
บุคลากร รวมถึงแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ โดยผลจากการส ารวจใช้ประกอบการพิจารณาการจ่ายเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษส าหรับข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น  และลูกจ้าง ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลการท างาน ด้านการบริการประชาชน ผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลกุดเลาะ อ าเภอเกษตร
สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ และเพื่อให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเลาะ เป็นไปเพื่อสนองความ
ต้องการของชุมชนและประชาชน จึงได้มีการจัดการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดเลาะ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อส ารวจและน าข้อสารสนเทศต่างๆ ที่ได้จากการประเมิน
มาปรับปรุงแก้ไขให้การด าเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเลาะ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 
ให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลกุด
เลาะ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ  โดยท าการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในด้านต่างๆ ดังนี้        
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร ผู้ให้บริการ ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก 
 2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลกุด
เลาะ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยท าการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตามงานที่ขอรับบริการ
ด้านต่างๆ ดังนี้ งานด้านโยธา งานด้านการศึกษา งานด้านรายได้หรือภาษี งานด้านพัฒนาชมุชนและสวัสดิการสงัคม  
  
กรอบแนวความคิดในการท าการวิจัย  
 
 
 
 
 
  

 
 
 
วิธีการวิจัย  
1. ระเบียบวิธีวิจัย  
 การวิจัยในครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยประเภทการวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive Research)  
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2.1 ประชากร ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่ได้รับบริการภายในหน่วยงานต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดเลาะ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 

2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ คือ ประชาชนที่เคยเข้ามาใช้บริการภายในหน่วยงานต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเลาะ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
random sampling) จ านวน 379 คน และด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากขนาดตัวอย่างที่ค านวณไว้อีก
ร้อยละ 15 เพื่อป้องกันการไม่ตอบกลับและตอบกลับไม่สมบูรณ์ เป็นจ านวนทั้งสิ้น 436 คน 
3. ขั้นตอนการวิจัย 
 3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพื่อประเมินความ พึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเลาะ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 
แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ตอน มีลักษณะดังนี้ ตอนที่ 1 สอบถามลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพประจ า รายได้เฉลี่ยส่วนบุคคล และเขตที่อยู่อาศัย แบบสอบถามมีลักษณะ
เป็นค าถามปลายปิด (Close-ended question) มีหลายค าตอบให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว (Multiple choice 
question) ตอนที่ 2 สอบถามงานที่ขอรับบริการ แบบสอบถามมีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด (Close-ended 
question) และมีหลายค าตอบให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว (Multiple choice question) ตอนที่ 3 สอบถามความ

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพ 
การให้บริการ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  
 2. ด้านช่องทางการให้บริการ  
 3. ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ  
 4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

1. งานด้านโยธา 
 
2. งานด้านการศึกษา 
 

3. งานด้านรายได้หรือภาษี  

4. งานด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสงัคม  
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คิดเห็นระดับความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเลาะ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมีตัวเลือก 5 ระดับ 5 4 3 2 1 โดยก าหนดเกณฑ์ในการ
พิจารณาดังต่อไปนี้ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด/ควรปรับปรุง ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเลาะ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ  มีลักษณะเป็นค าถาม
ปลายเปิด (open-ended questions)  
 3.2 ขั้นตอนการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน การด าเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่
ใช้ในการประเมิน เพื่อให้เครื่องมือมีคุณภาพ และท าการศึกษาได้อย่างเที่ยงตรง มีวิธีด าเนินการต่อไปนี้  1) ก าหนด
จุดประสงค์ในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเพื่อสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
คุณภาพการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเลาะ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ            
2) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้องส าหรับการประเมิน โดยค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิที่
หลากหลายเพื่อศึกษาโครงสร้างกรอบเนื้อหาที่จะท าการประเมินให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับประเด็นที่ต้องการ
ศึกษา โดยยึดเนื้อหาการประเมินตามแบบประเมินของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นต้นแบบในการร่างข้อ
ค าถาม หลังจากนั้นจึงท าการสังเคราะห์โครงสร้างกรอบเนื้อหา พร้อมกับศึกษาแบบเครื่องมือที่สอดคล้องกับการ
ประเมินในคร้ังนี้ 3)เขียนข้อค าถามตามโครงสร้างกรอบเนื้อหาการประเมิน ที่ได้จากการสังเคราะห์ 4) ตรวจสอบ
พิจารณาข้อค าถาม โดยคณะผู้ประเมินพิจารณาจากการวิเคราะห์ตามโครงสร้างที่ได้สังเคราะห์ขึ้น หากมีข้อค าถาม
ใดยังไม่ชัดเจนในความสอดคล้องกับโครงสร้าง จะท าการพิจารณากับโครงสร้างกรอบเนื้อหาอีกครั้ง โดยการ
ปรับปรุงข้อค าถาม ภาษาที่ใช้ให้มีความกระชับรัดกุม และเข้าใจง่าย 5) น าเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินที่ได้
ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการประเมินคุณภาพการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเลาะ 
อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิต่อไป 
 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล   
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และบทบาทของเจ้าหน้าที่ภาคสนาม ข้อมูลถูกเก็บรวบรวมในช่วงเดือนกันยายน 
พ.ศ. 2560 แสดงกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 1) ขออนุญาตจากผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมิน 2) เจ้าหน้าที่ภาคสนามให้ค าอธิบายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การประเมิน และ
วิธีการประเมินให้กับผู้ตอบแบบสอบถามได้รับทราบ 3) ผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละคน จะตอบค าถาม 4 ส่วน คือ 
ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม งานที่ขอรับบริการ ระดับความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะที่มีต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเลาะ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยผู้ตอบแบบสอบถามจะใช้
เวลาในการตอบค าถามประมาณ 5–10 นาที 3.4 หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ภาคสนามท าการตรวจสอบความถูกต้อง
และความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อน าไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป  

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  
ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์แล้ว น ามาจัดล าดับแบบสอบถาม และลงรหัส 

หลังจากนั้นท าการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยก าหนดขั้นตอนด าเนินการ 
ดังนี้ 1) การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเลาะ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ วิเคราะห์โดย ใช้สถิติ
พื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าความถี่ (Frequency) และร้อย
ละ (Percentage) 2) ก าหนดช่วงคะแนนค่าเฉลี่ยในการแปลความหมายข้อมูลเชิงปริมาณ 3) การก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเลาะ 
อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยใช้การเทียบร้อยละจากค่าเฉลี่ย โดยก าหนดให้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 มีค่า
เท่ากับร้อยละ 100 โดยก าหนดเกณฑ์ร้อยละความพึงพอใจตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มิติที่ 2 คือ ด้านคุณภาพการให้บริการ ซึ่งเกณฑ์การประเมินมีการก าหนดตัวชี้วัดเป็น
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ คือ ต้องมีระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป 4) น าผล
การวิเคราะห์ทางสถิติมาจัดตาราง แปลความหมาย ตีความจากตาราง อภิปรายผล และสรุปผลการวิจัย ในรูปของ
การบรรยาย และการอธิบายแบบความเรียง 
    
ผล/สรุปผลการวิจัย 
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้  
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม การประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดเลาะ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนมากเป็น
เพศหญิง จ านวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 72.00 อายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 35.62 
สถานภาพสมรสแล้ว จ านวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 72.30 ระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 310 คน 
คิดเป็นร้อยละ 81.80 อาชีพประจ าเป็นเกษตรกร/ ประมง จ านวน 299 คน คิดเป็นร้อยละ 78.90 รายได้ส่วนตัว
เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 5,000 บาท จ านวน 338 คน คิดเป็นร้อยละ 89.18 
 ส่วนงานที่ขอรับบริการมีทั้งสิ้น 4 งานบริการ ประกอบด้วย งานด้านโยธา จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.79 งานด้านการศึกษา จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 21.64 งานด้านรายได้หรือภาษี จ านวน 113 คน คิดเป็น
ร้อยละ 29.82 และงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมงาน จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 28.76  
 2. การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเลาะ 
อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ในภาพรวม 
 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเลาะ 
อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ในภาพรวม พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ เท่ากับ 3.85 (S.D. เท่ากับ 0.47) 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านเจ้าหน้าที่/ บุคลากรผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจสูงสุด เท่ากับ 3.97 
(S.D. เท่ากับ 0.66) รองลงมา ได้แก่ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ เท่ากับ 3.92            
(S.D. เท่ากับ 0.67) และด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ เท่ากับ 3.82 (S.D. เท่ากับ 0.65) 
และด้านกระบวนการ/ ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่ าที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 
(S.D. เท่ากับ 0.59) 
 เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ประเมินความพึงพอใจในภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 76.92  
 3. การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเลาะ 
อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ จ าแนกตามรายข้อ 
 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเลาะ 
อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ จ าแนกตามรายข้อ ด้านกระบวนการ/ ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ 3.68 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อ 5 ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละ
ขั้นตอน มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจสูงสุด เท่ากบั 3.74 (S.D. เท่ากับ 0.80) 
 ด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ 3.82 เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า ข้อ 2 ช่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย และ ข้อ 3 การใช้บริการผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจสูงสุด เท่ากับ 3.85 (S.D. เท่ากับ 0.72) เท่ากัน 
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 ด้านเจ้าหน้าที่/ บุคลากรผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ 3.97 เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า ข้อ 1 ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจสูงสุด 
เท่ากับ 4.08 (S.D. เท่ากับ 0.75)  
 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ 3.92 เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า ข้อ 1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจสูงสุด 
เท่ากับ 3.69 (S.D. เท่ากับ 0.51)  
 4. การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล    
กุดเลาะ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ จ าแนกตามงานบริการ 
 งานด้านโยธา มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ 3.82 (S.D. เท่ากับ 0.40) หรือคิดเป็น  
ร้อยละ 76.49  
 งานด้านการศึกษา มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ 3.79 (S.D. เท่ากับ 0.33) หรือคิด
เป็นร้อยละ 75.87 
 งานด้านรายได้หรือภาษี มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ 3.90 (S.D. เท่ากับ 0.63) หรือ
คิดเป็นร้อยละ 77.93  
 งานด้านงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ 3.85 
(S.D. เท่ากับ 0.42) หรือคิดเป็นร้อยละ 76.96 
 
ข้อเสนอแนะ  

ผลจากการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเลาะ อ าเภอเกษตร
สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ สามารถสรุปข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินได้ ดังนี้ 

1. การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลกุด
เลาะ โดยเรียงล าดับความส าคัญที่มีผลการประเมินน้อยที่สุดไปหาสูงสุด ได้แก่ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ  

2. การบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ควรมีการจัดล าดับความส าคัญของงานใน แต่ละด้าน 
และในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเลาะ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ จะต้องด าเนินการ
ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เพื่อความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ 

3. การจัดท าแผนพัฒนาของหน่วยงาน การท าแผนงานไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงการติดตามประเมินผล
จะต้องให้ทุกฝ่ายเข้าใจในบทบาทความรับผิดชอบของตนเอง และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในองค์กร โดย
แผนพัฒนาดังกล่าวต้องเกิดจากความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง 

4. การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเลาะ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมินั้น บริบท
ความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่มีความหลากหลายแตกต่างกัน องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเลาะ จะต้อง
พัฒนากระบวนการ และวิธีการเพื่อพัฒนาแนวทางในการด าเนินงานตามภารกิจด้านต่างๆ ให้มีความสอดคล้องและ
เหมาะสมกับพื้นที่ โดยยึดประโยชน์ของประชาชนผู้รับบริการเป็นส าคัญ 

5. การพัฒนาและการปรับปรุงการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเลาะ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
จังหวัดชัยภูมิ ควรก าหนดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงโดยอยู่บนพื้นฐานของผลการประเมินการปฏิบัติ ราชการ
ทั้งจากภายนอกองค์กร เช่น ผู้รับบริการ และจากภายในองค์กร เช่น เจ้าหน้าที่ทุกระดับ รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ 
โดยน าผลการประเมินมาก าหนดแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

228



 

เอกสารอ้างอิง  
โกวิทย์ พวงงาม. (2550). การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการกระจายอ านาจเข้าสู่ท้องถิ่นตาม

รัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ: มิสก็อบปี้.  
ชิดชนก กวางเส็ง. (2546). ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าไม้. 

กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์. 
เชวงศักดิ์ แตงสี. (2551). ความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่ส านักงานเทศบาลเมืองท่าโขลง.         

การค้นคว้าอิสระหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์มหาวิทยาลัยอีสเทรินเอเชีย. 
ดวงภรณ ์ตรีธัญญา. (2547). ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลนครปฐม 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม. กรุงเทพฯ: ภาคนิพนธ์ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 
นภากรณ์ สุขสุมิตร. (2550). การบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ส่งผลต่อ

ความพึงพอใจของประชาชน. วิทยานิพนธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา. 

เพียรผจง รวงผึ้ง. (2545). ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลจอมพล
เจ้าพระยา: ปัญหาพิเศษ. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา. 

วรรณา อัศวเดชาชาญยุทธ์. (2552). การบริหารงานเทศบาลนครสู่ความเป็นเลิศ. ดุษฎีนิพนธ์หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทรินเอเชีย. 

วิระศักดิ์ ฮาดดา. (2553). ผลสัมฤทธิ์การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
จังหวัดภาคกลาง. ดุษฎีนิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย       
อีสเทรินเอเชีย. 

วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์. (2542). คุณภาพในงานบริการ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).  
ศุภรักษ์ เส็มหมัด. (2544). ความพึงพอใจของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล : 

ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนต าบลเกะรอ. [ม.ป.ท.]: สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาตร์. 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามค าแหง. (2547). รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
อรนุช แก้วส่อง. (2548). ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล : ศึกษา

เฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลบักดอง อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ.  
[ม.ป.ท.]: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 
 

229



การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED CURRICULUM ON THE WORK FOR 
THE STUDENTS IN UPPER SECONDARY LEVEL  
 
ผู้วิจัย                   ดร.อดิศร  ศิริ 
                    สาขาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ ส าหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประชากรเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ จังหวัด
นนทบุรี จ านวน 37 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตร์บูรณาการที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดทักษะกระบวนการท างาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาค่าขนาดอิทธิพล (Effect Size) ผลการวิจัยปรากฏว่า 1) หลักสูตร
วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก       
มีความสอดคล้องกับทักษะที่เด็กในศตวรรษที่ 21 และมีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้  
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการทดทองใช้หลักสูตรบูรณาการสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด และผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดี 3) ทักษะกระบวนการท างานหลังการทดทองใช้หลักสูตรบูรณาการ สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
และผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

 
ค าส าคัญ : การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ 
 
ABSTRACT  

The purpose of this research was to examine the effects of integrated curriculum in 
science development on the subject area of work education and technology, focusing on 
local art work, made from the leaves of Nipah palm.The subjects participating in this study 
comprised of 37 students studying in Grade 12 in Sarasas Witaed Ratchaphruek School, 
Nonthaburi Province. The instruments used in this study were the integrated curriculum 
constructed by the researcher, an achievement test, a working skills test, and an evaluation 
of pride in local wisdom, art, and culture. The test statistics included means, standard 
deviation, and effect size. The results were as follows: 1) The quality of the integrated 
curriculum in science on the subject area of work education and curriculum in science, 
developed by the researcher, was found at an excellent level since it corresponded to the 
21st century skills. 2) It was revealed that, after being taught by the integrated curriculum in 
science, the subjects’ levels of learning achievements were higher than the set criterion and 
the result from the evaluation was found at a good level. 3) It was showed that the subjects’ 
working skills were higher than the set criterion after the implementation of the integrated 
curriculum in science. Also, the evaluation of their working skills was revealed at an 
excellent level. 
 
Key Word(s) : Integrated-Curriculum Development 
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บทน า 
ในอดีตสถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุจุดหมายตามหลักสูตร

กลางที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดไว้เท่านั้น ปัจจุบันแนวความคิดดังกล่าวเปลี่ยนไป มีการกระจายอ านาจและ
มอบหมายให้สถานศึกษามีอ านาจตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น จึงมีผู้น า แนวความคิดนี้บรรจุไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อให้บังเกิดผลในการปฏิบัติ ดังข้อความในวรรคสอง มาตรา 27 
ที่ว่า ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในวรรคหนึ่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับ
สภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ (ส านักงานปฏิรูปการศึกษา ม.ป.ป.: 15) 

จากข้อความตามวรรคนี้แสดงว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะต้องจัดท าสาระในรายละเอียด
ตามกรอบของหลักสูตรแกนกลางและจัดท าหลักสูตรอื่นบางส่วนเพิ่มเติม เพื่อสนองความต้องการของผู้เรียนและ
ความต้องการของท้องถ่ินนั้นๆ ดังนั้นบทบาทของสถานศึกษาโดยเฉพาะผู้บริหารและคณะครูจะต้องรับผิดชอบงาน
ทางด้านการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตรในทุกเนื้อหาสาระเพิ่มเติม ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรตอบสนองต่อความ
ต้องการของชุมชนและท้องถิ่นให้มากที่สุด ประกอบกับสถานศึกษามีบุคลากรที่มีความพร้อมที่จะก าหนด 
รายละเอียดสาระของหลักสูตรเพิ่มเติมได้เอง ในการพัฒนาหลักสูตรระดับสถานศึกษานั้น นอกจากเป็นบทบาทของ
บุคลากรของสถานศึกษาโดยตรงแล้ว สถานศึกษาอาจเชิญนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ มาช่วยจัดท าหลักสูตรให้แก่สถานศึกษาได้ มาช (Marsh, 1997: 8) ได้กล่าวว่า ผู้ที่จะจัดท าหลักสูตรให้แก่
โรงเรียนมาจากหลายแหล่ง จากบุคลากรในโรงเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ผู้เชี่ยวชาญจาก
สถาบันอุดมศึกษา กลุ่มบุคคลจากอุตสาหกรรมและชุมชน เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลจนถึงนักการเมือง 

การที่บุคคลของสถานศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร โดยเฉพาะผู้บริหารและครูผู้สอน จะช่วยให้
ผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวเข้าถึงและเข้าใจความส าคัญ ทิศทางของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริง เพราะได้มีการอภิปราย การตรวจสอบ และการหาข้อยุติอย่างรอบคอบ เป็นที่แน่ชัดว่า
การจัดการเรียนการสอนของครูที่ด าเนินตามหลักสูตรที่ตนมีส่วนร่วมสร้างขึ้นมาเอง จะท าให้การจัดการสอนสนอง
ความต้องการของผู้เรียนและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้มากกว่าการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่มีผู้ก าหนด
มาให้เรียบร้อยแล้ว 

นักวิชาการด้านการพัฒนาหลักสูตรต่างเห็นพ้องต้องกันว่า การกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตรเป็นเรื่องจ าเป็นและมีความส าคัญ จึงบัญญัติศัพท์ที่เกี่ยวกับแนวคิดในการสนับสนุนให้สถานศึ กษา
จัดท าหลักสูตรเองไว้มากมาย เช่น การพัฒนาหลักสูตรที่ยึดโรงเรียนเป็นฐาน (School-based curriculum 
development) การพัฒนาหลักสูตรที่ยึดโรงเรียนเป็นหลัก (School-focused curriculum development) 
พร้อมทั้งมีความพยายามที่จะมอบอ านาจการตัดสินใจและการบริหารจัดการให้แก่ครูใหญ่หรือผู้บริหารโรงเรียน 
โดยบัญญัติศัพท์ เรียกแนวความคิดนี้ว่า  การบริหารจัดการที่ยึดแหล่งปฏิบัติการเป็นฐาน (Site-based 
Management) หรือการบริหารจัดการที่ยึดโรงเรียนเป็นฐาน (School-based Management) เป็นต้น 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวดที่ 4 มาตรา 23 ก าหนดไว้ว่า การจัดการศึกษา          
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมในแต่ละระดับการศึกษาและใน มาตรา 24(4) ได้ก าหนดไว้
ว่า “ การจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกวิชา” จอห์น ดิวอี้ ปราชญ์ทางการศึกษาชาวอเมริกา 
ได้อธิบายถึงความจ าเป็นที่โรงเรียนต้องจัดให้มีการสอนแบบ “บูรณาการ” (Integrate curriculum) หรือการ
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เชื่อมโยงเนื้อหาวิชาการต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยไม่เน้นการเรียนเป็นรายวิชา ว่า ปัญหาอุปกสรรค รวมทั้ง
ประสบการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตของมนุษย์นั้น จะผสมผสานกัน มิได้แยกออกเป็นส่วน ๆ ทั้งนี้ มนุษย์จ าเป็นต้องใช้
ทักษะหลายประการในการเรียนรู้จากประสบการณ์ รวมทั้งในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาง่าย ๆ หรือซับซ้อนเพียงใดก็ตาม แต่การที่โรงเรียนเน้นการสอนแยกเนื้อหาวิชา จะท าให้การเรียนนั้นไม่
สอดคล้องกับชีวิตจริงของนักเรียน เพราะเด็กมองไม่เห็นความเชื่อมโยงของสิ่งที่เรียน กับสิ่งที่เป็นไปในชีวิตจริงนอก
โรงเรียน ดังนั้น หลักสูตที่เน้นการสอนแบบบูรณาการจะสอดคล้องกับชีวิตจริงของเด็กมากกว่า โดยจะช่วยให้
นักเรียนเข้าใจและมองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเนื้อหาวิชาต่าง ๆ ทั้งยังกระตุ้นให้เด็กใฝ่เรียนรู้ เนื่องจากเขา
สามารถน าเนื้อหาและทักษะที่เรียนไปใช้ในชีวิตจริง นอกจากนี้ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการยังช่วยลดความ
ซ้ าซ้อนของเนื้อหาวิชา ลดจ านวนเวลาเรียน เป็นการแบ่งเบาภาระของผู้สอน รวมทั้งส่งเสริมผู้เรียนให้มีโอกาสใช้ 
ความคิด ประสบการณ์ ความสามารถ ตลอดจนทักษะต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทักษะ
กระบวนการและเนื้อหาสาระไปพร้อมกัน (อ้างถึงใน บูรชัย ศิริมหาสาคร ,2454) การสอนแบบบูรณาการ 
(Integrated Instruction) คือ การสอนโดยใช้เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นแกนหลักแล้วสอนเชื่อมโยง
ให้สัมพันธ์กับเร่ืองหรือวิชาอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องอย่างกลมกลืน เพื่อให้เหมาะสมกับการประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง  

ดังนั้น กระบวนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบูรณาการนั้น จะต้องมีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการสอนที่เป็นบูรณาการ ( Integrative Teaching Styles) ซึ่งต้องมีวิธีการที่
หลากหลายให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ใช้เทคนิคการเรียนการสอนที่ผสมผสานกัน ฝึกให้ผู้เรียนค้นหาค าตอบด้วยวิธีสืบสอบ 
(Inquiry) หรือใช้วิธีการแก้ปัญหา (Problem Solving) เน้นการท างานร่วมกัน มีงานกลุ่มหรืองานเดี่ยวผสมผสาน
กันไป เน้นการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในประสบการณ์จริง ประสบการณ์การเรียนรู้ควรอยู่ในขอบเขตสมรรถภาพใน
การเรียนรู้ของผู้เรียน จึงต้องพิจารณาขอบเขตการเรียงล าดับของเนื้อหาของลักษณะวิชารวมทั้งลักษณะของผู้เรียน
ด้วย และให้ผู้ เรียนฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยมีสนใจในการพัฒนาหลักสูตร
วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจะเป็นการจัดการศึกษาที่มีการ
เชื่อมโยงวิชาหรือศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งมีลักษณะใกล้เคียงกับชีวิตจริงมากข้ึน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 เพื่อศึกษาผลการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยศึกษา ดังนี้ 

1. การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ- ราชพฤกษ์ 

จังหวัดนนทบุรี จ านวน 37 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 ห้องเรียน ซึ่งจะมีนักเรียน จ านวน 37 คน 
ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง จากกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย 
 3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย เป็นการศึกษาตัวแปรเดียวไม่มีตัวแปรต้น 
 ตัวแปรในการศึกษา ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกี่ยวกับ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานระดับ               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการทดลองทักษะกระบวนการท างานของนักเรียน  

4. ขอบเขตด้านเนื้อหา กรอบของการวิจัยครั้งนี้ครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
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 5. ขอบเขตการบูรณาการ การวิจัยคร้ังนี้เป็นการบูรณาการหลักสูตรแบบใยแมงมุมของโฟการ์ตี้ (Fogarty, 
1991) และบูรณาการการเรียนการสอนแบบสอดแทรก โดยด าเนินการวิจัยก าหนดขั้นตอนหลักโดยประยุกต์ตาม
แนวทางของ ทาบา (Taba, 1962) และสงัด อุทรานันท์(2532, หน้า 38-43) คือ การศึกษาข้อมูลพื้นฐานการสร้าง
หลักสูตร การทดลองใช้หลักสูตรและการประเมินผลและการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
 6. ระยะเวลาในการวิจัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ใช้เวลาทั้งหมด 20 ชั่วโมง 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบไปด้วย 
แผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 13 แผน ที่มีเนื้อหาในการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม และสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 1ทัศนศิลป์ โดยใช้โครงงาน
สรุปองค์ความรู้ของการบูรณาการ 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจ านวน 60 ข้อ โดยมีสัดส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
จ านวน 36 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 60 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จ านวน 14 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 40 แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งใช้ในการวิจัยครั้งนี้น าไปหาคุณภาพของเครื่องมือ มีค่าความยากง่ายอยู่ในระหว่าง     
.23 - .80 มีค่าอ านาจจ าแนก อยู่ระหว่าง .27 - 1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ .83 
 3. แบบวัดทักษะกระบวนการท างานเป็นแบบวัดความสามารถในการปฏิบัติงาน มีการก าหนดตัวบ่งชี้
พฤติกรรมที่ใช้ในการวัด ได้แก่ การวิเคราะห์งาน การวางแผนในการท างาน การปฏิบัติงาน และ การประเมินผล
การท างาน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนเป็นระดับของการปฏิบัติได้ 4 ระดับ ซึ่งใช้หลักการประเมินตามสภาพจริง 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ด าเนินการขอหนังสือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 2. ขออนุมัติการใช้หลักสูตรต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา คือ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ อ าเภอปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 3. ด าเนินการทดลองใช้หลักสูตรที่ผู้วิจัย สร้างขึ้นตามขั้นตอน ดังนี้ 
   3.1 ท าการทดสอบนักเรียนก่อนการทดลองด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    3.2 ท าการสอนโดยใช้หลักสูตรบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งประกอบไปด้วยแผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 13 แผน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ใช้
เวลาทั้งหมด 20 ชั่วโมง 
    3.3 ท าการสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และทดสอบค่าความแตกต่างทาง
สถิติระหว่างคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

1. ข้อมูลที่เป็นแบบตรวจสอบรายการวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และค านวณหาค่าร้อยละ 
2. ข้อมูลที่เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 
3. ข้อมูลเชิงคุณภาพ ที่ได้จากการตอบแบบสอบถามปลายเปิด ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหาโดยน ามาเรียบเรียง

และจ าแนกอย่างเป็นระบบแล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยาย 
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4. ข้อมูลที่เป็นคะแนนจากการทดสอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ซึ่งมีการ
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนใช้การค านวณค่าขนาดของอิทธิพล แล้วเทียบกับเกณฑ์ปกต ิ

5. ข้อมูลที่เป็นคะแนนจากการทดสอบด้วยแบบวัดทักษะกระบวนการท างานโดยใช้สถิติหาค่าเฉลี่ย  
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของผู้ทรงคุณวุฒิ ดังปรากฏในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 การประเมินคุณภาพหลักสูตรของผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน โดยใช้วิธีการประเมินหลักสูตรแบบ

ปุยซองค์ (Puissiance Measure) 
 

องค์ประกอบหลักสตูร 
ค่าคุณภาพของหลักสูตร (P.M.) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ค่าเฉลี่ยใน

แต่ละด้าน 
ค่าเฉลี่ย 
ทั้งฉบบั คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

1. ด้านจุดประสงค์การเรียนรู ้ 12.88 12.86 12.88 12.87 12.88 12.88 

13.35 2. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 10.85 10.85 10.86 10.85 10.87 10.85 

3. ด้านการวัดและประเมินผล 16.16 16.18 16.16 16.15 16.16 16.16 
  
 จากตารางที่ 1 พบว่าการประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยใช้วิธีการประเมินแบบปุยซองค์ (Puissiance 
Measure) แยกเป็นรายด้าน คือ ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย P.M. เท่ากับ 12.88 ซึ่งแปลความหมายตาม
เกณฑ์การประเมินได้ว่า หลักสูตรมีคุณภาพสูงหรือดีมาก ด้านกิจกรรมการเรียนรู้  มีค่าเฉลี่ย P.M. เท่ากับ 10.85          
ซึ่งแปลความหมายตามเกณฑ์การประเมินได้ว่า หลักสูตรมีคุณภาพสูงหรือ ดีมาก และด้านการวัดและประเมินผล      
มีค่าเฉลี่ย P.M. เท่ากับ 16.16 ซึ่งแปลความหมายตามเกณฑ์การประเมินได้ว่า หลักสูตรมีคุณภาพสูงหรือดีมาก     
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการประเมินหลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง  3 ด้าน มีค่าเฉลี่ย P.M. เท่ากับ 13.25 
แสดงว่าหลักสูตรมีคุณภาพสูงหรือดีมาก 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดังปรากฏในตารางที่ 2 
3. ทักษะกระบวนการท างานทั้ง 4 ด้าน และโดยรวม ดังปรากฏในตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนหลักสูตรวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ 

ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลังเรียนโดยเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

จ านวน คะแนนเต็ม เกณฑ ์    
37 60 40 44.78 3.57 3.43 

  
 จากตารางที่ 2 พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยหลักสูตรที่ผูว้ิจัยสร้างขึ้นแตกต่างจาก
เกณฑ์ที่ก าหนด เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ย (43.78) พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบทักษะกระบวนการท างานทั้ง 4 ด้านและโดยรวม ของนักเรียนที่เรียนหลักสูตร
วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ทักษะการท างานเป็นทีม คะแนนเต็ม เกณฑ ์        
1. การวิเคราะห์งาน 5 4.5 4.15 0.85 0.12 3.70 0.45 1.44 0.68 
2. การวางแผนการท างาน 5 4.5 3.55 0.49 1.02 3.85 0.30 2.67 0.48 
3. การปฏิบัติงาน 5 4 2.85 0.79 0.25 3.35 0.47 0.64 0.63 
4.การประเมินผลงาน 5 4 3.00 0.97 0.05 3.55 0.49 1.02 0.64 

รวมทั้งหมด 20 17 12.55 3.10 0.11 14.45 1.71 1.32 1.23 
คะแนนเฉลี่ย - - - - - 4.51 - - - 

ผลการประเมิน - - - - - ดีมาก - - - 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่านักเรียนมีทักษะการท างานทั้ง 4 ด้านและโดยรวมหลังเรียนด้วยหลักสูตร
วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แตกต่างจากเกณฑ์ที่
ก าหนด เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยทุกด้าน พบว่า ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 1. หลักสูตรบูรณาการที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าเฉลี่ย P.M. เท่ากับ 13.25 แสดงว่า หลักสูตรวิทยาศาสตร์แบบ 
บูรณาการ ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนั้น มีคุณภาพสูงหรือดีมาก 
 2. เมื่อนักเรียนเรียนหลักสูตรที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
  2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ ส าหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนั้นสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี 

 2.2 นักเรียนมีทักษะกระบวนการท างานหลังเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ 
ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนั้น สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
1. หลักสูตรบูรณาการที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีคุณภาพสูง เนื่องจาก 

1.1 มีการด าเนินการสร้างหลักสูตรอย่างเป็นระบบ ยึดทฤษฎี และหลักการสร้างเป็นล าดับ
ขัน้ตอน โดยมีการวางแผนการวิเคราะห์หลักสูตร ก าหนดเนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ก าหนดประเด็น/ 
หัวเรื่องที่น ามาบูรณาการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ก าหนดสาระการเรียนรู้ จัดท าค าอธิบายรายวิชา จัดท า
หน่วยการเรียนรู้ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  และด าเนินการยกร่างหลักสูตรอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
ตลอดจนน าเครื่องมือต่าง ๆ ไปใช้จริงซึ่งจากการสร้างที่เป็นระบบผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิและปรับปรุง
แก้ไข โดยน าหลักการและแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรโดยประยุกต์ตามแนวทางของทาบา (Taba, 1962) 

1.2 เป็นหลักสูตรที่บูรณาการระหว่างการบูรณาการวิชา (Integrated by subjects) เป็นการบูร
ณาการระดับที่ใหญ่ที่สุด เพราะมีผลกระทบต่อการจัดโครงสร้างหลักสูตรและการบริหารจัดการวิชาที่มีการบูรณา
การกันบ่อยมากคือ วิชาสังคมศึกษากับวิชาวิทยาศาสตร์ เพราะเป็นวิชาที่เกี่ยวกับชีวิตและนักเรียนสัมผัสพบเห็นได้
ในชีวิตประจ าวัน ส่วนการบูรณาการวิชาอื่นๆ ที่พบได้อีก เช่นวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือ 
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คณิตศาสตร์กับภาษาไทย เป็นต้น การบูรณาการเฉพาะบางช่วงชั้น หรือตลอดทุกช่วงชั้นก็ได้ แต่ช่วงชั้นที่ท า
หลักสูตรบูรณาการมากที่สุด ได้แก่ ระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอน
ปลาย มักบูรณาการในระดับกรเรียนการสอน รายวิชามากกว่า เพราะต้องการให้นักเรียนมีความรู้สึกในวิชานั้นๆ 
แต่ก็จะมีการเพิ่มเติมโดยให้นักเรียนท าโครงงานที่บูรณาการหลายวิชาไว้ด้วยกัน 

 1.3 เป็นหลักสูตรที่เน้นกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผล
ให้นักเรียนรู้จักคิดวางแผนและมีกระบวนการคิดอย่างมีระบบ ทักษะกระบวนการท างานด้วยการปฏิบัติจริง เช่น 
การจัดท าโครงงานบูรณาการ โดยนักเรียนวางแผนการท างานก่อนที่จะลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ภายในกลุ่มของ
ตนเอง และระหว่างกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ในการท างาน การปฏิบัติงาน โดยใช้ทักษะด้านต่าง ๆในการท างานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มจะคละความสามารถ มีทั้งนักเรียนที่เรียนเก่ง ปาน -กลาง และอ่อน เป็นการเปิดโอกาสให้
นักเรียนที่มีวุฒิภาวะแตกต่างกัน รู้จักเรียนรู้และท างานร่วมกัน รู้จักเคารพและฟังความคิดเห็นของผู้อื่นดังนั้น
ผลงานที่ได้จึงมีคุณภาพ สมบูรณ์ มีคุณค่านักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวมของการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
และมีค่านิยมความเป็นไทยและผสมสานความรู้เป็นสากล สอดคล้องกับ เล็ค (Lake, 2000 อ้างถึงใน สิริพัชร์ 
เจษฎาวิโรจน์,2546, หน้า 25) ที่กล่าวว่า หลักสูตรบูรณาการเป็นหลักสูตรที่เชื่อมโยงความรู้ ความคิดรวบยอดใน
วิชาต่าง ๆ หรือทักษะเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย 
 2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้หลักสูตรนี้ พบว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดและผลการ
ประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี เนื่องมาจากเหตุผลจากการจัดหลักสูตรแบบบูรณาการทักษะ (Integrated by skills) 
บูรณาการในลักษณะนี้เป็นได้ทั้งภายในวิชาเดียวกันหรือบูรณาการหลายวิชา ที่บูรณาการทักษะในวิชาเดียวกัน เช่น 
บูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสรุป การน าเสนอ ในวิชาภาษาที่บูรณาการทักษะในหลาย
วิชา เช่น ทักษะการคิด ทักษะการจัดการ และทักษะการวิจัย (ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิต) เป็นต้น 
วิชาที่มักบูรณาการด้วยทักษะ จ าเป็นต้องมีการวางแผนร่วมกัน เพราะเก่ียวข้องกับผู้สอนหลายวิชา ผู้สอนจะต้องมา
ตกลงกันเกี่ยวกับเนื้อหา ล าดับความยากง่าย จะแยกสอนเป็นวิชาหรือสอนเป็นทีม ครูต้องร่วมกันก าหนดค าถาม
ส าคัญที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนให้ครบถ้วนและเหมาะสม อีกทั้งให้
สอดคล้องกับเนื้อเรื่องที่จะเรียนด้วยการบูรณาการลักษณะนี้ใช้การจัดการเรียนการสอนที่เน้นโครงงาน (Projects) 
ประเด็นปัญหา (Issues) สภาพชุมชน (Community) อาชีพ (Careers) หรือแม้แต่ศาสนา การจัดท าหลักสูตรใน
ลักษณะโมดูล (Modules) ก็อยู่ในประเภทนี้  

3. การบริหารจัดการหลักสูตรในลักษณะเป็นหลักสูตรที่บูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้แบบใยแมงมุม 
ของ โฟการ์ตี้ (Fogarty, 1991) ซึ่งเป็นการสอนที่เป็นแบบการบูรณาการสื่อเทคโนโลยี ( Integrated by 
technology) การจัดหลักสูตรโดยน าสื่อเทคโนโลยีมาบูรณาการนั้นน่าจะท าได้ง่ ายและจ าเป็นในสภาวการณ์
ปัจจุบัน เพราะทุกวิชาสามารถใช้เทคโนโลยีบูรณาการในการเรียนการสอนได้ แม้แต่วิชาเทคโนโลยีเองก็ใช้
เนื้อหาวิชาอื่น เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา ฯลฯ เป็นสื่อการเรียนรู้ได้ บูรณาการในลักษณะนี้ เรียกว่า 
เป็นบูรณาการแบบคู่ขนาน การบูรณาการโดยแหล่งเรียนรู้ก็จัดอยู่ในประเภทนี้ เป็นจุดเด่นของการพัฒนาหลักสูตร
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เพราะใช้สื่อการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์ และ
วิธีการต่าง ๆ ที่เร้าความสนใจให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นอยากเรียนรู้ส่งผลให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการ
เรียนรู้มีการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปตามล าดับขั้นตอนของการเรียนรู้ทางด้านทักษะปฏิบัติโดยเริ่มจาก
ระดับที่ซับซ้อนน้อยไปจนถึงระดับที่มีความซับซ้อนมากหรือจากง่ายไปหายากทักษะปฏิบัตินี้สามารถพัฒนาได้ด้วย
การฝึกฝนซึ่งหากได้รับการฝึกฝนที่ดีแล้วจะเกิดความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว ความเชี่ยวชาญ ช านาญการ และ
ความคงทน เมื่อเรียนรู้ครบทุกกิจกรรมแล้ว นักเรียนสามารถท าได้อย่างคล่องแคล่ว และช านาญจนสามารถ
สร้างสรรค์ชิ้นงานได้ด้วยตนเอง โดยประยุกต์การท างานเพื่อให้ได้ชิ้นงานใหม่ เป็นผลงานที่มีคุณภาพ มีความ
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ประณีต สวยงาม และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง  ครอบครัว และประเทศชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ เบนเน็ต (Bennett, 1979, pp. 260-261 อ้างถึงใน พูนสุข อุดม,2546, 
หน้า 81-82) ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรและการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการเป็นตัวแปรว่าหาก
จัดท าได้ทั้ง 2 กรณีนับว่าดีที่สุด เพราะผลที่ได้รับจะเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนมากที่สุด 

4. ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้หลักสูตรนี้ ก่อนเรียนมีทักษะกระบวนการท างานสูงกว่าเกณฑ์ 
เนื่องจากเป็นการบูรณาการบริหารจัดการ (Integrated by management) ตัวอย่างของการบูรณาการประเภทนี้ 
เช่น การน านักเรียนมาเรียนรวมกัน (Cross-age integrated curriculum) การให้ผู้สอนสอนร่วมกัน (Team teaching) 
เป็นต้น การจัดหลักสูตรอาจแยกเป็นรายวิชาหรือจัดแบบบูรณาการวิชาก็ได้ แต่วิธีที่เหมาะน่าจะเป็นการจัด
หลักสูตรแบบโมดูล 

ส าหรับขอบเขตและการจัดล าดับการเรียนรู้ในหลักสูตรบูรณาการทุกแบบ เป็นสิ่งปกติที่ครูต้อง
ค านึงถึงคือ ความยากง่ายตามระดับชั้นและวัย ความซับซ้อนจากน้อยไปหามาก หรือจากสิ่งใกล้ตัวไปสู่ไกลตัว 
อยา่งไรก็ตาม ในการจัดท าหลักสูตรบูรณาการ มักจะกระท าสิ่งต่อไปนี้ด้วย คือ 

4.1 จัดการเรียนการสอนโดยใช้เนื้อหาที่สัมพันธ์กับชีวิตเป็นตัวตั้ง จัดเนื้อหาในลักษณะหัวข้อ
เร่ืองหรือโครงงาน หรือบูรณาการโดยเน้นสิ่งที่ต้องการใช้ผู้เรียนเรียนรู้ เช่น ศาสนา เทคโนโลยี เป็นต้น 

4.2 มีการวางแผนร่วมกัน ไม่ใช่ครูต่างคนต่างท า มิฉะนั้นจะเกิดความซับซ้อน แม้จะใช้การบูรณา
การแบบคู่ขนานคือ ครูต่างคนต่างสอนโดยน าเนื้อหาของอีกวิชาหนึ่งมาบูรณาการ แต่ก็ต้องตกลงกันในส่วนของ
เนื้อหาที่จะน าไปบูรณาการเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อน 

4.3 ไม่ว่าจะบูรณาการด้วยวิธีใดก็มักใช้วิธีการสอนแบบก าหนดหัวข้อเรื่อง (Themes) เป็นส่วน
ใหญ่ เพราะ 1) ผู้เรียนเข้าใจง่ายและเห็นความเก่ียวข้องกับชีวิตจริง และ 2) สามารถบูรณาการได้มากว่า 2 รายวิชา 

ในการจัดการเรียนการสอนย่อมหนีไม่พ้นการประเมินผล ซึ่งต้องควบคู่ไปด้วยกัน ค าถามชวนคิด
ก็คือ การประเมินผลการเรียนการสอนแบบบูรณาการล่ะท าอย่างไรได้บ้าง ค าตอบ คือ 

ประการที่ 1 ประเมินผลด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น สังเกตพฤติกรรมแล้วบันทึก
ผลสังเกต ใช้แบบทดสอบ ให้ตอบค าถามย่อยๆ ท้ายบทให้ท าโครงงาน/ชิ้นงาน/สิ่งประดิษฐ์ ให้น าเสนอผลงาน หรือ
อภิปรายผลงานของตนหรือของเพื่อน เป็นต้น 

ประการที่ 2 ประเมินโดยบูรณาการพฤติกรรมทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ ไป
พร้อมๆ กัน จากการใช้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงาน สร้างชิ้นงาน แล้ววัดความรู้และทักษะจากกการให้สาธิตและ
แสดงผลงาน วัดเจตคติจากการท ากิจกรรมที่สร้างสรรค์และสนุกสนาน 

ประการที่ 3 ประเมินจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น ประเมินจากผลงานหลายๆ ชิ้น ประเมิน
จากการท างานกลุ่มหลายๆ ครั้ง ประเมินทักษะการท างานจากความคล่องแคล่วและความช านาญ 

ประการที่ 4 ประเมินโดยการบูรณาการทักษะที่ต้องการวัด เช่น บูรณาการความรู้กับทักษะอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างที่สอดคล้องกัน บูรณาการทักษะกับค่านิยม เป็นต้น 

ประการที่ 5 ประเมินจากกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ครู นักเรียน(ประเมินตนเอง) เพื่อน 
ผู้ปกครอง เป็นต้น 

จากการวิเคราะห์สังเคราะห์ แผนการสอนหรือหน่วยการเรียนรู้ทั้งหลาย พบว่า การประเมินผล
การเรียนการสอนแบบบูรณาการจะเกิดขึ้นควบคู่กับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและประเมินโดยการให้ผู้เรียน
ลงมือปฏิบัติจริง (Performance Assessments) แล้วประเมินจากชิ้นงาน/ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ขณะก าลังปฏิบัติ ความรู้ที่ได้จากการน าเสนอผลงาน ตอบค าถามได้ชัดเจนมีข้อมูลและเหตุผลสนับสนุน 
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ดังนั้น เครื่องมือการประเมินผลการเรียนการสอนที่เหมาะสมที่สุด คือ Rubrics (วิธีการให้คะแนนที่สามารถบูรณา
การสิ่งที่ต้องการประเมินได้มากกว่า 2 ลักษณะขึ้นไป) 

ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าวิธีการประเมินผลการเรียนการสอนที่ดีที่สุดคือ การประเมินจากการให้
ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง (Performance Assessments) และใช้ Rubrics เป็นแนวทางในการให้คะแนน ซึ่งการ
ก าหนดเกณฑ์การประเมินต้องค านึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และความสามารถของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นด้วย 

 
ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

1. ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูต้องศึกษาหลักสูตรอย่างละเอียดและเตรียมความพร้อมในด้าน  ต่าง ๆ   
ไว้ล่วงหน้า 

2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูต้องชี้แจงให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องกระบวนการท างานกลุ่ม 
บทบาทของสมาชิกภายในกลุ่มตลอดจนแนวทางการวัดผลและประเมินผล 

3. สถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สามารถดัดแปลงได้ตามความเหมาะสม 
4. ควรเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู้จากห้องเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ บ้างเพื่อฝึกการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม 
5. เวลาในการท ากิจกรรมควรใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ติดต่อกันจะได้ผลดีที่สุดเพื่อให้เกิดความคงทนใน

การเรียนรู ้
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับชั้นอื่น ๆ 
2. พัฒนาหลักสูตรบูรณาการที่หลากหลาย เช่น การบูรณาการวิชา (Integrated by subjects) บูรณาการ

การเรียนการสอน (Integrated by Learning management) เป็นต้นโดยอาศัยหลักการมีส่วนร่วมจากบุคลากร
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

3. ควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือการเชิญนักวิชาการหรือนักวิจัยเข้าไปร่วมด าเนินการพัฒนาหลักสูตร
บูรณาการให้ครอบคลุมทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อการประเมินสภาพจริง 

4. ศึกษาวิจัยเพื่อจัดท าหลักสูตรบูรณาการที่มีการบูรณาการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยให้องค์ความรู้ครอบคลุมทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

5. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการวิจัยในเรื่องการพัฒนาทักษะกระบวนการท างาน ด้านการวางแผนในการ
ท างานที่สามารถน าไปใช้ได้จริง 
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การศึกษารูปแบบการพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 
ผู้วิจัย   นิตยา  ส าเร็จผล 

นัดดา  อังสุโวทัย  

กาญจนา  ชินส าราญ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
อานนท์  อาจศิริ 

คณะเทคโลโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบในการพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลของนักศึกษาคณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ด าเนินการวิจัยในภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ประกอบด้วย 1) สร้างเครื่องมือในการประเมินทักษะการสืบค้นข้อมูลของนักศึกษา 
เป็นแบบประเมินตนเอง 2)ก าหนดรูปแบบการพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลของนักศึกษา 3) ท าการทดลองใช้รูปแบบ 
กลุ่มตัวอย่างในการทดลอง ประกอบด้วย นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ จ านวน 240 คน (51 ,189 คน) ผลการวิจัย พบว่า 

1. รูปแบบการพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เนตของนักศึกษาที่เหมาะสมคือการก าหนดให้เป็น
ส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนรายวิชา 

2. กระบวนการพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เนตของนักศึกษา แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย 
การอบรมให้ความรู้ การท ากิจกรรมฝึกทักษะย่อย 4 กิจกรรม ได้แก่ 1) การก าหนดค าส าคัญ 2) การสืบค้น 3) การ
ประเมินแหล่งและข้อมูล 4) นการคัดลอกเนื้อหา สรุปใจความส าคัญและการอ้างอิงแหล่งข้อมูล และ 5) การปฏิบัติการ
สืบค้นตามหัวข้อที่มอบหมาย โดยมีคู่มือการพัฒนาฯส าหรับให้นักศึกษาใช้ประกอบ 

3. คู่มือการพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เนตของนักศึกษา ประกอบด้วย บทที่1ความส าคัญของ
การสืบค้นข้อมูล บทที่ 2 การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เนต (แหล่งต่างๆ วิธีการ) และ บทที่ 3 กิจกรรมการฝึกทักษะการ
สืบค้นทางอินเตอร์เนต ซึ่งนักศึกษามีความคิดเห็นว่าสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาทักษะการสืบค้นได้จริง 
 4. ปัจจัยส าเร็จของการพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลของนักศึกษา ได้แก่ เจตคติของนักศึกษาต่อการสืบค้น 
(การเห็นความส าคัญของการสืบค้น) การมีคู่มือประกอบให้ฝึกฝนด้วยตนเอง เวลาที่ใช้ในการฝึก และ การได้น าไปใช้ 
เช่นใช้ในการท าโครงการวิจัยส าหรับชั้นปีที่ 4 การท ารายงานในรายวิชา เป็นต้น   
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Abstract 
This research aims to develop information searching skills of students at the faculty of 

home economics technology and faculty of science and technology at Rajamangala University 
of Technology Krungthep. The research was conducted during 2nd semester of 2555 academic 
year. First phase is about collecting information in order to formulate approach in information 
searching development for students. The samples included 51 students from faculty of science 
and technology and 189 students faculty of home economics.The research found that : 

1. The appropriate approach to information searching skill development is to include it 
in learning process. 

2. Process to develop information searching skills through internet can be divided into 
5 steps : 1) Define keywords 2) Research 3) sources assessment 4) paraphrase key information 
and reference 5) Research the information about given topic. 

3. Internet information searching development manual consists of 1) Importance of 
information searching 2) information searching on the internet (sources) 3) Activities to 
develop information searching skills. Students think that the manual is practical. 

4. The success factors of information searching skill development are student’s attitude 
toward information searching (see the importance of information searching), manual for 
students to practice information searching by themselves, time used for practicing, and put 
information searching into real use, for example, use information searching for 4th year 
research project, report in each subject, etc.  

 
ที่มาและความส าคัญของปัญหาวิจัย 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 33 ได้
ก าหนดให้ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการบูรณาการในเรื่องศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย การประยุกต์ใช้ภูมิ
ปัญญา นอกจากนี้ ได้ก าหนดให้งานวิจัยมีบทบาทในการจัดการศึกษาและการเกิดระบบการประกันคุณภาพทาง
การศึกษาที่ทั้งครูผู้สอนและผู้เรียนต้องท าวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งในทางปฏิบัติพบว่า บุคคล
เหล่านั้นมีปัญหาในการท าวิจัยด้วยตนเอง  
 ขั้นตอนในการท าวิจัยประกอบด้วย การก าหนดปัญหาในการวิจัย การสืบค้นข้อมูลเพื่อรวบรวมความรู้และ
ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับปัญหาวิจัยนั้น การวางแผนและออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยและการวิเคราะห์
ข้อมูลที่เก็บรวบรวม และการสรุปผล เผยแพร่ผลการวิจัย ซึ่งพบว่าขั้นตอนที่เป็นปัญหาส าคัญและส่งผลต่อสมรรถนะใน
การท าวิจัยประการหนึ่งคือ การสืบค้นข้อมูลหรือการค้นคว้าข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตาม
ความต้องการสามารถน าไปใช้ในการท าวิจัยได้ ทั้งนี้มีสาเหตุจากหลายประการ อาทิเช่น ผู้วิจัยขาดทักษะในการสืบค้น
ข้อมูล ได้แก่ ไม่สามารถบอกความต้องการของตนเองได้ว่าจะต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างเพื่อการท าวิจัยนั้น การรู้จักและ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลที่จ ากัดไม่หลากหลาย การที่ไม่สามารถคัดเลือกหรือประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลและตัว
ข้อมูล การที่ไม่สามารถการสรุปเนื้อหาของข้อมูลที่สืบค้นจากแหล่งต่างๆ รวมทั้งการอ้างอิงที่ยังไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน  

ในการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการวิจัยนั้น ทักษะที่มีความส าคัญและเป็นปัญหาส าคัญที่ท าให้การท าวิจัยมี
ข้อด้อย คือความสามารถในการค้นคว้าข้อมูลที่จ าเป็นในการท าวิจัยดังได้กล่าวแล้วรวมทั้งการมีคุณลักษณะของผู้รู้
สารสนเทศซึ่งเป็นกระบวนการทางปัญญาเพื่อสร้างความเข้าใจในความต้องการสารสนเทศการค้นหาการประเมิน การใช้
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สารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสทิธิภาพ และท าให้ความสามารถนี้ติดตัวผู้เรียน ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนานักศึกษาให้มี
ทักษะการวิจัย จึงจ าเป็นต้องมีการฝึกฝนให้นักศึกษามีความสามารถในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อใช้ในการท าวิจัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป โดยเฉพาะนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องจาก
มีบทบาทส าคัญในการวิจัยเพื่อสร้างความรู้และนวัตกรรมทั้งด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ควบคู่กันไป 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย   
  เพื่อหารูปแบบในการพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  และคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ขอบเขตของโครงการวิจัย 

งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนักวิจัยร่วมโครงการจ านวน 4 คน โดยมาจากหลักสูตร วิทยาศาสตร์ และคหกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชา เคมี ชีววิทยา การพัฒนาผลิตภัณฑ์  
การด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยมีการด าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
1. สร้างเครื่องมือในการประเมินทักษะการสืบค้นข้อมูลของนักศึกษา เป็นแบบประเมินตนเอง  
  1) ก าหนดตัวชี้วัดทักษะการสืบค้นข้อมูล ผู้วิจัย าหนดตัวชี้วัดทักษะการสืบค้นข้อมูลโดยพัฒนาจากมาตรฐาน
การรู้สารสนเทศท่ าหนดโดยสมาคมห้องสมุดสหรัฐอเมริกา ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 แสดงทักษะ และ ตัวชี้วัดทักษะการสืบค้นข้อมูล 

ทักษะ ตัวชีวัด 
1. ก าหนดลักษณะ / ขอบเขตของ   

ข้อมูลที่ต้องการ 
 
 

2. แสวงหาข้อมูลจากแหล่งที่
หลากหลายได ้

3. ประเมินข้อมูล / แหล่ง 
 
 
 
 

4. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและ
เขียนอ้างอิงได ้

1.1 ก าหนด” ค าส าคัญ” ที่จะใช้ในการสืบค้นให้สอดคล้อง ตรงประเด็น คล
อบคลุมกับเรื่องที่ต้องการ 

1.2 ระบุแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการสืบค้น ชนิด – บทความ , ทฤษฎี, ผลงานวิจัย 
รูปแบบ – วารสาร หนังสือ  

2.1 สืบค้นจากแหล่งต่างๆ (internet, หนังสือพิมพ์) ไม่น้อยกว่า 2 แหล่ง 
2.2 สรุปข้อมูลที่ได้จากสืบค้นในแต่ละแหล่ง 
3.1 น าข้อมูลที่สืบค้นได้จากแต่ละแหล่งมาพิจารณาความครบถ้วนของข้อมูล

ตามหัวข้อเร่ืองที่ก าหนดไว้ และประเมินได้ว่า ครบถ้วนหรือไม่ 
3.2 ประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งที่สืบค้น 
3.3 วางแผน / ด าเนินการ ปรับปรุง ให้เหมาะสม 
3.4 สรุปเนื้อหาที่ได้จากการสืบค้น (หลายแหล่ง) ให้เป็นเนื้อหาเดียว 
4.1 อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลทุกครั้ง 
4.2 เขียนอ้างอิงได้ถูกต้องตามมาตรฐาน 

 2) เขียนข้อค าถามให้นักศึกษาประเมินความสามารถในการปฏิบัติหรือพฤติกรรมตามตัวชี้วัด โดยใช้มาตรา
ประมาณค่า 0 หมายถึงท าไม่ได้  
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2. ก าหนดรูปแบบกระบวนการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการสืบค้นข้อมูล 
ผู้วิจัยประยุกต์ใช้ รูปแบบการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) ในการพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลของ

นักศึกษา โดยแบ่งวงจรการพัฒนา เป็น 4 ขั้น ประกอบด้วย 1) นักศึกษาวิเคราะห์ปัญหาหรือจุดด้อยของตนเองใน
ทักษะนั้นๆ 2) นักวิจัยให้ค าแนะน าในการพัฒนาทักษะนั้นๆ นักศึกษาวางแผนการพัฒนาทักษะนั้น 3) นักศึกษา
ด าเนินการปฏิบัติตามแผน จดบันทึกผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ใส่แฟ้มรายบุคคล 4) นักวิจัยและนักศึกษาร่วม
ทบทวนผลการปฏิบัติ และให้ค าแนะน าในการปรับปรุงการพัฒนาทักษะนั้น และให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติต่อจนส าเร็จ และ
จดบันทึกผลการด าเนินงาน ทั้งด้านเวลาที่ใช้ในการฝึก ผลการปฏิบัติ ปัญหา ปัจจัยเอื้อ โดยแบ่งการฝึกปฏิบัติเป็น 4 
พฤติกรรมย่อย ได้แก ่1) การก าหนดลักษณะและขอบเขตของข้อมูลที่ต้องการ 2) การแสวงหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยใช้แหล่งข้อมูลอย่างน้อย 2 แหล่งที่เชื่อถือได้ 3) ประเมินข้อมูลและแหล่งข้อมูลอย่างมี
วิจารณญาณ ท าให้สามารถตัดสินได้ว่าควรจะปรับปรุงวิธีการสืบค้น หรือต้องมีการแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม  และ              
4) การสรุปใจความส าคัญของข้อมูลที่สืบค้นได้ มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล และสามารถเขียนอ้างอิงได้ตามมาตรฐานสากล 

3. การเลือกกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาที่จะเป็นกลุ่มทดลองในการศึกษากระบวนการพัฒนาทักษะการสืบค้น
ข้อมูล ให้ครอบคลุมทุกชั้นปี โดยเลือกเจาะจงนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่นักวิจัยรับผิดชอบและก าหนดให้
การพัฒนาทักษะการสืบค้นเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน (และมีหนึ่งกลุ่มที่เป็นการพัฒนาตามความสนใจ
เนื่องจากเป็นกลุ่มที่นักวิจัยไม่ได้รับผิดชอบในการสอน) นักวิจัยท าการแนะน าชี้แจงโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กระบวนการ และผลที่นักศึกษาจะได้รับ รวมทั้งข้อตกลงในการเข้าร่วมโครงการ กลุ่มตัวอย่างดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลการพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูล ภาค2/2555 
ชั้นปี คณะ สาขาวิชา จ านวน คน นักวิจัย 

1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 กลุ่ม 27 คน คนที ่2 
2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาธุรกิจอาหาร 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่ เรียนรายวิชาสารสนเทศทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**  

1 กลุ่ม 28 คน 
1 กลุ่ม 42 คน 

 
3 คน 

คนที่ 2 
คนที ่4 

 
คนที่ 1 

3 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์ศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเคม*ี* 

1 กลุ่ม 58 คน 
1 กลุ่ม 42 คน 

คนที่ 1 
คนที่ 1 

4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีถ่ายภาพ 

1 กลุ่ม 34 คน 
6 คน 

คนที่ 3 
คนที่ 2 

 รวม 240 คน  
*และ ** รวมกัน 
4. นักวิจัยท าการประเมินทักษะการสืบค้นข้อมูลของนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการเป็นรายบุคคล โดยให้นักศึกษา

ประเมินตนเองด้วยแบบสอบถามที่นักวิจัยสร้างขึ้น  
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  5. นักวิจัยแต่ละคนให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการสืบค้นข้อมูลให้กับนักศึกษาที่รับผิดชอบ  
  6. นักวิจัยแต่ละคนด าเนินการพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลของนักศึกษาในกลุ่มที่รับผิดชอบตามกระบวนการ
ที่ได้ออกแบบไว้ และเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ (การสังเกต สัมภาษณ์)  

7. ท าการประเมินทักษะการสืบค้นข้อมูลของนักศึกษารายบุคคลโดยให้นักศึกษาประเมินตนเองเทียบกับก่อน
เร่ิมโครงการ วิเคราะห์ผลการทดลอง เปรียบเทียบก่อน-หลัง และสรุปผล จุดอ่อน จุดแข็ง ท าการปรับปรุงไปใช้ในภาค
การศึกษาต่อไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลพื้นฐานของกลุ่ม
ตัวอย่างก่อนการพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ประสบการณ์ในการสืบค้นข้อมูล  และ ทักษะการสืบค้นข้อมูล 
จ าแนกตามสาขาวิชา/คณะ ชั้นปี เพื่อดูผลของการใช้รูปแบบกระบวนการพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลที่ผู้วิจัยออกแบบ 

2. วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทักษะการสืบค้นข้อมูลของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง           
(การประเมินตนเอง) และเปรียบเทียบความแตกต่างของทักษะการสืบค้นข้อมูลระหว่างก่อน และหลังการด าเนินการ
พัฒนา ด้วยค่า t-test แบบ paired sample  
 
ผลการวิจัย (Results) 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 

ในการทดลอง ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 กลุ่มตัวอย่างจ านวน 240 คน ประกอบด้วย นักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่1ที่เรียนรายวิชาหลักเคมี จ านวน 27 คน ชั้นปีที่ 2 ที่เรียนรายวิชาจุลชีววิทยาทั่วไป 
จ านวน 42 คน และรายวิชาวิทยาศาสตร์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต จ านวน 28 คน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เรียนรายวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา จ านวน 58 คน และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เรียนรายวิชา แผนงานพิเศษจ านวน 34 คน          
รวมทั้งสิ้น 189 คน  

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 2 ที่เรียนรายวิชาสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวน 3 คน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เรียนรายวิชาสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 42 คน และ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เรียนรายวิชาสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน  1 คน และรายวิชาหลักเคมี 
จ านวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 51 คน  
ประสบการณ์ในการใช้อินเตอร์เนต 

นักศึกษาส่วนใหญ่ทั้งคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกชั้นปี มี
ประสบการณ์ในการใช้อินเตอร์เนตทุกวัน โดยใช้ในการสื่อสาร เช่น facebook เป็นอันดับ 1 และใช้ในการค้นคว้าข้อมูล
ในการเรียนเป็นอันดับ2 และ3 ส่วนใหญ่ใช้อินเตอร์เนตที่บ้าน  
ประสบการณ์ในการค้นคว้าข้อมูล 

นักศึกษาส่วนใหญ่ทั้งคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกชั้นปี มีความถี่ใน
การค้นคว้าข้อมูล วันเว้นวัน และ ทุกวัน โดยแหล่งที่ใช้ในการค้นคว้าคือทางอินเตอร์เนต 
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ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ 
นักศึกษาส่วนใหญ่ ประเมินตนเองว่ามีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษในระดับอ่านได้แต่ยังไม่เข้าใจ โดย

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มีระดับความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษในระดับต่ ากว่านักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งประเมินตนเองว่าพอจับประเด็นส าคัญได้  
ผลการเรียน 

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ส่วนใหญ่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50-2.99 และ3.00 – 3.49 
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่วนใหญ่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 – 2.49 
ทักษะในการสืบค้นข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนการทดลอง 
 จากการให้นักศึกษาประเมินความสามารถในการสืบค้นข้อมูลของตนเอง พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ประเมินว่า
ตนเองมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลในระดับดีคือท าได้บ่อยครั้งจนถึงเกือบทุกคร้ัง ในเกือบทุกทักษะ ทั้งการระบุค า
ส าคัญในการสืบค้น การระบุแหล่ง การสืบค้นจากหลายแหล่ง การคัดลอกข้อมูลที่ได้ การสรุปเนื้อหาจากหลายแหล่งให้
เป็นเนื้อเดียว และการอ้างอิง ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินทักษะการสืบค้นข้อมูลของนักศึกษา ก่อนการพัฒนา จ าแนกตามคณะ 

ทักษะ 
ผลการประเมินตนเอง 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 1. ระบุ ค าส าคัญ ในการสืบค้น ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 81) ท าได ้

บ่อยครั้ง- เกือบทุกครั้ง 
ร้อยละ2 ท าไดบ้างครั้ง 

ร้อยละ 68 ท าได ้
บ่อยครั้ง - เกือบทุกครั้ง 
ร้อยละ 4 ท าไดบ้างครั้ง 

 2.ก าหนดชนิด และรูปแบบ ของ
แหล่งที่จะสืบค้นได้อย่างน้อย 
2 แหล่ง 

ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 83) ท าได ้
บ่อยครั้ง-เกือบทุกครั้ง 
ร้อยละ5 ท าไดบ้างครั้ง 

ร้อยละ 86 ท าได ้
บ่อยครั้ง- เกือบทุกครั้ง 
ร้อยละ 5 ท าไดบ้างครั้ง 

 3. ท าการสืบค้นข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆ  

ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 81) ท าได ้
บ่อยครั้งท าได-้เกือบทุกครั้ง 

ร้อยละ 2 ท าไดบ้างครั้ง 

ร้อยละ 76 ท าได ้
เกือบทุกครั้ง -ทุกครั้ง 

ร้อยละ 10 ท าไดบ้่อยครั้ง 
 4. สามารถบันทึกข้อมูลที่สืบคน้

ได้ตามความต้องการ 
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 76) ท าได ้

บ่อยครั้ง –เกือบทุกครั้ง 
ร้อยละ3 ท าไดบ้างครั้ง 

ร้อยละ 70 ท าได ้
เกือบทุกครั้ง -ทุกครั้ง 

ร้อยละ 16 ท าไดบ้่อยครั้ง 
 5. ประเมินความนา่เชื่อถือของ

แหล่งข้อมูล 
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 81) ท าได ้

บ่อยครั้ง-เกือบทุกครั้ง 
ร้อยละ 8 ท าไดบ้างครั้ง 

ร้อยละ 74 ท าได ้
บ่อยครั้ง- เกือบทุกครั้ง 
ร้อยละ 4 ท าไดบ้างครั้ง 

 6. ประเมินความนา่เชื่อถือครบ 
ถ้วนของข้อมูลที่สืบค้นมาได ้

ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 78) ท าได้ 
บ่อยครั้ง-เกือบทุกครั้ง 
ร้อยละ8 ท าได้บางครั้ง 

ร้อยละ 74 ท าได้ 
บ่อยครั้ง- เกือบทุกครั้ง  
ร้อยละ 2 ท าได้บางครั้ง 
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ทักษะ 
ผลการประเมินตนเอง 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 7. สืบคน้ข้อมูลจากหลายๆ 

แหล่งเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์  

ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 73)  
ท าไดบ้่อยครั้ง-เกือบทุกครั้ง 

ร้อยละ 5 ท าไดบ้างครั้ง 

ร้อยละ 70 ท าได ้
บ่อยครั้ง- เกือบทุกครั้ง 
ร้อยละ 7 ท าไดบ้างครั้ง 

 8. สรุปเนื้อหาทีไ่ด้จากการสืบค้น
หลายแหล่งให้เป็นเนื้อหา
เดียวกันได ้

ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 78)  
ท าไดบ้่อยครั้ง-เกือบทุกครั้ง 

ร้อยละ 7 ท าไดบ้างครั้ง 

ร้อยละ 75 ท าได ้
บ่อยครั้ง- เกือบทุกครั้ง 
ร้อยละ 5 ท าไดบ้างครั้ง 

 9. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
ทุกครั้งที่น ามาใช ้

ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 73)  
ท าไดบ้่อยครั้ง-เกือบทุกครั้ง 
ร้อยละ 3 ท าไดบ้างครั้ง และ 

ร้อยละ1 ท าไมไ่ด ้

ร้อยละ 77 ท าได ้
เกือบทุกครั้ง-ทกุครั้ง  

ร้อยละ 13 ท าไดบ้่อยครั้ง 
ร้อยละ 9 ท าไดบ้างครั้ง 

10. เขียนอ้างอิงแหล่งข้อมูลได้
ถูกต้องตามมาตรฐานที่ใช ้

ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 76)  
ท าไดบ้่อยครั้ง-เกือบทุกครั้ง 
ร้อยละ 17 ท าไดบ้างครั้ง 

ร้อยละ 59 ท าได ้
บ่อยครั้ง-เกือบทุกครั้ง 

ร้อยละ 18 ท าไดบ้างครั้ง 
 และ ร้อยละ 5 ท าไม่ได ้

 
ตอนที่ 2 รูปแบบการพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลของนักศึกษา 

รูปแบบที่1 ก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชาที่นักวิจัยรับผิดชอบ ทั้งหมดจ านวน 5 
กลุ่ม นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการให้ความรู้และด าเนินการฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูลให้กับนักศึกษาในกลุ่มที่รับผิดชอบตาม
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ โดยใช้เวลาติดตามผล มอบหมายงาน ให้ค าแนะน า ในชั่วโมงการเรียนการสอนเก็บรวบรวมข้อมูล 

รูปแบบที่ 2 ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชา เป็นการให้ค าปรึกษาแนะน าการสืบค้น
ข้อมูลประกอบการจัดท าปัญหาพิเศษทางอาหารและโภชนาการ โดยนักวิจัยนัดหมายวัน เวลาในการไปพบให้ค าปรึกษา 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ระยะเวลาทั้งสิ้น 4 เดือน นอจานั้นนักวิจัยผู้รับผิดชอบได้ตั้งกลุ่ม “ทักษะการสืบค้นข้อมูล” ใน 
Facebook และให้นักศึกษากลุ่มนี้เป็นสมาชิก เพื่อให้ข้อมูล ค าปรึกษาแนะน า ตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผ่านทาง social network ซึ่งนักศึกษา log in เข้ามาใช้ทุกวัน วิธีนี้เป็นวิธีที่สะดวกทั้งฝ่ายส่งและฝ่ายรับสารสนเทศ 
และได้ผลในวงกว้าง สารสนเทศไปถึงนักศึกษาทุกคน แม้จะได้รับต่างเวลา (ขึ้นอยู่กับการ log in อาจมีบางคนไม่ได้รับ
เพราะไม่ log in) แต่มีข้อจ ากัดที่เนื้อหาสารสนเทศต้องสั้น กระชับ ท าให้ไม่สามารถน าเสนอข้อมูลอย่างครบถ้วน 
สมบูรณ์ ได้มีการน าเสนอเนื้อหายาวๆ ในรูปบทความ 1-2 หน้า ด้วยการอัพโหลดไฟล์ แต่ตรวจสอบดูแล้วมีนักศึกษามา
ดาวน์โหลดหรือเปิดอ่านน้อยมาก 

ในการทดลองพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลของนักศึกษ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และ             
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จากการสังเกตและสัมภาษณ์นักศึกษา พบว่า 
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นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3-4 ทั้งหมดมีการสืบค้นทาง internet โดยส่วนใหญ่การท า
รายงานจะสืบค้นงานวิจัยจาก Science Direct แต่ปัญหาคือการอ่านภาษาอังกฤษ นอกจากนั้นการสืบค้นข้อมูลอื่นๆใช้ 
Google และใช้วิธีการ copyเนื้อหาจาก website ที่เปิดโดยไม่มีการพิจารณาว่า website นั้นเป็น website ของใคร 
website อะไร และมีความน่าเชื่อถือเชิงวิชาการของเร่ืองที่สืบค้นหรือไม่ มีการอ่านสรุปใจความส าคัญของเนื้อหาข้อมูล
ที่ copy มาบ้าง แล้วน ามา paste ต่อๆกันไป  การใช้ค าสืบค้น นักศึกษารู้จักค าส าคัญ และใช้ค าที่เป็นหัวข้อที่จะสืบค้น
เป็น Keyword โดยไมได้มีการระบุค่าเทียบเคียงอื่นๆ นักศึกษาไมได้ค านึงถึงชนิดของข้อมูล และขอบเขตที่จะสืบค้น    
ในการสืบค้น นักศึกษามีปัญหาเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ ท าให้มีข้อจ ากัดในการสืบค้น ที่ไม่สามารถใช้website 
ต่างประเทศได้หลากหลาย การเขียนอ้างอิง การอ้างอิงแหล่งข้อมูล นักศึกษามีความรู้ว่าต้องอ้างอิงแหล่งข้อมูล แต่การ
เขียนยังไม่มีความมั่นใจ และมีการเขียนอ้างอิงในเนื้อหาบ้าง  

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พบว่าในการสืบค้นข้อมูลทั้งหมดใช้การสืบค้นทาง internetอย่าง
เดียวโดยการใช้ Googleเป็นเครื่องช่วยค้น ในการคัดลอกเนื้อหาจะใช้วิธีการ copyเนื้อหาจาก website ที่เปิดโดยไม่มี
การพิจารณาว่า website นั้นเป็น website ของใคร website อะไร และมีความน่าเชื่อถือเชิงวิชาการของเรื่องที่สืบค้น
หรือไม่ ไม่มีการอ่านสรุปใจความส าคัญของเนื้อหาข้อมูลที่ copy มา ส่วนมากจะคัดลอกเนื้อหามาทั้งหมดแล้วน ามา 
paste ต่อๆกันไป ส่วนใหญ่การสืบค้นในแต่ละหัวข้อจะใช้ข้อมูลจากแหล่งเดียวที่สืบค้นได้ไม่มีการน าเนื้อหาจากหลาย
แหล่งมาเรียบเรียงให้เป็นเนื้อเดียว การใช้ค าสืบค้น นักศึกษาพอรู้จักค าส าคัญ และใช้ค าที่เป็นหัวข้อที่จะสืบค้นเป็น 
Keyword โดยไมได้มีการระบุค่าเทียบเคียงอื่นๆ นักศึกษาไมได้ค านึงถึงชนิดของข้อมูล และขอบเขตที่จะสืบค้น ในการ
สืบค้น นักศึกษามีปัญหาเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ ท าให้มีข้อจ ากัดในการสืบค้น ที่ไม่สามารถใช้website ต่างประเทศได้ 
แหล่งข้อมูลที่เลือกใช้จึงเป็น website ที่เป็นภาษาไทยเท่านั้น การเขียนอ้างอิง การอ้างอิงแหล่งข้อมูล นักศึกษามี
ความรู้ว่าต้องอ้างอิงแหล่งข้อมูล แต่การเขียนยังไม่มีความมั่นใจ และไม่ได้เขียนอ้างอิงในเนื้อหาที่คัดลอกมา 

ส าหรับผลการประเมินทักษะการสืบค้นโดยให้นักศึกษาประเมินตนเองก่อนและหลังการพัฒนา เปรียบเทียบ
ความแตกต่างของทักษะรายข้อ โดยใช้ t-paired พบว่า นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปี
ที่ 3-4 ประเมินตนเองว่ามีทักษะการสืบค้นในระดับท าได้บ่อยครั้งในทุกขั้นตอน และมีทักษะดีขึ้นอย่างไม่มีนัยส าคัญ          
(p ≥ .05) หลังการพัฒนา ยกเว้นท าการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ได้ ที่มีความแตต่างอย่างมีนัยส าคัญ (p  .05) 
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประเมินตนเองว่ามีทักษะการสืบค้นในระดับท าได้บ่อยครั้งในทุกขั้นตอน และ
มีทักษะดีขึ้นอย่างไม่มีนัยส าคัญ (p ≥ .05) หลังการพัฒนา ยกเว้น การก าหนดแหล่งได้มากกว่า 2 แหล่ง สามารถบันทึก
ข้อมูลที่สืบค้นได้ตามความต้องการ และเขียนอ้างอิงแหล่งข้อมูลได้ถูกต้องตามมาตรฐานที่ใช้ ดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของทักษะการสืบค้นข้อมูลของนักศึกษาจากการประเมินตนเอง         
ก่อน-หลังการพัฒนา 

ทักษะการสืบคน้ข้อมูล ก่อน หลัง ค่า t Sig 
X s.d X s.d 

1. สามารถ ระบุ ค าส าคัญ (Key word) ท่ีจะใช้ในการสืบค้นได้ 
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี n=36 2.91 0.75 3.03 0.62 0.78 0.441 
   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ n=126 2.87 0.73 2.94 0.71 0.783 0.31 
 2. ก าหนดชนิด (เช่นบทความ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยฯลฯ) และรูปแบบ ( เช่น วารสาร หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ต่างๆ)  
ของแหล่งท่ีจะสืบค้นได้อย่างน้อย 2 แหล่ง 
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี n=36 2.77 0.64 3.00 0.54 1.75 .088 
   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ n=126 2.70 0.75 2.90 0.76 2.179 0.31 
 3. ท าการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ได้ 
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี n=36 3.20 0.68 4.06 0.50 2.928 .03 
    คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ n=126 3.14 0.63 3.03 0.68 1.639 .104 
 4. สามารถบันทึกข้อมูลท่ีสืบค้นได้ตามความต้องการ 
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี n=36 3.17 0.66 3.14 0.77 .183 .856 
    คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ n=126 2.43 0.85 3.18 0.30 3.639 .001 
 5. ประเมินได้ว่า แหล่งข้อมูลใด มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ 
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี n=36 2.71 0.67 2.89 0.76 1.03 .310 
    คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ n=126 2.61 0.77 2.79 0.79 1.785 .077 
 6. ประเมินได้ว่า ข้อมูลท่ีสืบค้นมาได้น้ัน มีความครบถ้วน ครอบคลุมหัวข้อท่ีต้องการค้นคว้าหรือไม่ 
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี n=36 2.71 0.71 2.83 0.78 .627 .535 
    คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ n=126 2.63 0.84 3.13 0.38 1.657 1.00 
7. มีการสืบค้นข้อมูลจากหลายๆ แหล่งเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี n=36 2.68 0.87 3.00 0.68 1.819 .078 
    คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ n=126 2.84 0.80 2.85 0.80 .166 .868 
8. สรุปเน้ือหาท่ีได้จากการสืบค้นหลายแหล่งให้เป็นเน้ือหาเดียวกัน 
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี n=36 2.54 0.78 2.83 0.86 1.501 .143 
   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ n=126 2.68 0.76 2.67 0.88 .080 .936 
9. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลทุกครั้งท่ีน ามาใช้ 
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี n=36 3.05 1.00 3.03 1.00 .131 .197 
   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ n=126 2.85 0.86 2.96 0.91 .948 .345 
10. เขียนอ้างอิงแหล่งข้อมูลได้ถูกต้องตามมาตรฐานท่ีใช้ 
     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี n=36 2.42 1.09 2.71 0.99 1.282 .209 
     คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ n=126 2.40 0.86 2.70 0.86 3.028 .003 
 p  .05 4 ท าได้ทุกครั้ง 3 ท าได้เกือบทุกครั้ง 2 ท าได้บ่อยครั้ง 1 ท าได้เป็นบางครั้ง 0 ท าไม่ได้ 
       จะเห็นได้ว่านักศึกษาประเมินตนเองสูงกว่าระดับการปฏิบัติได้จริงจากการสังเกตของผู้สอน  
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 ปัจจัยส าเร็จของการพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลของนักศึกษา 
 1. การก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนโดยมีการให้คะแนน  
  2. ความจ าเป็นในการสืบค้นข้อมูล หากนักศึกษามีความจ าเป็นที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูล ประกอบการเรียนเช่น
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 -4 ต้องท าวิจัยหรือแผนงานพิเศษจะท าให้นักศึกษาให้ความสนใจในการพัฒนาทักษะการสืบค้น แต่
ส าหรับนักศึกษาปีที่ 1-2 ยังไม่เห็นความจ าเป็นของการสืบค้น ข้อมูล จึงไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควร 
 ปัญหา อุปสรรค จุดอ่อนในการพัฒนาทักษะการสืบค้น 
  1. นักศึกษา ไม่มีคุณลักษณะของผู้ใฝ่รู้ ขาดความกระตือรือล้น ไม่เห็นความส าคัญของการสืบค้นข้อมูลเชิง
วิชาการ และ ปัญหาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษท าให้เกิดข้อจ ากัดของการสืบค้น 
 2. ไม่มีคู่มือการสืบค้นข้อมูล   
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูล  
จากการวิจัยมีข้อเสนอแนะในการน าไปพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลของนักศึกษาดังนี้ 

1. ควรจัดท าคู่มือการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เนตให้นักศึกษา 
2. รูปแบบการพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูล คือการก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน และ       

มีกระบวนการดังนี้ 2,1 จัดอบรมให้ความรู้ในการสืบค้นข้อมูล(วิชาการ) ทางอินเตอร์เนต 2.2 จัดกิจกรรมฝึกทักษะการ
สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เนต 2.3 การประเมินทักษะการสืบค้นฯ และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุง 
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การศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
 
A STUDY OF CHARACTERISTICS OF ADMINISTRATORS IN BAN NONG PHAI 
SCHOOL UNDER THE OFFICE OF KANCHANABURI PRIMARY EDUCATION 
SERICE AREA 1  
 
ผู้วิจัย                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  แพรวพนิต 
                   ดร.นภาภรณ์  ธัญญา 
                   สาขาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้าน
หนองไผ่ ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรมจริยธรรม         
ด้านความรู้ความสามารถ ด้านมนุษย์สัมพันธ์ และด้านภาวะผู้น า โดยรวมและในแต่ละด้าน จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2560 จ านวน 130 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อย
ละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) ผลการวิจัย พบว่าคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยรวมและในแต่ละด้าน อยู่ใน
ระดับมาก และพบว่าผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองไผ ่นั้นมีคุณลักษณะโดยรวมและในแต่ละด้าน แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ยกเว้น ด้านภาวะผู้น าไม่แตกต่าง 
 
ค าส าคัญ : คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
ABSTRACT 

The purposes of this study were to investigate and to compare the characteristics of 
administrators in Ban Nong Phai School under the Office of Kanchanaburi Primary 
Educational Service Area 1 in the aspects of personality, moral ethics, knowledge and 
ability, human relations, and leadership in overall and each aspect classified by school size. 
The samples were 130 school teachers working in the academic year of 2017. The 
instrument used was a five rating scale questionnaire with the reliability of .96 . Data were 
analyzed by percentage, mean, standard deviation, and one way analysis of variance. The 
results of the study revealed that the characteristics of administrators in overall and each 
aspect were rated at a high level. Moreover, there was a significant difference among the 
characteristics of administrators who work in the Ban Nong Phai School under the Office of 
Kanchanaburi Primary Educational Service Area 1 in overall and each aspect at the level of 
.05, except the aspect of leadership. 

