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เจ้าของ :  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
วัตถุประสงค์ : 

1. เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่มีคุณภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ 
และนักวิจัยที่ต้องการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการท้ังภายในและภายนอก 

2. เป็นสื่อกลางในการน าเสนอความก้าวหน้าทางการวิจัยของนิสิต อาจารย์ นักวิจัย ตลอดจน
ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการภายนอกได้สร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานวิชาการ 

3. เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้า     
และน าไปสู่การเพ่ิมพูนต าแหน่งทางวิชาการ 
 
ขอบเขตของวารสาร 

1. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มุ่งเน้นเป็นสื่อกลางในการสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่
บทความวิชาการและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ ในสาขาต่างๆ เช่น 
เศรษฐศาสตร์ / บริหารธุรกิจและการจัดการ รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์  นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 
ประชากรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ภาษาศาสตร์ สหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาตร์           
และสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

2. เนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของบทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่ส่งมาขอตีพิมพ์จะต้อง
ไม่อยู่ในระหว่างการ ขอตีพิมพ์หรือเคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อนในวารสารอื่นๆทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

3. การส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยนั้น สามารถส่งโดยตรงไปที่กองบรรณาธิการวารสารผ่าน
ระบบ online Submission ที่เว็ปไซต์ บทความทั้ง 2 ประเภท ซึ่งบทความที่ส่งมานั้นจะถูกส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ      
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ท าการประเมินแบบ Double-Blinded Review ก่อนที่จะพิจารณาจัดพิมพ์ในขั้น
ต่อไป 

4. การรับบทความของวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะเป็นบทความ     
ที่มุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้ แนวคิด ทฤษฏีใหม่ๆ ช่วยขยายองค์ความรู้ในแง่มุมต่างๆเพ่ือให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจ       
และน าไปประยุกต์ใช้ในวงวิชาการท่ีกว้าง และมีประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม 
 
ที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บรรณาธิการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา  ตันเปาว์   มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
ผู้ช่วยบรรณาธิการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล    มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
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กองบรรณาธิการ  
ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  เกตุวงศ์    มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ โรจนแสง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะนี   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา พวงดาวเรือง  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี รามนัฎ   มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พูนฤดี สุวรรณพันธุ์  มหาวิทยาลัยเซนจอนห์น 
ดร.วิลาสิน ี   ยนต์วิกัย  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ดร.รวงทอง   ถาพันธุ์   มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
ดร.กิตติกร   ดาวพิเศษ  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 
คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ  (PEER REVIEW COMMITTEE) 
ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน  ดอกไธสง  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุเทพ เชาวลิต   สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

และการจัดการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มุสิกานนท์  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ธนาธารชูโชติ  มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
รองศาสตราจารย์ ธนโรจน ์ หล่อธนะไพศาล  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต   มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์  จันทะโมลี  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
รองศาสตราจารย์ ดวงเดือน เทศวานิช  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
รองศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศรี ฉิรินัง   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรุดา   สมพอง   มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเศษ ชัยดิเรก   มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ กิตตินรรัตน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชยั บัญชาพัฒนาศักดา มหาวิทยาลัยชินวัตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา สินเธาว ์  มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ ์ สุขสม   มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์  มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิราสริิริ์ วสีวีรสิว ์  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
หม่อมหลวง ดร.สรสิร ิ  วรวรรณ ณ อยุธยา สถาบันปัญญาภิวัฒน์ 
พลตรี ดร.สิทธิเดช  วงศ์ปรัชญา  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
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ดร.รัชฎา   ฤาแรง   มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
ดร.วัลลภา   ศรีทองพิมพ์  มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 
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ก าหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ : วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พิมพ์เผยแพร่ 3 ฉบับต่อปี  
ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม-เมษายน ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับท่ี 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 
 

บทความทุกเรื่องที่ตีพิมพ์ได้จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 2 ท่าน 
ทัศนะและข้อคิดเห็นของบทความในวารสารฉบบัน้ีเป็นของผู้เขยีนแต่ละท่าน ไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของบรรณาธิการ 
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บทบรรณาธิการ 

 
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับนี้ เป็นฉบับประจําปีที่ 4  

ฉบับที่ 2 ประจําปี 2561 เนื้อหาประกอบด้วยบทความวิจัยจํานวน 13 เรื่อง 1)  ผลสัมฤทธิ์ในการแสวงหา
พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ในบริบทการทํางานของพนักงานสอบสวน 2) การจัดการทรัพยากรมนุษย์และ
สวัสดิการภายหลังการเปลี่ยนสถานะ เป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 3)  การบริหาร
จัดการตลาดน้ําย้อนยุค: ตลาดน้ําขวัญ-เรียม  4) การพัฒนาชุดการสอน เรื่องการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่น
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 5) การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษาเอกชนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตภาคตะวันออก 6) การ
วิเคราะห์อัตถภาคในบทคัดย่อของบทความวิจัยซึ่งเขียน โดยชาวเอเชียและไม่ใช่ชาวเอเชีย 7) กลไกทาง
กฎหมายในการควบคุมพื้นที่การผลิตกระแสไฟฟ้าจากโซลาร์ฟาร์ม 8) แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เกี่ยวกับธุรกิจโลจิสติกส์ กรณีศึกษา จังหวัดหนองคาย 9) การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพและสมรรถนะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10) แนวทางการจัดส่วนประสมการตลาดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน
ประเทศไทย 11) คุณค่าผลิตภัณฑ์ คุณค่าการบริการ คุณค่าบุคลากร และคุณค่าภาพลักษณ์ ที่มีผลต่อความ
พึงพอใจในการเลือกซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 12) Paradigm Shift in Public Administration 
13) การจัดการความรู้ในองค์กรของเรือนจํากลางนครพนม และบทความวิชาการจํานวน 5 เรื่อง  ได้แก่ 1) 
Efficiency Airlines Management Strategy Method of Aviation Business Success: case study: - 
Aircraft Acceptance Test Team 2) ความรับผิดฐานพาอาวุธปืนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๗๑ 
3) การใช้ e-Learning โดย LMS (Learning Management System) ประเภทซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ 
(Open Source Software) : เทียบเคียงแนวปฏิบัติการดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบ
การศึกษาทางไกล 4) Multi-Disciplinary Review of Literature on Gender Stereotypes in Politics 
and Media Discourse 5) กระบวนการจัดการความรู้ของรัฐสภาไทย และผู้สนใจทั่วไปที่จะสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ตามบริบท 

กองบรรณาธิการวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่า วารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้อ่านทุกท่าน และขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ร่วมให้
ข้อคิดและพัฒนาบทความจนเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อเผยแพร่ รวมทั้งขอขอบคุณทุกท่านที่ส่งบทความวิชาการ
และบทความวิจัยมาเพื่อลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฉบับนี้  
 
 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา  ตันเปาว ์
             บรรณาธิการ 
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ผลสัมฤทธิ์ในการแสวงหาพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร 
ในบริบทการทํางานของพนักงานสอบสวน 

The Achievement in Forensic Evidence for Traffic Accident 
Investigation in the Work Context of Thai Police. 

 

โกสินทร หินเธาว1 ศุภชัย ศุภลักษณนารี2 
 

บทคัดยอ 
 งานวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการแสวงหาพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร
ในคดีจราจรในบริบทการทํางานของพนักงานสอบสวนใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเปนวิธีการหลักในการ
ตอบคําถามวิจัยน้ีโดยการรวบรวมความรูจากพ้ืนที่วิจัยในเขตรับผิดชอบของตํารวจภูธรภาค 1 ผูใหขอมูล
หลักคือพนักงานสอบสวนในสังกัดตํารวจภูธรภาค 1 ที่มีประสบการณ  ในการทําคดีจราจรท่ีมีคนตายจํานวน 
60 คน และเจาหนาที่นักวิทยาศาสตรพิสูจนหลักฐานจํานวน 7 คน ใชเทคนิคการเก็บขอมูลดวยวิธีการ
สนทนากลุม การสัมภาษณเชิงลึกและการศึกษา คนควาเอกสารสํานวนคดีจราจรจํานวน 400 สํานวน ใช
วิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหาผลการวิจัย พบวาผลสัมฤทธิ์ในการแสวงหาพยานหลักฐานทางนิติ
วิทยาศาสตรคดีจราจรของพนักงานสอบสวนอยูในระดับปานกลางคอนไปทางระดับต่ําเนื่องมาจากขาดปจจัย
สนับสนุนและไมไดรับการฝกอบรมพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่องในบริบทของการสืบสวนคดีจราจร 
 

คําสําคัญ : ผลสัมฤทธ์ิ, พนักงานสอบสวน, พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร, คดีจราจร 
 

Abstract 

The purpose of this study was to examines the achievement in forensic 
evidence for traffic accident investigation in the work context of Thai Police.This 
study employed data collection methods including focus group discussion, in-depth 
interviews and documentary research. Focus group and interview data were obtained 
from a total of 67 key informants, consisting of 60 police investigators and 7 forensic 
scientists in the Provincial Police Region 1 Headquarters. The documentary research 
derived from the analysis of 400 road crash investigation cases. Content analysis was 
adopted for data interpretation.Research findings a low rate of achievement in road 
accident investigation which indeed needs to concern about risky driving behavior, 
vehicles, road and environmental factors.This research puts forward the need to 
change the police’s work context by law rectification , work support, and road crash 
investigation training in terms of professionalism. This is the way to deliver justice and 
reduce the rate of road accidents, fatality and injuries. 

                                                
1 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรนิติวิทยาศาสตรและงานยุตธิรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร 
2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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บทนํา 

เมื่อป พ.ศ. 2553 ที่ประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติไดมีมติที่ 64/255 ใหประเทศ
สมาชิกดําเนินการ ลดอัตราการตายของประชากรจากอุบัติเหตุทางถนน (อบถ.)ในแตละประเทศลงให
ไดครึ่งหนึ่งภายในระยะเวลา 10 ปนับแตป พ.ศ. 2554 – 2563 (ค.ศ.2011 - 2020) และประกาศให
เปนทศวรรษแหงการดําเนินการเพ่ือความ ปลอดภัยทางถนนเพ่ือเปนการตอบสนองตอปญหา อบถ.ที่
เพ่ิมมากข้ึนและทําใหประชากรโลกตายเปนจํานวนมาก ประมาณ 5 ลานคนในรอบทศวรรษ อีกทั้งยัง
ไดเรียกรองใหมีการกํากับติดตามความกาวหนาของการดําเนินการ  ในแตละประเทศสมาชิกอยาง
สม่ําเสมอเพ่ือใหสามารถบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวในแผนดําเนินการดวย (WHO, 2015) ประเทศ
ไทยเปนประเทศหน่ึงที่มีภาวะวิกฤตในเร่ืองความปลอดภัยของการจราจรบนทองถนนดังจะเห็นไดจาก
สถิติ อบถ.ทั่วประเทศของสํานักงานตํารวจแหงชาตินับแตป พ.ศ.2554 – 2558 ตลอดระยะเวลา 5 ป
ที่ผานมา ประเทศไทยยังไมประสบความสําเร็จในการลดปญหาอุบัติเหตุทางถนนและอัตราการตาย
จากอุบัติเหตุทางถนน อยางไดผลชัดเจนมากนัก(ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง, สถิติคดีจราจร,เขาถึงเมื่อ
วันที่ 19ตุลาคม 2559, (เขาถึงไดจาก http://pitc.police.go.th/2014/) ผูวิจัยมีแนวความคิดในการวิจัยโดย
ตองการศึกษาข้ันตอนการสอบสวนคดีจราจรของตํารวจในประเด็นที่เกี่ยวของกับการไดมาซึ่งขอมูลที่
จําเปนของปจจัยสาเหตุของการเกิด อบถ.4 องคประกอบอันไดแก พฤติกรรมการขับขี่ สภาพรถ 
สภาพถนน และสภาพแวดลอมโดยมีความคาดหวังวาการมีขอมูลเกยวกับปจจัยสาเหตุที่ชัดเจน
เฉพาะเจาะจงในระดับพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของแตละสถานีตํารวจนั้นจะทําใหสามารถใชขอมู ล
ดังกลาวในการคิดวางแผนแกไขและปองกันไดตรงสาเหตุอันจะสงผลสําเร็จตามเปาหมายสําคัญ  คือ
การลดอัตราคนบาดเจ็บและตายรวมทั้งความเสียหายทางทรัพยสินจากอุบัติเหตุทางถนนลงใหไดมาก
ที่สุดอยางมีประสิทธิภาพแทจริงมากกวาการดําเนินการโดยปราศจากขอมูลเชิงสาเหตุที่ ถูกตอง 
แมนยํา ชัดเจน 
 ในบริบทของการทํางานของพนักงานสอบสวนในคดีจราจรนั้นพยานหลักฐานทางนิติ
วิทยาศาสตรในคดีจราจร มีบทบาทสําคัญที่สุดและมีผลตอการสอบสวนที่ถูกตองแมนยําแทจริง
มากกวาพยานบุคคล เพราะบุคคลท่ีเปนพยาน มักมีผลประโยชนรวมหรือมีอคติเกี่ยวของกับผูขับขี่รถ
ฝายใดฝายหน่ึงของรถคูกรณีในคดีจราจรเสมอ หรืออีกกรณี หนึ่งคือพยานที่อยูในรถท่ีเกิดเหตุมัก
ไดรับบาดเจ็บหรือตายจากอุบัติเหตุทางถนนทําใหไมสามารถใหปากคําท่ีเปน 
ประโยชนแกคดีในฐานะที่เปนพยานได  

ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการแสวงหาพยานหลักฐานทางนิติ
วิทยาศาสตรคดีจราจรในบริบทการทํางานของพนักงานสอบสวนโดยคาดหวังวาองคความรูที่เกิดขึ้น
จากงานวิจัยชิ้นนี้นาจะเปน 
ประโยชนตอการพัฒนางานสอบสวนคดีจราจรอันจะนําไปสูการอํานวยความยุติธรรมท่ีมากขึ้นและท่ี
สําคัญคือ เพ่ิมประสทิธิภาพในการลดสถิติอุบัติเหตุทางถนน ลดจํานวนคนบาดเจ็บ - คนตาย และลด
จํานวนความเสียหาย ทางทรัพยสินจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศในทายท่ีสุด 
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วัตถุประสงค 
 เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการแสวงหาพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรคดีจราจรในบริบท
การทํางานของพนักงานสอบสวน 
  
ระเบียบวิธีวิจัย 
 ผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเปนวิธีการสําคัญในการคนหาองคความรูเกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ในการแสวงหาพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรคดีจราจรในบริบทการทํางานของ
พนักงานสอบสวนโดยมีหลักการท่ีสําคัญดังนี้   
 1. พื้นท่ีวิจัย และผูใหขอมูลหลัก 
 พ้ืนที่ในความรับผิดชอบของตํารวจภูธรภาค 1 ประกอบไปดวย 8 จังหวัด คือ สมุทรปราการ 
นนทบุรี อยุธยา สระบุรี สิงหบุรี อางทอง ลพบุรี และชัยนาท 
 ผูใหขอมูลหลักคือ พนักงานสอบสวนซึ่งทําการคัดเลือกโดยพิจารณาจาก คุณสมบัติดานการมี
ความรูความสามารถและประสบการณในคดีจราจรในแตละตํารวจภูธรจังหวัดในสังกัดตํารวจภูธรภาค 
1 และใชเทคนิค snow ball จากพนักงานสอบสวนท่ีมีชื่อเสียงและไดรับการยอมรับจากประชาคม
พนักงานสอบสวน ตํารวจภูธรภาค 1 
 2. ระยะเวลา 
 ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 
 3. วิธีการ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.1. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับขั้นตอน ดังนี้ 
 3.1.1พิจารณาประเมินผลสัมฤทธิ์ในการแสวงหาพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรคดี
จราจรจากสํานวนการสอบสวนคดีจราจรที่มีคนตายของของพนักงานสอบสวนจํานวนท้ังสิ้น 400 
ฉบับโดยผูวิจัยเปนผูตรวจประเมินตาม หลักเกณฑที่กําหนดไว ดังนี้ 
 1) ประเมินจากเอกสาร 3 ประเภทคือ บันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุ บันทึกคําใหการ
พยานผูกลาวหา (พนักงานสอบสวน) และรายงานการสอบสวน 
 2) พิจารณาใหคะแนนจากความครบถวนของการลงขอมูลจากการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุเพ่ือ
แสวงหาพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรที่ครบถวนทั้ง 4 ปจจัยสาเหตุที่เสี่ยงอันตรายไดแก 1) 
สภาพและพฤติกรรมคนขับขี่ 2) สภาพรถ 3) สภาพถนน และ 4) สภาพแวดลอมโดยกําหนดใหการ
ตรวจสถานที่เกิดเหตุของพนักงานสอบสวนที่ครบถวนทุกปจจัยสาเหตุของ อบถ.ซึ่งปรากฏหลักฐานใน
เอกสารแตละประเภทมีคาคะแนนเต็มเทากับ 4 คะแนน หากขาดหลักฐานการแสวงหาปจจัยสาเหตุใด      
ไมวาจะมีปจจัยสาเหตุจริงครบถวนหรือไมก็ตาม ก็จะไมมีคาคะแนนใหเพราะพนักงานสอบสวน
สามารถระบุผลการแสวงหาพยานหลักฐานในปจจัยสาเหตุที่ไมมีวา “ไมพบ”ไดอยูแลว 
 ดังนั้น เอกสาร 3 ประเภทในสํานวนการสอบสวนคดีจราจรแตละสํานวนจึงมีคาคะแนนเต็ม
เทากับ 12 คะแนน และมีคะแนนตํ่าสุดเทากับ 0 คะแนน 
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 3.1.2 การสัมภาษณแบบเจาะลึก (in – depth interview) ผูใหขอมูลหลักจํานวนท้ังสิ้น 34 คน 
ประกอบดวย 
 1) พนักงานสอบสวน ตําแหนงผูกํากับการฝายสอบสวน จํานวนทั้งสิ้น 3 คน 
 2) พนักงานสอบสวน ตําแหนงรองผูกํากับการฝายสอบสวน จํานวนทั้งสิ้น 9 คน 
 3) พนักงานสอบสวน ตําแหนงรองสารวัตร และสารวัตร จํานวนทั้งสิ้น 18 คน 
 4) เจาหนาที่นักวิทยาศาสตร ศูนยพิสูจนหลักฐาน จํานวน 4 คน 
 3.1.3 การสนทนากลุม (focus group discussion) ผูใหขอมูลหลักจํานวน 7 กลุม ไดแก  
 พนักงานสอบสวน จํานวนท้ังสิ้น 30 คน ประกอบดวย กลุมรองผูกํากับการจํานวน 3 กลุม 
กลุมละ 7 คน กลุมสารวัตร จํานวน 2 กลุม กลุมละ 3 คน กลุมรองสารวัตร จํานวน 1 กลุม กลุมละ 3 
คน กลุมเจาหนาที่นักวิทยาศาสตรพิสูจนหลักฐาน จํานวน 1 กลุม กลุมละ 3 คน 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในสวนนี้ประกอบดวยแนวคําถามเพ่ือใชในการ
สัมภาษณแบบมีโครงสราง ดังนี้ 
 1) ขอมูลดานประชากรไดแก หนวยงานท่ีปฏิบัติงาน อายุการทํางานในตําแหนงพนักงาน
สอบสวน ประสบการณงานสอบสวนคดีจราจรท่ีมีคนตาย สถาบันการศึกษาที่สําเร็จการศึกษาขั้น
สูงสุด และ วุฒิการศึกษา ชั้นสูงสุด 
 2) กระบวนการและข้ันตอนในการแสวงหาพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรคดีจราจร 
 3) แหลงความรูที่ไดมาจากการแสวงหาและแลกเปล่ียนความรู ความคิดเห็นเพ่ือใชในการ
ทํางาน สอบสวนคดีจราจรท่ีมีคนตาย 
 4) ประสบการณ การรับรู และความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการสนับสนุนปจจัยดานตางๆในการ
ทํางานสอบสวน คดีจราจรจากหนวยงานตางๆ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบตางๆท่ีเกี่ยวของ 
 5) กระบวนการ และขั้นตอนในการทําสํานวนคดีจราจร รวมทั้งประสบการณ ปญหา 
อุปสรรค และ ความคิดเห็นตางๆที่เก่ียวของ 
 6) กระบวนการทํางานรวมกันระหวางพนักงานสอบสวนกับตํารวจฝายอ่ืนๆ และผูบังคับ 
บัญชาในประเด็นที่เก่ียวของ กับการสอบสวนคดีจราจร ตลอดจนการแกไขปองกัน อบถ.  
 3.1.4 การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยทําการตรวจสอบคุณภาพและความสมบูรณของขอมูลดวยวิธีตรวจสอบขอมูล         
เชิงเนื้อหาแบบสามเสา (tri angulation) เมื่อผานขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพของขอมูลเรียบรอย
แลวจึงทําการสังเคราะห และวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา (content analysis) ตามประเด็นที่คนพบ
จากขอมูลภาคสนามรวมกับการศึกษาคนควาเอกสารท่ีเกี่ยวของ จากนั้นนําเสนอขอมูลใชวิธีการเรียบ
เรียงขอมูลเพื่อตอบคําถามวิจัยและวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
 
ผลการศึกษา 
 ผูวิจัยจัดแบงผลการวิจัยออกเปน 2 ประเด็นคือ 1. ผลสัมฤทธิ์ในการแสวงหาพยานหลักฐาน 
ทางนิติวิทยาศาสตรคดีจราจร และ 2. บริบทการทํางานของพนักงานสอบสวนในการแสวงหา
พยานหลักฐาน ทางนิติวิทยาศาสตรคดีจราจร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ผลสัมฤทธ์ิในการแสวงหาพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรคดีจราจร 
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 ผลสัมฤทธ์ิในการแสวงหาพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรคดีจราจรของพนักงานสอบสวน
จํานวน 400 สํานวนคดีอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 4.15) เหนือระดับต่ําเพียงเล็กนอย และเมื่อ
พิจารณาในรายดานพบวา 
 1.1 ดานพฤติกรรมเส่ียงอันตรายอยูในระดับปานกลาง(คาเฉลี่ย 1.93)และเมื่อพิจารณา
ความถี่พบวา พนักงานสอบสวนสวนใหญคิดเปนรอยละ 62.25 มีผลสัมฤทธิ์อยูในระดับ 3 คะแนน 
 1.2. ดานสภาพรถท่ีเสี่ยงอันตรายอยูในระดับควรปรับปรุง (คาเฉลี่ย .04) และเมื่อพิจารณา
ความถี่พบวาพนักงานสอบสวนสวนใหญคิดเปนรอยละ 97 มีผลสัมฤทธิ์อยูระดับ 0 คะแนน 
 1.3. ดานสภาพถนนท่ีเส่ียงอันตรายอยูในระดับต่ํา (คาเฉลี่ย 1.10) และเมื่อพิจารณาความถี่
พบวา พนักงานสอบสวนสวนใหญคิดเปนรอยละ 35.5 มีผลสัมฤทธิ์อยูระดับ 0 คะแนน 
 1.4. ดานสภาพแวดลอมที่เสี่ยงอันตรายอยูในระดับต่ํา (คาเฉลี่ย 1.08) และเมื่อพิจารณา
ความถีพ่บวาพนักงานสอบสวนสวนใหญคิดเปนรอยละ 36.5 มีผลสัมฤทธิ์อยูระดับ 0 คะแนน 
 จะเห็นไดวาเม่ือพิจารณาผลสัมฤทธิ์ในการแสวงหาพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรคดี
จราจรในกรอบแนวความคิดการวิเคราะหปจจัยสาเหตุของการเกิดอบถ.ทั้ง 4 องคประกอบจะพบวา
พนักงานสอบสวนมีความจําเปน ตองไดรับการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการทํางานดานการ
แสวงหาพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรคดีจราจรใหมากย่ิงขึ้น 
 ทั้งนี้ผลการศึกษาวิจัยในประเด็นตอไปจะแสดงใหเห็นถึงประเด็นที่จําเปนตองสงเสริม 
สนบัสนุนและพัฒนาในบริบทการทํางานของพนักงานสอบสวนในคดีจราจร 
 2. บริบทการทํางานของพนักงานสอบสวนในการแสวงหาพยานหลักฐานทางนิติ
วิทยาศาสตรคดีจราจร  

2.1 ปจจัยสนับสนุนการทํางานในคดีจราจร 
 พนักงานสอบสวนตองรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเทาที่สามารถจะทําไดตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาน้ันพบวาพนักงานสอบสวนมีอุปสรรคและปญหาอยูอีกในหลาย
ประเด็นในกระบวนการทําสํานวนการสอบสวนจนเสร็จสิ้นกระบวนการเพ่ือที่จะทราบขอเท็จจริงและ
พฤติการณตางๆอันเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพ่ือใหรูตัวผูกระทําผิดในการขับรถประมาท 
หรือสวนของความบริสุทธิ์ของผูตองหาวามีมากหรือนอยอยางไร  นับตั้งแตการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ
อุบัติเหตุทางถนน การสอบสวนคดี การทําสํานวนการสอบสวน และการสรุป ความเห็นทางคดีวาเห็น
ควรส่ังฟอง ไมฟองหรืองดการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในกรณีไมรูตัวผูกระทําผิดซึ่งลวน       
มีผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ ความรวดเร็ว และเปนธรรมในการสอบสวนคดีจราจรของพนักงาน
สอบสวนทั้งส้ิน  
 กรณีการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ อบถ.นั้นเปนขั้นตอนแรกที่พนักงานสอบสวนมีความเห็นวามี
ปญหามากท่ีสุด ซึ่งไดแก 
 1) การขาดแคลนอุปกรณเครื่องมือที่สนับสนุนใหพนักงานสอบสวนใชในการตรวจสถานท่ีเกิด
เหตุและแสวงหาพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรทุกชนิดเทาที่สามารถทําไดโดยมียานพาหนะ
พรอมพนักงานขับรถที่สามารถบรรทุกอุปกรณเครื่องมือในการปฏิบัติงานและการปองกันสถานที่เกิด
เหตุใหปลอดภัยจากการทําลายหรือเสื่อมสภาพของรองรอยพยานหลักฐานและการเกิดอุบัติเหตุซ้ํา
จากการชนของรถคันอื่น 
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 2) การขาดแคลนผูชวยพนักงานสอบสวนท่ีรวมชวยปฏิบัติงานหลายอยางในบริเวณสถานท่ี
เกิดเหตุ ไดแก การติดต้ังเครื่องหมาย หรือสัญญาณไฟจราจรรอบสถานท่ีเกิดเหตุ การวัดระยะหาง
ของถนนและพยานวัตถุที่สําคัญ การถายภาพรองรอยและพยานหลักฐานตางๆในบริเวณสถานท่ีเกิด
เหตุ การเก็บรวบรวมพยานวัตถุเพ่ือเปนพยานหลักฐาน และสงตรวจพิสูจนเปรียบเทียบ การซักถาม
ชื่อและท่ีอยูของพยานบุคคล การเคลื่อนยายสิ่งกีดขวาง ในสถานที่เกิดเหตุออกจากถนน เปนตน 
 3) ความรวมมือสนับสนุนการตรวจสถานที่เกิดเหตุที่สําคัญหรือที่พนักงานสอบสวนรองขอ
ดวยความ จําเปนจากเจาหนาที่กองพิสูจนหลักฐานตํารวจนอย และลาชาเนื่องจากปญหาดานกําลัง
พลของกองพิสูจน หลักฐานตํารวจมีไมเพียงพอกับจํานวนสถานีตํารวจในพ้ืนที่รับผิดชอบ รวมทั้งฝาย
ผูเชี่ยวชาญอ่ืนๆ เชน การจัดไฟสองสวางที่มากพอตอการปฏิบัติงานของทุกฝายในบริเวณสถานท่ีเกิด
เหตุ การตัดถางชิ้นสวนของรถ เพ่ือชวยชีวิตผูบาดเจ็บ การตรวจชันสูตรพลิกศพของแพทยในสถานท่ีเกิดเหตุ 
เปนตน 
 4) ไมมีคําส่ังสํานักงานตํารวจแหงชาติเรื่องการกําหนดอํานาจหนาที่ของตําแหนงในสถานี
ตํารวจ ของงานจราจรท่ีชัดเจนแนนอนในการปฏิบัติงานรวมกันกับพนักงานสอบสวนในการจัดการ
สถานที่เกิดเหตุจราจร ซึ่งแตกตางกับงานปองกันปราบปรามที่ระบุไวอยางชัดแจง เชน ใหหัวหนางาน
จราจรปฏิบัติหนาที่ ดังนี้ 
  4.1) ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปรามในการควบคุมความสงบเรียบรอย 
กรณีมีเหตุพิเศษตางๆ เชน การจัดงานตามประเพณ ีและอ่ืนๆ 
  4.2) ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปรามเพื่อทําการตรวจคนจับกุม เปนตน 
นอกเหนือจากปจจัยสนับสนุนในการทํางานดังกลาวขางตนแลวน้ัน  พนักงานสอบสวนจําเปนตอง
ไดรับการสงเสริม และพัฒนาความรู ความสามารถอยางเปนระบบและตอเนื่องอีกดวยเพ่ือสงเสริมให
ผลสัมฤทธิ์ใน การแสวงหาพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรในคดีจราจรพัฒนามากยิ่งขึ้น  โกสินทร
(2560) ทําการศึกษาวิจัยเรื่องสมรรถนะในการสอบสวนคดีจราจรของตํารวจไทยพบวา ความรูในการ
แสวงหาพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรคดีจราจรของพนักงานสอบสวนโดยทั่วไปอยูในระดับปาน
กลางและต่ําทุกหัวขอของการวัดสมรรถนะในการแสวงหาพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรคดี
จราจร ที่ประกอบดวย 
  1) ความสามารถในการประเมินสถานที่เกิดเหตุและสถานการณเบื้องตนกอนตรวจที่
เกิดเหตุ 
  2) ความสามารถในการวินิจฉัยลักษณะและสาเหตุการชนของรถ 
  3) ความสามารถในการปองกันสถานที่เกิดเหตุเพ่ือใหเจาหนาที่สามารถปฏิบัติงาน
ในบริเวณท่ีเกิดเหตุ ไดอยางปลอดภัย 
  4) ความสามารถในการรักษาสถานที่เกิดเหตุใหอยูในสภาพเดิมมากท่ีสุด 
  5) ความสามารถในการถายภาพเพ่ือแสดงใหเห็นและเขาใจสอดคลองกับแนว
วินิจฉัยเบื้องตน 
  6) ความสามารถในการคัดเลือกและบรรจุพยานวัตถุในพาชนะท่ีเหมาะสมเพ่ือนําสง
ผูเชี่ยวชาญตรวจพิสูจน 
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  ยกเวนหัวขอ 2 ความสามารถในการวินิจฉัยลักษณะและสาเหตุการชนของรถคูกรณี
ที่อยูในระดับดี เพียงหัวขอเดียวแตเมื่อพิจารณาความถี่ของพนักงานสอบสวนสวนใหญที่มีสมรรถนะ
ในการแสวงหาพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรคดีจราจรในหัวขอนี้แลวกลับอยูในระดับปานกลาง
อีกเชนเดิมถึงรอยละ 38.5 
  ความรูในการแสวงหาพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรของพนักงานสอบสวน
เกิดขึ้นจากประสบการณในการทํางานรวมกับผูบังคับบัญชา  รุนพ่ี และ เพ่ือนรวมงาน รวมถึง
การศึกษาคนควาดวยตนเองจากตํารา และแนวคําพิพากษา ฎีกาตางๆ โดยพนักงานสอบสวนให
ความเห็นวา การสงเสริม สนับสนุนการศึกษา อบรมที่เปนทางการ เปนระบบและตอเนื่องมีความ
จําเปนตอการพัฒนาความรูในการแสวงหาพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรคดีจราจรเพ่ือใหการ
ทํางานพนักงานสอบสวนเปนไปอยางมืออาชีพ อํานวยความยุติธรรมและ สามารถเก็บรวบรวมขอมูล 
ไดอยางมีประสิทธิภาพจนนําไปสูการใชประโยชนจากขอมูล อบถ.เพ่ือการแกไขและปองกัน อบถ.  
ลดจํานวนคนตายและคนบาดเจ็บจาก อบถ.ลงไดในที่สุด 
 2.2 ความจําเปนในการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 
 กฎหมายพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ.2522 ระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดีวาดวย
การสอบสวนคดีจราจรและคําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติอ่ืนๆที่เก่ียวของกับการสอบสวนคดีจราจร
ยังมีจุดบกพรองที่ไมชวยสนับสนุนพนักงานสอบสวนในการสอบสวนคดีจราจรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว และยุติธรรมตอทุกฝายที่เก่ียวของในคดีบางสวนที่สําคัญเทาที่ควร รวมตลอดจนกระบวนการ
ลดสถิต ิอบถ.สถิติคนบาดเจ็บ และตายจาก อบถ.ในสวนของงานตํารวจในภาพรวมทั้งประเทศ ซึ่ง
ไดแก  

2.2.1พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 กลาวคือเหตุผลในการประกาศใช
พระราชบัญญัติฉบับนี้ 

พระราชบัญญัติฉบับนี้ประกอบดวย 5 เหตุผล คือ 
 1) การคมนาคม และขนสงทางบกไดเจริญกาวหนาขยายตัวไปทั่วประเทศ และเชื่อมโยงไปยัง
ประเทศใกลเคียง 
 2) จํานวนยานพาหนะในทองถนนและทางหลวงไดทวีจํานวนขึ้นเปนลําดับ 
 3) การเขาเปนภาคีในอนุสัญญาวาดวย การจราจรทางถนนและพิธีสารวาดวยเครื่องหมาย
และสัญญาณ 
 4) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2437 ฉบับเดิมใชมานานมากกวา 40 ปไมเหมาะสม
กับสภาพการ จราจรและจํานวนยานพาหนะท่ีเพ่ิมข้ึนในขณะนั้น 
 5) เพ่ือความปลอดภัยแกชีวิต รางกาย และทรัพยสินของประชาชน 
 ซึ่งเหตุผลเรื่องความปลอดภัยแกชีวิต รางกาย และทรัพยสินของประชาชนจาก อบถ.นั้นไดมี
การบัญญัต ิเปนเนื้อหาในมาตราสวนใหญเกือบทั้งหมดอยูแลว เพ่ือใหการใชรถใชถนนไมเกิดอุบัติเหตุ
และสภาพการจราจร ไมติดขัดซึ่งเปนลักษณะของการปองกัน โดยสันนิษฐานวาคนใชรถใชถนนทุกคน
หรือสวนใหญจะปฏิบัติตามกฎหมายนี้ และมีบทบัญญัติในลักษณะ 19 เรื่องบทกําหนดโทษ สําหรับ
ระวางโทษคนท่ีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย ในมาตราตางๆดวยการปรับเปนเงิน จําคุก และยึด 
สั่งพักใช หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ ฟองเรียกคาเสียหาย และใชวิธีการปกครองตางๆอีกดวย ทั้งนี้ 
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เพ่ือใหคนใชรถใชถนนเกิดความเกรงกลัวไมกลากระทําผิด แตในความ เปนจริงแลว คนใชรถใชถนน
ในประเทศไทยยังมีวินัยจราจรนอยและมีคนฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายนี้อยู เปนจํานวนมากจน
เปนเหตุใหเกดิอุบัติเหตุทางถนน และมีสถิติคนตายในอัตราที่สูงมากติดอันดับตนของประเทศ ทั้งหมด
ในโลกในปจจุบัน ซึ่งเปนระยะเวลานานเกือบ40ปเชนกันที่กฎหมายฉบับนี้ไดมีการแกไขปรับปรุงครั้ง
ใหญ แตก็ยังมีเพียงมาตราเดียวใน 163มาตราของพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่บัญญัติเกี่ยวกับเรื่อง
อุบัติเหตุทางถนน ในลักษณะที ่9 มาตรา 78 ซึ่งกําหนดไวดังนี้ :- 
 ผูใดขับรถหรือควบคุมสัตวในทางซึ่งกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลหรือทรัพยสินของผูอ่ืน
ไมวาจะเปนความผิดของผูขับขี่ หรือผูขี่หรือควบคุมสัตวหรือไมก็ตาม ตองหยุดรถ หรือสัตว และให
ความชวยเหลือตามสมควร และพรอมทั้งแสดงตัวและแจงเหตุตอพนักงานเจาหนาที่ที่ใกลเคียงทันที 
กับตองแจงชื่อตัว ชื่อสกุล และท่ีอยูของตน และหมายเลขทะเบียนรถแกผูไดรับความเสียหายดวย 
 ในกรณีที่ผูขับขี่หรือผูขี่หรือควบคุมสัตวหลบหนีไปหรือไมแสดงตัวตอพนักงานเจาหนาที่  ณ 
สถานที่เกิดเหต ุใหสันนิษฐานวาเปนผูกระทําความผิด และใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดรถคันที่ผู
ขับข่ีหลบหนี หรือไมแสดงตนวาเปนผูขับข่ี จนกวาคดีถึงที่สุดหรือไดตัวผูขับขี่ 
 ถาเจาของหรือผูครอบครองไมแสดงตัวตอพนักงานเจาหนาที่ภายในหกเดือนนับแตวันเกิด
เหตุ ใหถือวารถน้ันเปนทรัพยสินซึ่งไดใชในการกระทําความผิดหรือเกี่ยวกับการกระทําความผิดและ
ใหตกเปนของรัฐ 
 เหตุผลที่แสดงใหเห็นถึงความไมเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณดานความปลอดภัย
แกชีวิต รางกาย และทรัพยสินของประชาชน คือ 
 1) การควบคุมสัตวในทางในปจจุบันมีนอยมาก หรือไมมีเลยในถนนที่ใชสัญจรตามปกติท่ี
ไมใชชนบทหางไกล 
 2) กําหนดใหคนขับขี่แตฝายเดียวปฏิบัติ เมื่อขับรถชนคน หรือทรัพยสินของผูอ่ืนในเรื่องการ
หยุดรถ ใหความชวยเหลือตามสมควร แสดงตัว และแจงเหตุตอตํารวจ ซึ่งปฏิบัติหนาที่ที่ใกลเคียงและ
คูกรณี เปนตน แตไมไดกําหนดบทบาทหนาที่อ่ืนของผูขับขี่และผูโดยสารรถท่ีเกิดอุบัติเหตุทางถนนท่ี
จําเปนเรงดวน หรือใหฝายอื่นรวมดําเนินการเพ่ือสนับสนุนการปองกันเหตุอุบัติเหตุทางถนนน้ีมิใหเปน
สิ่งกีดขวางบนถนนที่อาจเปนสาเหตุทําใหเกิด อบถ.ซ้ําเลย เชน การแสดงเครื่องหมาย หรือสัญญาณ
จราจรใหคนขับรถคันอ่ืนเห็นเพ่ือชะลอความเร็ว หลีกเลี่ยงสถานที่เกิดเหตุหรือเพ่ิมความระมัดระวัง
มากขึ้นในระยะใกลที่เกิดเหตุ รวมทั้งการกําหนดหนาที่ของตํารวจ ใหรีบเขาชวยเหลือคนบาดเจ็บ 
ปองกันสถานท่ีเกิดเหตุใหปลอดภัยและตรวจหาสาเหตุการเกิด อบถ.เพ่ือใชเปน แนวทางปองกันแลว
รีบจัดการจราจรใหคืนสภาพปกติโดยเร็วตอไป เปนตน 
 2.2.2 ระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี วาดวยการสอบสวนคดีจราจร กลาวคือ  
 2.2.2.1 คดีจราจรเปนคดีที่ประมวลระเบียบการตํารวจเก่ียวกับคดีกําหนดใหพนักงาน
สอบสวนทําแผนท่ี สังเขปแสดงสถานท่ีเกิดเหตุประกอบการสอบสวนแนบสํานวนเสมอทุกคดี และ
หากตองการความแนนอนยิ่งขึ้น ในการพิสูจนลักษณะการชน และสาเหตุการชนในคดีตองให
เจาหนาที่วิทยาการตํารวจกองพิสูจนหลักฐาน หรือนิติเวชของโรงพยาบาลเขาชวยเหลือดวยในการ
ตรวจสถานที่เกิดเหตุทุกข้ันตอนการปฏิบัติตาม ลักษณะที่ 18 บทที ่3 ขอ 498, 499 ดังนี้ 
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 ขอ 498 เมื่อมีเหตุเกี่ยวกับความผิดในการขับรถเกิดขึ้น ใหพนักงานสอบสวนรีบไปสืบสวน
สอบสวน ยังสถานที่เกิดเหตุทันที เพ่ือหาพยานหลักฐานและทําแผนที่เกิดเหตุไวประกอบคดีแลว
จัดการเคลื่อนยายรถ ที่ชนกับส่ิงอ่ืนใดอยาใหกีดขวางการจราจร 
 ขอ 499 ใหวัดถนนและทําแผนท่ีสังเขปที่เกิดเหตุ โดยการชี้สถานที่และทางเดินรถของทุก
ฝายที่เกี่ยวของ พรอมดวยพยานผูประสบเหตุ (ถามี) แลวจดบันทึกไว แมตางฝายจะชี้ไมตรงกันก็ให
บันทึกไปตามนั้นไวประกอบ สํานวนการสอบสวน ใหทุกฝายที่เกี่ยวของลงนามรับรองไวในแผนท่ี
สังเขปพรอมดวยพนักงานสอบสวนผูทําแผนที่ สังเขปดวย หากชี้ไมตรงกันผิดกันอยางใด ใหหมายเหตุ
ไวในแผนท่ีใหชัดเจน ในกรณีที่ไมไดตัวผูกระทําผิด ใหผูเสียหายหรือพยานที่รูเห็นลงนามรับรองไวใน
แผนที่สังเขปดวยเชนเดียวกัน 
 การตรวจสถานท่ีเกิดเหตุเพ่ือทําแผนท่ีสังเขปนี้ ใหตรวจดูและวัดโดยละเอียด เชน รถชนกัน
ตรงไหน และรถฝายใดไปหยุดเลยสถานท่ีชน อยูในลักษณะใด หางจากที่ชนกันเทาใด ถากรณีชน
บุคคล ผูถูกชนกระเด็นไปทางทิศใด หางไกลจุดชนแรกเทาใด ฯลฯ เปนตน หรือพบเหตุอ่ืนๆ ซึ่งจะ
เปนประโยชน ตอการพิจารณาคดีก็ใหบันทึกการตรวจ หรือสามารถใสไวในแผนที่สังเขปไดดวยก็ยิ่งดี 
 แตในสภาพอดีตถึงปจจุบัน เจาหนาที่กองพิสูจนหลักฐานและชันสูตรพลิกศพมีจํานวนนอย
มาก กลาวคือ ภายในแตละตํารวจภูธรจังหวัดมีชุดเวรปฏิบัติงานอยูเพียง 1 ชุด ตอสถานีตํารวจภูธร
ภายในตํารวจภูธรจังหวัดจํานวน 10 -25 แหง รวมทั้งยังตองรับผิดชอบรวมตรวจท่ีเกิดเหตุในคดีอาญาตางๆที่
เกิดขึ้นกับพนักงานสอบสวนในทุก ประเภทคดีที่ไมใชคดีจราจรเพียงประเภทเดียวอีกดวย 
 พนักงานสอบสวนท่ีตองไปตรวจท่ีเกิดเหตุเองก็มีปจจัยสนับสนุนไมเพียงพอนับแตพาหนะใน
การเดินทาง ไปสถานที่เกิดเหตุ เจาหนาที่ผูชวยปฏิบัติงาน และอุปกรณเครื่องมือในการตรวจสถานที่
เกิดเหตุรวมท้ังการรวม ตรวจสถานที่เกิดเหตุของเจาหนาที่กองพิสูจนหลักฐาน ในขณะที่พนักงาน
สอบสวนจําเปนจะตองรีบดําเนินการ ตรวจสถานท่ีเกิดเหตุใหเสร็จสิ้นโดยเร็วอยางครบถวนและมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากการจราจรติดขัดจากสิ่งกีดขวาง ในสถานที่เกิดเหตุ และเสี่ยงอันตรายที่จะเกิด 
อบถ.ซ้ําในท่ีเกิดเหตุเดิมดวยนั้น พนักงานสอบสวนไมสามารถ ดําเนินการทุกอยางใหมีประสิทธิภาพดี
ในทุกคดี จึงเปนเหตุใหพนักงานสอบสวนมีสมรรถนะในการแสวงหา พยานหลักฐานทางนิติ
วิทยาศาสตรไมเพียงพอท่ีจะทราบปจจัยสาเหตุการเกิด อบถ.ไดอยางครบถวน และถูกตอง ในการ
วินิจฉัยสัดสวนของปจจัยสาเหตุดานความประมาทของผูขับขี่  สภาพรถ  สภาพถนน  และ
สภาพแวดลอม ที่มีผลตอการเกิด อบถ.เพ่ือใหศาลพิจารณาลงโทษผูกระทําผิดไดอยางยุติธรรมตอทุก
ฝายที่เก่ียวของได 
 2.2.2.2 ระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดีกําหนดใหพนักงานสอบสวนรีบเดินทางไปตรวจ
สถานท่ีเกิดเหตุ และสอบสวนคดีจราจรที่เกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีตํารวจซึ่งเปนทาง
สาธารณะท่ีประชาชนใชใน การจราจรทั่วประเทศ ซึ่งทําใหพนักงานสอบสวนทราบพฤติการณหรือ
ลักษณะการเกิด อบถ. ปจจัยสาเหตุ และขอมูลของรถ คนขับขี่หรือคนโดยสาร ของรถที่เกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนมากที่สุดโดยบันทึกอยูในสํานวน การสอบสวนคดีจราจร ที่จะตองสงใหพนักงานอัยการ
ดําเนินการตอไปตามกระบวนการยุติธรรม แตไมมีระเบียบ หรือคําสั่งใดท่ีใหพนักงานสอบสวนจะตอง
สงขอมูลรายละเอียดของอุบัติเหตุทางถนนในคดีจราจรใหฝายจราจรเพ่ือนําไปพิจารณาใชประโยชน
ในการแกไขและปองกันอุบัติเหตุทางถนนและลดสถิติคนบาดเจ็บและตายจากอุบัติเหตุ ทางถนนตาม
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หนาที่และความรับผิดชอบแตอยางใด โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องปจจัยสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
ทีเ่ปนขอมูลอันสําคัญยิ่งในการใชประโยชนเพื่อวางแผนการแกไขและปองกันอุบัติเหตุทางถนนท่ีนาจะ
ไดผลมากท่ีสุด 
 2.2.3 คําส่ังสํานักงานตํารวจแหงชาติที่ 537 / 2555 เรื่อง การกําหนดอํานาจหนาที่ของ
ตําแหนงในสถานี ตํารวจ กลาวคือ 
 2.2.3.1 ภายในสถานีตํารวจกําหนดใหมีการแบงงานงานออกเปน 5 งาน ไดแก งาน
อํานวยการ งานปองกันปราบปราม งานจราจร งานสืบสวนและงานสอบสวน ซึ่งมีขาราชการตํารวจ
เฉพาะทางปฏิบัติงาน ในตําแหนงระดับตางๆโดยมีการเรียกชื่อตําแหนงตรงตามชื่อของงาน  เชน 
สารวัตรปองกันปราบปราม สารวัตรจราจร สารวัตรสืบสวน เปนตน เพ่ือเปนการแบงลักษณะงานใน
สถานีตํารวจใหขาราชการตํารวจผูปฏิบัติงานตามชื่อตําแหนง ดังกลาวโดยมีอํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบที่แตกตางกันไปอยางครอบคลุมครบถวนในการรักษาความสงบ เรียบรอยในสังคมของตํารวจ  
 แตปรากฏวาในเขตพ้ืนที่เกือบทั้งประเทศท่ีไมนับรวมกรุงเทพมหานครและอําเภอเมืองหรือ
อําเภอใหญที่สําคัญของทุกจังหวัด สํานักงานตํารวจแหงชาติยังไมไดกําหนดอํานาจหนาที่ของตําแหนง
สารวัตรจราจรในสถานีตํารวจ แตกําหนดโอนฝากใหเปนอํานาจหนาที่ที่เพ่ิมขึ้นแกสารวัตรปองกัน
ปราบปรามแทน ดวยการพิจารณาเหตุผล ความจําเปนเรื่องปญหาการจราจรติดขัดบนถนนในเขต
พ้ืนที่เมืองหรือชุมชนหนาแนนเปนหลักเพียงประเด็นเดียว ซึ่งผูวิจัยพบวาหนาที่และความรับผิดชอบ
หลักสําคัญของงานจราจรในสถานีตํารวจคือ การอํานวยความสะดวก และความปลอดภัยบนถนนใน
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบดวย ซึ่งสอดคลองกับเจตนารมณของการออกกฎหมาย พระราชบัญญัติจราจรทาง
บก พ.ศ.2522 ที่มุงดานความสะดวกของสภาพการจราจร และความปลอดภัยในชีวิต รางกายและ
ทรัพยสินของประชาชนในการใชรถใชถนนเปนสําคัญ 
 ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงภาระงานจราจรที่โอนเพ่ิมใหฝายปองกันปราบปรามที่มีความ
รับผิดชอบ เรื่องอาชญากรรมทั่วทั้งเขตพ้ืนที่ ซึ่งเปนภาระงานท่ีหนักและยากที่จะประสบความสําเร็จ
ไดงายแลวจึงเปนการยาก ที่ฝายปองกันปราบปรามซึ่งเชี่ยวชาญงานอาชญากรรมจะปฏิบัติงานจราจร
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยเฉพาะอยางยิ่งการปองกันชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนคนใชรถใชถนนจากปญหาอุบัติเหตุจราจรไปพรอมกับภาระงานดานปองกันปราบปราม
อาชญากรรม   

นอกจากปญหาเรื่องภาระงานท่ีมากเกินและมีลักษณะงานที่แตกตางกันอยางมากแลว  ยังมี
ปญหาเร่ือง ความขาดแคลน กําลังพลผูปฏิบัติงานจราจรอีกดวย เนื่องจาก ฝายปองกันปราบปราม 
ยอมจัดแบงกําลังพล ใหแกงานฝายปองกันปราบปราม ซึ่งเปนงานหลักตามอํานาจหนาที่และชื่อเรียก
โดยตรงใหพอเพียง และไมเกิด ความเสียหายตอความสําเร็จในงานของตนเปนอันดับแรกกอน 
ในขณะที่งานจราจรเปนงานฝากจึงไดรับการจัดสรร กําลังพลผูปฏิบัติงานจํานวนนอย ซึ่งมีผลตอเนื่อง
โดยตรงตอความสําเร็จในการลดสถิติอุบัติเหตุทางถนน และปองกัน ชีวิต และทรัพยสินของประชาชน
จากอุบัติเหตุทางถนนอยางมีประสิทธิภาพในภาพรวมทั้งประเทศจากอดีตจนถึงปจจุบันและอนาคต  
หากยังไมมีการปรับปรุงแกไขโครงสรางและกระบวนการปองกันอุบัติเหตุทางถนนของประเทศในทุก
สวนโดยเฉพาะสวนของงานตํารวจที่นับเปนกระบวนการแรกของการแกไขปองกันอุบัติเหตุทางถนน  
และลดสถิติคนบาดเจ็บและตายจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศลงใหไดนอยที่สุด 
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 2.2.3.2 กรณีเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และอําเภอเมืองหรืออําเภอใหญที่สําคัญของจังหวัด 
คําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติที่ 537/2555 เรื่องการกําหนดอํานาจหนาที่ของตําแหนงในสถานี
ตํารวจในงานจราจรกําหนดใหรองผูกํากับการจราจรหรือ  สารวัตรจราจรเปนหัวหนางานจราจร 
รวมท้ังเขตพ้ืนที่อ่ืนนอกเขตกรุงเทพมหานคร หรือนอกอําเภอเมือง หรือ อําเภอใหญของจังหวัดที่
ไมไดกําหนดตําแหนงใหมี รองผูกํากับการจราจรหรือ สารวัตรจราจรและใหฝายปองกันปราบปราม
ปฏิบัติงานเปนหัวหนาจราจรแทนนั้นมีหนาที่ ดังนี้ 
 เปนหัวหนาผูปฏิบัติงานจราจร รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานจราจร  วางแผน 
อํานวยการ สั่งการ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลงานดานการควบคุมจราจร 
จัดการ และบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการจราจร รวมทั้งงานจราจรตามโครงการพระราชดําริ และ
งานท่ีมีลักษณะเก่ียวของหรือเปนสวนประกอบของงานน้ี เพ่ือปองกันไมใหเกิดปญหาดานการจราจร 
ตลอดจนพ้ืนที่ท่ีมีการจราจรตอเนื่องกัน โดยจําแนกออกเปนงานตางๆดังนี้ 
 1) งานควบคุม ดูแล ใหคําปรึกษาแนะนํา ตลอดจนการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน ของ
ผูใตบังคับบัญชาในงานจราจร 
 2) งานวางแผนจัดการและควบคุมการจราจร ตลอดจนจัดทําแผนที่จราจรของพ้ืนที่
รับผิดชอบ และของพ้ืนที่ที่มีการจราจรตอเนื่องกัน 
 3) งานศึกษาเก็บรวบรวมสถิติขอมูลเกี่ยวกับการจราจร และ นําวิทยาการตางๆ มาใชในงานจราจร 
 4) งานใหความรูและการศึกษาอบรมผูปฏิบัติหนาที่จราจร 
 5) งานสอดสอง ตรวจตรา แนะนํา ใหประชาชนผูใชรถใชถนนปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
คําสั่ง ขอบังคับเก่ียวกับการจราจร 
 6) งานเก็บรวบรวมขอมูล ขาวสาร หรือขอเท็จจริงที่เปนประโยชนตอการจัดและการควบคุม
การจราจร 
 ซึ่งจะเห็นไดวากําหนดเพียงเพ่ือปองกันไมใหเกิดปญหาดานการจราจรเทานั้น  ไมไดกําหนด
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจราจรดานความปลอดภัยแกชีวิต  รางกายและทรัพยสินของ
ประชาชนคนใชรถใชถนนตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 แตอยางใดจึง
ทําให ฝายจราจรไมเก็บรวบรวมสถิติขอมูลอุบัติเหตุทางถนนจากพนักงานสอบสวนเพ่ือศึกษาแกไข
และปองกัน อุบัติเหตุทางถนน และลดสถิติคนบาดเจ็บและตายจากอุบัติเหตุทางถนนของประชาชนท่ี
เปนความเสียหาย รายแรงยิ่งของประเทศ 
 2.2.3.3 ในหนาที่สวนของตําแหนงหัวหนาสถานีตํารวจซ่ึงคําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ดังกลาว กําหนดใหมีหนาที่รับผิดชอบในการวางแผน อํานวยการ สั่งการ ควบคุม กํากับ ดูแล 
ปกครองบังคับบัญชา ตรวจสอบติดตามและประเมินผล ตลอดจนการฝกอบรมในทุกงานของสถานี
ตํารวจเพ่ือพัฒนาการบริหาร การปองกันปราบปรามอาชญากรรม บริการทางสังคม ชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ งานพิเศษ งานความมั่นคง และงานอ่ืนๆ ดวยนั้น มุงเนนภัยจากอาชญากรรมแตเพียง
ประการเดียวโดยไมไดระบุถึงภัยจากอุบัติเหตุจราจรบนทองถนนที่ทําใหประชาชน ท้ังประเทศไดรับ
บาดเจ็บ หรือตาย และไดรับความเสียหายทางทรัพยสินเปนจํานวนมากตอปที่มีความสูญเสียมากกวา
ภัยอาชญากรรมแตอยางใดอีกดวย 
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 2.2.4 คําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติที่ 419/2556 เรื่องการอํานวยความยุติธรรมใน
คดีอาญา การทําสํานวนการสอบสวนและมาตรการควบคุม ตรวจสอบ เรงรัดการสอบสวนคดีอาญา  
 กลาวคือ พนักงานสอบสวนเปนขาราชการตํารวจที่มีอํานาจหนาที่ และปฏิบัติตามกฎหมาย
วิธีพิจารณา ความอาญาและระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี รวมทั้งคําสั่ง ตร.ที่ 419/2556 ขางตนซึ่ง
ออกเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 นั้นไดมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงการดําเนินงานของพนักงาน
สอบสวนในการสอบสวนคดีจราจรซึ่งเปน กระบวนการแรกของการปองกัน อบถ.ใหมีประสิทธิภาพ 
จึงจําเปนตองแกไขปรับปรุงกฎหมายระเบียบการตํารวจ  เกี่ยวกับคดี และคําสั่งสํานักงานตํารวจ
แหงชาติที่เก่ียวกับการสอบสวนเปนหลักสําคัญกอนเปนอันดับแรก ซึ่งคําสั่งหนึ่งที่สําคัญที่มีสวนทําให
พนักงานสอบสวนตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ อบถ.และสืบสวนสอบสวนปจจัยสาเหตุ การเกิด อบถ.ไดไม
ครอบคลุมทุกปจจัย ไดแก พฤติกรรมการขับข่ี สภาพรถ สภาพถนน และสภาพแวดลอมนั้น ก็คือ การ
ออกแบบพิมพที่ใชในการทําสํานวนการสอบสวนคดีที่เปนสวนของบันทึกการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุคดี
จราจร ที่ยังไมครบถวนตามหลักวิชาการ หรือ แบบที่ ส.56 -14 ซึ่งมีการกําหนดหัวขอของผลการ
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ ใหพนักงานสอบสวนกรอกขอมูลจํานวน 13 ขอ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในสวนขอที่ 
8 เรื่อง สถานท่ีเกิดเหตุที่ยังกําหนด หัวขอยอยในสวนของปจจัยสาเหตุที่เปนไปไดของการเกิด อบถ.
โดยทั่วไปตามหลักวิชาการไมครบถวนโดยเพียง กําหนด ใหระบุผลการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุเฉพาะ
หัวขอยอยเร่ืองสภาพถนนท่ีเกิดเหตุเทานั้น ไมมีการระบุหัวขอ ที่เหลือไดแก พฤติกรรมการขับขี่ของ
คนขับข่ี สภาพรถและสภาพแวดลอมในอีก 3 ปจจัยสาเหตุแตอยางใด จึงทําให พนักงานสอบสวนไม
ใสใจหรือละเลยการแสวงหาพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของของปจจัยสาเหตุที่ขาดหายไปดังกลาวโดย
ปริยาย เพราะไมมีหัวขอใหกรอกผลการตรวจสถานที่เกิดเหตุที่อาจพบวาเปนปจจัยสาเหตุสวนหนึ่งที่
ทําใหเกิด อบถ. ในแบบพิมพดังกลาว ทั้งที่ทุกปจจัยสาเหตุอาจเปนไปไดที่จะมีสวนรวมที่ทําใหเกิด 
อบถ.ในแตคดีไดทั้งส้ิน ซึ่งหากในแตละคดีจราจรท่ีมีหลายปจจัยสาเหตุทําใหเกิด อบถ. นอกจากเร่ือง
ของสภาพถนน ไดแก  สภาพและพฤติกรรมของคนขับขี่ สภาพรถ และสภาพแวดลอมแลว พนักงาน
สอบสวนก็จะละเลยการแสวงหา พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรในแตละปจจัยสาเหตุเหลานั้น
เพราะไมมีหัวขอที่บังคับใหตองกรอกขอมูลซึ่งเปน 
เหตุผลใหพนักงานสอบสวนวินิจฉัยและสรุปผลการสอบสวนไดไมถูกตองตรงตามความเปนจริงทั้งหมด
อยางครบถวน ซึ่งไมยุติธรรมตอผูกระทําผิดที่ถูกพิจารณาวาการเกิดเหตุ อบถ.ในคดีเปนเพราะความ
ประมาทของคนขับข่ีแตเพียง ปจจัยสาเหตุเดียวเทานั้นซึ่งจะมีผลตอเนื่องไปถึงการพิจารณาพิพากษา
ลงโทษของศาลท่ีไมเหมาะสมเปนธรรมตอการกระทําผิดของผูตองหาอีกดวย  
 นอกจากน้ียังพบวา การสงตอขอมูลเกี่ยวกับสาเหตุของอุบัติเหตุทางถนนไปยังหนวยงาน
ตํารวจฝายจราจร และหนวยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวของยังไมเปนไปอยางเปนระบบ ไมไดวางอยูบนหลักการ
และระเบียบปฏิบัติของสํานักงาน ตํารวจแหงชาติ  
 ดวยเหตุที่กลาวมาดังความรูจากขอคนพบในผลงานวิจัยชิ้นนี้จึงเปนขอมูลเชิงประจักษที่
ยืนยันใหเห็นอยางชัดเจนวาการแสวงหาพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรคดีจราจรในปจจุบันไม
สามารถนําไปสูแนวทางในการแกไขและปองกัน อบถ. การลดจํานวนคนตายและบาดเจ็บจาก อบถ.
ไดและจําเปนตองไดรับการแกไข ปรับปรุงโดยเร็ว 
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อภิปรายผล 
 คนไทยตายจากอุบัติเหตุทางถนนสูงติดอันดับโลก คือ สถานการณที่สะทอนใหเห็นถึงความ
จําเปน ในการคนหาองคความรูใหม ในการแกไขและปองกันปญหาอุบัติเหตุทางถนน(อบถ.) ที่เกิดขึ้น 
เพราะนอกเหนือจากการทําใหเกิดความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของคนไทยจํานวนมากแลวนั้น  
ยังทําใหภาพลักษณของประเทศ ที่มีตอประชาคมโลกไมดีอีกดวย 
 พนักงานสอบสวนนับวาเปนกลุมตํารวจที่มีบทบาทสําคัญอยางมากในการแกไขและปองกัน
อุบัติเหตุทางถนนที่เปนปญหาสําคัญของประเทศอยูในขณะน้ี  เนื่องจากขั้นตอนการสอบสวนคดี
จราจรทําใหทราบขอมูล ของอุบัติเหตุทางถนนท่ีมีความละเอียด โดยเฉพาะอยางยิ่งสาเหตุของการ
เกิดอุบัติเหตุในระดับพ้ืนที่ และสงผลให การวิเคราะหสาเหตุและแนวทางแกไขปองกัน ในระดับ
อําเภอ จังหวัดและระดับชาติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 ผลงานวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ในการแสวงหาพยานหลักฐานในคดีจราจรของพนักงาน
สอบสวนไทยยังไมอยูในเกณฑที่เหมาะสมทั้งนี้เนื่องมาจากบริบทในการทํางานของพนักงานสอบสวน
ขาดแคลนปจจัยสนับสนุนในการทํางานท่ีสําคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน  รวมถึงการ
ไมไดรับการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู ความสามารถ อยางเปนระบบและตอเนื่องอันสงผลกระทบให
ขาดความเปนมืออาชีพที่มีความรู ความสามารถที่เชี่ยวชาญ 
 ในสหรัฐอเมริกามีหนวยงานที่ใชชื่อวา The National Center for Statistics and Analysis 
(NCSA) เปนแหลงขอมูลสืบสวนอุบัติเหตุเชิงลึกใหแก National Highway Traffic Safety 
Administration (NHTSA) โดยทําการสืบสวน อบถ.ในชื่อวา Special Crash Investigations 
(SCI)ตั้งแตป ค.ศ. 1972 เปนตนมา ขอมูลที่ จัดเก็บโดยโครงการน้ีเปนขอมูลเชิงลึกที่มีความละเอียด
มากท่ีสุดมีตั้งแตขอมูลพ้ืนฐานในรายงานปกติของตํารวจและบริษัทประกันไปจนถึงขอมูลที่ครอบคลุม
จากการรายงานพิเศษโดนทีมสืบสวน อบถ.โดยแตละปจะมีการเก็บรวบรวม ขอมูลองคประกอบรถ 
คนที่อยูในตัวรถ (car occupant) ถนนและระบบความปลอดภัยจํานวนหลายรอยรายจาก อบถ.แต
ละรายที่เลือกมาเพ่ือทําการศึกษา(NHTSA, 2015) 
 การเก็บขอมูลแบงออกเปน 3 ขั้นตอนหลัก ไดแก การสืบสวนที่เกิดเหตุ การตรวจสอบรถ
และ การสัมภาษณ เหยื่อจากอุบัติเหตุ การสืบสวนที่เกิดเหตุคือการเก็บขอมูล อาทิเชน รอยการไถล 
และขอมูลอ่ืนๆที่เกี่ยวของเพ่ือ บันทึกจุดปะทะ การเคลื่อนไหวในเหตุการณชน (crash dynamics) 
และตําแหนงที่รถหยุด ผูเชี่ยวชาญจะทําการ ตรวจสอบรถโดยระบุตําแหนงรถท่ีเกี่ยวของ ถายภาพ 
ตรวจวัดรถ และระบุจุดที่คนนั่งรถสัมผัสกับภายในตัวรถ เพ่ือนํามาวิเคราะหการเคลื่อนไหว ความ
เสียหาย การเคล่ือนไหวรางกายของคนนั่งรถ และระบบความปลอดภัย ขอมูลที่เกิดเหตุและรถถูก
เสริมดวยการสัมภาษณเหยื่ออุบัติเหตุ และตัวแทน (surrogate) หรือพยานบุคคลอ่ืนๆ จากนั้นขอมูล
การสืบสวนจะถูกเสริมอีกขั้นดวยบันทึกของเจาหนาที่ เชน รายงานตํารวจซึ่งใหรายละเอียดการชน 
และเวชระเบียนซึ่งใหขอมูลระดับการบาดเจ็บ  
 เสวก (2556) ไดสรุปไววา ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นใหความสําคัญกับพยานวัตถุ  พยาน
ผูเชี่ยวชาญ และหลักนิติวิทยาศาสตรเปนอยางมาก โดยเฉพาะคดี อบถ.ไดมีการกําหนดระเบียบ
วิธีการตรวจ สถานท่ีเกิดเหตุ ในระบบสากล แยกหนาที่การตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ การถายภาพ การส
เกตซภาพ การบันทึกและเก็บรักษาวัตถุพยาน การคนหาพยานหลักฐาน ตลอดจนพยานผูเชี่ยวชาญ 
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นอกจากน้ียังนําระเบียบวิธีการถายภาพสถานท่ีเกิดเหตุ การอานแปลรองรอยของที่เกิดเหตุที่เกิดจาก
รถยนต และมิไดเกิดจากรถยนตมาใชในการพิสูจน ขอเท็จจริงถึงสาเหตุของการเกิด อบถ. โดยนําเอา
พยานผูเชี่ยวชาญเปนผูอธิบายใหความเห็นตอศาลในลักษณะ ของพยานวัตถ ุ 
 นอกจากนั้น ยังมีการนําหลักนิติวิทยาศาสตรทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและทางวิศวกรรม
ยานยนตมาใช ประกอบในการคนหาและอธิบายถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งหลักเกณฑดังกลาว
ประเทศไทยยังมิไดนํา มาใชปฏิบัติในคดีจราจรแตอยางใด  
 สําหรับกฎหมายของประเทศไทย พบวา พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 และ
ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญาไมไดบัญญัติถึงวิธีการรวบรวมพยานหลักฐานคดีจราจรไว
เปนการเฉพาะ แมจะนําประมวล ระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดีลักษะที่ 1 บทที่ 2 การสืบสวนและ
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ ลักษณะ 8 บทที่ 9 การทําแผนที่และการถายรูปสถานที่เกิดเหตุรวมทั้งเอา
ระเบียบมาตรฐานงานดานการตรวจพิสูจนหลักฐานของสํานักงานนิติวิทยาศาสตรตํารวจ  สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2548 เกี่ยวกับการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุมาปรับใชในคดีจราจรแลวก็ตาม การรับ
ฟงพยานหลักฐานของศาลตามแนววินิจฉัยของศาลฎีกา ศาลจะรับฟงพยานวัตถุ พยานผูเชี่ยวชาญ
และหลักนิติวิทยาศาสตรนอยมาก สาเหตุประการหน่ึงเกิดจากการรวบรวมพยานหลักฐานในชั้น 
พนักงานสอบสวนยังไมไดนําพยานผูเชี่ยวชาญและหลักนิติวิทยาศาสตรเขาสูสํานวนการสอบสวนให
เพียงพอ คงนําแต พยานบุคคลหรือพยานแวดลอมมาเขาสูสํานวนการสอบสวนเปนผลใหการรวบรวม
พยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนในคดีจราจรไดพยานหลักฐานไมครบถวนสมบูรณในการนํามา
พิสูจนขอเท็จจริงในคดี รวมถึงไมสามารถ นําขอมูลสาเหตุแหงการเกิด อบถ.ไปใชประโยชนในการ
ปองกันและแกไข อบถ.อยางยั่งยืนได ดังจะเห็นวาความ กาวหนาในการพัฒนาประสิทธิผลแหงการ
ปองกันและแกไข อบถ.ในประเทศไทยน้ันอยูในระดับต่ํากวาที่ควรจะเปน 
 ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการเขียนไวในกฎหมายจราจรวา ในอนาคตจะลดจํานวน อบถ.
การเสียชีวิต การบาดเจ็บ และทรัพยสินเสียหาย รวมถึงจะควบคุมและออกกฎหมายควบคุมจราจร
อยางไร และหากดําเนินการ รัฐบาลจะตองจัดหางบประมาณลวงหนา แตในกฎหมายพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ.2522 ไมมีกําหนดไว แตอยางใด  
 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 เปนเพียงระเบียบการควบคุมการขับขี่รถยนตและ
การปฏิบัติ ของคนเดินขามถนน แตยังไมไดครอบคลุมถึงการตรวจสอบสาเหตุของ อบถ. การคนหา
พยานวัตถุ การนําเอาพยาน ผูเชี่ยวชาญและหลักนิติวิทยาศาสตรมารวมสืบสวนดวย หากพนักงาน
สอบสวนไมรองขอแตกตางจากประเทศ สหรัฐอเมริกาซึ่งกําหนดเปนระเบียบไววาคดีจราจรเจาหนาที่
ตองนําพยานผูเชี่ยวชาญเขารวมการสอบสวนเสมอ 
 ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131/1 กําหนดใหพนักงานสอบสวนจะ
ใชหลักฐาน ในทางนิติวิทยาศาสตร เพ่ือการพิสูจนบุคคล วัตถุ หรือเอกสารทางวิทยาศาสตร เฉพาะ
กรณีจําเปนแตใน สหรัฐอเมริกา ผูเชี่ยวชาญจะเปนผูดําเนินการทุกคดีรวมกับพนักงานสอบสวน 
 จะเห็นไดวา พนักงานสอบสวนเปนผูมีความสําคัญในคดีจราจรเปนอยางมากและเปนผูที่ควร
จะไดรับการพัฒนาสงเสริมใหมีความรู ความเชี่ยวชาญในการพิจารณาสาเหตุของการเกิด อบถ.ได
อยางลึกซึ้งและเชื่อถือได มีความรูความสามารถในการรวบรวมพยานหลักฐานตางๆในคดีจราจรมี
ความตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของพยานผูเชี่ยวชาญและหลักนิติวิทยาศาสตรในการ
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นํามาใชประโยชนในคดีจราจรใหมากที่สุดเนื่องจากพยานผูเชี่ยวชาญ  และหลักนิติวิทยาศาสตรมี
น้ําหนักและเหตุผลในการรับฟงเปนพยานหลักฐานมากกวาพยานบุคคล สามารถพิสูจนขอเท็จจริงใน
คดีเปนที่ยุติได 
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การจัดการทรัพยากรมนุษยและสวัสดิการภายหลังการเปลี่ยนสถานะ 
เปนมหาวิทยาลัยในกํากบัของรัฐ: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 

Human Resource and Welfare Management after Becoming an 
Autonomous University: A Case Study of Khon Kaen University 

 

เจียระไน  นีล1  เพ็ญณี แนรอท2

 
บทคัดยอ 

 การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรค ของสภาพการจัดการดานสวัสดิการ  และ
เปรียบเทียบความพึงพอใจตอสภาพการจัดการดานสวัสดิการของบุคลากรสายสนับสนุนภายหลังการเปล่ียนสถานะ
เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแกน   รวมไปถึงการจัดทํา
ขอเสนอแนะในการพัฒนาการจัดสวัสดิการของบุคลากรสายสนับสนุน ภายหลังการเปลี่ยนสถานะเปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแกน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ 1) 
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแกน 368 คน  และ 2) ผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญดานสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยขอนแกน เก็บขอมูลโดยการใชแบสอบถามและสัมภาษณแบบเชิงลึก สถิติที่ใชไดแก 
คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการทดสอบสมมติฐาน ใชการทดสอบคาที และใชคาสถิติ
การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ผลการวิจัยพบวา 
บุคลากรสายสนับสนุนสวนใหญมีความพึงพอใจตอสภาพการจัดการสวัสดิการภายหลังการเปล่ียนสถานะเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยภาพรวมและทุกดานรายดาน อยูในระดับปานกลาง  
โดยเรียงคาเฉล่ียจากมากไปนอยไดคือดานสุขภาพอนามัย  ดานสิ่งแวดลอมในการทํางาน ดานนันทนาการ ดาน
ความม่ันคง  ดานการศึกษา  และดานครอบครัว ตามลําดับ นอกจากน้ัน จากขอมูลการสัมภาษณ  พบวา  สภาพ
การจัดการดานสวัสดิการภายหลังการเปล่ียนสถานะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแลวนั้น พนักงานของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมถึงกลุมขาราชการเดิมยังคงไดรับสวัสดิการในทุกดานคงเดิมเหมือนมหาวิทยาลัยของรัฐ 
และแนวทางในจัดการสวัสดิการของบุคลากรสายสนับสนุนภายหลังการเปลี่ยนสถานะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐของมหาวิทยาลัยขอนแกนมี 3 ดาน ไดแก 1) สรางความมั่นคง และโอกาสความกาวหนาใหแกบุ คลากรฝาย
สนับสนุนทุกหนวยงาน ทุกระดับ  2)  มุงเนน ใสใจปญหาดานสุขภาพรางกาย และจิตใจแกบุคลากรสายสนับสนุน 
และ 3) ใหความสําคัญกับครอบครัวของบุคลากรฝายสนับสนุน 
 

คําสําคัญ : สภาพการจัดการดานสวัสดิการ, มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ, มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

Abstract 
This study aims to find out about current problems and obstacles towards human 

resources and welfare management of supporting staff and to compare the satisfaction of the 
resources and welfare management after becoming an autonomous university. And to provide 
suggestions for welfare development of supporting staff after KKU becoming and autonomous 
university. The research samples were 1) 386 supporting staff at KKU and 2) KKU Welfare experts. 

1 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
2 รองศาสตราจารย สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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The data were collected by using questionnaires and in-depth interview. The obtained data were 
analyzed for frequency, percentage, means and standard deviation the t-test and were used for 
and One-Way ANOVA testing the hypothesis, The results showed that most supporting staff 
generally satisfied with the human resources and welfare management after becoming an 
autonomous university at medium level having mean scores ranging from high to low as 
wellness, working environment, leisure, stability, education, and families, respectively. Moreover, 
the interview results revealed that after becoming an autonomous university, both KKU 
government employees and officials still received the same resources and welfare management 
like when it was a government university. and to provide suggestions for welfare development of 
supporting staff after KKU becoming an autonomous university. Furthermore, there were 3 
strategic approaches of managing welfare of the KKU supporting staff after KKU becoming an 
autonomous university; 1) to provide stability and promotion opportunities to the KKU supporting 
staff in all sectors at all levels, 2) to focus and take care of  physical and mental conditions of 
the KKU supporting staff, and 3) to place importance on families of the KKU supporting staff.  

Keywords: Welfare management, an autonomous university,  Khon Kean University 

บทนํา 
การศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยมหาวิทยาลัย

เปนสถาบันสังคมที่มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนา มีบทบาทหลัก
ในการผลิตบัณฑิตทรัพยากรบุคคลชั้นสูงใหกับประเทศปละ 2-3 แสนคน  (สมชาย พัทธเสน, 2553 ;
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2559) โดยภารกิจที่สําคัญของมหาวิทยาลัย 4 ประการ คือ 
การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งการบริหารงานให
ครบถวนตามภารกิจทั้ง 4 ประการนั้นตองอาศัยการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ที่ผานมาการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยยังประสบกับอุปสรรคหลายประการท่ีสําคัญคือสถานภาพของการเปน
หนวยงานของรัฐ ตองปฏิบัติตามกฎระเบียบเชนเดียวกับสวนราชการทั่วไป ขาดความเปนอิสระใน
การดําเนินงานดานตาง ๆ (ชนินทร จักรภพโยธิน, 2554) เปนผลใหไมมีประสิทธิภาพ ขาดความ
คลองตัว เชน การบริหารการเงินและงบประมาณ การบริหารงานวิชาการ และการบริหารงานบุคคล 
เปนตน (สุมิตร สุวรรณ, วีรฉัตร สุปญโญ, ทัศนีย จันติยะ, วรงคศรี แสงบรรจง, และเฟองอรุณ ปรีดี
ดิลก, 2552) ดังนั้นมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทยก็ถือวาเปนหนวยงานราชการหนึ่งที่ตองมีการ
ปฏิรูประบบการบริหารราชการเพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายในแตละดาน จึงมีการปรับรูปแบบการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในดานตาง ๆ เพื่อใหเกิดความรวดเร็ว 
และมีความยืดหยุนในการบริหารจัดการทางดานนโยบายและการบริหารงานงบประมาณ โดยเนนการ
ปรับปรุงทางดานคุณภาพ บทบาท ภารกิจ และการปรับโครงสรางขนาดขององคการใหเหมาะสมมาก
ขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยในประเทศไทยไดมีการปรับเปล่ียนระบบการบริหารมหาวิทยาลัยแบบระบบ
ราชการมาเปนการบริหารมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ(มะดาโอะ สุหลง, 2557) จนกระทั่งในปจจุบัน
ในประเทศไทยมีสถาบันอุดมศึกษาในกํากับ 23 แหง ที่ไมไดขึ้นอยูกับระบบราชการหรือไมอยูในสาย
การบังคับบัญชาของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  
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อยางไรก็ตามการปรับเปล่ียนระบบการบริหารมหาวิทยาลัยแบบระบบราชการมาเปนการ
บริหารมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ กวา 20 ปที่ผานมานั้นสามารถแกไขปญหาเก่ียวกับระบบการ
บริหารงานภาครัฐไปได แตยังมีปญหาอื่น ๆ  ตามมาจากการสัมภาษณวิจิตร ศรีสอาน ไดกลาวถึง
ปญหาอุปสรรคของการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยวามีอุปสรรคสําคัญคือ การ
สรางความเขาใจและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนมาเปนการ
บริหารแบบเอกชนแตยังเปนของรัฐที่ไมแสวงหากําไร ความเขาใจและสนับสนุนจากรัฐบาลและ
ประชาชนมีทั้งเห็นวาเปนหนวยงานเอกชนหรือหนวยงานของรัฐ ถาไมใชทั้งสองอยางก็มักจะเนนการ
พึ่งตนเอง หาเงินเอง ที่จะมองวาเปนบริการของรัฐ เพียงแตมีวิธีการท่ีตางจากมหาวิทยาลัยที่เปนสวน
ราชการ ตองใชเวลามากพอสมควร อุปสรรคสําคัญอยูที่การไดรับการปฏิบัติจากรัฐเปนราชการมาก
เกินไป (รัชฎาพร วิสุทธากร, 2553)  นอกจากนั้นยังมีผลกระทบจากการบริหารจัดการคือความไม
โปรงใส ธรรมาภิบาลของผูบริหารมหาวิทยาลัย ปญหาอีกอยางที่จะเกิดขึ้นตามมาคือ งบประมาณใน
การจายคาตอบแทนของทั้งอาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน รวมถึงบุคลากรสายสนับสนุนที่ยอม
หวังความกาวหนาทางหนาที่การงานในการรับเลื่อนตําแหนงเปนระดับชํานาญการหรือระดับชํานาญ
การพิเศษ ปญหาดังกลาวไดเกิดขึ้นแลวในมหาวิทยาลัยที่ไดออกนอกระบบไปกอนหนาน้ีคือ สวนกลาง
มีแนวโนมที่จะผลักภาระความรับผิดชอบดานคาใชจายตรงนี้ไปใหแตละคณะดูแล ซึ่งคณะที่สามารถ
หารายไดมากจากการบริการวิชาการหรือการจัดฝกอบรมรวมท้ังการเปดหลักสูตรภาคพิเศษตางๆ 
ยอมไมติดขัดกับเงื่อนไขดังกลาวทําใหเกิดปญหาเกี่ยวกับความไมเทาเทียมของการหารายไดของแตละ
คณะเน่ืองจากบางคณะเปนที่ตองการของผูเรียน อีกประเด็นที่เปนปญหาคือเรื่องผลประโยชนทับซอน 
และขอบเขตทางดานอํานาจของผูบริหารระดับสูงที่เกี่ยวของกับผลประโยชนจํานวนมหาศาล  ซึ่งถา
หากไดผูบริหารที่ไมมีธรรมาภิบาลยอมมีผลตอการพัฒนาของมหาวิทยาลัย (ศิวัช พงษเพียจันทร, 
2558 ออนไลน) โดยผลกระทบท่ีผูวิจัยใหความสนใจมากที่สุดประการหนึ่งคือ ดานทรัพยากรบุคคล 
ซึ่งเปนทรัพยากรท่ีสําคัญในการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยใหกาวหนา  โดยจากการปรับเปล่ียนระบบการ
บริหารมหาวิทยาลัยแบบระบบราชการมาเปนการบริหารมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐสงผลให
มหาวิทยาลัยตองมีการปรับรูปแบบการบริหารหลาย ๆ ดาน โดยเฉพาะการบริหารทางดานทรัพยากร
บุคคล ในเรื่องสวัสดิการ ระเบียบในการทํางานตาง ๆ มีแนวโนมที่จะเปล่ียนเปนรูปแบบเอกชนมาก
ขึ้น (มะดาโอะ สุหลง, 2557) ผูวิจัยไดตระหนักถึงปญหาดังกลาว 

มหาวิทยาลัยขอนแกนไดเปนอีกมหาวิทยาลัยที่ไดเปลี่ยนแปลงสถานภาพจากมหาวิทยาลัย
ของรัฐมาเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558 ทําใหสงผลตอการเปล่ียนแปลงการบริหารจัดการตาง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการบริหารงานบุคคลท่ีบุคลากรสายสนับสนุนที่เคยมีสถานภาพเปน
ขาราชการบางสวนไดเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนการจาย
คาตอบแทน และสวัสดิการตาง ๆ ที่เคยไดรับสวัสดิการในฐานะขาราชการมาเปนแบบขาร าชการ
บํานาญ และไดรับสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยแทน มีสวนจะทําใหบุคลากรสายสนับสนุนที่
เคยมีสถานะเปนขาราชการเกิดความไมพอใจในการทํางาน ขาดแรงจูงใจในการทํางานและมี
ผลกระทบตอประสิทธิภาพในการทํางานไดในที่สุด (มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2559) 
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การเปลี่ยนแปลงสภาพจากมหาวิทยาลัยของรัฐมาเปนมหาวิทยาลัยในกํากับมีการ
ปรับเปล่ียนอยางกวางขวางในหลายสถาบันแตองคความรูดานการจัดการทรัพยากรมนุษยและ
สวัสดิการยังไมมีความชัดเจนเพียงพอ มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนสถาบันที่พึ่งมีการปรับเปลี่ยนใน
ชวงเวลา 2 ป ดังนั้นเพื่อใหการบริหารจัดการดานสวัสดิการมีประสิทธิภาพสูงสุดผูวิจัยจึงได
ทําการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจตอสภาพการจัดการดานสวัสดิการของบุคลากรสายสนับสนุนภายหลัง
การเปล่ียนสถานะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ:กรณีศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อใหสภา
มหาวิทยาลัย รวมถึงผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ตลอดจนผูที่เกี่ยวของอื่น ๆ สามารถนําเอาผล
การศึกษาท่ีไดไปปรับปรุงแผนงานเก่ียวกับการจัดสวัสดิการของบุคลากรสายสนับสนุน และรูปแบบ
การบริหารจัดการเพ่ือสรางความพึงพอใจในการทํางานแกบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย
ปฏิบัติงานและเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยตอไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอสภาพการจัดการดานสวัสดิการของบุคลากรสายสนับสนุน
ภายหลังการเปล่ียนสถานะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจตอสภาพการจัดการดานสวัสดิการของบุคลากรสาย
สนับสนุนภายหลังการเปลี่ยนสถานะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยขอนแกนจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

3. เพื่อศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคการจัดการสวัสดิการของบุคลากรสายสนับสนุน 
ภายหลังการเปล่ียนสถานะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 4. เพื่อศึกษาจัดทําขอเสนอแนะในการพัฒนาการจัดสวัสดิการของบุคลากรสายสนับสนุน 
ภายหลังการเปล่ียนสถานะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้ใชวิธีการวิจัยแบบผสมผสานระหวางเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ศึกษาต้ังแต
เดือนกันยายนพ.ศ. 2559 – พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลในชวงเดือน
กุมภาพันธ พ.ศ. 2560โดยทําการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามดวยวิธีการเลือกกลุมตัวอยาง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกบุคลากรสายสนับสนุนทั้งแบบจางประจํา และจาง
ชั่วคราวของมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน  368 คน และสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified 
Random Sampling)  ไดแก 1) สํานักงานอธิการบดี จํานวน 242  คน  2) สํานักงานบริการวิชาการ 
จํานวน 18 คน 3) สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ จํานวน 26 คน  4) สํานักหอสมุด จํานวน 47 คน  
และ 5) สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 35  คน และทําการวิจัยเชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณ
เชิงลึกกลุมผูทรงคุณวุฒิที่เช่ียวชาญดานสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยขอนแกน 
จํานวน 5 คน ซึ่งเครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีกระบวนการสรางเคร่ืองมือทั้งแบบสอบถามและแบบ
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สัมภาษณอยางเปนระบบผานการทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือทั้งความเที่ยง (Reliability) และความตรง
(Validity) จากกลุม pretest และกลุมผูเชี่ยวชาญ  
 
ผลการวิจัย 
 ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะสวนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแกน จาก
ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 368 คนพบวา สวนใหญเปนเพศหญิงสถานภาพสมรสอายุระหวาง      
25 - 35 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 25,001 บาท - 35,000 บาท 
กวากึ่งหนึ่งมีตําแหนงงานเปนสายสนับสนุนแบบจางประจําในสํานักงานอธิการบดีซึ่งมีระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกน 11 ป ขึ้นไป 
 โดยผลการวิจัยสามารถสรุปไดตามวัตถปุระสงคดังนี ้
 1. ความพึงพอใจตอสภาพการจัดการดานสวัสดิการของบุคลากรสายสนับสนุนภายหลังการ
เปลี่ยนสถานะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 จากการศึกษาพบวาบุคลากรสายสนับสนุนที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจตอ
สภาพการจัดการสวัสดิการภายหลังการเปล่ียนสถานะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง  ( = 2.92) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา บุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลางทุกดานโดยสามารถเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดดังนี้ดานสุขภาพอนามัย  ( = 3.09) รองลงมาคือดานสิ่งแวดลอมในการ
ทํางาน ( = 3.07) ดานนันทนาการ ( = 2.89) ดานความมั่นคง ( = 2.86) ดานการศึกษา         
( = 2.80) และดานครอบครัว ( = 2.67) ตามลําดับ (ตารางท่ี 1)
 เมื่อศึกษาในรายละเอียดจะพบวา บุคลากรสายสนับสนุนที่ตอบแบบสอบถามมีคาเฉล่ีย
ความพึงพอใจตอสภาพการจัดการสวัสดิการมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1. ระเบียบการลาปวย     
( = 3.41) 2. เงื่อนไขในการกําหนดชั่วโมงการทํางาน  ( = 3.34)  และ 3. ความสะอาดและเปน
ระเบียบของสถานท่ีทํางาน( = 3.32) ตามลําดับ 
 สวนคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอสภาพการจัดการสวัสดิการนอยที่สุด 3 อันดับสุดทาย คือ 1. 
สวัสดิการดานการเพ่ิมพูนความรูโดยการศึกษาดวยตนเอง เชน การเปนสมาชิกวารสาร การซื้อ
หนังสือ ( = 2.62) 2. การตรวจสุขภาพประจําป ( = 2.42) และ 3. สวัสดิการบานพักมหาวิทยาลัย 
ขอนแกน ( = 2.37) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 1 คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจตอสภาพการจัดการสวัสดิการ 
ดานภาพรวม ของบุคลากรสายสนับสนุน ภายหลังการเปลี่ยนสถานะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน (n = 368) 
 

 
 จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในมหาวิทยาลัยขอนแกนที่เกี่ยวของกับการจัดสวัสดิการ
พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา  สภาพการจัดการดานสวัสดิการของบุคลากรสายสนับสนุน
ภายห ลั งการ เป ล่ี ยนสถานะ เป นมหา วิทยาลั ย ในกํ ากั บของรั ฐ แล วนั้ น  พนั ก ง านของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมถึงกลุมขาราชการเดิมยังคงไดรับสวัสดิการในทุกดานคงเดิมเหมือน
มหาวิทยาลัยของรัฐ อยางไรก็ตามยังคงมีขอจํากัดหลาย ๆ ดานท่ียังคงตองปรับปรุงการบริหารจัดการ 
ไมวาจะเปนสวัสดิการบานพักมหาวิทยาลัย เงื่อนไขในการไดรับโอกาสในการไปดูงานการลาศึกษาตอ 
การไดรับการอบรมระยะส้ัน และระยะยาว ที่มีขั้นตอนที่ยุงยากซับซอน  และในดานนันทนาการ อาทิ 
การไปทัศนศึกษางานเล้ียงประจําป ยังไมตอบสนองความตองการเทาที่ควร 
 2.  เปรียบเทียบความพึงพอใจตอสภาพการจัดการดานสวัสดิการของบุคลากรสาย
สนับสนุน ภายหลังการเปลี่ยนสถานะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยขอนแกน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่มีเพศ 
อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ตําแหนงงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่ มหาวิทยาลัยขอนแกน และ
หนวยงานที่ปฏิบัติงาน ตางกันมีความพึงพอใจตอสภาพการจัดการดานสวัสดิการของบุคลากรสาย
สนับสนุน ภายหลังการเปล่ียนสถานะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 
 

รายละเอียด  S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ อันดับที ่

1. ดานสุขภาพอนามัย 3.09 0.71 ปานกลาง 1 
2. ดานความม่ันคง 2.86 0.88 ปานกลาง 4 
3. ดานการศึกษา 2.80 0.81 ปานกลาง 5 
4. ดานนันทนาการ 2.89 0.79 ปานกลาง 3 
5. ดานส่ิงแวดลอมในการทํางาน 3.07 0.77 ปานกลาง 2 
6. ดานครอบครัว 2.67 0.91 ปานกลาง 6 

เฉล่ีย 2.92 0.68 ปานกลาง -
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ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบความพึงพอใจตอสภาพการจัดการดานสวัสดิการของบุคลากรสายสนับสนุน 
ภายหลังการเปล่ียนสถานะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ของบุคลากรสายสนับสนนุ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 
ปจจัยสวนบุคคล ความพึงพอใจตอสภาพการจัดการสวัสดิการภายหลังการเปล่ียนสถานะ

เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
ดาน

สุขภาพ
อนามัย 

ดาน
ความ
มั่นคง 

ดาน
การศึกษ

า 

ดาน
นันทน
าการ 

ดาน
สิ่งแวดลอ
มในการ
ทํางาน 

ดาน
ครอบ 
ครัว 

ภาพรว
ม 

1. เพศ .654 .447 .000* .169 .112 .010* .035* 
2. อายุ .000* .000* .000* .148 .000* .000* .000* 
3.ระดับการศึกษา
สูงสุด .051 .110 .052 .420 .319 .041 .057 
4.รายไดเฉล่ียตอ
เดือน .000* .000* .000* .000* .000* .000* .000* 
5.สถานภาพ .015* .237 .486 .916 .116 .604 .152 
6.ตําแหนงงาน .001* .000* .001* .002* .136 .001* .000* 
7.ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานที่ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน .001* .000* .001* .018* .005* .000* .000* 
8. หนวยงานท่ี
ปฏิบัติงาน .000* .000* .000* .001* .001* .000* .000* 
*p < .05 

3. สภาพปญหาและอุปสรรคการจัดการสวัสดิการของบุคลากรสายสนับสนุน ภายหลังการ
เปลี่ยนสถานะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

จากการศึกษาพบวาบุคลากรสายสนับสนุนที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอ
สภาพปญหาและอุปสรรคการจัดการสวัสดิการภายหลังการเปล่ียนสถานะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง  ( = 2.85) เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวา บุคลากรสายสนับสนุนมีความคิดเห็นตอสภาพปญหาและอุปสรรคอยูในระดับปาน
กลางทุกดานโดยสามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดดัง น้ีดานความมั่นคง ( = 2.94) 
รองลงมาคือดานนันทนาการ ( = 2.93) ดานการศึกษา ( = 2.83) ดานสุขภาพอนามัย ( = 2.80) 

ดานครอบครัว ( = 2.80)และดานสิ่งแวดลอมในการทํางาน ( = 2.77) ตามลําดับ (ตารางที่ 3) 
เมื่อศึกษาในรายละเอียดจะพบวา บุคลากรสายสนับสนุนที่ตอบแบบสอบถามมีความ

คิดเห็นวาการจัดการสวัสดิการท่ีมีสภาพปญหาและอุปสรรคมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1. เงื่อนไข
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อัตราสวนของเงินสะสม เงินสมทบ และสิทธิประโยชนที่ไดรับจากกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับ
บุคลากร ( = 3.02) 2. การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมของหนวยงาน  ( = 3.00) และ 3. สวัสดิการเงินกู
เพื่อเคหะสงเคราะห ( = 2.99) 
 สวนความคิดเห็นวาการจัดการสวัสดิการท่ีมีสภาพปญหาและอุปสรรคนอยที่สุด  3 อันดับ
สุดทาย คือ 1. เงื่อนไขในการกําหนดช่ัวโมงการทํางาน ( = 2.69)  2.เงื่อนไขในการลาศึกษาตอ ( = 

2.68) และ 3. ระเบียบการลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ( = 2.68) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี  3 คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสภาพปญหาและอุปสรรคการจัดการสวัสดิการ
ดานภาพรวม ของบุคลากรสายสนับสนุน ภายหลังการเปลี่ยนสถานะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน (n = 368) 
 

 
 จากการสัมภาษณ  ผูทรงคุณวุฒิในมหาวิทยาลัยขอนแกนที่เกี่ยวของกับการจัดสวัสดิการ
พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา ผูใหการสัมภาษณคิดวาสวัสดิการของมหาวิทยาลัยใหแก
พนักงานมหาวิทยาลัยนั้นมีความเหมาะสมดีแลว อยางไรก็ตามจากการสัมภาษณสรุปไดวามี
ขอเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการดานสวัสดิการมหาวิทยาลัยขอนแกน  และการจัดสวัสดิการของ
บุคลากรสายสนับสนุน ภายหลังการเปล่ียนสถานะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ สรุปไดดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยขอนแกนควรจัดสวัสดิการใหเกิดความเทาเทียมกันระหวางพนักงานแตละ
ระดับ เนื่องจากทุกตําแหนงนั้นถูกหักเงินบางสวนจากเงินเดือนในระดับเดียวกัน  
 2. ควรจัดสวัสดิการใหเปนรูปธรรม อยางชัดเจน ในแงของเงินสนับสนุนหรือสิ่งอํานวย
ความสะดวก  
 3. มหาวิทยาลัยควรการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเพื่อเอื้อตอการจัดสวัสดิการใหบุคลากร
ภายใตบริบทของมหาวิทยาลัยในกํากับ 
 
 

รายละเอียด  S.D. ระดับความพึง
พอใจ อันดับที ่

1. ดานสุขภาพอนามัย 2.80 0.82 ปานกลาง 4 
2. ดานความม่ันคง 2.94 1.00 ปานกลาง 1 
3. ดานการศึกษา 2.83 0.97 ปานกลาง 3 
4. ดานนันทนาการ 2.93 0.98 ปานกลาง 2 
5. ดานส่ิงแวดลอมในการทํางาน 2.77 0.97 ปานกลาง 6 
6. ดานครอบครัว 2.80 0.99 ปานกลาง 5 

เฉล่ีย 2.85 0.84 ปานกลาง - 
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สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาพบวาบุคลากรสายสนับสนุนที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจตอ

สภาพการจัดการสวัสดิการภายหลังการเปลี่ยนสถานะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ               
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยภาพรวม อยู ในระดับปานกลาง โดยผูวิจัยมองวาเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนองคการหน่ึงที่จัดสวัสดิการใหแกพนักงานไดดีในระดับหนึ่งเพื่อใหพนักงาน
มหาวิทยาลัยมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน อาทิ กองทุนประกันสังคมกองทุนสํารองเล้ียงชีพ
สวัสดิการบานพักมหาวิทยาลัยขอนแกน การสนับสนุนทางวิชาการ วันลาตาง ๆ ฯลฯ ซึ่ง ทําให
บุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ซึ่งจากขอเสนอแนะจะพอเห็นไดวาเหตุผลที่
บุคลากรสายสนับสนุนไมพอใจสูงนั้นเกี่ยวกับหลักเกณฑ กฎระเบียบ ตาง ๆ ในการขอใชสวัสดิการ
ตาง ๆ อาทิ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพก็สามารถมีเฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกนแบบจางประจํา 
ทําใหกลุมบุคลากรที่จางชั่วคราวไมสามารถรับสิทธิประโยชนหลายๆ อยางได โดยณัฏฐพันธ เขจร
นันทน (2547) ไดเสนอหลักการจัดสวัสดิการไวอยางนาสนใจ มหาวิทยาลัยขอนแกนจึงควรท่ีจะ
ปรับปรุงสวัสดิการเพื่อตอบสนองความตองการการจัดสวัสดิการตองพยายามใหสอดคลองกับความ
ตองการของพนักงานเพ่ือใหพนักงานสามารถนําสิ่งที่ไดรับไปใชใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่เมื่อบุคคล
ไดรับการตอบสนองในสิ่งที่ตองการก็จะเกิดความพอใจและความรูสึกผูกพันกับองคการโดยมลธิรา 
อินธกุลชัย (2551) ไดกลาวเสริมวาการจัดสวัสดิการที่ดีนั้นเปนการเพิ่มพูนขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานทําใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มที่ตามความรูความสามารถเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
หนวยงานโดยผลการศึกษาที่พบมีความสอดคลองกับการศึกษาของวรรณา เจตนเสน (2557) ที่พบวา 
พนักงานมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจท่ีมีตอสวัสดิการโดยรวมมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 

บุคลากรสายสนับสนุนที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอสภาพปญหาและ
อุปสรรคการจัดการสวัสดิการภายหลังการเปล่ียนสถานะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน  โดยภาพรวม  อยู ในระดับปานกลาง  อย างที่ ไดกล าวไปแล วว า
มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนองคการท่ีจัดสวัสดิการใหแกพนักงานไดดีในระดับหน่ึงเพื่อใหพนักงาน
มหาวิทยาลัยมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน อาทิ กองทุนประกันสังคมกองทุนสํารองเล้ียงชีพ
สวัสดิการบานพักมหาวิทยาลัยขอนแกน การสนับสนุนทางวิชาการ วันลาตางๆ ฯลฯ ซึ่งทําให
บุคลากรสายสนับสนุนมีความคิดเห็นตอสภาพปญหาและอุปสรรคในระดับปานกลางแตอยางไรก็ดี
จากการท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนเปลี่ยนสถานะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐก็ทําใหเกิดการเปล่ียน
สถานะของพนักงานจากการเปนพนักงานรัฐ ที่เคยไดรับสวัสดิการตามระบบราชการซ่ึงครอบคลุมการ
รักษาพยาบาลท้ังตัวพนักงานและครอบครัว รวมถึงการใหสิทธิประโยชนแกครอบครัวโดยเฉพาะ บิดา 
มารดา คูสมรส  และบุตรมากกวาสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน จึงทําใหบุคลากรไม
พอใจนัก รวมถึงกฎ ระเบียบหลักเกณฑตาง ๆ ของสวัสดิการท่ีมีขั้นตอนยุงยาก ซับซอน อาทิ กองทุน
สํารองเล้ียงชีพสําหรับบุคลากร การขอลาเพื่อศึกษาตอ  สวัสดิการเงินกูเพื่อเคหะสงเคราะห ฯลฯ ที่มี
ตั้งเกณฑคุณสมบัติผูมีสิทธิรับประโยชนไวมากไมครอบคลุมแกบุคลากรทุกสวน จึงทําใหบุคลากรมี
ความคิดเห็นตอสภาพปญหาและอุปสรรค ในระดับปานกลาง ไมเปนไปตามหลักการจัดสวัสดิการของ                 
ณัฏฐพันธ เขจรนันทน (2547) ที่วาตอบสนองความตองการการจัดสวัสดิการตองพยายามให
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สอดคลองกับความตองการของพนักงานเพ่ือใหพนักงานสามารถนําสิ่งที่ไดรับไปใชใหเกิดประโยชน
อยางเต็มที่เมื่อบุคคลไดรับการตอบสนองในส่ิงที่ตองการก็จะเกิดความพอใจและความรูสึกผูกพันกับ
องคการและควรเพิ่มการมีสวนรวมการจัดสวัสดิการที่มีประสิทธิภาพควรเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวน
รวมในการกําหนดแนวทางทางการดําเนินงานเสนอความคิดในการปรับปรุงและแกไขระบบสวัสดิการ 
เดิมเพื่อใหบุคลากรสายสนับสนุนเกิดความเขาใจการยอมรับและไดรับประโยชนสูงสุดโดยผล
การศึกษามีความสอดคลองกับผลการศึกษาของชนินทร จักรภพโยธิน (2554)พบวาขาราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีความคิดเห็นดานการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย ในระดับปานกลาง 

จากผลการวิเคราะหขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพการวิจัยในคร้ังนี้ทําใหไดแนวทาง
ในจัดการสวัสดิการของบุคลากรสายสนับสนุนภายหลังการเปล่ียนสถานะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐของมหาวิทยาลัยขอนแกน 3 ดานซึ่งประกอบดวย 

1. สรางความมั่นคง และโอกาสความกาวหนาใหแกบุคลากรฝายสนับสนุนทุกหนวยงาน ทุกระดับ  
 2. มุงเนน ใสใจปญหาดานสุขภาพรางกาย และจิตใจแกบุคลากรสายสนับสนุน 
 3. ใหความสําคัญกับครอบครัวของบุคลากรฝายสนับสนุน 
 จากผลวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการพัฒนาจัดสวัสดิการของบุคลากรสูการปฏิบัติ
สามารถนําเสนอเปนประเด็นมี 5 ประเด็นดังนี ้
 ขอเสนอแนะที่ 1 สรางความม่ันคง และโอกาสความกาวหนาใหแกบุคลากรฝายสนับสนุน
ทุกหนวยงาน ทุกระดับ มีขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 
 1. สนับสนุนสวัสดิการสายสนับสนุนใหเทาเทียมกับสายผูสอนในทุก ๆ ดาน ควรเพ่ิม
สวัสดิการดานตาง ๆ ของบุคลากรสายสนับสนุนโดยเฉพาะในกลุมลูกจางชั่วคราว ใหมากขึ้นและ
เหมาะสมเพื่อเปนการสรางขวัญกําลังใจในการทํางานใหกับบุคลากรสงผลใหการทํางานของบุคลากรมี
ประสิทธิภาพและงานมีประสิทธิผล องคการก็จะพัฒนาเจริญกาวหนาตอไป 
 2.  สรางความกาวหนาในการทํางานใหแกกลุมลูกจางไมประจํา ดวยการบรรจุลูกจาง
ชั่วคราว ลูกจางโครงการ ลูกจางโครงการพิเศษ ที่มีอายุการจางมากกวา 3 ป เปนพนักงานประจํา
เพื่อใหไดรับสวัสดิการตางๆ และจูงใจใหทํางานในมหาวิทยาลัยขอนแกนตอไป 
 3.  ปรับปรุงเงื่อนไขเกี่ยวกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ อาทิ การใหสามารถลาออกไดกอนอายุ 
60 ป โดยสามารถไดรับเงินชดเชย การขยายนโยบายเพื่อชวยเหลือบุคลากรกลุมจางงานช่ัวคราวให
ไดรับสิทธิประโยชน และควรเปนอัตราเพ่ิมตามวงเงินที่แตละคนจายเพิ่ม 
 4. ควรชวยเหลือบุคลากรสายสนับสนุนทางดานการลดดอกเบี้ย และคิดอัตราดอกเบี้ยต่ํา
ผานทางสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน 

5. พัฒนาศักยภาพการทํางานโดยการจัดการฝกอบรมใหแกบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรูตาม
สายอาชีพอยางนอยปละ สองครั้ง 
 6. สงเสริมการศึกษาดูงานตางประเทศสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความสามารถ หรือ
ผลการทํางานดี เพื่อเปนการเพ่ิมศักยภาพ แลกเปล่ียนวัฒนธรรมการทํางานดานสิ่งแวดลอมมา
ปรับปรุงพัฒนางานใหมีคุณภาพท่ีดีขึ้นและทันสมัยตอเหตุการณบานเมือง และรวมถึงเพื่อเปนการ
สรางขวัญกําลังใจในการทํางาน 
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7. ลดหลักเกณฑ ขอจํากัดตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดสัมมนาประจําป งานเล้ียงสังสรรคและ
การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมของหนวยงานใหมีความสะดวกคลองตัว 

8. สงเสริมการลาศึกษาตอของบุคลากรโดยเฉพาะสายสนับสนุนใหเปนรูปธรรมและชัดเจนมากขึ้น 
ขอเสนอแนะที่ 2 มุงเนน ใสใจปญหาดานสุขภาพรางกาย และจิตใจแกบุคลากรสาย

สนับสนุนมีขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 
 1.  ควรจัดใหมีสวัสดิการดานการตรวจสุขภาพแบบละเอียด อาทิ การตรวจเลือด ตรวจโรค
รายแรง ฯลฯ ฟรีทุก ๆ  ปเพื่อใหบุคลากรไมมีความกังวลตอปญหาสุขภาพสามารถทํางานไดอยางเต็มที ่
 2.  มหาวิทยาลัยควรเปนฝายสนับสนุน ชวยเหลือบุคลากรในการเสนอความตองการ     
ตอกองทุนประกันสังคมวาควรมีสิทธิประโยชนตาง ๆ ใหแกผูประกันตนเพ่ิมมากขึ้นจายมากกวาใน
ปจจุบัน และจายเงินชดเชยตามจริง 
 3.  ควรมีสวัสดิการดานการรักษาพยาบาล ที่นอกเหนือจากประกันสังคมใหแกบุคลากรทุก
ระดับ ซึ่งเพื่อเปนการควบคุมคาใชจายผูวิจัยเห็นวามหาวิทยาลัยควรทําประกันสุขภาพใหแกบุคลากร 
 ขอเสนอแนะที่ 3 ใหความสําคัญกับครอบครัวของบุคลากรฝายสนับสนุนมีขอเสนอแนะ
ดังตอไปน้ี 
 1.  สงเสริมการดูแลสิทธิทางดานที่พักอาศัยใหแกบุคลากรที่เดือดรอนทางดานที่อยูอาศัย
จริงๆ รวมถึงการจํากัดเฉพาะบุคลากรและครอบครัวในการพักอาศัยเทาน้ัน ไมใหมอบสิทธิ์การพัก
อาศัยใหแกผูอื่น  
 2.  มีการเพ่ิมจํานวนท่ีพักอาศัย เชน บานพัก แฟลต ฯลฯ ใหเพียงพอกับจํานวนบุคลากร 
 3.  สวัสดิการท่ีพักอาศัย ควรมีการกําหนดระยะเวลาในการอยูอาศัยได เพื่อกระตุนให
บุคลากรมีที่อยูเปนของตนเองและชวยใหบุคลากรที่เขามาใหมหรือมีรายไดนอยไดเขาพักไดเร็วขึ้น 
 4.  มีการเก็บคาธรรมเนียมที่พักอาศัยเขามหาวิทยาลัยเพื่อใหยุติธรรมแกผูที่ไมไดพักอาศัย 
 5.  มีนโยบายใหแกบุตรของบุคลากรใหไดเขาศึกษาที่โรงเรียนสาธิต  รวมถึงการสนับสนุน
คาใชจายบางสวน 
 6.  บุคลากรสายสนับสนุนสามารถเบิกคาการศึกษาบุตรไดเทากับอัตราระเบียบราชการ 
หรือมหาวิทยาลัยควรใหกูยืมเงินเพื่อการศึกษาบุตรในอัตราดอกเบ้ียที่ตํ่า 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไปดังนี ้
 1. นอกจากประเด็นทางดานสวัสดิการแลวยังมีหลาย ๆ ประเด็นที่นาสนใจภายหลังการ
เปล่ียนสถานะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ จึงควรมีการศึกษาความคิดเห็นจากบุคลากรสาย
สนับสนุน ผูบริหารมหาวิทยาลัยและขาราชการในประเด็นตาง ๆ เชนอัตราการลาออก ความมีอิสระ
คลองตัวในการบริหารงานรวมท้ังปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เกี่ยวของนอกจากน้ันควรศึกษาถึง
ระบบหรือรูปแบบการนํางบประมาณท้ังหมดมาใชในการจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการเพ่ิมเติม
ใหกับบุคลากร 
 2. ในการศึกษาครั้งนี้ไดมีบุคลากรไดเสนอแนะเพ่ิมเติมที่นอกเหนือไปจากการจัดสวัสดิการ 
โดยเฉพาะทางดานการเพิ่มคาตอบแทน เงินเดือนใหมีความเหมาะสมกับคาครองชีพ รวมถึง
ความกาวหนาในการตําแหนงงาน และการปรับพนักงานชั่วคราวเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ผูวิจัยจึง
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เสนอใหมีการศึกษาเรื่อง แนวทางในการจัดการทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยขอนแกน ภายหลัง
การเปลี่ยนสถานะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ โดยเนนที่ความตองการของบุคลากรเปนหลัก 
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การบริหารจัดการตลาดน้ํายอนยุค: ตลาดน้ําขวัญ-เรียม  
The Floating Retro-style Market 

Management: Khwan-Riam Floating Market 
 

ตรีเนตร ตันตระกูล1  

บทคัดยอ 
การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะประชากร นักทองเที่ยวที่สงผลตอการตัดสินใจมา

ทองเท่ียวตลาดน้ํายอนยุค: ตลาดนํ้าขวัญ-เรียมและเพื่อศึกษาปจจัยการบริหารจัดการตลาดนํ้ายอนยุค : ตลาดน้ํา
ขวัญ-เรียมที่สงผลตอการตัดสินใจมาทองเที่ยว กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้จํานวน 100 คน เคร่ืองมือที่ใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย คาสถิติรอยละ คาเฉลี่ยเลข
คณิต สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานใชสถิติ t-test และใชวิธีการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) การหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Coefficient) การ
วิเคราะหดวยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Hierarchy Regression Analysis) การทํานายความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในการวิจัยครั้งนี้ ผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ในการ
วจิัยครั้งน้ี พบวากลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศชาย จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 67.0 มีอายุ 
30-40 ป  จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 40.0 มีสถานภาพสมรส จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 50.0 มีระดับ
การศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเทา จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 36.0 ประกอบอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 33.0 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 
30,000 บาท จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 34.0 และมีการวางแผนคาใชจายการทองเที่ยว 1,001-2,000 บาท 
จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 43.0 2) ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจมาทองเที่ยวตลาดนํ้าขวัญ-เรียม พบวา ปจจัย
ดานสถานที่/แหลงทองเท่ียว ในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด ( = 4.23)  ปจจัยดานบริการการทองเที่ยว 
ในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก ( = 4.16) ปจจัยดานประชาสัมพันธ ในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด 
( = 4.30) และการตัดสินใจมาทองเที่ยวตลาดน้ําขวัญ-เรียม ในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด  ( = 
4.34) 3) ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจมาทองเท่ียวตลาดน้ําขวัญ -เรียม พบวา ปจจัยสวนบุคคลของ
ประชาชนตอการตัดสินใจมาทองเที่ยวตลาดนํ้าขวัญ-เรียม โดยรวมไมแตกตางกัน โดยปจจัยดานสถานที่/แหลง
ทองเท่ียว มีความสัมพันธในทางบวกในระดับสูง ( r  = . 843) ปจจัยดานบริการการทองเที่ยว ความสัมพันธในทางบวกใน
ระดับสูง ( r  = . 445) ปจจัยดานประชาสัมพันธ มีความสัมพันธในทางบวกในระดับกลาง ( r  = .685***) และการ
ตัดสินใจมาทองเที่ยวตลาดนํ้าขวัญ-เรียม มีความสัมพันธในทางบวกในระดับสูง ( r  = . 843) โดยคามีคา  
(R2=0.84, R2

Adjusted=0.83, Sr2=3.34, F=23.52, p<0.001) และในเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนโดยมีคา (R2= 

0.80.7, R2
adjusted= 0.651, F=465.3, p< 0.001) และคา คา Chi-square ( 2) = 4.737, df = 459, p = .000, 

CFI =.774, GFI = .723, AGFI = .682, RMSEA = .094  
 

คําสําคัญ : ตลาดน้ํายอนยุค, การบริหารจัดการ, ตลาดน้ําขวัญ-เรียม 

Abstract 
The objective of this research is for study population characters of the tourist group that 

influence to retro market visiting: Khwan-Riam Float Market’s decision making and for study 

1 อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
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management factors of the retro market: Khwan-Riam Float Market that effect to the retro 
market visiting. This sample size is 100 persons. The instrument of this study is the 
questionnaires. The statistic is included Mean, Standard Deviation and hypothesis testing used the 
t-test, One Way ANOVA, Correlation Coefficient and Multiple Hierarchy Regression Analysis. This 
research founded that 1) Personal factors of respondents are men 67 persons as a 67%, age 
between  30 – 40 years old are 40%, married are 50%, diploma education degree are 36%, public 
servant and state enterprise’s employees 33 persons as 33%, biggest group of respondents have 
income between 20,001 – 30,000 Baht are 34 persons as 34%, and who have travel’s expense 
plan between 1,001 – 2,000 Baht are 43 persons as 43%. 2) The influenced factors to retro 
market visiting: Khwan-Riam Float Market’s decision making that study’s result are location/travel 

place’s factor has maximum value of agreement ( = 4.23), traveling service’s factor has high 

value of agreement ( = 4.16), public relation place’s factor has maximum value of agreement (
= 4.30), Khwan-Riam Float Market’s decision making factor has maximum value of agreement (
= 4.34). 3) The related factors to Khwan-Riam Float Market’s decision making factor founded 

that Personal factors of Khwan-Riam Float Market’s decision making overall are not different, 
location/travel place’s factor has high positive relation value (r = .843), traveling service’s factor 
has medium value of positive relation (r  = .445), public relation place’s factor has medium value 
of agreement (r  = .685***) and Khwan-Riam Float Market’s decision making factor has high positive 
relation value ( r  = . 843) that value are (R2=0.84, R2

Adjusted=0.83, Sr2=3.34, F=23.52, p<0.001) and 

people’s participation are (R2= 0.80.7, R2
adjusted= 0.651, F=465.3, p< 0.001) and Chi-square ( 2) 

value = 4.737, df = 459, p = .000, CFI =.774, GFI = .723, AGFI = .682, RMSEA = .094   

Keywords : Floating Retro-style Market, Management, Khwan-Riam Floating Market 
 
บทนํา 

กระแสการทองเที่ยวแบบ NostalgiaTourism (การทองเที่ยวแบบโหยหาอดีต) คือ
ปรากฎการณทางสังคมวัฒนธรรมการทองเท่ียวแบบโหยหาอดีต ที่นับเปนความสําเร็จดานการตลาดท่ี
ดึงความสนใจนักทองเที่ยวท่ีจินตนาการรวมกันถึงยุคสมัยใดสมัยหนึ่งในอดีตที่เปนชวงแหงความสุข 
ความเจริญรุงเรืองหรือสวยงามที่สุดดานใดดานหน่ึง Nostalgia Tourism เปนกระแสการทองเที่ยวที่
ประสบความสําเร็จมาแลวทั่วโลกรวมท้ังประเทศไทยก็มิไดยกเวน จากผลการศึกษาของ University 

College London, 2007 (อางใน เมลดา ธนิตนนท, 2560) พบวา 90% ของนักทองเที่ยวชาว
อังกฤษเลือกที่จะทองเที่ยวในสถานที่ ที่เกี่ยวพันเช่ือมโยงกับประสบการณหวานชื่นในอดีตของตนเอง 
มากกวาท่ีจะเลือกทองเท่ียวในสถานท่ีแปลกใหมที่ไมเคยไปมากอน ปรากฏการณ  Nostalgia 

Tourism นี้มิใชเกิดขึ้นในสังคมใดสังคมหนึ่ง แตกําลังเปนกระแสการทองเที่ยวในระดับสากลที่มีอัตรา
การเจริญเติบโตเพิ่มสูง ขึ้นในทุก ๆ ป ซึ่งเมื่อมองสํารวจยอนกลับ ไปประมาณ 10 ปที่ผานมา อาจ
กลาวไดวา Nostalgia Tourism ของไทย ที่โดดเดนที่สุดคือ การเกิดขึ้นของตลาดยอนยุค (Retro 

Market) ในรูปแบบตาง ๆ นับตั้งแตตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีเปนตนมา ตลาดยอนยุคที่เห็น
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ภาพชัดเจน และประสบความสําเร็จที่สุดคือ เชียงคาน และในที่สุดปรากฏการณนี้ ก็ไดยกระดับไปสู
การออกแบบกอสราง Retro Market ขึ้นใหมโดยท่ีไมจําเปนจะตองยึดโยงอยูกับพื้นที่ตลาดเกาอีก
ตอไป เชน ตลาดนํ้า 4 ภาค (พัทยา) เมื่อ พ.ศ. 2551, เพลินวาน เมื่อ พ.ศ. 2552, ตลาดน้ําหัวหินสาม
พันนาม พ.ศ. 2554, และ Cicada หัวหิน พ.ศ. 2554  

การตลาดยอนยุค (Retro Market) นอกจากเปนการสรางภาพลักษณและการเสนอความ
แปลกใหมดานการทองเที่ยวแกคนชั้นกลางสวนใหญในเมืองแลว ยังตอบสนองความสะดวกสบายใน
การเดินทาง กการจับจายใชสอย และองคประกอบของพื้นที่ ที่จัดวางสัญลักษณในอดีต เชน 
แผนเสียง ปายโฆษณายอนยุค เคร่ืองไฟฟาโบราณเสื้อผายอนยุค ทั้งนี้เปนไปเพื่อเปาหมายในการทํา
เปนฉากสําหรับถายภาพโดยเฉพาะสามารถตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวที่นิยมใชสื่อ
โซเชียลมีเดีย เอ้ือตอการสงภาพเหลาน้ีสูสาธารณะไดอยางรวดเร็ว

ตลาดน้ํา (Floating Market) นับเปนการตลาดยอนยุครูปแบบหน่ึงที่ประสบความสําเร็จดาน
การทองเท่ียว เพราะวิถีชีวิตของคนไทยผูกพันมากับสายน้ํานับจากสมัยอยุธยาเรื่อยมาที่ผูคนอาศัยอยู
บริเวณริมน้ําลวนใชลําน้ําในการดํารงชีวิตประจําวันรวมทั้งการประกอบอาชีพ ใชเปนที่ที่ซื้อขาย
แลกเปลี่ยนผลิตผลทางการเกษตร สินคาและสิ่งของเครื่องใช เปนสถานที่นัดพบในทองนํ้าที่เรียกวา 
“ตลาดน้ํา” เสนหของตลาดนํ้าจึงสะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตผูคนที่พึ่งพิงสายนํ้าในการดํารงชีพ สะทอน
ถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของชุมชนในทองถ่ินตาง ๆ ตราบจนปจจุบันที่กระแสการตลาด
ยอนยุค ทําใหนักทองเที่ยวปรารถนาที่จะเห็นภาพความสวยงามสงบรมเย็นที่เปนไปในอดีต และ
ตองการเขาไปเปนสวนหนึ่งในภาพน้ัน ตลาดน้ํายอนยุคจึงเปนที่มาในการบริหารจัดการและใชกลยุทธ
เพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวที่นอกจากจะไดความประทับใจดานสถานที่แลว ยังเปน
ที่จับจายซื้ออาหารและสินคาที่มีเอกลักษณของกาลเวลาจวบจนถึงยุคปจจุบัน ตลาดน้ํา”ขวัญ-เรียม” 
เปนตลาดนํ้ายอนยุคที่เกิดขึ้นหลังวิกฤติการณน้ําทวมใหญในกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 (การเปดตัว
ตลาดน้ํา เปนตลาดน้ําที่สรางขึ้นมาเพ่ือยอนรอยวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผูคนริมคลองแสนแสบใน
พื้นที่กรุงเทพฯ ฝงตะวันออก โดยตั้งอยูระหวางวัดบําเพ็ญเหนือและวัดบางเพ็งใต มีคลองแสนแสบ
ขวางกั้น การใชชื่อตลาดนํ้าขวัญ-เรียม เปนการนํากลยุทธการเลาเรื่องราว (Story Telling) เพื่อ
กระตุนความรูสึกและสรางความทรงจํากับนักทองเที่ยว จากช่ืออันมีที่มาจากความประทับใจในนิยาย
รักเรื่องแผลเกาของ ไม เมืองเดิม ผูสรางตํานานรัก ไอขวัญและอีเรียมแหงคลองแสนแสบ จากอมตะ
นิยายสูการสรางเปนภาพยนตจนประสบความสําเร็จทั้งในประเทศและตางประเทศ “แผลเกา” ไดรับ
เลือกเปน 1 ใน 360 ภาพยนตรคลาสสิคของโลกจากประเทศอังกฤษเมื่อ พ.ศ.2541 (www.kwan-

riamfloatingmarket.com)  ทําใหคนไทยยุคนั้นจดจําความรักที่จบดวยโศกนาฏกรรมของขวัญกับ
เรียมจวบจนปจจุบัน 

นอกจากใชอมตนิยายนําไปสูชื่อตลาดนํ้าเพื่อเปนจุดขายแลว ตลาดนํ้าขวัญ -เรียมยังใช
การตลาดแบบ Retro Market ดวยการนําสถาปตยกรรมแบบไทยท่ีนําเรือมาสรางเช่ือมโยงวัฒนธรรม
ระหวางผูคนสองฝงคลอง โดยจําลองสะพานเรือกระดูกงูที่เปรียบเสมือนเรือที่ยังสรางไมเสร็จเพื่อใช
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เปนสะพานใหนักทองเที่ยวไดเดินขามไปมาระหวางวัดบําเพ็ญเหนือและวัดบางเพ็งใต สะพานเรือ
นับเปนจุดขายท่ีสรางขึ้นและประสบความสําเร็จอยางนาประทับใจ เพราะนอกจากการใชชื่อ 
“สะพานสติ” ที่นักทองเท่ียวตองระมัดระวังในการเดินขามสะพานท่ีเปนข้ันบันไดที่ไมเสมอกันแลว ยัง
ตอบสนองความตองการถายภาพของนักทองเท่ียวที่นิยมถายภาพกับสถานที่แปลกใหม ดวยกลอง
สมารทโฟนและสงผานสูสังคมออนไลนไดแบบเรียลไทม(real time) 

กลยุทธการดึงความประทับใจรวมกันของนักทองเที่ยวในการมาเท่ียวตลาดน้ําขวัญ -เรียม 
นอกจากการใชชื่อตัวละครสําคัญแลว ยังนําบทละครมาจําลองสถานที่และเหตุการณ ใหนักทองเที่ยว
ที่มคีวามเช่ือในความรักของขวัญ-เรียม มาขอและบนบานส่ิงที่ปรารถนากับ ศาลขวัญ เรียม โดยมีลาน
กวางเพื่อใชเปนที่ “รําแกบน”เมื่อประสบความสําเร็จตามท่ีขอไว นอกจากนั้นยังมีรูปปน ขวัญ-เรียม
นั่งบนหลังควายตลอดจนการเปดเพลง “ขวัญของเรียม” ใหนักทองเที่ยวไดเพลิดเพลินไปกับ
บรรยากาศการทองเที่ยวประกอบการถายรูป นับเปนกลยุทธการตลาดท่ีประสบความสําเร็จที่
แตกตางจากตลาดนํ้าอ่ืน ๆ ที่มีอยูใจกลางกรุงเทพมหานคร 

อยางไรก็ตาม การเปนสถานท่ีทองเท่ียวที่ประสบความสําเร็จ มีนักทองเที่ยวหล่ังไหลมาใช
บริการเปนเวลานานหลายป สิ่งที่ตามมาคือผลกระทบที่เกิดจากการใชทรัพยากร ทั้งทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ ชุมชนและสภาพแวดลอม ขณะที่การบริหารกิจการยังตองใหความสําคัญกับลูกคาเพราะใน
การทําธุรกิจทุกประเภทลูกคาถือวาเปนสิ่งสําคัญที่สุด เพราะถาไมมีลูกคาก็ไมรูวาจะทําธุรกิจไปเพ่ือ
อะไร (ตรีเนตร ตันตระกูล, 2559) การบริหารจัดการตลาดนํ้า จึงตองมีกระบวนการการบริหารจัดการ
ที่อาศัยการประสานงานรวมกันระหวางผูที่เกี่ยวของทุกฝาย คือฝายผูบริหารตลาด ผูใหบริการ 
ผูใชบริการและชุมชนรอบพ้ืนที่เพื่อลดปญหาและผลกระทบที่เกิดจากการทองเท่ียว 

จากประเด็นความสําเร็จของตลาดนํ้าขวัญ -เ รียม ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาลักษณะ
ประชากรศาสตร ของนักทองเท่ียวที่มาทองเท่ียวตลาดนํ้าขวัญ-เรียม และวิธีการบริหารจัดการของ
ตลาดนํ้าขวัญ-เรียมที่เปนปจจัยสงผลตอการตัดสินใจมาทองเท่ียวตลาดน้ําขวัญ-เรียม เพื่อนําไปเปน
ขอเสนอแนะ และเปนแนวทางการบริหารจัดการสถานท่ีทองเท่ียวเชิงการตลาดยอนยุค (Retro 

Market) หรือตลาดนํ้า (Floating Market) อื่น ๆ ที่บริหารโดยองคกรภาคเอกชนและภาครัฐ ใหเกิด
ประโยชนแกนักทองเท่ียว และชุมชนใหประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน  
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

เพื่อศึกษาลักษณะประชากร (Demographics) นักทองเที่ยวที่สงผลตอการตัดสินใจมา
ทองเท่ียวตลาดนํ้ายอนยุค: ตลาดนํ้าขวัญ-เรียมและเพื่อศึกษาปจจัยการบริหารจัดการตลาดน้ํายอน
ยุค: ตลาดน้ําขวัญ-เรียมที่สงผลตอการตัดสินใจมาทองเที่ยวตลาดนํ้าขวัญ-เรียม 
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การออกแบบวิเคราะหขอมูล (analysis design) 
 งานวิจัยครั้งนี้ใชการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (quantitative data analysis) เปนการ
วิเคราะหโดยใชสถิติเขาชวย ประกอบดวยการเลือกใชสถิติเชิงบรรยาย (descriptive statistics) และ
การเลือกใชสถิติเชิงสรุปอางอิง (inferential statistics) 
 

วิธีการวิจัย 

ศึกษาสภาพปญหาการบริหารจัดการตลาดน้ํา จากเอกสาร ตํารา ขอมูล สถิติ งานวิจัยจาก
หนวยงและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับ คุณลักษณะประชากรศาสตรและการบริหารจัดการตลาดนํ้า 
เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการทําวิจัย และการดําเนินการวิจัยดวยการวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของเพ่ือกําหนดกรอบแนวคิด การสราง และพัฒนาเครื่องมือเพื่อนําไปทดลองใช ปรับปรุง
เครื่องมือและนําไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง นําขอมูลที่ไดมาตรวจสอบความถูกตอง วิเคราะห
ขอมูลและแปลผล เพื่อตรวจสอบความถูกตอง ความเหมาะสม ความเปนไปไดและการนําไปใช
ประโยชนในการบริหารจัดการตลาดนํ้ายอนยุค  
 
สรุปผลการวิจยั 

 1. ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ในการวิจัยคร้ังน้ี พบวากลุมตัวอยางที่ตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศชาย จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 67.0 มีอายุ 30-40 ป  จํานวน 
40 คน คิดเปนรอยละ 40.0 มีสถานภาพสมรส จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 50.0 มีระดับการศึกษา
อนุปริญญาหรือเทียบเทา จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 36.0 ประกอบอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 33.0 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
20,001 – 30,000 บาท จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 34.0 และมีการวางแผนคาใชจายการ
ทองเท่ียว 1,001-2,000 บาท จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 43.0 

2. ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจมาทองเท่ียวตลาดน้ําขวัญ-เรียม พบวา ปจจัยดานสถานท่ี/
แหลงทองเท่ียวในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด ( = 4.23) ปจจัยดานบริการการทองเที่ยว          
ในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก ( = 4.16) ปจจัยดานประชาสัมพันธ ในภาพรวมอยูในระดับ
เห็นดวยมากท่ีสุด ( = 4.30) และการตัดสินใจมาทองเที่ยวตลาดน้ําขวัญ-เรียม ในภาพรวมอยูใน
ระดับเห็นดวยมากท่ีสุด ( = 4.34)  
 3. ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจมาทองเที่ยวตลาดนํ้าขวัญ-เรียม พบวา ปจจัยสวน
บุคคลของประชาชนตอการตัดสินใจมาทองเที่ยวตลาดนํ้าขวัญ -เรียม โดยรวมไมแตกตางกัน โดย
ปจจัยดานสถานที่/แหลงทองเท่ียว มีความสัมพันธในทางบวกในระดับสูง ( r  = . 843) ปจจัยดาน
บริการการทองเที่ยว ความสัมพันธในทางบวกในระดับสูง ( r  = . 445) ปจจัยดานประชาสัมพันธ มี
ความสัมพันธในทางบวกในระดับกลาง ( r  = .685***)  และการตัดสินใจมาทองเที่ยวตลาดน้ําขวัญ-
เรียม มีความสัมพันธในทางบวกในระดับสูง ( r  = . 843) โดยคามีคา  (R2=0.84, R2

Adjusted=0.83, 
Sr2=3.34, F=23.52, p<0.001) และในเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนโดยมีคา (R2= 0.80.7, 
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R2
adjusted= 0.651, F=465.3, p< 0.001) และคา คา Chi-square ( 2) = 4.737, df = 459, p = 

.000, CFI =.774, GFI = .723, AGFI = .682, RMSEA = .094 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “ การบริหารจัดการตลาดนํ้ายอนยุค: ตลาดนํ้าขวัญ-เรียม” “โดย
สามารถอภิปรายผลจากการวิจัยไดดังตอไปนี้ 

เพื่อศึกษา“ การบริหารจัดการตลาดน้ํายอนยุค: ตลาดน้ําขวัญ-เรียม” โดยสรุปวา ปจจัยดาน
สถานที่/แหลงทองเที่ยว พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมีความเห็นตอ“ การบริหารจัดการ
ตลาดน้ํายอนยุค: ตลาดนํ้าขวัญ-เรียม” ในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด ( = 4.23) เมื่อ
พิจารณาในแตละรายขอ พบวา สภาพแวดลอมและบรรยากาศที่เปนธรรมชาติมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด อยูใน
ระดับเห็นดวยมากท่ีสุด ( = 4.39) รองลงมาคือ การใหบริการเรือพายพาเที่ยวชมวิถีชีวิตริมน้ํา อยู
ในระดับเห็นดวยมากที่สุด ( = 4.34) และเมื่อพิจารณาในแตละรายขอพบวาอยูในระดับเห็นดวย
มากทุกขอ และปจจัยดานบริการการทองเที่ยว พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีความเห็น
ตอ“ การบริหารจัดการตลาดน้ํายอนยุค: ตลาดน้ําขวัญ-เรียม” ในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก (

= 4.16) เมื่อพิจารณาในแตละรายขอ พบวา สามารถเดินในตลาดและจุดเยี่ยมชมตาง ๆ ไดสะดวก 
มีคาเฉล่ียสูงที่สุด อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด ( = 4.46) รองลงมาคือ ความปลอดภัยในการ
ทองเท่ียวทางน้ํา อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด ( = 4.25) และเมื่อพิจารณาในแตละรายขอพบวาอยู
ในระดับเห็นดวยมากทุกขอและ ปจจัยดานประชาสัมพันธ พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มี
ความเห็นตอ“ การบริหารจัดการตลาดน้ํายอนยุค: ตลาดน้ําขวัญ-เรียม” ในภาพรวมอยูในระดับเห็น
ดวยมากท่ีสุด ( = 4.30) เมื่อพิจารณาในแตละรายขอ พบวา ใชชื่อเสียงของตํานานรัก ขวัญเรียม
เปนจุดขาย มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด อยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด ( = 4.80) รองลงมาคือการมีศูนย
ใหบริการขอมูลขาวสารแกนักทองเท่ียว ( = 4.72) และเม่ือพิจารณาในแตละรายขอพบวาอยูใน
ระดับเห็นดวยมากทุกขอ และการตัดสินใจมาทองเที่ยวตลาดน้ําขวัญ-เรียม พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบ
แบบสอบถาม มีความเห็นตอ“ การบริหารจัดการตลาดน้ํายอนยุค: ตลาดน้ําขวัญ-เรียม” ในภาพรวม
อยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด ( = 4.34) เมื่อพิจารณาในแตละรายขอ พบวา ตลาดนํ้าขวัญ-เรียม 
เปนตลาดนํ้าที่มีสินคาราคาถูกกวาท่ีอื่น ๆมีคาเฉล่ียสูงที่สุด อยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด ( = 4.89) 
รองลงมาคือ ตลาดน้ําขวัญ-เรียม เปนตลาดนํ้าแหงแรกที่นึกถึงเมื่อตองการพักผอนในวันหยุด ( = 
4.79) และเมื่อพิจารณาในแตละรายขอพบวาอยูในระดับเห็นดวยมากทุกขอ ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของชายะ มัณฑนาจารุ (2557) ที่ศึกษาปจจัยการบริหารจัดการท่ีมีผลตอการตัดสินใจของ
นักทองเที่ยวชาวในการเลือกมาเท่ียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวาจากผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน 400 ชุดมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการบริหารจัดการ (ดานสถานที่ทองเที่ยว) อยูในระดับ
เห็นดวยมาก โดยอันดับแรกคือ คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวในสถานท่ีตาง ๆ มีความเหมาะสม 
รองลงมาสถานท่ีทองเที่ยว มีความสวยงาม โดดเดนและแตกตางจากแหลงทองเที่ยว อื่น ๆ อันดับ
สุดทายคือ รูสึกประทับใจและพอใจเปนอยางมาก สวนดานการบริการการทองเที่ยว อยูในระดับมาก 
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โดยอันดับแรกคือ สถานท่ีทองเที่ยว มีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกตอความตองการอยางเต็มที่ 
รองลงมาสถานที่ทองเท่ียวมีรานอาหารเพียงพอตอความตองการของทาน  และอันดับสุดทายคือ
คาใชจายในกิจกรรมดานการทองเที่ยวมีความเหมาะสมกับการใชบริการ สําหรับดานการ
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวอยูในระดับมาก โดยอันดับแรกคือ สามารถไดรับขอมูลของสถานท่ี
ทองเที่ยวจากหลากหลายชองทาง รองลงมาไดรับขอมูลของสถานท่ีทองเท่ียวจากการทองเที่ยวเท่ียว
แหงประเทศไทย มีความชัดเจนและเหมาะสม และอันดับสุดทายคือไดรับขอมูลขาวสารของสถานที่
ทองเที่ยวอยางสม่ําเสมอ ถูกตอง และเหมาะสม นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของรัตนากร 
จุฑามณี และคณะ (2546) ผลการศึกษาการจัดการตลาดน้ําวัดลําพญา จังหวัดนครปฐม พบวา
นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจในการทองเที่ยวในตลาดน้ําวัดลําพญา เพราะตลาดน้ําวัดลําพญา ยังคง
สภาพความเปนตลาดน้ําโบราณและมีสภาพแวดลอมที่เปนธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ มีสินคาใหเลือก
ซื้อหลากหลายประเภท ตลาดน้ําวัดลําพญามีการจัดกิจกรรมไวรองรับนักทองเที่ยวหลายรูปแบบและ
ยังเปดโอกาสใหนักทองเท่ียวและคนในชุมชนไดมีสวนรวมในดานกิจกรรมตาง ๆ และคนในทองถิ่น ให
การตอนรับนักทองเท่ียว มีอัธยาศัยที่ดี ตลาดน้ําวัดลําพญาไดมีการพัฒนารูปแบบการจัดการตลาด
อยางตอเนื่อง เพื่อรองรับกับจํานวนนักทองเท่ียว มีการใหความรูโดยการจัดการอบรมใหกับคนใน
ทองถิ่นและพอคาแมคาใหมีจิตสํานึกในการใหบริการแกนักทองเที่ยว เพื่อศึกษาการตัดสินใจมา
ทองเท่ียวตลาดน้ําขวัญ-เรียม กรุงเทพมหานครของนักทองเท่ียว โดยคาสหสัมพันธระหวางตัวแปร
ความสัมพันธการบริหารจัดการตลาดนํ้ายอนยุค กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธในทางบวกใน
ระดับสูง ( r  = . 845) รองลงมาปจจัยดานการประชาสัมพันธ มีความสัมพันธในทางบวกในระดับ
ปานกลาง ( r  = .685) ปจจัยดานบริการการทองเท่ียว มีความสัมพันธในทางบวกในระดับนอย ( r  = 
.445**) และการตัดสินใจมาทองเที่ยวตลาดนํ้าขวัญ-เรียม มีความสัมพันธในทางบวกในระดับสูง( r  = 
.843**) มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไวแสดงวา มีความสัมพันธที่สงผล
ตอการตัดสินใจมาทองเท่ียวตลาดน้ําขวัญ-เรียม กรุงเทพมหานครของผูตอบแบบสอบถาม และการ
วิเคราะหถดถอยเชิงพหุตัวแปรคาสัมประสิทธิ์เสนทาง (Path Coefficient) โดยอาศัยเทคนิคการ
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ซึ่งทําการหาคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (Standard Regression 

Coefficient : ) ซึ่งเปนคาสัมประสิทธิ์เสนทาง และการตรวจสอบความสอดคลองของแบบจําลอง
ความสัมพันธตามสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ พหุเชิงชั้นพบวาตัวแปรซึ่งเปนปจจัยศึกษาสามารถ
รวมกันทํานายการบริหารจัดการตลาดนํ้ายอนยุค กรุงเทพมหานคร (R2=0.84, R2

Adjusted=0.83, 
Sr2=3.34, F=23.52, p<0.001) โดยมีคา (R2= 0.80.7, R2

adjusted= 0.651, F=465.3, p< 0.001) 

และคา คา Chi-square ( 2) = 4.737, df = 459, p = .000, CFI =.774, GFI = .723, AGFI = 
.682, RMSEA = .094, SRMR โดยสอดคลองกับการศึกษาของอุราวรรณ สุขเกษม (2552) ศึกษาวิจัย
เรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจทองเท่ียวตลาดนํ้า จุดมุงหมายในการศึกษา เพื่อ
ศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอพฤติกรรมและปจจัยดานตาง ๆ ทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจทองเท่ียวตลาดน้ํา กลุมตัวอยางคือนักทองเท่ียวที่มาเที่ยวตลาดน้ํา จํานวนท้ังสิ้น 400 คน 
ผลการศึกษาพบวานักทองเท่ียวใหความสําคัญกับกิจกรรมการทองเที่ยวมากที่สุด การรูจักตลาดน้ํา 
สวนใหญรูจากเพ่ือน สิ่งจูงใจในการทองเที่ยวสวนใหญเปนแหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติ ลักษณะการ
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เดินทางสวนบุคคล สวนใหญเดินทางไปกับเพื่อนๆ ดานปจจัยดานการตลาด พบวานักทองเที่ยวให
ความสําคัญกับปจจัยดานการตลาดรายดานทั้งหกดานที่มีผลตอการตัดสินใจทองเท่ียวตลาดน้ํา
ตามลําดับมากท่ีสุด คือ ดานสถานที่ ดานราคา ดานประชาสัมพันธ ดานการบริการ ดานวัฒนธรรม
และภูมิศาสตร และดานชองทางการจัดจําหนาย และสอดคลองกับงานวิจัยของ  ปาริฉัตร อิ้งจะนิล 
(2554) ที่ ศึกษาเรื่องพฤติกรรมนักทองเที่ยวชาวไทยตอการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ในรูปแบบตลาดเกา
ในดานพฤติกรรมและแรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอการเดินทางทองเที่ยวพบวาวัตถุประสงคในการทองเที่ยว
เพ่ือพักผอน/เที่ยวชมตลาด สําหรับแรงจูงใจทางกายภาพที่มีอิทธิพลตอการเดินทางมาทองเท่ียวคือ 
เปนแหลงทองเที่ยวแบบตลาดเกาโบราณยอนยุค และมีแรงจูงใจเพ่ือเดินทางจากสภาพความเปนอยู
เดิม แรงจูงใจในระดับมากคือความพึงพอใจดานบุคคลผูใหบริการและความพึงพอใจดานสิ่งแวดลอม 
สอดคลองกับงานวิจัยของพรทิพย บุญเที่ยงธรรม (2555) ที่ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ทองเท่ียว ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเท่ียวตลาดนํ้าเขต
ตลิ่งชัน โดยศึกษาจากนักทองเที่ยวชาวไทยท่ีเดินมาเขามาทองเที่ยวตลาดนํ้าตลิ่งชัน จํานวน 400 คน 
พบวานักทองเที่ยวสวนใหญเปนเพศหญิง มีชวงอายุต่ํากวา 25 ป สถานะภาพโสด มีระดับการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี สวนใหญรายไดต่ํากวา 10,000 บาท สวนใหญเปนผูที่เคยเดินทางมาทองเที่ยว
ตลาดน้ําตลิ่งชันแลว สวนใหญเดินทางมากับญาติหรือบุคคลในครอบครัวและใชวิธีการขับรถสวนตัว
มาเอง นอกจากน้ีพบวา บุคคลที่มีสวนสําคัญตอการตัดสินใจเดินทางมาเที่ยวตลาดน้ําในเขตตลิ่งชัน
มากท่ีสุดคือ ญาติหรือบุคคลในครอบครัว และจะทราบขอมูลการทองเท่ียวจากคําแนะนําของเพ่ือน 
เพื่อนรวมงาน หรือบุคคลในครอบครัวมากท่ีสุดผลการศึกษาความคิดเห็นของนักทอง เที่ยวที่มีตอ
ตลาดน้ําเขตตลิ่งชัน พบวาปจจัยที่นักทองเท่ียวใหความสําคัญตอการตัดสินใจเดินทางมาทองเท่ียว
ตลาดน้ําเขตตล่ิงชันมากที่สุดคือ ปจจัยดานสิ่งอํานวยความสะดวก รองลงมาคือปจจัยดานราคาสินคา
และบริการ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานความตองการสวนบุคคล ดานวัฒนธรรม
และวิถีชีวิต ดานสถานที่และการเขาถึงแหลงธรรมชาติ และดานการสงเสริมการตลาดตามลําดับ
งานวิจัยนี้ไดขอสรุปเปน 4 ประเด็น คือ 1) ดานการพัฒนาทรัพยากรแหลงทองเท่ียว ควรมีการดูแล
รักษาและพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยวที่มีอยูในพ้ืนที่ตลาดนํ้าเขตตล่ิงชันอยางเหมาะสม 2) ดานการ
บริหารจัดการ ควรมีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของผูมีสวนเกี่ยวของอยางชัดเจนในการบริหาร
จัดการดานตาง ๆ 3) ดานการมีสวนรวมของผูมีสวนเก่ียวของ ควรมีการสรางการรับรูไปยังผูมีสวน
เกี่ยวของทุกภาคสวนในเร่ืองการพัฒนาการทองเท่ียวแบบมีสวนรวมโดยแทจริง 4) ดานกิจกรรมและ
การเรียนรู ควรมีการกําหนดกิจกรรมการทองเท่ียวที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและสรางความเขาใจ
อันดีระหวางชุมชนกับผูมาเยือน 
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การพัฒนาชุดการสอน เรื่องการประดิษฐของใชจากวัสดุในทองถิ่น  
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

THE   DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL PACKAGE BY USING 
LOCAL MATERIALS FOR FOUR GRADES STUDENTS 

 

นิภา  พักพํานัก1
  รวงทอง  ถาพันธุ 2 

 
บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนเร่ือง การ
ประดิษฐของใชจากวัสดุในทองถิ่น  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  และเพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหวางกอนและหลังการใชชุดการ
สอนเรื่องการประดิษฐของใชจากวัสดุในทองถิ่น  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนบานทาขึ้น ตําบลโพธิ์ทอง อําเภอปางศิลาทอง จังหวัดกําแพงเพชร ที่
กําลังเรียนอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 30 คน โดยการสุมอยางายดวยวิธีการจับ
ฉลากซึ่งใชหองเรียนเปนหนวยสุม เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย ชุดการสอน จํานวน 5 เลม 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 30 ขอ ที่มีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.87 และ
แบบทดสอบภาคปฏิบัติ ที่มีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.89 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชคาเฉลี่ย  
( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D และการทดสอบคาที (t-test แบบ Dependent sample) 
ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการสรางและหาประสิทธิภาพของชุดการสอน เรื่องการประดิษฐของใชจาก
วัสดุในทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.30/ 82.40 ซึ่ง
เปนไปตามเกณฑ 80/80 2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบวา ผลการ
สอบกอนเรียน มีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 12.00 หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยชุดการ
สอน เรื่องประดิษฐของใชจากวัสดุในทองถิ่น เสร็จสิ้นพบวานักเรียนมี คะแนนสอบหลังเรียน เทากับ 
24.36 จากคะแนนเต็ม 45 คะแนน เมื่อทําการทดสอบคาที พบวา หลังการเรียนดวยชุดการสอนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

คําสําคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ชุดการสอน 
 

Abstract 

This research objectives were to find out the effectiveness of instructional 
package on the invention from local materials for grade 4 students and to compare 
leaning achievement between before and after using instructional package. The 
samples used in this study were 30 achievement tests for grade 4 students at Ban 
Tha Khuen School, Pho Thong Sub-district, Pang Sila Thong District Kamphaeng Phet, 

                                                
1
 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเจาพระยา 

2
 อาจารยประจํา  มหาวิทยาลัยเจาพระยา 

 



                

วารสารวิจยัมหาวิทยาลัยเวสเทิรน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
                       Western University Research Journal of Humanities and Social Science

ปที่ 4 ฉบับท่ี 2 เดือน พฤษภาคม–สิงหาคม 2561 | Vol4,No.2 May-August 2018: ISSN 2465-3578 

ยศาสตรและสังคมศาสตร 
umanities and Social Scienceeeeeeeeeeeeeeeee

the second semester of academic year 2016, by simple random sampling method by 
using 5 teaching sets and 30 achievement tests, which reliability equals to 0.87 and 
practical exam which reliability equals to 0.89.  Analysis of statistics by using mean 
(x̄), standard deviation and t-test dependent sample. The researcher conducted the 
experiment to develop the instructional package with the sample. It lasts 5 weeks, 2 
hours a week, a total of 10 hours. The findings were as follows: 1) The results of 
building and finding out sets of instructional media of appliance invention by using 
local materials for four grades students. The efficiency of the research is 
82.30/82.40,which equals to accurate criteria about 80/80. 2) The results of the 
comparison of student achievement showed that the results of the pre-test. There 
was an average score of 12.00 after the instructional activity, with a set of teaching 
materials, the use of local materials. Finished found that students have. The post-test 
scores were 24.36 from the 45-point scale. The posttest scores were higher than 
before the study at the .01 level. 
 

Keywords: learning achievement,   Instructors package 
 
บทนํา 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีเปนกลุมสาระท่ีชวยพัฒนาใหผูเรียน                      
มีความรู  ความเขาใจ   มีทักษะพ้ืนฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิต และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง 
สามารถนําความรูเกี่ยวกับการดํารงชีวิตการอาชีพ  และเทคโนโลยีมาใชประโยชนในการทํางานอยางมี
ความคิดสรางสรรค และแขงขันในสังคมไทยและสากล    เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพรักการ
ทํางาน  และมีเจตคติที่ดีตอการทํางาน สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางพอเพียง และมีความสุข   
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนกลุมการงานอาชีพและเทคโนโลยี    
เปนการสอนท่ีตองฝกทักษะและข้ันตอนกระบวนการทํางานใหกับนักเรียน จําเปนตองสอนดวยการ
กระทําจริงมากกวาการบอก การบรรยาย หรือการอานอยางเดียวสําหรับการจัดการเรียนการสอนเปน
เครือ่งมือที่จะนํานักเรียนไปสูจุดหมายท่ีกําหนดไวได ครูมีความจําเปนตองพัฒนา นวัตกรรมการเรียน
การสอน การพัฒนา คือ การทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปสูอีกสภาพหนึ่งท่ีดีกวาเดิม
อยางเปนระบบ  หรือการทําใหดีขึ้นกวาสภาพเดิมที่เปนอยูอยางเปน  

ชุดการสอนเปนนวัตกรรมการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพราะเปน
นวัตกรรมที่ มีการจัดลําดับเนื้อหาสาระเปนขั้นตอนยอย ๆ จากงายไปหายาก ชุดการสอนจะชวยสราง
แรงจูงใจในการเรียนและแรงเสริมใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง  ( สุวิทย จันทะมา , 2549) ชุดการ
สอน เปนระบบการนําสื่อประสมท่ีสอดคลองกับเนื้อหาวิชา และประสบการณของแตละหนวยมาชวย
ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ชุดการสอนนิยมจัด
ไวในกลองหรือซอง แยกเปนหมวดๆ   ภายในชุดการสอนจะประกอบ ดวยคูมือการสอนใชชุดการสอน 
สื่อการสอนที่สอดคลองกับเน้ือหาและประสบการณ (ชัยยงค  พรหมวงศ ,2551)  ชวยใหผูเรียน
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ประสบผลสําเร็จในการเรียนและมีทักษะในการทํางาน  ดังงานวิจัยของ สิริพร  วัยสุวรรณ (2547)    
ไดพัฒนาชุดการสอนกลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพ งานประดิษฐใบตองชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวา  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชชุดการสอนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.5  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยชุดการสอนสูงกวานักเรียนที่ ไดรับ
การสอนตามแผนการสอนปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 นอกจากน้ี โยธินกันทะหลา 
(2548) ไดศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอน หนวยสิ่งแวดลอมในทองถิ่นสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวาผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  และสมพงษ  สุภาสัจ 
(2548) ไดศึกษาผลการใชชุดการสอน เรื่องการประดิษฐของชํารวยกลุมสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่พบวา นักเรียนที่เรียนดวยชุดการสอนมี
ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐานท่ีตั้งไว การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนพบวา
หลังเรียนมีคะแนนสูงกวา    
 จากผลการวิจัยขางตน แสดงใหเห็นวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชชุดการสอน  
เปนการใชนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีมีประโยชนและมีคุณคา ที่ชวยถายทอดเน้ือหาท่ีสลับซับซอนและ
มีนามธรรมสูง โดยชวยเราความสนใจในการเรียนฝกการตัดสินใจ  แสวงหาความรูดวยตนเอง           
มีความรับผิดชอบเรียนรูตลอดเวลา ผูเรียนเปนอิสระจากอารมณและบุคลิกภาพของครู) และชุดการ
สอนเปนนวัตกรรมมีลักษณะเปนสื่อประสม มีคุณคาเปนเครื่องมือที่ชวยครูผูสอนในการถายทอด
ความรูดานเนื้อหาท่ีมีลักษณะเปนนามธรรม ชวยใหผูเรียนกับผูสอนมีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน  
เปนกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล โดยเนนใหผูเรียนไดลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง เปนกลุม  หรือรายบุคคลก็ไดตามความสามารถ อีกทั้งชุดการสอนเปนสิ่งที่
ชวยตอบสนองความตองการ  ในการทํากิจกรรมการเรียนการสอน และยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง  
พรอมทั้งชวยเราความสนใจ และเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงออกตลอดจนชวยลดภาระและสราง
ความพรอมความม่ันใจแกผูใชเปนอยางดี  เพราะชุดการสอนไดผลิตและจัดไวอยางเปนระบบมีสื่อและ
อุปกรณสําเร็จรูปคูมือการใชสามารถนําไปใชไดทันที 

จากแนวคิดท่ีวาเมื่อนักเรียนเรียนดวยชุดการสอนท่ีมีประสิทธิภาพจะชวยใหนักเรียนประสบ
ผลสําเร็จในการเรียนและมีความกาวหนาในการเรียนรู ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะสรางชุดการสอน
เรื่อง การประดิษฐของใชจากวัสดุในทองถิ่น ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีสื่อการเรียนการสอนอยาง
หลากหลาย เพ่ือสรางประสบการณตรงในการทํากิจกรรม ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น     
รูและเขาใจข้ันตอนในการทํางานประดิษฐสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันและมีความพึงพอใจตอ
การเรียนรู 
 ในปจจุบันพบวาปญหาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูเรียนไมเขาใจข้ันตอนในการประดิษฐ  
ปฏิบัติงานไมทันตามข้ันตอน  จึงทําใหผูเรียนเบื่อหนายในกิจกรรมงานประดิษฐ และทําใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํา ซึ่งปญหาดังกลาวนาจะเกิดจากกิจกรรมสวนใหญที่ผูเรียนไดเรียนรู  มักเกิดจาก
ครูผูสอนเปนผูวางแผนกิจกรรม  ผูเรียนเปนผูปฏิบัติกิจกรรมตามแผนหรือกิจกรรมที่ครูวางไว ซึ่งสวน
ใหญจะเปนการสอนแบบทองตําราเรียน  ทําตามอยางครู  ครูขาดการพัฒนาสื่อการสอนท่ีหลากหลาย  
ครูมีไมเพียงพอ ผูเรียนขาดโอกาสในการฝกทักษะตางๆ ในการเรียนดวยตนเอง ขาดความรับผิดชอบ
ตองานและผูเรียนมีความสามารถในการเรียนรูที่แตกตางกัน(ชัยยงค พรหมวงศ,2551)  
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 ดังนั้นจากแนวคิดที่วาเมื่อนักเรียนเรียนดวยชุดการสอนท่ีมีประสิทธิภาพจะชวยใหนักเรียน
ประสบผลสําเร็จในการเรียนและมีความกาวหนาในการเรียนรู ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะสรางชุดการ
สอน  เรื่อง  การประดิษฐของใชจากวัสดุในทองถิ่น  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4  ที่มีสื่อการเรียนการสอน
อยางหลากหลาย เพ่ือสรางประสบการณตรงในการทํากิจกรรม  ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี
ขึ้น  รูและเขาใจขั้นตอนในการทํางานประดิษฐสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันและมีความพึงพอใจ
ตอการเรียนรู 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพชุดการสอน เรื่อง การประดิษฐของใชจากวัสดุในทองถิ่น 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตามเกณฑ80/80 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหวางกอนและหลังการใชชุดการสอน                     
เรื่องการประดิษฐของใชจากวัสดุในทองถิ่นสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

สมมติฐานของการวิจัย   
         นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดการสอนเรื่องการประดิษฐของใชจากเศษวัสดุในทองถิ่นสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  ตัวแปรตน    ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการวิจัย 
           ในการดําเนินการวิจัยผูวิจัยดําเนินการวิจัยดังนี้ 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
           ประชากร ไดแก  นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ปการศึกษา 
2559 ของโรงเรียนบานทาขึ้น ตําบลโพธิ์ทอง อําเภอปางศิลาทอง จังหวัดกําแพงเพชร สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 2  จํานวน 2  หองเรียน 60  คน 

กลุมตัวอยาง ไดแก  นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 
2559 ของโรงเรียนบานทาขึ้น ตําบลโพธิ์ทอง อําเภอปางศิลาทอง จังหวัดกําแพงเพชร สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 2 จํานวน 1 หองเรียน 30 คน โดยการสุม
อยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยวิธีจับฉลาก ซึ่งใชหองเรียนเปนหนวยสุม 

 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูดวยชุดการสอน 

เรื่อง 
การประดิษฐของใช
จากวัสดุในทองถิ่น 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชเครื่องมือสําหรับการดําเนินการวิจัยดังนี้ 
              1. ชุดการสอน เรื่อง การประดิษฐของใชจากวัสดุในทองถิ่น ประกอบไปดวย 5 ชุด ซึ่งผาน
การตรวจสอบคุณภาพดวยการประเมินความเหมาะสมของชุดการสอน จากผูเชี่ยวชาญจํานวน  5  คน 
ดวยแบบประเมินที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีลักษณะเปนมาตรประมาณคา 5 ระดับ โดยประเมินตาม
องคประกอบของชุดการสอน  ซึ่งพบวาชุดการสอนมีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด  และทดลอง
หาประสิทธิภาพ 3 ครั้ง จากกลุมตัวอยางในโรงเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางจริง ครั้งท่ี 1ทําการทดลองหา
ประสิทธิภาพกับกลุมเล็ก 1:1  จํานวน 3 คน โดยคัดเลือกเด็กเกง  ปานกลาง และเด็กออน ครั้งที่ 2 
ทําการทดลองหาประสิทธิภาพกับกลุมกลาง จํานวน  10  คน  และคร้ังท่ี 3 ทดลองหาประสิทธิภาพ
กับนักเรียนจํานวน 30 คน พบวาชุดการสอนมีประสิทธิ ภาพตามเกณฑ 80/80 
             2.  แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ ทา งการ เ รียน  เปนแบบทดสอบชนิด เลื อกตอบ                    
4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ และแบบทดสอบภาคปฏิบัติ 1 ขอ  โดยแบบทดสอบชนิดเลือกตอบผาน
การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบโดยการ  IOC ซึ่งมีคาระหวาง  0.60-1.00 ตรวจสอบคา
อํานาจจําแนก  คาความยากงาย และ คาความเช่ือมั่นตามแบบ KR-20 ซึ่งพบวาแบบทดสอบมีคา
ความยากงายอยูระหวาง 0.34-0.76 คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.33–0.78  และคาความเชื่อม่ัน 
เทากับ 0.87  และหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบภาคปฏิบัติ (สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบรัค) 
มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.89  
         3. แบบประเมินทักษะความสามารถที่มีลักษณะเปน มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับโดย
ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ 
 
แบบแผนการทดลอง   
          ผูวิจัยไดดําเนินการตามแบบแผนการทดลอง One Group Pre-test Post-test  Design ดังนี้ 
 

                     X                   

T1    หมายถึง    การทดสอบกอนเรียน  
X    หมายถึง     การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดการสอน 
T2    หมายถึง   การทดสอบหลังเรียน  

 

การดําเนินการทดลอง 
1. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู เรื ่อง การประดิษฐของใชจากวัสดุใน

ทองถิ่นสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจํานวน 30 ขอ ใหนักเรียนทํากอน
เรียนโดยใชเวลาในการทดสอบ 40 นาท ี
         2. ดําเนินการทดลองใชชุดการสอน เรื่อง การประดิษฐของใชจากวัสดุในทองถิ่น ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 โดยจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูที่กําหนดไวกับนักเรียนชั้น
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ประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนบานทาขึ้น สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 2 เปนเวลา 5 สัปดาห ๆ ละ 2 ชั่วโมง รวม 10 ชั่วโมง 
         3. หลังจากเรียนรูครบทุกเนื้อหาในชุดการสอน เรื่องการประดิษฐของใชจากวัสดุในทองถิ่น 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ผูวิจัยทดสอบหลังเรียนซ่ึงใชแบบทดสอบชุดเดิมโดยการสลับขอและสลับ
คําตอบ 
          4. รวบรวมขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหหาคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
การวิเคราะหขอมูล 
     1. วิเคราะหหาคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของชุดการสอนที่
ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ 
 2. วิเคราะหหาคารอยละของประสิทธิภาพกระบวนการ และคาประสิทธิภาพของผลลัพธ 
ของชุดการการสอนแตละชุด 
 3. วิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก คาความยากงาย และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบดวย
โปแกรมสําเร็จรูป 
 4. วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียนดวยชุดการสอน เรื่องการ
ประดิษฐของใชจากวัสดใุนทองถิ่นสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

สถิติที่ใชในการวิจัย 
        สถิติพ้ืนฐาน  ไดแก   
               -คาเฉล่ีย   ( ) 
               -คารอยละ (%) 
               -คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) 
 สถิติทดสอบ  
  -การทดสอบคาที (t-test Dependent Sample) 
 
สรุปผลการวิจัย 
       1. ผลการสรางและหาประสิทธิภาพของชุดการสอน เรื่องการประดิษฐของใชจากวัสดุใน
ทองถ่ินสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวา  
               1.1 ผลการสรางและพัฒนาชุดการสอนที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ มีจํานวน 5 ชุด
ประกอบดวย 
         ชุดที่ 1  การประดิษฐกระทงลอยกลีบกุหลาบ 
         ชุดที่ 2  การประดิษฐกรอบรูปตั้งโตะจากกระดาษลัง 
         ชุดที่ 3  การประดิษฐโมบายกระดาษสี 
         ชุดที่ 4  การประดิษฐถาดใบตอง 
         ชุดที่ 5  การประดิษฐที่ใสดินสอ จากแกนกระดาษทิชชู 
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             โดยในแตละชุด เปนชุดการสอนที่มีลักษณะเปนกลุมกิจกรรม สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4  มีองคประกอบคือ   
               สวนที่ 1  คูมือครู  ประกอบดวย คําชี้แจงสําหรับครูผูสอนแผนการจัดการเรียนรู   
               สวนที่ 2  คูมือนักเรียนประกอบดวย คําชี้แจงในการใช แบบทดสอบกอนเรียน ใบความรู 
ใบงาน แบบฝกหัดประจําหนวยการเรียน บัตรเฉลยแบบฝกหัด แบบทดสอบหลังเรียนบัตรเฉลย
แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียและสื่ออุปกรณ  
  1.2 ผลการประเมินความเหมาะสมของชุดการสอนเรื่องการประดิษฐของใชจากวัสดุใน
ทองถ่ินสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
                จากการประเมินความเหมาะสมขอชุดการสอน เรื่องการประดิษฐของใชจากวัสดุใน
ทองถิ่นสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5  คน พบผลประเมินความ
เหมาะสม ปรากฏดังตารางที่ 1  
 
ตารางท่ี 1 ความเหมาะสมของเร่ืองการประดิษฐของใชจากวัสดุในทองถิ่นสําหรับนักเรียน 
     ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

รายการประเมิน X  S.D. ระดับความเหมาะสม 
คําชี้แจงในการใชชุดการสอน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
ดานเนื้อหา 4.96 0.16 มากท่ีสุด 
ดานแบบทดสอบ 4.90 0.28 มากท่ีสุด 
ดานภาษาท่ีใช 4.95 0.20 มากท่ีสุด 
ดานวัสดุอุปกรณ(สื่อ) 4.86 0.23 มากท่ีสุด 
ดานแผนการจัดการเรียนรู 4.88 0.23 มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 4.93 0.05 มากท่ีสุด 

 จากตารางที่ 1 พบวาความเหมาะสมของชุดการสอนมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด(4.93) 
เพ่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ดานคําชี้แจงในการใชชุดการสอน (5.00) 
รองลงมาไดแกดานเนื้อหา(4.96) และดานที่มีคาเฉลี่ยและดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดไดแก ดานวัสดุ 
อุปกรณ (4.86) 
                  1.3 ผลการหาประสิทธิภาพอุดการสอนปรากฏตามตารางที่ 2 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2  คาประสิทธิภาพของชุดการสอน เรื่องการประดิษฐของใชจากวัสดุในทองถิ่นสําหรับ 
               นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

รอยละของคะแนนเฉล่ียในการทําแบบฝกหัดระหวางการใชชุดการสอน 
รอยละคะแนน
ทดสอบหลังเรียน 

ชุดที่ 1 
8.27 

ชุดที่ 2 
83.00 

ชุดที่ 3 
82.30 

ชุดที่ 4 
82.00 

ชุดที่ 5 
81.30 

 
82.40 

รวมเฉลี่ยรอยละ  82.30 
E1/E2  =  82.30 

        จากตารางท่ี 2  พบวาประสิทธิภาพของชุดการสอนเรื่อง การประดิษฐของใชจากวัสดุใน
ทองถิ่นสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เปนไปตามเกณฑ 80/80 
 2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน 
โดยการใชชุดการสอน เรื่อง การประดิษฐของใชจากวัสดุในทองถิ่น ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

 ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  
     กอนและหลังเรียนดวยชุดการสอนเรื่องการประดิษฐของใชจากวัสดุในทองถิ่น 
              สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

การทดลอง จํานวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

t P-value 
     

S.D. 