 
Key Word(s) : Characteristics ,Educational Administrator 
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บทน า  
ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารการศึกษา จึงควรมีความรู้ มีศาสตร์ มีหลักการ มีทฤษฎี มีการวิจัยค้นคว้า จนรู้ชัด

และรู้จริง และมีการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ต้องน าศาสตร์ไปใช้ในการบริหาร มีการฝึกฝนอย่างจริงจังใน
อาชีพนั้น ๆ จริง ๆ จนเกิดความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ที่มากพอ ต้องมีการรับรองมาตรฐานแห่งวิชาชีพ โดย
มีการออกใบรับรองหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และต้องมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ส าหรับยึดถือและปฏิบัติโดย
เคร่งครัด 

ผู้บริหารยุคใหม่ต้องเป็นผู้น าทางวิชาการ เป็นผู้น าการปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติโดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความสามารถใน “การบริหารโดยการใช้โรงเรียนเป็นฐาน”          
(School-based Management) ซึ่งหมายถึง ความสามารถที่จะประสานการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง 
กรรมการสถานศึกษา ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ความสามารถในการระดมและใช้ทรัพยากรเพื่อการบริหารอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ ไม่บริหารแบบมั่ว ๆ โดยไม่ใช้ศาสตร์หรือความรู้ที่ร่ าเรียนมา 

ขอบเขตภาระงานของผู้บริหารยุคใหม่ ก าหนดให้ครบวงจรด้วยทฤษฎีระบบ เริ่มต้นจากการพิจารณา
ความสามารถในการบริหารจัดการปัจจัยน าเข้า ( Inputs) มีหลักการในการคัดเลือกทรัพยากรที่จะน ามาใช้อย่าง
ชาญฉลาด ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความสามารถในการจัดการใช้ทรัพยากรให้ได้ประโยชน์สูงสุดโดยประหยัดสุด 
เพราะถ้าเริ่มต้นคัดสรรสิ่งที่ดี เหมาะสมได้แล้ว ย่อมมองเห็นความส าเร็จของงานแล้ว ดังที่มีค าเปรียบเทียบไว้ว่า 
“ถ้าเริ่มต้นได้อย่างดี และถูกต้องแล้ว ก็เท่างานส าเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้ว” ต่อจากนั้นก็เป็นการใช้ความสามารถใน
กระบวนการบริหาร (Process) ผู้บริหารมืออาชีพต้องใช้กระบวนการ P-D-C-A วางแผนเก่ง การวางแผนเป็นการน า
แผนที่วางไว้ไปสูก่ารปฏิบตัิจริง ไม่กลัวการประเมินเพื่อพัฒนา และปรับเป้าหมายเพื่อให้วงจรการท างานในขั้นต่อไป
ดีขึ้นตลอดเวลา ฉะนั้น ผู้บริหารมืออาชีพต้องใช้วิจัยในกระบวนการบริหาร รวมทั้งต้องมีวิสัยทัศน์มีกลยุทธ์ที่
สามารถเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสอยู่เสมอ ที่สุดก็น าไปสู่ความส าเร็จของการปฏิบัติงาน (Outputs) โดยวัดที่การ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งวัตถุประสงค์ของการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ คือ ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ และมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาชาติ ดังนั้น การพิจารณาว่าคนที่เข้ามาเรียนได้เกิดการเรียนรู้
หรือไม่ ก็วัดได้โดยใช้มาตรฐานหรือตัวบ่งชี้ แต่ผู้บริหารยุคใหม่มิใช่เพียงท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์เท่านั้น แต่ต้อง
สามารถบริหารและจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย คือ ให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงที่สุดโดยมี
ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ผู้บริหารพึงรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนร่วม ซึ่งถือเป็นกระจกที่สะท้อนให้เห็น
ข้อบกพร่อง หรือความต้องการที่แท้จริงของผู้เกี่ยวข้อง (Feed Back) ขณะเดียวกันผู้บริหารยังต้องพึงระวังสิ่งที่มี
ผลกระทบต่อระบบด้วย ซึ่งได้แก่สิ่งแวดล้อม (Environment) อาจได้แก่ สังคม การเมือง เศรษฐกิจ ศาสนา
วัฒนธรรม รวมทั้งผู้เก่ียวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) กับการบริหารและจัดการศึกษา  

 เพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายทางการศึกษา ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร จัดให้ระบบ
การประกันคุณภาพภายใน บริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหาร และการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักการที่เหมาะสมให้เกียรติและยกย่องครู 
ผู้ปกครอง และชุมชน ในฐานะเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่า สามารถสนับสนุนสถานศึกษาได้ทั้งในเรื่องค าแนะน า 
ความคิดเห็น ภูมิปัญญาความรู้ อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ ส าหรับการบริหารบุคลากรนั้นจะต้องใช้
หลักการบริหารด้วยระบบคุณธรรม (Merit System) พอสรุปได้เป็น 4 ประการด้วยกันคือ 
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 1. หลักความรู้ หมายถึง ทุกคนที่เข้ามาในองค์กรจ าเป็นจะต้องมีความรู้ที่เหมาะสมกับต าแหน่งที่จะได้รับ
การว่าจ้าง บรรจุหรือแต่งตั้ง ซึ่งการศึกษาหาความรู้นี้ อาจจะเป็นทั้งความรู้ในระบบการศึกษา เช่น โรงเรียน หรือ
สถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย หรือนอกระบบการศึกษา เช่น การศึกษาด้วยตนเอง การเข้ารับการฝึกอบรม
และพัฒนา ดังนั้นใครก็ตามที่มีความรู้จะได้รับโอกาสเหมือนกัน 

 2. หลักความสามารถ การบริหารคนที่ยึดถือกันมาคือ “การจัดคนให้ตรงกับงาน” (Put the right man 
on the right job) ซึ่งยึดเป็นหลักคุณธรรมที่ส าคัญมากในระบบบริหารคน ปัจจุบันพูดกันมากในเรื่อง 
“Competency” หรือ “ความสามารถ” (ราชการเรียกว่า สมรรถนะ) โดยไม่ค านึงถึงภูมิหลัง ชาติตระกูล เพศ 
ผิวพรรณ หรือญาติใครนามสกุลใหญ่โตแค่ไหน ฯลฯ ถ้ามีความสามารถบุคคลนั้นย่อมทีสิทธิเท่าเทียมกัน 

 3. หลักความมั่นคงในอาชีพ หมายถึง องค์กรพยายามท าให้ทุกคนที่เข้ามาอยู่กับองค์กรแล้วมีความมั่นคง
ในอาชีพการงาน เช่น มีการจัดท าแผนก าลังคน มีการจัดท าแผนทางก้าวหน้าในอาชีพหรือแผนสืบทอดต าแหน่ง 
และจ่ายค่าตอบแทนตามค่าของความสามารถหรือผลของงาน เพื่อให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าได้อยู่ในองค์กรที่มีโอกาส
ใช้ความรู้แสดงความสามารถให้เติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงาน คนก็จะทุ่มเทท างานให้กับองค์กร 

4. หลักความเป็นอิสระจากการเมือง หมายความว่า ผู้บริหารองค์กรที่ท าหน้าที่ในการดูแลและผดุงระบบ
คุณธรรมในการบริหารคนจะท าอย่างไรให้ปลอดจากอิทธิพลทางการ-เมือง (ทั้งภายในและภานอก) อิทธิพลอ านาจ
มืดหรือผู้ที่สามารถให้คุณให้โทษได้ใช้อิทธิพลท าลายระบบคุณธรรม 
  ผู้บริหารยุคใหม่ ต้องมีคุณลักษณะทางวิชาชีพ มีความเป็นผู้น าที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
สามารถชักน าหรือสร้างแรงจูงใจให้ผู้ร่วมงานเกิดการเปลี่ยนแปลงทางปฏิบัติงานทางการศึกษาให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีเป้าหมายทางการศึกษา มีการวางแผนการท างาน มีความริเริ่มสร้างสรรค์ บริหารงาน
โดยมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และรู้จักแสวงหาความรู้ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง
ของสังคม ผู้บริหารที่มีคุณลักษณะส่วนบุคคล เป็นแบบอย่างที่ดีของบุคลากรในสถานศึกษา มีบุคลิกภาพที่ดี มี
ปฏิภาณไหวพริบดี มีการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง มีใจเปิดกว้างพร้อมที่จะ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม มีความสามารถในการสื่อสาร กล้าในการพูดและการ
ปฏิบัติ มีความตื่นตัวอยู่เสมอ เป็นนักพัฒนาและนักบริการสังคม มีสุขภาพดี มีความรักในสถาบันของชาติ และ
อนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับ ในวงการแรงงาน วิชาชีพ ได้ให้ความ
สนใจและ ยอมรับว่าคุณธรรมจริยธรรมมีความส าคัญในการจัดการบริหารของธุรกิจต่างๆ จึงมีการวางแผนระดม
สมอง ก าหนดจรรยาบรรณ ของนักบริหารบุคคลขึ้น และได้ข้อยุติ ที่สามารถใช้เป็นหลัก ในการท างาน มาเสร็จสิ้น
สมบูรณ์ พอสรุปได้ว่า บุคลากรในทุกวิชาชีพควรมีคุณลักษณะส่วนบุคคล 

การปฏิรูปการศึกษามุ่งให้เกิดคุณภาพทั้งในด้านผลผลิต กระบวนการจัดการ และปัจจัยต่างๆ โดยมุ่งหวัง
ให้การจัดการศึกษา พัฒนาทั้งระบบ ( Whole School Approach : WSA) บุคคลที่มี ความส าคัญอย่างยิ่งที่จะท า
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ก็คือ ผู้บริหารสถานศึกษา เพราะต้อง เป็นผู้น าและผู้ประสานความร่วมมือจากทกุ
ฝ่ายที่มีความสามารถท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเรียน การสอน และการเรียนรู้ รวมทั้งประสานสัมพันธ์ 
ระดมและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมี ประสิทธิภาพ (สุพล วังสินธ์. 2545 : 29) ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเปรียบได้ว่า
เป็นจอมทัพส าคัญที่จะน าพาองค์กรให้ก้าวไปในกระแสแห่งการปฏิรูปได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ผู้บริหาร
สถานศึกษาในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทางบริบท (Context) หลากหลายส่วนนั้น น่าจะเปรียบได้กับ “ผู้บริหารมือ
อาชีพ” จึงจะเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันที่จะท าหน้าที่ส าคัญให้ไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์โดยการก าหนด
เป็นยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติที่แสดงให้เห็นศักยภาพ คุณภาพ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหาร
จัดการศึกษาภายในสถานศึกษาแห่งนั้น 
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สรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา จะต้องมีความรู้ ความสามารถในการบริหาร จัดการ 
มีวิสัยทัศน์ในการบริหารการศึกษาให้ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลง มีภาวะผู้น า มีมนุษยสัมพันธ์เป็นที่ยอมรับ  ของ
ผู้เกี่ยวข้อง และมีความเป็นประชาธิปไตย เพื่อน าไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความสามารถ 
บุคลิกลักษณะ และคุณสมบัติตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างแท้จริง ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพในยุคปฏิรูปการศึกษา ควรมีลักษณะที่ส าคัญ คือ นักพัฒนา นักแก้ปัญหา นักตัดสินใจ นัก
ประนีประนอม นักการฑูต นักวางแผน นักปกครอง และนักปราชญ์ 

ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้น าจึงจ าเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริหารของตนเองให้
เหมาะสมกับการเป็นผู้บริหารยุคปฏิรูปการศึกษา สร้างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับตนเอง มีวิสัยทัศน์ที่
กว้างไกล มีความกล้าคิด กล้าท ามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในสถานศึกษา ภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจึงถือเป็นแบบปฏิบัติที่ท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถพัฒนาสถานศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพและส่งผลต่อคุณภาพทางการศึกษา (อารี กังสานุกูล,2553 : 47) 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาองคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
บ้านหนองไผ่ ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เพื่อที่จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษาให้สามารถพัฒนาการบริหารงานจนเกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์การทุกแห่งในยุคปฏิรูปการศึกษาและ
ปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
การพัฒนาการศึกษาของประเทศให้มีประสิทธิภาพและสู่มาตรฐานสากลต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนบ้านหนองไผ่ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ความสามารถ ด้านมนุษยสัมพันธ์ 
และด้านภาวะผู้น า  

2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนบ้านหนองไผ่ในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยรวมและแต่ละด้าน จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
สมมติฐานของการวิจัย 

ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารในสถานศึกษาในโรงเรียนบ้านหนองไผ่ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 มีคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวม และในแต่ละด้านแตกต่างกัน 
ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตด้านประชากร 

 ผู้บริหาร และครูผู้สอนในโรงเรียนบ้านหนองไผ่ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวนทั้งสิ้น 130 คน 
กลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร และครูผู้สอนในโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวนทั้งสิ้น 30 คน ก าหนด
ขนาดโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา  
จากวิธีการสุ่มแบบเจาะจงด้วย โดยใช้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One-way Analysis of Variance) 
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ขอบเขตด้านเนื้อหา  
เนื้อหาที่วิจัย ประกอบด้วยคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ในสังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ซึ่งจ าแนกตาม
ประเภทของโรงเรียนและประสบการณ์ในการท างานของครูเป็นรายบุคคล 
นิยามศัพท์เฉพาะ  
  การบริหารโรงเรียน หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารสถานศึกษาใช้อ านาจหน้าที่ที่มีอยู่จัดการให้เกิด
กิจกรรมทางการศึกษาแก่นักเรียนในสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ในระบบและกระบวนการบริหารสถานศึกษา โดยเน้นการ
กระจายอ านาจ การมีส่วนร่วมการบริหารตนเอง และการตรวจสอบและถ่วงดุลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ที่สามารถจัดการศึกษาได้ด้วยตนเอง ตามหลักการ
บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย หลักการกระจายอ านาจ หลักการมีส่วนร่วม หลักการคืนอ านาจจัดการศึกษาให้
ประชาชน หลักการบริหารตนเอง หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล ในการบริหารงานด้านวิชาการ ด้านการบริหาร
บุคคล ด้านงบประมาณ และด้านการบริหารงานทั่วไป  
 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 หมายถึง หน่วยงานทางการศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ก ากับดูแล ประสานส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครปฐม  
 หลักการกระจายอ านาจ หมายถึง การกระจายอ านาจในการบริหารจัดการศึกษาจากส่วนกลางไปยังเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง ให้สถานศึกษามีอิสระ มีความคล่องตัว มีอ านาจในการตัดสินใจบริหารงาน
ด้านวิชาการ ด้านบริหารงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป 
 หลักการคืนอ านาจการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชน หมายถึง การจัดตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้น
พื้นฐาน ให้ความส าคัญแก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้
ความส าคัญต่อบทบาท ภาระหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบ และข้อบังคับกระทรวงศึกษาธิการ 
 หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ทุกฝ่ายได้ร่วมวางแผน 
ร่วมปฏิบัติงาน ร่วมกันประเมินผล ปรับปรุงพัฒนางาน ร่วมตัดสินใจ และร่วมกันยินดีในผลที่เกิดจากการบริหาร
ของสถานศึกษา  
 หลักการบริหารด้วยตนเอง หมายถึง การจัดระบบและกระบวนการบริหารจัดการให้มีความคล่องตัว
ตามศักยภาพของสถานศึกษา สามารถตัดสินใจในการบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจของสถานศึกษาด้านวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ พัฒนาไปสู่องค์กรการเรียนรู้ 
พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาบุคคล และพัฒนาทีมงาน ส่งผลให้ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องเกิดความพึงพอใจ   

 ผู้บริหารโรงเรียนหนองไผ่ หมายถึง ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรักษาการ ในต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียนหนองไผ่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  

 ครูผู้สอนโรงเรียนหนองไผ่ หมายถึง ครูผู้ช่วย ครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนหนองไผ่ ในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้และการหาคุณภาพ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) สอบถาม
เกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 แบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ตอน ประกอบด้วยตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ด้านบุคลิกภาพจ านวน 7 ข้อ ด้านคุณธรรมจริยธรรมจ านวน 8 
ข้อ ด้านความรู้ ความสามารถจ านวน 6 ข้อ ด้านมนุษยสัมพันธ์จ านวน 8 ข้อและด้านภาวะผู้น าจ านวน 8 ข้อ 
จ านวนข้อค าถามมีทั้งหมด 37 ข้อ แบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .98 
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้รับคืน 30 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 สถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์
ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of Variance) 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 1. ผลการวิ เคราะห์คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร โดยรวมและในแต่ละด้าน ดังแสดงในตาราง 1 
ตาราง ที่ 1 ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน

บ้านหนองไผ่ ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยรวม และ ในแต่ละด้าน 
 

ด้านที่ 
คุณลักษณะของผู้บรหิารสถานศึกษาในโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 

ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 X  S.D. ระดับ 

1 
2 
3 
4 
5 

ด้านบุคลิกภาพ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ด้านความรู้ความสามารถ 
ด้านมนุษย์สัมพันธ์ 
ด้านภาวะผู้น า 

4.40 
4.36 
4.30 
4.35 
4.33 

0.57 
0.67 
0.63 
0.64 
0.65 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 รวมเฉลี่ย 4.36 0.67 มาก 
 

จากตารางที่ 1 แสดงว่าคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ ในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยรวมและในแต่ละด้าน จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยรวมและในแต่ละด้าน จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

ด้าน 
คุณลักษณะของผู้บรหิาร

สถานศึกษา 
ในโรงเรียนบ้านหนองไผ ่

ผู้บริหาร
ระดับสูง 

ผู้บริหาร 
สายวิชาการ 

ผู้บริหาร 
สายสนับสนุน F p 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
1 
2 
3 
4 
5 

ด้านบุคลิกภาพ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ด้านความรู้ความสามารถ 
ด้านมนุษยสัมพันธ์ 
ด้านภาวะผู้น า 

4.45 
4.31 
4.27 
4.27 
4.26 

0.59 
0.69 
0.65 
0.69 
0.65 

4.32 
4.38 
4.23 

4.44 4.30 

0.61 
0.73 
0.62 
0.62 
0.71 

4.64 
4.65 
4.53 
4.65 
4.64 

0.47 
0.49 
0.51 
0.48 
0.50 

4.47 
3.58 
3.49 
5.65 
1.76 

.013 

.030 

.033 

.004 

.179 
 รวม 4.31 0.65 4.34 0.67 4.63 0.49 4.85 .009 

  
 จากตาราง 2 แสดงว่าคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยรวมและในแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนคุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษาสายสนับสนุน โดยรวมและในแต่ละด้านอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อท าการเปรียบเทียบคุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารระดับสูง ระดับสายการวิชาการ และระดับสานสนับสนุน พบว่าโดยรวมแตกต่างกัน
อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ด้านความรู้ความสามารถ และด้านมนุษยสัมพันธ์ แตกต่างกันอย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านภาวะ
ผู้น าไม่พบความแตกต่าง 
 1. ผลการวิจัยคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ความสามารถ ด้านมนุษย
สัมพันธ์ และด้านภาวะผู้น า พบว่าทุกด้าน อยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลดังนี้ 
   1.1 ด้านบุคลิกภาพ ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะผู้บริหาร มีลักษณะท่าทางการวางตัวที่เหมาะสม แต่งกายได้ถูกต้องตามกาลเทศะ มีวาจาถ้อยค าที่สุภาพ 
สามารถควบคุมอารมณ์ การใช้ลักษณะของน้ าเสียงที่อ่อนน้อมต่อผู้ร่วมสนทนาอย่างถู กต้องต่อบุคคล และ
สถานการณ์ แสดงออกถึงความเชื่อมั่นในตนเองอย่างชัดเจน สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ร่วมงาน สร้างความ
น่าเชื่อถือให้แก่ผู้พบเห็น ท าให้เกิดการยอมรับจากบุคคลรอบข้าง ดังที่ประณม ถาวรเวช (2555, สื่อออนไลน์) ได้
กล่าวไว้ว่า บุคลิกภาพที่ส าคัญของบุคคลประกอบด้วยบุคลิกภาพทางกาย บุคลิกภาพทางอารมณ์และจิตวิทยา 
บุคลิกภาพทางสังคม และบุคลิกภาพทางสติปัญญา เป็นผู้ที่มีกิริยาวาจาที่ถูกต้องเหมาะสม มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
มีความมั่นคงทางอารมณ์ ทนต่อความกดดันได้ ระงับอารมณ์โกรธได้อย่างรวดเร็ว ต้องกล้าเผชิญอุปสรรค เคารพ
สิทธิผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และต้องมีจิตวิทยาในการพูด พูดจาชมเชย โน้มน้าวจูงใจให้คนท างานเพื่อ
ความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงานได้ ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระภักดี ฐิตปรกฺกโม (ศรีนา)
(2556, หน้า 84) ได้ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 
9 จังหวัดอ านาจเจริญ พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ่มที่ 9 จังหวัดอ านาจเจริญ ด้านบุคลิกภาพ อยู่ในระดับมาก 
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   1.2 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารมีการแสดงออกบ่งบอกถึงความประพฤติและความนึกคิดในสิ่งที่ดีงามที่ถูกต้อง และสมควร
ตามศีลธรรมอย่างชัดเจน รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความโปร่งใสในการบริหาร ตรงต่อเวลา เสียสละ ให้เกียรติและ
เคารพสิทธิผู้อื่น วางตัวเป็นกลาง มีความเป็นธรรม แสดงให้เห็นถึงความมีเมตตาต่อผู้ร่วมงานและผู้อื่นอย่างชัดเจน 
เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าสว่นตน ดังที่สุภัททา ปิณฑะแพทย์ (2554, หน้า 14) ได้กล่าวว่าในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาหรือองค์การทางการศึกษานั้นปัจจัยที่ส าคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ถือเป็นหลักใหญ่คือการมีผู้บริหาร
สถานศึกษาหรือผู้บริหารการศึกษาที่มีคุณธรรมและจริยธรรม พฤติกรรมด้านจริยธรรมในการบริหารจัดการคือ
พฤติกรรมที่ไม่ใช่เพียงแต่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นแต่ยังต้องเป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องภายในกรอบของคุณธรรม
และจริยธรรมที่บุคคลในสังคมโดยทั่วไปยอมรับได้ นอกจากนี้คุณธรรมและจริยธรรมนั้นเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะ
สร้างศรัทธาซึ่งเป็นแรงจูงใจให้เกิดความสามัคคีร่วมมือกันปฏิบัติงานเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันได้ท าให้ผู้ร่วมงาน
ทุกคนในองค์การเกิดความเชื่อถือและเชื่อมั่นในตัวผู้น า ผลการวิจัยครั้ งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของพฤกษา รื่นเริง 
(2556, หน้า 87) ได้ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสตรีโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ
พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสตรีโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม อยู่ในระดับมาก 
  1.3 ด้านความรู้ ความสามารถ ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการน าทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจ ความช านาญ
เฉพาะบุคคล รู้จริงจนถ่องแท้ รู้ลึกถึงกระบวนการในหลักการบริหารสถานศึกษามาใช้ ในการบริหารสถานศึกษา 
เพื่อการน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ ตลอดจนมีการน าเทคนิควิธีการต่างๆ เป็นวิธีการท างานที่มีเทคนิค
ใหม่ๆ จากการอบรมพัฒนาตนเอง หรือการสั่งสมจากประสบการณ์การท างาน จนเกิดเป็นความช านาญ เป็นทักษะ
ในการปฏิบัติงาน และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้จนเป็นผลส าเร็จ ดังที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ (2541, หน้า 17– 19) ได้กล่าวไว้ว่าในการบริหารสถานศึกษา ผู้บริหารจะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ 
เป็นเครื่องมือในการบริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความส าคัญในการสนับสนุนให้บุคลากรเกิดความ
มุ่งมั่นพัฒนา จัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ความรู้ความสามารถของผู้บริหารจะช่วย
ประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อพัฒนาโรงเรียน และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ผลการวิจัยครั้ง
นี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระภักดี ฐิตปรกฺกโม (ศรีนา) (2556, หน้า 84) ได้ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 9 จังหวัดอ านาจเจริญ พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 9 จังหวัดอ านาจเจริญ ด้านความรู้ ความสามารถ 
อยู่ในระดับมาก 
  1.4 ด้านมนุษยสัมพันธ์ ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะผู้บริหารให้ความส าคัญในการสร้างบรรยากาศ จัดกิจกรรมในการท างานร่วมกัน ระหว่างผู้บริหารกับ
ผู้ร่วมงาน หรือผู้ร่วมงานกับผู้ร่วมงานด้วยกันเอง ให้เกิดความรู้สึกถึงความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ไม่สร้างก าแพง  
ไม่แบ่งระดับชนชั้นระหว่างผู้ร่วมงานกับผู้บริหาร มีความเอื้ออาทร ดูแลเอาใจใส่ผู้ร่วมงาน ปฏิบัติตนกับผู้ร่วมงาน
และผู้อื่นอย่างมีน้ าใจสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ร่วมงานเกิดความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่ง และส่วนส าคัญในองค์กร 
ดังที่สัมมา รธนิธย์ (2553, หน้าv168) ได้กล่าวว่า มนุษยสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ส าคัญ ที่ผู้น าจ าเป็นต้องให้ความสนใจ
เป็นพิเศษเพราะในการท างานนัน้ จ าเป็นต้องประสานกับหน่วยงานหลายต่อหลายฝ่าย และมีพนักงานหลายคนหรือ
หลายกลุ่มที่ต้องท างานเก่ียวข้องกัน จึงจ าเป็นต้องมีมนุษย์สัมพันธ์มากๆเข้าไว้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ของตนเอง ผู้น าจึงควรเป็นผู้ที่ให้ความรัก ความเข้าใจ กับผู้ร่วมงาน เพราะผู้ร่วมงานมีความต้องการความรัก ความ
เอาใจใส่ ความเคารพยกย่อง มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีของผู้บริหารกับผู้ร่วมงานจะส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่น และมุ่งมั่นของ
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บุคคลในการท างานเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของพฤกษา รื่นเริง (2556, หน้า 87) 
ได้ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสตรีโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการพบว่า คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้บริหารสตรีโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ด้านมนุษยสัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก 
   1.5 ด้านภาวะผู้น า ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะผู้บริหารสามารถแสดงถึงความเป็นผู้น า กล้าตัดสินใจในการสั่งการขับเคลื่อนทิศทางน าพาสถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ขององค์กร เพื่อความก้าวหน้าขององค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพจนเกิด
ความส าเร็จของงานในองค์กรอีกทั้งยังหมั่นศึกษาหาความรู้ ฝึกฝนอบรมพัฒนาตนเองให้เป็นผู้น าที่ดี จนสามารถจูง
ใจให้ผู้ร่วมงานหรือบุคคลรอบข้างเกิดความเคารพยกย่องพร้อมที่จะร่วมงานด้วยความเต็มใจ ดังที่ประพนธ์ ผาสุข
ยืด (2541, หน้า 91) กล่าวว่า ภาวะผู้น าเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับผู้น าในการที่จะน าพาองค์กรให้ประสบ
ความส าเร็จได้ ผู้บริหารต้องเป็นผู้น าในการบริหารจัดการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นหน้าที่ของผู้น าที่จะต้องให้ความมั่นใจ 
เพื่อการยอมรับของคนในองค์กร อันจะน าไปสู่ความไม่ไว้วางใจระหว่างกัน และท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกัน 
ผลการวิจัยคร้ังนี้สอดคล้องกับงานวิจยัของ พระภักดี ฐิตปรกฺกโม (ศรีนา)(2556, หน้า 84) ได้ศึกษาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 9 จังหวัดอ านาจเจริญ พบว่า คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 9 จังหวัดอ านาจเจริญ ด้านภาวะผู้น า 
อยู่ในระดับมาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยรวมและในแต่ละด้าน จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า 
คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และ ขนาดเล็ก โดยรวมและในแต่ละด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ยกเว้นด้านภาวะผู้น าไม่พบความแตกต่าง ผู้วิจัยน าเสนอการอภิปรายดังนี้ 
  2.1 การที่ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมีคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ และด้านความรู้
ความสามารถ แตกต่างกับผู้บริหารสถานศึกษาขนาดกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมุติฐานของการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึกษาขนาดเล็กมีจ านวนบุคลากรน้อยกว่าสถานศึกษาขนาดกลาง 
การพบปะกันระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรย่อมเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง อีกทั้งผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กยังไม่เคยผ่าน
งานการบริหารสถานศึกษามาก่อนเพิ่งเริ่มจะด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา การเริ่มต้นการท างานจึงต้อง
ระมัดระวังตัวในการวางตัว การแสดงออก การแต่งกาย การใช้ถ้อยค าวาจาในการสนทนากับ ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างภาพลักษณ์ให้เกิดความน่าเชื่อถือ ให้เป็นที่ยอมรับเคารพนบนอบเป็นที่น่าเกรงใจต่อผู้พบเห็น อีกทั้ งผู้บริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็กเพิ่งส าเร็จการศึกษา ความรู้ย่อมทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ทั้งยังมี
ความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา ในขณะที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาขนาดกลางที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานสถานศึกษามาแล้ว อาจขาดความระมัดระวังตัวในการ
แสดงออกทางบุคลิกลักษณะบ้าง อีกทั้งอาจไม่มีเวลาในการอบรมพัฒนาความรู้ ความสามารถเพิ่มเติม ดังที่อรุณ รัก
ธรรม (2537, 198) ได้กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีคุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ มีลักษณะปรากฏเฉพาะ
บุคคล เป็นแบบอย่างพฤติกรรมที่สร้างให้เกิดแรงจูงใจ เกิดแรงกระตุ้นในการท างานท ากิจกรรมร่วมกันของกลุ่มคน
ในองค์กร ให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุตามเป้าประสงค์ขององค์กรที่วางไว้ ดังนั้น
ผู้บริหารจะต้องมีคุณลักษณะที่บ่งบอกได้ถึงความดี ชี้ให้เห็นถึงความสามารถที่เป็นคุณลักษณะประจ าตัว 
ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของศักดิ์ชัย ภู่เจริญ (2552 ,บทคัดย่อ) ได้ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า โดยภาพรวมและรายด้าน จ าแนกตาม
ขนาดสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 2.2 การที่ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมีคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านมนุษย
สัมพันธ์ แตกต่างกับผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน
ของการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษาขนาดเล็กจ านวนบคุลากรที่มีอยู่ในองค์กรเป็นจ านวนกลุ่มคนทีม่ีจ านวน
น้อย การใช้คุณธรรม จริยธรรมในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาย่อมสร้างความน่าเชื่อถือ สร้างศรัทธาในการ
ท างาน ให้เป็นผู้ยอมรับตนเอง และผู้อื่น อีกทั้งผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กยังไม่เคยผ่านการบริหารงานมาก่อน 
ประสบการณ์ในการท างานย่อมมีน้อยกว่าผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ ผู้บริหารยิ่งต้องสร้างลักษณะคุณธรรม 
จริยธรรม ให้เกิดความน่าเชื่อถือ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงาน และ สถานศึกษาขนาดเล็กย่อมมีจ านวน
บุคลากรน้อยกว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่ การแสดงออก การพบปะพูดคุย การสนทนา การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันใน
การท างานระหว่างผู้บริหารกับผู้ร่วมงาน การดูแลเอาใจใส่ของผู้บริหารกับผู้ร่วมงานย่อมได้รับความเอาใจใส่ดูแล
อย่างทั่วถึง จนเกิดเป็นความใกล้ชิดของผู้บริหารกับบุคลากรที่เปรียบเสมือนเป็นครอบครั วเดียวกัน ในขณะที่
สถานศึกษาขนาดใหญ่มีจ านวนบุคลากรมากกว่าสถานศึกษาขนาดเล็ก การท างาน ภาระงานที่มีมากกว่า
สถานศึกษาขนาดกลาง และขนาดเล็ก การบริหารงานในคนที่มีจ านวนมาก ย่อมส่งผลให้ผู้บริหารอาจละเลย ขาด
การดูแลเอาใส่ใจอย่างทั่วถึง จนท าให้เกิดความแตกต่างในความรู้สึกของผู้ร่วมงานกับผู้บริหารว่าเลือกปฏิบัติ และ
ด้วยเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ ผู้บริหารอาจมุ่งผลงานมากจนลืมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร การพบปะพูดคุย
กันอาจมุ่งความส าคัญไปที่เร่ืองงานมากกว่า จนท าให้ขาดการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้บริหารกับผู้ร่วมงาน ดังที่ชัย
เสฎฐ พรหมศรี (2550, หน้า 41) ได้กล่าวว่า ผู้บริหารโรงเรียนเป็นบุคคลส าคัญที่จะชี้วัดความส าเร็จ และความ
ล้มเหลวขององค์กร เป็นกุญแจส าคัญในการบริหารสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซึ่งการบริหารจะมีประสิทธิภาพเพียงใด ขึ้นอยู่กับผู้บริหารโรงเรียน 
เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับคณะครู และชุมชนมากที่สุด ผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทส าคัญมากในการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาสถานศึกษาเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จ ซึ่งไม่ใช่เร่ืองง่าย ดังนั้น สิ่งส าคัญที่ผู้บริหารจะต้องระลึกไว้เสมอคือความ
อดทนในการแก้ปัญหา การใช้คุณธรรม จริยธรรม และการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดในการท างาน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของพฤกษา รื่นเริง (2556 , บทคัดย่อ) ได้ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสตรีโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการพบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ บริหารสตรีโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ โดยภาพรวมและรายด้าน จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   2.3 การที่ผู้บริหารสถานศึกษาในแต่ละระดับขั้น มีคุณลักษณะด้านภาวะผู้น า ไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
ไม่เป็นไปตามสมมุติฐานของการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ไม่ว่าผู้บริหารสถานศึกษาในแต่ละระดับนั้น ผู้บริหารย่อม
ต้องใช้ภาวะผู้น าเป็นตัวขับเคลื่อน ก าหนดทิศทางการพัฒนาองค์กร การสร้างวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  มองการณ์ไกล 
กล้าตัดสินใจเปลี่ยนแปลงผลักดันพัฒนาองค์กร เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ ขององค์กร ผู้บริหาร
สถานศึกษาในทุกระดับต าแหน่ง จะต้องสร้างกระบวนการ สร้างแรงจูงใจ ที่ผู้บริหารสามารถท าให้ผู้ร่วมงานใน
องค์กรเกิดความตระหนักถึงสิ่งที่จะต้องท าร่วมกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เกิดการยอมรับ และความมุ่งมั่นที่จะท า
ให้กับองค์กร คุณลักษณะภาวะผู้น า เป็นปัจจัยหลักที่มีความจ าเป็นที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องพึงมีในการบริหาร
สถานศึกษา เป็นตัวก าหนดความส าเร็จ หรือความล้มเหลวขององค์กร ภาวะผู้น าเป็นคุณลักษณะหนึ่งที่จ าเป็น
ส าหรับผู้บริหาร เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างแรงผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการท างาน ภาวะผู้ น าสามารถ
แสดงออกได้ภายนอกให้ผู้ร่วมงานได้เห็นถึงพฤติกรรมของความเป็นผู้น า มีความกล้าคิดกล้าลงมือตัดสินใจใน
สถานการณ์ต่างๆอย่างรอบคอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างาน มีความยุติธรรม รับผิดชอบต่อการกระท า
ของตนเองและผู้ร่วมงาน ไม่โยนความผิดให้กับผู้ร่วมงาน ไม่หนีปัญหา อดทน มองอนาคตขององค์กรไปข้างหน้า มี
วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้น าที่สามารถสร้างแรงศรัทธาได้เกิดกับผู้ร่วมงาน อนาคตองค์กรก็มีการพัฒนาไปอย่างไม่
หยุดยั้งจากผู้น าที่มีภาวะผู้น าที่ดี ดังที่สุมาลี ละม่อน (2553, หน้า 29) ได้กล่าวว่า คุณลักษณะของผู้น าต้องเป็นผู้น า
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ในการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน มีความรอบรู้ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ มีวิสัยทัศน์ในการท างาน เป็นผู้ฟังที่ดี  วาง
นโยบายขององค์กรอย่างชัดเจน มีการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดหลักการกระจายอ านาจ สร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับ
เพื่อนร่วมงาน เข้าใจผู้อื่นช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ชักน าให้ผู้อื่นเกิดแรงบันดาลใจในการท างาน ผลการวิจัยครั้งนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิวัตร มงคล (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี โดยภาพรวมและราย
ด้าน จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาพบว่าไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
 จากการศึกษา เรื่องคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. ด้านบุคลิกภาพ ผลการวิจัยพบว่าอยู่ในระดับมาก เพื่อให้มีคุณลักษณะด้านนี้มากขึ้นผู้บริหารควรสร้าง
ภาพลักษณ์ ที่แสดงท่าทางความมั่นใจ มีความเชื่อมั่นในตนเอง ฝึกการควบคุมอารมณ์ และการเข้าสังคมใน
สถานการณ์ต่างๆ โดยการเข้ารับการอบรมบุคลิกภาพส าหรับผู้บริหาร เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ร่วมงาน 
และผู้พบเห็น 
 2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ผลการวิจัยพบว่าอยู่ในระดับมาก เพื่อให้มีคุณลักษณะด้านนี้มากขึ้น ผู้บริหาร
ควรให้ความส าคัญและใส่ใจในการปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงาน ให้ความเป็นธรรม 
วางตัวในลักษณะคนกลาง และน าระบบคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน เพื่อให้ผู้ร่วมงานเกิดความศรัทธาในตัว
ผู้บริหาร อาจจัดโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ที่ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมกับผู้ร่วมงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาตนและพัฒนาคน 
 3. ด้านความรู้ ความสามารถ ผลการวิจัยพบว่าอยู่ในระดับมาก เพื่อให้มีคุณลักษณะด้านนี้มากขึ้น 
ผู้บริหารควรแสวงหาแนวทางในการปฏิบัติงาน หรือหาเทคนิควิธีการใหม่ๆมาใช้ในการบริหารงานเพื่อให้เกิด
ทัศนคติที่สร้างสรรค์ เป็นที่ยอมรับในความรู้ ความสามารถของผู้บริหาร อาจใช้การมีส่วนร่วมในการท างาน โดยให้
ผู้ร่วมงานเข้ามามีบทบาทในการท างานมากขึ้น และผู้บริหารต้องเปิดกว้างยอมรับในเทคโนโลยีที่ทันสมัย ควรหา
เวลาและโอกาสในการเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อเป็นการพัฒนาตนเอง
ให้เกิดการทักษะ เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่น ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน สามารถมอบหมายงานที่เหมาะสม
กับความถนัด ความสามารถของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 4. ด้านมนุษยสัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่าอยู่ในระดับมาก เพื่อให้มีคุณลักษณะด้านนี้มากขึ้นผู้บริหารต้อง
หมั่นสร้างความสัมพันธ์สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารกับผู้ร่วมงาน หมั่นดูแลเอาใจใส่ผู้ร่วมงานให้มากขึ้น 
แสดงท่าทางการเป็นมิตรอย่างชัดเจน ลดช่องว่างของระหว่างผู้บริหารกับผู้ร่วมงาน ยอมรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมงานอย่างเปิดกว้าง สร้างขวัญและก าลังใจต่อผู้ร่วมงานเมื่อปฏิบัติหน้าที่ หรือ ภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายส าเร็จตามเป้าหมาย มีการจัดอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน เพื่อให้เกิดมิตรภาพต่อกัน  
 5. ด้านภาวะผู้น า ผลการวิจัยพบว่าอยู่ในระดับมาก เพื่อให้มีคุณลักษณะด้านนี้มากขึ้น ผู้บริหาร สามารถ
จัดการกับสิ่งต่างๆได้อย่างกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว กล้าตัดสินใจ เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรให้เกิดความก้าวหน้า 
ผู้บริหารต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดแก่ผู้ร่วมงาน สร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานต่างๆให้ผู้ร่วมงานเห็นอย่าง
ชัดเจนให้ผู้ร่วมงานเกิดการยอมรับว่าผู้บริหารมีภาวะผู้น าที่สามาหรถน าพาทีม และองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบเร่ืองคุณลักษณะที่คาดหวังกับคุณลักษณะที่เป็นจริงของคุณลักษณะของผู้บริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1  
2. ควรศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับคุคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ในสังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียน 
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การพัฒนาโปรแกรมคอมคอมพิวเตอร์ส าหรับประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา  
 
ผู้วิจัย   รองศาสตราจารย์ ดร.สบสันต์ มหานิยม 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมคอมพิวเตอร์ส าหรับประเมินผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายตามแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย Physical Best ของ AAHPERD ในนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เขียนขึ้นด้วย ภาษา HTML 
และ JavaScript โดยมีขั้นตอนในการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้แก่ การก าหนดและสิ่งที่ต้องการ การ
ออกแบบโปรแกรมคอมคอมพิวเตอร์ การเลือกภาษาคอมพิวเตอร์และเขียนโปรแกรม ท าการทดสอบและประเมิน
คุณภาพโปรแกรม การประเมินคุณภาพโปรแกรมกระท าโดยผู้ทดลองใช้จ านวน 7 คนเพื่อทดสอบคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ 

ผลการวิจัย และพัฒนาในครั้งนี้ ให้ได้โปรแกรมคอมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพื่อประเมินผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา 

 
ค าส าคัญ : โปรแกรมคอมคอมพิวเตอร์, ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 
บทน า 

จุดมุ่งหมายของการเรียนวิชาพลศึกษาที่ส าคัญก็คือการต้องการให้นักเรียนเป็นคนที่สมบรูณ์ โดยสอนให้
นักเรียนเกิดการพัฒนาทั้ง 5 ด้านกล่าวคือ ทางด้านสมรรถภาพทางกาย ด้านทักษะกีฬา ด้านความรู้ความเข้าใจ 
ด้านคุณธรรมและด้านเจตคติ ทั้งนี้นักเรียนจะมีการพัฒนามากน้อยแค่ไหนนั้น ขึ้นอยู่กับโปรแกรมพลศึกษาของแต่
ละโรงเรียน และสิ่งส าคัญเช่นกันคือการวัดผลและการให้คะแนนในวิชาพลศึกษาควรวัดประเมินผลให้ครบทั้ง 5 
ด้าน เพราะว่าในการประเมินการพัฒนาของนักเรียนจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวัดการพัฒนาในองค์รวม ซึ่งจะ
แยกออกเป็นส่วนๆไม่ได้ ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระบุไว้ว่าการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการตรวจสอบการเรียนรู้และพัฒนาการต่างๆ ของผู้เรียนตามมาตรฐาน
การเรียนรูข้องหลักสูตร เพื่อน าผลไป ใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานที่ก าหนด  
 การวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนกระบวนการท าใหผูสอนใชพัฒนาคุณภาพ ผูเรียนเพราะจะชวยใหไดขอมูล
สารสนเทศแสดงพัฒนาการความกาวหนาและความส าเร็จทางการ เรียนของนผู้เรียนรวมทั้งขอมูลที่จะเปนประโย
ชนตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู ้
อยางเต็มตามศักยภาพ (กรมวิชาการ, 2556)  
 การพัฒนาทางด้านสมรรถภาพทางกายเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งในการประเมินของนักเรียนตามที่ ได้กล่าว
มาแล้วแต่การวัดประเมินในส่วนนี้มีความยุ่งยากและใช้เวลามากหากผู้สอนมีความต้องการทราบผลสมรรถภาพทาง
กายเปรียบเทียบกับมาตรฐานของแบบทดสอบแต่ละแหล่ง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการศึกษาเป็นโรงเรียนหนึ่งที่ได้ที่ใช้แบบแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย Physical Best ของ 
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AAHPERD มาประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เช่นกันพร้อมทั้งได้น ามา
หาเกณฑ์มาตรฐานใหม่ให้เหมาะสมกับนักเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ท าให้มีความยุ่งยากมากขึ้น อีกทั้ง
เสียเวลาในการคิดค านวณยิ่งขึ้น 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้คิดพัฒนาโปรแกรมคอมคอมพิวเตอร์ส าหรับประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา  เพื่อให้
ผู้ใช้ประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และน่าจะประโยชน์ในวิชาพลศึกษาต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

การวิจัยครั้งนี้วิวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมคอมพิวเตอร์ส าหรับประเมินผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา ตามแบบการทดสอบสมรรถภาพทางกาย Physical Best ของ AAHPERD  
 
วิธีการวิจัย 
ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 โปรแกรม Physical Best Calculator (PBC) เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายผ่าน Web browser โดยมีการค านวณหลักๆอยู่สามส่วน ได้แก่ 

1. การค านวณดรรชนีมวลกาย 
2. การค านวณคะแนนจากการทดสอบสมรรถภาพ 4 รายการ ได้แก ่

1. นั่งงอตัว 
2. ลุกนั่ง 
3. ดึงข้อ 
4. วิ่ง 1 ไมล์ 

3. การค านวณผลคะแนนรวม 
หมายเหตุ : การค านวณอ้างอิงตามตารางคะแนนสมรรถภาพทางกาย ปีการศึกษา 2550 

ส่วนหลักของโปรแกรม ประกอบด้วยส่วนหลักๆอยู่สองส่วนได้แก่ 
1. ส่วนป้อนข้อมูล ซึ่งได้แก่ 

1. ตัวเลือกอายุ 
2. ตัวเลือกเพศ 
3. ช่องกรอกน้ าหนัก 
4. ช่องกรอกส่วนสูง 
5. ช่องกรอกผลการทดสอบการนั่งงอตัว 
6. ช่องกรอกผลการทดสอบการลุกนั่ง 
7. ช่องกรอกผลการทดสอบการดึงข้อ 
8. ช่องกรอกผลการทดสอบการวิ่ง 1 ไมล์ 

2. ส่วนแสดงผลลัพธ์ ซึ่งได้แก่ 
1. ผลการค านวณดรรชนีมวลกาย 
2. ผลการค านวณคะแนนดรรชนีมวลกาย 
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3. ผลการค านวณคะแนนการทดสอบการนั่งงอตัว 
4. ผลการค านวณคะแนนการทดสอบการลุกนั่ง 
5. ผลการค านวณคะแนนการทดสอบการดึงข้อ 
6. ผลการค านวณคะแนนการทดสอบการวิ่ง 1 ไมล์ 
7. ผลการค านวณคะแนนรวม 
8. ผลการค านวณเกรด 

ขั้นตอนที่ 2 การเลือกภาษาคอมพิวเตอร์ และเขียนโปรแกรม 
โปรแกรม Physical Best Calculator ถูกเขียนขึ้นด้วยภาษา HTML และ JavaScript เนื่องด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

1. สามารถรันได้ในคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองที่มี Web Browser 
2. JavaScript เป็น Client-side script จึงท าให้ไม่ต้องใช้ Server ในการประมวลผล และสามารถ

ประมวลผลข้อมูลขนาดเล็กได้รวดเร็ว 
3. แก้ไขได้ง่าย เนื่องจากสามารถแก้ข้อมูลได้ภายในเอกสาร HTML นั้นๆได้ทันที 
4. สามารถแจกจ่ายได้ง่าย เนื่องจากเป็นแฟ้มข้อมูลเพียงแฟ้มเดียว 
5. การใช้ HTML สามารถออกแบบให้สวยงาม และสะดวกแก่การใช้ได้ง่าย 
6. การใช้ JavaScript สามารถใส่เทคนิกในการแสดงผลได้ อาทิเช่น การแสดงผลการค านวณทันทีเมื่อ

กรอกข้อมูล 
ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม 

1. แบ่งการค านวณเป็น Module ต่างๆ 
 1. ดรรชนีมวลกาย 

 1. ค านวณค่าดรรชนีมวลกายด้วยสูตร weight (kg)/height (m)2 
 2. เทียบผลคะแนนกับตารางตามอายุและเพศของเกณฑ์สมรรถภาพของโรงเรียน

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 2. นั่งงอตัว 

 1. เทียบผลคะแนนกับตารางตามอายุและเพศของเกณฑ์สมรรถภาพของโรงเรียน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

 3. ลุกนั่ง 
 1. เทียบผลคะแนนกับตารางตามอายุและเพศของเกณฑ์สมรรถภาพของโรงเรียนสาธิต

แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 4. ดึงข้อ 

 1. เทียบผลคะแนนกับตารางตามอายุและเพศของเกณฑ์สมรรถภาพของโรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

 5. วิ่ง 1 ไมล์ 
 1. เทียบผลคะแนนกับตารางตามอายุและเพศของเกณฑ์สมรรถภาพของโรงเรียนสาธิต

แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 6. ผลคะแนน 

 1. ค านวณผลคะแนนรวมจาก Module อื่นๆ 
 2. ค านวณเกรดจากผลคะแนนรวมของเกณฑ์สมรรถภาพของโรงเรียนสาธิตแห่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
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 2. เขียนโปรแกรมด้วยภาษา HTML และ JavaScript 
 3. ทดสอบโปรแกรม 

วิเคราะห์ความคิดเห็นของอาจารย์เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการประเมินผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนอาจารย์และค่าร้อยละของอาจารย์เกี่ยวกับความคิดเห็นการน า โปรแกรมคอม

คอมพิวเตอร์ส าหรับ ประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามแบบทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย Physical Best  Calculator (PBC)ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหา
วิทยาเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนา การศึกษา  

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วยอยา่งยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.การใช้โปรแกรม
แสดงขั้นตอนเป็นล าดับ
ชัดเจน 

3 
 

27.3 
 

5 45.5 1 
 

9.1 
 

1 
 

9.1 
 

1 9.1 

2.จอภาพแสดงแสดง
รายการต่างๆชดัเจน 

7 63.6 4 36.4       

3.ผู้ใช้สามารถระบุค่า
ต่างๆได้อย่างสะดวก 

7 63.6 2 
18.2 

 
1 9.1     

4.เมื่อระบุข้อมูล
ผิดพลาด สามารถ
แก้ไขข้อมูลได้อยา่ง
รวดเร็ว 

5 45.5 
 
4 
 

36.4   
 
1 
 

 
9.1 

 

 
1 
 

 
9.1 

 

5.โปรแกรมสามารถ
แสดงผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายได้
รวดเร็วกว่าการ
ประมวลผลด้วยมือ 

6 54.5 4 
 

36.4 
 

1 
 

9.1 
 

    

6.โปรแกรมสามารถ
แสดงผลทางจอภาพได้
ครบถ้วน ชัดเชน 

8 72.7 3 
 

27.3 
 

      

7.สามารถสั่งพมิพได้
รวดเร็ว 

6 54.5 5 45.5       

8.ผลการประเมินที่
พิมพอ์อกมามี
รายละเอียดชดัเชน
ครบถ้วน 

5 45.5 5 45.5 1 9.1     

โปรแกรมน้ีท าให้ครูพล
ศึกษาเห็นความส าคัญของ
การประเมินผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

6 54.5 2 18.2 1 9.1   2 18.2 

โปรแกรมนี้ช่วยท าให้
การประเมินผลการ
ทดสอบสมรรถภาพทาง
กายรวดเร็วขึ้น 

10 90.9   1 9.1     
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จากตารางที่ 1 พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจ เกี่ยวกับการน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์กาย Physical Best 
Calculator (PBC) ส าหรับประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย ใน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาในข้อ
รายการเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้อันดับแรกโปรแกรมนี้ช่วยท าให้การประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายรวดเร็วขึ้นคิดเป็นร้อยละ 90.9 รองลงมาเป็นโปรแกรมสามารถแสดงผลทางจอภาพได้ครบถ้วน ชัดเชน คิด
เป็นร้อยละ 72.7 อันดับต่อมาจอภาพแสดงแสดงรายการต่างๆชัดเจนและผู้ใช้สามารถระบุค่าต่างๆได้อย่างสะดวก
คิดเป็นร้อยละ63.6 อันดับต่อมาโปรแกรมสามารถแสดงผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายได้รวดเร็วกว่าการ
ประมวลผลด้วยมือ สามารถสั่งพิมพได้รวดเร็วและโปรแกรมนี้ท าให้ครูพลศึกษาเห็นความส าคัญของการประเมินผล
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย เมื่อระบุข้อมูลผิดพลาด สามารถแก้ไขข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและผลการประเมินที่
พิมพ์ออกมามีรายละเอียดชัดเชนครบถ้วนคิดเป็นร้อยละ45.5อันดับสุดท้าย คือ การใช้โปรแกรมแสดงขั้นตอนเป็น
ล าดับชัดเจนคิดเป็นร้อยละ27.3 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 โปรแกรมคอมคอมพิวเตอร์ส าหรับประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามแบบทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย กาย Physical Best Calculator (PBC) ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหา
วิทยาเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จากการประเมินโดยผู้ทดลองใช้ จัดเป็นการตรวจสอบความ
เที่ยง หรือความสอดคล้องของความคิดเห็นของผู้ทดลองใช้ ในเร่ืองที่เก่ียวกับ ความสะดวกในการใช้โปรแกรม และ
ประโยชน์ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีต่อการกาประเมินผล 
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายได้ผ่านการตรวจสอบ และ
แก้ไข ท าให้ได้โปรแกรมส าเร็จรูปที่มีความสะดวกต่อการใช้งาน โปรแกรมที่ผู้ใช้สามารถอ่านท าความเข้าใจได้ง่าย 
ผู้ใช้ที่มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์น้อยก็สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการประเมินผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายได้อย่างสะดวก 

 การประเมินข้อมูลย้อนกลับเก่ียวกับโปรแกรม มีประเด็นที่น่าพิจารณา คือ ประเด็นที่เก่ียวกับความส าคัญ
ของโปรแกรมผู้ทดลองใช้มีความเห็นโดยเฉลี่ย 4.76 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้ทดลองใช้มีความคิดเห็นว่าประเด็น
ดังกล่าวเป็นส่วนแรกที่ปรากฏในคู่มือการใช้โปรแกรม จึงต้องให้ความส าคัญมากในการท าความเข้าใจ ผู้ใช้ต้องมี
ความรู้พื้นฐานทางด้าน การทดสอบ และการประเมินผลสมรรถภาพทางกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้เกี่ยวกับ 
แบบทดสอบสมรรถภาพ ทางกายมาตรฐานระหว่างประเทศ (ICSPET) นอกจากนี้ ความรู้ทางด้านการใช้
คอมพิวเตอร์บนระบบ ปฎิบัติการวินโดว์ 95 (MS- Window 95) สามารถช่วยให้ผู้ใช้มีความสะดวกในการใช้
โปรแกรม และการศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานระหว่างประเทศ  
(ICSFT) ยังท าให้สามารถใช้โปรแกรมได้ด้วยความมั่นใจยิ่งขึ้น เนื่องจากผู้ใช้ต้องระบุค่าการทดสอบสมรรถภาพทาง
กายให้มีความเหมาะสมกับที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น จึงท าให้โปรแกรมนี้มีประโยชน์ และเกิดประสิทธิภาพในการใช้งาน
ที่ดีกว่าการประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วยมือ 
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ข้อเสนอแนะ 
 การน าโปรแกรมคอมคอมพิวเตอร์ส าหรับประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  Physical Best 

Calculator (PBC)ตามแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยา
เกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ไปใช้ผู้ใช้จะต้องทราบข้อมูลเกณฑ์สมรรถภาพและเกณฑ์คะแนนของ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
  
กิตติกรรมประกาศ 
 รายงานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยความร่วมมือของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา และขอบคุณคณาจารย์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยา
เกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้ให้การสนับสนุน
งานวิจัยฉบับนี้  
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ตัวอย่าง ผลการแสดงของโปรแกรมคอมคอมพิวเตอร์ส าหรับประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทาง
กายตามแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย Physical Best Calculator (PBC) ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 
ชื่อ-นามสกุล 

 
อายุ 

เพศ  
น้ าหนัก 

กิโลกรัม  
ส่วนสูง 

เซนติเมตร  
นั่งงอตัว 

เซนติเมตร  
ลุกนั่ง 

คร้ัง ต่อ นาที  
 
ดึงข้อ 

คร้ัง  
วิ่ง 1 ไมล์ 

นาที.วินาที  
ดรรชนีมวลกาย 
ค านวณได้ : 18.365472910927455 
8 คะแนน 
นั่งงอตัว 
8 คะแนน 
ลุกนั่ง 
6 คะแนน 
ดีงข้อ 
8 คะแนน 
วิ่ง 1 ไมล์ 
4 คะแนน 
ผลคะแนน 
คะแนนรวม : 34 คะแนน 
เกรด : 4 



การศึกษากระบวนการพัฒนาหลักสูตรของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด
ส านักงานเขตการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต2 
 
A STUDY OF THE CURRICULUM DEVELOPMENT PROCESS ACCORDING TO 
TEACHERS’S OPINIONS ADMINISTRATORS UNDER THE OFFICE OF 
NOTHBURI PRIMARY EDUCATION SERICE AREA 2 
 
ผู้วิจัย                    รองศาสตราจารย์วรญา  ภูเสตวงษ์ 
                    สาขาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัดส านักงานเขตการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต  2 จ าแนกตาม
สถานภาพของครู โดยใช้วิธีการศึกษาคือการวิจัยเชิงส ารวจกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูสังกัดส านักงานเขตการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 285 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น 
0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และสถิติทดสอบที (t-test)  

ผลการศึกษาพบว่า ครูสังกัดส านักงานเขตการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 มีความคิดเห็นในการ
พัฒนาหลักสูตรและการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อันดับที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการวัดและการ
ประเมินผลการศึกษา รองลงมาคือ ด้านแผนปฏิบัติงานด้านวิชาการ และล าดับสุดท้าย คือ ด้านสื่อการสอน จากผล
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ครูที่มีเพศ วุฒิการศึกษาและประสบการณ์การท างานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การพัฒนาหลักสูตรและ การสอนของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 
2 ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ยกเว้นครูที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นด้านการวัดและการประเมินผลการศึกษา
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ครูที่มีประสบการณ์ต่างกัน มีความคิดเห็นในด้านการจัดการเรียน
การสอนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
 
ค าส าคัญ : กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
 
ABSTRACT  
 The objectives of this research are to study and compare the curriculum 
development process affairs administration of school administrators according to teachers’ 
opinions in administrators under the Office of Nonthaburi Primary Educational Service 
Area 2, classified by the respondent's status. This study was the survey research with the 
sample of 250 teachers in Nonthaburi in the academic year 2017. The tool used for 
collecting data was a questionnaire with the reliability value at 0.97 The statistics for 
analyzing data were percentage, mean, standard deviation and t-test.  
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 The research findings revealed that the overall of teachers’ opinions Nonthaburi 
Primary Educational Service Area 2 the curriculum development process affairs 
administration of school administrators, was at high level. When considering each aspect, 
the highest mean of teachers’ opinion was the educational measurement. The second rank 
was evaluation and the academic action planning, and the last was the teaching media. In 
comparing teachers’ opinions, the finding showed that the teachers with the differences of 
gender, educational degree and work experiences had their overall opinions indifferently 
towards the school administrators in Nonthaburi Primary Educational Service Area 2, 
whereas the teachers who had the different in gender had different opinions on the measure 
and evaluation at the statistically significant level of 0.01. The teachers who had the 
different experiences expressed different opinions on the learning management at the 
statistically significant level of 0.01. 
 
Key Word(s) : Curriculum Development Process. 
 
บทน า 

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2551 เป็นต้นมา กระทรวงศึกษาธิการได้มีค าสั่งให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แทนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยให้เริ่มใช้ในโรงเรียนต้นแบบ
การใช้หลักสูตร เขตพื้นที่ละ 3 โรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนระดับประถมศึกษา 1 แห่ง ระดับมัธยมศึกษา 1 
แห่ง และเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอีก 1 แห่ง เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 พร้อมกับโรงเรียนที่สมัคร
ใจเข้าร่วมเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมการใช้หลักสูตรในเขตพื้นที่การศึกษานั้น ๆ  จ านวนโรงเรียนขึ้นอยู่กับ
คุณสมบัติที่เข้าเกณฑ์ที่ก าหนด แต่บัดนี้ถึงปีการศึกษา 2553 แล้ว โรงเรียนทั่วไปที่ไม่ใช่โรงเรียนต้นแบบการใช้
หลักสูตรหรือโรงเรียนที่มีความพร้อมการใช้หลักสูตร ก็ต้องใช้หลักสูตรฉบับดังกล่าวตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
เช่นกัน โดยเร่ิมตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  

บทบาทและหน้าที่ของโรงเรียนคือ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้เป็นหลักสูตรของโรงเรียนของตนเอง แล้วน าหลักสูตรสถานศึกษาดังกล่าวนั้นไปใช้ใน
ห้องเรียน ประเด็นปัญหาจึงอยู่ที่ว่าโรงเรียนจะท าอย่างไรจึงจะสามารถพัฒนาหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ได้ และที่ส าคัญ
คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้องเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child-centered) อีกด้วย ซึ่งบทบาทของโรงเรียนตรงนี้
เองที่เรียกว่า การแปลงหลักสูตรไปสู่การจัดการเรียนการสอน (Curriculum Transfer for Learning Activities) 
หรือจะเรียกว่า การน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติก็ได้ (Curriculum Development for Operation in Class) การน า
หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยาก เข้าใจยาก และใช้เวลามากส าหรับครูผู้สอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ระดับประถมศึกษา เพราะในแนวปฏิบัติที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดในขณะนี้คือ ให้
ครูผู้สอนเป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลังจากการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาร่วมกันของครูในโรงเรียน
แล้ว ซึ่งเร่ิมมาตั้งแต่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ต่อมาจนถึงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

จากการนิเทศ ติดตามผล หลังการให้การอบรมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการออกแบบ
การเรียนรู้ ซึ่งผู้เขียนได้ให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติการออกแบบหน่วยเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แก่ครูผู้สอนทุกคนทุกโรงเรียนแล้ว ก็ยังพบว่ายังคง
มีปัญหาเรื่องการออกแบบการจัดการเรียนรู้ แม้แต่ในโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรเองก็ตาม  
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สิ่งที่ต้องท าความเข้าใจในการออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก็คือ ครูผู้สอนต้องยึดมาตรฐาน
การเรียนรู้ และตัวบ่งชี้ ตามหลักสูตรเป็นหลัก เพื่อจัดท าเป็นโครงสร้างรายวิชา  โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ของ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวบ่งชี้ทีใ่กล้เคียงกัน ประมาณ 3-5 ตัวบ่งชี้ อาจจะมาจาก 2-3 มาตรฐาน จัดเป็น 1 หน่วย
การเรียนรู ้เป็นต้น วิเคราะห์อย่างนี้เพื่อจัดหน่วยการเรียนรู้ครบตามจ านวนชั่วโมงตลอดปี หน่วยการเรียนรู้หนึ่ง ๆ 
อาจใช้เวลาประมาณ 5-8 ชั่วโมงส าหรับชั้นต้น ๆ เช่น ป.1, 2 หรือ 3 เป็นต้น แต่ก็ไม่เป็นหลักตายตัว ทั้งนี้ ต้อง
พิจารณาความเหมาะสม เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในชั้น ป.1-3 ปีหนึ่งมีเวลาเรียน 40 ชั่วโมง 
อาจมีหน่วยการเรียนรู้ประมาณ 7-8 หน่วย ๆ ละ 5-6 ชั่วโมง หรือในชั้น ป.4-6 ปีหนึ่งมีเวลาเรียน 80 ชั่วโมง อาจมี
หน่วยการเรียนรู้ประมาณ 8-10 หน่วย ๆ ละ 8-12 ชั่วโมง เป็นต้น เมื่อก าหนดหน่วยการเรียนรู้แล้ว ก็ยังไม่สามารถ
น าไปสู่การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนได้ ถ้ายังไม่ได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศโดยก าหนดจุดมุ่งหมาย 
มาตรฐาน การเรียนรู้เป็นเป้าหมายและมีกรอบทิศทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อให้เป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และมีความสุขและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน ในเวทีโลก พร้อมทั้งได้ปรับกระบวนการพัฒนา
หลักสูตร ให้สอดคล้องกับ เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 
ที่2) พ.ศ. 2545 ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจทางการศึกษาให้ท้องถิ่นและสถานศึกษาได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมใน 
การพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของท้องถ่ิน (กระทรวงศึกษาธิการ 2551) อย่างไรก็ตาม 
กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 1-3)ได้มีข้อมูลสนับสนุนถึงความจ าเป็นในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว
จาก 3 แหล่ง ดังนี้ 

1. จากข้อมูลการวิจัยของหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง พบว่า หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2544 เป็นหลักสูตรที่มีทั้งส่วนดีและส่วนที่เป็นปัญหา ส่วนดีได้แก่ ส่งเสริมการกระจายอ านาจทางการศึกษา ให้ท้องถิ่น
และสถานศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องความต้องการของท้องถิ่น และมีแนวคิดและหลักการใน
การพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมอย่างชัดเจน ส าหรับส่วนที่เป็นปัญหาได้แก่ความไม่ ชัดเจนของกระบวนการหลักสูตร 
ตั้งแต่ เอกสารหลักสูตรกระบวนการพัฒนา หลักสูตรสู่การปฏิบัติ และผลผลิต ของการใช้หลักสูตรว่า จะเห็นไดจ้ากราย
งานของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553: 7) ที่ระบุว่า คุณภาพ ผู้เรียนและสถานศึกษาในภาพรวม ยังมีปัญหา
อย่างมาก มีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจ านวนมากที่ยังไม่ได้มาตรฐาน ตามเกณฑ์ประเมินของ สมศ. ในรอบแรกและพบว่า
สัมฤทธิผลของผู้เรียนในวิชาหลักได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์มีค่าเฉลี่ยต่ า กว่าร้อย
ละ 50 ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาและอุดมศึกษายังไม่ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ขาดทักษะความรู้พื้นฐานที่จ าเป็น 
และในการประเมินของ สมศ. รอบสอง พบว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจ านวน 22,425 แห่ง มีถึงร้อยละ
79.70 ที่ได้มาตรฐานและร้อยละ 20.30 ที่ต้องได้รับการพัฒนา 

2. จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) พบว่า แผนนี้ให้
ความส าคัญกับ การพัฒนาคนไทยให้มีคุณธรรม มีความรอบรู้อย่างเท่าทัน มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา
อารมณ์และ ศีลธรรม พร้อมสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและในสังคมไทยไปสู่สังคมฐานความรู้อย่างยั่งยืน 
ดังนั้น แนวทางการเตรียมเด็กและเยาวชนของชาติจึงมุ่งเน้นการพัฒนาพื้นฐานของจิตใจที่ดีง าม มีจิตสาธารณะ           
มีสมรรถนะ ทักษะและความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นในการด ารงชีวีติ 

3. จากนโยบายการพัฒนาเยาวชนของชาติเขาสู่โลกยุค ศตวรรษที่ 21 ของกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า    
มี จุดเน้นคือ การพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้าน 
เทคโนโลยีสามารถทา งานร่วมกับผู้อื่น และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติ จากข้อมูลดังกล่าวกระทรวงศึกษาธิการ
พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เริ่มทบทวนหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ให้ความเหมาะสม
มากยิ่งขึ้น โดยได้มีการการก าหนดวิสัยทัศน์จุดหมาย สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์
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มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดอย่างชัดเจนเพื่อใช้เป็น ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 

จากข้อความข้างต้น จะเห็นได้ว่าหลักสูตรที่สามารถจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษา
ได้ ต้องเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์หลักสูตร เตรียมความพร้อม ความเข้าใจแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ส่งเสริม
สนับสนุนบุคลากรเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร จัดการเรียนการสอนตามความต้องการของนักเรียน 
ตลอดจนการติดตามประเมินหลักสูตรทั้งก่อนใช้ ระหว่างใช้ และหลังการใช้หลักสูตร เพื่อน าผลการประเมินมาใช้
ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนต่อไป 

ผู้วิจัยมีสนใจในการศึกษากระบวนการพัฒนาหลักสูตรของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
สังกัดส านักงานเขตการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต  2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูสังกัดส านักงานเขตการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับสภาพปัญหา ความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร 
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร การก าหนดเนื้อหาสาระ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการจัดการเรียนรู้ และการ
วัดประเมินผล จากนั้นท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการสร้างข้อสรุปจากการวิเคราะห์เนื้อหาตามประเด็นการ
สัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม เพื่อการก าหนดแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาหลักสูตรของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูสังกัด
ส านักงานเขตการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  

2. เพื่อเปรียบเทียบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูสังกัด
ส านักงานเขตการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพของครู 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

การน าหลักสูตรไปใช้ 
(Implement) 

วิเคราะห์หลักสูตร 
(Analyze) 

ประเมินหลักสูตร 
(Evaluate) 

ออกแบบหลักสูตร 
(Design) 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 1. กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขต
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จ าแนกตามเพศ แตกต่างกัน 
 2. กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขต
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา แตกต่างกัน 
 3. กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขต
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสารการเรียนรู้ สังกัดส านักงานเขตการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จ านวน 2 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2560 จ านวน 500 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
คร้ังนี้ เป็นครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสารการเรียนรู้ สังกัดส านักงานเขตการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) 
ได้กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 285 คน โดยการสุ่มอย่ างง่าย เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัย  เป็นแบบสอบถาม
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกเพศ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู 
สังกัดส านักงานเขตการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert) จ านวนทั้งสิ้น 48 ข้อ 
แบ่งเป็น 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านแผนปฏิบัติงานด้านวิชาการ 2) ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร 3) 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 4) ด้านสื่อการสอน 5) ด้านการนิเทศการสอน และ 6) ด้านการวัดและการ
ประเมนิผลการศึกษา  
 โดยผู้วิจัยด าเนินการสร้างและตรวจสอบเครื่องมือโดยสร้างข้อค าถามโดยยึดแนวการสร้างแบบสอบถาม
ของลิเคอร์ท (Likert) ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ โดย
ให้เนื้อหาของข้อความสอดคล้องกับหลักการบริหารงานวิชาการทั้ง 6 ด้าน น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วไป
ตรวจสอบความเที่ยงตรง ความครอบคลุมของเนื้อหา และความชัดเจนของการใช้ภาษา แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 
จากนั้นน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างพนักงานครูโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี 
เขต 2 จังหวัดระยอง จ านวน 30 คน เก็บรวบรวมแบบสอบถามน าผลมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น โดยหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.97  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ผู้วิจัยด าเนินการตามขั้นตอน โดยผู้วิจัยน าหนังสือแนะน าตัวจากบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ไปถึงผู้เชี่ยวชาญทีผู่้วิจัยคัดเลือก จ านวน 5 ท่าน เพื่อขอความร่วมมือเป็นผู้เสนอชื่อ
ผู้เชี่ยวชาญ โดยผู้วิจัยเข้าชี้แจงด้วยตนเองเก่ียวกับความเป็นมาวัตถุประสงค์ ความส าคัญและประโยชน์ของการวิจัย 
ตลอดจนรายละเอียดขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไปยังโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง และเก็บรวบรวมกลับคืนมาตรวจสอบ และด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยจ าแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม น ามาตรวจสอบให้คะแนนเป็นรายข้อตามล าดับ
การปฏิบัติของผู้ตอบแบบสอบถาม น าคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติทดสอบที (t-test) 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

การศึกษากระบวนการพัฒนาหลักสูตรของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัดส านักงาน
เขตการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 สรุปผลได้ดังนี้ 
 1. สถานภาพของครูสังกัดส านักงานเขตการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 231 คน มากกว่าเพศชาย อยู่จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 80.91 มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 96.00 และมีประสบการณ์ในการท างาน 10 ปีขึ้นไป จ านวน 176 คน 
คิดเป็นร้อยละ 61.75 จากจ านวนครูทั้งหมด 
  2. ความคิดเห็นของสังกัดส านักงานเขตการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ในกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรของผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.89 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.31 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อันดับที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการวัดและการประเมินผล
การศึกษา รองลงมาคือด้านแผนปฏิบัติงานด้านวิชาการ และล าดับสุดท้าย คือด้านสื่อการสอน มีรายละเอียดแต่ละ
ด้าน ดังนี้ 
  2.1 ด้านแผนปฏิบัติงานด้านหลักสูตร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.50 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.36 และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อันดับแรก คือ ผู้บริหารมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการ
ปฏิบัติงานของครูทุกคร้ัง อันดับสอง คือ ผู้บริหารมีการติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการ
และรายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ และอันดับสุดท้าย คือ ผู้บริหารยอมรับฟังความคิดเห็นของครูในการวางแผนงาน
พัฒนาหลักสูตร 
  2.2 ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.19 ส่วนเบี่ยง 
เบนมาตรฐาน 0.41 และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าอันดับแรกคือผู้บริหารส่งเสริมการจัดท าหลักสูตรสถาน ศึกษา 
อันดับสอง คือ ผู้บริหารให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือครูเมื่อเกิดปัญหาจากการใช้หลักสูตร  และอันดับสุดท้าย 
ผู้บริหารจัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสถานศึกษาแก่นักเรียนผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง 
  2.3 ด้านการจัดการเรียนการสอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.56 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.40 และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อันดับแรก คือ ผู้บริหารก ากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอน โดย
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อันดับที่สอง คือ ผู้บริหารก ากับดูแลให้มี
การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน และอันดับสุดท้าย คือ ผู้บริหาร
ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทั้งภายในวิชา และเชื่อมโยงกับวิชาอื่นในรูปแบบที่หลากหลาย 

2.4 ด้านสื่อการสอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.40 
และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อันดับแรก คือ จัดให้มีห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ส าคัญต่อบุคลากร  นักเรียน 
และชุมชน อย่างกว้างขวาง อันดับที่สอง คือ มีแหล่งการเรียนรู้ตามธรรมชาติ และแหล่งการเรียนรู้หายากจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้มีในโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และอันดับสุดท้าย คือ มีศูนย์การจัดเก็บสื่อการเรียน
การสอน และให้บริการยืม-คืน อย่างเป็นระบบ 
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  2.5 ด้านการนิเทศการสอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.49 และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อันดับแรก คือ ผู้บริหารจัดให้มีการนิเทศการสอนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
อันดับที่สอง คือ ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศการสอน  และ
อันดับสุดท้าย คือ ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนเป็นผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ตามความสามารถเฉพาะตัว 
  2.6 ด้านการวัดและการประเมินผลการศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.79 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อันดับแรก คือ ผู้บริหารมีการก าหนดระเบียบ และแนว
ปฏิบัติในการวัดและประเมินผลของโรงเรียน อันดับที่สอง คือ ผู้บริหารก าหนดรูปแบบและระยะเวลาที่ชัดเจนใน
การรายงานผลการเรียนรู้แก่ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และอันดับสุดท้ายคือผู้บริหารก ากับดูแลให้ครู
สร้างเคร่ืองมือวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 3. ในการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ได้ผลวิจัยดังนี้ 
  3.1 ครูที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ในภาพรวมและในรายด้านไม่แตกต่างกัน         
(t = -0.37 , p = 0.70) ยกเว้นด้านการวัดและการประเมินผลการศึกษาแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ดังตาราง 1 
 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จ าแนกตามเพศ 
 

กระบวนการพฒันาหลักสูตรของผู้บริหาร
สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัด

ส านักงานเขตการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

ชาย (n=54) หญิง (n=231) 
t-value p 

x  S.D. x  S.D. 