กอนเรียน 30 45 12.00 2.13 
43.95** 0.0000 หลังเรียน 30 45 24.36 2.17 

   
 จากตารางท่ี 3 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนโดย
ใชชุดการสอน  เรื่อง การประดิษฐของใชจากวัสดุในทองถิ่นสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4             
มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน เทากับ 12.00 คะแนน และหลังเรียนเทากับ  24.36  และเมื่อเปรียบเทียบ
ระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนพบวา คะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01  
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 1) ผลการสรางและหาประสิทธิภาพชุดการสอน เรื่องการประดิษฐของใชจากวัสดุใน
ทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4   พบวามีประสิทธิภาพระหวาง 82.30/82.40 ซึ่งสูง
กวาเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไวกําหนดใหมีประสิทธิภาพระหวาง  80/80  ทั้งนี้เนื่องจากการท่ีผูเรียน
ไดเรียนรูดวยการใชชุดการสอนเร่ืองการประดิษฐของใชจากวัสดุในทองถิ่นสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ไดคะแนนสูงกวาเกณฑ  ทั้งนี้เปนเพราะวา  ผูเรียนไดฝกปฏิบัติจริงดวยตนเองการ
เรียนเกิดความเขาใจท่ีงายขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของโยธิน  กันทะหลา (2548) ไดศึกษา
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ประสิทธิภาพของชุดการสอน หนวยสิ่ งแวดลอมในทองถิ่น สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร              
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  พบวาชุดการสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอน
เรียน  สงวน  แกวกงพาน (2548)  ไดศึกษาและสรางชุดการเรียนรู เรื่อง  การทําปลาสม  พบวา  
ประสิทธิภาพและคาดัชนีประสิทธิผลอยูในเกณฑที่กําหนด  และสมพงษ  สุภาสัจ (2548)  ไดศึกษา
ผลการใชชุดการสอน เรื่องการประดิษฐของชํารวยกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ที่พบวา นักเรียนที่เรียนดวยชุดการสอนมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ
มาตรฐานท่ีตั้งไว การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียนพบวาหลังเรียนมีคะแนนสูงกวา   
            2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน  อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  อาจเน่ืองมาจากชุดการสอนเร่ืองการประดิษฐของใชจากวัสดุใน
ทองถิ่น  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4   มีความนาสนใจโดยมีการนําเสนอเน้ือหาจากงายไป
หายาก มีการใชขอความและรูปภาพเหมาะสมกับวัย ทําใหนักเรียนรูสึกมีใจจดจอกับการเรียนไมมี
ความเบื่อหนายการเรียนโดยใชชุดการ สอดคลองกับงานวิจัยของ สิริพร  วัยสุวรรณ (2547) ไดพัฒนา
ชุดการสอนกลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพ  งานประดิษฐใบตอง  ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  พบวา ชุด
การสอนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชชุดการสอนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ที่ไดรับการสอนโดยชุดการสอนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามแผนการสอนปกติ  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5  

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช  
   1. ผลการพัฒนาคร้ังนี้จะเห็นวาการจัดการเรียนรูโดยใชชุดการสอน สามารถพัฒนาการจัดการ
เรียนรูซึ่งครูสามารถนําไปปรับใชกับการจัดการเรียนรูไดตามความเหมาะสมของเนื้อหา 
   2. ครูผูสอน ควรนําเอารูปแบบการสอนโดยใชชุดการสอน มาปรับใชในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน เพ่ือสนองตอความตองการของเด็กนักเรียน 
   3. การนําชุดการสอนไปใช ผูสอนควรคํานึงถึงสภาพพื้นฐานการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่ง
ครูผูสอนควรปรับบริบทของการเรียนรูใหเหมาะกับผูเรียน 
   4. ครูผูสอนตองคอยสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเปนรายบุคคล เพราะนักเรียนแตละคนจะมี
ศักยภาพในการเรียนรูที่แตกตางกัน ดังนั้นครูควรมีวิธีเสริมแรงท่ีหลากหลาย และเหมาะสมเพ่ือเปน
การกระตุนใหนักเรียนไดเกิดความสนใจ  

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
            1. ควรมีการพัฒนาชุดการสอนในเนื้อหาสาระอ่ืน ๆ  ใชชุดการสอนใชกับกลุมสาระอ่ืน ใน
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กับนวัตกรรมอ่ืนๆ เพ่ือหาวิธีที่สามารถตอบสนองความตองการของนักเรียนไดอยางแทจริง   
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การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตภาคตะวันออก

DEVELOPMENT   EDUCATION   MANAGEMENT  MODEL  OF  
EFFECTIVENESS  IN   PRIVATE  SECONDRY  SCHOOLS UNDER   OFFICE   

OF   PRIVATE   EDUCATIONCOMMISSION IN  EASTERN  REGION. 
 

รติรัตน  คลองแคลว1 สถาพร  พฤฑฒิกลุ2  
 

บทคัดยอ 
 การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสานโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพการจัดการศึกษาการ
บริหารจัดการของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนในเขตภาค
ตะวันออก และ 2) สรางและพัฒนารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษาเอกชนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนในเขตภาคตะวันออก ขั้นตอนการวิจัย
ประกอบดวย 3 ขั้นตอน 1) การศึกษาระดับประสิทธิผล และตัวแปรที่สงผลตอตอประสิทธิผลของโรงเรียนโดยใช
วิธีการสัมภาษณ ผูบริหารโรงเรียนเอกชนจํานวน 5 คน 2)การสรางรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผล
ตอประสิทธิผลของโรงเรียน โดยใชแบบสอบถามผูบริหารโรงเรียน จํานวน 580 คนซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางแบบ
หลายขั้นตอนและวิเคราะหความสอดคลองของรูปแบบดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 3)การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ
เชิงสาเหตุที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน โดยใชการวิธีสนทนากลุม ของผูเช่ียวชาญจํานวน 12 คนซึ่งไดมาจาก
การเลือกแบบเจาะจง สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ  ความถ่ี  รอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนม าตรฐาน    
และคาสัมประสิทธ์ิความสัมพันธ  การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
 ผลการวิจัยพบวา 1) ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชนในเขตภาคตะวันออก พบวา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2) รูปแบบความสัมพันธเชิง
สาเหตุของปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการสงเสริม
การศึกษาเอกชนในเขตภาคตะวันออก มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ  โดยมีChi-square = 562.16,  df 
=192,  คา CMIN/DF = 2.92,  คา NFI = 0.95,  คา GFI = 0.93,  คา RMSEA = 0.05,  คา RMR = 0.30 โดยตัว
แปร ปจจัยผูนําทางวิชาการ ปจจัยการประกันคุณภาพภายใน ปจจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย และปจจัย
บรรยากาศโรงเรียน สามารถอธิบายความแปรปรวนของการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิผลไดรอยละ 78  3) รูปแบบ
ความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนในเขตภาคตะวันออก ที่พัฒนาข้ึน ประกอบดวย ปจจัยภาวะผูนํา
ทางวิชาการ ปจจัยบรรยากาศโรงเรียน ปจจัยการบริหารจัดการคุณภาพ  ปจจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย  และ
ปจจัยการประกันคุณภาพภายใน 
 

คําสําคัญ : การพัฒนารูปแบบ, ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน, ภาคตะวันออก  
 

Abstract 
 The purposes of this mixed-methods research were 1) to study conditions of education 
management and administration of private secondary schools under the Office of Private 

                                                
1 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
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Education Commission in the eastern region of Thailand and 2) to develop a causal relationship 
model of factors influencing the effectiveness of education management of private secondary 
schools under the Office of Private Education Commission in the eastern region of Thailand. The 
research consisted of three steps. The first step is studying levels of achievement and factors that 
influenced the efficacy of schools by interview five private school administrators. The second 
step is developing a causal relationship model of factors influencing efficiency of school 
administration by using a questionnaire to collect data from 580 school administrators derived 
from stratified samplings. A statistical package was used to analyze the congruency of the model. 
In the third step, the model was further developed by the focus-group approach with 12 experts 
selected by purposive sampling. The statistical analyses used were frequency, percentage, mean, 
standard deviation, Pearson-correlation efficiency values, and confirmatory factor analyses by a 
statistical package, The results revealed the followings: First, effectiveness of private secondary 
school management in the eastern region was in good condition both overall and in each aspect. 
Second, the causal relationship model of factors influencing education management of private 
secondary schools in the eastern region of Thailand was consistent with the empirical data with 
the Chi-square = 562.16, df =192, CMIN/DF = 2.92, NFI = 0.95, GFI = 0.93, RMSEA = 0.05, RMR = 
0.30. Academic leadership, internal quality assurance, human resource management, and school 
atmosphere were the factors that could account for 78% of the variances in the effective 
education management.Third, the developed causal relationship model of factors for effective 
education management of private secondary schools in the eastern region of Thailand consisted 
of factors such as academic leadership, school atmosphere, quality management, human 
resource management, and internal quality assurance.  
 

Keywords:  DEVELOPMENT EDUCATION  MANAGEMENT  MODEL,  EFFECTIVENESS  IN  PRIVATE   SECONDARY  
SCHOOLS, EASTERN REGION 

 
บทนํา 
 การจัดการศึกษาของเอกชนในปจจุบันมีสถานภาพอยูในระดับที่แตกตางกันมาก ทั้งความ
แตกตางในแงคานิยม ดานคุณภาพ ดานการบริหารจัดการ ยังมีโรงเรียนเอกชนอีกเปนจํานวนมากท่ี
ขาดการพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพ ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากไมรูแนวทางในการพัฒนา ตลอดจนไมทราบ
นโยบายที่ชัดเจนในการมอบหมายใหภาคเอกชนเขามาแบงเบาภาระของรัฐบาล ทําใหภาพลักษณ
โดยรวมของโรงเรียนเอกชนเปนไปในทางเสื่อมเสีย ผูปกครองขาดความศรัทธา และในขณะเดียวกัน
รัฐบาลก็ขาดความมั่นใจในการมอบหมายใหเอกชนมารวมรับผิดชอบในการแบงเบาภาระการจัด
การศึกษาของชาติ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2542, หนา 1-2)   
  การบริหารการศึกษาในปจจุบันจึงมีองคประกอบท่ีสําคัญหลายอยาง ที่จะชวยใหองคการน้ัน
อยูไดโดยมีความเจริญกาวหนาและบรรลุเปาประสงคที่วางไว  องคประกอบที่สําคัญ คือ บุคคลที่ทํา
หนาที่เปนผูนํา หัวหนาหรือผูบังคับบัญชาของหนวยงานนั้นในการท่ีจะรวมพลังเพ่ือทําใหหนวยงาน
บรรลุเปาประสงค (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ, 2546, หนา 1-2)  และจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิผล พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการมีความสัมพันธและมีอิทธิพลตอการ
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จัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิผล (รังสรรค อวนวิจิตร ,2554) สวนดานบุคลากรครูของโรงเรียนเอกชน  
พบวา มีการลาออกเปนจํานวนมาก ดังนั้นครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งถือเปนทรัพยากรมนุษยที่
สําคัญขององคการทางการศึกษา  เนื่องจากเปนองคประกอบของการขับเคลื่อนการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ดาราวรรณ  สุขคันธรักษ  และประเสริฐ อินทรรักษ , 2557, 
หนา 235-238)  โรงเรียนเอกชนจึงตองมีนโยบายและการปฏิบัติที่เกี่ยวกับบุคคลในการทํางาน
โดยเฉพาะในเร่ืองการสรรหา การฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การใหรางวัล ความ
ปลอดภัยในการทํางาน จริยธรรมและความยุติธรรมตอพนักงาน (Dessler, 2009, p.2) ทั้งนี้การจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิผล  จะตองวัดคุณภาพของโรงเรียน ดวยวิธีวัดแบบหลายมิติทั้งในมิติของ
เปาหมาย กระบวนการดําเนินงานและผลผลิต กระบวนการดําเนินงานอยางเปนระบบเพ่ือกํากับ
ติดตามใหแนใจวาโรงเรียนมีคุณภาพหรือที่เรียกวา การประกันคุณภาพการศึกษา (Segors  & 
Dochy, 1996 , pp. 115-137)   และที่สําคัญที่ขาดไมได คือ ปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ 
อันเปนปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาในเกือบทุกดานโดยเฉพาะ การสรางบรรยากาศ
และวัฒนธรรมองคกร ซึ่ง เปนปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการศึกษา เสาวนีย  บุญธรรม (2558, หนา 
98) 
 จากท่ีมาและความสําคัญของปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความตองการและสนใจในการ
ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนในเขตภาคตะวันออก ทั้งนี้ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
จากการศึกษา  หนวยงานดานการศึกษาที่ เกี่ยวของเชน กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน หรือโรงเรียนเอกชน สามารถนําผลที่ไดจากการศึกษาวิจัย
และขอคนพบตางๆ ไปใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการในดานการบริหารทรัพยากรมนุษย ดาน
ภาวะผูนํา  ดานรูปแบบการบริหาร ดานบรรยากาศโรงเรียน และดานการประกันคุณภาพการศึกษา  
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหเปนสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ และมาตรฐานและสงผลโดยตรงตอการพัฒนา
ผูเรียนใหเปนผูที่มีความรู ทักษะ เหมาะสมตามศักยภาพและสอดคลองกับเปาหมายของการศึกษา
ของชาติตอไป 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชนในเขตภาคตะวันออก 
 2. เพ่ือสรางรูปแบบ ความสัมพันธเชิงสาเหตุ ของปจจัยที่สงผลตอการจัดการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนใน
เขตภาคตะวันออก  
 3. เพ่ือพัฒนารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุ ของปจจัยที่สงผลตอการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนใน
เขตภาคตะวันออก  
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กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของดังนี้   1) การจัดการศึกษาท่ี
มีประสิทธิผล มีองคประกอบ 5 ดาน  2) ปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการ ตัวแปรนี้ผูวิจัย ศึกษาโดย
วิธีการสังเคราะหจากแนวคิดของนักวิชาการ มีองคประกอบ 5 ดาน  3) ปจจัยการบริหารจัดการ
คุณภาพ  ตัวแปรน้ีผู วิจัย  ศึกษาจากการสัง เคราะหจากเอกสาร  และงานวิจัยที่ เกี่ยวขอ ง                 
มีองคประกอบ 4  ดาน 4) ปจจัยการบริหารทรัพยากรมนุษยตัวแปรนี้ผูวิจัย ศึกษาโดยใชกรอบ
แนวคิดของ กัญญามน อินหวาง และสุพจน อินหวาง (2556, หนา 2) มีองคประกอบ 4  ดาน 5) 
ปจจัยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตัวแปรนี้ผูวิจัย ศึกษาโดยใชกรอบแนวคิดของ 
กฎกระทรวง  พ.ศ.2553 มีองคประกอบ 5 ดาน และ6) ปจจัยบรรยากาศโรงเรียน ตัวแปรนี้ศึกษาโดย
ใชกรอบแนวคิดของ Halppin  & Croft (1963, p. 180) มีองคประกอบ 5 ดาน ดังภาพท่ี 1 
 

 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีการวิจัย  
 ในการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษาเอกชนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนในเขตภาคตะวันออกผูวิจัย
ไดศึกษาตามกระบวนการวิจัยตาม แนวคิด ทฤษฎี รวมทั้งผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ จึงกําหนดลําดับ
ขั้นตอน ไดดังนี้ 
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 ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาเชิงคุณภาพ ขั้นตอนน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือดําเนินการศึกษาปจจัยที่
สงผลตอประสิทธิผลของ การบริหารจัดการของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนในเขตภาคตะวันออก 
 กลุมเปาหมาย 
 1.1 การศึกษาเชิงคุณภาพ ในการศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของ การบริหาร 
จัดการของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนในเขต
ภาคตะวันออก โดยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก กลุมเปาหมาย เพ่ือสรางกรอบแนวคิด ในการศึกษา
รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษาเอกชนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนในเขตภาคตะวันออก     
โดยกําหนดกลุมเปาหมาย  แบบเจาะจงจากผูเชี่ยวชาญ ดานการบริหารสถานศึกษาเอกชน และการ
บริหารการศึกษาเอกชนจํานวน 5 คน 
 ขั้นตอนท่ี 2  การศึกษาเชิงปริมาณ ขั้นตอนน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือดําเนินการสรางรูปแบบ
ความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา
เอกชนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนในเขตภาคตะวันออก  
 การวิจัยครั้งนี้ ไดศึกษากับประชากรและกลุมตัวอยาง  ดังนี้ 
 2.1 ประชากรไดแก ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชนในเขตภาคตะวันออก ปการศึกษา 2559  จาก 121 โรงเรียน จํานวน 605 
คน  
 2.2 กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยาง โดยอัตราสวนของ
ตัวแปรตอกลุมตัวอยาง 1:20 ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 580 คน (Linderman ; Merenda & Gold, 
1980, p. 163)  เมื่อพิจารณาจากจํานวนตัวแปร  และสัดสวนจะไดจํานวนกลุมตัวอยาง 580 คน 
และใชวิธีการแบงชั้น(Stratified Random Sampling) ตามสัดสวนของผูบริหารในแตละจังหวัด  
 ขั้นตอนที่ 3  การศึกษาเชิงคุณภาพ ขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือดําเนินการ พัฒนา
รูปแบบการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชนในเขตภาคตะวันออก โดยใชวิธีการแสดงความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ 
(Focus  Group) 
 กลุมเปาหมาย 
 3.1 การศึกษาเชิงคุณภาพ เพ่ือตอบคําถามวัตถุประสงคขอที่  3 โดยความเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ (Focus  Group) เพ่ือแสดงความเห็นตอรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผล
ตอการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนสังกัดสํานักงาน คณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชนในเขตภาคตะวันออกจาก ผูวิจัยใชวิธีการกําหนดกลุมเปาหมาย แบบเจาะจง 
จากผูเชี่ยวชาญ ดานการบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาเอกชนในเขตภาค
ตะวันออก จํานวน 12 คน 
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เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  
 1. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ ในการศึกษาปจจัยที่สงผลตอ
ประสิทธิผลของ การบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชนในเขตภาคตะวันออก ผูวิจัยใชการสัมภาษณเชิงลึก ( In-depth  Interview) โดยใช
วิธีการจดบันทึก การจัดทํารายการตรวจสอบ (Check List)  และเครื่องบันทึกเสียง  
 2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือสรางรูปแบบ
ความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียน มัธยมศึกษา
เอกชนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนในเขตภาคตะวันออก เปน
แบบสอบถามเพ่ือใชวัดตัวแปรที่ศึกษาแบงเปน 2 ตอน มีดังนี้  
 ตอนท่ี 1 เปนคําถามเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน มีลักษณะเปน
แบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ โดยมีระดับความเห็น/ปฏิบัติ จากระดับมากที่สุดถึงนอยที่สุด
จํานวน 14 ขอ 
 ตอนที่ 2 เปนขอคําถามเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน  ครอบคลุม 5 ตัวแปร คือ ภาวะผูนําทางวิชาการ  การบริหารจัดการ
คุณภาพ  การบริหารทรัพยากรมนุษย บรรยากาศโรงเรียน และการประกันคุณภาพภายใน  
 การสรางและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 เครื่องมือที่ ใช ในการวิจัยครั้ ง น้ี  ผู วิจัยมีขั้นตอนการสรางแบบสัมภาษณ  และ
แบบสอบถาม รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือดังนี้ 
 1. การศึกษาเชิงคุณภาพ เพ่ือตอบคําถามวัตถุประสงคขอที่ 1 โดยการสัมภาษณเชิงลึก
เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียน และปจจัยที่สงผลตอการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษาเอกชนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนในเขตภาคตะวันออก จาก
ผูเชี่ยวชาญ ดานการบริหารสถานศึกษา และบริหารการศึกษาของเอกชน  
 2. การศึกษาเชิงปริมาณ เพ่ือสรางรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุปจจัยที่มีผลตอการจัด
การศึกษาท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชนในเขตภาคตะวันออก โดยตรวจสอบความสอดคลองของขอคําถาม โดยใชการ
พิจารณาคาดัชนีความสอดคลอง ( Index  of  Item  Objective  Congruence : IOC) นําเครื่องมือ
ไปทดลองใช  (Try Out) กับโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชนในเขตภาคตะวันออก ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 50 คน   ภายหลังการทดลองใช  
นําไปหาคุณภาพรายขอ ผลการทดลองใชเครื่องมือพบวา  1) แบบวัดการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิผล 
มีคาอํานาจจําแนก อยูระหวาง 0.17 –  0.77   มีคาความเชื่อมั่นเทากับ  0.89 2) แบบวัดภาวะผูนํา
ทางวิชาการ มีคาอํานาจจําแนก อยูระหวาง 0.40 – 0.67  มีคาความเชื่อมั่นเทากับ  0.83  3)แบบวัด
การบริหารจัดการคุณภาพ มีคาอํานาจจําแนก อยูระหวาง 0.35 – 0.74 มีคาความเที่ยงเทากับ  0.88  
4)แบบวัดการบริหารทรัพยากรมนุษย มีคาอํานาจจําแนก อยูระหวาง 0.63 – 0.84  มีคาความเชื่อมั่น
เทากับ  0.89  5)แบบวัดการประกันคุณภาพภายใน มีคาอํานาจจําแนก อยูระหวาง 0.51  – 0.73  มี
คาความเช่ือม่ันเทากับ  0.91  6) แบบวัดบรรยากาศโรงเรียน มีคาอํานาจจําแนก อยูระหวาง 0.07 – 
0.57 มีคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.84 
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 3. การศึกษาเชิงคุณภาพ ในการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนในเขตภาค
ตะวันออก โดยการแสดงความเห็นของผูเชี่ยวชาญ (Focus Group) จากดานบริหารสถานศึกษา และ
การบริหารการศึกษาเอกชนเพ่ือพัฒนาและยืนยันรูปแบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนในเขตภาค
ตะวันออกจาก เครื่องมือที่ใช คือแบบสรุปผล และเครื่องบันทึกเสียง  
 
การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยในคร้ังนี้  ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 
 1. การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานโดยใชคาความถี่ คารอยละ  
 2. การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษาเอกชน เพ่ือหาคาเฉล่ีย และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทั้งโดยรวม  และรายดาน 
 3. การวิเคราะหหาคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรแฝงตามโมเดล การจัดการศึกษาท่ี
มีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนโดยการ วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 
 4. การวิเคราะหโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุการจัดการศึกษาที่ มีประสิทธิผลของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน (Causal Relationship Model)  ผลการวิเคราะหจะแสดงถึงตัวแปรตน
ที่มีอิทธิพลตอตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จากน้ันจึงทําการตรวจสอบความกลมกลืนของ
โมเดลกับโมเดลที่ไดจากขอมูลเชิงประจักษ หากโมเดลท้ังสองไมกลมกลืนกันจะทําการปรับโมเดลตาม
คําแนะนําของโปรแกรมวิเคราะห  
 5. การตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษาเอกชนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนในเขตภาคตะวันออก  มี 2 
ขั้นตอนดังนี้ 
 1. การแสดงความเห็น และตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุที่สงผลตอการจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชนในเขตภาคตะวันออกที่ไดจากการศึกษาเชิงปริมาณมีขั้นตอนดังตอไปน้ี 
   1.1  นําขอมูลที่ไดจากการวิจัยเชิงปริมาณ  ตามโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผล ในการจัดการศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนในเขตภาคตะวันออก  หลังจากการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ  
เพ่ือตรวจสอบรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนในเขตภาคตะวันออก  จากผูเชียวชาญ โดยการแสดงความ
คิดเห็น 
     1.2 ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบเพ่ือตรวจสอบและยืนยันรูปแบบการ
พัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชนในเขตภาคตะวันออก โดยการแสดงความเห็นของผูเชี่ยวชาญ (Focus 
Group) จํานวน 12  คน 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิจัยเปน 5 ตอน ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth  
Interview) ในการสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย ไดผลดังนี้ 
 1. การจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิผล ของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน คือ การปรับปรุ ง
รูปแบบของการบริหารจัดการศึกษา โดยมีตัวแบบในการจัดการศึกษา การพัฒนานวัตกรรมการเรียน
การสอนใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น  และ ผลจากการบริหารจัดการโดยใชทรัพยากร
จากภายในและภายนอกโรงเรียน  ที่สงผลใหสามารถบรรลุเปาหมายดานการบริหารจัดการโรงเรียน 
โดยอาศัยความรวมมือจากผูบริหารโรงเรียน ครูในโรงเรียน มีภาคภูมิใจในการเปนสมาชิกของ
โรงเรียน  มีความมุงม่ันในการทํางาน ตลอดจนมีสวนรวมทําโรงเรียนบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว   รวมถึงผู
มีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ซึ่งพิจารณาไดจาก นักเรียนเปนคนดี   มีคุณธรรมนําความรู  โดยสามารถอาน
ออกเขียนได  มีทักษะชีวิตทักษะอาชีพ และนักเรียนตองสําเร็จการศึกษาในระดับชั้นสูงสุดของ
สถานศึกษาตามเกณฑท่ีตั้งไว 
 2. ปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการ คือ พฤติกรรม การเปนแกนนําของผูบริหารโรงเรียน ใน
เชิงวิชาการ ในการนําความรู แนวคิด วิธีการ ตลอดจนเทคโนโลยี ๆ ตาง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ มาใชใน
การบริหารจัดการ ใหเกิดประโยชนสูงสุด แกคณะครูและนักเรียน  โดยการกําหนดนโยบายและ
เปาหมายที่ชัดเจน  พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาครู มีการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให
บรรลุตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไวจัดบรรยากาศและส่ิงแวดลอมภายในโรงเรียนอยางเปนระเบียบและ
ปลอดภัย และเอ้ือตอการเรียนรูของนักเรียน ตลอดจนการสงเสริมบุคลากรใหพัฒนาตนเองดาน
วิชาการ เพื่อสรางสรรคงานทางดานวิชาการ อันนําไปสูประกาศเกียรติคุณดีเดนดานวิชาการ 
 3. ปจจัยการบริหารจัดการคุณภาพ คือวิธีการปฏิบัติงานที่มีแนวคิดเชิงกลยุทธในการ
ดําเนินงานขององคกรครอบคลุมทุกสวนขององคกร เปาหมายสูงสุด คือการสรางความเปนเลิศใหกับ
องคกรโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตลอดจนการสรางความพึงพอใจใหแกผูปกครอง และผูมีสวน
เกี่ยวของทุกฝาย  ดําเนินการอยางมีคุณธรรมจริยธรรม มุงเนนที่คุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจน
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง   
 4. ปจจัยการบริหารทรัพยากร คือ ภาระงานของผูบริหารในการบริหารจัดการ  บุคลากร
ในองคกร  ซึ่งบุคลากรในองคกรถือวาเปนทรัพยากรมนุษยที่ผูบริหารตองใชทั้งศาสตรและศิลป      
ในการบริหารจัดการบุคลากรในความรับผิดชอบโดยการใหความเอาใจใสบุคลากรทุกคนในองคกร  
เสาะแสวงหาบุคลากรโดยมีหลักเกณฑที่ชัดเจนเพ่ือใหใหไดคนดี มีความรู มีความสามารถเหมาะสม
กับงาน   เพ่ือจัดคนใหตรงกับงาน  เหมาะสมกับความรู ความสามารถและทาทายบุคลากรใหอยาก
ทํางาน   ไดหลังจากน้ันจะตองดําเนินการ พัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยการฝกอบรม มีจุดมุงหมายเพ่ือ
พัฒนาใหบุคลากรมีความรูความสามารถ  ทัศนคติ และมีประสบการณเพ่ิมขึ้น  ผลที่เกิดตามมาก็คือ
บุคลากรมีความพึงพอใจในการทํางาน เพ่ือรักษาบุคลากรใหอยูกับโรงเรียนใหนานที่สุด 
 5. ปจจัยการประกันคุณภาพภายใน คือ การบริหารจัดการเพ่ือที่จะไดทราบขีด
ความสามารถในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาวาบรรลุตามเปาหมาย หรือมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาหรือไม สามารถนําผลการประเมินไปแกไขขอบกพรองไดทันที เพ่ือการพัฒนาอยาง
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ตอเนื่อง โดยใชกระบวนการการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทําแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัด
กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา  และการจัดกระบวนการเรียนรู เสริมหลักสูตร
สถานศึกษา  มีกระบวนการกําหนดผูรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  ทั้งระดับบุคคล  และระดับสถานศึกษา  เพ่ือครอบคลุมหมายถึง การประเมินการ
ปฏิบัติงานและคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  และจัดทํารายงาน  การ
รวบรวมขอมูลสารสนเทศ  การเขียนรายงานเสนอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย  เพ่ือการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง 
 6. ปจจัยบรรยากาศโรงเรียน คือ ตัวแปรสภาพแวดลอมแบบตาง ๆ เมื่อนํามารวมกัน
แลวมีผลกระทบตอระดับของการทํางานหรือการปฏิบัติงานของผูดําเนินงานภายในโรงเรียน ซึ่ง
ภายใตสภาพแวดลอมดังกลาวนี้  มีการรับรูทางตรง และทางออม โดยบรรยากาศจะเปนแรงกดดันที่
สําคัญที่จะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของพนักงานในโรงเรียน   
 ตอนที่  2  ผลการวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐานจากแบบสอบถาม การพัฒนารูปแบบ
ความสัมพันธเชิงสาเหตุปจจัยที่สงผลตอการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา
เอกชนสังกัด  สํานักงานคณะกรรมการการสงเสริมการศึกษาเอกชนในเขตภาคตะวันออก พบวา ดาน
การจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิผล ตัวแปร ที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงโดยมีคาเฉลี่ย  4.64   ดาน ภาวะผูนําทางวิชาการ ตัวแปรท่ีมีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ   การจัดการ
เรียนการสอน   โดยมีคาเฉล่ีย 4.59  ดานการบริหารจัดการคุณภาพ  ตัวแปรที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ 
ความพึงพอใจของลูกคา  ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย  ตัวแปรท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ การ
พัฒนา  โดยมีคาเฉล่ีย 4.51  ดานการประกันคุณภาพภายใน  ตัวแปร ที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด  คือการ
จัดทํารายงานประจําปโดยมีคาเฉลี่ย 4.66 ดานบรรยากาศโรงเรียน ตัวแปร ที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ
บรรยากาศแบบเปด โดยมีคาเฉล่ีย 4.40  นอกจากน้ี  ผลการวิเคราะหคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
พบวา สวนใหญอยูในเกณฑที่เหมาะสม คือมีคา นอยกวา 1 สําหรับคาความเบ (Skewness) พบวา
เปนคาที่เบมาทางซาย ดังนั้นกลุมตัวอยางจะตอบในลักษณะ ปานกลางคอนไปทางมากเปนสวนใหญ   
สําหรับคาความโดง (Kurtosis)  พบวา สวนมากอยูในเกณฑ คือมีคานอยกวา 1 แสดงวาไมมีขอมูลที่
ตอบแตกตางออกไปอยางส้ินเชิง ขอมูลที่ตอบสวนใหญจะเกาะกลุมกันและไมมีการกระจายท่ีแตกตาง
กันมากเกินไป   
 ตอนท่ี  3   ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดลการวัด 
 1. การวิเคราะหน้ําหนักองคประกอบเชิงยืนยันเพ่ือตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัด
ตัวแปรแฝงของ รูปแบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนสังกัด 
สํานักงานคณะกรรมการการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตภาคตะวันออก มีดังนี ้
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ภาพที่ 2 การวิเคราะหปจจัยเชิงยืนยันตัวแปรแฝงการจัดการศึกษา 

ที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน 
 
 

 
  ภาพที่ 3 การวิเคราะหปจจัยเชิงยืนยันตัวแปรแฝง ภาวะผูนาํทางวิชาการ  
 

 
 ภาพที่ 4 การวิเคราะหปจจัยเชิงยืนยัน ตัวแปรแฝง การบริหารจัดการคุณภาพ    
 

 
 ภาพที่ 5 การวิเคราะหปจจัยเชิงยืนยัน ตัวแปรแฝง การบริหารทรัพยากรมนุษย 
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 ภาพที่ 6  การวิเคราะหปจจัยเชิงยืนยัน ตัวแปรแฝง การประกันคุณภาพภายใน 
 

 
 ภาพที่ 7  การวิเคราะหปจจัยเชิงยืนยัน  ตัวแปรแฝง ปจจัยบรรยากาศโรงเรียน   
 
 ตอนที่  4  ผลการวิเคราะห รูปแบบการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา
เอกชนสังกัด  สํานักงานคณะกรรมการการสงเสริมการศึกษาเอกชนในเขตภาคตะวันออก 
 1. โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุ ของปจจัยที่สงผลตอการจัดการศึกษาที่มีประสิทธผิลของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนสงักัด สํานักงานคณะกรรมการการสงเสริมการศึกษาเอกชนในเขตภาค
ตะวันออก ดังภาพที่ 8 

 
  

Chi-Square = 562.16,    2/ 2/ df  = 2.92 , P-value = 0.00, CFI = 0.96 GFI=0.93,NFI=0.95 
RMSEA = 0.05,RMR=0.03 

ภาพที่ 8  โมเดลการจัดการศึกษาที่มีประสิทธผิลของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนในภาคตะวันออก 
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 ตอนท่ี  5 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา
เอกชนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนในภาคตะวันออก 
 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกท่ีคนพบจากโมเดลการวิจัย  ดวย
วิธีแสดงความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ (Focus Group)  จํานวน 12 คน  จากการคัดเลือกแบบเจาะจง 
จากผูเชี่ยวชาญ ดานการบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาเอกชนในเขตภาค
ตะวันออก แลวจึงทําการสังเคราะหผลจากการ แสดงความคิดเห็นและประเมินรูปแบบ ความสัมพันธ
เชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนในภาคตะวันออก  พบวา โมเดลการจัดการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนใน
ภาคตะวันออก จะประกอบไปดวย ปจจัยดังนี้ 1. ภาวะผูนําทางวิชาการ  2. บรรยากาศโรงเรียน      
3. การบริหารจัดการคุณภาพ4. การประกันคุณภาพภายใน และ 5. การบริหารทรัพยากรมนุษย   
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษาเอกชนสังกัด  สํานักงานคณะกรรมการการสงเสริมการศึกษาเอกชนในเขตภาคตะวันออก
ผูวิจัยจะแยกเปน 3 สวน ตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้ 
 1. การศึกษาสภาพการจัดการศึกษา พบวา ประสิทธิผลโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนใน
เขตภาคตะวันออก ทั้งในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ประสิทธิผลของการจัดการศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในเขตภาคตะวันออกน้ัน มุงเนนไปที่ตัวของนักเรียนโดยตรงไมวาจะเปน
เรื่องผลสัมฤทธิ์ของการเรียน คุณลักษณะของเด็ก ที่ตอง เกง ดี มีสุข ตามที่โรงเรียนคาดหวังไว เพ่ือ
เปนปจจัยหลักในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานของโรงเรียนที่สามารถนําไปใชในการแขงขันกับ
สถานศึกษาอ่ืน ๆ ได สอดคลองกับ อดิพล  เปยทอง (2555) ผลการศึกษาวิจัยพบวา 1) มีการกําหนด
เปาหมายเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนเปาหมายหลัก บุคลากรครูสามารถทํางานไดอยาง
ราบรื่นและสําเร็จผล สิ่งที่ผลักดันใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผูปกครองมีความพึง
พอใจในพฤติกรรมการสอน และการปฏิบัติงานของบุคลากรครู  
 2. การสรางรูปแบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนในเขตภาคตะวันออก พบวา ภาวะผูนําทาง
วิชาการ  มีอิทธิพลไปยังการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน  บรรยากาศโรงเรียน การ
บริหารจัดการคุณภาพ  และการประกันคุณภาพภายใน  ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา ผูนําเปนผูที่มี
อิทธิพลตอปจจัยตาง ๆ ที่จะนําความสําเร็จไปสูโรงเรียน ดวยวิธีการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน
ตาง ๆ ในโรงเรียน อันจะนําไปสูการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน ทั้งนี้ผูนําตองมี
กระบวนการใช อิทธิพลโดยที่ไมจําเปนตองสั่งการ และมีจุดมุงหมายเพ่ือชักนําใหผูเกี่ยวของทุกฝาย
เขามามีสวนรวมในการพัฒนาองคการอยางมีคุณภาพจนสามารถสงผลใหบรรลุเปาหมายและ
วัตถุประสงคท่ีไดรวมกันกําหนดไว สอดคลองกับ  Bovee et al.  (1993, p. 468) ไดใหความคิดเห็น
วา ภาวะผูนํา หมายถึง ความสามารถในการท่ีจะกระตุนและใชอิทธิพลตอผูอ่ืนเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย
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ขององคการ ตองอาศัยกระบวนการ ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นใชอํานาจหนาที่เพ่ือใหกลุม
ทํางานหรือมีการปฏิบัติตามเปาหมายขององคการ 2) ขั้นกระตุนสมาชิกขององคการใหทํางานจน
บรรลุเปาหมาย และ 3) ขั้นสงอิทธิพลตอพลวัตร หรือความเปล่ียนแปลงของกลุมหรือตอวัฒนธรรม
องคการ    
 การบริหารจัดการคุณภาพ มีอิทธิพลไปยังการบริหารทรัพยากรมนุษย ที่เปนเชนนี้เปน
เพราะวา  การบริหารจัดการคุณภาพ เปนรูปแบบและวิธีการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธของผูบริหารท่ีมุง
ใหความสําคัญตอคุณภาพ และมาตรฐานการผลิต จนเกิดการยอมรับของผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย  
ดังนั้นผูบริหารจะตองใชการมีสวนรวมของบุคลากรในองคการเพ่ือนํามาสูคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่ง
การทํางานนั้นจะตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมองคการที่มีเปาหมายเดียวกันในการที่จะบรรลุ
ประสิทธิผล สอดคลองกับ Hradesky (1996, p. 6-8) ที่กลาววา การบริหารจัดการคุณภาพ คือการ
สรางแนวคิดพ้ืนฐานของใหกับพนักงานทุกคนการกําหนดแนวทางการนําไปปฏิบัติการปลูกฝงใหเปน
วัฒนธรรมองคกรการสรางระบบการยอมรับและการใหรางวัล การพัฒนาภาวะผูนําและการสราง
ทีมงานการพัฒนาทักษะการจัดการการสรางวิทยากรภายในทั้งหมด ภายใตเงื่อนไขที่สําคัญคือการ
สนับสนุนและการเอาใจใสจากผูบริหารระดับสูงและการกําหนดเปาหมาย ไวในเปาหมายองคกรดวย 
 การบริหารทรัพยากรมนุษยมีอิทธิพลไปยังการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียน
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การบริหารทรัพยากรมนุษยเปนกระบวนการของการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ
และผลกําไรในทุกมิติ ทั้งนี้ตองประกอบไปดวยการวางแผนและการสนับสนุนอยางชาญฉลาดจากผูนํา 
เพ่ือจัดใหมีการเรียนรูทั้งรูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ เพ่ือรวมกันผลักดันและสรางความ
มีประสิทธิภาพในงานซ่ึงสิ่งตาง ๆ เหลานี้เปนภาระงานของผูบริหารในการบริหารจัดการบุคลากรใน
ความรับผิดชอบโดยการใหความเอาใจใสบุคลากรทุกคนในองคกร เพ่ือความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในองคการ สอดคลองกับ Smith (1980) ที่กลาววา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ประกอบดวยโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ที่ไดจัดใหมีขึ้นทั้งทางตรงและทางออม เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ
และผลกําไร ของบุคคลและองคการ 
 การประกันคุณภาพภายในมีอิทธิพลไปยังการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การประกันคุณภาพการศึกษามีความเก่ียวของกับจุดมุงหมายหรือเปาหมาย
ของโรงเรียน ในการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลจนสามารถบรรลุจุดมุงหมายท่ี
กําหนดไว สอดคลองกับงานวิจัยของ  ลักขณา  วิไลพันธุ (2545) พบวา การเตรียมโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญเพ่ือการประกันคุณภาพทางการศึกษามีปจจัย ดานประสิทธิภาพในการจัดการ
การศึกษา และการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   
 บรรยากาศโรงเรียนมีอิทธิพลเชิงลบไปยังการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษาเอกชนสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการสงเสริมการศึกษาเอกชนในเขตภาคตะวันออก 
ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา บรรยากาศโรงเรียนจะอิทธิพลตอพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในโรงเรียน พฤติกรรมน้ีเปนปฏิสัมพันธระหวาง ครู นักเรียน ผูบริหาร และบุคลากรใน
สถานศึกษา สงผลตอแรงจูงใจในการทํางาน และการปฏิบัติงานท่ีเต็มตามศักยภาพ สิ่งตาง ๆ เหลานี้
สงผลใหบุคคลมีพฤติกรรมการทํางานที่เนนไปท่ีการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคการ ซึ่ง
บรรยากาศที่ดีของสถานศึกษาจะทําใหเกิดผลผลิตตรงตามวัตถุประสงคขององคการ ในทางตรงกัน
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ขามถาบรรยากาศการทํางานไมดีประสิทธิผลของงานก็ไมเกิด สอดคลองกับ Ivancevich & 
Donnelly (1979, p. 525) ) ที่กลาวไววา บรรยากาศองคการเกิดจากพฤติกรรมของบุคคลใน
องคการในระดับบุคคล ระดับกลุม การจูงใจ และภาวะผูนํา รวมทั้งโครงสรางองคการ และ
กระบวนการบริหารขององคการ และบรรยากาศองคการที่เกิดขึ้นจะสะทอนไปสูผลการปฏิบัติงาน
ขององคการ   
 3. รูปแบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนในเขตภาคตะวันออก มีดังนี้ 
 ปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการ หรือคุณลักษณะผูนําซึ่ง เปนการนําองคกรเน่ืองจาก 
ผูบริหารโรงเรียนตองมีพฤติกรรมเปนแกนนําในเชิงวิชาการ นําความรู แนวคิด วิธีการ ตลอดจน
เทคโนโลยี  ตาง ๆ มาใชในการบริหารจัดการใหเกิดประโยชนสูงสุด กําหนดนโยบาย และเปาหมายท่ี
ชัดเจน สอดคลองกับ Hoy & Miskel (1991)กลาววา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารมี
ความสําคัญในการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนผูบริหารที่ประสบผลสําเร็จ  และสราง
ความเปนเลิศทางวิชาการ และดานตาง ๆ จะตองแสดงพฤติกรรมผูนําทางวิชาการใหเปนที่ปรากฏ
ชัดเจนผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนบุคคลสําคัญในการนํามาซ่ึงการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิผล   
 ปจจัยบรรยากาศโรงเรียน เปนการปฏิสัมพันธกับพนักงาน เนื่องจาก การปฏิสัมพันธกับ
พนักงานเปนสถานการณการปฏิสัมพันธทางสังคม ระหวางผูบริหารและบุคลากรในองคการซ่ึง
องคการแตละองคการ หรือโรงเรียนนั้น จะประกอบไปดวย คนที่มีทัศนคติ คานิยมปทัสถาน และ
ความรูสึกของคนทํางานแตกตางกัน  ซึ่งจะสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  สอดคลองกับ Hoy & 
Miskel (1991)กลาววา ในองคการแตละองคการหรือโรงเรียนนั้น  จะประกอบไปดวยสถานการณ
ของโรงเรียน ไดแก  ขนาดของโรงเรียน  การสนับสนุนทางสังคมของครู แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของครู  บรรยากาศโรงเรียน และสถานะทางเศรษฐกิจทางสังคมภายนอก ในขณะที่ Fox (1973) 
กลาววา บรรยากาศท่ีดีของสถานศึกษาจะทําใหผลผลิตในการทํางานบรรลุไปสูจุดหมายที่สําคัญ  
 ปจจัยการบริหารจัดการคุณภาพ เนื่องจากโรงเรียนตองรักษาคุณภาพมาตรฐานอันเปน
ปจจัยสําคัญท่ีจะนําไปสูความมีประสิทธิผลซึ่งจะชวยใหโรงเรียนนั้นอยูไดโดยไมลมเลิกกิจการ มีความ
เจริญกาวหนา  สอดคลองกับ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2546) ไดกลาววา การบริหารการศึกษาใน
ปจจุบันมีสวนประกอบที่สําคัญหลายอยางขององคการ หรือหนวยงานที่จะชวยใหองคการน้ันอยูได
โดยไมลมมีความเจริญกาวหนาและบรรลุเปาประสงคท่ีวางไว   
 ปจจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย เนื่องจากการบริหารบุคลากรเปนภาระงานหลักของ
ผูบริหารโรงเรียน ซึ่งบุคลากรในโรงเรียนถือวาเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคาในการจัดการศึกษาใน
โรงเรียน  ผูบริหารตองใชทั้งศาสตรและศิลปในการบริหารจัดการบุคลากร ใชวิธีในการเสาะแสวงหา
บุคลากรอยางหลากหลายวิธี  และมีหลักเกณฑที่ชัดเจนเพ่ือใหไดคนดี  มีความรูความสามารถ 
เหมาะสมกับงานและตําแหนงหนาท่ี  สอดคลองกับ Harvey & Bowin (1996) ไดใหความหมายของ
การบริหารทรัพยากรมนุษยไววา คือ การบริหารกิจการที่ดําเนินการเพ่ือดึงดูด (attract) พัฒนา 
(develop) และธํารงรักษา (maintain) กําลังคนใหปฏิบัติงานไดผลสูง (high performing 
workforce) รวมไปถึงการมุงไปสูความเปนเลิศขององคการ (corporate excellence) โดย
ผสมผสานความตองการความเจริญรุงเรืองและการพัฒนาของบุคคลตามเปาหมายขององคการ 
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 ปจจัยการประกันคุณภาพภายใน  ปจจัยนี้จะเก่ียวเนื่องกับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน เนื่องจาก คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เปนสวนหน่ึงที่ทางโรงเรียนตอง
ดําเนินการเพ่ือพัฒนาการศึกษาอยางตอเนื่องโรงเรียนจําตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กอใหเกิด
ความมั่นใจวากระบวนการผลิตนักเรียนใหมีคุณภาพน้ันทุกสวนตองดําเนินไปอยางมีความสัมพันธ
เกี่ยวเนื่องกัน  โดยมีการวางแผนการทํางานและดําเนินกิจกรรมตางๆ อยางเปนระบบ เพ่ือใหนักเรียน
มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษา และตรงตามความตองการของผูรับบริการหรือผูมีสวน
เกี่ยวของจนเกิดความพึงพอใจ สอดคลองกับ Segors &  Dochy (1996) ที่กลาววา โรงเรียนที่มี
คุณภาพ หมายถึงโรงเรียนที่มีจุดมุงหมายหรือมีเปาหมายของโรงเรียนอยางชัดเจนและดําเนินงาน
อยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลจนสามารถบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไว  
 
ขอเสนอแนะ 
 ในการวิจัยคร้ังตอไปควรทําวิจัยครอบคลุมถึงโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน หรือสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือยืนยันขอคนพบ หรือหาขอแตกตางจากการทําวิจัย
ในครั้งนี้โดยใชการวิเคราะห multi-group เพ่ือตรวจสอบความไมแปรเปล่ียนของโมเดล 
(invariance) 
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Move Analysis of Research Article Abstracts Written  
by Asian Writers and Non-Asian Writers 

 

Rakpong Uttarasook1 On-Usa Phimsawat2 
 

Abstract 
 This study aimed to investigate the structural organization of research article 
abstract written by Asian writers and Non-Asian writers and in the IAFOR journals. The 
40 research article abstracts were randomly collected from IAFOR journals published 
during 2012-2016. The samples were divided into two groups; 20 research article 
abstracts written by Asian writers and 20 research article abstracts written by non-
Asian writers. Hyland’s (2000) five-move model was used as the analytical framework 
for the analysis rhetorical structure in abstracts. The overall findings indicated that 
the moves employed by Asian and Non-Asian writers were slightly different. Findings 
also showed that the function of the Introduction, Purpose, Method, and Product 
moves were conventional, while the Conclusion move was as optional move in both 
groups. The results revealed that the most preferred move sequences of abstracts 
used by Asian writers were I-P-M-Pr-C (30%), I-P-M-Pr (15%), P-M-Pr (15%), and P-M-Pr-
C (10%), respectively. In the non-Asian writers, the most preferred move sequences 
were I-P-M-Pr-C (20%), I-P-M-Pr (15%), P-M-Pr-C (10%), and I-P (10%), respectively. 
Finally, the move reversal and move repetition were found in the abstracts among 
the Asian and Non-Asian writers. Hopefully, the findings of the present study could 
contribute greatly to pedagogical implications for inexperienced writers in order to 
write higher quality article abstracts. 
 