1. ด้านแผนปฏิบัติงานด้านการพัฒนาหลักสูตร 
2. ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร 
3. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
4. ด้านสื่อการสอน 
5. ด้านการนิเทศการสอน 
6. ด้านการวัดและการประเมินผลการศึกษา 

4.06 
3.66 
4.13 
3.60 
3.83 
4.01 

0.41 
0.50 
0.44 
0.39 
0.45 
0.56 

4.12 
3.70 
4.06 
3.55 
3.78 
4.20 

0.34 
0.38 
0.38 
0.40 
0.44 
0.45 

-0.94 
-0.50 
0.96 
0.68 
0.67 
-2.14 

0.38 
0.65 
0.33 
0.49 
0.49 
0.05 

รวม 3.88 0.35 3.90 0.29 -0.37 0.70 
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 3.2 ครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน (t =0.69, p =0.53) ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาล
นครระยอง จังหวัดระยอง จ าแนกตามวุฒิการศึกษา  

กระบวนการพฒันาหลักสูตรของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตการศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

ปริญญาตรี 
(n=99) 

สูงกว่าปริญญา
ตรี (n=66) t-value p 

x  S.D. x  S.D. 
1. ด้านแผนปฏิบัติงานด้านหลักสูตร 
2. ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร 
3. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
4. ด้านสื่อการสอน 
5. ด้านการนิเทศการสอน 
6. ด้านการวัดและการประเมินผลการศึกษา 

4.12 
3.73 
4.12 
3.57 
3.84 
4.20 

0.37 
0.43 
0.39 
0.42 
0.43 
0.48 

4.08 
3.62 
4.01 
3.54 
3.72 
4.07 

0.35 
0.39 
0.40 
0.37 
0.46 
0.50 

0.70 
1.64 
1.75 
0.43 
1.58 
1.67 

0.48 
0.10 
0.08 
0.66 
0.11 
0.09 

รวม 3.93 0.52 3.84 0.45 0.69 0.53 
  
 3.3 ครูที่มีประสบการณ์ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน (t =1.16, p =0.25) เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตการศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 2 ด้านการจัด การเรียนการสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .02 ส่วนด้านอื่นไม่
แตกต่างกัน ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จ าแนกตาม ประสบการณ์ท างาน  

กระบวนการพฒันาหลักสูตรของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตการศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

ไม่เกิน 10 ปี 
(n=109) 

10 ปีขึ้นไป 
(n=176) 

t-value p 

x  S.D. x  S.D.   
1. ด้านแผนปฏิบัติงานด้านหลักสูตร 
2. ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร 
3. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
4. ด้านสื่อการสอน 
5. ด้านการนิเทศการสอน 
6. ด้านการวัดและการประเมินผลการศึกษา 

4.14 
3.78 
4.10 
3.58 
3.80 
4.25 

0.33 
0.40 
0.39 
0.43 
0.47 
0.47 

4.08 
3.65 
4.03 
3.55 
3.78 
4.10 

0.38 
0.42 
0.40 
0.39 
0.43 
0.50 

0.89 
1.83 
2.19* 
0.45 
0.49 
1.79 

0.37 
0.06 
0.02 
0.65 
0.62 
0.07 

รวม 3.94 0.62 3.86 0.58 1.16 0.25 
*p < .01 
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อภิปรายผลการวิจัย 
จากการวิจัยพบประเด็นส าคัญที่จะอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. การศึกษากระบวนการพัฒนาหลักสูตรของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัด
ส านักงานเขตการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 สามารถน ามาอภิปรายผลเป็นรายด้าน ได้ดังนี้ 
  1.1 ด้านแผนปฏิบัติงานด้านวิชาการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่าการจัดท า
แผน ปฏิบัติการวิชาการมีความส าคัญกับการบริหารงานวิชาการเป็นอย่างมาก งานจะส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและ
สะดวกรวดเร็วจ าเป็นต้องวางแผนปฏิบัติการไว้ล่วงหน้า ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เพ็ญไพลิน เพียรเสมอ 
(2548: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเรื่องการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน         
ช่วงชั้นที่ 1- 2 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต 1 ผลการวิจัย พบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1- 2 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต 1       
ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้านการวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ อยู่ในระดับมากกว่าทุกด้าน 
รองลงมาคือการจัดการด าเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน และงานด้านการจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน ช่วง
ชั้นที่ 1- 2 ภาพรวมมีสภาพปัญหาอยู่ในระดับน้อย โดยเฉพาะด้านการจัดด าเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน อยู่ใน
ระดับปัญหาน้อย รองลงมาคือด้านการวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ และการจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
   1.2 ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษา ตระหนักถึงความส าคัญของหลักสูตร ในฐานะที่เป็นตัวก าหนดแนวทางในการจัดประสบการณ์
ในการเรียนรู้ที่ดี และถูกต้องแก่ผู้เรียน ซึ่งสอดคล้อง กับแนวคิดของ ใจทิพย์ เชื้อรัตนวงศ์ (2545, หน้า 141)        
ที่กล่าวว่า การน าหลักสูตรไปใช้เป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดในการปฏิบัติ เป็นการท าให้ผู้เรียนบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่
ก าหนดได้ เพราะครูเป็นผู้พัฒนาหลักสูตรและน าหลักสูตรไปใช้จะต้องมีความรู้ในเรื่องของหลักสูตรก่อนจะจัดท า
หลักสูตรและน าหลักสูตรไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อผู้เรียนมากที่สุด และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสมศักดิ์   
พระเดชกิ่ง (2545,หน้า133-134) ได้ศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความ
คิดเห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านการใช้และการพัฒนาหลักสูตรเพื่อปฏิรูปการเรียนการสอน ด้านการจัด
กระบวนการเรียนการสอนด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน ด้านการนิเทศเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน และด้านการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของจิระศักดิ์ อินทร์หอม(2548) ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปทุมธานี ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา มีการบริหารงานอยู่ในระดับมาก  
  1.3 ด้านการจัดการเรียนการสอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนโยบาย
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความส าคัญกับการปฏิรูประบบการเรียนการสอน  เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีมี
คุณภาพตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยก าหนดให้ขับเคลื่อนผลักดันยุทธศาสตร์นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิด
ความชัดเจนทางยุทธศาสตร์ และกระบวนการในการท างาน เร่ืองที่ได้รับการพิจารณาเป็นล าดับแรก คือ การปฏิรูป
หลักสูตรการเรียนการสอน ด้วยเหตุนี้ จึงส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด ต้องเร่งด าเนินการ
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ปรับปรุง และส่งเสริมให้ครูปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน เพื่อสนองนโยบายของกระทรวง ศึกษาธิการ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของสมนึก มานะคิด และคณะ(2554,หน้าบทคัดย่อ) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องการบริหารงาน
ด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ในทัศนะของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี ผลการวิเคราะห์
การบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในทัศนะของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี โดย
ภาพรวมปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่า มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานด้านวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนสูงสุดคือ ด้านจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของส าเริง แสง
ทัน (2548) ได้ศึกษาบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนช่วงชั้นที่ 1 และ 2 ตามทรรศนะของครู
วิชาการโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ครูวิชาการมีทรรศนะต่อ
บทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนช่วงชั้นที่ 1 และ 2 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี 
เขต 2 อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปหาต่ าสุด ได้แก่ งานด้านการเรียนการสอน งานด้านการ
วัดผลและประเมินผล งานด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ งานด้านนิเทศภายในงานด้านห้องสมุด งานด้าน
การประชุมอบรมทางวิชาการ และงานด้านวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน  
  1.4 ด้านสื่อการสอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การจัดท าสื่อการสอน
ส าหรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถจดจ าได้เป็นอย่างดี 
ซึ่งสอดคล้องกับทัศนีย์ ศุภเมธี (2541, หน้า 76) ที่กล่าวถึงสื่อการสอนว่าหมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุน 
หรือเป็นตัวการท าให้การเรียนการสอนบรรลุถึงจุดหมายปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพ โดยช่วยเร้าความสนใจ
ประหยัดเวลาและให้ประสบการณ์ที่มีคุณค่าแก่ผู้ เรียน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของวิเชียร  ยอดจักร 
(2555,หน้า 38) ที่สรุปได้ว่า สื่อการเรียนการสอนเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย
ช่วยให้ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่สร้างบรรยากาศทางวิชาการที่ดีขึ้นส าหรับผู้เรียนท าให้เกิดการเรียนรู้
ได้ง่ายขึ้น ชัดเจนในเนื้อหาวิชา มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์
ระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียนได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นสื่อการสอนจึงมีส่วนส าคัญ ที่ท าให้ผู้ปกครองตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้า
เรียน เนื่องจากสื่อที่ทันสมัยท าให้นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนได้ 
   1.5 ด้านการนิเทศการสอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถาน ศึกษา
ตระหนักถึงความส าคัญของการนิเทศภายในที่มีต่อการด าเนินงานแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพครู และคุณภาพ
ผู้เรียน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของประพันธ์ สุตโต (2534, หน้า 13 -16) ที่กล่าว
ว่า ผู้บริหารควรมีหน้าที่ในการติดตามผลการด าเนินงานนิเทศภายในอย่างสม่ าเสมอเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขหากมี
ปัญหาหรืออุปสรรคและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสมศักดิ์ พระเดชกิ่ง (2545, หน้า 133-134) ได้ศึกษาบทบาท
ของผู้บริหารสถานศึกษา ในการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 
ตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านการ
ใช้และการพัฒนาหลักสูตรเพื่อปฏิรูปการเรียนการสอน ด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอน ด้านสื่อและแหล่ง
เรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน ด้านการนิเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และด้านการ
ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
  1.6 ด้านการวัดและการประเมินผลการศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 
การวัดผลและประเมินผลเป็นกิจกรรมทางวิชาการที่ส าคัญและต่อเนื่องจากการจัดการเรียนการสอน ท าให้ทราบว่า
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบรรลุเป้าหมายหรือไม่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสมนึก ภัททิยธนี            
(2546, หน้า 9) กล่าวถึงประโยชน์ของการวัดผลการศึกษาต่อฝ่ายบริหารคือ ช่วยในการวางแผนการเรียนการสอน
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การบริหารและการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ถูกต้องยิ่งขึ้น  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ส าเริง แสงทัน (2548, หน้า 61-63) ได้ศึกษาบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนช่วงชั้นที่ 1 และ 
2 ตามทรรศนะของครูวิชาการโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ครู
วิชาการมีทรรศนะต่อบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนช่วงชั้นที่  1 และ 2 สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปหาต่ าสุดได้แก่งานด้านการเรียน
การสอน งานด้านการวัดผลและประเมินผล และสอดคล้องกับแนวคิดของ บุญส่ง พุทธรักษ์พงศ์ (2545, หน้า 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงาน
การประถมศึกษาอ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ซึ่งพบว่าผู้บริหารโรงเรียนได้ปฏิบัติงานด้านวิชาการ โดยจัดครูให้มี
ส่วนร่วมก าหนดวิธีวัดผลและประเมินผล นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของเบญจวรรณ สกุลเนรมิต (2543, 
หน้า บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการอย่างมีคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
เขตการศึกษา 1 พบว่าการวัดผลประเมินผลและงานทะเบียนมีการบริหารอยู่ในระดับมาก  
  2. การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู 
สังกัดส านักงานเขตการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพของครู สามารถน ามาอภิปรายผล 
ได้ดังนี้ 
   2.1 ครูที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะครูที่มีเพศต่างกันแต่อาจมีความรู้ใกล้เคียงกัน มีประสบการณ์การท างานและจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีเป็นอย่างต่ า ท าให้มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการใกล้เคียงกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของสมนึก 
มานะคิด และคณะ(2554,หน้าบทคัดย่อ) ซึ่งได้ศึกษางานวิจัยเร่ืองการบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน
ในทัศนะของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี  จ าแนกตามเพศแล้วไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ด้านการ
วัดและการประเมินผลการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความแตกต่าง
ทางเพศในด้านความสามารถพื้นฐานการคิดวิเคราะห์ และการใช้เหตุผลที่ชายจะมีมากกว่าหญิง  
   2.2 ครูที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของผู้บริหาร
สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ในภาพรวมไม่
แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูผู้สอนต้องท างานประสานสัมพันธ์กันในด้านงานวิชาการ คือ ครูที่มีวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีและครูที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ต่างมีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการของโรงเรียน ประกอบกับ
ในยุคปฏิรูปการศึกษา ได้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการด าเนินงานวิชาการทั้งในระดับโรงเรียน และระดับเทศบาล เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ใกล้เคียงกัน จึงท าให้มีการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการที่ใกล้เคียงกัน ส่งผลให้
ความคิดเห็นของบุคคลสองกลุ่มนี้มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของสอดคล้องกับงานวิจัยของ
พระสัมฤทธิ์ เตชปุญโญ(จ าเนียร)(2553, หน้า 100) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องความคิดเห็นของครูในโรงเรียนต่อการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1จ าแนกตามสถานภาพคุณวุฒิ
การศึกษาแล้วไม่แตกต่างกัน 
   2.3 ครูที่มีประสบการณ์ต่างกันมีความคิดเห็นต่อกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของผู้บริหาร
สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ในภาพรวมไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น
ของคร ูสังกัดส านักงานเขตการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .02 ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของสุรพล ทับทิมหิน (2546) ได้
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ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครูมีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวม คือ 
ด้านการบริหารหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านการวัดผลและประเมินผล อยู่ในระดับมาก เมื่อ
ทดสอบเป็นรายคู่ด้านการบริหารหลักสูตร ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านการเรียนการสอน พบว่า ผู้บริหาร
โรงเรียนกับครูผู้สอนมีความคิดเห็นแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประสบการณ์การท างานของแต่ละคนไม่เท่ากัน 
ผู้มีประสบการณ์น้อยจึงยังไม่มีทักษะและความช านาญในการท างาน สอดคล้องกับความคิดเห็นของปรียาพร วงศ์
อนุตรโรจน์ (2543) กล่าวว่า การรับรู้ของบุคคลย่อมแตกต่างกันตามประสบการณ์และภูมิหลังของแต่ละบุคคล 
 
ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย เนื่องจากผลการวิจัยครั้งนี้พบว่ากระบวนการพัฒนาหลักสูตรของผู้บริหาร
สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มีการปฏิบัติงาน
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดการศึกษาทุกระดับ ควรส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาเพื่อให้การพัฒนามีความต่อเนื่อง และด าเนินการแก้ปัญหา ดังนี้ 

 1. ด้านแผนปฏิบัติงานด้านหลักสูตร ควรส่งเสริมให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการวางแผน
ปฏิบัติงานด้านวิชาการ ระหว่างผู้บริหาร ครู รวมถึงผู้มีส่วนเก่ียวข้องให้มากข้ึน 

 2. ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ผู้บริหารควรจัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
สถานศึกษาแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ  

 3. ด้านการจัดการเรียนการสอน ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทั้งภายใน
วิชา และเชื่อมโยงกับวิชาอื่นในรูปแบบที่หลากหลาย 

 4. ด้านสื่อการสอน ควรมีศูนย์การจัดเก็บสื่อการเรียนการสอน และให้บริการยืม-คืน อย่างเป็นระบบ 
 5. ด้านการนิเทศการสอน ผู้บริหารควรนิเทศการสอนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนเป็นผู้นิเทศและผู้รับ

การนิเทศ ตามความสามารถเฉพาะตัว 
 6. ด้านการวัดและการประเมินผลการศึกษา ผู้บริหารควรจัดอบรมให้ความรู้ในการสร้างเครื่องมือวัดผล

และประเมินผลที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ก ากับดูแลให้ครูได้ท าได้ใช้ และประเมินผล  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
  1. ควรศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของครูและผู้บริหารสถานศึกษาในด้านสื่อการสอน 
  2. ควรศึกษาเก่ียวกับปัจจัยการบริหารงานวิชาการในการพัฒนาหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร  
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สภาพและปัญหาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 
State and Problems of the Academic Leadership of Ban Hom Kret School Administrators 
under the Office of Nakhon Pathom Primary Educational Service Area 2 
 
ผู้วิจัย                    รองศาสตราจารย์ศิลปะชยั  บูรณพาณิช  

                   ดร.ชัยวัฒน์  อทุัยแสน 
                    สาขาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และ (2) เปรียบเทียบภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ตามความคิดเห็น
ของครูผู้สอนในโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จ าแนก
ตามประเภทของโรงเรียนและประสบการณ์ในการท างาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นครูผู้สอนในโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด 
จ านวน 180 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มี 2 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม และตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
เกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที วิเคราะห์ความแปรปรวน และการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการ
ของเชฟเฟ่ 
 ผลการวิจัย พบว่า (1) ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนของโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด และ (2) เปรียบเทียบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด จ าแนกตามประเภท
ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการท างาน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ค าส าคัญ : สภาพและปัญหาภาวะผู้น าทางวิชาการ 

 
ABSTRACT 

The purposes of this research were to study State and Problems of academic 
leadership of Ban Hom Kret School administrators under the Office of Nakhon Pathom 
Primary Educational Service Area 2 and to compare administrators’ academic leadership as 
perceived by teachers of Ban Hom Kret School according to school categories and working 
experience. The sample population of this study were 180 teachers of Ban Hom Kret 
School and the research instrument was a questionnaire consisting of 2 parts: part 1 for 
information on subjects’ status and part 2 was 5 – rating scale questionnaire on the 
academic leadership of administrators in schools under the Office of Ban Hom Kret School. 
The statistics used for analyzing the data were percentage, mean, standard deviation, one 
way analysis of variance and Scheffe’s technique. The research results were as follows :             
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(1) The overall academic leadership of the school administrators as perceived by teachers in 
school under the Office of Ban Hom Kret School was at a highest level. And (2) comparing 
overall academic leadership of administrators as perceived by teachers according to their 
school categories and working experience were significantly different at the .01 level. 
 
Key Word(s) : State and Problems of the Academic Leadership 
 
บทน า  

โครงการวิจัยเร่ือง การสังเคราะห์งานวิจัยว่าด้วยปัญหาและข้อเสนอแนะในกระบวนการจัดการศึกษาไทย: 
ประเด็นปัญหาคุณภาพการศึกษา (2535-2558) (2558) ของ ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน และคณะ สนับสนุนโดย 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พยายามค้นหาค าตอบว่าเกิดปัญหาอะไรกับระบบการศึกษาไทยใน
ภาพรวม โดยสังเคราะห์งานวิจัยด้านการศึกษาตั้งแต่ปี 2535-2558 กว่า 7,410 เรื่อง งานวิจัยชิ้นนี้ชี้ว่าปัญหาใหญ่
ของระบบการศึกษาไทยคือ “ปัญหาการบริหารการศึกษา” หลังการปฏิรูปการศึกษาผ่านพ้นไปร่วมสองทศวรรษ 
ผลลัพธ์ของการปฏิรูปการศึกษายังไม่เป็นไปตามคาดหวัง ดูได้จากผลสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ในปี 2553 2554 และ 2555 ในรายวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ นักเรียนส่วนใหญ่สอบตกทั้ง
สามวิชา (ท าคะแนนได้ไม่เกิน 50 คะแนน) หลายคนอาจตั้งสมมติฐานว่าที่การปฏิรูปการศึกษายังไม่ประสบ
ผลส าเร็จก็เพราะว่างบประมาณด้านการศึกษายังไม่มากพอ จนไม่สามารถใช้ขับเคลื่อนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ 
แต่เมื่อพิจารณาจากจ านวนงบประมาณการศึกษา พบว่างบประมาณการศึกษาได้เพิ่มข้ึนทุกปอีย่างต่อเนื่อง โดยในปี 
2556 2557 และ 2558 ประเทศไทยใช้งบประมาณการศึกษาไปทั้งสิ้น 493,892 ล้านบาท 518,519 ล้านบาท และ 
531,045 ล้านบาท ตามล าดับ ดังนั้น ปัญหาจึงไม่ใช่เรื่องการขาดแคลนทรัพยากรแต่อย่างใด  งานวิจัยได้ชี้ใน
เบื้องต้นว่าสาเหตุหลักของปัญหาการบริหารการศึกษาคือ การกระจายอ านาจการบริหารการศึกษาไปยัง
สถานศึกษาตามพื้นที่ต่างๆ ไม่เพียงพอ สามารถอธิบายตามมิติต่างๆ ได้ดังนี้ 

1. การบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา อิงส่วนกลางเป็นหลักการบริหารการศึกษาไม่ได้มีการกระจาย
อ านาจเกิดขึ้นอย่างแท้จริง สะท้อนได้จากหลักสูตรการศึกษาที่โรงเรียนรัฐทุกแห่งต้องใช้ ต้องอิงกับสูตรแกนกลางที่
ถูกควบคุมจากส่วนกลาง โดยหลักสูตรดังกล่าวไม่มีความยืดหยุ่นต่อท้องถิ่น เช่น หลักสูตรแกนกลางจะบังคับให้
โรงเรียนเน้นสอนภาษาไทย ซึ่งไม่สอดคล้องกับบางพื้นที่ที่มีผู้ใช้ภาษาอื่นจ านวนมาก อย่างในกรณีการสอนของ
โรงเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือพื้นที่ภาคเหนือ โรงเรียนจะถูกก าหนดให้สอนภาษาไทยภาคกลาง
แก่นักเรียน ทั้งที่ในชีวิตประจ าวันนักเรียนจะใช้ภาษาถิ่นในการติดต่อสื่อสาร เช่น ภาษามลายู หรือภาษาก าเมือง 
เป็นต้น 

2. การแก้ปัญหาทางการศึกษาแบบหน่วยงานส่วนกลาง ยิ่งแก้ ยิ่งขยาย ยิ่งแย่  เนื่องจากหน่วยงานด้าน
การศึกษาส่วนกลางยังยึดติดวิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิม นั่นคือ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น หน่วยงานกลางจะท างานโดย
อาศัยหน่วยย่อยที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ผ่านการบังคับบัญชาผ่านเขตพื้นที่การศึกษา แต่หากพื้นที่การศึกษาใด
ไม่มีหน่วยงานย่อยตั้งอยู่ หน่วยงานกลางก็จะแก้ไขปัญหาด้วยการตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่เพื่อจัดการปัญหา เช่นแต่เดิม
เขตพื้นที่การศึกษาไม่มีการแบ่งการดูแลระหว่างระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาอย่างชัดเจน ต่อมาเมื่อ
ภาระงานที่เกี่ยวข้องกับแต่ละระดับชั้นการศึกษามีมากขึ้นจนเริ่มสร้างปัญหา กระทรวงศึกษาธิการจึงได้แบ่งส่วน
ราชการให้แต่ละเขตพื้นที่การศึกษาแยกการก ากับดูแลระหว่างระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาอย่าง
เด็ดขาด จึงท าให้เกิดการขยายตัวของหน่วยงานภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามากขึ้น  ด้วยลักษณะการ
ท างานเช่นนี้ องคาพยพของหน่วยงานกลางจึงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะลดลงได้ยาก เพราะ
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การเพิ่มขึ้นของหน่วยงานย่อยและภาระงานหมายถึงหน่วยงานกลางเหล่านี้จะได้งบประมาณและอ านาจมากขึ้น 
การกระจายอ านาจให้สถานศึกษาในพื้นที่จึงยังไม่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง 

3. การบริหารบุคลากรระดับพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ได้คนไม่ตรงเป้าตรงเวลา ปัจจุบัน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของครูและ
บุคลากรการศึกษาทั่วประเทศ โดยมีคณะอนุกรรมการดูแลรับผิดชอบในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อสถานศึกษา
ภาครัฐต้องการบุคลากรการศึกษาเพิ่มเติม สถานศึกษาไม่สามารถจัดการได้เอง จ าเป็นต้องส่งเรื่องไปยังเขตพื้นที่
การศึกษาของตนเพื่อพิจารณาจัดสรรบุคลากร ซึ่งใช้ระยะเวลาและขั้นตอนยาวนานมาก เพราะต้องขึ้นอยู่กับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือความร่วมมือของเขตพื้นที่การศึกษาข้างเคียง บางกรณีสถานศึกษาต้องใช้
เวลาร่วมปีกว่าจะได้ก าลังคนตามที่ต้องการ กลไกดังกล่าวท าให้สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาไม่สามารถ
บริหารบุคลากรได้อย่างคล่องแคล่วเท่าทันต่อการแก้ไขปัญหา 

4. การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา ได้ใช้ไม่ทันการณ์สถานศึกษาส่วนมากเป็นโรงเรียนที่สังกัด
ภาครัฐ สถานศึกษาจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการตรวจสอบการใช้เงินจากหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการและ
หน่วยงานภายนอกเช่นส านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ รวมถึงไม่สามารถขอรับงบประมาณแบบเหมาจ่ายรวมได้ ด้วย
เหตุนี้ การบริหารเงินของสถานศึกษาภาครัฐจึงขาดความยืดหยุ่นเหมือนหน่วยงานอื่นในระบบราชการ กว่าจะได้
ด าเนินการแต่ละโครงการ ต้องรอการจัดสรรงบประมาณกันข้ามปี หรือต้องใช้จ่ายเงินตามโครงการที่ส่วนกลาง
ก าหนดมาเสียก่อน การใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาหรือตามความต้องการเฉพาะเรื่องจึงเกิดขึ้นช้า และไม่ตอบโจทย์
ผู้เรียนในแต่ละบริบทพื้นที่ 

5. ความไม่พร้อมของบุคลากรทางการศึกษาทั่วไป หวาดกลัวการบริหารการศึกษารูปแบบใหม่  ความ
พยายามหนึ่งส าหรับการปฏิรูปเพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการบริหารการศึกษาที่ผ่านมาคือ การแปลงสถานศึกษาซึ่ง
มีสภาพเป็นระบบราชการให้กลายเป็นองค์กรแบบมหาชนหรือแบบนิติบุคคล เพื่อให้สถานศึกษาสามารถมีความ
คล่องตัวในการบริหารบุคคล งบประมาณ และหลักสูตรได้เอง โดยไม่ต้องใช้กลไกส่วนกลางในการจัดการ 

อย่างไรก็ดี แนวทางดังกล่าวท าให้บุคลากรการศึกษาซึ่งแต่เดิมสังกัดภาครัฐส่วนกลางต้องถูกโอนไปอยู่
ภายใต้การควบคุมของสถานศึกษาโดยตรง นั่นเท่ากับว่าข้าราชการครูจะถูกเปลี่ยนแปลงเป็นพนักงานของรัฐหรือครู
อัตราจ้าง มองในแง่นี้ พนักงานของรัฐหรืออัตราจ้างมีความมั่นคงต่ ากว่าข้าราชการอยู่มาก ประกอบกับตลอดหลาย
ปีที่ผ่านมา เงินเดือนของข้าราชการครูมีการเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ท าให้ครูที่มีอายุงานและมีวิทยฐานะมาก ไม่
อยากลดสถานะตัวเอง จึงยังต่อต้านวิธีการบริการการศึกษาแบบนี้อยู่ 

นอกจากนี้ เหตุที่ครูเหล่านี้ยังต่อต้านเพราะเห็นว่าหากให้สถานศึกษาแปลงสภาพมาบริหารจัดการตัวเอง 
ผู้อ านวยการสถานศึกษาจะใช้อ านาจอย่างไม่เป็นธรรม เนื่องจากคณะกรรมการสถานศึกษาปัจจุบันมีความอ่อนแอ 
ไม่สามารถก าหนดนโยบายหรือคานอ านาจผู้บริหารได้จริง 

6. ความไม่พร้อมของผู้บริหารการศึกษา หายบ่อย ด้อยวิชาการ ในบริบทของโรงเรียนขนาดเล็ก ผู้บริหาร
มักไม่มีความเป็นผู้น าทางวิชาการ ไม่สนใจปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย หรือไม่ส่งเสริมการพัฒนาด้านวิชาการ 
รวมถึงผู้บริหารมักไม่ปรากฏตัวในโรงเรียน เพราะมักอ้างว่าจะต้องออกไปข้างนอกเพื่อวิ่งเต้นหาทรัพยากรจาก
ภายนอกมาสนับสนุนโรงเรียนอยู่เสมอ เพื่อให้เพียงพอกับความขาดแคลนที่สถานศึกษาเผชิญ เนื่องมาจากโรงเรียน
มีนักเรียนน้อย เงินสนับสนุนต่อหัวที่รัฐจัดสรรให้จึงมีน้อย ไม่เพียงพอส าหรับการบริหารจัดการ 

7. ความไม่พร้อมของครูท้องถิ่น ขาดแคลนครูคุณภาพในส่วนการบริหารโรงเรียนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก็มีปัญหาเช่นกัน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีงบประมาณที่มากพอสนับสนุนโรงเรียนให้
ด าเนินการจนเป็นที่นิยมของคนในพื้นที่ แต่ก็ต้องยอมรับว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดแคลนบุคลากรทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพทางวิชาการเพื่อน ามาจัดการเรียนการสอนจ านวนมาก ประกอบกับบุคลากรด้านการศึกษาที่มี
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อยู่เดิมก็มีทักษะทางวิชาการไม่สูงมากนัก เช่น ครูยังไม่มีความแม่นย าในเนื้อหาวิชาที่ตัวเองสอน ส่วนหนึ่งเพราะครู
ท้องถิ่นจ านวนมากต้องรับผิดชอบการสอนหลายวิชา เนื่องจากความขาดแคลน ท าให้ครูจ าเป็นต้องสอนในรายวิชา
ที่ตัวเองไม่ได้มีความช านาญมาโดยตรง  
 ด้วยเหตุช้างต้นท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนบ้านหอม
เกร็ด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน  

2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน ซึ่งจ าแนกตามประเภทของโรงเรียนและ
ประสบการณ์ในการท างานของครูเป็นรายบุคคล 
ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตด้านประชากร 

ผู้บริหาร และครูผู้สอนในโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวนทั้งสิ้น 205 คน 
กลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จ านวน 205 คน ก าหนดขนาดโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน 
(Krejcie & Morgan) จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา จากวิธีการสุ่มด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น 
(Stratified Random Sampling) โดยใช้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที วิเคราะห์ความแปรปรวน และการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 
ขอบเขตด้านเนื้อหา  

เนื้อหาที่วิจัย ประกอบด้วย ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ซึ่งจ าแนกตาม
ประเภทของโรงเรียนและประสบการณ์ในการท างานของครูเป็นรายบุคคล 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ  
  การบริหารโรงเรียน หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารสถานศึกษาใช้อ านาจหน้าที่ที่มีอยู่จัดการให้เกิด
กิจกรรมทางการศึกษาแก่นักเรียนในสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ในระบบและกระบวนการบริหารสถานศึกษา โดยเน้นการ
กระจายอ านาจ การมีส่วนร่วมการบริหารตนเอง และการตรวจสอบและถ่วงดุลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ที่สามารถจัดการศึกษาได้ด้วยตนเอง ตามหลักการ
บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย หลักการกระจายอ านาจ หลักการมีส่วนร่วม หลักการคืนอ านาจจัดการศึกษาให้
ประชาชน หลักการบริหารตนเอง หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล ในการบริหารงานด้านวิชาการ ด้านการบริหาร
บุคคล ด้านงบประมาณ และด้านการบริหารงานทั่วไป  
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 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 หมายถึง หน่วยงานทางการศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ก ากับดูแล ประสานส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครปฐม  
 หลักการกระจายอ านาจ หมายถึง การกระจายอ านาจในการบริหารจัดการศึกษาจากส่วนกลางไปยังเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง ให้สถานศึกษามีอิสระ มีความคล่องตัว มีอ านาจในการตัดสินใจบริหารงาน
ด้านวิชาการ ด้านบริหารงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป 
 หลักการคืนอ านาจการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชน หมายถึง การจัดตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ให้ความส าคัญแก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้
ความส าคัญต่อบทบาท ภาระหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบ และข้อบังคับกระทรวงศึกษาธิการ 
 หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ทุกฝ่ายได้ร่วมวางแผน ร่วม
ปฏิบัติงาน ร่วมกันประเมินผล ปรับปรุงพัฒนางาน ร่วมตัดสินใจ และร่วมกันยินดีในผลที่เกิดจากการบริหารของ
สถานศึกษา  
 หลักการบริหารด้วยตนเอง หมายถึง การจัดระบบและกระบวนการบริหารจัดการให้มีความคล่องตัวตาม
ศักยภาพของสถานศึกษา สามารถตัดสินใจในการบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจของสถานศึกษาด้านวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ พัฒนาไปสู่องค์กรการเรียนรู้ 
พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาบุคคล และพัฒนาทีมงาน ส่งผลให้ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องเกิดความพึงพอใจ   

ผู้บริหารโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด  หมายถึง ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรักษาการ ในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  

ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด หมายถึง ครูผู้ช่วย ครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ คือ ครูผู้สอนในโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 จ าแนกเป็นครูผู้สอนโรงเรียนประถมศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้สุ่ม
มาเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรและตารางของเครจซี่และมอร์แกนได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอนจ านวน 
205 คน การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการแบบแบ่งชั้นโดยใช้เขตอ าเภอในส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในทุกระดับชั้น แล้วสุ่มตัวอย่างของครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
โดยวิธีจับฉลาก  

เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่ามี 5 ระดับ โดยแบ่งเป็น 3 ตอน คือตอนที่ 1 
เป็นข้อมูลพื้นฐานของครูผู้สอน ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ประกอบด้วย 6 ด้าน จ านวน 100 ข้อ และตอนที่ 3 เป็นความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาวะ
ผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ .98 