Keywords: move, move analysis, research article abstracts, Asian, non-Asian 
 
Introduction 
 Over the last decade, numerous academics worldwide acknowledge the 
research article (RA) as “the main channel of scientific or scholarly communication” 
(Holmes, 1997, p. 322). Besides, researchers are a key method of introducing novel 
scientific knowledge into the wider scientific world (Soler, 2007). Furthermore, the 
number of research studies and research articles is growing at present, with all 
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research articles for educational purposes being written in academic English, so as to 
be accepted and to gain recognition on the international stage. In the competitive 
academic world, research article abstracts (RAAs) play an important role in promoting 
the dissertations, research studies, and journal articles. RAAs are also the first parts of 
the research articles to be read by readers; likewise, an abstract is usually a very brief 
summary of the RA (Loŕes, 2004). It is often provided to help the reader quickly scan 
the paper’s purpose (Salager–Meyer, 1992). Essentially, an abstract always appears at 
the beginning of a manuscript, acting as the point-of-entry for any given scientific 
paper or patent application (Day, 1988).  
 As numerous researchers have mentioned, the abstract usually is the first part 
that comes to the reader’s attention and the only part that is read more receptively 
because it summarizes the overall focus of a piece of work ( Day, 1988; Harvey & 
Horsella, 1988; Lock, 1988; Swales, 1990; Squires, 1991; Hartley, 2000; Cross & 
Oppenheim, 2006) and also “gives readers an adequate view of whether particular 
papers are worth requesting for further attention” (Salager–Meyer, 1992; p. 94). In 
several cases, RAAs provide the basis for acceptance or rejection of given research at 
international discussion level such as at conferences (Loŕes, 2004), the abstracts can 
be defined as a standard gateway into the research literature for the scientific 
community; an abstract is also the gateway to judge whether the dissertations, 
research studies, or research journals are to be of further interest or not (Hartley, 
Sydes & Burton, 1996).  
 Thus, writing a really good and clear abstract has become even more 
significant than it was in the last decade. In point of fact, most researchers are not 
native English speakers. Therefore, writing their work in English causes them huge 
difficulty and is a great challenge, also presenting the researchers with linguistic and 
cultural difficulties.  
 According to Chen and Kompf (2012) stated that “the main difference 
between Western thought and Eastern traditional thought are different styles of 
reasoning: the Westerner emphasizes logical reasoning, in contrast to the Easterner 
who is inclined to dialectical reasoning” (p. 3). Moreover, researchers have revealed 
that the cultural differences between communication in Eastern cultures as opposed 
to Western cultures (Kim, Pan, et al., 1998; Cho, Kwon, et al., 1999).  
 In recent years, research studies and research articles are increasing in 
number; the significance of abstracts should become the strongest part. Further, 
RAAs in various fields such as linguistics, applied linguistics, medicine, biology, science 
and engineering, or education, have been investigated widely. Besides, Ozturk (2007) 
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stated that the investigation of interdisciplinary variation might be profitably 
conducted. There have been studies of disciplinary variation in RAAs in different 
disciplines. In spite of the fact that researchers are interested in the investigation of 
the rhetorical organization of RAAs in various disciplines, there have been very few 
studies conducted concerning comparisons of the structural organization of the 
writers’ styles.  
 In Thailand, only the study of Pasavoravate (2011) proposed to analyze the 
structural organization of thesis and dissertation abstracts in linguistics written by 
students in Thailand and students in England. Interestingly, across disciplinary 
variations, this present study attempts to find the move structures that characterize 
RAAs written by Asian writers and non-Asian writers. This reason, the goal of this 
current study attempts to find the move structures that characterize RAAs in the 
International Academic Forum’s journals (IAFOR) journals published during 2012-2016. 
 
Objectives of the Study 
 1) To investigate the move structures employed in RAAs written by Asian  
writers and non-Asian writers in the IAFOR journals. 
 2) To compare and contrast the move structures employed in RAAs written  
by Asian writers and non-Asian writers in the IAFOR journals. 
 
Methodology 

  This study is designed as qualitative research. The population of the present 
study consisted of 120 research article abstracts from the IAFOR Journals (55 written 
by Asian writers and 65 written by non-Asian writers). The sample was be compiled 
randomly from IAFOR Journals published during 2012-2016. This study was to analyze 
RAAs from four of the IAFOR Journals: Asian Studies (2 journal articles, 2 volumes), 
Cultural Studies (3 journal articles, 2 volumes), Education (8 journal articles, 4 
volumes), and Language Learning (2 journal articles, 2 volumes). 
 According to Srisa-ard’s (2002) formula, if the members of the population 
number between 100 and 999, a suitable range for the number of sample members 
must be between 15 to 30 percent of the entire population. In order to get better 
samples, this study was obtained 30% of 120 RAAs. Thus, the sample size of this 
study was 40 RAAs as the goal for this study. The samples were divided into two 
groups: the Asian writers (N=20) and the non-Asian writers (N=20).  
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The Framework of Move Analysis 
Table 1  The Framework for Research Article Abstract Analysis 
 

Hyland’s (2000, p.67) 
five-move model 

Function 

Introduction  
(I) 

Establishes the context of the paper and motivates the research or 
discussion. 

Purpose  
(P) 

Indicates purpose, thesis or hypothesis, outlines the intention behind 
the paper. 

Method  
(M) 

Provides information on design, procedures, assumptions, 
approaches, data, etc. 

Product  
(Pr) 

States main findings or results, the argument, or what was 
accomplished. 

Conclusion  
(C) 

Interprets or extends results beyond the scope of the paper,  
draws inferences, points to applications or wider implications.   

 
According to Hyland’s (2000) five-move model covered the disciplines of 

sciences and social sciences; moreover, this model can completely reflect the main 
contents of a research article. Thus, Hyland’s model is better suited to the purpose 
of the present study to investigate the structural organization abstracts written by 
Asian writers and non-Asian writers. 

 
Analysis Procedures  
 The common procedures were applied and some procedures as follows were 
added. First, calculated the average number of words and sentences and then 
identified the types of sentences of each abstract. Second, read each research article 
abstract in order to get the feel of the overall organization and looked for the 
common function or semantic themes. Third, identified the rhetorical moves on the 
framework proposed by Hyland (2000). Then, compared and contrasted the findings 
of the rhetorical organization of the abstracts written by the Asian and non-Asian 
writers.  Next, to ensure the reliability and validity of this study, the analyzed data 
were rechecked by two university professors who are very experienced in the English 
language. Lastly, reported the analyzed data approved by the English specialist(s), 
and recorded the frequency of the rhetorical moves and move patterns in each 
abstract. 
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Results 
 The results of the quantitative analysis of the 40 abstracts regarding length 
and sentence count showed that each group of texts presents noticeable variability 
in terms of the length and the number of sentences in RAAs used by Asian and non-
Asian writers. 
 
Table 2  The Number of Words and Sentences in Research Article Abstracts 
 

Writers 

Sentence Types 

Sentences Words 
Simple Compound Complex 

Compound 

Complex 

Asian 
58 5 94 10 167 4022 

Average 8 201 

Non-Asian 
43 7 70 16 136 3669 

Average 7 183 

 
Move Frequency 

The table below presents the frequency and percentage in the RAAs from the 
two groups: Asian writers and non-Asian writers.  
 
Table 3  The frequency of the occurrences of moves in abstracts 
 

Writers 

Moves 

Asian   

(N=20) 

Non-Asian  

(N=20) 

The total of 

move occurrences 

(N=40) 
 

Introduction 14 (70%) 15 (75%) 29 (72.50%) 
Purpose 20 (100%) 19 (95%) 39 (97.50%) 
Method 20 (100%) 15 (75%) 35 (87.50%) 
Product 19 (95%) 18 (90%) 37 (92.50%) 

Conclusion 11 (55%) 11 (55%) 22 (55%) 
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Move patterns 
 The results from these analyses showed the similarities and differences 
between the move structures written by Asian and non-Asian writers. The findings 
also indicated the disciplinary variation in the move pattern. 
 

Table 4  The summary of type and frequency of move structures 
 

Move Structures Asian Writers 
(N=20) 

Non-Asian Writers 
(N=20) 

I-P-M-Pr-C 6 (30%) 4 (20%) 
I-P-M-Pr 3 (15%) 3 (15%) 
I-P-M-C 1  (5%) 0  (0%) 

P-M-Pr-C 2 (10%) 2 (10%) 
I-P-Pr 0  (0%) 1  (5%) 
P-M-Pr 3 (15%) 1  (5%) 
P-Pr-C 0  (0%) 1  (5%) 

I-P 0  (0%) 2 (10%) 
P-I-M-Pr 2 (10%) 1  (5%) 
Others 3 (15%) 5 (25%) 
Total 20 20 

 
The most preferable structural moves for abstracts in both groups are the 

four structural moves. Mostly, the RAAs analyzed in this study were in the typical 
order beginning with Introduction move, Purpose move, Method move, Product 
move, and end with Conclusion move. In terms of other findings, Results revealed 
that not all of the abstracts followed the organization pattern of I-P-M-Pr-C. The 
pattern of P-I-M-Pr was also found in abstracts among the two groups–Asian writers 
(10%) and Non-Asian writers (5%). Moreover, there were also variations in varieties of 
move patterns. In the results, the repetition of moves was found in abstracts of the 
Asian writers (15%) and non-Asian writers (25%). 

Discussion 
According to Kanoksilapatham’s (2005) criteria, moves are classified into three 

categories. First move is optional if a move occurs less than 60%. Second move is 
conventional if a move occurs more than 60%. Lastly, if a move occurs 100%, this 
move is obligatory. The characteristics of each move in the abstracts explicitly 
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present a clearer picture of the move structures, all of which can be elaborated as 
follows. 
Introduction Move (I) 
 In this study, the Introduction move was categorized as a conventional move 
in both groups. It occurred at a rate of 70% in the Asian corpus and 75% in the non-
Asian corpus. The findings in this study differ from those of Li (2011) and Suntara 
(2013). In particular, as Hyland (2000) pointed out, the Introduction move establishes 
the context of the paper and motivates the research or discussion. Similarly, Santos 
(1996) pointed out that the Introduction move motivates the readers to attend to 
the research by setting some background information or topic details and citing the 
previous studies. It can be concluded that the function of the Introduction move is 
promotional. This phenomenon may be explained by the fact that beginning with an 
Introduction move could help the reader to understand the rationale of the study. 
Examples of Introduction moves are presented as follows: 

1) Problem-based Learning (PBL) is an alternate method of instruction 
that incorporates basic elements of cognitive learning theory. Colleges 
of pharmacy use PBL to aid anticipated learning outcomes and practice 
competencies for pharmacy students. (Asian No. 1) 
2) Examples of gender socialization, gender roles, and sex stereotypes 
are used to discern the inequality in teaching students of different 
genders and sexes. (Non-Asian No. 3) 

Purpose Move (P) 
 Hyland (2000) defined the Purpose move as a way of indicating the purpose, 
thesis or hypothesis, and outlining the intention behind the paper. The frequency of 
occurrence of the Purpose move was measured at 100% and 95% in the Asian 
corpus and the non-Asian corpus, respectively. It was clear that the Purpose move 
was an obligatory move in Asian writers and conventional move in non-Asian writers. 
The findings that emerge from this study are similar to those in previous studies 
(Weissberg & Buker, 1990; Bhatia, 1993; Santos, 1996). The findings suggested that this 
is a move to describe and present the purpose of the study. It can be said that this 
move is purposive in nature. Examples of Purpose moves are presented as follows: 

1) The objective of this research and development was to develop an  
effective blended instructional model via weblog to enhance English  
summary writing ability of Thai undergraduate students. (Asian No. 2) 
2) The aim of this case study was to highlight coaching in the process of  
change using a real life information technology and operational change  
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project in an institution. (Non-Asian No. 8) 
 

Method Move (M) 
 If the Method move is used, this move describes the method of the study 
such as design, procedures, approaches, tools, or population. The findings of the 
present study found that the Method move was a conventional move among the 
writers from both groups. There were 100% (obligatory) and 75% (conventional) 
occurrences of Method moves in the Asian writers and the non-Asian writer, 
respectively. Additionally, the Method move provides information on design, 
procedures, assumptions, approaches, data, etc. (Hyland, 2000). Moreover, the 
previous studies by Bhatia (1993) and Santos (1996) found the use of the Method 
move to describe the methodology used in the study. Examples of Method moves 
are shown in the following excerpts: 

1) A survey methodology was adopted for the current research with  
purposive sampling to select 50 research participants and a 
questionnaire was used for data collection using an attitudinal scale.  
(Asian No. 8) 
2) It also includes data collected via surveys and interviews that helps 
to shed light on underlying issues of racism and discontent in Japanese 
and Nigerian populations within Japan, and concludes with a description 
of a new approach to one of the most common intercultural 
communication exercises called the E.A.D. (Evaluate, Analyze, Describe). 
(Non-Asian No. 7) 

Product Move (Pr) 
 The high frequency of occurrence of the Product move was 95% and 90% in 
the Asian corpus and the non-Asian corpus, respectively. This move is to provide the 
major findings of the study to the readers. The function of the Product move is to 
present the main findings or results, the argument, or what was accomplished 
(Hyland, 2000). Based on the results from the studies of Weissberg and Buker (1990), 
Bhatia (1993), and Santos (1996), the Product move presents important findings of 
the study to the readers. Examples of Product moves are presented as follows: 

1) Results of T-test for the first research question showed statistically  
significant differences between the comparison and the experimental  
groups. However, the results of the T-test for the second research 
question were statistically non-significant. (Asian No. 13) 
2) The results showed that students engaged in interaction about 



                     

   วารสารวิจยัมหาวิทยาลัยเวสเทิรน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
                       Western University Research Journal of Humanities and Social Science

ปที่ 4 ฉบับที ่2 เดือน พฤษภาคม–สิงหาคม 2561 | Vol4,No.2 May-August 2018: ISSN 2465-3578

ษยศาสตรและสังคมศาสตร
umanities and Social Sciencee

language form, and that by seeking help from their peers and from 
online dictionaries they were able to increase the accuracy of their 
language. There is evidence of self-correction, hypothesis testing and  
metalinguistic  talk in the data. Collaborative proofreading was  
particularly successful in improving L2 accuracy. (Non-Asian No.14) 

 

Conclusion Move (C) 
 The Conclusion move was categorized as an optional move in both groups. 
This move is to discuss the significance of the study by drawing conclusions or giving 
recommendations to the readers. In this study, the frequency of occurrence of the 
Conclusion move was 55% in the Asian corpus and also in the non-Asian corpus. 
Hyland (2000) defined the Conclusion move functions as to interpret or extend the 
results beyond scope of the paper, to draw inferences, and to point to applications 
or wider implications. Likewise, Santos (1996) said that this move is to discuss the 
significance of the study by drawing conclusions or giving recommendations to the 
readers. From the findings of this study, the Conclusion move (55%) was an optional 
move in both the Asian corpus and the non-Asian corpus. The findings from this 
might relate to the studies of Pasavoravate (2011) and Suntara (2013). Examples of 
Conclusion moves are illustrated in the following excerpts: 

1) Thus, this study shall try to provide an answer regarding to what 
extent  online social networks can facilitate second language acquisition.  
(Asian  No. 7) 
2) …and the conclusions of this study highlight both the importance of  
using more interactive educational strategies in the classroom and the  
need for training on digital ethics issues in teacher studies. (Non-Asian  
No. 4) 
Based on the analysis, similarities and differences regarding both the move 

occurrence and the move-ordering patterns were found. These are the factors 
related to the nature of abstracts, samples in this study; the format template of the 
RAAs, the writers, the fields of the RAs, and the small sample size of the study might 
be the limitations of the study. 

 

Conclusion 
 The findings further seem to confirm the five-move model proposed by 
Hyland (2000). As the results of this study show, Hyland’s model (I-P-M-Pr-C) is more 
powerful and could be applied to research article abstracts written by Asian and 
non-Asian writers in fields of Asian Studies, Cultural Studies, Education, and Language 
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Learning. Moreover, the results have an important implication particularly for 
postgraduate students and novice researchers who need to realize the significance of 
applying Hyland’s (2000) five-move model in their abstract writing since the model 
captures the important information that should be made available in those abstracts. 
To achieve this, they could be taught the typical rhetorical structures of research 
article abstracts to help them to recognize the functions of each move and how the 
moves are used in research article abstract writing.  
 

Contribution to knowledge 
 It is anticipated that the findings of this study could contribute greatly in 
the following areas.  
 Firstly, the findings of this study can provide writing style guidance on the 
rhetorical structures in RAAs employed by Asian and non-Asian writers. Thus, the 
findings could add to the literature in the field of stylistic and rhetorical analysis. It is 
helpful to make novice writers generate their own writing styles when writing their 
article abstracts. In addition, explicit style training on rhetorical structures helps 
writers in order to achieve greater awareness of abstract writing.  
 Secondly, this study is to compare the similarities and differences among 
the move structures of research article abstracts written by Asian and non-Asian 
writers, and thus it can contribute to the field of Global Englishes. The findings could 
elicit the characteristics of the rhetorical variations in RAAs written by the two groups. 
Moreover, it can show some similarities and differences between Asian writers and 
non-Asian writers. The findings may capture the trends in writing research article 
abstracts among Asian writers and non-Asian writers.  
  Lastly, the findings from this study could be helpful in the field of English 
Language Teaching (ELT) and English for Specific Purposes (ESP). It was designed as a 
useful tool to help the researchers to read and write article abstracts. The findings 
will also play an important role in helping readers to decide or judge whether the 
abstracts of research articles are good for gaining attention; moreover, this points out 
that rhetorical organization is essential for language usage in any specific purpose.    
As for the results from this present study, they could add to academic reading and 
writing courses for educators to guide them in structuring research article papers. 
 

Recommendations for further studies 
 This present study attempted to investigate the move structures employed 
in research article abstracts written by Asian writers and non-Asian writers in the IAFOR 
Journals. Here are some recommendations for future research along these lines. 
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 1.  Further studies could be done on the lexico-grammatical such as tenses, 
verbs, subordinators and coordinators, or the passive and active voice, which are 
used in the study to give more insight into the functional language used in research 
article abstracts as a genre.  
  2.  Further studies should be done on the analysis of readability and 
vocabulary used in article abstracts. Moreover, it is very interesting to analysis of 
metadiscourse markers in the abstracts. 
 3.  Further studies should be done on the analysis of other sections in 
research article such as introduction, literature review, methodology, or conclusion 
and discussion in order to see, which move pattern is employed in each section and 
see the relationship between sections. 
 4.  Additionally, it is very interesting to study the use of move pattern in 
different text genres, for example move analysis of speech scripts from the president 
or move analysis of business letters. 
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กลไกทางกฎหมายในการควบคุมพื้นที่การผลิตกระแสไฟฟาจากโซลารฟารม 
Legal Mechanisms to Control the Area of Electricity Generated from Solar Farms 

 

รัฐชฎา ฤาแรง1 เกรียงไกร กาญจนคูหา2 ธนู ไมแกว3 ทองดํา เสนาะพิน4  
บุญมาก กัญหาสาย5 ณัฐภณ อันชัน6 

 
บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาเก่ียวกับกลไกทางกฎหมายในการควบคุมพื้นที่การผลิตกระแสไฟฟา
จากโซลารฟารม โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎี ปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย และศึกษากฎหมายผังเมืองเก่ียวกับ
การควบคุมพื้นที่การผลิตกระแสไฟฟาจากโซลารฟารม 
 จากการศึกษาพบวา ในเรื่องของการควบคุมพื้นที่การผลิตกระแสไฟฟาจากโซลารฟารมนั้นมีกฎหมาย
หลักท่ีเกี่ยวของคือ พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2518 แตพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว มีชองวางคือ ผังเมืองรวมยัง
ไมประกาศใชครบทุกจังหวัด จึงทําใหผูประกอบกิจการบางแหงอาศัยชวงเวลานี้ ยื่นขอประกอบกิจการโซลารฟารม
ในเขตพื้นที่สีเขียวได  และแผนของแตละจังหวัดก็ไมเปนมาตรฐานเดียวกันคือ บางจังหวัดอนุญาตใหประกอบ
กิจการโซลารฟารมในพ้ืนท่ีสีเขียวได แตจังหวัดใกลกันกลับไมอนุญาตใหประกอบกิจการโซลารฟารม และเร่ืองการ
กําหนดคาเชาท่ีดินเพื่อประกอบกิจการโซลารฟารมนั้นไมมีกฎหมายกําหนดอัตราคาเชาขั้นสูงไวดังเชนการเชาที่เพื่อ
ทําการเกษตรกรรม และการเชาที่ สปก. จึงทําใหมีปญหาผูใหเชาที่ดินอาจถูกนายทุนซ่ึงมีฐานะทางเศรษฐกิจดีกวา
เอารัดเอาเปรียบซึ่งตองทนจํายอมถึง 25 ป ตามสัญญาเชาท่ีดิน 
 ดังนั้น จึงตองมีการแกไขพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ใหมีการกําหนดสีเขตพ้ืนที่การใช
ประโยชนที่ดินดานกิจการพลังงานทดแทนเพ่ือผลิตกระแสไฟฟาเพ่ิมขึ้นมาอีกหนึ่งเขต รัฐตองเรงดําเนินการจัดทํา
แผนผังเมืองรวม เพื่อประกาศเปนกฎกระทรวงควบคุมพื้นที่การใชประโยชนที่ดินใหครอบคลุมทุกจังหวัดโดยเร็ว 
และรัฐตองออกประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่ง กําหนดอัตราคาเชาท่ีดินในการประกอบกิจการโซล ารฟารม โดย
กําหนดราคาคาเชาท่ีดินเพื่อเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 

คําสําคัญ : โซลารฟารม, กฎหมายผังเมือง 
 

Abstract 
Electricity from solar farms To study theoretical concepts. Facts and legal issues Study 

of town planning law on controlling the area of electricity production from solar farms. 
According to studies, it has been found that In terms of controlling the area of 

electricity produced by solar farms, the main law is: The Urban Planning Act, 1975, but the Act. 
There is a gap. The city has not yet announced all provinces. This makes some entrepreneurs 
rely on this time. Apply for Solar Farm Businesses in Green Areas And the plan of each province is 

                                                
1อาจารยประจําหลักสตูรนติิศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเวสเทิรน 
2อาจารยประจําหลักสตูรนติิศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเวสเทิรน 
3 อาจารยประจําหลักสตูรนิตศิาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
4 อาจารยประจําหลักสตูรนิตศิาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
5 อาจารยประจําคณะนิตศิาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทริน 
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not the same standard. Some provinces allow the operation of electricity from solar energy in 
green areas. But the provinces are not allowed to operate solar electricity. The lease of land for 
solar farms is not subject to the law of high rental rates, such as rent for agriculture. As a result, 
the landlord may be subjected to capitalism which has a better economic status than 
exploitation, which has to endure for 25 years. 

Therefore, it is proposed that the Town Planning Act BE 2518 be amended to define 
the color of the land use area for renewable energy to generate electricity. The state must 
accelerate the implementation of a consolidated city plan. To announce a land use control 
regulation covering all provinces soon. And the state must issue a notice, regulation or order 
setting the rate of land rent for the operation of solar farms. The rent is set to the same 
standard. 
 
Keywords : Solar Farm, Town Planning Law 
 

บทนํา 
ปจจุบันมีการสงเสริมการใชพลังงานทดแทนมากขึ้น เนื่องจากเปนพลังงานสะอาดที่ชวย

รักษาส่ิงแวดลอม และลดการพ่ึงพาพลังงานจากประเทศเพ่ือนบาน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตยที่
ผลิตจากโซลารฟารม แตเนื่องจากการผลิตกระแสไฟฟาจากโซลารฟารมแตละแหงใชพ้ืนที่จํานวนมาก 
เพราะกวาจะไดพลังงานแสงอาทิตย 1 MW ตองใชพ้ืนที่ตั้งแผงโซลารเซลล 15 ไร (กรมโยธาธิการ
และผังเมือง.2560:ออนไลน) ดังนั้น โซลารฟารม 1 แหงตองใชพ้ืนที่ไมนอยกวา 10 ไร ถึงจะคุมกับ
การลงทุน ดังนั้น หากไมมีการควบคุมการกอตั้งโซลารฟารมก็จะทําใหเกิดปญหา ดังนี้ 

 

1.1.1 ปญหาขอเท็จจริง 
1. ปญหาการกอสรางโซลารฟารมรุกล้ําพ้ืนที่สีเขียวทําใหเสียประโยชนพ้ืนที่ในการเพาะปลูก 

ประเทศไทยน้ันขึ้นชื่อเรื่องผลผลิตทางการเกษตรกรรมท่ีถือวาเปนอาหารของโลกเลย เชน ขาว 
ขาวโพด น้ํามะพราว ผัก ผลไมตางๆ  และอ่ืนๆ จะสังเกตไดวาพืชเหลานี้สามารถปลูกไดที่ ประเทศ
ไทยทั้งหมด และไทยยังมีสัดสวนการสงออกพืชเหลานี้จํานวนมาก การเกษตรถือวาเปนจุดแข็งของ
ประเทศไทย เชน ดังนั้นในการจัดทําผังเมืองจึงมีการแบงเขตพ้ืนที่ออกเปน 10 โซนสี โดยกําหนดให
เขตพ้ืนที่สีเขียวเปนที่ดินชนบทประเภทชนบทและเกษตรกรรม ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกมากกวา 
เชน พ้ืนที่ในจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอางทองซึ่งเปนพ้ืนที่เหมาะแกการทํา
การเกษตรและปลูกขาว เนื่องจากดินมีความอุดมสมบูรณและมีระบบชลประทานท่ีดี ในบางปสามารถ
ปลูกขาวนาปลังไดถึง 3 รอบ แตปจจุบันเริ่มมีการถมที่นาที่ไรหลายแหง แหงละเปนรอย ๆ ไร ทําให
เปนการลดพ้ืนที่เกษตรกรรมลง ซึ่งหากไมควบคุมใหดีประชาชนอาจไดรับผลกระทบ คือ ตองซื้อพืช 
ผัก ผลไมหรืออาหารท่ีแพงข้ึนได อีกทั้งในกรณีที่มีการเชาที่ของเกษตรกรเพ่ือติดตั้งโซลารฟารมก็ตอง
มีมาตรการควบคุมท่ีดี เพราะการเชาพ้ืนที่แตละครั้งใชเวลาถึง 25 ป ตามอายุการใชงานของแผงเซลล
แสงอาทิตย และตามสัญญาของการไฟฟา ดังนั้นหากในอนาคตมีการตัดถนนหรือมีการสรางคลอง
ชลประทานผานที่ดินนั้น จะทําใหเกษตรกรเสียประโยชนเปนอยางมาก เพราะหากเทียบคาเช าที่ดิน
กับการทําเกษตรกรในแตละปแลวรายไดในการปลูกพืช ผัก จําหนายนาจะมีราคาท่ีดีกวา และจาก
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การศึกษาของคณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงานพบวา ในชวงที่ผานมาแมในหลายรัฐบาลจะไดมีการ
สงเสริมใหมีการผลิตไฟฟาดวยแสงอาทิตยบางแลว แตสวนใหญเปนการสงเสริมใหเกิดโครงการขนาด
ใหญที่เรียกวาการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยแบบติดตั้งบนพ้ืนดิน (Solar Farm) มากกวา ซึ่ง
เปนการลงทุนโดยธุรกิจขนาดใหญ และเปนธุรกิจขนาดใหญจากตางประเทศจํานวนไมนอย ขณะท่ี
การสงเสริมใหประชาชนระดับครัวเรือนหรืออาคารขนาดเล็ก และอาคารขนาดกลางมีสวนรวมในการ
ผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยกลับมีนอยมาก อีกทั้งเมื่อขายไฟฟาใหกับการไฟฟาก็จะไดราคาตอ
หนวยถึง 5.66 บาท แพงกวาที่การไฟฟาเรียกเก็บกับประชาชน หนวยละ 3.83 บาท ซึ่งจะเห็นไดวา
สวนตางตรงน้ีผูไดรับประโยชนก็จะเปนนายทุนเจาของโซลารฟารมขนาดใหญ และผูที่เสียประโยชนก็
จะเปนประชาชนนั่นเอง 

2. ปญหาการกําหนดคาเชาที่ดินเพ่ือประกอบกิจการโซลารฟารม การเชาพ้ืนที่เพ่ือประกอบ
กิจการโซลารฟารมนั้น เปนสัญญาเชาระยะยาวที่ใชเวลาอยางนอย 25 ป และเจาของพ้ืนที่สวนมากก็
คือ ชาวนา ชาวไร หรือเกษตรกรทั่วไปท่ีไมรูกฎหมายหรืออัตราคาเชาที่ดิน เม่ือเวลามีผูมาติดตอขอ
เชาที่เพ่ือทําโซลารฟารม จึงอาจคิดคาเชาในราคาเทากับการเชาที่เพ่ือทํานาทําไรปกติ ซึ่งเปนการ
เสียเปรียบตอนายทุนเปนอยางมาก เพราะคาตอบแทนท่ีเจาของกิจการโซลารฟารมจะไดรับนั้น
มากกวาการขายสินคาเกษตรหลายเทาตัว อีกท้ังเงินอุดหนุนที่รัฐจายใหในสวนท่ีเกินจากคาไฟที่เก็บได
นั้น เจาของท่ีผูใหเชาก็ยังมีสวนในการจายใหกับการไฟฟาดวยนั่นเอง 

 

1.1.2 ปญหาขอกฎหมาย  
1. ปญหาการใชพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ควบคุมพ้ืนที่ติดตั้งโซลารฟารม  
ปจจุบันไมมีกฎหมายเฉพาะควบคุมพ้ืนที่การผลิตกระแสไฟฟาจากโซลารฟารม จึงใช

กฎหมายทั่วไปที่ใชบังคับในการควบคุมการใชประโยชนที่ดิน คือ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.
2518 แตพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว ก็มีปญหาในเรื่องของการจัดผังเมืองรวมท่ียังประกาศใชไมครบ
ทุกจังหวัด จึงเปนชองวางใหผูประกอบการอาศัยชวงเวลาท่ียังไมมีประกาศควบคุมพ้ืนที่ เรง
ดําเนินการกอสรางโซลารฟารมในพ้ืนที่สีเขียว ซึ่งเปนพ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรม  นอกจากน้ียังมี
กรณีการอนุญาตให พ้ืนที่สี เขียวซึ่งเปนพ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรมสามารถตั้งโรงงานผลิต
กระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยได เชน จังหวัดอางทอง เมืองอางทอง (ปรับปรุงครั้งที่ 2) จังหวัด
อุทัยธานี ชุมชนหนองฉาง (ผังใหม) ชุมชนหนองขาหยาง (ผังใหม) ชุมชนหนองสระ (ผังใหม) จังหวัด
สิงหบุรี ชุมชนบางระจัน (ผังใหม) (กรมโยธาธิการและผังเมือง.2560:ออนไลน) นอกจากนี้ยังมีการ
ยกเวนการใชบังคับกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ  มาตรา 44 ในสวนของโครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย สําหรับติดตั้งบนดินของสวน
ราชการและสหกรณการเกษตร (โซลารฟารมสวนราชการ) 600 เมกะ (โพสตทูเด,2559 : ออนไลน)  

ดังนั้นในการศึกษาน้ี ผูวิจัยจึงมุงศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการ
ควบคุมพ้ืนที่การผลิตกระแสไฟฟาจากโซลารฟารม โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ ศึกษา
กฎหมายพลังงานทดแทนของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน เพ่ือมาเปรียบเทียบกับ
ของประเทศไทย ศึกษาปญหาขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และปญหาขอกฎหมาย เพ่ือ
เสนอแนะแนวทางแกไขกฎหมายใหมีความเหมาะสมกับการนํามาปรับใชอยางมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด 
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2. ไมมีกฎหมายกําหนดอัตราคาเชาขั้นสูงไว ตางจากการเชาที่ดินเพ่ือทําการเกษตรที่ไดรับ
การคุมครองตามพระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 มาตรา 8/2 ที่
ใหคณะกรรมการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมอําเภอ มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ (2) พิจารณาคํารองขอ
ทบทวนการกําหนดอัตราคาเชาข้ันสูง ผลผลิตขั้นสูงของผลิตผลเกษตรกรรมซึ่งเปนพืชหลักที่นิยมปลูก
ในพ้ืนที่ และกําหนดเวลาท่ีผูใหเชาอาจเรียกเก็บคาเชาในแตละปตามความเหมาะสมแหงทองที่ตาม
มาตรา 13 วรรคสาม และการเชาที่ สกป. คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมยังไดมีการ
กําหนดอัตราคาเชาที่ดินไรละ 35,000 บาท ตอป หากผูประกอบกิจการโซลารฟารมจะเชาที่ดิน สปก. 
ก็ตองจายตามราคาที่กําหนด แตในกรณีที่ไมใชที่ สปก. ก็ไมมีกฎหมายคุมครองจึงทําใหมีปญหาการ
คิดคาเชาที่ไมยุติธรรมได 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกลไกทางกฎหมายในการควบคุมพ้ืนที่การผลิต
กระแสไฟฟาจากโซลารฟารมของประเทศไทย ของตางประเทศ  มาตรการทางกฎหมาย และ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2. เพ่ือศึกษาปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมายเก่ียวกับกลไกทางกฎหมายในการควบคุม
พ้ืนที่กอสรางกิจการโซลารฟารมของประเทศไทย 

3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของตอไป 
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กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 
 
กรอบแนวคิดในการทําวิจยั 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบที 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย (Conceptual Framework) 

 
 

บุคคลท่ีเก่ียวของ 
1. นักวิชาการดานกฎหมายผังเมือง 
2. วิศวกรไฟฟาผูชาํนาญการดานการผลิตไฟฟาจากพลงังานแสงอาทิตย 
3. ตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4. ผูประกอบกิจการโซลารฟารม 

แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ี
เก่ียวของ 

  1. แนวคิดและหลักการ
พื้ น ฐ า น ข อ ง ก า ร คุ ม ค ร อ ง
สิ่งแวดลอม 
   2. แนวคิดเกี่ยวกับหลักการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
   3. แนวคิดเกี่ยวกับการขอ
ใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟา
แบบติดตั้งบนพื้นดิน (โซลาร
ฟารม) 
   4. แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องผัง
เมืองรวม 
   5. แนวคิดเกี่ยวกับการเชา
อสังหาริมทรัพย 
  6. งานวิจัยที่เก่ียวของ 

ปญหาขอเท็จจริง 
1. ปญหาการกอสรางโซลารฟารมรุก
ล้ําพื้นที่สีเขียวทําใหเสียประโยชน
พื้นที่ในการเพาะปลูก 
2. ปญหาการกําหนดคาเชาที่ดนิเพื่อ
ประกอบกิจการโซลารฟารม 

ปญหาขอกฎหมาย 
1. ปญหาการใชพระราชบัญญัตกิาร
ผังเมือง พ.ศ.2518 ควบคุมพื้นที่
ติดตั้งโซลารฟารม 
2. ไมมีกฎหมายกําหนดอัตราคาเชา
ขั้นสูงไว 

กฎหมายที่เกี่ยวของ 
กฎหมายระหวางประเทศ 
1. อนุสัญญาสหประชาชาติวา
ดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
2. พิธีสารเกียวโต 
 
กฎหมายประเทศไทย 
1. ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยเร่ืองการเชา
อสังหาริมทรัพย 
2. พรบ.ประกอบกิจการ 
พลังงาน พ.ศ.2550 ระเบียบ 
ประกาศ ที่ออกตาม พรบ.นี ้
2. พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 
3. พรบ.การเชาทีด่ินเพื่อ
เกษตรกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2559 
4.ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

งานวิจยัเร่ืองกลไกทางกฎหมายในกาควบคุมพื้นที่การผลติกระแสไฟฟาจากโซลารฟาร 



                     

                                  วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิรน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
                    Western University Research Journal of Humanities and Social Science

ปที่ 4 ฉบับที ่2 เดือน พฤษภาคม–สิงหาคม 2561 | Vol4,No.2 May-August 2018: ISSN 2465-3578

าสตรและสังคมศาสตร 
manities and Social Science

วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนแบบสัมภาษณเชิงลึก ( In-Depth Interview) ที่ผูวิจัย

สรางข้ึนโดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงคและกรอบ
แนวคิดของการวิจัย ในการสัมภาษณกลุมเปาหมายใชวิธีการสุมตัวอยางโดยไมใชความนาจะเปน 
(Nonprobability sampling) และเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) เปนการ
เลือกกลุมตัวอยาง พิจารณาจากการตัดสินใจของผูวิจัย และกลุมเปาหมายท่ีเลือกในการสัมภาษณหา
ขอมูลใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย คือบุคลากรผูที่มีความชํานาญและประสบการณในเร่ือง 
ผังเมือง และการประกอบกิจการโซลารฟารม 

1. นักวิชาการดานกฎหมายผังเมือง 
2. วิศวกรไฟฟาผูชํานาญการดานการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย 
3. ตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
4. ผูประกอบกิจการโซลารฟารม 

 
วิธีการเก็บขอมูล 

สืบคนขอมูลจากบทความจากวารสารหรือนิตยาสารทากฎหมาย  เอกสารประกอบการ
สัมมนา ขอมูลจากเว็บไซตทางอินเตอรเน็ตทั้งของประเทศไทยและของตางประเทศ เกี่ยวกับการผลิต
กระแสไฟฟาจากโซลารฟารมและกฎหมายผังเมือง ประกอบกับการสัมภาษณเชิงลึก ( In-Depth 
Interview)  เพ่ือเปนขอมูลในการวิเคราะหปญหา สรุปและขอเสนอแนะ 

 
แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของ 

1. หลักการปองกันลวงหนา (Precautionary Principle: PP) เปนมาตรการของกฎหมาย
สิ่งแวดลอมท่ีมีเหตุผลมาจากความเชื่อวาการปองกันปญหาในความเสียหายตอสิ่งแวดลอมเปนสิ่งที่พึง
กระทําควบคูไปกับการแกไขปญหาดังกลาว ดังปรากฏในปฏิญญากรุงริโอวาดวยสิ่งแวดลอมและการ
พัฒนา ค.ศ.1992 ที่ไดกลาวถึงหลักการปองกันไวในขอบทที่ 15 วารัฐพึงกําหนดมาตรการในการ
ปองกันปญหาดานสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ 

หลักการปองกันลวงหนา เปนมาตรการเพ่ือหลีกเลี่ยงอันตรายอันอาจจะเกิดขึ้นและสราง
ความเสียหายตอสิ่งแวดลอมได โดยที่เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแลววาในการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี
นั้นจะตองดําเนินการควบคูกันไปท้ังมาตรการในการปองกันและในการแกไขปญหา ทั้งนี้ เนื่องจากวา
สิ่งแวดลอมที่ไดรับความเสียหายไปแลวนั้น เปนการยากที่จะแกไขใหกลับคืนดังเดิมหรือใกลเคียงกับ
สภาพเดิมได เนื่องจากตองใชเวลาและทรัพยากรตาง ๆ เปนจํานวนมาก หลักการปองกันลวงหนานี้ได
ถูกกําหนดไวในอนุสัญญาหลายฉบับและไดพัฒนาไปสูหลักเกณฑตาง ๆ ของกฎหมายภายในประเทศ 
เชน การกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) และการ
จัดทําแผนและนโยบายดานส่ิงแวดลอมของชาติ เปนตน 

ในการกําหนดมาตรการเพ่ือการคุมครองส่ิงแวดลอมของโครงการส่ิงแวดลอมแหง
สหประชาชาติ ไดนําหลักเรื่องการปองกันไวลวงหนามาใช โดยเรียกรองใหนานาประเทศเลือกใช
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กรรมวิธีในการผลิตที่จะไมเปนการทําลายส่ิงแวดลอม หรือที่จะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใหนอย
ที่สุด ซึ่งไดแก การเลือกใชวัตถุดิบท่ีเหมาะสม รวมทั้งการใชเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพไมทําลาย
สิ่งแวดลอม เปนตน (อุดมศักด์ิ สิทธิพงษ. 2556 : 49-50) 

หลักการปองกันไวลวงหนานี้ ไดถูกนํามาบัญญัติไวในกฎหมายไทยท่ีเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม
หลายฉบับที่สําคัญ ไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 67 วรรคสอง
บัญญัติวา การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ัง
ทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทํามิไดเวนแตจะไดศึกษาและ
ประเมินผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชุมชนและจัดใหมีกระบวนการ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอนรวมทั้งไดใหองคการอิสระซ่ึงประกอบดวย
ผูแทนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาดาน
สิ่งแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพ ใหความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการ
ดังกลาว  และในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 58  กําหนดวา “การ
ดําเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตใหผู ใดดําเนินการ  ถาการนั้นอาจมีผลกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอ่ืนใด
ของประชาชนหรือชุมชนหรือส่ิงแวดลอมอยางรุนแรง รัฐตองดําเนินการใหมีการศึกษาและประเมินผล
กระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดใหมีการรับฟงความ
คิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนและชุมชนท่ีเกี่ยวของกอน เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณา
ดําเนินการหรืออนุญาตตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

บุคคลและชุมชนยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหนวยงานของรัฐกอนการ
ดําเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหน่ึง”  นอกจากนี้ยังไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 เรื่องการกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม การจัด
ใหมีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดาน
คุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะตองจัดใหมีการประเมินผลกระทบตอ
คุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชุมชนเสียกอนมีการดําเนินการดังกลาว  และการ
จัดทําแผนและนโยบายดานส่ิงแวดลอมของชาติ เปนตน 

2. แนวคิดเก่ียวกับหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Principle) 
การจัดการส่ิงแวดลอมภายใตหลักการของปฏิญญากรุงสตอรคโฮม 1972  มี 26 หลักการ

ซึ่ง Kiss A. and Shelton D. (1993) และ United Nations Environment Programme. (1972) 
แยกองคประกอบของแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน 13 หลักการ ที่สําคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมมี 2 
หลักการ คือ 

หลักการที่ 1 มนุษยมีสิทธิพ้ืนฐานในเสรีภาพ ความเสมอภาค และมีสภาวะความเปนอยูที่
พอเพียงในคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ยอมใหชีวิตอยูไดอยางภาคภูมิและดี และมนุษยมีความมุงมั่นที่จะมี
ความรับผิดชอบในการปองกันและปรับปรุงสิ่งแวดลอมสําหรับชนยุคปจจุบันและอนาคต ในการนี้ 
จะตองขจัดนโยบายสงเสริมหรือทําใหมีอยูเปนเวลายาวนานในเรื่องการแบงแยกผิว การเลือกปฏิบัติ 
อาณานิคม และรูปแบบอ่ืน ๆ ของการกดข่ี และการครอบงําของตางชาติ 

หลักการท่ี 10 ในการพัฒนาอยางยั่งยืนจําเปนตองมีระบบการเมืองการปกครองที่ให



                     

                                  วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิรน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
                    Western University Research Journal of Humanities and Social Science

ปที่ 4 ฉบับที ่2 เดือน พฤษภาคม–สิงหาคม 2561 | Vol4,No.2 May-August 2018: ISSN 2465-3578

าสตรและสังคมศาสตร 
manities and Social Science

หลักประกัน และคํานึงถึงบทบาทของทองถิ่นและการมีสวนรวมของประชาชน 
จากหลักการท่ี 10 การจัดการส่ิงแวดลอม จะทําไดดีที่สุดก็ดวยการมีสวนรวมของ

ประชาชนท่ีเกี่ยวของทุกคน ในระดับประเทศทุกคนจะเขาถึงขอมูลสิ่งแวดลอมที่จัดทําโดยหนวยงาน
ของรัฐ ประกอบดวยขอมูลดานวัตถุอันตรายและกิจกรรมท่ีดําเนินการในชุมชนไดตามความเหมาะสม 
และเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ รัฐจะอํานวยความสะดวกและจูงใจให
ประชาชนตื่นตัว และมีสวนรวมดวยการจัดทําขอมูลไวอยางกวางขวาง การเขาถึงขอมูลอยางมี
ประสิทธิภาพในกระบวนการทางศาลและฝายบริหาร อันประกอบดวยการแกไขและเยียวยาเปนสิ่งที่
รัฐจะตองจัดให (สุนีย มัลลิกมาลย,พราวพรรณราย มัลลิกมาลย.2555:26) 

3. แนวคิดเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟาแบบติดตั้งบนพ้ืนดิน (โซลาร
ฟารม) 

    1. โครงการรับซื้อไฟฟาจากโซลารฟารม (Solar Farm) 
      จากมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ครั้งที่ 2/2557 (ครั้งที่ 147) มี

สาระสําคัญเก่ียวกับโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยแบบติดตั้งบนพ้ืนดินคือ  มีเปาหมาย
รับซื้อกระแสไฟฟา รวม 2,000 เมกะวัตต ตอมาเม่ือวันที่ 22 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติ (กพช.) ไดมีมติใหเพ่ิมปริมาณ การรับซื้อไฟฟาอีก 800 เมกะวัตต โดยโครงการสวน
ที่สายสงรองรับไมได ใหยื่นขอเปล่ียนจุดจําหนายไฟฟาจากพ้ืนที่ที่เสนอไวเดิมได ปจจุบันมีโครงการท่ี
ขายไฟฟาแลว 294 โครงการ กําลังการผลิตติดตั้ง 1,322 เมกะวัตต มีโครงการท่ียื่นเสนอขายยังไมได
พิจารณาตอบรับซื้อรวม 178 โครงการ กําลังการผลิตติดตั้ง 1,013.37 เมกะวัตตสูงสุด และผานการ
พิจารณาใหสามารถตอบรับซื้อไดจากคณะกรรมการบริหารมาตรการสงเสริมการผลิตไฟฟาจาก
พลังงานหมุนเวียนแลว 25 โครงการ รวม 138.35 เมกะวัตตสูงสุด และอีก 153 โครงการ รวม 
875.02 เมกะวัตตสูงสุด ที่ติดปญหาสายสงรองรับไมไดและตองเปลี่ยนพ้ืนที่ตั้งภายในวันที่ 31 
มีนาคม 2558 โดยตองขายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชยภายในส้ินเดือนธันวาคม 2558 (กรมพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน. 2557) 

   2. การติดต้ังแผงเซลลแสงอาทิตยของโซลารฟารมในประเทศไทย 
   ปจจุบันโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศไทย ทั้งขนาดใหญและขนาดเล็ก จะมีการ

เลือกเทคโนโลยีในการติดตั้งแผงเซลลอาทิตยที่แตกตางกันไป ขึ้นอยูกับเงินลงทุนของแตละบริษัท ที่
นิยมใชกันอยูเวลานี้จะมีอยู 2 ประเภท ไดแก การติดตั้งแบบอยูกับที่ (Fixed system) ซึ่งเปนการ
ติดตั้งแผงแบบระบุตําแหนงชัดเจน โดยใชการคํานวณจากขอมูลเฉลี่ยของระดับความเขมของแสงใน
แตละพ้ืนที่ เพ่ือกําหนดองศาของการติดตั้งแผงเพื่อรับแสงอาทิตยไดอยางมีประสิทธิภาพที่สุดและการ
ติดตั้งแบบหมุนตามดวงอาทิตย (Tracking system) 

อยางไรก็ตาม การติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตยแบบอยูกับที่นี้ ทําใหไดรับคาพลังงานจาก
แสงอาทิตยไดดีเพียงบางชวงเวลาหรือประมาณ 5-6 ชั่วโมงตอวัน เนื่องจากดวงอาทิตยมีการเคลื่อนที่
อยูตลอดจาก ทิศตะวันออกไปสูทิศตะวันตก แผงเซลลแสงอาทิตยที่ติดตั้งอยูกับที่ จะไดรับพลังงาน
แสงอาทิตยไดเต็มที่ในเวลาเที่ยงวันเทานั้น จึงทําใหประสิทธิภาพการใชงานของแผงเซลลแสงอาทิตย
ไมเต็มศักยภาพเทาท่ีควร แตขอดีของการติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตยแบบน้ีจะมีตนทุนในการติดตั้งไม
สูงมากนักและการดูแลรักษางาย (เอ็กโก กรุป. 2551 : ออนไลน) 
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4. แนวคิดเก่ียวกับการเชาที่ดินสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.) 
ที่ดิน ส.ป.ก. คือ ที่ดินบริเวณท่ีไดประกาศใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งจะอยูภายใตการดูแลของ

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยไมสามารถนํามาออก
เอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินได หรือจะเรียกกันงายๆ ก็คือ ที่ดิน ส.ป.ก. เปนที่ดินที่ทาง
ภาครัฐยกใหเกษตรกรเพ่ือใชเปนที่ดินในการทํามาหากินดานการเกษตร (สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม,2559 : ออนไลน) 

ส.ป.ก. ไดดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมาต้ังแตป พ.ศ. 2518 โดยอาศัยอํานาจตาม 
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532 โดยการนําที่ดินของรัฐ และที่ดินที่จัดซื้อจากเอกชนนํามาจัดใหกับ
เกษตรกรผูไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง หรือมีที่ดินเล็กนอยไมเพียงพอแกการครองชีพ ไดเขาทํา
ประโยชน เชา หรือเชาซื้อ โดยในการจัดที่ดินดังกลาว คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
(คปก.) ไดออกระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกร ตามระเบียบ คปก. 
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการคัดเลือกเกษตรกร ซึ่งจะมีสิทธิไดรับที่ดินจากการปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2538 และกําหนดใหการคัดเลือกเกษตรกรในเขต
ปฏิรูปที่ดินในแตละทองท่ี อยูในอํานาจการพิจารณาของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
          นอกจากนี้ตามมาตรา 30 กําหนดให ส.ป.ก. มีอํานาจจัดที่ดินใหสถาบันเกษตรกร โดยจัดให
เชาไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ี คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (คปก.) 
กําหนด ตามจํานวนที่ดินที่ คปก. เห็นสมควร ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงประเภท และลักษณะการดําเนินงาน
ของสถาบันเกษตรกรน้ันๆ 
           พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2519 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532 มาตรา 30 กําหนดให ส.ป.ก. มีอํานาจจัดที่ดินใหเกษตรกร หรือ
สถาบันเกษตรกรได ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม
กําหนด ตามขนาดการถือครองในท่ีดิน ดังนี้ 

1. จํานวนที่ดินไมเกิน 50 ไร สําหรับเกษตรกร และบุคคลในครอบรัวเดียวกัน เพ่ือ
ใชประกอบเกษตรกรรม 

2. จํานวนที่ดินไมเกิน 100 ไร สําหรับเกษตรกร และบุคคลในครอบรัวเดียวกัน เพ่ือใช
ประกอบเกษตรกรรม ประเภทเลี้ยงสัตวใหญ ตามที่ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณประกาศ 

3. จํานวนตามที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควรสําหรับสถาบันเกษตรกร 
4. ถาเปนที่ดินของรัฐ และมีเกษตรกรถือครองอยูแลวเกินจํานวนท่ีกําหนด กอน

เวลาที่คณะกรรมการฯ กําหนด (พ.ศ. 2524) จัดใหตามจํานวนท่ีเกษตรกรถือครองได แตเมื่อรวมกัน
แลวตองไมเกิน 100 ไร (มาตรา 30 วรรคสาม) 
 
สรุปผลการวิจัย 

การจํากัดพ้ืนที่ในการผลิตกระแสไฟฟาจากการติดตั้งบนพ้ืนดิน หรือโซลารฟารม เปน
การศึกษาในมิติดานการควบคุม ถือวาเปนหลักการปองกันลวงหนา (Precautionary Principle: PP) 
ที่มีความสําคัญมาก เพราะกวาจะไดพลังงานแสงอาทิตย 1 MW ตองใชพ้ืนที่ตั้งแผงโซลารเซลลถึง 15 
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ไร ดังนั้น โซลารฟารมแตละแหงตองมีพ้ืนที่ในการกอสรางไมนอยกวา 10 ไร จึงจะคุมทุน อีกทั้งการ
เชาที่ดินเพ่ือประกอบกิจการโซลารฟารมก็เปนการเชาระยะยาวท่ีมีเวลาถึง 25 ป ตามสัญญาของการ
ไฟฟากับผูยื่นใบขออนุญาตขายไฟฟาใหแกการไฟฟาฝายผลิต หรือ PEA และจากการศึกษาพบวาเรื่อง
การควบคุมพ้ืนที่ประกอบกิจการโซลารฟารมมีปญหาที่สําคัญ 2 ประการ คือ 

ประการที่ 1 การกอสรางโซลารฟารมรุกล้ําพ้ืนที่สีเขียวทําใหเสียประโยชนพ้ืนที่ในการ
เพาะปลูก คือ โดยปกติแลวการขออนุญาตจําหนายไฟฟาจะตองมีการตรวจสอบการใชที่ดินตามผัง
เมืองรวม ที่สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง ในจังหวัดที่จะทําการกอสรางโซลารฟารม ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 มาตรา 26 จังหวัดแตละจังหวัดจัดทําผังเมืองรวมแลวเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือประกาศกฎกระทรวงในราชกิจจานุเบกษา โดยกฎกระทรวงน้ีมีเวลาใชบังคับ 5 ป 
ในระหวาง 5 ปนี้ถากรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควร จะแกไขปรับปรุง
ผังเมืองรวมใหมเพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพการณและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป หรือเพ่ือประโยชน
แหงรัฐก็สามารถทําไดและเมื่อจะครบ 5 ป ถาเห็นวาไมมีการเปล่ียนแปลงในสวนสําคัญ ของพ้ืนท่ี ก็
ทําการประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในทองที่ ถาไมมีผูใดคัดคานก็ขอขยายระยะเวลา
อีก 5 ป ได การจัดผังเมืองรวมจะแบงโซนพื้นที่ ออกเปน 10 โซนสี ไดแก 

 

 
 

ที่มา : http://www.poolprop.com/Article.aspx 
 

       1. เขตสีเหลือง เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย 
       2. เขตสีสม เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง 
       3. เขตสีน้ําตาล เปนท่ีดินประเภทที่อยูอาศัยหนามาก 
       4. เขตสีแดง เปนที่ดินประเภทพาณิชยกรรม 
       5. เขตสีมวง เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
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       6. เขตสีเม็ดมะปราง เปนที่ดินประเภทคลังสินคา 
       7. เขตสีขาวมีกรอบและเสนทแยงมุมสีเขียว เปนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและ

เกษตรกรรม 
       8. เขตสีเขียว เปนที่ดินชนบทประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
       9. เขตสีน้ําตาลออน เปนที่ดินประเภทอนุรักษเพ่ือสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย 
      10. เขตสีน้ําเงิน เปนที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณู

ประการ 
มาตรา 27 กําหนดเอาไววาในเขตท่ีไดมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมแลว หามบุคคล

ใดใชประโยชนที่ดินผิดไปจากที่ไดกําหนดไวในผังเมืองรวม หรือปฏิบัติการใด ๆ ซึ่งขัดกับขอกําหนด
ของผังเมืองรวมน้ัน ถาพิจารณาตามกฎหมายแลวจะเห็นไดวา การขออนุญาตกอสรางโซลารฟารมไม
นาจะมีปญหาขัดกับกฎหมายผังเมือง เพราะแตละพ้ืนที่ก็ไดมีการกําหนดโซนไวแลววาใหใชประโยชน
อยางไรไดบาง เชน เขตพ้ืนที่สีเขียวซึ่งเปนที่ดินชนบท ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ก็จะไม
สามารถกอสรางโซลารฟารมได แตทําไมยังพบเห็นการกอสรางโซลารฟารมในเขตพ้ืนที่สีเขียว นั่นเปน
ขณะนี้กรมโยธาธิการและการผังเมืองกําลังดําเนินการแกไขการจัดทําผังเมืองรวม 73 จังหวัด ซึ่งเริ่ม
ดําเนินการมาต้ังแตป พ.ศ.2545 จนถึง พ.ศ.2547 ไดดําเนินการจัดทําผังเมืองแลวเสร็จพรอมออก
ประกาศผังเมืองรวมไป 27 จังหวัด อีก 8 จังหวัด อยูในขั้นตอนการจัดทําตามกฎหมายและอีก 35 
จังหวัด ตอมาในป พ.ศ.2560 มีผังเมืองรวมจังหวัดไดปรับปรุง 45 จังหวัด เตรียมเขาสูขั้นตอนตาม
กฎหมาย 42 จังหวัด เริ่มดําเนินการป 2560 จํานวน 13 จังหวัด มีแพร อางทอง หนองคาย อุตรดิตถ 
เชียงราย ชัยภูมิ ระนอง ตรัง ตาก พัทลุง ชุมพร แมฮองสอน และพังงา เริ่มดําเนินการในปนี้ 13 
จังหวัด มีพิจิตร เพชรบูรณ สุโขทัย ปตตานี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี กาฬสินธุ บึงกาฬ บุรีรัมย 
มหาสารคาม รอยเอ็ด ศรีสะเกษ และอํานาจเจริญ และป 2562 มี 2 จังหวัด คือ ชัยนาท และ
สกลนคร (ประชาชาติธุรกิจ.2561:ออนไลน) ดังนั้นผูประกอบการก็อาศัยชองวางตอนที่ยังไมมี
กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมในบางพ้ืนที่ เรงดําเนินการกอสรางโซลารฟารมในพ้ืนที่อนุรักษ
ชนบทและเกษตรกรรมนั่นเอง 

อีกปญหาที่พบคือ ที่จริงแลวกิจกรรมอุตสาหกรรมเพ่ือผลิตกระแสไฟฟา สามารถจัดอยูใน
พ้ืนที่สีมวงคือ เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมได แตการจัดผังเมืองรวมของจังหวัดที่ประกาศบังคับใช
แลว และอีกหลายผังเมืองที่รอประกาศใชบังคับกลับพบวามีหลายพ้ืนที่ไดระบุวาพ้ืนที่สีเขียว ซึ่งเปน
พ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรมสามารถผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยได เชน ผังเมืองรวมจังหวัด
อางทอง แกไขครั้งที่ 2 จังหวัดอุทัยธานี ก็กําหนดใหผังชุมชน 3 ชุมชน ซึ่งเปนพ้ืนที่ชนบทและ
เกษตรกรรมสามารถผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยได คือ ชุมชนหนองฉาง ผังใหม ชุมชนหนอง
ขาหยาง ผังใหม ชุมชนหนองสระ (กรมโยธาธิการและผังเมือง. 2558 : ออนไลน) นอกจากนี้ยังมี
ปญหาพ้ืนที่สีเดียวกันแตแผนของแตละจังหวัดกลับมีมาตรฐานในการใชพ้ืนที่แตกตางกัน เชน รางผัง
เมืองรวมจังหวัดรอยเอ็ดไมใหมีโรงไฟฟาในที่ชุมชน แตในพ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรม และพ้ืนท่ี
อนุรักษชนบทและเกษตรกรรมมีได ขณะที่รางผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทรซึ่งอยูติดกัน หามไมใหมี
โรงไฟฟาในพ้ืนชนบทและเกษตรกรรม และพ้ืนที่อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม และรางผังเมืองรวม
จังหวัดชุมพรอนุญาตใหมีโรงไฟฟาไดทั้งในพ้ืนที่ชุมชน พ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรม และพ้ืนที่อนุรักษ
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ชนบทและเกษตรกรรมสรุปคือที่จังหวัดชุมพรสามารถสรางโซลารฟารมไดทั้ง 3 พ้ืนที่เลย ปญหา
ประการสุดทาย คือ ในบัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม ฉบับราง ยังมีการแกไขในลําดับ
ที่ 88 โดยอนุญาตใหโรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย สามารถใชประโยชนในที่ดิน
ชนบทและเกษตรกรรมได หมายความวาถาดูตามขอ 88 นี้ แผนของจังหวัดตาง ๆ ก็จะอนุญาตให
สรางโซลารฟารมในพ้ืนที่สีเขียว ซึ่งเปนพ้ืนที่ชนบทเกษตรกรรมได และในรัฐบาลของคณะรักษาความ
สงบแหงชาติก็มีการใชอํานาจตามมาตรา 44 ในการส่ังใหพ้ืนที่สีเขียวบางพ้ืนที่สามารถตั้งโรงไฟฟาท่ี
ผลิตจากโซลารฟารมไดอีกดวย จึงทําใหมีความสับสนในเร่ืองของพ้ืนที่ที่จะประกอบกิจการโซลาร
ฟารมได และจากคําส่ังหรือขอยกเวนของกฎหมายตางๆ เหลานี้เองที่ทําให มีการประกอบกิจการ
โซลารฟารมในพ้ืนที่สีเขียว ซึ่งเปนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ที่เหมาะสมกับการทําเกษตร
มากกวา  

อันที่จริงแลวเจตนารมณในการนําพลังงานแสงอาทิตยมาผลิตกระแสไฟฟาไวใช เพราะเปน
พลังงานสะอาดและไมเปนมลพิษตอสิ่งแวดลอมนั้น หากเปรียบเทียบกับประเทศท่ีมีการผลิต
กระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยอันดับที่หนึ่งถึงอันดับที่สามของโลกจะพบวา  ในประเทศ
สหพันธณรัฐเยอรมนี มีสัดสวนการติดตั้งโซลารรูฟท็อปที่รอยละ 98 สัดสวนการติดตั้งโซลารฟารม 
รอยละ 2 ประเทศสหรัฐอเมริกา มีสัดสวนการติดตั้งโซลารรูฟท็อปที่รอยละ 90 สัดสวนการติดตั้ง
โซลารฟารม รอยละ 10 และประเทศญี่ปุนมีสัดสวนการติดตั้งโซลารรูฟท็อปที่รอยละ 80 สัดสวนการ
ติดตั้งโซลารฟารม รอยละ 20  ประเทศไทยที่มีสัดสวนการติดตั้งโซลารรูฟท็อปเพียงรอยละ 6 แตมี
สัดสวนการติดต้ังโซลารฟารมถึงรอยละ 94 จากสัดสวนการติดตั้งโซลารเซลเพ่ือผลิตกระแสไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตยของตางประเทศนั้น จะเนนที่การติดตั้งโซลารรูฟท็อป มากกวาการผลิตไฟฟาจาก
โซลารฟารม ซึ่งประเด็นนี้ก็เปนที่อนุมาณไดวา ในตางประเทศนั้นมีแนวคิดที่สนับสนุนการผลิต
กระแสไฟฟาจากโซลารรูฟท็อปมากกวาโซลารฟารม ซึ่งตางจากประเทศไทยท่ี มีการติดตั้งโซลารรูฟท็
อปเพียงรอยละ 6 และมีการติดต้ังโซลารฟารมถึงรอยละ 94 ดังนั้น ในตางประเทศจึงไมมีปญหาใน
การประกอบธุรกิจโซลารฟารมในพ้ืนที่สีเขียว  

ประการท่ี  2 การกําหนดคาเชาที่ดินเพ่ือประกอบกิจการโซลารฟารม 
การเชาที่ดินเพ่ือประกอบกิจการโซลารฟารมตองทําสัญญากันอยางนอย 25 ป ดังนั้น หากมี

การทําสัญญาที่เสียเปรียบกันเปนอยางมากในเรื่องของคาเชาที่ดิน ผูใหเชาก็จะตองทนหรือสูญเสีย
ผลประโยชนที่จะไดรับเปนระยะยาวนานถึง 25 ป อันเปนการไมยุติธรรมแกผูใหเชา แตในเร่ืองของ
การเชาที่เพ่ือประกอบกิจการโซลารฟารมนั้น ไมมีกฎหมายกําหนดอัตราคาเชาขั้นสูงไว ซึ่งหาก
เปรียบเทียบกับการเชาที่เพ่ือทําการเกษตรกรรม จะเห็นไดวาในเรื่องนี้มีกฎหมายกําหนดอัตราคา เชา
ขั้นสูงไว คือ พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ.2524 กําหนดไวในมาตรา 8 (1) ให
คณะกรรมการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมจังหวัดมีอํานาจวางระเบียบการกําหนดอัตราคาเชาขั้นสูง
สําหรับเปนแนวปฏิบัติของคณะกรรมการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตําบล ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
กระทรวงเกษตรและสหกรณและกระทรวงมหาดไทยรวมกันกําหนด ตอมาไดมีการแกไขกฎหมาย
ดังกลาว โดยพระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ไดมีการกําหนด
เกี่ยวกับการกําหนดอัตราคาเชาขั้นสูงไวใน มาตรา 8/2 ให คณะกรรมการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม
อําเภอ มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ (2) พิจารณาคํารองขอทบทวนการกําหนดอัตราคาเชาขั้นสูง 
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ผลผลิตขั้นสูงของผลิตผลเกษตรกรรมซ่ึงเปนพืชหลักที่นิยมปลูกในพ้ืนที่ และกําหนดเวลาที่ผูใหเชา
อาจเรียกเก็บคาเชาในแตละปตามความเหมาะสมแหงทองที่ตามมาตรา 13 วรรคสาม ที่ใหอํานาจ
คณะกรรมการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตําบล พิจารณาวินิจฉัยขอพิพาทเก่ียวกับการเรียกเก็บคาเชา 
การชําระคาเชา ระยะเวลาของการเชาตลอดจนขอพิพาทอ่ืน หรือคาเสียหายอันเกิดจากการเชาตาม
คํารองขอของผูเชาหรือผูใหเชา และออกคําสั่งใด ๆ ใหผูเชาหรือผูใหเชาปฏิบัติหรือมิใหปฏิบัติการใด
เพ่ือใหเกิดผลตามคําวินิจฉัย และเม่ือวินิจฉัยหรือออกคําสั่งใด ๆ แลว ใหรายงาน คณะกรรมการเชา
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมอําเภอทราบ 
 นอกจากน้ี การเชาที่ สปก. คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมยังไดมีการกําหนด
อัตราคาเชาที่ดินไรละ 35,000 บาท ตอป และในป พ.ศ.2560 ไดมีการยกรางระเบียบคณะกรรมการ
ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม วาดวยการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขในการใชและการกําหนด
คาตอบแทนการใชประโยชนที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุดแกเกษตรกรและประโยชนสาธารณะของ
ประเทศ พ.ศ. ... เพ่ือเสนอตอรัฐบาล ในป 2560 เพ่ือกําหนดอัตราการจัดเก็บคาใชที่ดินเพ่ือทําธุรกิจ 
พลังงาน เหมืองแร ปโตรเลียม โดย ส.ป.ก.จะเก็บเงินคา เชาที่ดินเพ่ือกิจการดังกลาวเบ้ืองตนไรละ 
40,000 บาท ตอป และใหปรับเพ่ิมทุกป เฉลี่ย 3 ป จะปรับขึ้นประมาณ 4,000 บาทตอไร และปที่ 
30 จะบวกอีกรอยละ 9 ของราคา 3 ปสุดทาย  
 แตในเรื่องการเชาที่เพ่ือประกอบกิจการโซลารฟารมนั้น ไมมีกฎหมายควบคุม หรือตั้ ง
คณะกรรมการใดข้ึนมาเพ่ือกําหนดอัตราคาเชาขั้นสูงไว ดังการเชาที่เพ่ือทําการเกษตรกรรม และการ
เชาท่ี สปก. เพ่ือทําธุรกิจพลังงาน กรณีถาเชาที่ สปก.เพ่ือประกอบกิจการโซลารฟารม ก็ตองเปนไป
ตามระเบียบกําหนดคาเชาที่ดินของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม แตถาไมใชที่ดิน สปก. 
ก็จะไมมีเกณฑในการคิดคาเชาที่ดินเพ่ือประกอบกิจการโซลารฟารม ดังนั้นจึงทําใหมีปญหาวาเมื่อมี
กลุมทุนมาขอติดตอเจาของที่ดินซึ่งสวนมากก็เปนเกษตรกร ชาวนา ชาวไร ชาวสวน หรือชาวบาน
ธรรมดา ก็อาจจะคิดคาเชาในราคาคาเชาที่ทํานา ทําไร ทําสวนทั่วไป คือคิดไรละไมกี่พันบาทตอป 
โดยสวนมากจะคิดไรละ 1,000 บาทตอป ทําใหเสียเปรียบตอกลุมนายทุน เพราะในสัญญาอาจจะ
กําหนดวาใหคิดราคา 1,000 บาท จนครบ 25 ป ซึ่งไมเปนการยุติธรรมตอเจาของท่ีดิน ดวยการขาย
ไฟฟาใหกับการไฟฟานั้น ผูขายจะไดรับคาตอบแทนที่มากกวาเปนหลายเทา แตจากการศึกษาผูวิจัย
พบวา ในกรณีการเชาที่ดินเพ่ือทําโซลารฟารมนั้นสวนมาก จะเสนอในราคาไรละ 10,000 บาท ตอป 
ซึ่งถือวาเปนราคาที่สูงกวาการเชาที่เพ่ือทําเกษตรกรรม แตถาเทียบกับการเชาที่ สปก. แลวจะพบวา
ยังนอยมาก เพราะเชาที่ สปก. จะไดคาเชาไรละ 35,000 บาท ตอป และจะสังเกตไดวาการเชาท่ี 
สปก. นั้น มีระเบียบกําหนดอัตราที่ชัดเจน ดังนั้น หากผูประกอบกิจการโซลารฟารมจะเชาที่ที่ สปก. 
เพ่ือทําโรงไฟฟาพลังงานแสดงอาทิตยก็ตองจายไรละ 35,000 บาท ตอป แมเจาของท่ีดินจะรูหรือไมรู
หลักเกณฑตามระเบียบกําหนดคาเชาที่ดินของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ก็จะไดรับ
การคุมครองตามกฎหมายฉบับนี้อยูแลวนั่นเอง แตสําหรับที่ดินที่ไมใชที่ สปก. ก็จะไมไดรับการ
คุมครอง ดังนั้น ผูใหเชาก็ตองหรือเจาของท่ีดินก็ตองจัดการความเส่ียงดวยตัวเอง ตัดสินใจชั่งน้ําหนัก
เอาเองวาจะตองใหเชาเทาไหรถึงจะคุม ตกลงใหมีการปรับคาเชาทุก 5 ป หรือ 10 ปดีหรือไม เปนตน 
 
อภิปรายผล 
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จากผลการวิจัยนี้ปรากฏวา ในเร่ืองของการควบคุมพ้ืนที่การผลิตกระแสไฟฟาแบบติดตั้งบน
พ้ืนดิน หรือโซลารฟารมนั้นมีกฎหมายหลักที่เกี่ยวของคือ พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2518 แต
พระราชบัญญัติฉบับดังกลาว มีชองวางเรื่องระยะเวลาการประกาศพื้นที่ควบคุมตามผังเมืองรวม คือ 
ผังเมืองรวมยังไมประกาศใชครบทุกจังหวัดบางจังหวัดมีการประกาศใชผังเมืองรวมแลว แตบ าง
จังหวัดยังไมมีการประกาศใชผังเมืองรวม จึงทําใหผูประกอบกิจการบางแหงอาศัยชวงเวลาน้ี ยื่นขอ
ประกอบกิจการโซลารฟารมในเขตพ้ืนที่สีเขียวได  และแผนของแตละจังหวัดก็ไมเปนมาตรฐาน
เดียวกันคือ บางจังหวัดอนุญาตใหประกอบกิจการไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยในพ้ืนที่สี เขียวได แต
จังหวัดใกลกันกลับไมอนุญาตใหประกอบกิจการไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย จึงอาจทําใหเกิดความ
สับสนในการตรวจสอบการใชที่ดินตามผังเมืองรวมของเจาพนักงานได  การผลิตกระแสไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตยเพ่ือใชหรือขายน้ัน หากดูจากตางประเทศที่มีการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตยมากที่สุดอันดับหนึ่งถึงสามของโลก คือประเทศสหพันธณรัฐเยอรมนี ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ปุนนั้น จะเนนการผลิตกระแสไฟฟาแบบติดตั้งบนหลังคา หรือโซลาร
รูฟท็อปมากกวา โซลารฟารม ดังนั้นจึงทําใหประเทศเหลานี้ไมมีปญหาเรื่องการประกอบกิจการโซลาร
ฟารมในเขตพ้ืนที่สีเขียวหรือพ้ืนที่เกษตรกรรมเหมือนเชนของประเทศไทย ดังนั้น หากมีการแกไข
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ใหมีการกําหนดสีเขตพ้ืนที่การใชประโยชนที่ดินดานกิจการ
พลังงานทดแทนเพ่ือผลิตกระแสไฟฟาเพ่ิมขึ้นมาอีกหนึ่งเขต ก็จะมีความชัด เจนมากขึ้นมาเขตใด
สามารถประกอบกิจการโซลารฟารมไดหรือไม และกําหนดใหชัดเจนวาในเขตพ้ืนที่สีเขียวไมอนุญาต
ใหประกอบกิจการโซลารฟารม เพื่อเปนการอนุรักษพ้ืนที่ไวทําการเพาะปลูกเพ่ือหลอเลี้ยงชีวิตคนไทย
ใหมีอาหารการกินที่สมบูรณสืบไป 

เรื่องการกําหนดคาเชาที่ดินเพ่ือประกอบกิจการโซลารฟารม ที่ไมมี กฎ ระเบียบ คําสั่ง หรือ
ขอบังคับใดกําหนดเกี่ยวกับคาเชาที่ดินเพ่ือประกอบกิจการโซลารฟารม ซึ่งตางจากการเชาที่ดินเพ่ือ
ทําการเกษตรกรรม และการเชาที่ สปก. เพ่ือประกอบกิจการพลังงานที่มีกฎหมายควบคุมเรื่องของ
การกําหนดคาเชาข้ันสูง หรือกําหนดราคาคาเชาที่ดินตอไรไว จึงทําใหเกิดปญหาในการคิดราคาคาเชา
ที่ดินของผูใหเชาวาจะคิดในอัตราไรละเทาใด ตองคิดคาเชาตามความกาวหนาอยางไรถึงจะไม
เสียเปรียบนายทุนมากนัก แตหากมีระเบียบออกมากําหนดคาเชาที่ดินเพ่ือประกอบกิจการโซลาร
ฟารมเหมือนกรณีการเชาที่ สปก. ผูใหเชาก็จะไดรับการคุมครองจากกฎหมายแมไมรูราคาคาเชา
ตามท่ีกฎหมายกําหนด แตอยางไรผูเชาก็ตองเสนอราคาตามท่ีระเบียบกําหนด เพราะมิเชนนั้นแลว
การเชาอาจจะเปนโมฆะกอใหเกิดความเสียหายตอกิจการของผูเชาได 
 

ขอเสนอแนะทางกฎหมาย 
1. ตองมีการแกไขพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ใหมีการกําหนดสีเขตพ้ืนที่การใช

ประโยชนที่ดินดานกิจการพลังงานทดแทนเพ่ือผลิตกระแสไฟฟาเพ่ิมขึ้นมาอีกหนึ่งเขต เพราะการผลิต
กระแสไฟฟาจากพลังงานทดแทนบางประเภทตองใชพ้ืนที่มาก เชน กิจการโซลารฟารม จึงไมควรจะ
อนุญาตใหดําเนินการในพ้ืนที่สีเขียวได เพราะจะลดพ้ืนที่ในการทําการเกษตรและทําใหสินคาเกษตร
ซึ่งเปนหนึ่งในปจจัยสี่มีราคาท่ีแพงข้ึนและกอนที่จะมีการแกไขกฎหมายดังกลาว  

2. รัฐตองเรงดําเนินการจัดทําแผนผังเมืองรวม เพ่ือประกาศเปนกฎกระทรวงควบคุมพ้ืนที่
การใชประโยชนที่ดินใหครอบคลุมทุกจังหวัดโดยเร็ว เพราะปจจุบันกิจการโซลารฟารมมีการขยายตัว
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เปนอยางมาก ดังนั้นความตองการใชพื้นท่ีจึงมากตามไปดวย หากรัฐไมเรงดําเนินการประกาศควบคุม
พ้ืนที ่ก็อาจจะมีการใชประโยชนในชวงนี้เขาไปดําเนินกิจการโซลารฟารมในพ้ืนที่เกษตรได 

3. รัฐตองออกประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่ง กําหนดอัตราคาเชาที่ดินในการประกอบกิจการ
โซลารฟารม โดยกําหนดราคาคาเชาที่ดินใหเปนมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือเปนการปองกันและคุมครอง
ผูใหเชาที่มีสถานะทางเศรษฐกิจดอยกวาผูเชาไมใหถูกเอาเปรียบในการทําสัญญา เพราะเปนสัญญา
ระยะยาวถึง 25 ป ดังนั้นเพ่ือความยุติธรรม รัฐในฐานะท่ีเปนตัวกลางจึงตองออกกฎหมายที่มีความ
เหมาะสมและยุติธรรมกับท้ังสองฝายมาบังคับใชในกรณีนี้ 
 

เอกสารอางอิง 
กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน. (2557). สรุปผลการศึกษาผลกระทบของนโยบายการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกตอภาคพลังงานของประเทศไทย.กรุงเทพมหานคร : 
สํานักวิจัยคนควาพลังงาน (สวค.) กนมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) 

กรมโยธาธิการและผังเมือง.(2560). ผังเมืองกับโรงไฟฟาพลังงานทดแทน. สืบคนเมื่อวันที่ 12 
ธันวาคม 2559 จากwww.thairenewableenergy.com/.../departmenttofpublicworkandtow.  

ประชาชาติธุรกิจ.(2561).(ออนไลน) มณฑล สุดประเสริฐ มือวางผังเมืองสูไทยแลนด 4.0. 
(ออนไลน). แหลงที่มา https://www.prachachat.net/property/news-102195. 

โพสตทูเด. (2559). เวนผังเมืองโซลารฟาร. สืบคนเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 จาก 
https://www.posttoday.com/biz/gov/421104. 

สุนีย มัลลิกมาลย,พราวพรรณราย มัลลิกมาลย. (2555). แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในชุมชนเมืองเพ่ือลดภาวะโลกรอน. คณะนิติศาสตร. 
กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม. (2559).(ออนไลน). การจัดที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม. สืบคน
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 จาก https://www.alro.go.th/alro_th 
/ewt_news.php?nid=1378 &filename=index. 

อุดมศักด์ิ สินธิพงษ. (2556). มาตรการทางกฎหมายเพื่อการอนุรักษและใชประโยชนในทรัพยากร
ชายฝงทะเลอยางยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร : วารสารนักบริหารปที่ 33 ฉบับที่ 1 (มกราคม-
มีนาคม 2556). 

เอ็กโก กรุป. (2551). เทคโนโลยีเซลลแสงอาทิตยในปจจุบัน. สืบคนเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2559.
จาก  www.egco.com/th/energy_knowledge_solar3.asp  

 
 
 
 
 



                     

   วารสารวิจยัมหาวิทยาลัยเวสเทิรน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
                       Western University Research Journal of Humanities and Social Science

ปที่ 4 ฉบับที ่2 เดือน พฤษภาคม–สิงหาคม 2561 | Vol4,No.2 May-August 2018: ISSN 2465-3578

ษยศาสตรและสังคมศาสตร
umanities and Social Sciencee

แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเกี่ยวกับธุรกิจโลจิสติกส 
กรณีศึกษา จังหวัดหนองคาย 

Ways to Improve the Staff Potentiality on the Logistics Business  
at NongKhai Province 

 

ละอองดาว  ภูสํารอง1 ศิวัช  ศรีโภคางกุล2 
 

บทคัดยอ 
 การศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเก่ียวกับธุรกิจโลจิสติกส กรณีศึกษา  จังหวัด
หนองคายมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับธุรกิจโลจิสติกส  ปจจัยที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรโลจิสติกสและศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเกี่ยวกับธุรกิจโลจิสติกสในจังหวัด
หนองคาย ซึ่งใชการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม โดยใชแบบสัมภาษณ ผลการศึกษาพบวา ความตองการพัฒนา
บุคลากรเกี่ยวกับธุรกิจโลจิสติกสในจังหวัดหนองคาย พบวามีความตองการพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับโลจิสติกส ดาน
การพัฒนาบุคลากรดานกฎระเบียบ พิธีศุลกากร  ดานพัสดุ การจัดซ้ือจัดจาง การจัดเก็บสินคาคงคลัง การ
เคลื่อนยายสินคา ความรูทักษะภาษา โดยเฉพาะการเขียนและอานภาษาตางประเทศ ดานปจจัยที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรโลจิสติกสในจังหวัดหนองคาย แบงปจจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาศักยภาพโลจิสติกส  คือ  
การสนับสนุนของหนวยงานของรัฐ และนโยบายการผลิตบุคลากรดานโลจิสติกสของหนวยงานการศึกษา           
การแขงขันทางเศรษฐกิจ  ความตองการของลูกคาและผูรับบริการดานโลจิสติกส  และความรวมมือกับหนวยงาน
ภาครัฐในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเกี่ยวกับโลจิสติกส  รองลงมาคือปจจัยดานพิธีศุลกากรของแตละประเทศ 
และความรวมมือกับหนวยงานเอกชนในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  ดานแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เกี่ยวกับธุรกิจโลจิสติกส สามารถสรุปเปน 3  สวน คือ 1. แนวโนมความตองการพัฒนาทักษะความรูความสามารถ
ของผูปฏิบัติหนาที่โลจิสติกสพบวา ควรพัฒนาบุคลากรในด าน กฎหมาย ระเบียบ พิธีศุลกากร หากขั้นตอนพิธี
ศุลกากรมีความลาชาหรือผิดพลาด จะทําใหการขนสงสินคามีความลาชามากข้ึน ซึ่ งทําใหโอกาสทางธุรกิจจะลด
นอยลงไปดวย ดานความรูและทักษะในดาน ดานพัสดุ การจัดซ้ือจัดจาง การจัดเก็บสินคาคงคลัง การเคลื่อนยาย
สินคา เพื่อประกอบการวิเคราะหเพื่อลดตนทุนดานโลจิสติกส และดานความรูทักษะภาษาเปนสิ่งหนึ่งที่ผูปฏิบัติ
หนาที่ดานโลจิสติกสตองการ โดยเฉพาะการเขียนและอานภาษาตางประเทศ  2. การสรางความรวมมือระหวาง
หนวยงานเอกชน ในการพัฒนาบุคลากรโลจิสติกส  เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันระดับสากล มากกวาการแขงขัน
ในระดับจังหวัด  ควรมีการติดตามการสงเสริมความรวมมือของหนวยงานเอกชนจากหนวยงานภาครัฐอยางตอเนื่อง
ดวย 3. ขอเสนอแนะการพัฒนาบุคลากรโลจิสติกสในอนาคต พบวา การสรางศูนยสารสนเทศเพ่ือพัฒนาบุคลากร
ดานโลจิสติกส เพื่อใหบุคลากรดานโลจิสติกสสามารถศึกษาหาความรู และการพัฒนาเพื่อใหบุคลากรมีความรู
ความสามารถดานไอที หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัดสรางเทคโนโลยี นวัตกรรมขององคกร เพื่อใหบุคลากรใน
องคกรสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ  และสามารถคนหาแนวคิดใหม  ๆเพื่อประยุกตใชกับการปฏิบัติหนาที่ตอไป 
 

คําสําคัญ : แนวทางการพัฒนา, ศักยภาพบุคลากร, ธุรกิจโลจิสติกส, จังหวัดหนองคาย 
 

Abstract 
The purposes of the study were 1) to investigate the need of the improvement of the 

staff potentiality on the logistics business, 2) to study the related factors of the improvement of 

                                                
1 นกัศึกษาปรญิญาโท สาขารฐัประศาสนศาสตร วทิยาลัย (การปกครองทองถิ่น)การปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน 
2 ผูชวยศาสตราจารย กลุมวจิัยการบริหารกจิการทองถิ่น วทิยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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the staff potentiality on the logistics business, and 3) to ways to improve the staff potentiality on 
the logistics business at NongKhai province. The collected data were the interview forms. The 
results of the study found that the needs of the staff were about rules improvement, customs, 
packages, purchasing, recruitment, inventory, moving goods, and language skill (Reading and 
writing). Refer to the related factors of the improvement of the staff potentiality on the logistics 
business, the were some factors related to improve the logistics potentiality; the support from 
the government organizations, the policy of producing the logistics staff of the education 
departments, the economy competition, the customers’ need. Moreover, there were factors on 
the customs and the corporation of the private organizations. Thirdly, ways toimprove the staff 
potentiality on the logistics business included 3 parts; 1) tends to develop skills and ability of 
staff were about law, system, and custom which these skills could not be avoid and ignore 
because these ability would decrease the business opportunities, and also help decreasing the 
cost, and language ability was also necessary for the staff, 2) the operation of the private 
organization should be followed up continuously, and 3) the further suggestions were supporting 
to have the information technology center in order to improve the staff on the technology skills, 
to prepare the technology and revolution for the staff sufficiently, and to find the advanced 
techniques for working. 
 

Keywords: Ways to Improve, Staff Potentiality, Logistics Business, NongKhai Province 
 
บทนํา 

โลจิสติกส ไดสรางปรากฏการณและมีบทบาทตอธุรกิจอยางมากมาย ในฐานะท่ีโลจิสติกส
ชวยสนับสนุน การสรางคุณคา(Value Creation) ใหกับบริษัท และชวยในการปรับปรุงความสามารถ
ในการสรางผลกําไร (Profitability) แตมุมมองโลจิสติกสไมไดแคการขนสงหรือการจัดการคลังสินคา
อีกตอไป โดยขอบเขตของแนวคิด ไดขยายผลออกไปทั่วทั้งวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ (Product Life 
Cycle) (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2557)    
 สําหรับประเทศไทย ผูใหบริการโลจิสติกสไทยจะตองเผชิญกับการแขงขันที่ทวีความรุนแรง
มากขึ้น และถาไมปรับตัวก็อาจจะสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจในอนาคตอยางหลีกเลี่ยงไมได
(วีรวัฒนมณีสุวรรณ,2557) ดังนั้น  ปจจัยที่สําคัญของการผลักดันใหธุรกิจมีความแข็งเกรง และ
ศักยภาพดานการแขงกันระหวางประเทศ  เพ่ือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับประเทศ นั่นคือ การ
ยกระดับพัฒนาบุคลากร 
 ในการยกระดับพัฒนาคุณภาพบุคลากรดานโลจิสติกส อันจะเปนการเพ่ิมดีกรี ความสามารถ
ในการแขงขันของธุรกิจโลจิสติกสและซัพพลายเชนของธุรกิจดวยน้ัน  ที่ผานมายังพบปญหาบุคลากร
ดานโลจิสติกส  ดังนี้ (สิทธิชัย ฝรั่งทอง, 2553) 
 1.บุคลากรดานโลจิสติกสยังไมเพียงพอตอความตองการของธุรกิจโลจิสติกสทั้งในเชิงปริมาณ        
และคุณภาพ เนื่องจากขาดความเชื่อมโยงทางดานวิชาการเนนประสบการณในการทํางานมากวา
วิชาการ ทําใหผูเรียนไดรับเพียงวุฒิการศึกษา แตขาดความลุมลึกทางวิชาการตอการนํามาแกไข
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ปญหาในการทํางานโลจิสติกสและซัพพลายเชนนอกจากน้ีหลักสูตรการเรียนการสอนและการ
ฝกอบรมดานโลจิสติกสในบางหลักสูตรไมสามารถนําไปประยุกตกับการปฏิบัติงานจริงได 
 2. การพัฒนาบุคลากรของบริษัท/ธุรกิจในระยะท่ีผานมาเนนดานปริมาณเปนหลัก(จํานวน
ครั้งที่เขาฝกอบรม) แตยังขาดความมุงเนนดานคุณภาพในการวัดความรูความสามารถอยางจริงจังและ
เปนรูปธรรม   
 3. ผูประกอบการไมสามารถนําองคความรู และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของมาประยุกตใชในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกสของสถานประกอบการได 
 4. สถานประกอบการยังไมใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรอยางจริงจัง   เนื่องจากมอง
วาเปนการลงทุนที่ไมคุมคา อีกทั้งยังไมมีการสรางแรงจูงใจใหกับบุคลากรโลจิสติกสในการปรับ
เงินเดือนใหทัดเทียมเทากับบุคลากรดานอื่นๆ  
 จังหวัดหนองคาย ที่เปนเมืองชายแดนและเปนประตูสูเมืองเวียงจันทนเมืองหลวงของ สปป. 
ลาว โดยผานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 1 ในการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน ศักยภาพท่ี
สําคัญของจังหวัดหนองคาย นอกจากเปนเมืองที่ตั้งอยูใกลกับศูนยกลางแหงการบริหาร สปป.ลาว 
(นครหลวงเวียงจันทน) แลวยังเปนศูนยกลางการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของภูมิภาคตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจเหนือ-ใต (North Southern Economic Corridor : NSEC) และแนวระเบียงทางเศรษฐกิจ
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ของกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจอนุภาคแมน้ํา
โขง (Greater Mekong Sub-region: GMS) อีกดวย (เรวดี แกวมณี,2556) 
 การเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกสนั้น จําเปนตองเร่ิมตนจาก
กระบวนการ ซึ่งกระบวนการดังกลาว ผูประกอบการและบุคลากรนับวามีบทบาทสําคัญย่ิง และถือ
เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส (มหาวิทยาลัยนเรศวร ,2558) แตยังไมเพียงพอตอการ
พัฒนาระบบธุรกิจใหมีศักยภาพรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในปจจุบันกลาวโดยสรุป            
การจัดการโลจิสติกสมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาภาคธุรกิจในระดับจุลภาค และสงผลกระทบ
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับมหภาค หรือระบบเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือประเทศ ซ่ึงจะสงผล
อันเปนประโยชนตอทองถิ่นโดยตรง เพราะนอกจากจะเปนการเพ่ิมพูนพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจระดับ
ทองถิ่นแลวยังเปนการสรางรายได และพัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจในทองถิ่นอีกดวย   
โดยเฉพาะพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย  ที่ไดรับการกําหนดใหดําเนินการจัดตั้งเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ระยะที่ 1 (5+1) ตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงของไทย พ.ศ.
2558 – 2565  
 ดวยเหตุผลดังกลาว จึงจําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพองคความรูทักษะ
บุคลากร และองคกรใหกาวทันยุคกระแสโลกาภิวัตน ดังนั้น ผูวิจัยจึงตองการศึกษาวา แนวทางการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรเก่ียวกับธุรกิจโลจิสติกสในจังหวัดหนองคายมีลักษณะอยางไร ทั้งในระดับ
ภาครัฐ  ภาคธุรกิจ  และหนวยงานการศึกษา เพ่ือศึกษาความตองการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับโลจิ
สติกส  สํารวจปจจัยที่เกี่ยวของในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโลจิติกสรวมถึงศึกษา ปญหา อุปสรรค 
และแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเก่ียวกับธุรกิจโลจิสติกสในจังหวัดหนองคาย เพ่ือนําขอมูลที่
ไดไปใชประกอบการวางมาตรฐาน วางแผนในการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกสและประสานความรวมมือใน
ภาครัฐและผูประกอบการในการใหขอมูล เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรที่ตรงตามความตองการ      
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เพ่ือการพัฒนาบุคลากรดานธุรกิจโลจิสติกสอยางมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นไป  อีกทั้งยังเปนการสรางความ
ตระหนักถึงการพัฒนาความรูความสามารถของผูประกอบการและผูปฏิบัติหนาที่ในธุรกิจโลจิสติกส
ทุกภาคสวน  
 
วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือศึกษาความตองการพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับธุรกิจโลจิสติกสในจังหวัดหนองคาย  
 2. เพ่ือศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโลจิสติกสในจังหวัดหนองคาย 

3. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเกี่ยวกับธุรกิจโลจิสติกสในจังหวัด
หนองคาย 
 
ขอบเขตงานวิจัย  
 1. ขอบเขตดานพ้ืนที่ 
 ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตดานพ้ืนที่  ไดแก พ้ืนที่ในเขตจังหวัดหนองคาย 
 2. ขอบเขตดานเนื้อหา  
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดมุงเนนศึกษาเรื่องความตองการพัฒนาบุคลากร  ปจจัยและ
แนวทางท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากรโลจิสติกส 

3. ขอบเขตดานเวลา 
การศึกษาคร้ังนี้ ไดกําหนดขอบเขตระยะเวลาในการศึกษา คือ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 – 30 

ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

การพฒันาศกัยภาพบุคลากรเกียวกบัธุรกิจโลจิสติกส์

จงัหวดัหนองคาย

จงัหวดัชายแดน สปป. ลาว 

ความตอ้งการการพฒันาบุคลากร

ปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัการพฒันา
บุคลากรบุคลากร 

แนวการพฒันาบุคลากร
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 ผูวิจัยไดไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการวิจัยครั้งนี้โดยใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร
ธุรกิจโลจิสติกส ซึ่งผูวิจัยมองวาการใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรน้ันเปนปจจัยหลักในการ
พัฒนาองคการไปสูความเปนเลิศเพราะบุคลากรหรือคนคือผูที่จะริเริ่มความคิดใหมๆและเปนผูที่
ควบคุมกํากับติดตามการทํางานไดเปนอยางดีที่สุด จากนั้นผูวิจัยไดสํารวจความตองการการพัฒนา
บุคลากรทางดานธุรกิจโลจิสติกสเขตพ้ืนที่จังหวัดหนองคายเพ่ือทราบถึงระดับความตองการในการ
พัฒนา โดยศึกษาการทํางานท่ีเปนอยูเดิมเทียบกับปญหาการทํางานที่พบ จะทราบถึงระดับความ
ตองการในการพัฒนาอยางชัดเจน หลักจากนั้นผูวิจัยจะศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรโลจิสติกสเพ่ือนําปจจัยที่ไดมาวิเคราะหหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
จากประชากรกลุมตัวอยาง เพ่ือนํามาประกอบการวิเคราะหขอมูล และสรุปผลหาแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรโลจิสติกสที่เหมาะสมตอเขตพ้ืนที่จังหวัดหนองคายตอไป 
 ผูวิจัยจะนําขอมูลและแนวทางในการพัฒนาบุคลากรท่ีไดไปใชประกอบการวางมาตรฐาน
และวางแผนในการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส  ประสานความรวมมือในภาครัฐและผูประกอบการ ในการ
ใหขอมูลเก่ียวกับการพัฒนาบุคคลากรท่ีตรงตามความตองการของธุรกิจโลจิสติกส เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพ พรอมท้ังสรางความตระหนักถึงความรูความสามารถของผูประกอบการและผูปฏิบัติ
หนาที่ในธุรกิจโลจิสติกสศึกษาปญหาของบุคลากรโลจิสติกส และปจจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรโลจิสติกสในเขตพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย รวมถึงศึกษาความตองการการพัฒนาของ
บุคลากรโลจิสติกส 
  
ระเบียบวิธีวิจัย 
 1. วิธีการศึกษาและการเก็บรวบรวมขอมูล การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจับเชิงคุณภาพโดย
มุงเนนการเก็บรวบรวมขอมูลการสัมภาษณเชิงลึกเปนหลัก ประกอบกับการสังเกตอยางไมมีสวนรวม
และการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหไดขอมูลที่ครบถวนสมบูรณตามวัตถุประสงคการศึกษาท่ี
กําหนดไว 
 2. พ้ืนที่ดําเนินการศึกษาและกลุมผูใหขอมูลสําคัญ การศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยเลือกพ้ืนท่ี
ดําเนินการศึกษา คือจังหวัดหนองคายเปนกรณีศึกษา เนื่องจากพ้ืนที่ในเขตจังหวัดหนองคายมีความ
พรอมในการขยายตัวของระบบโลจิสติกส เปนจังหวัดที่ไดขึ้นเปนพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและมีเขตพ้ืนท่ี
การคาติดกับประเทศเพ่ือนบานคือ สปป.ลาว และเปนจุดเชื่อมตอไปยังประเทศตางๆ 
 3. ประชากร ในการวิจัยครั้งนี้ไดระบุขอบเขตดานประชากรดังนี้ 
 1) เจาหนาที่ดานศุลการกรจังหวัดหนองคาย และ/หรือผูปฏิบัติหนาที่ท่ีเกี่ยวของ  
 2) ผูประกอบการธุรกิจโลจิสติกซจังหวัดหนองคาย จํานวน 16 ราย จากบริษัท
ประกอบการธุรกิจโลจิสติกซที่ไดรับการจดทะเบียนอนุญาตประกอบกิจการขนสงสินคาขามแดนไทย 
– สปป.ลาว จากกรมขนสงทางบก จํานวน 31 ราย (ขอมูลเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2556) (กรมการ
ขนสงทางบก,2556) 
 3) ผูปฏิบัติหนาที่ในธุรกิจโลจิสติกซจังหวัดหนองคาย จํานวน 8 คน จากบริษัท 16 ราย    
ซึ่งผูทําการศึกษาพิจารณาจากรายงานแผนปฏิบัติการพัฒนากําลังคนดานโลจิสติกส ของ สศช. 
สามารถแบงไดตามลักษณะภารกิจ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) 
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 4) บุคลากรเก่ียวกับหนวยงานการศึกษาในจังหวัดหนองคาย 
 - ตัวแทนอาจารยผูสอนที่เกี่ยวกับดานโลจิสติกส จํานวน 2 คน 
 - ตัวแทนนักเรียน/นักศึกษา ดานโลจิสติกส  จํานวน 5 คน 

 5) การสรางเครื่องมือวิจัย การสรางเครื่องมือวิจัยแบงออกได 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 - ศึกษาลักษณะ รูปแบบ หลักการ ทฤษฏี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามใหครอบคลุมวัตถุประสงคของงานวิจัย 
 - แบบสัมภาษณเชิงลึก โดยแบงการสัมภาษณออเปน 4 กลุม ดังที่ไดกลาวมา
ขางตน 
 - การสังเกต  
 การใชการสังเกตในงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชการดูพฤติกรรมและกระบวนการทํางาน
ภายนอกแบบหางๆ เพ่ือสรุปในภาพรวมประกอบกับเครื่องมือการที่ใชขางตนที่ชี้แจงรายละเอียดใน
การใชเครื่องมือมาแลวนั้นเพื่อนําไปสรุปในขั้นตอนสุดทายของการทําวิจัยในคร้ังนี้ 
 