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามไปให้ครูผู้สอนที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างให้เวลาในการตอบ
แบบสอบถามและส่งแบบสอบถามคืนภายใน 3 สัปดาห์ทางไปรษณีย์ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2560 ถึงเดือน
มถิุนายน 2560 เก็บข้อมูลและส่งแบบสอบถามไปยังโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จากครูจ านวน 205 คน แต่
ละโรงเรียนใช้แบบสอบถามทั้งหมด 3 ชุด รวมแบบสอบถามทั้งหมด 205 ชุด พร้อมก าหนดวันเวลาส่งแบบสอบถาม
คืนทางไปรษณีย์ภายใน 3 สัปดาห์ ได้รับแบบสอบถามคืน จ านวน 185 ชุด คิดเป็นร้อยละ 92.50 
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 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปสถิติ SPSS คือ (1) วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบ
แบบสอบถามตอนที่ 1 เป็นข้อมูลพื้นฐานของครูผู้สอนโดยใช้วิธีแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ (2) วิเคราะห์ข้อมูลที่
ได้จากการตอบแบบสอบถามตอนที่ 2 ซึ่งสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โดยใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ (3) วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับ
พฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองไผ่ โดยใช้ค่าสถิติทดสอบค่าที (t–test) และ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One –Way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ตามประสบการณ์ในการท างานเมื่อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจะทดสอบราย
คู่ดว้ยวิธีของเชฟเฟ่ 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 1. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมณฑา 
วิญญูโสภิต (2547) ศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการบริหารหลักสูตรและด้านการวัดผลและประเมินผล
การเรียนอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (4.70±0.32) รองลงมาคือ ด้านการนิเทศการสอน (4.69±0.32) ส่วนด้าน
การพัฒนาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (4.54±0.32)  
 1.1 ด้านการบริหารหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (4.70±.32) ซึ่งสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยได้มีการ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานถึง 2 ครั้ง คือ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 และ
เปลี่ยนแปลงมาเป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด (4.82±0.39) คือ ผู้บริหารมีการประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรแก่
ครูข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (4.64±0.49) คือ ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการจัดท าคู่มือครูเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรของ
สถานศึกษา  
 1.2 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (4.62±0.32)  
ซึ่งสอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กล่าวถึง บทบาทของผู้บริหารที่ เกี่ยวข้องกับการ
เรียนการสอน และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุด (4.73±0.44) คือ ผู้บริหารและครูมีการประชุม
ร่วมกัน ในการวางแผนเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (4.45±0.57) คือผู้บริหารสนับสนุนให้
มีการจัดรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมตามโครงสร้างหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัด  
 1.3 ด้านการพัฒนาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (4.54±0.32) 
ซึ่งสอดคล้องกับทัศนะของBurn (1978) อ้างถึงใน (สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2549) อธิบายว่าผู้บริหารท าหน้าที่จัดหา 
ประสานงาน และกระจายทรัพยากรมนุษย์และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับองค์การ และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (4.72±0.45) คือ ผู้บริหารด าเนินการจัดหา/จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้แก่ครูเพื่อ
จัดท าสื่อการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (4.18±0.72) คือผู้บริหารสนับสนุนให้มีการท า
สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
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 1.4 ด้านการวัดผลและประเมินผลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (4.70±0.30) สอดคล้องกับ
งานวิจัยของวิรุฬห์จิต ใบลี (2547) ศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1-2 และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (4.74±0.44) คือ ผู้บริหารสนับสนุนให้มีเครื่องมือส าหรับใช้ในการ
วัดผล และประเมินผลครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/ทุกชั้น มีการวัดผลและประเมินผลนักเรียนที่หลากหลาย ส่วนข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (4.66±0.48) คือ ผู้บริหารสนับสนุนให้มีการจัดท าคลังข้อสอบทุกกลุ่มสาระการเรียนรูข้องทุกชั้น  
   1.5 ด้านการนิเทศการสอนโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (4.69±0.32) สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ประยูร อาคม (2548) ซึ่งศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายอ าเภอ
สังคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
(4.78±0.42) คือผู้บริหารมีการเยี่ยมชั้นเรียนเพื่อรับทราบปัญหาในการเรียนการสอน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
(4.57±0.57) คือ ผู้บริหารนิเทศภายใน เพื่อช่วยเหลือครูเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน  
   1.6 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ ศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด(4.56±0.39) 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Duke (1999) อ้างถึงใน (สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2549) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (4.65±0.48) คือ ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูทุกคนน าผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (4.40±0.55) คือ ผู้บริหารด าเนินการจัดหาคู่มือและให้ค าแนะน าในการท า
วิจัยแก่ครูและการเชิญวิทยากรมาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนแก่ครู  
 2. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จ าแนกตามประเภทโรงเรียน พบว่า โดยภาพรวมโรงเรียนประถมศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากที่สุด (4.62±0.23) สอดคล้องกับบทความทางวิชาการของประเสริฐ เนียมแก้ว (2555) ศึกษาภาวะผู้น า
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช และ
สอดคล้องกับรายงานของวานิสินธุ์ ผาลา และคณะ (2554) ศึกษาการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้าน
บริหารหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (4.69±0.30) รองลงมาด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียน (4.68±0.30) 
และด้านการพัฒนาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนกับด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
(4.54±0.32) 
 ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 
(4.75±0.24) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดโดยด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนมี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด (4.89±0.32) รองลงมาด้านการนิเทศการสอน (4.88±0.26) และด้านการพัฒนาสื่ออุปกรณ์การ
เรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (4.53±0.35) 
 จากการเปรียบเทียบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จ าแนกตามประเภทโรงเรียน พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่าด้านบริหารหลักสูตร ด้านการนิเทศการสอน และด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ด้านการพัฒนากระบวน การเรียนการสอน มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 ส่วนด้านการพัฒนาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนและด้านการวัดผลและประเมินผล
การเรียนไม่แตกต่างกัน 
 3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับรายงานของกฤติยา ใจหลัก และคณะ (2551) ศึกษาภาวะผู้น าของ
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ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พังงา เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผลการ
เรียน ด้านการนิเทศการสอน และด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ส่วนด้านการบริหารหลักสูตร และด้านการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนไม่แตกต่างกัน 
 จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ตามความเห็นของครู ผู้สอนจ าแนกตามประสบการณ์ใน
การท างานโดยภาพรวม พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 2 คู่ ได้แก่ ประสบการณ์ใน
การท างานน้อยกว่า 5 ปีกับตั้งแต่ 5–10 ปี และประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 5 ปี กับมากกว่า 10 ปี ส่วน
ประสบการณ์ในการท างานตั้งแต่ 5–10 ปี กับมากกว่า 10 ปีนั้น ไม่แตกต่างกัน 
 4. เปรียบเทียบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จ าแนกตามประเภทโรงเรียนและประสบการณ์ในการท างาน พบว่า 
  4.1 ภาวะผู้น าทางวิชาการตามความคิดเห็นของครูผู้สอนจ าแนกตามประเภทของโรงเรียน
โดยรวมพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านการบริหารหลักสูตร 
ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียน ด้านการนิเทศการสอนและด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และด้านการ
พัฒนาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ไม่แตกต่างกัน  
  4.2 ภาวะผู้น าทางวิชาการตามความคิดเห็นของครูผู้สอนจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 
โดยภาพรวม พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการพัฒนาสื่อ
อุปกรณ์การเรียนการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียน ด้านการนิเทศการสอนและด้านการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านการบริหารหลักสูตรและด้าน
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้
 1. กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรก าหนดภาวะผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นยุทธศาสตร์และนโยบายที่ส าคัญในการพัฒนาการศึกษาของชาติควรใช้ผลการวิจัยเป็น
แนวทางในการปรับปรุงและถือเป็นนโยบายส าคัญระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งที่ให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาตระหนักและเห็นความส าคัญกระบวน การพัฒนาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนในสถานศึกษาและ
เชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติส าหรับพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งใหม่และหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษา 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนให้มีการจัดท าสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และ
ควรสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาสื่อและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เพี่อให้กระบวนการ
เรียนรู้ก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเพื่อให้ครูผู้สอนได้พัฒนาตนด้วยการพัฒนาสื่อที่แปลกใหม่
เป็นที่น่าสนใจแก่ผู้เรียน 

3. ผู้บริหารสถานศึกษา ควรสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายภายนอกสถานศึกษา เพื่อเป็นแหล่งการ
เรียนรู้และแหล่งทรัพยากร รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ส าคัญด้วย 
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 4. สถานศึกษาโดยผู้บริหารสถานศึกษา ควรก าหนดการพัฒนาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนเป็นนโยบาย
ส าคัญในการบริหารจัดการศึกษา และที่ส าคัญผู้บริหารสถานศึกษาต้องด าเนินการพัฒนาสื่ออุปกรณ์การเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่อง และต้องให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจกระบวนการพัฒนาสื่ออุปกรณ์การ
เรียนการสอน และสามารถพัฒนาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาควรมีการพัฒนา
สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างจริงจังทุกภาคเรียนโดยจัดท าทะเบียนคุมการพัฒนาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน
อย่างชัดเจน 
 5. ผู้บริหารควรสนับสนุนให้มีการจัดรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมตามโครงสร้างหลักสูตรเพื่อให้นักเรียน
เลือกเรียนได้ตามความถนัด ซึ่งที่ผ่านมานั้นจะเห็นว่าสถานศึกษาหลายแห่งยังขาดการสนับสนุนให้จัดรายวิชา
พื้นฐานและเพิ่มเติมตามโครงสร้างหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนเลือกเรียนได้ตามความถนัด และสถานศึกษาไม่สามารถ
อธิบายได้ว่าในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน สถานศึกษามีสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขด้านใดบ้าง 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาจากโรงเรียนที่มีผลงานปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ เช่น โรงเรียนดีประจ าต าบล หรือโรงเรียนในฝัน เพื่อพัฒนางานวิชาการ และหารูปแบบนวัตกรรม
ใหม่ส าหรับการบริหารจัดการงานวิชาการ ให้มีคุณภาพ 
 2. งานวิจัยนี้ได้ก าหนดตัวแปรการศึกษาตามแนวคิด ทฤษฎีที่ก าหนดไว้เท่านั้น ควรมีการวิจัยโดยใช้
แนวคิด ทฤษฎีอ่ืนซึ่งอาจมีตัวแปรที่แตกต่างไป เพื่อจะได้ข้อมูลในมิติอื่นที่เป็นปัจจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
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การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนการอาชีวศึกษาแบบทวิวุฒิ ระบบขนส่งทางรางรองรับ
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
 
DEVELOPMENT OF CURRILUM AND INSTRUCTIONAL LINKING IN 
VOCATIONAL EDUCATION DUAL DEGREE RAIL TRANSPORTATION FOR 
EASTERN ECONOMIC CORRIDOR 
 
ผู้วิจัย      วิไลลักษณ์ แก้วจินดา  

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนอาชวีศึกษาทวิวุฒิระบบขนส่งทางรางรองรับ
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี เพื่อประเมินการใช้หลักสูตรบนฐานคุณภาพนักศึกษาใน
ด้านความรู้ (Knowledge) ด้านทักษะปฏิบัติ (Skill) และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Desirable Attributes) 
และเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อหลักสูตรและการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบขนส่ง
ทางรางรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี  กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรระบบขนส่งทางรางจ านวน 28 คน ประกอบด้วย สาขางานบ ารุงรักษาไฟฟ้า
ในระบบขนส่งทางราง 20 คน สาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง 8 คน  เป็นการวิจัยและพัฒนา 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ หลักสูตรและการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบขนส่งทางรางรองรับการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อหลักสูตรและการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบขนส่งทางรางรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี  
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย ( X ), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD), และการวิเคราะห์เนื้อหา  
ผลการวิจัยพบว่า  
 หลักสูตรอาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบขนส่งทางรางรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัด
ชลบุรีมีประสิทธิภาพ สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนในประเทศไทยที่เป็นเครือข่ายทั้ง4 แห่งสามารถจัดบริหารจัดการ
ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนดไว้ ในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาได้เวียนฐานไปเรียนที่ศูนย์การเรียนรู้ระบบ
รางทั้ง 4 สถาบัน ท าให้ได้เรียนรู้จากสื่อต่างๆของแต่ละศูนย์การเรียนได้เป็นอย่างดี มีการแลกเปลี่ยนครูที่มี
ความสามารถเฉพาะทางในการจัดการเรียนรู้ระหว่างสถาบันด้วย และสถาบันอาชีวศึกษาในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนได้ฝึกประสบการณ์ตรงในสถานการณ์จริงได้เป็นอย่างดี ท าให้มีสมรรถนะตามที่สถานประกอบการ
ต้องการ และครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญโดยให้ลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) และสร้างเสริม
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) 
 ผลการประเมินการใช้หลักสูตบนฐานคุณภาพนักศึกษา พบว่า นักศึกษาหลักสูตรระบบขนส่งทางราง 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง (ทวิภาคี)          
มีคุณลักษณะในการประกอบอาชีพโดยรวมอยู่ในระดับมาก และในภาคเรียนที่ 2 มากกว่า ภาคเรียนที่ 1 ทุก
รายการ และโดยรวมอยู่ในระดับ ดีมาก ยกเว้นด้านความสุภาพ อยู่ในระดับดี  มีทักษะปฏิบัติที่จ าเป็นในการ
ประกอบการ (Skill) ผลการประเมินทักษะปฏิบัติที่จ าเป็นในการ ประกอบการ ทั้ง 5 ด้าน ในภาพรวมมีคุณภาพ
ระดับดีมาก แต่ด้านความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศเพียงด้านเดียวอยู่ในระดับ ดี  และมีความรู้
เกี่ยวกับการประกอบการ (Knowledge) ทั้งความรู้ตามสาขาวิชาที่สอดคล้องกับอาชีพและความรู้ สมรรถนะ
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วิชาชีพในการปฏิบัติงานที่พัฒนาขึ้น สามารถสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนระดับ2 (HSK 2) ผ่านทุกคน ท าให ้
ได้รับการคัดเลือกไปฝึกประสบการณ์ตรงที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวะทางรถไฟหลิ่วโจวทุกคน 

ผลการส ารวจความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในรูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการ
สอนเชื่อมโยงฯของผู้เก่ียวข้อง ได้แก่ นักศึกษา ผู้ปกครอง ครูผู้สอนทั้งในวิทยาลัยเครือข่ายความร่วมมือ 4 แห่งและ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวะทางรถไฟหลิ่วโจว ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 86.16 ด้านที่น้อยที่สุดคือ การสอนภาษาจีน 
ร้อยละ79.29 
 
ค าส าคัญ : หลักสูตรอาชีวศึกษาทวิวุฒิ ระบบขนส่งทางราง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก          

จังหวัดชลบุรี 
 
บทน า  
 ในปลายปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา ครม. มีมติเห็นชอบ หลักการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development) ให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นน าของอาเซียน ที่ครอบคลุม
พื้นที่สามจังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง และเขตจังหวัดอื่นที่ติดต่อหรือ
เก่ียวข้อง เพื่อส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine 
of Growth) โดยมีกรอบแนวคิดในการพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่บริเวณชายฝั่ งทะเลตะวันออกให้เป็นฐานการผลิต
อุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่บนพื้นฐาน
การมีส่วนร่วมและได้รับการยอมรับจากชุมชน มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ บริการสังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและทั่วถึง สามารถสนับสนุนการด ารงชีวิตและ
การประกอบอาชีพของประชาชน ควบคู่กับการพัฒนาภาคการผลิตต่างๆ ได้อย่างเกื้อกูลและยั่งยืน  (แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560- 2564 ), 2560, หน้า 181) ท าให้วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีเปน็
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี เกิดแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรในการผลิตก าลังคนในสาขาที่
รองรับพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี ภายใต้วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยที่ว่า “พัฒนาการ
อาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และความเป็นสากล” โดยมีจุดเน้นที่จะสร้างเลิศทางการศึกษาเฉพาะทาง เน้นเปิด
สาขาวิชาใหม่ที่รองรับภาคอุตสาหกรรมในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี การปรับค่านิยมและ
ภาพลักษณ์ที่ดี จากวิสัยทัศน์น าไปสู่แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐ
ดังที่กล่าวแล้ว โดยการวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการของนักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอน
ปลายของการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ตลอดจนแนวโน้ม
ความต้องการของสังคม รวมถึงแนวโน้มการพัฒนาประเทศและนโยบายของรัฐบาล โดยการศึกษาข้อมูลโครงการ
หลักของการพัฒนาเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก ซึ่งประกอบด้วย โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง 
โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรม มาบตาพุด โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก 
และโครงการรถไฟความเร็วสูง ที่เป็นเพื่อฐานรองรับการลงทุนอุตสาหกรรม Super Cluster เป้าหมายของประเทศ 
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth)  
 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี มีความสนใจในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในสาขาใหม่ให้สามารถพัฒนา
นักศึกษาตอบโจทย์ความต้องการและรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยเฉพาะโครงการ
รถไฟความเร็วสูง ที่มีแผนงานพัฒนารถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบินแบบไร้รอยต่อ และแผนงานการพัฒนา
โครงข่ายรถไฟระหว่างเมืองจากสายหนองคาย-โคราช-สระบุรี-แหลมฉบัง-มาบตาพุด จึงได้แสวงหาความร่วมมือกับ
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สถาบันระดับอาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการศึกษา ระบบขนส่ง
ทางราง ในการผลิตนักศึกษาที่มีความสามารถเฉพาะทางที่มีคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบขนส่งทางรางรองรับการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี 
 2. เพื่อประเมินการใช้หลักสูตรบนฐานคุณภาพนักศึกษาในด้านความรู้ (Knowledge) ด้านทักษะปฏิบัติ 
(Skill) และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Desirable Attributes) 
 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้องที่มีต่อหลักสูตรและการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบ
ขนส่งทางรางรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี 
 
กรอบแนวความคิดการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ  
 หลักสูตรและการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบขนส่งทางรางรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี 
ตัวแปรตาม  

1.  ผลการพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีตามหลักสูตรและการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิวุฒิ
ระบบขนส่งทางรางรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี 

2. ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและสถานประกอบการที่มีต่อหลักสูตรและการเรียน
การสอนอาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบขนส่งทางรางรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี 
กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรระบบขนส่งทางรางจ านวน 28 คน ประกอบด้วย 
สาขางานบ ารุงรักษาไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง 20 คน สาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง 8 คน 
 
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาก่อนการพัฒนา 
 จากนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาจังหวัดชลบุรีให้เป็นเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ท าให้สภาพพื้นทีโดย
การศึกษาข้อมูลเพื่อฐานรองรับการลงทุนอุตสาหกรรม Super Cluster เป้าหมายของประเทศ และกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจอื่นๆ กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) ท าให้วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
ต้องพิจารณาบริบทความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะอาชีพเฉพาะ
ทางที่รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งในปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยได้เปิดหลักสูตรระบบขนส่ง
ทางรางเป็นสาขาวิชาใหม่ ได้แก่ สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า สาขางานบ ารุงรักษาระบบไฟในระบบขนส่งทางราง            
โดยพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภายใต้รูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษารองรับการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี: กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี (CTC @EEC) ทั้งนี้เพื่อการเตรียมคน
ตอบโจทย์ตามนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อให้การผลิตนักศึกษาที่มีความสามารถ
เฉพาะทางที่มีคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ  
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ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนออกแบบนวัตกรรมในการพัฒนาหลักสูตร 
 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบขนส่งทางรางรองรับการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีนั้น วิทยาลัยได้ศึกษาหลักการ/แนวคิด/ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
หลักสูตรฯ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการจัดหลักสูตรการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการแรงงานของภาคอุตสาหกรรม-ธุรกิจในเขตรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี ดังนี้ 
 2.1 หลักการและแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
   2.1.1 แผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2560-2564) แนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับการพัฒนาพื้นที่
ต่อยอดสู่การเป็นพื้นที่เศรษฐกิจชั้นน าของเอเซีย ที่เรียกว่า “ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” โดยมีแนวทางการ
พัฒนา 5 แนวทาง (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560 ) ดังนี้ 

(1)  พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับ 
ศักยภาพของพื้นที่ พร้อมกับเร่งรัดการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยส่งเสริมให้
อุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีระดับสูงร่วมกับการวิจัยและพัฒนา 
   (2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งเชื่อมโยงพื้นที่ เศรษฐกิจที่มีศักยภาพรองรับ กลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายและเชื่อมโยงสู่ตลาดโลก โดยขยายขีดความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทุก
รูปแบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล 
   (3) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานและบริการทางสังคม
สิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน สร้างสมดุลของการพัฒนา และกระจายผลประโยชน์
สู่ชุมชน 
   (4) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองส าคัญของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ เอื้อต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล เมืองส าคัญในพื้นที่ EEC โดยเฉพาะจังหวัดชลบุรี พัทยา : พัฒนาเป็นเมือง
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ สุขภาพและนันทนาการ ศูนย์ประชุมและศูนย์แสดงสินค้านานาชาติชั้นน าของอาเซียน และศูนย์
การให้บริการด้านการแพทย์ระดับนานานาชาติ (Medical Tourism) และอู่ตะเภา : พัฒนาเป็นศูนย์ธุรกิจการบิน
และโลจิสติกส์อาเซียน 

   (5) ให้สิทธิประโยชน์และการอ านวยความสะดวกเพื่อดึงดูดอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งในด้านภาษี
การจัดตั้งกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป้าหมาย การอ านวยความสะดวกในการ
อนุมัติ อนุญาต และการจัดตั้งเขตการค้าเสรี เป็นต้น  

   2.1.2 แนวทางการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
จังหวัดชลบุรี โดย 
 สถานศึกษาพัฒนาก าลังคนรองรับ กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม คือ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรม
การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต ได้แก่ 
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
อุตสาหกรรมดิจิตอล อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร โดยให้มีการเน้นผลิตก าลังคนรองรับ อุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่ที่จะใช้ระบบไฟฟ้า และอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เป็นพิเศษ 
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 จังหวัดชลบุรี ได้ด าเนินการน าข้อมูลนโยบายดังกล่าวไปพิจารณาวางแผนด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและที่ส าคัญที่สุด คือ จะต้องสอดคล้องกับหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 
ศาสตร์พระราชา ซึ่งมีคุณค่าอย่างที่สุดส าหรับคนไทย ไม่ว่าจะเป็นหลักการทรงงาน หรือหลักธรรมาภิบาล โดย
ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่21 ด้วย เพื่อให้แผนจัดการศึกษาสอดคล้องเชื่อมโยงกันและเกิด
ประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีการจัดท ายุทธศาสตร์การจัดการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี ภายใต้วิสัยทัศน์ “ยกระดับคุณภาพการศึกษา ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม น าสู่มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ”  

เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กล่าวว่า  การท างาน
ตามยุทธศาสตร์ EEC ต้องรวดเร็วตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่ง EEC ถือเป็นการต่อยอดมาจาก EASTERN 
SEABOARD ที่เคยเกิดในภาคตะวันออกโดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญคือ เป็นฐานสะสมการลงทุนและเทคโนโลยีก าหนด
เป้าหมายไว้ 3 ระยะ คือ ระยะสั้น 1 ปี เตรียมพร้อมการพัฒนา 5 โครงการหลัก ได้แก่ การประกาศนโยบาย เมือง
การบินภาคตะวันออกจัดการประมูลโครงการถไฟความเร็วสูง ส่งเสริมการลงทุนยานยนต์ไฟฟ้าและหุ่นยนต์ พัฒนา 
3 ท่าเรือ และการพัฒนาเมืองแห่งอนาคต ส่วนการพัฒนาเพื่อรองรับแผนอีอีซี ได้จัดท าการสร้างรถไฟความเร็วสูง
เชื่อม 3 สนามบิน รถไฟรางคู่เชื่อม 3 ท่าเรือ เขตนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล และการสร้างเมืองใหม่ใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นต้น ซึ่งอีอีซีจะเป็นฐานการลงทุนขนาดใหญ่ให้ประเทศ สร้างรายได้ให้พร้อมรับที่จะดูแล
สังคมสูงวัย และเกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ ประกอบกับต้องสร้างความเข้มแข็งให้รับกับสังคมไทย 4.0 และ
เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นหน้าที่ของทุกรัฐบาลที่จะต้องเดินตามแนวทางนี้ด้วยการจัดให้มีหลักสูตร
เพื่อพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ทั้งหลักสูตรในระบบการศึกษาปกติส าหรับนักศึกษา และ
หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องส าหรับแรงงานที่ประสงค์จะพัฒนาความรู้เพิ่มเติม โดยมอบส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นหน่วยงานหลักด าเนินการในเรื่องนี้ โดยจัดการประชุมหารือร่วมกับกระทรวงแรงงาน BOI 
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อเร่งจัดท าใน 2 เร่ืองหลักตามล าดับ คือ 
   1) จัดท ายุทธศาสตร์พัฒนาก าลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ.2560-2564) 
ซึ่งเป็นแผนระยะ 5 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ "ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในระดับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (Innovative Workforce) สนับสนุนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก" 

2) จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก ทั้งศูนย์ระดับภาค 1 ศูนย์ และศูนย์ระดับจังหวัดในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา 
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว 

เป้าหมายส าคัญของศูนย์คือ การผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาสนับสนุน EEC และสนองตอบความต้องการ 
ก าลังคนในสาขาวิชา First S-Curve และ New S-Curve โดยเน้นให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานและประเทศชั้น
น าในเรื่องนั้น ๆ ให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ขอให้เลขาธิการ กอศ.พิจารณาแผนด าเนินการในการจัดตั้ง "ศูนย์พัฒนา
สมรรถนะ" ในพื้นที่ เพราะจะมีส่วนส าคัญต่อการผลิตก าลังคนในสาขาพิเศษเหล่านี้ ทั้งนี้ สอศ.ยืนยันความพร้อมใน
การด าเนินการ ซึ่งได้มีความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในจังหวัดที่เกี่ยวข้องในการจัดท ายุทธศาสตร์พัฒนาก าลังคน
สนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ.2560-2564) และการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไว้รองรับการผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาในสถานศึกษาสนับสนุน 
EEC รวมทั้งการจัดหาครูผู้สอนให้เพียงพอ การพัฒนาครู การพัฒนาครูฝึกในสถานศึกษา ตลอดจนการจัดหา
ผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายดังกล่าวให้แก่ครูอาชีวศึกษาต่อไป. 
(ส านักงานรัฐมนตรี 336/2560) 
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   2.1.3 การปฏิรูปการศึกษาโดยใช้จังหวัดชลบุรีเป็นฐาน 
   การจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลโดยใช้แนวคิดการจัด
การศึกษาเชิงพื้นที่เป็นฐาน (Area Based Education Management) และการปฏิรูปการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของประชากรวัยเรียน
กลุ่มเป้าหมายทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรม การท างาน และคุณลักษณะนิสัย
อุตสาหกรรม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและปลูกฝังให้นักเรียนมีสมรรถนะและความพร้อมที่จะด าเนินชีวิตในสังคมที่มี
การท างานอุตสาหกรรมเป็นฐาน (Industry - Based Society) ให้สามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่งคั่งและ
มั่นคง เป็นบุคคลที่มีวินัยเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคมโลก  
   ในการด าเนินการมีการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงานปฏิรูปการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน”      
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด (ท่านคมสัน เอกชัย) เป็นประธาน ภายใต้โครงการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดชลบุรี : 
การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ตั้งแต่ระดับปฐมวัย เด็กและเยาวชนใน
ระบบการศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยใช้รูปแบบ CHONBURI MODEL (2558)  

   ซึ่งมีการก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาไว้ 5 เรื่อง ได้แก่ การจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศ เก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหาร การวางแผนหรือน าไปใช้ใน
การสื่อความหมายให้บุคคลอื่นเข้าใจ เป็นกุญแจน าไปสู่ความส าเร็จของการบริหารสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ เป็นแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจ (Mission) ให้สัมฤทธิผลตาม
วิสัยทัศน์ (Vision) และเป้าประสงค์ของวิทยาลัย (Corporate Goal) และใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการจัดท า
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้อีกด้วย(คณะอนุกรรมการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์, 2558) การพัฒนาหลักสูตรที่ให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า โดยเน้นการบูรณา
การภาคทฤษฎีควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะนิสัยเพื่อการประกอบอาชีพ มีทักษะการ
ท างานอาชีพตามสมรรถนะนักศึกษาตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานและสมรรถนะวิชาชีพ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท างานอาชีพ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งความรู้ที่ใช้ในการท างานอาชีพ และความรู้
ตามสมรรถนะวิชาชีพ (คณะอนุกรรมการ พัฒนาหลักสูตรเพื่อการมีงานท า, 2558) การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการสอนและการเรียนรู้  เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับ
การศึกษาของไทยทุกยุคทุกสมัยเนื่องจากการศึกษา จ าเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขตลอดเพื่อให้สอดรับกับ
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีขึ้นตลอดเวลาการศึกษาจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไข 
(คณะอนุกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมิน, 2558) และการประชาสัมพันธ์ หมายถึง การสื่อสารที่มีการวางแผนและ
เป็นการสื่อสารเพื่อการชักจูงใจ (persuasive Communication) (คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์,2558) 
   วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีได้ศึกษาแนวนโยบายดังกล่าวเพื่อน ามาวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร
ในสาขาใหม่ๆ โดยเฉพาะแนวนโยบายของรัฐในเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งจะท าให้
นักศึกษามีสมรรถนะตรงตามความต้องการ 
 2.2 หลักการและแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 
  การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบขนส่งทางรางรองรับการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีนั้น ได้น ามาเป็นแนวคิดในการด าเนินการพัฒนาตามรูปแบบของการพัฒนา
หลักสูตรของ Peter Ben รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ พิสิฐ และ Peters และการพัฒนาหลักสูตรของ BCIT 
Curriculum โดยสังเคราะห์เป็นกรอบในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ทั้งในด้าน
การวางจุดมุ่งหมาย การจัดเนื้อหาวิชา การเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลและอื่นๆ เพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมาย
อันใหม่ที่วางไว้ และประเมินหลักสูตรเป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดไป ขั้นตอนดังนี้ 
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 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาความต้องการ (Identification of Need) วิเคราะห์ความต้องการ (Needs 
Analysis) การวิเคราะห์ความต้องการเพื่อให้ทราบความต้องการของบุคคลความต้องการของสถานประกอบการ
และความต้องการของสังคม (ประเทศ) อันจะน ามาสู่การพัฒนาโปรแกรมใหม่ (Development a New Program) 
ปรับปรุงหรือทบทวนโปรแกรมฝึกอบรม (Revise of Modify Training Program of Curriculum) ในการ
วิเคราะห ์ความต้องการนั้นจะต้องวิเคราะห์จากตลาดแรงงาน (Labor Market Analysis) 

ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบหลักสูตร (Design Training) การออกแบบโปรแกรมที่จะเป็นไปได้ (Feasible) 
จะต้องค านึงถึงองค์ประกอบดังนี้ 1) งบประมาณ (Budget Financial Resource) 2) คน (Human Resource)         
3) เวลา (Time) 4) สิ่งอ านวยความสะดวก (Facilities) 5) อุปกรณ์ (Equipment) 6) วัสดุ (Material)                  
7)คุณลักษณะขององค์การ (Organization Characteristics) โดยวัตถุประสงค์ของโปรแกรมการออกแบบโปรแกรม
จะเร่ิมจากการตั้งค าถาม (Question)  

ขั้นตอนที่ 3 การใช้หลักสูตรการประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรจะประเมินผลจากความรู้ (Knowledge) 
ทักษะ (Skills) เจตคติ (Attitude) และโอกาสการจ้างงาน(Employment) และการประเมินผลการเรียนจะประเมิน
ว่านักศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่แต่ถ้าประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรจะประเมินผลจากจ านวนผู้ใช้         
(ใช้แรงงานที่จบหลักสูตรท างานเป็นอย่างไร) และจ านวนผู้จบหลักสูตร(ท างานได้ไหม)  การประเมินการยอมรับ
หลักสูตรประเมินจากนักศึกษา (นักศึกษาพึงพอใจหลักสูตรแค่ไหน) และประเมินจากครูผู้สอน / ผู้บริหาร (หลักสูตร
ที่สอนอยู่มีอะไรบกพร่องอะไรเห็นว่าไม่ได้) 
 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพ เป็นการประเมินผลลัพธ์ที่ผลิตออกมาว่าคุ้มค่ากับทรัพยากรที่
ลงทุนไปหรือไม่ค านวณได้จากสูตร ประสิทธิภาพเท่ากับ Output / Input 
 จากการศึกษารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของนักการศึกษาหลายท่าน วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีได้น าแนว
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรมาสงัเคราะห์ประมวลเป็นรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัยในการด าเนินการคร้ัง
นี้ เพื่อเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านการวางจุดมุ่งหมาย การจัดเนื้อหาวิชา การเรียนการสอน 
การวัดผลประเมินผลและอื่นๆ เพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายอันใหม่ที่วางไว้ และประเมินหลักสูตรเป็นกระบวนการ
ต่อเนื่องตลอดไป  
 2.3 หลักการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี (Dual Vocational Training : DVT) 

การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการมี 5 รูปแบบ 
  1) การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเต็มรูปแบบ(ร้อยเปอร์เซ็น)ในพื้นที่ คือ มีสถานประกอบการ

ในพื้นที่ตั้งสถานศึกษา นักศึกษาทุกคนทุกวิชา ได้เข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
  2) การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเต็มรูปแบบ(ร้อยเปอร์เซ็น)นอกพื้นที่ คือ ไม่มีสถาน
ประกอบการในพื้นที่ตั้งสถานศึกษา นักศึกษาทุกคนทุกสาขาวิชาได้เข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ โดยจะต้องมี
การจัดที่พักใกล้กับสถานประกอบการที่ไปฝึกอาชีพให้แก่นักศึกษาและมีครูควบคุมดูแล 
  3) การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีบางสาขาวิชา 
  4) การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้แก่พนักงานของสถานประกอบการ 
  5) การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในต่างประเทศ 

แนวปฏิบัติในการด าเนินการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  1) สถานศึกษาต้องท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ติดต่อกับสถานประกอบการเชิญชวนให้เข้าร่วมการ

จัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  2) สถานประกอบการที่ประสงค์จะรับนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี แจ้งความจ านงและ

ความร่วมมือไปยังสถานศึกษา 
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   3) สถานศึกษาต้องวิเคราะห์การประกอบกิจการความพร้อมของสถานประกอบการและความ
พร้อมของสถานศึกษา ก่อนก าหนดสาขาวิชาชีพที่จะร่วมกันฝึก 

   4) สถานศึกษาและสถานประกอบการ ร่วมกันท าความเข้าใจในหลักการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีและหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

   5) สถานศึกษาและสถานประกอบการร่วมมือกันด าเนินการในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
     5.1 ก าหนดสาขาวิชาชีพที่จะฝึกนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
     5.2 ก าหนดเป้าหมาย จ านวนนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่สถานศึกษาต้องการ 
     5.3 ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
     5.4 จัดท ารายละเอียดการฝึกภาคปฏิบัติในแต่ละรายวิชา ตามความเหมาะสมของสถาน

ประกอบการ ให้ครอบคลุมเนื้อหาของหลักสูตร 
     5.5 จัดท าแผนการฝึกภาคปฏิบัติ ให้เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตร 
     5.6 ด าเนินการจัดการเรียนการสอน การฝึกภาคปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนการเรียน 
     5.7 นิเทศการเรียนการสอน การฝึกภาคปฏิบัติและติดตามผล 
     5.8 จัดท าเครื่องวัดและประเมินผล 
     5.9 สถานประกอบการออกใบรับรอง การผ่านงานให้นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา  
    5.10 สถานศึกษามอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

    ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีได้พิจารณาเห็นว่า การศึกษาระบบทวิภาคี เป็นระบบที่เปิด
โอกาสให้นักศึกษาของเราได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีราคาสูง  
ที่วิทยาลัยไม่สามารถจัดหามาใช้ในการเรียนการสอนได้ และยังท าให้นักศึกษาได้ใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มี
ความทันสมัยโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เป็นการเพิ่มทักษะ ความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในแต่ละด้าน 
รวมถึงการท าให้นักศึกษามีรายได้อีกด้วย  
 2.4 การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา           
(ชวลิต โพธิ์นคร, 2561) 
 กระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เห็นความส าคัญของการเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาให้กับนักศึกษามีทางเลือกในการเข้าสู่การศึกษาที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้นักศึกษาในสาย
อาชีพทั้งนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถเข้าสู่
เส้นทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ในส่วนของภาคการศึกษาจะต้องมีการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจ ทักษะและ
ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมให้กับนักศึกษา 
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่พึงประสงค์ 
 1. พัฒนาหลักสูตรที่มีการเชื่อมโยงความรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกับวิชาต่างๆ ในระดับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา (ไม่จ าเป็นต้องเป็นหลักสูตรที่มีความต่อเนื่องข้ามระดับ มีลักษณะคล้ายกับหลักสูตรแบบ Project) 

2. มุ่งเน้นการเตรียมประชากรที่ท างานในระบบ Automation (Labor Extensive) เป็นการเชื่อมโยง
ความรู้พื้นฐานไปสู่ความรู้ข้ันสูง ในลักษณะของ Pure Science ไปสู่ Applied Science  
 3. เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง เป็นการเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติเน้นการ
สร้างความเข้าใจ การน าไปใช้ และการประยุกต์ 
 4. เป็นหลักสูตรที่สามารถน าไปใช้ได้จริงในห้องเรียน มีความยืดหยุ่น ไม่เป็นหลักสูตรที่แยกออกจากการ
เรียนการสอนปกติ ไม่เป็นการใช้เวลาเพื่อการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน อันจะเป็นภาระกับทั้งนักศึกษาและผู้สอน 