ผลการศึกษา 
 1. ความตองการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับธุรกิจโลจิสติกสในจังหวัดหนองคาย  
 ดานความตองการพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับโลจิสติกสในจังหวัดหนองคาย พบวา การพัฒนา
บุคลากรดานกฎหมาย ระเบียบ พิธีศุลกากร เปนเรื่องที่มีความจําเปนอยางย่ิง ในการดําเนินการ
ธุรกิจโลจิสติกสนั้น ความรูเรื่องกฎหมายและพิธีศุลกากร เปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง เพราะการ
ดําเนินการเอกสารใชเวลาในการดําเนินการดานพรมแดนไทย และลาว ไมต่ํากวา 1 ชั่วโมง 30 นาที 
โดยประมาณ หากเกิดความผิดพลาดในเอกสาร หรือขั้นตอนการดําเนินการ ยิ่งทําใหเกิดความลาชา
ในการขนสงดังขอมูลจากการสัมภาษณเจาหนาที่ดานศุลกากรและผูประกอบการโลจิสติกส กลาววา 
 “...เราตองการคนท่ีรูเรื่องระเบียบขอบังคับ ติดตอกับหนวยงานราชการไดเลย เพราะตอนนี้
ปญหาอยูที่พอติดตอกับราชการ ก็ชะงัก อยากไดคนท่ีมีความรวดเร็วใจการทํางานตรงน้ี...” 
 “...คนที่รูกฎหมาย เพราะถาทําอะไรผิดไป หรือเอกสารไมครบก็กลับมาเดินเรื่องใหม นั่นก็
หมายความวา เราตองเสียเวลาแลว...” 
 “...เทาที่เห็นวาเปนความตองการอันดับตนๆ คือ บุคลากรทางกฎหมายของแตละบริษัท 
เปนเรื่องที่สําคัญมาก บางบริษัทเจาของบริษัทตองไดมาดําเนินเรื่องพิธีศุลกากรเองเลย...” 
 ความรูและทักษะในดาน ดานพัสดุ การจัดซื้อจัดจาง การจัดเก็บสินคาคงคลัง การ
เคลื่อนยายสินคา เปนส่ิงที่ผูปฏิบัติหนาที่ดานโลจิสติกส และผูประกอบกิจการดานโลจิสติกสตองรู 
เพ่ือประกอบการปฏิบัติหนาที่ โดยเฉพาะผูประกอบการซ่ึงตองนําความรูทักษะดานนี้ ประกอบการ
วิเคราะหเพ่ือลดตนทุนดานโลจิสติกส และเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันในระดับตางๆตอไปดังขอมูล
จากการสัมภาษณเจาหนาที่ผูปฏิบัติหนาที่ดานโลจิสติกส ผูประกอบการโลจิสติกส และบุคลากรของ
หนวยงานการศึกษาท่ีเกี่ยวของ กลาววา 
 “...การจัดซื้อจัดจางก็สําคัญ มันเปนเรื่องปลีกยอยที่บางครั้งเราคิดวาไมสําคัญ แตมัน
จําเปนในการทํางาน เพราะเราตองใชเพ่ือการวิเคราะหตนทุน โดยเฉพาะเจาของกิจการตองรูเรื่องนี้
เยอะ...” 
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 “...การประเมินความคุมคาถือเปนเรื่องปจจัยหลักในการทําธุรกิจ โดยเฉพาะโลจิสติกส 
เพราะตองลดตนทุนตรงนี้ ถือเปนวัตถุประสงคของโลจิสติกสเลย เพราะฉะนั้น กอนอ่ืนเราตองรูเรื่อง
ความคุมคากอน ตองวิเคราะหความคุมคาเปน ความรูเรื่องตนทุน ไดแก สินคาคงคลัง การเคลื่อนยาย
สินคา การจัดเก็บ การพัสดุ การจัดซ้ือ นักศึกษานักเรียนโลจิสติกสตองรูดวย มันคือทักษะความรู...” 
 “...ทักษะพ้ืนฐานการทํางานโลจิสติกสทั้งหมดเลย ไมไดใชทุกอยางก็จริง แตก็ควรรูบาง 
เชนการจัดซื้อ การเก็บสินคา ในการบริหารงานถือเปนเรื่องอันดับตนๆที่ตองรูและสําคัญ...” 
 ความรูทักษะภาษาเปนส่ิงหนึ่งที่ผูปฏิบัติหนาที่ดานโลจิสติกสตองการ โดยเฉพาะการเขียน
และอานภาษาตางประเทศ เพ่ือจัดทําเอกสารประกอบการดําเนินธุรกิจโลจิสติกส เพราะการดําเนิน
ธุรกิจโลจิสติกสเปนการดําเนินการโดยที่มีชาวตางชาติเขารวมดวยในกระบวนการ โดยเฉพาะธุรกิจโล
จิสติกสระหวางประเทศหรือการคาชายแดนดังขอมูลจากการสัมภาษณเจาหนาที่ผูปฏิบัติหนาที่ดานโล
จิสติกส  กลาววา 
 “...ภาษาสําคัญไมนอยเลยนะคะ เราเขียนเอกสารเปนภาษาไทย คนที่นูน(ชาวลาว) ไม
เขาใจ พอคนที่นูน(ชาวลาว) เขียนเอกสารมา เราก็ไมเขาใจ ขนาดภาษาพูดบางทียังสื่อความกันไม
ตรงกันเลย หนองคายพูดอยาง คนลาวพูดอยาง เขาใจไปคนละอยาง ยิ่งพวกฝร่ังยิ่งไมตองพูดถึงเลย 
พูดกันพอได แตการเขียนเอกสารบางทีเราก็ไมเขาใจวาสื่ออะไร...” 
 2. ปจจัยที่เก่ียวของกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโลจิสติกสในจังหวัดหนองคาย 
 ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกส  โดยแบงปจจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
ศักยภาพโลจิสติกส ออกเปน 5 ปจจัย ไดแก 
 1) การสนับสนุนของหนวยงานของรัฐและการผลิตบุคลากรของหนวยงานการศึกษา 
 ในยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของไทย พ.ศ. 2556-2560  ไดระบุแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกส ไวในยุทธศาสตรที่ 6 ปรับปรุงระบบการพัฒนาและการจัดการกําลังคน 
โดยมีกลยุทธหลัก 3 ประการ ไดแก 1.การสนับสนุนการปรับปรุงการเรียนการสอนใหสอดคลองความ
ตองการของภาคธุรกิจ และแนวโนมการใหบริการจัดการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  2. การพัฒนา
บุคลากรทางธุรกิจสําหรับการคาชายแดนเพ่ือใหมีความรูและทักษะในการดําเนินธุรกิจ-การคา ที่
สอดคลองกับการคาชายแดนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง(GMS)และอาเซียน และ 3. ผลักดันใหมีการ
พัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพใหกับบุคลากรในสาขาโลจิสติกส 
 นอกจากนี้ สํานักงานเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ในฐานะหนวยงานผูจัดทําแผนยุทธ
ศาตรพัฒนาโลจิสติกสของไทย ไดระบุวา แนวโนมการขยายตัวของธุรกิจโลจิสติกสในประเทศไทยมี
การขยายตัวอยางตอเนื่อง  เพ่ือรองรับเศรษฐกิจและการขยายของภูมิภาคตางๆที่จะกาวสูความเปน
ตัวเมือง 
 ทั้งนี้หนวยงานภาครัฐไดมีการสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรโลจิสติกส ทั้งในการผลิต
บุคลากรดานโลจิสติกสเขาสูตลาดแรงงาน และกลุมผูที่กําลังปฏิบัติงานอยูแลว เชน โครงการอบรม
พัฒนาตางๆ ซึ่งหนวยงานทางการศึกษาทําการรวมมือกับกรมศุลกากร เพ่ือทําการจัดอบรมแก
ผูประกอบการ หรือผูปฏิบัติหนาที่โลจิสติกส เชน โครงการพัฒนาผูประกอบการโลจิสติกสของกลุม
จังหวัด เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  เปนตน 
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 การจัดทําโครงการอบรมน้ัน หนวยงานภาครัฐไดสํารวจความตองการพัฒนาปญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่ของผูประกอบการ และผูปฏิบัติหนาที่โลจิสติกส เพ่ือนํามาเปนขอมูลใน
การจัดการฝกอบรม ใหมีวัตถุประสงคตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย ในการพัฒนาการ
ปฏบิัติหนาที่ และการดําเนินงานธุรกิจโลจิสติกสใหมีคุณภาพมากท่ีสุด   นอกจากนี้ หนวยงานภาครัฐ
โดยเฉพาะสถานศึกษายังเปนผูสนับสนุนในการผลิตบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถตรงกับความ
ตองการของตลาดโลจิสติกสอีกดวย โดยการสนับสนุนการผลิตบุคลากรโลจิสติกสของสถานศึกษาน้ัน  
จะเริ่มจากการวิเคราะหประเมินตลาดแรงงานของโลจิสติกส การผลิตบุคลากรท่ีมีคุณภาพและตรง
ตามความตองการของตลาดจากน้ันหนวยงานของสถานศึกษาจะประสานความรวมมือกับผูประกอบ
กิจการ เพ่ือสงเสริมการผลิตบุคลากรโลจิสติกส 
 2) พิธีศุลกากรของแตละประเทศ 
 ดานกฎระเบียบการขนสงสินคา หรือพิธีศุลกากรท่ีสงผลตอการพัฒนาบุคลากรดานโลจิ
สติกสมีไมมากนัก เนื่องจากเปนรูปแบบที่ตองกระทําในการปฏิบัติหนาที่ประจําอยูแลว และมีรูแบบท่ี
ตายตัว ชัดเจน ระบุไวในระเบียบเปนลายลักษณอักษรชัดเจนอยูแลว 
 3) การแขงขันทางเศรษฐกิจ 
 การแขงขันทางเศรษฐกิจสงผลโดยตรงตอการพัฒนาบุคลากรโลจิสติกส กลาวคือ เมื่อมีการ
เปดตลาดอาเซียน และมีการสงเสริมการคาชายแดน หรือการคาระหวางประเทศ ตลาดธุรกิจโลจิ
สติกสมีการขยายตัว ซึ่งสงผลใหธุรกิจโลจิสติกสมีการแขงขันกันมากข้ึน ผูประกอบการตางวิเคราะห
ตนทุนเพ่ือลดตนทุนในการขนสงสินคา รวมถึงการจัดเก็บสินคาดวย ดังนั้น การพัฒนาธุรกิจของ
ตนเองใหมีศักยภาพเพ่ือแขงขันในตลาดได ผูประกอบกิจการจึงตองสนับสนุนใหบุคลากรของตนเอง
เพ่ิมพูนทักษะความสามารถของตนเพ่ือการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 นอกจากการใหความรูกับบุคลากรผูปฏิบัติหนาที่ดานโลจิสติกสในหนวยงานแลว  
ผูประกอบการยังตองหาความรูเพ่ือเพ่ิมพูนความรูความสามารถ และทักษะของตนเอง โดยเฉพาะใน
ปจจุบันที่มีการแขงขันของผูประกอบการหลายราย และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผูประกอบการและ
บุคลากรโลจิติกสจึงตองตื่นตัวที่จะเรียนรูสิ่งใหมสมอทั้งนี้ หนวยงานภาครัฐไดใหความสําคัญกับการ
พัฒนาผูประกอบการ บุคลากรผูปฏิบัติหนาที่ดานโลจิสติกส และการพัฒนาแรงงานที่มีคักยภาพท่ี
เหมาะสมตอความตองการของตลาด เพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ และสงผลให
ธุรกิจโลจิสติกสมีความสามารถแขงขันกับตลาดสากลไดดังการใหสัมภาษณของผูประกอบการ
กิจการโลจิสติกสและบุคลากรหนวยงานทางการศึกษาท่ีกลาววา 
 “...การแขงขันมีสวนใหเราพัฒนาตัวเองมาก พัฒนาธุรกิจ พัฒนาคนของเรา เพ่ือจะสามารถ
แขงกับบริษัทหรือ หจก. ยิ่งการแขงขันสูงมากเทาไหร เรายิ่งพัฒนาตัวเองมากเทานั้น เหมือนเปนการ
บีบใหเราดีขึ้น ใหเราพัฒนางานของเรา เพ่ือลดตนทุนใหนอยลงมากที่สุด...” 
 “...ตั้งแตเปดตลาดอาเซียน หนวยงานตางๆหันมาใหความสําคัญกับโลจิสติกสมาก ยิ่งมี
โครงการ GMS ในภูมิภาคลุมนํ้าโขง ทําใหการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกสกาวกระโดดมากข้ึน...” 
 “...การแขงขันทางเศรษฐกิจเปนปจจัยที่สําคัญมากท่ีทําใหเกิดการพัฒนาธุรกิจไมวาจะเปน
ธุรกิจประเภทใด ถาไมมีการแขงขัน องคกรตางๆก็จะไมมีความกระตือรือรนในการพัฒนาตัวเองหรอก
...” 
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 4) ความตองการของลูกคาและผูรับบริการดานโลจิสติกส 
 ดานความตองการของลูกคาและผูรับบริการดานโลจิสติกสเปนปจจัยที่สงผลโดยตรงตอการ
พัฒนาบุคลากรในธุรกิจโลจิสติกส เพราะการดําเนินธุรกิจโลจิสติกสนั้น มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือ
สนองตอบความตองการของลูกคา เมื่อลูกคามีการตอบรับการใหบริการ ผูประกอบการและบุคลากรผู
ปฏิบัติหนาที่ตองนําขอมูลผลตอบรับของลูกคามาวิ เคราะห ประเมินเพ่ือหาแนวทางการพัฒนา
บุคลากรของหนวยงานของตน ใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดมากท่ีสุดดังการให
สัมภาษณของผูประกอบการและผูปฏิบัติหนาที่ดานโลจิสติกสที่กลาววา 
 “...เหตุผลหลักในการพัฒนาธุรกิจ หลักสําคัญก็เพ่ือสนองความตองการลูกคานี้ ละ พอเรา
สนองตอบความตองการลูกคาได เราก็มีศักยภาพในการแขงขันระดับประเทศได...” 
 “...ลูกคาเปนสวนหนึ่งที่จะนําวาเราจะพัฒนาอะไรในปนั้นๆ ปกติเราจะมีแบบประเมินทํา
เปนรายป หรือวาสอบถามปากเปลากับลูกคา เชน Feedback การใหบริการเราเปนอยางไร มีปญหา
ดานการขนสงอะไรไหม จากน้ันเราก็นํามาประเมินวาเราตองการพัฒนาอะไร...” 
 5) ความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ และหนวยงานเอกชน ในการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรเกี่ยวกับโลจิสติกส 
 หนวยงานภาครัฐไดมีบทบาทในการสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาความรู  ทักษะ 
ความสามารถของบุคลากรดานโลจิสติกส  เปนหนวยงานหลักในการเปนแกนนําเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
และเริ่มตนสรางเครือขายธุรกิจโลจิสติกสในจังหวัด  โดยหนวยงานที่เปนหนวยงานภาครัฐที่มีภารกิจ
ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานโลจิสติกส ไดแก หนวยงานทางการศึกษา กรมศุลกากร สํานักงาน
แรงงานจังหวัดหนองคาย สํานักงานพาณิชยจังหวัดหนองคาย เปนตน  ซึ่งทําการจัดการฝกอบรมเพ่ือ
เพ่ิมพูนทักษะความรู ความสามารถอยูเสมอ รวมถึงการสํารวจปญหา และการสํารวจตลาดโลจิสติกส
ถึงทักษะ ความรูของแรงงาน ที่ตลาดโลจิสติกสตองการ โดยหนวยงานภาครัฐจะสงเจาหนาที่เพ่ือทํา
การสํารวจเปนประจํา นอกจากนี้ หนวยงานภาครัฐยังไดจัดโครงการตางๆนอกเหนือการจัดฝกอบรม
เพ่ือเปนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการประกอบกิจการโลจิสติกส เชน มอบโลประกาศเกียรติ
คุณแกผูประกอบธุรกิจใหบริการโลจิสติกส ที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO จากสํานักงานพาณิชย
จังหวัดหนองคาย เปนตน 
 หนวยงานภาคเอกชนมีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเกี่ยวกับโลจิสติกส  จากการ
สรางเครือขายภาคเอกชนของหนวยงานภาครัฐเพ่ือการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกส  
ทําใหเกิดเครือขายธุรกิจโลจิสติกสในจังหวัดหนองคาย และเกิดการประสานความรวมมือของผู เชียว
ชาญในองคกรภาคเอกชน เพ่ือพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกส 
 3. แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเกี่ยวกับธุรกิจโลจิสติกสในจังหวัดหนองคาย 
 จากการเก็บรวมรวมขอมูลในขางตน สามารถสรุปแนวทางการพัฒนาบุคลากรดานโลจิ
สติกส ออกเปน 3 สวน ดังนี้ 
 1) แนวโนมความตองการพัฒนาทักษะความรูความสามารถของผูปฏิบัติหนาที่โลจิสติกส 
 พบวา แนวโนมการพัฒนาบุคลากรโลจิสติกส ควรพัฒนาบุคลากรในดาน กฎหมาย ระเบียบ 
พิธีศุลกากร เปนเรื่องที่มีความสําคัญ  หากข้ันตอนพิธีศุลกากรมีความลาชา จะทําใหการขนสงสินคามี
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ความลาชามากข้ึน ซึ่งทําใหโอกาสทางธุรกิจจะลดนอยลงไปดวย ความรูและทักษะในดาน ดานพัสดุ 
การจัดซื้อจัดจาง การจัดเก็บสินคาคงคลัง การเคล่ือนยายสินคา เพ่ือประกอบการวิเคราะหเพ่ือลด
ตนทุนดานโลจิสติกส และเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันในระดับตางๆตอไปความรูทักษะภาษาเปนสิ่ง
หน่ึงที่ผูปฏิบัติหนาที่ดานโลจิสติกสตองการ โดยเฉพาะการเขียนและอานภาษาตางประเทศ เพ่ือจัดทํา
เอกสารประกอบการดําเนินธุรกิจโลจิสติกส 
 2) การสรางความรวมมือระหวางหนวยงานเอกชน ในการพัฒนาบุคลากรโลจิสติกส 
 การปลูกฝงคานิยม การทําธุรกิจแบบ win winการผนึกกําลังเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
แขงขันระดับสากล มากกวาการแขงขันในระดับจังหวัด นอกจากนี้ การติดตามการสงเสริมความ
รวมมือของหนวยงานเอกชนจากหนวยงานภาครัฐ และการสงเสริมความรวมมือ ผานโครงการตางๆ 
ของหนวยงานภาครัฐ ยังสามารถสงเสริมการต่ืนตัว และเสริมสรางมิตรภาพไดอยางดี การสงเสริมให
องคกรเอกชนปรึกษาเพ่ือหาแนวทางการแกปญหา และวางแผนการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกสในจังหวัด
เพ่ือการพัฒนาศักยภาพสูการแขงขันในตลาดสากล 
 3) ขอเสนอแนะการพัฒนาบุคลากรโลจิสติกสในอนาคต 
 พบวา การสรางศูนยสารสนเทศเพ่ือพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกส เพ่ือใหบุคลากรดานโลจิ
สติกสสามารถศึกษาหาความรูไดโดยไมจํากัดเวลา และการพัฒนาบุคลากรดานไอที หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือจัดสรางเทคโนโลยี นวัตกรรมขององคกร ใหบุคลากรในองคกรสามารถปฏิบัติงานได
เต็มศักยภาพ และสามารถคนหาแนวคิดใหมๆ เพ่ือประยุกตใชกับการปฏิบัติหนาที่   
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะดานนโยบาย 
 การพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกส ควรมีการประสานความรวมมือระวางหนวยงานภาครัฐ 
เอกชน และหนวยงานทางการศึกษา ไมเพียงแตระบุไวในแผน กลยุทธเทานั้น แตเปนการระบุแนว
ทางการปฏิบัติ การจัดตั้งระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกส เพราะความรู และ
นวัตกรรม มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง การพัฒนาตนเองขององคกรธุรกิจจําเปนตองอาศัยขอมูลดาน
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือประกอบการพัฒนา 
 2. ขอเสนอแนะในการบริหาร 
 ปจจุบัน ธุรกิจโลจิสติกสขยายตัวอยางมาก ประกอบกับการไดรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานภาครัฐ และการสนับสนุนตางๆจากนโยบายภาครัฐ เพ่ือรองรับอาเซียน นับวาเปนโอกาส
สําคัญในการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกสใหสามารถแขงขันในตลาดสากลได 
 ทั้งนี้ การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันระดับสากลไดนั้น เบ้ืองตนที่ตองพัฒนาคือ
ทรัพยากรมนุษยขององคกร หรือบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในองคกร เพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพของ
องคกรใหมีขีดความสามารถเพียงพอตอการแขงขันในระดับสากล 
 3. ขอเสนอแนะทางวิชาการ 
 ในการศึกษาครั้งนี้มุงเนนการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสเทานั้น ดังนั้น ในการ
จัดทําการศึกษาวิชาการ ควรมีการจัดทําแนวคิดการดําเนินงานโลจิสติสภายใตเทคโนโลยี นวัตกรรม 
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และ GREEN LOGISTICS เพ่ือเปนการวิเคราะหแนวทางการดําเนินงานโลจิสติกสสมัยใหมที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพและสมรรถนะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
Project Monitoring and Evaluation Performance and Efficiency of Local 

Government Organizations. 
 

ศรุดา  สมพอง1  
 

บทคัดยอ 
 

วัตถุประสงคของบทความช้ินนี้มีดังตอไปนี้ เพื่อนําเสนอ เพื่อประเมินประสิทธิภาพและสมรรถนะของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สําหรับใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการกําหนดนโยบายและพัฒนางานการ
กระจายอํานาจในการติดตามประเมินผลประสิทธิภาพและสมรรถนะในการดําเนินงานตามภารกิจที่ไดรับการถาย
โอนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 4 ดาน 8 ภารกิจ สามารถสรุปผลการประเมินตามตัวช้ีวัดของภารกิจที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการในแตละประเภทได ดังนี้ 

ผลการประเมินประสิทธิภาพและสมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัด  จํานวน 2 ภารกิจ 6 ตัวช้ีวัด 
ปรากฏวา ทั้งในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ 2553 มีจํานวนตัวช้ีวัดทั้งหมดปละ 6 ตัว บรรลุเปาหมาย 3 ตัว คิด
เปนรอยละ 50 เทากัน ถือวาองคการบริหารสวนจังหวัด มีประสิทธิภาพและสมรรถนะอยูในระดับพอใช โดยภารกิจ
ดานการกอสรางและบํารุงรักษาถนนยังตองมีการปรับปรุง สวนภารกิจดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้น
สามารถดําเนินการไดอยางดีเยี่ยม 

ผลการประเมินประสิทธิภาพและสมรรถนะของเทศบาล จํานวน 8 ภารกิจ 18 ตัวช้ีวัดปรากฏวา ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ 2553 มีจํานวนตัวช้ีวัดทั้งหมดปละ 18 ตัว โดยในป 2552 บรรลุเปาหมาย 11 ตัว 
คิดเปนรอยละ 61.11 ถือวา เทศบาล มีประสิทธิภาพและสมรรถนะอยูในระดับปานกลาง เชนเดียวกับป 2553       
ที่บรรลุเปาหมาย 12 ตัว คิดเปนรอยละ 66.67 ถือวาเทศบาลมีประสิทธิภาพและสมรรถนะอยูในระดับปานกลาง  

ผลการประเมินประสิทธิภาพและสมรรถนะขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน 7 ภารกิจ 16 ตัวช้ีวัด 
ปรากฏวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ 2553 มีจํานวนตัวช้ีวัดทั้งหมดปละ 16 ตัว โดยในป 2552 บรรลุ
เปาหมาย 9 ตัว คิดเปนรอยละ 56.25 ถือวาองคการบริหารสวนตําบล มีประสิทธิภาพและสมรรถนะอยูในระดับ
พอใช เชนเดียวกับป 2553 ที่บรรลุเปาหมาย 8 ตัว คิดเปน รอยละ 50.00 ถือวาองคการบริหารสวนตําบล            
มีประสิทธิภาพและสมรรถนะอยูในระดับปานกลาง  

คําสําคัญ : ประเมินผล ประสิทธิภาพ สมรรถนะ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
Abstract 

The purpose of this article is to present to evaluate the Performance and Effectiveness of 
Local Administration Organization To be used as decision-making information in policy 
formulation and decentralization work in monitoring, evaluating Performance and Effectiveness in 
the mission of transferring of local government organizations. Summarize the results of the 
evaluation according to the indicators of the tasks that Local Administration Organization carry 
out in each category. 

                                                
1 รองศาสตราจารย ดร. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน   
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The results of the evaluation of the Performance and Effectiveness of the 
Provincial Administration Organization in 2 missions. 6 Indicators showed that in the 
fiscal year 2009 and 2010, the total number of indicators was 6 per year, reaching 3 
goals, representing 50% The provincial administration. Efficiency and performance  at 
fair level. Road construction and maintenance tasks also need to be improved. The 
mission of disaster prevention and mitigation works very well. 

The results of the eight performance evaluation and performance of the 
municipality. 18 indicators showed that in the fiscal year 2009 and 2010, the total 
number of indicators 18 per year, in 2009 reached 11 goals accounted for 61.11 
percent. The municipality has efficiency and performance at a moderate level. 
Similarly to 2010, 12 targets were achieved, representing 66.67%. Municipalities have 
efficiency and performance at a moderate level. 

The results of the evaluation of the Performance and Effectiveness of the 
Tambon Administrative Organization were as follows: 16 indicators showed that in 
the fiscal year 2009 and 2010, the total number of indicators was 16 units per year. 
56.25 is considered by the district administration. Efficiency and performance are at a 
fair level. As of 2010, 8 targets accounted for 50.00 percent. Efficiency and 
performance were at a moderate level. 

Key words: Performance Effectiveness  Evaluation, Local Administration Organization 

บทนํา 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2542 มาตรา 12 (14) ไดกําหนดใหคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน (กกถ.) มีหนาที่เสนอรายงานเกี่ยวกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (องคกรปกครองสวนทองถิ่น) ตอคณะรัฐมนตรีอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และมาตรา 15 ได
กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการ การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (สกถ.) 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) มีหนาที่รวบรวมขอมูล ศึกษาวิเคราะห รวมทั้งติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเก่ียวกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น สกถ. ได
ดําเนินการจัดทําระบบการติดตามผลความกาวหนาการถายโอนภารกิจที่ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ . 2552 และ พ.ศ . 2553 จํานวน 4 ดาน 8 ภารกิจ ตามท่ี
คณะอนุกรรมการดานการติดตามและประเมินผลกําหนด และ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดกรอก
ขอมูลเขาในระบบดังกลาวเรียบรอยแลว แตระบบดังกลาวยังเปนเพียงการบันทึก จัดเก็บขอมูล และ
สรางระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน ยังไมสามารถประมวลผลเชิงวิเคราะหเปรียบเทียบได กกถ. ไดมี
ประกาศลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป เพ่ือสนับสนุนการกระจาย
อํานาจใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ใหแก สกถ. สปน. เพ่ือเปน
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คาใชจายในการดําเนินงานการติดตามและประเมินผลการกระจายอํานาจใหแก องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ดังนั้น เพ่ือเปนการตอยอดและใชประโยชนจากฐานขอมูลดังกลาวอยางครบวงจร สมควร
ดําเนินการประเมินผลประสิทธิภาพและสมรรถนะของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยการ
เปรียบเทียบผลความกาวหนาการถายโอนภารกิจที่ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553 ซึ่งผลจากการประเมินดังกลาวสามารถใชเปนขอมูล
ประกอบการตัดสินใจในการกําหนดนโยบายการกระจายอํานาจของผูบริหารอันจะสงผลให สกถ. 
รับทราบถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนสามารถผลักดันให
เกิดการจัดบริการสาธารณะและการบริหารจัดการของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีประสิทธิภาพ
และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและสมรรถนะของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น สําหรับใชเปน
ขอมูลประกอบการตัดสินใจในการกําหนดนโยบายและพัฒนางานการกระจายอํานาจ 

วิธีการดําเนินงาน 
การน้ีจะทําการศึกษาและวิเคราะห เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและสมรรถนะการดําเนินงาน

ในภารกิจที่ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดรับการถายโอน จํานวน 4 ดาน 8 ภารกิจ โดยการนํา
ขอมูลในระบบการติดตามผลความกาวหนาการถายโอนภารกิจ ที่ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553  มาวิเคราะหเปรียบเทียบ ซึ่งมีขอบเขตการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 

1. กําหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพและสมรรถนะการดําเนินงานของ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ตัวชี้วัดที่ถูกกําหนดขึ้นเพ่ือใชในการวัดสิ่งที่นับไดจํานวน
เหมาะสําหรับสิ่งที่จับตองไดมีความชัดเจน เชน รอยละของระยะถนนท่ีไดรับการถายโอนและมีการ
บํารุงรักษา ,รอยละของพ้ืนที่ทําการเกษตรท่ีไดรับการถายโอนมีสภาพใชงานไดตลอดทั้งป , รอยละของ
การบํารุงรักษาระบบประปาหมูบานที่มีการถายโอน เปนตน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ที่ใชวัดสิ่งที่เปนนามธรรม เชน ความพึงพอใจประเมิน
พฤติกรรมความพึงพอใจในการดําเนินงานของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการสงเสริมและพัฒนา
ผูสูงอายุ และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ 

2. นําขอมูลในระบบการติดตามผลความกาวหนาการถายโอนภารกิจที่ องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553 มาวิเคราะหเปรียบเทียบเพ่ือ
ประเมินประสิทธิภาพและสมรรถนะของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

3. ศึกษา พัฒนา และปรับปรุงระบบการติดตามผลความกาวหนาการถายโอนภารกิจ 
ที่ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553 เพ่ือให 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถกรอกขอมูลผลความกาวหนา การถายโอนภารกิจที่ องคกร
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ปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 เพ่ือใชเปนขอมูลใน
การติดตามผลตอไป 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการประเมินประสิทธิภาพและสมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 

2 ภารกิจ 6 ตัวชี้วัด ปรากฏวา ทั้งในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ 2553 มีจํานวนตัวชี้วัดทั้งหมดป
ละ 6 ตัว บรรลุเปาหมาย 3 ตัว คิดเปนรอยละ 50 เทากัน ถือวาองคการบริหารสวนจังหวัด มี
ประสิทธิภาพและสมรรถนะอยูในระดับพอใช โดยภารกิจดานการกอสรางและบํารุงรักษาถนนยังตอง
มีการปรับปรุง สวนภารกิจดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นสามารถดําเนินการไดอยาง ดี
เย่ียม 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพและสมรรถนะของเทศบาล จํานวน 8 ภารกิจ 18 
ตัวชี้วัดปรากฏวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ 2553 มีจํานวนตัวชี้วัดทั้งหมดปละ 18 ตัว โดย
ในป 2552 บรรลุเปาหมาย 11 ตัว คิดเปนรอยละ 61.11 ถือวา เทศบาล มีประสิทธิภาพและ
สมรรถนะอยูในระดับปานกลาง เชนเดียวกับป 2553 ที่บรรลุเปาหมาย 12 ตัว คิดเปนรอยละ 66.67 
ถือวาเทศบาลมีประสิทธิภาพและสมรรถนะอยูในระดับปานกลาง โดยภารกิจดานแหลงน้ําเพ่ือ
การเกษตร และระบบประปาหมูบาน เทศบาลยังตองมีการปรับปรุง เนื่องจากยังไมบรรลุเปาหมาย 
สวนภารกิจดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ งานสาธารณสุขมูลฐาน และการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นสามารถดําเนินการไดอยางดีเยี่ยม 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพและสมรรถนะขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน 7 
ภารกิจ 16 ตัวชี้วัด ปรากฏวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ 2553 มีจํานวนตัวชี้วัดทั้งหมดปละ 
16 ตัว โดยในป 2552 บรรลุเปาหมาย 9 ตัว คิดเปนรอยละ 56.25 ถือวาองคการบริหารสวนตําบล มี
ประสิทธิภาพและสมรรถนะอยูในระดับพอใช เชนเดียวกับป 2553 ที่บรรลุเปาหมาย 8 ตัว คิดเปน 
รอยละ 50.00 ถือวาองคการบริหารสวนตําบล มีประสิทธิภาพและสมรรถนะอยูในระดับปานกลาง 
โดยภารกิจดานการกอสรางและบํารุงรักษาถนน แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร และระบบประปาหมูบาน 
องคการบริหารสวนตําบลยังตองมีการปรับปรุง เนื่องจากยังไมบรรลุเปาหมาย สวนภารกิจดานศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก การสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ งานสาธารณสุขมูลฐานและการปองกัน และบรรเทา
สาธารณภัย สามารถดําเนินการไดอยางดีเยี่ยม 

ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข 
1. การพัฒนาระบบ การใชงานระบบการติดตามประเมินประสิทธิภาพและสมรรถนะของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก ระบบการบันทึกขอมูล ปญหาของระบบฯ เดิม การบันทึกขอมูลใน
ระบบฯ เดิมนั้น ผูกรอกขอมูลสามารถบันทึกขอมูลไดและจะปรากฏใหเห็นในหนาจอของระบบวามี
การบันทึกขอมูลไดจริง แตหลังจากการบันทึกขอมูลแลว หากผูกรอกขอมูลออกจากระบบและกลับ
เขามาสูระบบอีกคร้ัง ขอมูลที่เคยกรอกลงไปน้ันจะไมแสดงใหเห็น จึงทําใหเกิดปญหาความไมเขาใจใน
ตัวระบบของผูกรอกขอมูล เนื่องจากระบบเดิมเมื่อมีการบันทึกขอมูลใหมระบบจะไมสามารถบันทึก
ขอมูลลงไปไดอีกจึงทําใหผูกรอกขอมูลตองกรอกขอมูลใหมอยูเรื่อยๆ การพัฒนาระบบเพ่ือแกไข
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ปญหา การพัฒนาระบบเพ่ือแกไขปญหาขางตน เนื่องจากปญหาที่ผูกรอกขอมูลกดบันทึกแลวขอมูล
บันทึกเขาระบบบาง ไมไดบันทึกเขาระบบบาง จึงไดพัฒนาระบบใหมและปรับปรุงใหดีขึ้น โดยผูใชเขา
มาบันทึกขอมูลครั้งแรก และออกจากระบบไป และมาเขาระบบใหม ก็ยังเห็นขอมูลที่บันทึกอยูใน
ระบบของทุกๆปงบประมาณ และระบบการรายงานผล ปญหาของระบบฯ เดิม การรายงานผล และ
นําขอมูลออกจากระบบของระบบฯ เดิมนั้น สามารถเรียกดูขอมูลไดอยางเดียว ไมสามารถนําออกมา
เปนรายงานในรูปแบบของตาราง excel เพ่ือที่จะนําไปประมวลผลในสวนอ่ืนไดอีก และยังไมสามารถ
แยกเปรียบเทียบขอมูลเปนปงบประมาณได การพัฒนาระบบเพ่ือแกไขปญหา การพัฒนาระบบใหม 
ไดมีการสรางหนาระบบรายงานผล มาเพ่ือใหมีการเปรียบเทียบขอมูลตามปงบประมาณตามที่ผูดูแล
ระบบตองการ และเมื่อประมวลผลเปรียบเทียบเสร็จแลว สามารถนําขอมูลที่เปรียบเทียบนั้น นํา
ออกมาเปนรายงานในรูปของตาราง excel ได เพื่อผูดูแลจะนําไปใชประมวลผลไดอีกตอไป อีกทั้ง จะ
มีเกณฑระบุในระบบวา หนวยงานนั้นบรรลุเปาหมาย/ ไมบรรลุเปาหมาย/ ไมไดกรอกขอมูล ซึ่งใน
ระบบจะแสดงออกตามสีเพ่ือใหผูดูแลระบบ หรือผูที่จะนําขอมูลไปใชสามารถสังเกตเห็นไดอยาง
ชัดเจน 

2. การดําเนินงานตามภารกิจที่ไดรับการถายโอนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก 
องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) ยังคงมีปญหาในการดําเนินภารกิจดานการกอสรางและบํารุงรักษา
ถนน ซึ่งตองมีการปรับปรุง โดย อบจ. ควรมีปรับปรุงภารกิจและการบํารุงรักษาเสนทางใหอยูใน
สภาพดีมีความสะดวกปลอดภัยไดมาตรฐาน เนื่องจากประสิทธิภาพยังหางจากเปาหมายที่กําหนดไว 
ขณะเดียวกันควรปรับปรุงภารกิจการบํารุงรักษาถนนที่ไดรับการถายโอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ดวย ในการบํารุงรักษาถนนน้ันควรมีการบํารุงปกติ (ทุกป) การบํารุงตามกําหนดระยะเวลาเพราะใน
การบํารุงรักษาถนนน้ัน ยังไมบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวเชนกัน ดานงบประมาณ ควรมีการจัดสรร
งบประมาณและบรรจุลงในแผนสามปของ อบจ.ในการบํารุงรักษาถนนตามการบํารุงปกติ (ทุกป) การ
บํารุงตามกําหนดระยะเวลาดวย และดานบุคลากร ควรพัฒนาตนเองใหสามารถดําเนินการภารกิจที่
ไดรับถายโอนและจัดอบรมความรูใหแกบุคลากรของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในภารกิจที่ตองใช
ความรูความสามารถเฉพาะดานใน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ไมมี ผูที่มีความรูดานนั้นๆดวย 
เทศบาล ประสบปญหาในการดําเนินภารกิจการบํารุงรักษาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร ระบบประปา
หมูบาน รวมถึงภารกิจบําบัดน้ําเสีย โดยเทศบาลควรมีการปรับปรุงภารกิจการบํารุงรักษาแหลงน้ํา
เพ่ือการเกษตร (เทศบาลตําบล) ระบบประปาหมูบาน รวมถึงภารกิจบําบัดน้ําเสีย เนื่องจากยังไม
บรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว ดานงบประมาณ แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร (เทศบาลตําบล) ปจจุบันเกิด
การจัดสรรงบประมาณในการบํารุงรักษาของแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรน้ันเอง ระบบประปาหมูบาน 
(เทศบาลตําบล) ปจจุบันมีการบริหารงานแบบใหประชาชนเปนคณะกรรมการบริหารกิจการประปา
และดําเนินการบริหารเองทั้งหมด จึงทําใหเกิดปญหาทางดานงบประมาณและหางบประมาณมา
สนับสนุนไดยาก เมื่อจะตองมีการซอมแซมวัสดุ อุปกรณประปาหรือการขยายระบบประปา เนื่องจาก
เจาหนาที่ของทองถิ่นไมไดเขามาดูแลนั่นเอง ระบบบําบัดน้ําเสีย (เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) 
ขาดงบประมาณในการบริหารจัดการและการบํารุงรักษา จึงทําใหเกิดปญหาของระบบบําบัดน้ําเสียที่
สงกล่ินเหม็น และมีขอรองเรียนจากประชาชนเปนจํานวนมาก ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือฟนฟู
เครื่องจักรและอุปกรณเพ่ือใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และดานบุคลากร ควรกําหนด
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ทิศทางในการพัฒนาบุคลากรภายในองคกร เชน เจาหนาที่ทุกระดับ เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถ
ในภารกิจของตนเองดวย และองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) มีปญหาในการดําเนินภารกิจดานการ
กอสรางและบํารุงรักษาถนน แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร และระบบประปาหมูบาน โดย อบต. ควรมีการ
ปรับปรุงภารกิจการบํารุงรักษาถนนคอนกรีตที่ไดรับการถายโอนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน เนื่องจาก
ยังหางจากเปาหมายที่กําหนดไว ขณะเดียวกันก็ควรปรับปรุภารกิจการบํารุงรักษาถนนลาดยางรวมถึง
ถนนลูกรังที่ไดรับการถายโอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นดวย เนื่องจากยังไมบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว 
และ อบต.ตองมีการปรับปรุงภารกิจการบํารุงรักษาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร ระบบประปาหมูบานดวย 
เนื่องจากยังไมบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวเชนกัน ดานงบประมาณ แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร ปจจุบัน 
อบต. เกิดปญหาดานการจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการจัดเก็บขอมูลของทองถิ่นและหนวยงานท่ี
รับผิดชอบท่ีไมตรงกันจึงทําใหเกิดปญหาทางดานการจัดสรรงบประมาณในการบํารุงรักษาของแหลง
น้ําเพ่ือการเกษตร  ระบบประปาหมูบาน ปจจุบัน อบต. มีการบริหารงานแบบใหประชาชนเปนคณะ
กรรมการบริหารกิจการประปาและดําเนินการบริหารเองท้ังหมด จึงทําใหเกิดปญหาทางดาน
งบประมาณและหางบประมาณมาสนับสนุนไดยาก เมื่อจะตองมีการซอมแซมวัสดุ อุปกรณประปา
หรือการขยายระบบประปา เนื่องจากเจาหนาที่ของทองถิ่นไมไดเขามาดูแลเต็มที่และประชาชนไมเห็น
ความสําคัญในเรื่องของคุณภาพน้ําประปาท่ีผลิตไดทําใหคุณภาพน้ําไมไดมาตรฐาน และดานบุคลากร 
ควรกําหนดทิศทางในการพัฒนาบุคลากรภายในองคกร เชน เจาหนาที่ทุกระดับ เพ่ือพัฒนาความรู
ความสามารถในภารกิจของตนเองเชนกัน 

3. ระบบการติดตามผลความกาวหนาการถายโอนภารกิจที่ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553 เนื่องจากในการกรอกขอมูลครั้งที่ผานมานี้ 
มีการใหเขาทางชื่อเว็บไซตของหนวยงานซึ่งบางครั้งเขาไดบางไมไดบาง ทําใหผูใชตองมาเขาเ ว็บไซต
สํารองในการเขาระบบ จึงทําใหเกิดความสับสนวาจะตองกรอกท่ีเว็บไซตใดกันแน จึงเสนอใหในกรณี
ที่มีการกรอกขอมูลนั้นเครื่อง Server ขององคกรที่มีอยูควรท่ีจะพรอมรองรับการเขาใชงานของใน
กรณีที่เขาใชงานพรอมกัน และตองสามารถเขาถึงเว็บไซตไดตลอดเวลาในช วงที่มีการบันทึกขอมูล 
เนื่องจากการลงขอมูลในครั้งนี้มีทั้งระบบเกาและระบบใหม จึงทําใหผูใชสับสนในการกรอกขอมูล ขอ
นี้ทีมงานพัฒนาไดแกไขปรับปรุงใหหนารูปแบบการกรอกในแตละปเหมือนกัน ซึ่งตั้งแตปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 จะเปนรูปแบบเดียวกัน ผูใชงานยังไมเขาใจวา สิ่งที่ตัวเองจะตองบันทึกขอมูลลงไปน้ันมี
อะไรบาง ของปอะไรบาง และตองกรอกขอมูลลงไปอยางไร ปญหาที่มีอยูทุกครั้ง คือ เขาเว็บไซตไมได 
หรือ นําชื่อเว็บไปคนใน Google ทําใหเจอขอมูลมากเกินเปนไปไดวาเว็บนั้นไมใชเว็บที่กรอกขอมูล ณ 
ปจจุบัน ในกรณีที่มีปญหาบางคร้ังผูใชงานบางทาน ยังไมมีทักษะในการเขาใชงานเว็บไซตโดยทั่วไป 
ทําใหบางกรณีที่โทรติดตอกันมีปญหาอยูบาง และในกรณีที่มีปญหาทางทีมงานจะสงขอมูลไปทาง
อีเมล เจาหนาที่บางทานยังไมอีเมลและ ไมมีทักษะในการใชงานอีเมล แตปญหาตรงน้ีผู ใชงานบาง
ทาน อาจจะใหสงอีเมลไปยังเจาหนาที่ทานอื่นท่ีมีอีเมลอยูเพ่ือเปดอานขอมูล 
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แนวทางการจัดสวนประสมการตลาดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย 
Marketing Mix of Private Higher Education  in Thailand 

 

สิรินี  วองวิไลรัตน1  
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน               
ในประเทศไทย 2) ศึกษาคุณภาพบริการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในมุมมองของนักศึกษา และ 3) เพื่อเสนอแนว
ทางการจัดสวนประสมการตลาดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed 
Method Research) โดยใชการผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจํานวน 
384 คน และผูเช่ียวชาญทางดานการตลาด 6 ทาน เพื่อใหขอเสนอในการจัดทํากลยุทธการจัดสวนประสมการตลาดของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานใชโปรแกรมสําเร็จ และการวิเคราะหเนื้อหา 
ผลการวิจัยสรุปวา แนวทางการจัดสวนประสมทางการตลาดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สถาบันตองใหความสําคัญ
กับสวนประสมการตลาดทุกตัว โดยตอง 1) ออกออกแบบหลักสูตรใหมีความนาสนใจการจัดหลักสูตรการสอน ที่มีความ
ทันสมัย โดดเดนมีเอกลักษณเฉพาะของสถาบัน 2) คาใชจายในการเรียน สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองกําหนดราคา
คาใชจายใหสอดคลองกับ ตําแหนงผลิตภัณฑของสถาบัน 3) สถานที่ตั้งตองจัดการคมนาคมที่สะดวกไวบริการนักศึกษา
ใหมีความสะดวกสบายในการเดินทาง และชองทางในการใหความรู  ตองเพ่ิมชองทางการใหความรูโดยอาจใชสื่อ
ออนไลนเพิ่มชองทางการใหความรู 4) การสื่อสารทางการตลาด ตองประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของแตละสถาบัน
เปนสําคัญ 5) อาจารยผูสอน ตองเปนผูที่มีความรูความสามารถ มีบุคลิกภาพที่ดี 6) ลักษณะทางกายภาพของสถาบัน  
ตองมีอาคารที่ทันสมัย เพียงพอกับความตองการ อุปกรณการเรียนการสอนที่มีความพรอมสําหรับการใชงานอยูในสภาพ
ที่ใชงานไดจริง 7) กระบวนการในการใหบริการแบงออกเปน 2 สวนคือ สวนท่ี 1 กระบวนการในการจัดการเรียนการ
สอนที่เกี่ยวเน่ืองจากอาจารยผูสอน สวนที่ 2 กระบวนการในการใหบริการของเจาหนาที่ในสถาบัน บุคลากรของสถาบัน
ดังนั้นผูใหบริการตองมี Service mind  
 

คําสําคัญ : สถาบันอุดมศึกษาเอกชน,  สวนประสมการตลาด 
 

Abstract 
The purposes of the research seemed to (1) investigate the marketing mix factors of 

private higher education institutions in Thailand, (2) explore the quality of service of private 
higher education institutions on the students' viewpoints, and (3) offer the marketing mix factors 
of private higher education institutions in Thailand. The research seemed to be mixed methods 
research; that is, being mixed between quantitative research and qualitative research. The 
participants of the research were 384 students of private higher education institutions and 6 
experts in the field of marketing for giving advices of the strategies of the marketing mix factors of 
private higher education institutions in Thailand. The collected data were analyzed by SPSS 
(Statistics Package for the Social Sciences) and content analysis. For the marketing mix factors of 
private higher education institutions in Thailand, it can be said that the institutions should give 
precedence to all the marketing mixes as follows; (1) The institutions should design the 

                                                
1 ประธานหลักสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยนอรทเทริน 
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curriculums to be interesting, modern, outstanding and unique. (2) The institutions 
should fix the price for education in conformity with the product placement of 
institutions. (3) The institutions should provide transport services to the students, and 
prepare more online channels for the students to search for knowledge. (4) 
Marketing communication should be appropriately applied to content of each 
institution. (5) The teachers must be skilled and good-looking. (6) In terms of the 
physical characteristics of institutions, the buildings should be modern, and they 
should provide enough rooms for the students. In addition, the institutions should 
sufficiently provide usable teaching and learning materials. (7) The service process 
can be divided into 2 parts; that is, (1) the process of managing teaching and learning 
by the teachers and (2) the process of serving by the support staff. From this reason, 
the facilitators in 2 parts must focus on service mind.  
 

Keywords :  Private Higher Education Institution, Marketing Mix 
 
บทนํา 

ปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยกําลังประสบกับสภาพการแขงขันที่สูงเนื่องจาก
วิกฤตการณทางเศรษฐกิจ  อันมีสาเหตุหลายประการคือ  

 1) การเปล่ียนสถานะมหาวิทยาลัยของรัฐเปนสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐหรือนอก
ระบบสงผลใหเกิดปรากฏการณที่สําคัญขึ้นในธุรกิจสถาบันอุดมศึกษาคือ สถาบันการศึกษาของ
ภาครัฐบาลตองการเพ่ิมจํานวนนักศึกษา โดยมีการเปดรับสมัครนักศึกษาจํานวนมากข้ึนและเปด
หลักสูตรพิเศษเพ่ิมข้ึน  เปดสอนหลักสูตรนอกเวลาราชการ  แตคิดคาเรียนเทากับมหาวิทยาลัยเอกชน  
ดังนั้นการแขงขันในตลาดอุดมศึกษา จึงมีความรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากเดิมมีเพียงมหาวิทยาลัยเอกชน
ที่แขงขันกันเอง แตในปจจุบันมีคูแขงขันท่ีเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักกลาย
มาเปนผูแยงชิงสวนแบงทางการตลาดเพ่ิมขึ้น (นุดี  หนูไพโรจน และ ณปติยา  บรรจงจิตร, 2552, หนา 78)   

2) สถานการณการแขงขันที่เขมขนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีปรากฏใหเห็นเดนชัดคือ 
การใชงบประมาณในการโฆษณาประชาสัมพันธที่เติบโตอยางกาวกระโดดโดยสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน  ที่ทํ าตลาดอยางเขมขนและตอเนื่องมีอยู  9แหง คือ ไดแก  มหาวิทยาลัยกรุ ง เทพ  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยหอการคา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต และมหาวิทยาลัยรังสิต 
หากแตวันนี้ มหาวิทยาลัยของรัฐเองเริ่มทําการประชาสัมพันธการตลาด และเพ่ิมงบประมาณส่ือ
โฆษณาดวย  โดยดัชนีที่ชี้วัดความรุนแรงในการแขงขันที่พ้ืนฐานสุดคือ ตัวเลขงบประมาณการซ้ือสื่อ
โฆษณาของมหาวิทยาลัยเอกชนตางๆ ที่เติบโตแบบกาวกระโดด ในอดีตป 2544 มหาวิทยาลัยเอกชน
ที่โฆษณาใชงบซื้อสื่อโฆษณาปละ 20-25 ลานบาท ตอมา ป 2549 ใชงบสูงสุดปละ 30-35 ลานบาท 
สําหรับปจจุบันงบประมาณซ้ือสื่อ 40-45 ลานบาท จึงกลาวไดวาการแขงขันเพ่ือแยงชิงการรับรู 
(Brand Awareness) การสรางภาพลักษณสถาบัน (Corporate Image) และสวนแบงการตลาด 
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(Market Share) ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ไดกาวเขาสูจุดที่มีการแขงขันที่รุนแรงท่ีสุดใน
ประวัติศาสตรแลว (ผศ.สมเกียรติ  รุงเรืองวิริยะ, 2555) 

3) การลดจํานวนลงของประชากร จะสงผลใหตลาดอุดมศึกษามีจํานวนผูเรียนที่ลดลงตามมา
ดวย จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา ประเทศไทยมีจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง แตเปนการเพ่ิมในอัตราที่ลดลงโดยโครงสรางประชากรวัยเด็กมีจํานวนลดลง จากรอยละ 
21.6 ในป 2550 เปนรอยละ 17.2 ในป 2580 อัตราการเกิดมีแนวโนมลดลงตอเนื่องจากอัตราการ
เกิดท่ีลดลงอาจสงผลกระทบตอสถาบันการศึกษาไดในอนาคต เพราะโรงเรียนและมหาวิทยาลัยตอง
อาศัยนักเรียนนักศึกษาในจํานวนที่มากพอในการดําเนินกิจการ โดยสถาบันการศึกษาที่จะไดรับ
ผลกระทบเปนอันดับแรกคือ โรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตอมาจะเปนมหาวิทยาลัย ประเทศ
ไทยนั้นมีประชากรครบ 50 ลานคน เมื่อป 2527 และ 60 ลานคน ในอีก 12 ปตอมา (ป2539) 
ตอจากน้ันไดมีการคาดประมาณวาจะมีประชากร 70 ลานคน ในอีก 23 ปขางหนาคือ ป 2562 จะ
เห็นไดวาการเพ่ิมขึ้น ของประชากรไทยเปนการเพ่ิมในอัตราที่ลดลงอยางเห็นไดชัด จนทําใหปจจุบัน
ประชากรไทยมีอัตราเจริญพันธุโดยรวมลดลงต่ํากวาระดับทดแทนถึงประมาณ 1.8 คน หรือกลาวได
วาสตรี 1 คนจะมีบุตรนอยกวา 2 คน สงผลใหประชากรวัยเด็ก (0-14 ป) จะลดลงจากรอยละ 36.9 
ในป 2527  เหลือเพียงรอยละ 20.0 ในป 2562 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, ออนไลน)รายละเอียดตามตารางที่ 
1.2 
 
ตารางที่ 1.2  โครงสรางประชากรไทย พ.ศ.2527-2562  

โครงสราง ประชากร ป (พ.ศ.) 
2527 2539 2544 2545 2546 2562 

จํานวนประชากร 50,637 60,003 62,914 63,430 63,959 70,213 
รวม 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  
วัยเด็ก  36.9  27.4  25.2  24.9  24.5  20.0  
วัยทํางาน  57.4  64.4  65.5  65.7  65.9  65.3  
วัยสูงอายุ  5.7  8.2  9.3  9.4  9.6  14.7  
จํานวนปที่แตกตาง 12 ป  23  ป 

ที่มา : คาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2533-2563 : สํานักงานสถิติแหงชาติ 
 
จากผลกระทบดังกลาวขางตน ที่สงผลตอการดําเนินธุรกิจการศึกษาระดับอุดมศึกษาใน

ประเทศไทยตองประสบกับภาวการณแขงขันที่สูงจํานวนคูแขงขันที่มีมากขึ้น ในอนาคตตลาด
กลุมเปาหมายจะมีขนาดลดลง สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจึงจําเปนตองปรับตัวใหสามารถดํารงอยูได
ตอไป ผูบริหารและนักการตลาดของแตละสถาบันจึงจําเปนตองคนหาแนวทางเพ่ือรับมือกับ
สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงในปจจุบันและท่ีกําลังจะเกิดข้ึนในอนาคต   

จากสภาพการแขงขันที่รุนแรงขางตนนั้น ผูวิจัยเห็นวาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองหันมาให
ความสําคัญการใชกลยุทธทางการตลาดมาใชเพ่ือสรางความไดเปรียบทางการแขงขันใหกับ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  โดยศึกษาถึงการใชสวนประสมทางการตลาดในมุมมองของนักศึกษาท่ีเปน
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ผูใชบริการและไดรับประสบการณตรงจากการจัดการเรียนการสอนของสถาบันที่มอบใหกับผูเรียน   
ทั้งเร่ืองของ หลักสูตรการสอน ราคาคาใชจายในการลงทะเบียน ทําเลท่ีตั้งของสถาบันการสื่อสารทาง
การตลาด การจัดสภาพแวดลอม กระบวนการในการจัดการเรียนการสอนและชื่อเสียงของสถาบัน  
ซึ่งทั้งหมดที่กลาวมาเปนการจัดสวนประสมทางการตลาด ซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหนักศึกษาผูรับบริการ
เกิดความพึงพอใจการศึกษาดังกลาวสามารถสะทอนให เห็นถึงประเด็นสําคัญที่จะทําให
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนําไปประยุกตใชในการกําหนดกลยุทธทางการตลาดของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน และใชเปนแนวทางในการดําเนินงานสําหรับธุรกิจการศึกษาประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ในประเทศไทยใหดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ  และดํารงอยูไดอยางย่ังยืน เพ่ือเปนการชวยแบง
เบาภาระการจัดการศึกษาของชาติใหกับรัฐบาลตอไป 
 
วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย 
 2. เพ่ือศึกษาคุณภาพบริการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในมุมมองของนักศึกษา 
 3. เพื่อแนวทางการจัดสวนประสมการตลาดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย 
  
วิธีดําเนินการวิจัย  

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง          
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ใน
ประเทศไทย จํานวน 75 แหง รวมประชากรนักศึกษาปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จํานวน  
170,194 คน  (รายงานประจําป 2558, สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 
 กลุ มตั วอย างที่ ใช ในการวิจั ยครั้ งนี้ คื อ  นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้ นปที่  1  ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนทั้ง 75 แหง ในประเทศไทย  ไดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  จํานวน 6 แหง 
โดยการจับฉลากตัวแทนแตละภาค  6 ภาค ไดกลุมตัวอยางจากการเปดตารางจํานวนตารางของเครจ
ซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan)ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ไดกลุมตัวอยางจํานวน 384 คน 
และคํานวนสัดสวนจํานวนตัวแทนแตละภาค   
 2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลวิจัย  

ประกอบดวยแบบสอบถาม และ แบบสอบสัมภาษณ ดังนี้ 1) แบบสอบถามสําหรับนักศึกษา
ที่ศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยประกอบดวย 3 สวนคือ ส วนที่ 1 ขอมูลสวน
บุคคล  ขอมูลความคิดเห็นดานการจัดสวนประสมการตลาดบริการ และ ความพึงพอใจในคุณภาพ
การใหบริการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  2) แบบสัมภาษณผู เชี่ยวชาญดานการตลาดของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศ ประกอบ ดวยขอเสนอแนะในการจัดสวนประสมการตลาดของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 3) การวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหคาความถ่ี คาเฉลี่ย และการ
วิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณ 
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ผลการวิจัย   
 1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 การวิจัยคร้ังนี้ รวบรวมขอมูลไดจากนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยทั้ง 6 
ภูมิภาค (ตามเกณฑการแบงของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) จํานวนรวมทั้งสิ้น 384  ราย  
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ หญิงรอยละ 59.5 ศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิต รูจักสถาบันที่ตน
ศึกษาอยูกอนที่จะเขาศึกษานอยกวา 3 ป บิดามีอาชีพอิสระสวนตัว สวนมารดาประกอบอาชีพ
แมบาน รายไดของครอบครัวตอเดือนประมาณ 20,001-40,000 บาท  
 
 2.ปจจัยทางสวนประสมทางการตลาดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 

ตารางที่1   คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูลโดยรวม (n= 384) 
ตัวแปรสังเกตได คาเฉลี่ย 

Mean 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ 

Product 4.01 .629 มาก 
Price 3.64 .671 มาก 
Place 3.54 .760 มาก 
Promotion 3.72 .599 มาก 
People 4.11 .613 มาก 
Physical 4.06 .770 มาก 
Process 3.67 .710 มาก 
รวม 3.82 .503 มาก 

  
โดยภาพรวมการจัดสวนประสมทางการตลาดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยูในระดับเห็น