300



 จากการศึกษาสรุปได้ว่า วิทยาลัยได้ศึกษารูปแบบการเชื่อมโยง ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว วิทยาลัยฯมีแนวคิดใน
การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า จึงได้เลือกเอาพัฒนาหลักสูตรโดยใช้หลักสูตรอาชีวศึกษาเป็นแกนมาบูรณาการ
กับพัฒนาหลักสูตรเชิงบริบทในการพัฒนานักศึกษา เพราะอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยไม่ลืมการ
เทียบเคียงความต่อเนื่องในระดับอุดมศึกษา แต่เน้นการเชื่อมโยงในระดับอาชีวศึกษาที่จะสามารถเกื้อกูลกันและกัน 
เสริมศักยภาพของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ในกา ร
เรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ โดยเน้นการสร้างความเข้าใจ การน าไปใช้ และการประยุกต์ใช้ได้จริงทั้งใน
ห้องเรียนและการท างานอาชีพในอนาคต มาเป็นแนวทางในการพัฒนาคร้ังนี้  
ขั้นตอนที่3 พัฒนาหลักสูตรและน าหลักสูตรไปใช้ 
 ในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบขนส่งทางรางรองรับการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีคร้ังนี้ วิทยาลัยได้ศึกษาหลักคิด ทฤษฎีและแนวนโยบายของรัฐมาเป็น
แนวทางในการออกแบบ และใช้รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของนักการศึกษาหลายท่าน  ได้แก่ Peter Ben พิสิฐ 
และ Peters และ BCIT Curriculum Development มาบูรณาการสร้างสรรค์รูปแบบหลักสูตรในครั้งนี้  
  ขั้นที่ 1 การศึกษาความต้องการ (Identification of Need) 
 วัตถุประสงค์ ศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการของนักศึกษา ความต้องการของสังคมและ 
แนวโน้มการพัฒนาประเทศและนโยบายของรัฐบาล 
 ตัวชี้วัดความส าเร็จ ได้แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบขนส่ง
ทางรางรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี 
การด าเนินงาน 
 ในการด าเนินการวิเคราะห์แนวโน้มในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร 
(Document research) ใน 3 ส่วน 
 1) ศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการของนักศึกษา จากการส ารวจความต้องการของนักศึกษา
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี จ านวน 100 คน และมัธยมศึกษาตอนต้น 
100 คนกับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 100 คนในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า นักศึกษามีความ
ต้องการเรียนสาขาที่จบการศึกษาแล้ว มีท างานท า และได้เงินเดือนมากๆ คิดเป็นร้อยละ 80.33 และนักศึกษามี
ความต้องการท างานในกลุ่มอุตสาหกรรมเดิม ในด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ มากที่สุด ส่วนกลุ่ม
อุตสาหกรรมอนาคต ได้แก ่อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ มากที่สุด  
 2) ศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการของสังคม จากการส ารวจคุณภาพของคนที่สังคมต้องการ 
โดยเฉพาะจังหวัดชลบุรี จากแผนการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพจังหวัดชลบุรี (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งพบว่า สถานการณ์
พัฒนาก าลังคนในขณะนี้ยังไม่สามารถท าให้เศรษฐกิจของจังหวัดก้าวไปข้างหน้า เนื่องจากการจัดการศึกษาไม่
สอดคล้องกับความต้องการแรงงานของภาคอุตสาหกรรม-ธุรกิจสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในเขต
รองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จไว้ข้อหนึ่งว่า สถานศึกษาที่
เปิดสอนสายอาชีพ ทั้งในและนอกระบบควรเปิดสอนสาขาอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  
สภาพเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ 
 3) ศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนาประเทศและนโยบายของรัฐบาล นโยบายของรัฐบาล
สนับสนุนการจัดตั้งเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อลงทุนและการอ านวยความสะดวกในการประกอบ
กิจการ โดยเฉพาะโครงการพัฒนารถไฟทางคู่ความเร็วสายหนองคาย-โคราช-สระบุรี-แหลมฉบัง-มาบตาพุดเส้นทาง
นี้ รัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือต่อกันเพื่อพัฒนารถไฟทาง
ขนาดทางมาตรฐาน(Standard Gauge) 1.435 เมตรส าหรับการขนส่งสินค้าและบริการผู้โดยสารระหว่างประเทศ
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ไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยแนวเส้นทางผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เข้าสู่
ไทยที่จังหวัดหนองคาย (หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ , 2559) 
  จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลแล้วสรุปสาระส าคัญได้ว่าประเด็นท้าทายที่ต้องเผชิญของ
สถานศึกษา คือ การจัดการศึกษาส่งเสริมการมีงานท า และรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยเฉพาะ
รถไฟทางคู่ความเร็ว ซึ่งมีการด าเนินการแล้วและมีแนวโน้มในด้านความต้องการคนท างานที่มีสมรรถนะเฉพาะทาง
มาก เป็นจุดเร่ิมในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเฉพาะทางของวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 
ขั้นที่ 2 วางแผนการพัฒนาหลักสูตร 
 วัตถุประสงค์ พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบขนส่งทางรางรองรับการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี 
 ตัวชี้วัดความส าเร็จ หลักสูตรและการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิวุฒิภาคี ระบบขนส่งทางรางรองรับการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะ
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
การด าเนินงาน 
 2.1 ศึกษาและวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตร โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวโน้มความต้องการของ
นักศึกษา สังคมและการพัฒนาประเทศ วิทยาลัยได้จัดประชุมคณะกรรมการของวิทยาลัยประกอบด้วย 
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรระบบขนส่งทางราง 3 คนทั้งในประเทศไทยและ
ประเทศจีน โดยด าเนินการดังนี้ 
   1) การก าหนดอาชีพและความลุ่มลึกของหลักสูตร เป็นหลักสูตรเฉพาะทางในระบบขนส่งทาง
ราง แบบทวิวุฒิระบบทวิภาคี ใช้เวลาเรียนทั้งสิ้น 2 ปี 6 เดือน เรียนภาคทฤษฎี-ปฏิบัติเบื้องต้นในวิทยาลัย
เทคโนโลยีชลบุรี 1 ปี และไปฝึกประสบการณ์ตรงในประเทศจีน 1 ปี 6 เดือน จบแล้วได้วุฒิการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทั้งของประเทศไทยและประเทศจีน สิ่งส าคัญคือ มีการสอบมาตรฐานวิชาชีพสามารถ
ยกระดับของการประกอบอาชีพได้จริงทั้งในประเทศและประเทศจีน 
   2) การก าหนดชื่อหลักสูตรพรอมประเภทวิชาและสาขาวิชา ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
หลักสูตรระบบขนส่งทางราง (ทวิภาคี) สาขาวิชาบ ารุงรักษาไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง Railway signal auto 
control และการซ่อมบ ารุงพลังงานการทางรถไฟ Railway engineering technology ซึ่งเป็นหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 และที่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ 24 เมษายน 
2560 เลขที่ใบอนุญาตศอช.103/2560 
    3) การสร้างความร่วมมือในการจัดหลักสูตร เนื่องจากการเปิดหลักสูตรระบบขนส่งทางราง 
ต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติงาน และเครื่องมือและอุปกรณ์มีราคาสูงต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก 
จึงจ าเป็นต้องหาเครือข่ายร่วมพัฒนา เพื่อการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยด าเนินการใน 3 
ส่วน ดังนี้ 
      (1) การท าความร่วมมือกับบริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จ ากัด เพื่อการพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนวิชาชีพระดับอาชีวศึกษาด้านรถไฟฟ้าระบบรางให้ทันสมัยและมีมาตรฐานเป็นสากล และการฝึก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง  
     (2) สร้างความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวทางรถไฟหลิ่วโจว(Liuzhou 
Railway Vocational Tenhnical College : LRVTC ) ที่เมืองหนานหนิงในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ที่จัดการศึกษาเฉพาะทางในหลักสูตรระบบขนส่งทางรางที่มีชื่อเสียง ทั้งนี้เพื่อเชื่อมโยงหลักสูตรในด้านการจัด
การศึกษาร่วมกันในระบบทวิภาคี ที่มีการฝึกประสบการณ์ตรงในประเทศจีน นักศึกษาจบหลักสูตรจะได้รับวุฒิ



การศึกษา 2 ประเทศ ที่สามารถท างานได้ทั้งประเทศไทยและประเทศจีน และการฝึกอบรมบุคลากรครูให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรระบบขนส่งทางราง 
      (3) สร้างความร่วมมือกับสถานบันอาชีวศึกษาเอกชนอีก 3 แห่งในประเทศไทยที่มี
ความประสงค์และแนวคิดในการจัดการศึกษาหลักสูตรระบบขนส่งทางรางแบบเดียวกัน เนื่องจากเครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติมีราคาสูง การมีแนวร่วมจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณในการด าเนินการ ซึ่งวิทยาลัย
เทคโนโลยีชลบุรีได้ท าความร่วมมือในเพื่อการแลกเปลี่ยนเครื่องมือและอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติการกับอีก 3 
สถาบันดังนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการอยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยี
พาณิชยการนครนายก  
   4) การก าหนดกรอบโครงสร้างหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2557 โดยวิทยาลัยก าหนดโครงสร้างหลักสูตรเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย
การเรียนในประเทศไทยที่วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 1 ปี และเรียนภาคปฏิบัติด้วยการฝึกประสบการณ์ตรงใน
ประเทศจีนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวทางรถไฟหลิ่วโจว (1 ปี 6 เดือน) ตามโครงสร้างหลักสูตรที่แนบท้าย 
   5) การก าหนดรายวิชาตามกรอบโครงสร้างหลักสูตร/ ส่วนสัดของเนื้อหาหมวดวิชาต่างที่ต้อง
เรียนในประเทศ (ไทย)และในต่างประเทศ (จีน) ตามโครงสร้างหลักสูตรที่วิทยาลัยร่วมกันก าหนดไว้ 
 2.2 ตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรที่ออกแบบ โดยจัดกิจกรรมการสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) ของกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 15 คน โดยเลือกผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกับแบบเจาะจงบุคคล 3 กลุ่ม คือ          
1) กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดชลบุรีทั้งภายรัฐและเอกชน 2) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัด
หลักสูตรระบบขนส่งทางรางทั้งในประเทศและประเทศจีน 3) กลุ่มหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการอาชีวศึกษากลุ่มละ 5 คน ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพมีความเห็นว่า หลักสูตรตามโครงสร้างที่ก าหนด
เป็นไปตามหลักการของกระทรวงศึกษาธิการตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 และให้
ค าแนะน าในเรื่องแนวการน าสู่การปฏิบัติที่ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี โดยเฉพาะก่อนส่งนักศึกษาไปประเทศจีน ควรจัดให้
นักศึกษาได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านการอบรมให้ความรู้ ทักษะเบี้องต้น ทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกันใน
ต่างประเทศและจัดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (Hanyu Shuiping Kaoshi : HSK) ให้กับนักศึกษาที่จะ
ไปฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศด้วย  
 2.3 น าหลักสูตรเข้าสู่ระบบของการศึกษา โดยน าหลักสูตรที่ผ่านการตรวจสอบประสิทธิภาพจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่ม(Focus Group Discussion) ที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษาแล้ว โดยท าหนังสือขอ
อนุญาตเปิดหลักสูตรระบบขนส่งทางรางไปยังส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งจะมีแต่งตั้งคณะกรรมการ
มาตรวจสอบความพร้อมในการเปิดหลักสูตร และอนุญาตให้เปิดหลักสูตรและรับนักศึกษาได้ 
ขั้นที่ 3 การน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการเรียนรู้  
 วัตถุประสงค์ เพื่อน าหลักสูตรและการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบขนส่งทางรางรองรับการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีที่ออกแบบไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
  ตัวชี้วัดความส าเร็จ กิจกรรมการเรียนรู้สามารถพัฒนานักศึกษาเกิดคุณสมบัติหรือพฤติกรรมที่คาดหวังได้ 
3 ด้าน ดังนี้ ด้านความรู้ (Knowledge) ด้านทักษะปฏิบัติ (Skill) และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Desirable 
Attributes)  
การด าเนินงาน  
 จากโครงสร้างหลักสูตรและการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบขนส่งทางรางรองรับการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีไปจัดการเรียนรู้ 2 ส่วน คือ ส่วนที่1 เรียนในประเทศไทยและส่วนที่2 
เรียนในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนี้ 
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ส่วนที ่1 การจัดการเรียนการสอนในประเทศไทย เป็นเวลา 1 ปี  
 การน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน การก าหนดโครงสร้างเนื้อหารายวิชา 
ก าหนดหัวข้อเรื่องหน่วยการเรียน การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผล 
 1.1 เป้าหมาย วัตถุประสงค์ วิทยาลัยฯได้พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ในพัฒนานักศึกษาให้
นักศึกษาเกิดคุณสมบัติหรือพฤติกรรมที่คาดหวังได้ 3 ด้าน ดังนี้ ด้านความรู้ (Knowledge) ด้านทักษะปฏิบัติ 
(Skill) และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Desirable Attributes) หลังจากได้ผ่านการเรียนรู้ไปแล้ว นักศึกษามี
คุณสมบัติหรือพฤติกรรมเหล่านี้ที่สามารถท าการพิสูจน์ได้หรือวัดผลได้หรือสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนตามโครงสร้าง
การเรียน 

1.2 หัวข้อเร่ือง เนื้อหา ที่เป็นองค์ความรู้ทั้งด้านทฤษฎี และปฏิบัติที่ต้องเรียนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมทั้งด้านความรู้ (Knowledge) ด้านทักษะปฏิบัติ (Skill) และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Desirable 
Attributes) โดยจะต้องให้สอดคล้องหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายของการเรียนรู้ที่ก าหนดเอาไว้ หรือ
กล่าวได้ว่าเนื้อหาสาระเหล่านี้จะก่อให้เกิดคุณสมบัติหรือพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ต้องการ 
 1.3 วิธีการของกระบวนการเรียนรู้ วิทยาลัยฯใช้รูปแบบหรือกระบวนการที่เรียกว่า วิถีการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) กิจกรรมพัฒนานักศึกษาครอบคลุม 4 H คือ ด้านสติปัญญา (Head) 
ด้านทัศนคติ (Heart) ด้านเรียนรู้และปฏิบัติจริง (Haด้านเรียนรู้และปฏิบัติจริง (Hands) และด้านสุขภาพ 
(Health) โดย ใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบสืบเสาะโดยใช้โครงงานหรือตั้งปัญหาเป็นฐานและเชื่อมโยงหลัก
วิทยาศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันโดยใช้วงจรการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering Design 
Cycle) มาช่วยท าภารกิจในการทดลองให้ส าเร็จมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับสู่ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI 
: Artificial Intelligence) ท าให้นักศึกษาเกิดความสนุก มีส่วนร่วมในการเรียน และสร้างเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21 (3Rs8Cs) อาทิ ทักษะการท างานเป็นทีม ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การน าเสนอ เป็นต้น 

1.4 สื่อ/เครื่องมือ/อุปกรณ์ หมายถึง สื่อ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในกระบวนการเรียนรู้ เพื่อท า
ให้บรรลุตามเป้าหมาย ตามที่วัตถุประสงค์ต่าง ๆ หรือเป้าหมายก าหนดเอาไว้ ความพร้อมของปัจจัยข้อนี้ส าคัญมาก 
เพราะการผลิตช่างฝีมือให้ได้มาตรฐานนั้น จะต้องใช้เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ที่พอเพียงที่จะท าให้เกิดทักษะตาม
ต้องการ โดยวิทยาลัยจัดตารางการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้เวียนฐานไปเรียนยังสถาบันการศึกษาเครือข่ายร่วมพัฒนา
อีก 3 แห่ง เพื่อให้ได้ใช้เครื่องมือที่มีมาตรฐาน ดังนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จัดศูนย์เรียนรู้ระบบระบบ
อาณัติสัญญาณรถไฟ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี จัดศูนย์เรียนรู้ระบบด้านหัวรถจักรและขบวนรถไฟ  ระบบล้อและ
ระบบรองรับน้ าหนัก,ระบบเบรก,ระบบตะขอต่อพวง วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี จัดศูนย์เรียนรู้ด้านการ
ออกแบบส ารวจราง, การติดตั้งราง, การบ ารุงรักษาราง, การสร้างอุโมงค์และสะพาน วิทยาลัยเทคโนโลยี
พาณิชยการนครนายก จัดศูนย์เรียนรู้ด้าน ระบบ Railway power supply technology 

 1.5 พฤติกรรมของนักศึกษาและผู้สอน ครูอาจารย์จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้และ
ประเมินนักศึกษาตามรายวิชาที่สอน เน้นการเรียนรู้ทั้งภาคแบบปฏิบัติจริง และการฝึกประสบการณ์ตรงจากการ
เรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทั้ง 4 แห่ง ทั้งด้านความรู้ (Knowledge) ด้านทักษะปฏิบัติ (Skill) และด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Desirable Attributes) 

 1.6 นิเทศติดตามการเรียนการสอน วิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน 
ของครูอาจารย์ตลอดหลักสูตรที่เรียนในประเทศ 2 ภาคเรียน 
ส่วนที ่2 การฝึกประสบการณ์จริงในประเทศจีน 
 เป็นเวลา 1ปี6 เดือน ซึ่งเป็นส่วนของทวิภาคีที่น านักศึกษาไปฝึกประสบการณ์จริง เนื่องจากเครื่องมือ 
อุปกรณ์มีราคาสูงและให้นักศึกษาได้ประสบการณ์ตรงจากเคร่ืองมือ อุปกรณ์จริง 
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 2.1 นักศึกษาที่จะเดินทางไปฝึกประสบการณ์จริงจะต้องผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (Hanyu 
Shuiping Kaoshi : HSK) โดยวิทยาลัยฯจัดการอบรมให้ความรู้ในด้านการสื่อสารภาษาจีนร่วมกับและจัดให้
นักศึกษาได้ทดสอบวัดระดับ HSK2 
 2.2 อาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวทางรถไฟหลิ่วโจวเดินทางมารับนักศึกษาที่จะไปฝึกประสบการณ์
ตรง และจัดการเรียนการสอนสร้างความพร้อมก่อนไป เป็นเวลา 15 วัน 
 2.3 ในระหว่างที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ตรง จะมีครูอาจารย์ในวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีไปดูแลและร่วม
ประเมินคุณภาพนักศึกษา จนจบหลักสูตร 1ปี 6 เดือน 
 2.4 เมื่อจบการศึกษาทั้งหมดแล้วนักศึกษาจะได้รับวุฒิการศึกษาทั้งของประเทศไทยและประเทศจีน ซึ่ง
ได้รับการรับรองให้สามารถท างานได้ในประเทศจีนด้วย 
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตรวจสอบประเมินการใช้หลักสูตร 
 ในการหลักสูตรและการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบขนส่งทางรางรองรับการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี ไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้โดยล าพัง จ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม 
ดังนั้นวิทยาลัยจึงได้ออกแบบการประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนาหลักสูตรฯของวิทยาลัยใน 4 ส่วน ผลการ
ประเมินพบว่า 
 4.1 ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีมีการบริหารหลักสูตรอาชีวศึกษาทวิวุฒิ
ระบบขนส่งทางรางรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี มีประสิทธิภาพ สถาบัน
อาชีวศึกษาเอกชนในประเทศไทยที่เป็นเครือข่ายทั้ง 4 แห่งสามารถจัดการเรียนการสอนตามโครงสร้าง คือเรียนใน
ประเทศไทย 2 ภาคเรียน ซึ่งมีการบริหารจัดการให้นักศึกษาได้เวียนฐานไปเรียนยังศูนย์การเรียนรู้ระบบรางทั้ง 4 
สถาบันได้เป็นอย่างดี และเรียนในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 2 ภาคเรียนและฝึกประสบการณ์จริง 6 เดือน 
ในระบบขนส่งทางรางเป็นไปตามหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่ก าหนดไว้ตามโครงสร้าง ท าให้นักศึกษามี
สมรรถนะวิชาชีพตามที่สถานประกอบการต้องการ 
 4.2 ด้านกระบวนการ ครูมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และออกแบบกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ครอบคลุม 4 H คือ ด้านสติปัญญา (Head) โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงระบบ และสามารถเชื่อมโยงความรู้จากวิชาต่างๆมาใช้
ในการท ากิจกรรมและหรือประกอบอาชีพได้ ด้านทัศนคติ (Heart) โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ (ความมุ่งมั่น ความเพียรพยายาม ความสามัคคี ความมีวินัย ความซื่อสัตย์ การกล้าแสดงออก ความสุข 
ความพึงพอใจในการเรียนรู้ และการปฏิบัติกิจกรรม มีความตระหนักและความรับผิดชอบ มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคม 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ด้านเรียนรู้และปฏิบัติจริง (Hands) โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติ
กิจกรรมและเชื่อมโยงสู่การใช้ชีวิตประจ าวัน มีกระบวนการท างาน (การจัดการ การดูแล บ ารุงรักษา การจัดเก็บ
เครื่องมือและอุปกรณ์) สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ประดิษฐ์และสร้างโครงงานตาม
ความถนัดและความสนใจ ด้วยกระบวนการโดยตั้งปัญหาเป็นฐานและเชื่อมโยงหลักวิทยาศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน โดยใช้วงจรการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering Design Cycle) มาช่วยท าภารกิจในการทดลอง
ให้ส าเร็จมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับสู่ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence)สามารถ
น าเสนอ/น าผลงานไปขยายผลหรือต่อยอดสู่งานอาชีพ ด้านสุขภาพ (Health) โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนสามารถ
เลือกและปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพและทักษะในการป้องกันตนเองและปกป้องผู้อื่นให้ปลอดภัยในระหว่างเรียนรู ้
รวมถึงมีทักษะในการด าเนินชีวิตและทักษะทางสังคมในบริบทต่างๆ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนที่ก าหนดไว้ ท า
ใหน้ักศึกษาเกิดความสนุก มีส่วนร่วมในการเรียน และสร้างเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) อาทิ ทักษะการ
ท างานเป็นทีม ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การน าเสนอ เป็นต้น 
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 4.3 ด้านคุณภาพนักศึกษา มีผลการประเมินดังนี้ 
 ส่วนที่1 การประเมินคุณภาพนักศึกษาในการเรียนในประเทศ หลังจากการเรียนรู้ไปแล้ว 1 ปี 3 ส่วนคือ  

    (1) คุณลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อการประกอบการ (Desirable Attributes) ผลการประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในภาพรวม พบว่า นักศึกษาหลักสูตรระบบขนส่งทางราง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง (ทวิภาคี)  มีคุณลักษณะในการประกอบ
อาชีพโดยรวมอยู่ในระดับมาก และในภาคเรียนที่2 มากกว่า ภาคเรียนที่1 ทุกรายการ และโดยรวมอยู่ในระดับ          
ดีมาก ยกเว้นด้านความสุภาพ อยู่ในระดับดี  
     (2) ทักษะปฏิบัติที่จ าเป็นในการประกอบการ (Skill) 5 ด้าน นักศึกษาหลักสูตรระบบขนส่ง
ทางราง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง (ทวิภาคี) 
มีทักษะที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพภาคเรียนที่2 มากกว่าภาคเรียนที่1 ทุกรายการ ในภาพรวมมีคุณภาพระดับดี
มาก แต่ด้านความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศเพียงด้านเดียวอยู่ในระดับ ดี 

(3) ความรู้เกี่ยวกับการประกอบการ (Knowledge) ความรู้ตามสาขาวิชาที่สอดคล้องกับ
อาชีพและและความรู้ความสมรรถนะวิชาชีพในการปฏิบัติงาน นักศึกษาหลักสูตรระบบขนส่งทางราง ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง (ทวิภาคี) มีความรู้ตามสาขาวิชา
ที่สอดคล้องกับอาชีพ ภาคเรียนที่2 ร้อยละ 84.50 ซึ่งมากกว่า ในภาคเรียนที่1 ที่ได้ร้อยละ80.56 และมีความรู้ตาม
สมรรถนะวิชาชีพในการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่2 ร้อยละ 91.56 ซึ่งมากกว่า ในภาคเรียนที่1 ที่ไดร้้อยละ 88.74  
ส่วนที ่2 การประเมินคุณภาพนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์ตรงในประเทศจีน 1ปี 6 เดือน 2 ส่วน คือ  
 (1) การสอบวัดระดับภาษาจีน วิทยาลัยได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านภาษาจีนเพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนไปศึกษาต่อ และสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ระดับ2 (Hanyu Shuiping Kaoshi : HSK) ผลการสอบวัด
ระดับภาษาจีนของนักศึกษาทั้ง 4 กลุ่ม เมื่อพิจารณากลุ่มที่ 4 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ซึ่งมีจ านวน 11 คน HSK 2 
ทุกคน จ าแนกตามระดับคุณภาพ ดังนี้ คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่างร้อยละ90-100 ระดับดีเยี่ยม 2 คน ร้อยละ80-89 
ระดับคุณภาพดีมาก ร้อยละ70-79 ระดับดี จ านวน 4 คน และ ร้อยละ60-69 ระดับผ่าน จ านวน 2 คน  

(2) การฝึกประสบการณ์ตรง นักศึกษาที่จะสามารถไปฝึกประสบการณ์ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวะทาง
รถไฟหลิ่วโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ต้องผ่านเกณฑ์การคุณภาพใน 3 ด้าน และผ่านการสอบวัดระดับ
ภาษาจีน HSK 2 ซึ่งนักศึกษาสามารถผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนดทุกคน  
 4.4 ด้านความโดดเด่นของสถานศึกษา มีผลการประเมินดังนี้ 
   (1) วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีรูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบขนส่งทางรางรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี บนฐาน 
CTC@EEC MODEL 

   (2) ผลการส ารวจความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในรูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรและ
การเรียนการสอนเชื่อมโยงฯของผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักศึกษา ผู้ปกครอง ครูผู้สอนทั้งในวิทยาลัยเครือข่ายความ
ร่วมมือ4แห่งและวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวะทางรถไฟหลิ่วโจว ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 86.16 ด้านที่น้อยที่สุดคือ 
การสอนภาษาจีน ร้อยละ79.29 
ขั้นตอนที่ ๕ การพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
 จากการด าเนินงานหลักสูตรและการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบขนส่งทางรางรองรับการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี สามารถประมวลข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
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   1. การเรียนภาษาจีนในระดับ HSK 2 นั้น ในส่วนของนักศึกษาที่ไปเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยี
อาชีวะทางรถไฟหลิ่วโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความเห็นว่า ยังน้อยไปควรไปถึง HSK 3 เพราะค าศัพท์
เฉพาะบางค านักศึกษายังไม่สามารถเข้าใจได้ชัดเจน 

   2. ควรเพิ่มระยะเวลาของครูจีนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มาเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษาก่อนไปเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวะทางรถไฟหลิ่วโจวให้มากข้ึน เพื่อสร้างความคุ้นกับการเรียนกับครู
ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศจีน ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น 
   3. การเตรียมความพร้อมโดยการจัดสัมมนาและกิจกรรมสัมพันธ์ ท าให้นักศึกษามีความรักใน
กลุ่มและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะการไปเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวะทางรถไฟหลิ่วโจว ดังนั้นจึงควร
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้มีความหลากหลาย โดยเฉพาะการสร้างภาวะผู้น า การกล้าแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ การน าเสนอให้มากยิ่งขึ้น 

   หลังจากทราบข้อเสนอแนะ วิทยาลัยจะน าข้อมูลมาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบขนส่งทางรางรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี  มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้นในการใช้ในรุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2561 -2562 ต่อไป 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชาติ : สถานศึกษาสามารถผลิตคนให้มีความสามารถเฉพาะทาง มีทักษะ
และความรู้ในการท างานตรงตามที่สถานประกอบการต้องการ การที่มีคนมีสมรรถนะอาชีพที่ดีถือเป็นกลไกส่วน
หนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
 2. ด้านสถานศึกษา : สถานศึกษามีรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบขนส่งทางราง
รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี ที่สามารถจัดการศึกษาส่งเสริมความสามารถเฉพาะ
ทางและนักศึกษาที่จบหลักสูตรได้รับวุฒิการศึกษา 2 ประเทศ ที่ท าให้นักศึกษาสามารถท างานได้ในประเทศจีน 
เป็นที่ยอมรับของสังคม 
 3. ด้านกระบวนการ : บุคลากรครูได้รับการพัฒนาเพิ่มองค์ความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ในสาขา 
ระบบขนส่งทางรางรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี ที่ท าให้นักศึกษามีสมรรถนะในการท างาน
ระบบขนส่งทางรางอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ด้านนักศึกษา : นักศึกษาตามหลักสูตรระบบขนส่งทางรางในสาขาวิชาที่รองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อการประกอบการ 
(Desirable Attributes) ทักษะปฏิบัติที่จ าเป็นในการประกอบการ (Skill) ความรู้เกี่ยวกับการประกอบการ 
(Knowledge) เฉพาะทางและมีทักษะสื่อสารภาษาจีนและมีความช านาญในสาขาที่เรียนจากฝึกประสบการณ์ตรง
ในประเทศจีน 
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การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเชื่อมโยงการจัดการอาชวีศึกษาแบบทวิวุฒิ 
ระบบขนส่งทางรางรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ด้วย CTC@EEC MODEL 
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“ปัญหาการส่งอาชญากรรมทางเศรษฐกิจข้ามชาติ”  
  
Extradition Criminal Problem  
  
ผู้วิจัย   ดร.ศิริพงษ์ โสภา 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
  
บทคัดย่อ  

 งานวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการส่งอาชญากรรมทางเศรษฐกิจข้ามแดนตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ.2479 และพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่อง
ทางอาญา พ.ศ.2535 ว่ามีปัญหาในเรื่องสภาพบังคับอย่างไรบ้าง เพื่อแสวงหาแนวทางในปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
ดังกล่าวให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปัจจุบัน 

 วิธีการด าเนินการ เป็นการด าเนินการวิจัยในลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งใช้
วิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) วิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้โดยใช้วิธีวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
(Content Analysis)จากเอกสาร รายงาน บทความ บทวิเคราะห์ทั้งจากสื่อมวลชน รายงานวิชาการ งานวิจัย 
วิทยานิพนธ์ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  การวิเคราะห์ข้อมูลในการ
ตีความในลักษณะวิเคราะห์ตามหลักเหตุผล  

 ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของประเทศไทยเกิดจาก (1)ประเทศไทยได้ท าสนธิสัญญา
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนในลักษณะสนธิสัญญาทวิภาคีกับต่างประเทศเพียง 14 ประเทศ และในจ านวน 14 ประเทศนี้           
ก็เป็นประเทศในกลุ่มอาเซียนเพียง 4 ประเทศเท่านั้น  จึงท าให้การขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนไม่ประสบผลส าเร็จ             
(2) ในกรณีประเทศที่ไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้รายข้ามแดนระหว่างกัน ต้องด าเนินการร้องขอได้โดยวิธีการทางการทูต
และต้องแปลค าขอเป็นภาษาอังกฤษ แต่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของไทยยังขาดความรู้
ในเรื่องแบบ พิธี และขาดทักษะในด้านภาษาอังกฤษ (3) การขอความร่วมมือในกรณีไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้าม
แดนระหว่างกัน ต้องมีพยานหลักฐานตามระบบกฎหมายลักษณะพยานของประเทศผู้รับค าขอจึงจะประสบ
ผลส าเร็จ ซึ่งเจ้าหน้าที่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนของไทยไม่มีความรู้ในเรื่องมาตรฐานกฎหมายลักษณะพยานชอง
ต่างประเทศทุกประเทศ จึงมักจะถูกประเทศผู้รับค าขอปฏิเสธส่งผู้ร้ายข้ามแดน ในเรื่องพยานหลักฐานไม่ถูกต้อง
และเพียงพอ เป็นต้น 
 
ค าส าคัญ : อาชญากรรม สนธิสัญญา สนธิสัญญาทวิภาคี ผู้ร้ายข้ามแดน  
  
Abstract 

The research about [ story ] this , there is the objective for study problem sending 
crime economical state crosses the frontier to follow the act of legislation about extraditing 
a criminal , 2479 Buddhist Eras and act of cooperation international legislation in about           
[ story ] criminal , 2535 Buddhist Eras are that , get into trouble in about [ story ] how is the 
state enforces ? , for seek for the trend in rectify the law aforementioned are appropriate the 
state of economy , social , and politics in now , the way manages , be the administration 
researches in research manner quality character , (Qualitative Research) , which , 
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The way researches a document , (Documentary Research) , analyse storage data 
can collect by use the way analyses substance manner (Content Analysis) , from a 
document , report , article , both of review from a mass medium , technical report , research 
, thesis , law , regulations , order , mass electronics media , and the research that relate , 
data analysis in secret character hammering analyses traditionally the reason , 

The research result meets that , Extraditing a criminal problem of Thailand is born 
from , (1) , Thailand has done the treaty extradites a criminal in treaty bilateralness 
character and the foreign countries just 14 countries , and in 14 countries this amounts , be 
4 countries in Association of Southeast Asian Nations group just the country only , then 
make requesting extradites a criminal to don't succeed , (2) , in case of the country where 
have no the treaty sends person lay to cross the frontier between , must manage make a 
request get by way diplomacy way and must translate the request are English , but , officer 
officer about extraditing a criminal of Thailand lacks the knowledge in about [ story ] like [ 
model ] , , ceremony , and without expertise in the sense of English , (3) , asking for 
cooperation in case of have no the treaty extradites a criminal between , must have the 
evidence follows law character witness system of receiver request country then will succeed 
, which , an officer extradites a criminal of not educated Thailand in about [ story ] every 
law character witness foreign countries country standard , then like to to touch [ cheap ] 
receiver request country denies to extradite a criminal , in about [ story ] the evidence 
dishonestly and enough , etc. ,  
 
Keywords : Crime , Treaty , Bilateralness treaty , A criminal crosses the frontier , 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจเป็นการกระท าความทางผิดอาญา แต่อาชญากรรมทางเศรษฐกิจได้สร้างความ
เสียหายต่อประเทศชาติมากกว่าอาชญากรรมทั่วไป ไม่ว่าในทางที่ค านวณเป็นตัวเงินได้และทีค่ านวณเป็นตวัเงินไมไ่ด้ 
ความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ และต่อระบบเศรษฐกิจที่
เชื่อมโยงกับต่างประเทศ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่กระท ากันในลักษณะของรูปแบบอาชญากรรมข้ามชาติจะ
กระท ากันในรูปแบบขององค์กรอาชญากรรมที่มีความเชี่ยวชาญและความช านาญเป็นอย่างสูงในการประกอบ
อาชญากรรม ตลอดจนมีการลงทุนท าธุรกิจในรูปแบบต่างๆอย่างกว้างขวาง ซึ่ งมีมูลค่าในการลงทุนเป็นเงินและ
ทรัพย์สินหลายพันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม จากการที่
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจมีรายได้จ านวนมหาศาล จึงก่อให้เกิดปัญหาการกระท าผิดกฎหมาย เช่น น าเงินไปติด
สินบนเจ้าพนักงาน นักการเมือง สร้างนักการเมืองขึ้นมา หรือแม้แต่การเข้าสู่ต าแหน่งทางการเมืองของตนเอง การ
ด าเนินการของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจมีรูปแบบการด าเนินการกระท าความผดิหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันไป 
โดยอาศัยเคร่ืองมือที่ทันสมัยในความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี 

 การกระท าความผิดของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในลักษณะเดียวกันอาจมีความแตกต่างกันในลักษณะ
ของการกระท า ซึ่งขึ้นอยู่กับตัวผู้กระท าความผิดนั้นๆที่มีความช านาญในแต่ละด้านแตกต่างกัน  แต่ในที่สุดผลของ
การกระท าความผิดในลักษณะดังกล่าว อาชญากรรมทางเศรษฐกิจล้วนมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินเงินทองในลักษณะของการทุจริตและการฉ้อโกง แล้วหลบหนีไปอาศัยในประเทศอื่นเพื่อรอดพ้นจากการ
จับกุม จากผลของการกระท าความผิดของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดปัญหาทั้งในทางปฏิบัติ
และในทางกฎหมายเป็นอย่างมาก อันเนื่องจากขาดความเชี่ยวชาญในการด าเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐ และปัญหา
ของข้อกฎหมายที่ยังไม่มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันและโลกเทคโนโลยีในอนาคต ดังนั้น 
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รัฐต้องเร่งแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจโดยด่วน โดยต้องหามาตรการแก้ไขที่รัดกุมและฉับไวต่อเหตุการณ์ 
ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาด้านบุคลากรของรัฐ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดทางเศรษฐกิจ 
มาตรการที่เหมาะสมในส่วนที่เก่ียวกับกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนเร่ืองว่าด้วยการส่งอาชญากรรมเศรษฐกิจข้าม
แดนให้กับประเทศที่คดีเกิดขึ้นด้วย 

 ในสมัยก่อนซึ่งเป็นยุคแรกของกฎหมายนั้น กฎหมายอาญาระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา (Criminal 
International Law) ยังไม่ค่อยมีความส าคัญมากนัก เนื่องจากประเทศยังไม่สมารถพัฒนาการติดต่อสื่อสาร และ
การคมนาคมได้สะดวกรวดเร็วเท่าทุกวันนี้ ในยุคศตวรรษก่อนๆ นั้น หลักกฎหมายในทางอาญาระหว่างประเทศจึง
มิได้พัฒนาเท่าที่ควร มีเหตุปัจจัยหลายประการที่ท าให้กฎหมายอาญาระหว่างประเทศในปัจจุบันมีความส าคัญและ
จ าเป็น จนท าให้ประชาคมโลกต้องหันมาสนใจและหาแนวทางร่วมกันที่จะพัฒนากฎหมายทางอาญาระหว่าง
ประเทศ เนื่องจากผู้กระท าความผิดถูกจับตัวได้ในรัฐอื่นที่ตนมิได้กระท าความผิด การเดินทางระหว่างรัฐเป็นด้วย
ความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น การประกอบอาชญากรรมก็มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การกระท าความผิดมี
ลักษณะที่เป็นเครือข่ายโยงใยในรูปแบบที่เป็นองค์กรอาชญากรรม เกิดอาชญากรรมที่เป็นลักษณะอาชญากรรมข้าม
ชาติมากข้ึน และสร้างความเสียหายให้แก่ประชาคมโลกอย่างมากมาย 

 กฎหมายระหว่างประเทศ (International Criminal Law) เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้อในเร่ืองทางอาญา โดย
มีบุคคล องค์กรระหว่างประเทศ หรือรัฐในต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เมื่อประชาคมโลกระหว่างประเทศได้
พัฒนาเทคโนโลยีให้สามารถติดต่อสื่อสาร หรือเดินทางได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  จนถึงระดับที่เรียกว่า “ยุคโลกาภิ
วัตน์” (Clobalization) แล้ว ยิ่งท าให้กฎหมายอาญาระหว่างประเทศเป็นศาสตร์ที่มีความส าคัญเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
เพื่อให้ทันต่อสภาพการณ์และรูปแบบของอาชญากรรม อันเป็นการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิด
ระหว่างประเทศ 

 
ประเด็นปัญหา  

 ในทางปฏิบัติการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (extradition) ในความผิดอาญาทั่วไปและความผิดเกี่ยวกับทาง
เศรษฐกิจ การให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (mutual legal assistance) เป็นมาตรการทาง
กฎหมายระหว่างประเทศที่มีความส าคัญของรัฐ ในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายอาญาในคดีที่เกิดขึ้นและ
เกี่ยวกันระหว่างประเทศ ในปัจจุบันนานาประเทศได้ตระหนักถึงความร้ายแรงและความซับซ้อนของอาชญากรรม
เศรษฐกิจข้ามชาติ (transnational economic crime) การให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมเศรษฐกิจจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นยิ่ง โดยเฉพาะการด าเนินคดีกับผู้ที่กระท าความผิดในประเทศหนึ่งแต่
หลบหนีมาอาศัยหรือมาประกอบธุรกิจในประเทศหนึ่ง (fugitive) โดยการท าสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่าง
กันไว้ อย่างไรก็ตามการด าเนินคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดนของทุกประเทศยังประสบปัญหามากมาย ทั้งปัญหาข้อเท็จจริง
และปัญหาข้อกฎหมายที่ประเทศที่ได้รับค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน อาจปฏิเสธไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้ประเทศผู้
ร้องขอได้ 

 การส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นความร่วมมือทางอาญาของประเทศต่าง ๆ เพื่อน าตัวผู้กระท าความผิดมา
ด าเนินคดีและลงโทษตามความผิดที่กระท าขึ้นนั้น ไม่ว่าบุคคลนั้นจะหลบหนีไปอยู่ในประเทศใดก็ตาม ซึ่งหากได้มี
การตกลงท าสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนไว้ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของทวิภาคีหรือพหุภาคีก็ตาม ก็จะท าให้การส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนประสบผลส าเร็จได้ 
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 ในกรณีประเทศผู้ขอกับประเทศผู้รับค าขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนไม่มีสนธิสัญญาสง่ผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกนั 
ประเทศผู้ร้องขอจะต้องส่งค าร้องขอและเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง เช่น ค าร้องขอต้อง
ระบุรายละเอียดเก่ียวกับบุคคลที่จะถูกร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน ข้อเท็จจริงเก่ียวกับคดี วัน เวลา สถานที่ที่กระท า
ความผิด กฎหมายที่บัญญัติให้การกระท านั้นเป็นความผิด อัตราโทษ อายุความ หมายจับ และพยานหลักฐานที่
แสดงว่าคดีมีมูลที่ศาลจะรับฟ้องไว้พิจารณา และจัดท าค าแปลเป็น ภาษาอังกฤษ เป็นต้น 
  
ปัญหาข้อเท็จจริง  

 1. การส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้น ประเทศผู้ขอกับประเทศผู้รับค าขอต้องท าสนธิสัญญาส่งผู้ร้าย ข้ามแดน
ระหว่างกันไว้ ถ้าไม่มีสนธิสัญญาระหว่างกัน ประเทศผู้รับค าขออาจปฏิเสธไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้ได้ ในขณะนี้
ประเทศไทยได้ท าสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับต่างประเทศไว้เพียง 14 ประเทศเท่านั้น การขอให้ประเทศที่ไม่มี
สนธิสัญญาระหว่างกันส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้ จึงมักไม่ประสบผลส าเร็จ 

 2. การส่งผู้ร้ายข้ามแดนในกรณีที่ประเทศผู้ขอกับประเทศผู้รับค าขอไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ระหว่างกัน การร้องขอต้องด าเนินการโดยผ่านทางวิธีทางการทูต ค าขอความช่วยเหลือต้องท าตามแบบ หลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่ผู้ประสานงานกลางก าหนด และต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ เจ้าหน้าที่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนของไทย
ขาดทักษะในด้านภาษาอังกฤษ จึงท าให้การส่งผู้ร้ายข้ามแดนไม่ประสบผลส าเร็จ 

 3. การส่งผู้ร้ายข้ามแดนในกรณีที่ประเทศผู้ขอกับประเทศผู้รับค าขอไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ระหว่างกันไว้ ถ้าพยานหลักฐานไม่เพียงพอตามมาตรฐานของกฎหมายลักษณะพยานของประเทศผู้ รับค าขอ 
ประเทศผู้รับค าขอสามารถปฏิเสธไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้ได้  ถ้าเจ้าหน้าที่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนของไทยไม่มีความรู้
เก่ียวกับกฎหมายลักษณะพยานของต่างประเทศๆก็ปฏิเสธไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้  
  
ปัญหาข้อกฎหมาย 

 1. พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ.2472 ประเทศไทยได้ท าสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนในลักษณะ
สนธิสัญญาทวิภาคีกับรัฐต่างประเทศไว้เพียง 14 ประเทศ ในจ านวน 14ประเทศนี้ เป็นประเทศในกลุ่มสมาชิก
อาเซียนด้วยกันเพียง 4 ประเทศเท่านั้น 

 2. พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทาอาญา พ.ศ.2535 มาตรา 10 การส่งผู้ร้ายข้าม
แดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกัน ประเทศไทยได้ท าสัญญากับ
ต่างประเทศเพียง 6 ประเทศเท่านั้น และการร้องขอความช่วยเหลือให้ส่งค าร้องขอโดยวิธีทางการทูต ค าร้องขอ
ความช่วยเหลือให้ท าตามแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ประสานงานก าหนด และต้องจัดท าค าแปลเป็น
ภาษาอังกฤษ 

 3. อนุสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของสหประชาชาติ ข้อ 3 ก าหนดให้ประเทศสมาชิกสามารถ
ปฏิเสธไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ ถ้าพยานหลักฐานไม่เพียงพอตามมาตรฐานกฎหมายลักษณะพยานของประเทศผู้
รับค าร้องขอ 

 โดยสรุป ผู้วิจัยเห็นว่า แนวทางในการแก้ไขปัญหาการส่งอาชญากรรมทั่วไปรวมทั้งอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจข้ามแดนด้วยนั้น ควรท าสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับต่างประเทศให้ครบทุกประเทศหรือมากที่สุด 
โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกันต้องท าสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับทุกประเทศเพราะเป็นประเทศที่มี
พรมแดนใกล้ชิดกันการเดินทางไปมาสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นช่องทางให้อาชญากรหลบหนีได้ง่ายยิ่งขึ้น 
นอกจากนั้นควรให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของไทย ฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษให้เชี่ยวชาญ 
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หากมีการร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนในกรณีที่ไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร่ายข้ามแดนระหว่างกัน เจ้าหน้าที่ต้องสามารถ
ด าเนินการแปลค าขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนควรให้เจ้าหน้าที่ศึกษา
มาตรฐานกฎหมายลักษณะพยานของต่างประเทศทุกประเทศ ซึ่งมีความแตกต่างกันไว้ให้พร้อม หากมีการร้องขอให้
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศที่ไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกัน เจ้าหน้าที่ต้องสามารถจัดท าค าขอพร้อม
ทั้งอ้างพยานหลักฐานได้ตามระบบกฎหมายลักษณะพยานของประเทศที่รับค าขอได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน การ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนจึงจะประสบผลส าเร็จได้  
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับปัญหาการส่งอาชญากรรมทางเศรษฐกิจข้ามข้ามแดนของ
ประเทศไทยและต่างประเทศ แนวค าพิพากษาศาล มาตรการทางกฎหมาย และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 2. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาข้อกฎหมายเก่ียวกับปัญหาการส่งอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจข้ามแดนของไทยว่า มีปัญหาอย่างไร และควรแก้ไขอย่างไร 

 3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการ ส่ง
อาชญากรรมเศรษฐกิจข้ามแดนของไทยและต่างประเทศว่า มีปัญหาเหมือนกัน หรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง  

 4. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการส่งอาชญากรรมทางเศรษฐกิจข้ามแดนของต่างประเทศที่
เหมาะสมและได้มาตรฐาน เพื่อน ามาปรับใช้ในกฎหมายไทยให้ทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศต่อไป 
สมมติฐานในการวิจัย 

 คดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจมีรูปแบบและลักษณะของการกระท าความผิดที่มีความสลับซับซ้อน บุคคล 
กลุ่มบุคคลที่เข้าข่ายการกระท าความผิด มีขั้นตอน วิธีการ และการด าเนินคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจแตกต่างไป
จากการกระท าความผิด โดยทั่ว ๆไปเป็นอย่างมาก จึงจ าเป็นต้องมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการส่ง
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่กระท าความผิดในรัฐหนึ่งแล้วหลบหนีการจับกุมไปยังอีกรัฐหนึ่ง ให้กับรัฐที่ความผิด
เกิดขึ้นและร้องขอ เพื่อให้ไปรับโทษตามความผิดที่ก่อขึ้น  
ขอบเขตของการวิจัย 

 เนื่องจากหลักกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ก าหนดฐานความผิดต่างๆทางอาญาในหลาย
ลักษณะ เช่น ความผิดต่อชีวิต ความผิดต่อร่างกายและทรัพย์สิน ซึ่งอาชญากรรมทางเศรษฐกิจถือว่าเป็นความผิด
ทางอาญาด้วยเช่นกัน โดยแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ ความผิดเก่ียวกับภาษีศุลกากร ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกง
ประชาชน ความผิดเก่ียวกับลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญหา เป็นต้น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งใช้วิธีศึกษาเอกสาร (Documentary 
Research) วิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ โดยใช้วิธีวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) จากเอกสาร 
รายงาน บทความ บทวิเคราะห์ทั้งจากสื่อมวลชน รายงานวิชาการ วิทยานิพนธ์ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง การวิเคราะห์ข้อมูลในการตึความในลักษณะวิเคราะห์ตามหลักเหตุผล 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 เป็นการศึกษาถึงรูปแบบ ลักษณะความผิด ปัญหาและมาตรการแก้ไขในกระบวรการส่งอาชญากรรมข้าม

แดน การด าเนินการธุรกรรมของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ โดยศึกษาจากเอกสารการค้นคว้าของนักวิชาการ
หลายๆท่าน บทความที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในลักษณะต่างๆ และศึกษาปัญหาการส่งอาชญากรรม
ข้ามชาติ โดยศึกษาอ้างอิงกับกฎหมายต่างๆ ที่ระบุเกี่ยวกับลักษณะของการกระท าความผิด การด าเนินคดี การส่ง
อาชญากรรมข้ามแดน ปัญหาและมาตรการแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวกับการส่งอาชญากรรมทางเศรษฐกิจข้ามแดน และ
การศึกษาเปรียบเทียบกับข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 ส่วนเก่ียวข้องกับปัญหาการส่งอาชญากรรมทางเศรษฐกิจข้ามแดน 
 
  
 

แนวคิด ทฤษฎี  
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1. ความหมายของอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ 
2. การก่ออาชญากรรมในประเทศ
ไทย 
3. การเกิดอาชญากรรมเศรษฐกิจใน
สถาบันการเงินของไทย 
4. แนวคิดเกี่ยวกับการขอให้ส่ ง
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจข้ามแดน 
5. วิวัฒนาการการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
6. แนวคิดทฤษฎีการส่งผู้ร้ายข้าม
แดน 
7. ข้อยกเว้นของการส่งผู้ร้ายข้าม
แดน 
8. ผลงานวิจัย/บทความ/ข่าว/ที่
เก่ียวข้อง 
 

ปัญหาข้อเท็จจริง 
1. ก า ร ส่ ง ผู้ ร้ า ย ข้ า ม แ ด น กั บ
ต่างประเทศต้องท าเป็นสนธิสัญญา
เท่านั้น 
2. การส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศ
ที่ไม่มีสนธิสัญญาระหว่างกันต้องขอ
ความช่วยเหลือผ่านทางวิธีทางการ
ทูต ต้องท าขอเป็นภาษาอังกฤษ 
3. มาตรฐานระบบกฎหมายลักษณะ
พยานของแต่ละประเทศแตกต่างกัน 
 

ปัญหาข้อกฎหมาย 
1. พรบ.ส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ.2472 
2. พรบ.ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในเรื่องทางอาญา พ.ศ.2535 
3. อนุสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้าม
แดนของสหประชาชาติ ข้อ 3 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กฎหมายไทย 

1. พรบ.ส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ.2472 
(ม.12) (3) 
2. พรบ.ส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ
..2479  
3 .  พรบ .ความร่ วมมื อระหว่ า ง
ประเทศฯ พ.ศ.2535 
4. พรบ.ส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ.2551 
5. พรบ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 
6. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 

กฎหมายต่างประเทศ 
1. International Criminal Law 
2. Criminal International Law 
3. Principle of International Law 
4. Traditional Law (Common Law) 
  

 
  
     ปัญหาการส่งอาชญากรรมทางเศรษฐกิจข้ามแดน 
 

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ท าให้ทราบแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับปัญหาการส่งอาชญากรรมเศรษฐกิจข้ามแดนของไทยและ

ต่างประเทศ แนวค าพิพากษาศาลฎีกา มาตรการทางกฎหมาย และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
2. ท าให้ทราบสภาพปัญหาข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาข้อกฎหมายเก่ียวกับปัญหาการส่ง 
อาชญากรรมเศรษฐกิจข้ามดนของประเทศไทยว่ามีปัญหาอย่างไร และควรแก้ไขปัญหาอย่างไร  
3. ท าให้สามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งอาชญากรรมเศรษฐกิจ

ข้ามแดนของไทยและต่างประเทศว่า มีปัญหาเหมือนกัน หรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง  
4. ท าให้สามารถน ามาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการส่งอาชญากรรมเศรษฐกิจข้ามแดนของต่างประเทศ

ที่ได้มาตรฐานและมีความเหมาะสม เพื่อน ามาปรับใช้กับกฎหมายของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานา
อารยประเทศได้ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  หมายถึง การกระท าความผิดที่ประกอบขึ้นโดยบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ และความเชี่ยวชาญที่ตนเองมีอยู่ กระท าความผิดที่ท าให้เกิดความเสียหาย
อย่างมากมายต่อสังคมและเทศชาติ (วีระพงษ์ บุญโญภาส, 2540) 

 องค์กรอาชญากรรม หมายถึง คณะบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไปที่รวมตัวกันในช่วงระยะเวลาหนึ่งและ
ร่วมกันกระท าการใดๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระท าความผิดร้ายแรง และเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทาง
การเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ทางวัตถุอย่างอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

 อาชญากรรมข้ามชาติ หมายถึง การกระท าขององค์กรหรือกลุ่มบุคคล สมคบ และร่วมมือกันกระท า
ความผิดต่อเนื่องจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งหรือหลายประเทศ อันเป็นความผิดตามกฎหมายหรือ
บทลงโทษของประเทศที่องค์กรหรือกลุ่มบุคคลนั้นด าเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อมุ่งแสวงหาผลประโยชน์
และอ านาจที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสัมพันธ์และความมั่นคงของบุคคล องค์กร 
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอื่นๆ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

 กฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน หมายถึง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งคืนบุคคลซึ่งได้กระท า
ความผิดไปยังอีกรัฐหนึ่งอย่างเป็นทางการ เพื่อการฟ้องคดี 

 ผู้ร้ายข้ามแดน หมายถึง บุคคลซึ่งได้กระท าความผิดแล้วหลบหนีไปอาศัยอยู่ในอีกรัฐหนึ่ง 
 
บรรณานุกรม 
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ก้องเกียรติ อภัยวงศ์, (2546) องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ : ผลกระทบที่เกิดจากองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ         

ในประเทศไทย. วิทยาลัยการยุติธรรม ส านักงานศาลยุติธรรม 
เข็มชัย ชุติวงศ์, (2531) “อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ : อุปสรรคและข้อเสนอเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการบังคับใช้

กฎหมาย,” ในเอกสารสรุปการวิจัยและข้อมูลนโยบายสาธารณะ , ชุดที่ 3กรุงเทพมหานคร : สมาคม
สังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย 
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มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์เชิงสมานฉันท์ในคดีอาญา 
 
LEGAL MEASURES ON RESTORATIVE JUSTICE IN CRIMINAL CASE 
 
ผู้วิจัย   เกียรติก้อง  มูลเมือง 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเร่ืองนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความเป็นมา ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และมาตรการทาง
กฎหมายเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ เชิงสมานฉันท์ ในคดีอาญาของประเทศไทยและต่างประเทศ  
ค าพิพากาษของศาล มาตรการทางกฎหมาย และผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) เพื่อศึกษาปัญหาข้อเท็จจริงและ
ปัญหาข้อกฎหมายเก่ียวกับการสร้างความสัมพันธ์เชิงสมานฉันท์ในคดีอาญาของประเทศไทยว่ามีปัญหาอย่างไร ควร
แก้ไขอย่างไร 3) เพื่อศึกษาวิเคาระห์และเปรียบเทียบปัญหาการสร้างความสัมพันธ์เชิงสมานฉันท์ในคดีอาญาของ
ประเทศไทยและต่างประเทศ ว่าเหมือนหรือแตกต่างกับประเทศไทยอย่างไร 4) เพื่อน าเสนอมาตราการทาง
กฎหมายเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์เชิงสมานฉันท์ในคดีอาญาของต่างประเทศที่มีความเหมาะสม เพื่อน ามา
ปรับใช้กับกฎหมายไทยให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ 

วิธีด าเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิจัยเอกสาร 
(Documentary Research) และการสอบถามจากประกรกลุ่มตัวอย่าง โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก กับกลุ่ม
ประชากรตัวอย่างที่เป็นหน่วยงานของรัฐที่ก ากับดูแลพนักงานที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลปฐมภูมิเกี่ยวกับเรื่อง
นี้ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ ตลอดจนการวิเคราะห์เชิงสถิติเบื้องต้นโดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ มาท าการ
สรุปผลเชิงการศึกษาวิจัย 

จากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่ก าหนดให้มีหน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พิจารณาเพื่อออกค าสั่งชะลอการฟ้องคดีอาญา โดยตามร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา         
พ.ศ. .... มาตรา ๔๔ และ มาตรา ๔๖ ให้อ านาจการสั่งชะลอฟ้องเป็นหน้าที่ของพนักงานอัยการเพียงผู้เดียวเท่านั้น 
ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ต้องหา หรือผู้เสียหาย ได้ใช้สิทธิในการอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าว 

ผลการวิจัยคือ ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... ควรมีการเพิ่มหน่วยงานอื่น
นอกจากที่มีอยู่เดิม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องหา จ าเลย หรือผู้เสียหายได้ใช้สิทธิในการอุทธรณ์ค าสั่งของพนักงาน
อัยการ เพื่อให้เกิดความชอบธรรมของการออกค าสั่ง และก่อให้เกิดเสถียรภาพในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
 
ค าส าคัญ : การสร้างความสัมพันธ์เชิงสมานฉันท์, การชะลอฟ้อง 
 
Abstract 
 This research has a purpose. 1) to study the background, meaning, concepts, 
theories, and legal measures related to the reconciliation of Thai and foreign criminal cases. 
Court of Appeal Legal measures and related research contributions. 2) To study the 
problems and legal issues related to the reconciliation of Thai criminal cases. How to fix          
3) To study and compare the problems of reconciliation in Thai and foreign criminal cases. 
How different or different with Thailand 4) To introduce a legal framework for the 
establishment of a harmonized international criminal justice system. To apply the law of 
Thailand to be effective in many countries. 
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This research is a qualitative research by documentary research and questionnaire. 
By in-depth interview the sample population is a government agency that oversees the 
relevant staff. To obtain primary information about this, both theoretical and practical. The 
basic statistical analysis is based on survey data. The results of the study. 
 According to studies, it has been found that Thailand has no law requiring other 
agencies to take part in the deliberations to issue a moratorium on criminal prosecution. Section 
44 and Section 46 grant the power to order the prosecution to be the sole public prosecutor. Do 
not allow the accused. Or the victim Has exercised the right to appeal the order. 
 The research is Bill of measures to replace criminal cases BE .... should be added 
other units that exist. To allow the accused, the defendant or the injured person to exercise 
the right to appeal the order of the prosecutor. To achieve the righteousness of the order. 
And bring stability to the criminal justice process. 
 
Keyword : Restorative Justice , Mediation 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 สภาพเศรษฐกิจและสังคมของโลกในยุคปัจจุบัน อยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจโลกก าลังซบเซา สถานประกอบการต่างๆ 
พร้อมใจกันปลดพนักงานบางส่วนออก บางแห่งซ้ าร้ายถึงขนาดต้องล้มเลิกกิจการ สภาวการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิด
ปัญหาคนว่างงานเป็นจ านวนมาก สภาพสังคม เกิดความแตกต่างระหว่างคนจนกับคนรวย ซึ่งปัญหาเหล่านี้หากยัง
ถูกเมินเฉยไม่แสวงหาแนวทางหรือวิธีในการแก้ไขอย่างยั่งยืน สิ่งที่ เกิดตามมาคือการเพิ่มขึ้นของอาชญากรรม        
อันเป็นปัญหาร้ายยิ่งต่อสังคมโลก ที่มีผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของประชาชน เป็นปัญหาที่สร้างความไม่
สงบให้แก่สังคม สร้างความเดือดร้อนต่อชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งการก่ออาชญากรรมได้เพิ่มความรุนแรงเป็นการก่อ
การร้าย หรือเป็นในรูปแบบสงครามกลางเมือง การแก้ไขปัญหาของหน่วยงานในทุกภาคส่วน ยังไม่สามารถลดการ
เกิดหรือจ านวนอาชญากรรมลงได้ ยังคงทวีความรุนแรงและเพิ่มจ านวนอยู่อย่างไม่จบนับว่าการเพิ่มขึ้นของจ านวน
อาชญากรรม เป็นปัญหาส าคัญยิ่งที่ต้องแก้ไขให้หมดไปอย่างเร่งด่วนที่ 
 ประเทศไทยก็เป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มจ านวนขึ้นของปัญหาอาชญากรรม กล่าวคือ          
มีจ านวนคดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลมากเกินไป การลงโทษผู้กระท าความผิดมุ่งไปที่การจ าคุก ซึ่งการ
ลงโทษผู้กระท าความผิดด้วยการจ าคุกย่อมส่งผลให้ปริมาณนักโทษซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมราชทัณฑ์เพิ่มจ านวน
มากข้ึนตามไปด้วย กระบวนการฟื้นฟูผู้กระท าผิดที่ถูกพิพากษาเด็ดขาดแล้ว หรือที่เรียกว่า นักโทษ  Prisoner ไม่ได้
รับการดูแลอย่างทั่วถึง เมื่อนักโทษที่พ้นโทษและกลับสู่สังคมย่อมมีโอกาสที่จะกระท าผิดซ้ า เพราะกระบวนการ
ฟื้นฟูระหว่างรับโทษไม่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งประเทศไทยยังไม่สามารถบูรณาการหน่วยงานทางกระบวนการ
ยุติธรรมให้สามารถท างานสอดคล้องกัน มีการแบ่งแยกส่วนออกจากกันไม่ประสานงานร่วมกันท าให้ไม่มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ขาดวิธีหรือกระบวนการกลั่นกรองคดีให้เข้าหรือออกจากระบบด้วยวิธีการที่รวดเร็ว 
เช่น การสร้างความสัมพันธ์เชิงสมานฉันท์ในคดีอาญา หรือการระงับข้อพิพาท 

การสร้างความสัมพันธ์เชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) เป็นแนวคิดใหม่ในการบริหารงานยุติธรรม
ทางอาญา โดยแนวคิดนี้ตั้งสมมติฐานว่าผู้กระท าความผิด ณ ท้องที่ใดประชาชนในท้องที่นั้นควรได้รับการเยียวยา
อย่างเหมาะสม ในขณะเดียวกันผู้กระท าความผิดที่ส านึกในความผิดยอมตนที่จะเยียวยาในผลแห่งการกระท านั้น 
สมควรที่จะได้รับโอกาสให้กลับเข้าสู่สังคมด้วยการที่ประชาชนในท้องที่นั้นให้การต้อนรับอย่างไม่ตะขิดตะขวงใจ 
ดังนั้น การเยียวยาความเสียหายที่ดีที่สุด คือการเปิดโอกาสให้คู่กรณีทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา        
อันได้แก่ ผู้เสียหาย ผู้กระท าผิด และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งบุคคลทั้งสามฝ่ายจะเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนการ
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สร้างความสัมพันธ์เชิงสมานฉันท์ให้เกิดขึ้น ในขณะเดียวกันองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาเป็นเพียงผู้ให้ความสะดวก ที่จะประสานการท างานให้การสร้างความสัมพันธ์เชิงสมานฉันท์บรรลุตาม
เจตนารมณ์ของทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถหันหน้ากลับมาใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมอย่างเป็นปกติสุข 

ดังที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นการสร้างความสัมพันธ์เชิงสมานฉันท์ในคดีอาญา เป็นแนวคิดการบริหารงาน
ยุติธรรมแบบใหม่ ที่มุ่งให้ผู้เสียหายและผู้กระท าผิดได้สร้างความสัมพันธ์อันดี ซึ่งจะน าไปสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกัน 
ผู้เสียหายได้รู้เหตุแห่งการกระท าความผิด ผู้กระท าความผิดได้ตระหนักถึงผลเสียหายอันเกิดจากการกระท า 
เป้าหมายมิใช่เพียงฟื้นฟูผู้กระท าผิด หรือการได้แก้แค้นด้วยการทดแทน หรือการตัดผู้กระท าความผิดออกจากสังคม 
แต่กระบวนการดังกล่าวน าไปสู่ความเข้าใจอันดีซึงกันและกัน น ามาซึ่งการระงับข้อพิพาทที่มีต่อกัน ป้องกันการแก้
แค้นระหวา่งกัน เพราะคู่กรณีทั้งสองฝ่ายยินยอมที่จะระงับข้อพิพาทโดยการหาทางออกร่วมกัน จัดให้มีการพบปะ
พูดคุยระหว่างผู้กระท าความผิด ผู้เสียหาย สมาชิกในครอบครัวของบุคคลทั้งสองฝ่าย รวมถึงสมาชิกในชุมชน 
เพื่อให้ได้ข้อสรุปจากการพูดคุยและตกลงร่วมกัน  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความเป็นมา ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงสมานฉันท์ในคดีอาญาของประเทศไทยและต่างประเทศ ค าพิพากาษของศาล มาตรการทาง
กฎหมาย และผลงานการวิจัยที่เก่ียวข้อง 

2. เพื่อศึกษาปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์เชิงสมานฉันท์ใน
คดีอาญาของประเทศไทยว่ามีปัญหาอย่างไร ควรแก้ไขอย่างไร 

3. เพื่อศึกษาวิเคาระห์และเปรียบเทียบปัญหาการสร้างความสัมพันธ์เชิงสมานฉันท์ในคดีอาญาของ
ประเทศไทยและต่างประเทศ ว่าเหมือนหรือแตกต่างกับประเทศไทยอย่างไร 

4. เพื่อน าเสนอมาตราการทางกฎหมายเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์เชิงสมานฉันท์ในคดีอาญาของ
ต่างประเทศที่มีความเหมาะสม เพื่อน ามาปรับใช้กับกฎหมายไทยให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ 
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กรอบแนวคิด 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาโดยใช้กรอบแนวคิดดังนี้ 

 
 

องค์กรหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
    กลุ่มที่ 1  ผู้พพิากษาศาลยุติธรรม 
    กลุ่มที่ 2   พนักงานอัยการ ส านกังานอยัการสูงสุด  
    กลุ่มที่ 3   พนักงานสอบสวน ส านักงานต ารวจแห่งช    
    กลุ่มที่ 4   ทนายความ สภาทนายความ      

กลุ่มที่ 5   พนักงาน คุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 
    กลุ่มท่ี 6  อาจารยคณะนิติศาสตร์  

แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  
 1 .ทฤษฎีกระบวนการยุติธรรมอย่างไม่

เป็นทางการ Informal Justice เป็น
วิ ธีการที่ เหมาะสมในการตอบโต้กับ
อาชญากรรมมีอิทธิพลอย่างมากต่อทฤษฎี
เรื่องกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
ถือเป็นต้นแบบของกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์แบบหนึ่ง 
 2. ทฤษฎีรูปแบบของกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ Pattern of 
Restorative Justiceเป็นหลักการที่
ตรงกันข้ามกับหลักการของกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงแก้แค้นตอบแทน เนื่องจาก
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ได้
เน้นถึงประโยชน์ที่ผู้เสียหายจะได้รับ และ
ให้โอกาสผู้กระท าผิดที่จะแสดงความ
รับผิดชอบด้วยการท าความดีชดใช้ให้แก่
ผู้เสียหาย โดยเชื่อว่าวิธีการนี้จะกระตุ้น
จิตส านึกของผู้กระท าผิดย่ิงกว่าการรับ
โทษจากศาล 
3  .ท ฤ ษ ฎี มุ ม ม อ ง ท า ง สั ง ค ม ข อ ง
กระบวนการยุ ติธรรมเชิ งสมานฉันท์
Social Dimension of Restorative 
Justiceเป็นรูปแบบหนึ่งของการควบคุม
โดยชุมชนที่ให้ชุมชนต าหนิการกระท า
ความผิดในกระบวนการที่จัดข้ึนอย่างไม่
เป็นทางการนัก อันจะท าใ ห้บุคคลที่
เกี่ยวข้องรู้สึกว่าได้มีการลงโทษผู้กระท า
ความผิดแล้วให้ผู้ที่มีส่วนร่วมให้อภัยและ
ยอมรรับผู้กระท าความผิดกลับคืนสู่ชุมชน 
 
 

 
ประเด็นปัญหา ปัญหาข้อเท็จจริง 
1. การสร้างความสัมพันธ์เชิงสมานฉันท์
ในคดีอาญาเป็นการใช้ ดุล พินิ จของ
พนักงานเ จ้าหน้าที่  ขาดองค์กรและ
หน่วยงานที่จะคอยถ่วงดุลและคาน
อ านาจการสั่งให้ใช้วิธีการเชิงสมานฉันท์
แท น ก า ร ฟ้ อ ง ค ดี อ าญ า  ส่ ง ผ ล ต่ อ
เสถียรภาพของกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาที่อาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมได้ 
 2. การใช้วิธีการเชิงสมานฉันท์แทนการ
ฟ้องคดีอาญา เป็นกระบวนการเบี่ยงเบน
คดี Diversion   ที่ใช้อ านาจบริหาร แต่
ก า ร แ ต่ เ พี ย ง ฝ่ า ย เ ดี ย ว  ไ ม่ มี
คณะกรรมการมาตรวสอบและควบคุม
การใช้มาตรการดังกล่าวให้เป็นไปโดย
ชอบด้วยกฎหมาย 
ปัญหาข้อกฎหมาย 
1  ร่างพระราชบัญญัติ มาตรการแทนการ
ฟ้องคดีอาญา พ  .ศ  .... . มาตรา 44   “เมื่อ
อัยการสูงสุดได้รับค าสั่งชะลอการฟ้อง
ของพนักงานอัยการเป็นไปตามมาตรา 

41  และการชะลอฟ้องเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ต้องหา ผู้เสียหาย และสังคมให้อัยการ

สูงสุดมีค าสั่งเห็นชอบและแจ้งให้พนังาน
อัยการทราบโดยไม่ชักช้า ”  

2. มาตรา ๔๖  “ ให้อัยการสูงสุดสั่งไม่
เ ห็นชอบส่งเรื่องกลับไปยังพนักงาน

อัยการ ”  
 
 
 
 
 

 

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง กฎหมายไทย 
     1  .รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 
     2  .ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 
     3.  ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการ
ฟ้องคดีอาญา พ .ศ .....  
 
กฎหมายต่างประเทศ 
1 .The Role of the Public Prosecutor 
with Treatment of Suspects Involving 
Suspended Prosecution Disposition in 
Accordance with the Crime 
Investigation Policy of Police in Japan 
2.The Rule of Compulsory Prosecution 
and the Scope of Prosecutorial 
Discretion in Germany 
3 . Constitution of South Korea October 
29, 1987 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การสร้างความสัมพันธ์เชงิสมานฉันท์ในคดีอาญา 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการศึกษาจากเอกสารของไทยและ

ของต่างประเทศและการศึกษาภาคสนามดังนี้ 
1.1 ศึกษาข้อมูลโดยวิจัยเอกสาร (Documentary Research) กล่าวคือ การค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล

จากหนังสือ บทความทางวิชการ ทฤษฎีวรรณกรรม รายงานการวิจัย และตลอดจนศึกษาบทบัญญัติของกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดย
การวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ ตลอดจนศึกษาถึงมาตราการทางกฎหมายในการสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงสมานฉันท์ในคดีอาญา เพื่อน ามาวิเคราะห์เชิงคุณภาพจากข้อมูลดังกล่าว 

1.2 การศึกษาคร้ังนี้ได้ท าการศึกษาวิจัยภาคสนาม (Field  Research)  โดยวิธีการสัมภาษณ์มาตราการ
ทางกฎหมายในการสร้างความสัมพันธ์เชิงสมานฉันท์ในคดีอาญา โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการภาคสนามจากกลุ่ม
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในประเทศ ในการส ารวจและสัมภาษณ์ทัศนคติของกลุ่มตุ ลาการศาลยุติธรรม กลุ่ม
พนักงานอัยการส านักงานอัยการสูงสุด กลุ่มพนักงานสอบสวน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กลุ่มทนายความ สภา
ทนายความ กลุ่มพนักงานราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม และกลุ่มอาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ 
 
ผลการวิจัย 
     ผลการวิจัยคือ ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... ควรมีการเพิ่มหน่วยงานอื่น
นอกจากที่มีอยู่เดิม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องหา จ าเลย หรือผู้เสียหายได้ใช้สิทธิในการอุทธรณ์ค าสั่งของพนักงาน
อัยการ เพื่อให้เกิดความชอบธรรมของการออกค าสั่ง และก่อให้เกิดเสถียรภาพในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
 
อภิปรายผล 

1. ควรเพิ่มหน่วยงานเข้ามาร่วมตรวจสอบการออกค าสั่งให้ใช้วิธีการสร้างความสัมพันธ์เชิงสมานฉันท์แทน
การฟ้องคดีอาญาของพนักงานอัยการ เพื่อให้เกิดความชอบธรรมในการออกค าสั่ง 

2. ควรจัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างความสัมพันธ์เชิงสมานฉันท์ 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่เหล่านั้นเกิดความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการสร้างความสัมพันธ์เชิงสมานฉันท์ในคดีอาญา ที่ไม่
เหมือนการด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรมตามปกติ 
 3. ควรจัดให้มีโครงการส่งเสริมและให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกระบวรการสร้างความยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ เพื่อให้ประชาชนเกิกความรู้ความเข้าในสิทธิและหน้าที่เมื่อตนต้องใช้กระบวนการดังกล่าวที่ไม่เหนือการ
ด าเนินการตามกระบวรการยุติธรรมทางอาญาแบบปกติ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ต้องแก้ไขร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... มาตรา 44 จากเดิมที่บัญญัติว่า 
“เมื่ออัยการสูงสุดได้รับค าสั่งชะลอการฟ้องจากพนักงานอัยการเป็นไปตามมาตรา 41 และการชะลอฟ้องเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ต้องหา ผู้เสียหาย และสังคมให้อัยการสูงสุดมีค าสั่งเห็นชอบและแจ้งให้พนักงานอัยการทราบโดย    
ไม่ชักช้า”  
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ให้เพิ่มเติมความดังต่อไปนี้ไว้เป็น วรรคสองของมาตราดังกล่าวด้วย 
“ผู้ต้องหา ผู้ เสียหาย มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่ งตามวรคหนึ่ งไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์                

อันประกอบด้วย 
(1) ประธานศาลฏีกา 
(2) อัยการสูงสุด 

ให้ค าสั่งของคณะกรรมการพิจารณาอุทธร์เป็นที่สุด” 
2. ต้องแก่ไขร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... มาตรา 46 จาก 
เดิมที่บัญญัติว่า “ ในกรณีที่อัยการสูงสุดเห็นว่าการชะลอการฟ้องไม่เป็นไปตามมาตรา 41 หรือการชะลอ

การฟ้องนั้นไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องหา ผู้เสียหาย หรือสังคม ให้อัยการสูงสุดมีค าสั่งไม่เห็นชอบและส่งเรื่องกลับไป
ยังพนักงานอัยการเพื่อให้มีค าสั่งไม่ชะลอการฟ้องและด าเนินคดีต่อไปให้ค าสั่งไม่ชะลอการฟ้องนั้นเป็นที่สุด และให้
พนักงานอัยการมีหนังสือแจ้งค าสั่งดังกล่าวไปยังผู้ต้องหาและผู้เสียหายทราบภายในเจ็ดวัน” 
ให้เพิ่มเติมความดังต่อไปนี้ไว้เป็น วรรคสองของมาตราดังกล่าวด้วย 

“ผู้ต้องหา ผู้เสียหาย มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งตามวรคหนึ่งไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ อัน
ประกอบด้วย 

(1) ประธานศาลฏีกา 
(2) อัยการสูงสุด 

ให้ค าสั่งของคณะกรรมการพิจารณาอุทธร์เป็นที่สุด” 
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ความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่สูญเสียไปเพราะอาชญากรรมหรือการกระท าความผิด โดยให้ผู้เสียหายได้บอกเล่าถึง
ความรู้สึก และความเสียหายที่ได้รับ และได้รับการชดใช้เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งความเสียหายทางกาย  
จิตใจ อารมณ์ ฯลฯ ให้ผู้กระท าผิดได้แสดงความรับผิดชอบต่อการกระท าของตน โดยการชดใช้เยียวยา ความ
เสียหายนั้นๆ ให้แก่ผู้เสียหายโดยตรง (จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย , 2547 , ออนไลน์) 
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การชะลอฟ้อง (Deferred Prosecution) หมายถึง การที่พนักงานอัยการพิจารณาส านวนการสอบสวน
แล้วเห็นควรสั่งฟ้องคดี แต่มีเหตุที่จะไม่ออกค าสั่งฟ้อง โดยอาจก าหนดเงื่อนไขการคุมความประพฤติหรือเงื่อนไขอื่น
ให้ผู้ต้องหาปฏิบัติเพื่อระงับคดีอาญา (ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... ) 

การไกล่เกลี่ยคดีอาญา (Mediation of Criminal Case) หมายถึง การจัดให้คู่กรณีในคดีอาญามีโอกาส
เจรจาตกลงเยียวยาความเสียหายเพื่อระงับคดีอาญา (ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... ) 

ผู้ไกล่เกลี่ย (Mediator) หมายถึง ผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้ไกล่เกลี่ย (ร่างพระราชบัญญัติ
มาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... ) 

คู่กรณี (Parties) หมายถึง ศาลชั้นต้นที่มีเขตอ านาจพิจารณาพิพากษาคดี(ร่างพระราชบัญญัติมาตรการ
แทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... ) 
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