ดวยมากมีคาเฉล่ีย 3.82  และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไดจัดสวน
ประสมทางการตลาดเพื่อใหบริการแกนักศึกษาอยูในระดับเห็นดวยมากทุกรายการตามลําดับดังนี้  
คุณลักษณะอาจารยผูสอน (People) ที่มีคุณลักษณะในระดับเห็นดวยมาก มีคาเฉลี่ย 4.11   การจัด
ลักษณะทางกายภาพสิ่งอํานวยความสะดวก (Physical evident) มีคาเฉลี่ย 4.06  หลักสูตรการสอน
มีคาเฉลี่ย  4.01 การสงเสริมการตลาดมีคาเฉลี่ย 3.72  กระบวนการใหบริการมีคาเฉลี่ย 3.72   
คาใชจายในการเรียน มีคาเฉล่ีย 3.64 และ สถานที่ตั้งและชองทางในการใหความรูมีคาเฉลี่ย 3.54  
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ตัวแปรสังเกตได คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

Reliability 3.70 .760 มาก 
Assurance 3.90 .711 มาก 
Tangible 3.80 .755 มาก 
Empathy 3.76 .799 มาก 
Responsiveness 3.71 .838 มาก 

รวม 3.77 .641 มาก 

  
คุณภาพบริการในมุมมองของนักศึกษาไดรับจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พบวา โดย

ภาพรวมคุณภาพบริการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยูในระดับเห็นดีมากมีคาเฉลี่ย 3.84 และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา นักศึกษาเห็นวาสถาบันอุดศึกษามีคุณภาพบริการท่ีดีมาก คือมีความความ
มั่นใจในบริการ (Assurance) มีคาเฉลี่ย 3.90  มีอุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวกไวพรอมใหบริการ 
(Tangible) มีคาเฉล่ีย 3.80  มีความเอาใจใสนักศึกษา (Empathy) มีคาเฉลี่ย 3.76 และมีการ
ตอบสนองในการใหบริการอยางรวดเร็ว (Responsiveness) มีคาเฉลี่ย 3.71 ตามลําดับ 
 เมื่อผูวิจัยไดผลการวิจัยในสวนขอมูลเชิงปริมาณที่สอบถามถึงสวนประสมการตลาดที่
นักศึกษาเลือกเขามาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ คุณภาพการใหบริการของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแลว จึงนําผลการวิจั ยไปนําเสนอตอ ผู เชี่ยวชาญทางการตลาด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 6 ทาน โดยผูวิจัยไดสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ เพ่ือขอขอเสนอแนะการจัดสวน
ประสมการตลาดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้  
 1)  หลักสูตรการสอน ตองออกแบบหลักสูตรใหมีความนาสนใจการจัดหลักสูตรการสอน ที่มี
ความทันสมัย โดดเดนมีเอกลักษณเฉพาะของสถาบัน สอดคลองกับทิศทางการเติบโตของ
อุตสาหกรรมในปจจุบัน และอนาคต มหาวิทยาลัยในตางจังหวัดตองกลับไปสูเรื่องเดิมที่ตนถนัด ตองมี
ความเปนเอกลักษณเฉพาะ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  
  2) คาใชจายในการเรียน เปนสิ่งที่มีความเชื่อมโยงกับสามส่ิงคือรายรับของสถาบัน การรับรู
ของผูเรียน และภาพลักษณของสถาบันซึ่งราคาคาใชจายในการเรียนนั้นจะมีเชื่อมโยงกับลักษณะทาง
กายภาพของสถาบันที่จัดไวดวย หากสถาบันเก็บคาใชจายในการเรียนสูง อุปกรณการเรียน อาคาร
สถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่สถาบันจัดไวตองดี มีคุณภาพ ผูเรียนจะรูสึกวาที่คาใชจายสูง
เพราะเขานําเงินไปพัฒนาการเรียนการสอน จัดอาคารสถานท่ี  หากเปรียบคาใชจายในการเรียน 
เปรียบไดกับราคาสินคาที่ขายในหางสรรพสินคา กับ ราคาสินคาที่จําหนายในตลาดนัด ถาคาใชจายใน
การเรียนสูงก็เหมือนซื้อของในหางที่มีราคาสูง แตมีความมั่นใจในคุณภาพ แตถาคาใชจายต่ําก็เหมือน
ซื้อของท่ีตลาดนัด สินคาราคาประหยัดแตอาจมีคุณภาพไมสูงนัก ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตอง
กําหนดราคาคาใชจายใหสอดคลองกับ ตําแหนงผลิตภัณฑของสถาบันดวย  
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 3) สถานที่ตั้งและชองทางในการใหความรู  สถานที่ตั้งตองจัดการคมนาคมที่สะดวกไวบริการ
นักศึกษาใหมีความสะดวกสบายในการเดินทาง อาจมีการจัดตั้งศูนยของสถาบันกระจายไปยังจุดตาง  ๆ 
นอกจากนี้ชองทางในการใหความรูนั้นอาจใชสื่อออนไลนเพ่ิมชองทางการใหความรูเปนชองทางเสริม
เทานั้น แตการเรียนโดยตรงกับอาจารยผูสอนในหองเรียนจะดีกวา เพราะปจจุบันหลักสูตรการเรียน
การสอนก็จะมีภาคปฏิบัติอยูดวยจะทําใหนักศึกษามีความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้ น  
สวนชองทางการใหความรูของสถาบันจะชวยสงเสริมใหสถาบันดูเปนมืออาชีพมากขึ้น มีความทันสมัย
ในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น และยังเปนการอํานวยความสะดวกใหกับผูเรียนเพิ่มมากข้ึนดวย   
 4) การสื่อสารทางการตลาด ไมมีโมเดลที่ตายตัวตองประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของแต
ละสถาบันเปนสําคัญ และสถาบันจําเปนตองใหความสําคัญกับการสื่อสารทางการตลาด เพ่ือใหเกิด
การตระหนักรู  ควรตองมีการเลือกใชสื่อที่หลากหลาย เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย ใชทั้งการโฆษณา
ผานสื่อตาง ๆ การจัดกิจรรมทางตรง และ การประชาสัมพันธ รวมถึงการจัดการสงเสริมงานขายดวย 
กิจกรรมการส่ือสารทางการตลาดของสถาบันอุดมศึกษาน้ันมีความหลากหลายมากข้ึน ทางสถาบัน
ตองเลือกใชใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย งบประมาณ นโยบายของสถาบัน ซึ่งกลยุทธหลักๆ         
ที่สถาบันอุดมศึกษานิยมใชกันในปจจุบัน คือ การจัดโครงการแนะแนวเพื่อการศึกษาใหกับกลุม
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดดี อีกทั้งยังทําใหเกิดความ
ใกลชิด เกิดความไววางใจ นอกจากน้ียังมีการจัดกิจกรรมการจัดติวพิเศษเพ่ือสอบเขามหาวิทยาลัย  
การจัดทําโครงการ Open house ใหนักเรียนเขาเยี่ยมชมสถาบัน การจัดคอรสพิเศษใหทดลองเรียน
ฟรี  การจัดอบรมใหความรูเรื่องในหลักสูตรสั้นๆ เพ่ือใหนักเรียนไดสัมผัสกับคณะท่ีตนเองสนใจ เชน 
จัดสอนโปรแกรมคอมพิวเตอร  การทําอาหาร การทําผม การออกแบบเส้ือผา การฝกตัดตอ
ภาพยนตร เปนตน นอกจากน้ีการจัดเขาไปสรางความสัมพันธ อันดีกับครูแนะแนวของทางโรงเรียน
มัธยมยังถือเปนอีกเคร่ืองมือหนึ่งที่มีความนาสนใจ  
 5) อาจารยผูสอน ตองคัดเลือกอาจารยผูสอนที่มีความรูความสามารถ มีบุคลิกภาพที่ดี โดย
ผูสอนตองมีลักษณะที่มีความเปนครู มีทักษะในการสื่อสาร ถายทอดความรู และตองเปนผูที่ มีความ
เชี่ยวชาญโดยตรงเฉพาะดานดวย  นอกจากนี้อาจารยตองมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง สม่ําเสมอ ตอง
จัดกระบวนการในการพัฒนาอาจารยอยางตอเนื่อง เชน การใหทุนการศึกษาตอ อบรม สัมมนา เปนตน  
 6) ลักษณะทางกายภาพของสถาบัน  การจัดลักษณะทางกายภาพของสถาบันมีความสําคัญ
มากสําหรับมหาวิทยาลัยเอกชน ตองมีอาคารที่ทันสมัย เพียงพอกับความตองการ อุปกรณการเรียน
การสอนที่มีความพรอมสําหรับการใชงานอยูในสภาพท่ีใชงานไดจริง ทันสมัย และเพียงพอตอความ
ตองการ เชน สอนคอมพิวเตอรกราฟฟคตองมีคอมพิวเตอร หนึ่งเครื่องตอคน มีโปรแกรมในเคร่ื อง
พรอมใชงานทุกเคร่ือง และตองเปนเวอรชั่นที่ทันสมัยดวย เปนตน  
 7) กระบวนการในการใหบริการ  กระบวนการในการใหบริการของมหาวิทยาลัยเอกชนน้ัน
แบงออกเปน 2 สวนคือ สวนที่ 1 กระบวนการในการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวเนื่องจากอาจารย
ผูสอน ซึ่งเปนเรื่องของกระบวนการในการสอนตองจัดใหสอดคลองกับหลักสูตรสวนที่ 2 กระบวนการ
ในการใหบริการของเจาหนาที่ในสถาบันในจุดตาง ๆ กระบวนการใหบริการของบุคลากรของ ทุกสวน
ของสถาบันมีความสําคัญเนื่องจากทุกสวนมีความเกี่ยวของกับ บุคลากรของสถาบันดังนั้นผูใหบริการ
ตองมี Service mind ตองทําใหทุกคนตระหนักในหนาที่ และเห็นวาตนเองเปนสวนหนึ่งของสถาบัน



                     

   วารสารวิจยัมหาวิทยาลัยเวสเทิรน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
                       Western University Research Journal of Humanities and Social Science

ปที่ 4 ฉบับที ่2 เดือน พฤษภาคม–สิงหาคม 2561 | Vol4,No.2 May-August 2018: ISSN 2465-3578

ษยศาสตรและสังคมศาสตร
umanities and Social Sciencee

ตองทําใหพนักงานท่ีใหบริการมีใจรักบริการ ตระหนักถึงหนาที่พรอมที่จะใหบริการ โดยสถาบันตองดู
และพนักงานในองคกรเปนอยางดี เชน การใหจัดสวัสดิการ การเพ่ิมเงินเดือน การเล่ือนตําแหนง เพ่ือ
จูงใจใหทํางานท่ีดีใหสถาบัน 
      การจัดสวนประสมการตลาดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผูเชี่ยวชาญใหขอเสนอแนะวา การ
สรางประสบการณที่ดีใหกับนักศึกษาเปนเรื่องที่สถาบันตองใหความสําคัญเปนอยางยิ่งเนื่องจาก 
นักศึกษาคือ ลูกคาหลักของสถาบัน ที่เปนผูรับประสบการณตรงจากสถาบัน หากลูกคาเหลานี้ไดรับ
ประสบการณที่ดี หรือไดรับบริการท่ีมีคุณภาพจากสถาบันลูกคากลุมนี้จะเกิดความประทับใจจะเกิด
การบอกตอใหกับคนที่รูจัก เพ่ือน ญาติ พ่ีนอง  สําหรับสถาบันการศึกษานั้น คุณภาพถือเปนหัวใจ
สําคัญของสถาบันการศึกษา ดังนั้นกลยุทธการตลาดที่สําคัญสําหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน คือ การ
บริหารประสบการณของผูเรียนใหผูเรียนประทับใจ และภาคภูมิใจในสถาบัน 
 
อภิปรายผล 
 1. การอภิปรายผลในสวนของตัวแปรสวนประสมทางการตลาด 
 จากผลการวิเคราะหขอมูลชี้ใหเห็นวา สวนประสมทางการตลาดท้ัง 7 คือ 1) หลักสูตรการ
สอน  2) คาใชจายในการเรียน 3) สถานที่ตั้งและชองทาง การใหความรู 4)อาจารยผูสอน 5) ลักษณะ
ทางกายภาพ 6) การสื่อสารทางการตลาด  7) กระบวนการ สวนประสมทางการตลาดของ
สถาบันอุดมศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของ Youl Ha (2011) และ Yoo, Donthu and Lee 
(2000) Kim and Hyun (2011)  และ Rong and Emine (2012) ที่วาตัวแปรสวนประสมทาง
การตลาดท่ีมีความสําคัญในอันดับแรกคือ กระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนจะตองออกแบบกระบวนการในการใหบริการใหดีในทุกฝายที่ใหบริการกับนักศึกษาท่ีดี  เชน 
ฝายทะเบียนใหบริการที่สะดวกรวดเร็ว ถูกตองแมนยํา  ฝายกิจการนักศึกษามีสโมสรนักศึกษาที่
เขมแข็ง และมีชมรมใหเลือกหลากหลายตามท่ีตองการ มีระบบอาจารยที่ปรึกษาดูแลนักศึกษาอยาง
ใกลชิด และมีเวลาใหคําปรึกษาตามท่ีตองการ ฝายการเงินออกหลักฐานไดอยางถูกตอง ชัดเจน และ 
รวดเร็ว หองสมุดมีระบบการยืมใหบริการ  ปด-เปด  กําหนดเวลาในการ  คืนหนังสือที่สะดวกรวดเร็ว-
อยางเหมาะสม  
 ผูเรียนจะเรียนรูจากประสบการณทาง  คุณภาพการใหบริการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
โดยประสบการณที่ผูเรียนไดรับนั้นเปนสิ่งที่สถาบันเปนผูสงม ตรงที่ไดรับอบประสบการณใหกับผูเรียน 
ซึ่งผูเรียนจะเกิดการรับรูและเรียนรูจากประสบการณทางตรง ณ จุดสัมผัสบริการ  )Touch of points) 
(Ryder ,2007) สวนประสมทางการตลาดทําหนาที่เปนตัวกระตุนใหเกิดการรับรูและเรียนรูผาน
ประสาทสัมผัสทั้ง   สอดคลองกับทฤษฎี 5Dual state theory ที่วามนุษยไดรับสิ่งกระตุนทางอารมณ
จาก ประสาทสัมผัสทั้ง ซึ่งไปเชื่อมโยงกับสมองและรางกายใหเกิด  ๆตามมา  แลวเกิดอารมณตาง  5
และไดเรียนรูสิ่ง  แลวเก็บไวเปนความทรงจํา พรอมท้ังเชื่อมโยงกับสถานการณปจจุบัน การตอบสนอง
ประสบกา  ที่ เกิดขึ้นที่ เรียกวารณที่ เก็บไวในความทรงจํา  และจะประเมินและตัดสินวาเปน
ประสบการณท่ีดีหรือไมดี )Shaw, 2007, p.28)  ประสบการณท่ีนักศึกษาไดรับนั้นจะเกิดการประเมิน
ถึงประสบการณที่ไดรับกับสิ่งคาดหวังไว หากสิ่งที่คาดหวังนอยกวาประสบการณที่ไดรับแสดงวา
บริการนั้นไมมีคุณภาพ หากประสบการท่ีไดรับสูงกวาสิ่งที่คาดหวังไวลูกคาจะเกิดความพึงพอใจ      
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ซึ่งเปนตัวบงชี้ใหเห็นวาบริการนั้นมีคุณภาพทําใหลูกคาไดรับประสบการที่ดี  อินทรแกว   สุพรรณี ), 
2549) จากผลการวิจัยชี้ใหเห็นวาการสรางประสบการณที่ดีใหนักศึกษาคือ  การสรางบริการใหตัวตน 
สัมผัสไดดวยการจัดลักษณะทางกายภาพ รองลงมาคือ การตอบสนองอยางรวดเร็วของผูใหบริการ 
เนื่องจากประสบการณที่ลูกคาไดรับมี ) รูปธรรม ประเภทคือ 2Physical)  คือสามารถตรวจสอบวัดได
เปนรูปธรรม เชน การแตงตัวเจาหนาที่ การตกแตงอาคารสถานท่ี บรรยากาศสวนอีกตัวคือ Emotion 
เชน ความใสใจ ไมตรีจิตร ชวยเหลือดูแล เห็นอกเห็นใจ อบอุนจริงใจ รูสึกปลอดภัย สดใส แปลกใหม 
ซึ่งประสบการณดานอารมณที่ผูเรียนไดรับมีพ้ืนฐานมาจากการสรางประสบการณที่เปนรูปธรรมจับ
ตองได เชน บรรยากาศท่ีเปนมิตรเกิดมาจากการพูดจาทักทาย  รอยย้ิมบนใบหนาพนักงานตอนรับ 
ถามสารทุกขสุกดิบ มีความรวดเร็วในการใหบริการเดชเกรียงไกร  ชูศักดิ์) , 2547) ดังนั้นผูบริหารของ
สถาบันตองสรางคุณภาพบริการของสถาบันดวยการออกแบบ  สรางขั้นตอนในการใหบริการใหมี
คุณภาพสมํ่าเสมอ และตรงใจตามความตองการของลูกคาที่ เรียกวา SERQUAL หรือ Service 
Quality เพ่ือลดชองวางในการบริการ ซึ่งมี    มิติคือ  5Reliability   คือ การทําใหลูกคาเกิดความ
ไววางใจในบริการดวยการรักษาสัญญา  รักษาคําพูด และทําในส่ิงที่ไดใหสัญญาไวกับผู เรียน  
Assurance คือการรับประกันวาผูเรียนจะไดรับบริการที่เปนมาตรฐานและปลอดภัยโดยอาจารย
ผูสอนเปนผูมีความรูความสามารถ สุภาพ และมีจริยธรรมในการบริการ Tangibles คือ สถาบัน
สามารถจดัการองคประกอบการบริการที่เหมาะสมไมวาจะเปนลักษณะรูปรางของอาคารส่ิงปลูกสราง  
สิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณเครื่องมือและพนักงาน สิ่งที่จับตองได จะตองทําใหผูเรียนรูสึก
สะดวกสบายกับการใชบริการ Empathy คือ บริการที่เอาใจใสลูกคา ดูแลลูกคา เขาใจปญหา ของ
ผูเรียน  เพราะผูเรียนแตละคนมีความตองการท่ีแตกตางกัน กลาวคือ การบริการจึงตองเปนบริการท่ี
สอดคลองกับความตองการของผูเรียนแตละคน Responsiveness คือ การบริการท่ีดีตองรวดเร็ว
ทันใจ การใหบริการจึงตองแขงขันกันในเรื่องความเร็วและเวลา ดังนั้นการที่ผูใหบริการในสวนของการ
สนับสนุนการสอนทุกฝายตองใหบริการอยางรวดเร็วจะทําใหเกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพและ
ผูเรียนเกิดความพึงพอใจ พงศสถาพร  สมวงศ ),  2546; วิทยา ดานธํารงกุล,  2545;ชัยสมพล ชาว
ประเสริฐ ,2548) โดยสรุปหากตองการใหบริการของสถาบันเปนสถาบันที่มีคุณภาพตองทําใหผูเรียน
ไดรับประสบการที่ดีดวยการสรางคุณภาพบริการใน   มิติขางตน 5ซึ่งเมื่อผูเรียนไดรับประสบการณที่ดี
แลวจากประสบการณตรง  )Direct  Experience) ที่ไดรับ ณ จุดสัมผัสกับการบริการ ความพึงพอใจ
จะเกิดขึ้นในใจของผูบริโภคไดก็ตอเมื่อไดรับประสบการณที่ดี สอดคลองกับ Biedenbach and 
Marell )  2010 (,  Xu and Chan )  2010ที่กลาวไววาสถาบันจึงตองสรางประสบการณให   (ผูเรียนเกิด
ความประทับใจ และสอดคลองกับชุลีรัตน  บรรณเกียรติกุล  )2544ผูรับบริการจะเกิด  ที่กลาววา (
) ความประทับใจเม่ือไดรับประสบการณตรงที่มีคุณภาพDirect  Experience) 
 ดังนั้นสรุปไดวา การจัดสวนประสมทางการตลาดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตั้งสรางความ
ประทับใจใหกับผูเรียนทั้งทางตรง และทางออม สิ่งสําคัญท่ีสุดของการสรางประสบการณที่ดี คือเนนท่ี 
การสรางสิ่งที่จับตองได และการตอบสนองอยางรวดเร็วของผูใหบริการ  
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 2.ขอเสนอแนะการจัดสวนประสมการตลาดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 จากผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ พบวา ผูเชี่ยวชาญท้ัง 6 ทาน มีความเห็นสอดคลองกับ 
Perreault  and Macarthy (2002)  วาสวนประสมทางการตลาดหรือสิ่งกระตุนทางการตลาดเปนตัว
แปรสําคัญที่สามารถควบคุมได และธุรกิจยังนําสวนประสมทางการตลาดมาสรางกลยุทธเพ่ือใหมี
ความสัมพันธสอดคลองกับลูกคากลุมเปาหมายได (Perreault  and Macarthy,2002) จาก
ผลการวิจัยผูเชี่ยวชาญมีความเห็นที่สอดคลองกันวา การจัดหลักสูตรการสอนเปนสิ่งสําคัญที่สุด ใน
การจัดสวนประสมทางการตลาดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งขัดแยงกับผลการวิจัยที่ทําการ
สํารวจปจจัยสวนประสมการตลาดในมุมมองของนักศึกษาวาตัวแปรท่ีมีอิทธิพลมากท่ี สุดคือ 
กระบวนการในการใหบริการ รองลงมาเปนลักษณะทางกายภาพของสถาบันตามความเห็นผูเชี่ยวชาญ
เห็นวา หลักสูตรการสอนเปนจุดเริ่มตนของการใหบริการซึ่งหลักสูตรท่ีออกแบบมาดี มีการจัดการ
เรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ มีการวัดประเมินผล จัดหลักสูตรท่ีครอบคลุมเนื้อหาวิชา 
มีหนวยกิตที่เหมาะสม และมีการปรับปรุงหลักสูตรท่ีตอเนื่องเปนประเด็นสําคัญในการจัดการเรียน
การสอนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในขณะที่ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวากระบวนการใหบริการ 
รองลงมาเปนลักษณะทางกายภาพ เปนประเด็นที่นาสนใจมากกวา ในขณะที่การจัดหลักสูตรการสอน
มีคาอิทธิพลนอยที่สุด ในบรรดา สวนประสมทางการตลาด ทั้ง 8 ตัว ผลการวิจัยนี้แสดงใหเห็นถึง
ปรากฏการณในการจัดทํากลยุทธสวนประสมทางการตลาดวา ใหเนนน้ําหนักความสําคัญท่ี 
กระบวนการในการใหบริการ และลักษณะทางกายภาพของสถาบัน ในทางกลับกัน หลักสูตรการ
สอน เปนส่ิงที่นักศึกษาใหความสําคัญนอยที่สุด ดังนั้นในงานวิจัยนี้สรุปขอคนพบไดวา หากตองการ
จัดทําสวนประสมการการตลาดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหมุงเนนที่ กระบวนการในการ
ใหบริการ คือ สถาบันตองเนนใหเจาหนาที่ที่ใหบริการมี Service Mind  พรอมที่จะใหบริการ
นักศึกษาในทุกจุดบริการ ตั้งแตกระบวนการของการจัดการ  การลงทะเบียน  การสอน  การเรียน   
สังคมและกิจกรรมกีฬา  วิธีการสอนและระบบ การประเมินเปนสิ่งทีนักศึกษาสนใจและสะทอนให
เห็นวาเปนสถาบันที่มีระบบ  การจัดการที่มีคุณภาพมากสอดคลองกับ  Flip (2012)   ลักษณะทางกายภาพ
ของสถาบัน  ลักษณะทางกายภาพสรางความประทับใจในคร้ังแรกที่เห็นได สอดคลองกับ Platis 
and Baban (2010) ที่กลาววา สถาบันการศึกษาจําเปนตองมีอาคารท่ีทันสมัย อุปกรณการเรียนการ
สอนที่มีความพรอมสําหรับการใชงานอยูในสภาพท่ีใชงานไดจริง เพียงพอตอความตองการ ชวยให
สถาบันสรางสิ่งที่สามารถสัมผัสไดที่สถาบันนําเสนอ และมีความสัมพันธกับการสรางสภาพแวดลอม  
อุปกรณเครื่องใช อุปกรณเทคนิค ตําราเรียน ซึ่งทั้งหมดเปนตัวที่ทําใหนักศึกษารับรูไดถึงความ
แตกตางระหวางสถาบันอื่น ใชเปนสิ่งสนับสนุน การสอน และกระบวนการเรียน  อันดับ 3 คือ สถาน
ที่ตั้งและชองทางในการใหความรู ตองจัดการคมนาคมที่สะดวกไวบริการนักศึกษาใหมีความ
สะดวกสบายในการเดินทาง อาจมีการจัดตั้งศูนยของสถาบันกระจายไปยังจุดตาง ๆ  นอกจากน้ี
ชองทางในการใหความรูนั้นอาจใชสื่อออนไลนเพ่ิมชองทางการใหความรูเปนชองทางเสริมเทานั้น 
สอดคลองกับ Kotler and Fox (1995) ที่กลาววาระบบการสงมอบการศึกษา เปนการออกแบบ
บริการ และทําใหเขาถึงบริการไดงายตลอดเวลาดวยชองทางในการเรียนการสอน (อางถึงใน Flip, 
2012) โดยรูปแบบการเรียนการสอนผาน  E-learning ซึ่งมีการพัฒนาใชกันในสถาบันอุดมศึกษา
นานาชาติ สามารถสรางสวนแบงตลาดไดมากข้ึนได  คาใชจายในการศึกษา  เชน คาใชจายอ่ืนๆ ที่
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ตองใชจายใน  การเรียนดวยตองกําหนดใหเหมาะสมตองกําหนดราคาใหเหมาะสม โดยนโยบายราคา
จะตองพิจารณากลุมเปาหมายกับผลกระทบกับภาพลักษณของสถาบัน  ดังนั้นหากนโยบายราคาสูง
ตองจัดอาคารเรียน อุปกรณการเรียน อุปกรณอํานวยความสะดวกใหเพียงพอพรอมใชงานจนทําให
ผูเรียนรูสึกวาคุมคากับคาใชจายที่เสียไป  ทําใหผูเรียนรูสึกวาคุมคากับคาใชจายที่เสียไป ซึ่งจะ
เชื่อมโยงกับลักษณะทางกายภาพดวย  การสงเสริมการตลาด สอดคลองกับ Flip ( 2012) ใหเนน
การประชาสัมพันธมากกวาการการโฆษณา  และใชสื่อสารท่ีเหมาะสมใหเขาถึงกลุมเปาหมาย  
อาจารยผูสอน ตองคัดเลือกอาจารยผูสอนที่มีความรูความสามารถ มีบุคลิกภาพที่ดี มีทักษะในการ
สื่อสาร ถายทอดความรู มีความเชี่ยวชาญโดยตรงเฉพาะดาน และตองมีกระบวนการในการพัฒนา
อาจารยอยางตอเนื่อง เชน การจัดการอบรม การศึกษาตอสอคลองกับ Flip (2012) ที่กลาววา ผูสอน
เปนผูใหบริการในกระบวนการสงมอบความรู ทักษะของอาจารยผูสอน และความเชี่ยวชาญ สงผลตอ
ความพึงพอใจของนักศึกษาในหลักสูตรการสอน การส่ือสารและการสนทนากับนักศึกษา ทักษะความ
เชี่ยวชาญ ความสามารถในการอธิบาย และเปนคุณภาพพ้ืนฐานท่ีดีของอาจารยผูสอนจึงเปนสิ่งสําคัญ
ยิ่งอันดับสุดทายคือ หลักสูตรการสอน สอดคลองกับ  (Rizvi and Khan,2010)  ที่กลาววาตอง
ออกแบบหลักสูตรใหมีความนาสนใจ มีสัมพันธกับความตองการของผูซื้อ เปนหลักและตองเปน
หลักสูตรที่มีคุณภาพ สามารถทําใหผูเรียนมีความรูความสามารถในการทํางานได จะสงผลใหสถาบันมี
ชื่อเสียงได  
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 เนื่องจากงานวิจัยนี้เปนงานวิจัยที่มีขอจํากัดเรื่อง เวลา ทําใหการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัย มุงศึกษา
เฉพาะกลุมเปาหมายที่เปนนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ซึ่งผลการวิจัยจะ
มองเห็นในมุมองของนักศึกษาเทานั้น ในการทําวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ เชน 
ผูปกครอง ผูประกอบการท่ีใชบัณฑิตและบุคคลท่ัวไป 
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คุณคาผลิตภัณฑ คุณคาการบริการ คุณคาบุคลากร และคุณคาภาพลักษณ ที่มีผลตอ
ความพึงพอใจในการเลือกซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 

Product Benefit Services Benefit Personal Benefit and Image Benefit 
Affecting on Satisfaction in Healthy Herbal Drinks 

 

สุทธิภัทร อัศววิชัยโรจน1  
 

บทคัดยอ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาอิทธิพลคุณคาผลิตภัณฑ คุณคาการบริการ คุณคา

บุคลากร และคุณคาภาพลักษณ ตอความพึงพอใจในการเลือกซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ  และ
ใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ วิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม   โดยไดทําการสํารวจกลุม
ตัวอยางจํานวน 400   คน  ในเขตกรุงเทพมหานคร ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน จากผล
การศึกษาพบวา คุณคาผลิตภัณฑ และคุณคาดานบุคลากร มีผลตอความพึงพอใจของผูบริโภคโดยรวม 
ในการเลือกซ้ือเคร่ืองดื่มสมุนไพรเพ่ือสุขภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 

คําสําคัญ : คุณคาผลิตภัณฑ คุณคาการบริการ คุณคาบุคลากร คุณคาภาพลักษณ 
 

Abstract 

The objective  for this research is to examine Product Benefit, Services Benefit, 
Personal Benefit and Image Benefit Affecting on Satisfaction in Healthy Herbal Drinks. 
The study employed multiple regression to analyse the data collected from 
questionnaire. The sampling group of this research consisted of Thai consumer who 
lives in Bangkok, 400  sets of questionnaires, with confidence level of 0.95, were being 
distributed to the sampling group by multistage random sampling method. The study 
indicated that Product Benefit and Personal Benefit had influenced on consumer 
satisfaction with statistical significance of 0.05. 
 

Keywords: Product Benefit, Services Benefit, Personal Benefit, Image Benefit 
 
บทนํา 

กระแสความนิยมในการบริโภคเคร่ืองดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพกําลังเปนที่นิยมเปนอยางมาก 
ในยุคปจจุบัน สงผลตอทัศนคติตอการรับรูสินคาของผูบริโภคที่หันมาสนใจในผลิตภัณฑเครื่องดื่ม 
สมุนไพรจากธรรมชาติ ทําใหธุรกิจเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพมีการเติบโตและมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง 
ทั้งนี้ มูลคาตลาดเคร่ืองด่ืมของไทยในป 2559 มีมูลคา 230,000 ลานบาท พบวา ตลาดเครื่องดื่ม
สมุนไพรคิดเปนรอยละ 4.7 (ศูนยวิจัยกสิกรไทย 2559) ซึ่งมีมูลคาหลายพันลานบาท และมีการเติบโต

                                                
1 อาจารยประจํา คณะบริหารธุรกจิและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด 
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ที่เพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากคุณประโยชนของสมุนไพรไทยท่ีเปนเอกลักษณ และมีคุณคาท่ี
แตกตางจากเครื่องดื่มในรูปแบบอ่ืนท่ีมุงเนนเพียงแครสชาติ และการดับกระหายเทานั้น แตเครื่องดื่ม
สมุนไพรธรรมชาติไดมุงเนน เรื่องคุณประโยชนและการรักษาดูแลสุขภาพควบคูกันไปดวย จึงเปนอีก
ทางเลือกหน่ึงสําหรับผูบริโภคท่ีหวงใยในสุขภาพ  

อยางไรก็ดี การเติบโตที่เพ่ิมมากขึ้นนํามาซึ่งคูแขงขันในอุตสาหกรรมท่ีมีการแขงขันกันอยาง
รุนแรง ทั้งผูประกอบการหนาใหมและผูประกอบการเดิม  ตางมุงเนนเขามาชวงชิง  สวนแบงทาง
การตลาดในธุรกิจดังกลาวเพ่ิมมากยิ่งขึ้น สงผลใหผูประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมดังกลาว 
จําเปนตองมีการพัฒนาทางดานคุณคาผลิตภัณฑ คุณคาการบริการ คุณคาบุคลากร และคุณคา
ภาพลักษณใหมีความแตกตางและโดดเดนจากคูแขงขัน เพ่ือที่จะดึงดูดกลุมลูกคาใหมและรักษาฐาน
ลูกคาเดิมในการซ้ือผลิตภัณฑ  

ดังนั้น บทความน้ีจึงทําการศึกษา คุณคาผลิตภัณฑ คุณคาการบริการ คุณคาบุคลากร และ
คุณคาภาพลักษณ ที่มีผลตอความพึงพอใจในการเลือกซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ ผลการศึกษา
ที่ไดเปนขอมูลสําคัญสําหรับประกอบการตัดสินใจเพ่ือการพัฒนาคุณคาผลิตภัณฑ คุณคาการบริการ 
คุณคาบุคลากร และคุณคาภาพลักษณ ใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคในการซ้ือผลิตภัณฑ 
และนํามาซึ่งประสิทธิภาพในการวางกลยุทธสําหรับพัฒนาสิ่งดึงดูดใจ เพ่ือใหผูบริโภคเกิดความพึง
พอใจสูงสุด นอกจากนี้ ยังเปนประโยชนตอการวางแผน  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใน
อุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคการวิจัย กลาวคือ 
1. เพ่ือศึกษาการรับรูของผูบริโภคดาน คุณคาผลิตภัณฑ คุณคาการบริการ คุณคาบุคลากร 

และคุณคาภาพลักษณ ตอเคร่ืองดื่มสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 
2. เพ่ือศึกษาอิทธิพล คุณคาผลิตภัณฑ คุณคาการบริการ คุณคาบุคลากร และคุณคา

ภาพลักษณ ตอความพึงพอใจในการเลือกซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 
 
กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

คุณคาการรับรูของผูบริโภคไดถูกนํามาศึกษาและวิจัยกันอยางกวางขวาง ทั้งในรูปของ
การศึกษาทางดานผลประโยชนทางดานจิตวิทยาท่ีลูกคาไดรับจากตลาด การรับรูทางดานคุณภาพของ
สินคาหรือบริการผานการกําหนดราคา รวมไปถึงผลรวมของอรรถประโยชน จากผลิตภัณฑหรือ
บริการใดบริการหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นจากความแตกตางจากของผลิตภัณฑหรือบริการน้ันๆ (Sweeney 
and Soutar, 2001; Wu, et al. 2014; Zeithaml, 1988) 

โดยนักวิชาการทางดานการบริหารจัดการธุรกิจและการตลาดไดทําการศึกษาและ มีการ
จําแนกความแตกตางของผลิตภัณฑออกมาท้ัง 4 ดานอันกอใหเกิดผลประโยชนผลิตภัณฑรวม ใน
สายตาของผูบริโภคอันไดแก คุณคาผลิตภัณฑ (Product Benefit) คุณคาบริการ (Services Benefit) 
คุณคาบุคลากร (Personal Benefit) และคุณคาภาพลักษณ (Image Benefit) โดยเรียกคุณคาเหลานี้
วาคุณคาผลิตภัณฑรวมในสายตาลูกคา และไดรับการยอมรับและถูกพัฒนาตอมาโดยนํามาใชอยาง
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กวางขวางในการเปนเครื่องมือวัดการรับรูคุณคาในมุมมองของผูบริโภค ซึ่งแนวคิดและทฤษฎีดังกลาว 
ถือไดวาเปนการสรางคุณคาใหกับองคกร โดยถือเปนการวางระบบและกระบวนการในการดําเนินงาน
และการบริหารเพื่อสรางคุณคาและสงมอบใหกับลูกคาใหเกิดข้ึนไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือเปนกลยุทธ
ในการสรางความสัมพันธอันยาวนานอันกอใหเกิดความพึงพอใจ และความจงรักภักดีในตัวสินคาหรือ
บริการตามมา  (Brady & Cronin, 2001; Lee, 2009; Park & Kim 2008;  Patterson & Spreng, 1997) 

นอกจากน้ี Rust, Lemon & Zeithaml (2004)  ไดทําการศึกษาคุณคาการรับรูของผูบริโภค 
พบวา ความคุมคาและความจงรักภักดีมีผลตอปริมาณการซ้ือสินคาของผูบริโภค สอดคลองกับ
งานวิจัย ของ Steenkamp & Geyskens (2006) ที่ไดศึกษาคุณคาที่ผูบริโภครับรูดานความคุมคา 
พบวา ปจจัย ทางดานความคุมคามีความสําคัญมากตอความต้ังใจซ้ือสินคาของผูบริโภค ผานมูลคา
ผลิตภัณฑ ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความตั้งใจในการบริโภคของลูกคาวามีความสัมพันธตอการรับรูและ
ความเชื่อใจในทิศทางบวกตอความพึงพอใจ  

 

ความพึงพอใจ (Satisfactions) 
 จากการศึกษาที่ผานมา ไดมีการศึกษาความพึงพอใจการเลือกซื้อสินคาและบริการผานการ
รับรูในหลายมิติ ทั้งทางดานการรับรูผลประโยชนที่ลูกคาไดรับกับสิ่งที่ลูกคาคาดหวัง  ความพึงพอใจ
ผานการรับบริการ ความพึงพอใจกับตราสินคา ทั้งนี้ จากงานวิจัยที่ผานมาพบวา ระดับความพึงพอใจ
ขึ้นอยูกับ ทัศนคติ ประสบการณในอดีตและการเรียนรูของผูบริโภค 

จากการศึกษาในงานวิจัยที่ผานมาท้ังทางดานวิชาการและทางดานธุรกิจ พบวา คุณคาที่ไดรับ
โดยพิจารณาจากเกณฑทั้ง 4 มิติและ ความพึงพอใจมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติและ
ถูกนํามาใชอยางกวางขวางในงานวิจัยทางสายสังคมศาสตรถึงการศึกษาการรับรู ผานความความพึง
พอใจของผูบริโภค 

ดังนั้นกรอบแนวความคิดในงานวิจัยนี้ไดเห็นความสําคัญของความพึงพอใจผานการเรียนรู   
ถึงพฤติกรรมของผูบริโภคในการรับรูคุณคา โดยผานเกณฑทั้ง 4 มิติ (Brady & Cronin, 2001; Lee, 
2009; Park & Kim 2008;  Patterson & Spreng, 1997) ไดแก คุณคาผลิตภัณฑ (Product 
Benefit) คุณคาบริการ (Services Benefit) คุณคาบุคลากร (Personal Benefit) และคุณคา
ภาพลักษณ (Image Benefit) โดยทําการศึกษาผลของการรับรูคุณคาที่ไดรับที่มีตอ ความพึงพอใจ ใน
การเลือกซื้อเคร่ืองดื่มสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ สําหรับเปนแนวทางใหผูประกอบการ ในการพัฒนากลยุทธ
ทางการตลาดใหสอดคลองกับความพึงพอใจของผูบริโภค 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 

     ตัวแปรอิสระ                 ตัวแปรตาม  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรในงานวิจัยนี้ คือผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ขนาดของกลุมตัวอยาง ตาม
แนวคิดของ  Yamane ยอมรับความคลาดเคล่ือนไมเกิน 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งจะได
จํานวนตัวอยางทั้งส้ิน 400 ตัวอยาง การเลือกกลุมตัวอยางในงานวิจัยดังกลาว ไดใชวิธีการ สุม
ตัวอยางแบบหลายขั้นตอน โดยขั้นตอนแรก เลือกกลุมตัวอยางจากเขตในกรุงเทพมหานคร ในการเก็บ
ขอมูล 10 เขตจากท้ังหมด 50 เขต โดยการสํารวจกลุมเปาหมาย ดวยการจับฉลากและใช
แบบสอบถาม 40 ชุดในแตละเขต ขั้นตอนตอมา กลุมเปาหมายถูกคัดเลือกในการแจกแบบสอบถาม
ใหผูที่เคยดื่มเคร่ืองดื่มสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ เพ่ือใหไดผลลัพธที่ถูกตอง  
 
เคร่ืองมือวิจัย 

แบบสอบถามไดถูกพัฒนาตามวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดในการวิจัย  โดยใชคําถาม
ปลายเปดในการวัดคาตัวแปร ใชมาตรวัดลิเคิรท 5 ระดับ (Rating Scale 1 = นอยที่สุด และ 5 = 
มากที่สุด) เกี่ยวกับ  คุณคาผลิตภัณฑ (Product Benefit) คุณคาบริการ (Services Benefit) คุณคา
บุคลากร (Personal Benefit)  และคุณคาภาพลักษณ (Image Benefit) และสวนที่เกี่ยวกับความพึง
พอใจโดยรวม   

  
การตรวจสอบความตรงและความเท่ียง  
 ผูวิจัยสงแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานเพ่ือตรวจสอบความตรงของเน้ือหา และ
ไดทําการปรับปรุงเนื้อหาตามท่ีผูเชี่ยวชาญใหคําแนะนํา และทําการแจกแบบสอบถามจํานวน 50 ชุด 
ในการทดสอบความเท่ียงตรงงานวิจัยดังกลาวใชคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาช โดยการ
ตรวจสอบพบวา ตัวแปรเรื่องการรับรูคุณคาที่ไดรับตอการใชบริการรานอาหารน้ันมีคา สัมประสิทธิ์
อัลฟาของครอนบาช ระหวาง 0.80-0.91 ซึ่งเปนคาที่สูงมาก แสดงถึงเครื่องมือมีคาความ เที่ยง
เพียงพอตอการวิจัย (Hair et al., 1998) 

คุณคาผลิตภัณฑ 

คุณคาบริการ 

คุณคาบุคลากร 

คุณคาภาพลักษณ 

 
 

ความพึงพอใจในการเลือกซ้ือ 
เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 
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ตารางท่ี 1: คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค  

ปจจัย คาสัมประสิทธิ์แอลฟา 
ของครอนบาค 

ระดับความเช่ือมั่น 

กลุมทดลอง (n=50) 
1. คุณคาผลิตภัณฑ (Product Benefit) 0.901 สูงมาก 
2. คุณคาบริการ (Services Benefit) 0.923 สูงมาก 
3. คุณคาบุคลากร (Personal Benefit)   0.825 สูงมาก 
4. คุณคาภาพลักษณ (Image Benefit) 0.869 สูงมาก 

 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของแตละตัวแปรดวยคาเฉลี่ย พบวา กลุมตัวอยางเห็นดวยท้ัง 4 ปจจัย  
โดยใหความสําคัญ คุณคาผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  0.636 ความสําคัญ

คุณคาบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.855  ความสําคัญดานคุณคาบุคลากร    
มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.95 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.081 ความสําคัญดานคุณคาภาพลักษณ มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.73 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.889 โดยเกณฑดาน คุณคาผลิตภัณฑเปนสิ่งที่ผูบริโภค           
ใหความสําคัญมากท่ีสุด รองลงมาไดแก คุณคาภาพลักษณ และ คุณคาบริการตามลําดับ  

 
ตารางท่ี 2: ระดับความคิดเห็นของการรับรูที่มีตอการบริการรานอาหาร 

ตัวแปร คาเฉลี่ย 
 (Mean)  

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation ) 

คุณคาผลิตภัณฑ 
คุณคาบริการ 
คุณคาบุคลากร 
คุณคาภาพลักษณ  

4.01 
3.64 
2.95 
3.73 

 

0.636 
0.855 
1.081 
0.889 

 
การวิเคราะหคาอิทธิพลของการ คุณคาผลิตภัณฑ คุณคาการบริการ คุณคาบุคลากร และคุณคา 

ภาพลักษณที่ไดรับที่มีผลตอความพึงพอใจในการเลือกซ้ือเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 
  
 การวิเคราะหสวนน้ีจะใหตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ การรับรู ในมุมมอง
ของลูกคา โดยพิจารณาจากมิติ 4 รูปแบบ ไดแก  เกี่ยวกับ  คุณคาผลิตภัณฑ (Product Benefit) คุณ
คาบริการ (Services Benefit) คุณคาบุคลากร (Personal Benefit)  และ คุณคาภาพลักษณ (Image 
Benefit) สวนตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือความพึงพอใจในการเลือกซื้อเครื่องดื่ม
สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ  
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 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุปจจัยการรับรูคุณคาที่ไดรับที่มีผลตอความพึงพอใจ พบวา 
การรับรูคุณคาของ เครื่องดื่มสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ มีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับความพึงพอใจ ในการ
เลือกซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คา Variance 
Inflation Factor (VIF) มีคาไมเกิน 10 สวนคา Tolerance ไมนอยกวา 0.20 สามารถสรุปไดวา     
ไมเกิดตัวแปรในลักษณะ Multicollinearity จึงคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุ คาน้ําหนัก
ความสําคัญของตัวพยากรณ ในรูปคะแนนมาตรฐานและคะแนนดิบดังแสดงในตารางที ่3 
 
ตารางท่ี 3: ผลการวิเคราะหดวยสมการถดถอยพหุ คาน้ําหนักความสําคัญของการพยากรณปจจัย 
ดานการรับรูคุณคา ที่ไดรับที่มีผลตอความพึงพอใจโดยรวมจากการ เลือกซ้ือเคร่ืองดื่มสมุนไพรเพ่ือ
สุขภาพ 
 

ตัวแปร  b Std. Error  Beta คา t Sig Tolerance VIF 

คาคงท่ี .412 .364  1.130 .000*   
1. คุณคาผลิตภัณฑ 

 
.619 .098 .326 6.316 .000* .775 1.291 

2. คุณคาบริการ 
 

.081 .087 .057 .927 .354 .541 1.849 

3. คุณคาบุคลากร 
 

.163 .060 .146 2.709 .007* .710 1.409 

4. คุณคา
ภาพลักษณ 

.018 .077 .013 .229 .819 .637 1.570 

R= .432, R Square= .430, F= 22.624, sig = .000 
 
 การวิเคราะหผลการวิจัยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุโดยพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์ 
การถดถอยของตัวแปรอิสระ คาที่แสดงอิทธิพลของตัวแปรอิสระทั้งหมดท่ีมีตอตัวแปรตามที่ระดับนัย 
สําคัญ  0.05 จากผลการวิเคราะหการถดถอยพบวา การรับรูทางดานคุณคาผลิตภัณฑมีผลตอ ความ
พึงพอใจโดยรวมอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 (t=6.316) และ คุณคาบุคลากรมีผลตอความพึงพอใจ 
โดยรวมอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 (t=2.709) โดยการรับรูคุณคาดานอาหาร (B = .326) มีผลตอความ
พึงพอใจโดยรวมสูงกวา การรับรูดานราคา (B = .146) คา F จากผลท่ีปรากฏในตารางแสดงถึง
ผลกระทบของตัวแปรตนที่มีตอตัวแปรตามเทากับ 22.624 ในขณะที่คา p เทากับ 0.000  แสดงให
เห็นวาระดับความพึงพอใจโดยรวมกับ การรับรูคุณคาทั้ง 4 ดานของผูบริโภคมีความสัมพันธเชิง
เสนตรงกันอยางนอย 1 ดาน นอกจากนี้ การรับรูคุณคา ของเคร่ืองดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพของ
ผูบริโภคสามารถพยากรณความพึงพอใจโดยรวมได รอยละ 43 ดังปรากฏในตาราง สวนที่เหลือเปน
อิทธิพลจากปจจัยอื่นที่ไมไดนํามาศึกษา 
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สรุปและอภิปรายผล 
 จากขอมูลในงานวิจัยพบวา ผูบริโภคมีระดับความคิดเห็นของการรับรูคุณคา ทั้ง 4 มิติใน
ระดับท่ีหลากหลายตอ คุณคาผลิตภัณฑ คุณคาบริการ คุณคาบุคลากร และ คุณคาภาพลักษณ โดยให
ความสําคัญดาน คุณคาผลิตภัณฑสูงที่สุด ทั้งนี้ เนื่องจาก ผูบริ โภคใหความสําคัญทางดาน
คุณประโยชนในตัวผลิตภัณฑทั้งทางดาน รสชาติ และคุณคาทางสมุนไพรในการรักษาและชวยบํารุง
สุขภาพใหรางกาย  

นอกจากน้ี ผลลัพธแสดงใหเห็นวา คุณคาผลิตภัณฑ คุณคาบุคลากร มีอิทธิผลในทิศทางบวก
ตอความพึงพอใจในเครื่องด่ืมสมุนไพรเพ่ือสุขภาพของผูบริโภค โดยปจจัยดานคุณคาผลิตภัณฑเปน
เกณฑที่ผูบริโภคใชในการตัดสินใจท้ังนี้ เนื่องจากรสชาติและคุณประโยขนของเครื่องดื่มสมุนไพรเปน
สิ่งที่ผูบริโภครับรูและสังเกตไดงายที่สุดและเปนรูปธรรม (Tangible)  จึงทําใหเปนเกณฑในการ
ตัดสินใจหลักในการเลือกซื้อสินคาดังกลาว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Danziger & Sloman 
(2015) วาคุณคาผลิตภัณฑเปนส่ิงสําคัญ โดยเนนในเรื่อง คุณประโยชน ความนาดึงดูดเปนสิ่งสําคัญใน
การประเมินความพึงพอใจของลูกคาในตัวสินคาหรือบริการ นอกจากน้ีคุณคาบุคลากร ผูบริโภคให
ความสําคัญทางดานพนักงาน ซึ่งสะทอนถึงการใหขอมูลตอผลิตภัณฑที่พนักงานมีความชํานาญการ  
อีกทั้งยังสนับสนุนงานวิจัยของ Chen et. Al (2017)  วาผูบริโภคใหความสําคัญตอคุณคาของ
บุคลากรในการแนะนําสินคาหรือใหบริการ ซึ่งสงผลในทิศทางบวกตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ  
 
ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย คือ ผูประกอบการเคร่ืองดื่มสมุนไพรเพ่ือสุขภาพควรพัฒนากลยุทธ
ทางการตลาดใหมีความเหมาะสมกับความตองการของผูบริโภค และควรจะทําใหผูบริโภครับรูถึงคุณ
คาที่ดีของผลิตภัณฑ เนื่องจากจะสงผลกระทบตอความพึงพอใจในการตัดสินใจซ้ือสินคาดังกลาว  
โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานคุณคาผลิตภัณฑที่ควรคํานึงถึงคุณประโยชนตอสุขภาพและรสชาติใหมี
ความเหมาะสม อีกทั้งสามารถสะทอนใหเห็นถึงความคุมคากับเงินที่จาย ที่จะสงผลใหผูบริโภคเกิด
ความพึงพอใจ เพ่ือกอใหเกิดการกลับมาใชบริการซ้ํา 

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป อาจจะศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เชน การสัมภาษณ
ผูบริโภคในเชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือใหไดขอมูลที่มีความชัดเจน และสามารถอธิบายถึง
เหตุผล ของการรับรูของผูบริโภคที่มีตอความพึงพอใจในมิติเชิงลึก และผลกระทบที่อาจเกี่ยวเนื่องกับ
ความพึงพอใจในดานอ่ืน เชน การกลับมาใชบริการซ้ํา หรือ การบอกตอใหผูอื่นทราบ 
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Paradigm Shift in Public Administration 
 

Anongwichaya  Saributra  

 

Abstract 
   The concept of New Public Management (NPM) is the main principle which 
focuses on reducing the size of the organization is streamlined for fast and efficient 
quality management, Organizations to adapt quickly to changes. Development of 
modern service by using technology, management focuses on achievement and work 
for the benefit of the service is the goal, Create and develop mechanisms personnel 
management standards, An atmosphere of work involved, Oriented administration 
that is transparent, responsibility And accountability. During 1998-2000, in response to 
the Asian Financial Crisis, the Thai cabinet approved the management reform plan 
proposed by the Office of Civil Service Commission (OCSC) to transform public 
administration in Thailand employing a results-based model. The changes that occur 
in public administration today influenced by the NPM concept. Government agencies 
Changes must be made in many ways, roles, organizational form, management 
system, budget system, human resources management system, culture, and 
regulations to be modern. And in line with the intense, dynamic and highly dynamic 
environmental context. This article aims to provide an insight into the NPM principles 
and the reform of the Thai bureaucratic system in accordance with NPM principles. 
 

Keywords:  Paradigm Shift, Public Administration 
 

Introduction 
   A new paradigm for public management, called “New Public Management” 
(hereafter NPM), has emerged since the 1980s. The term NPM came into use at the 
beginning of the 1990s to describe public sector reforms in the UK and New Zealand, 
as a conceptual device invented for the purposes of structuring discussion of changes 
in the organization and management of government. The principles of NPM are in 
general characterized by an emphasis on output controls, the disaggregation of 
traditional bureaucratic organizations and the decentralizationof management 
authority, the introduction of market and quasimarket mechanisms, and customer-
oriented services (Hood, 1991: 4-5; OECD, 1995: 8, 15). 
   In the UK, for example, increased pressures forced the government to cope 
with economic problems, including high rates of unemployment and inflation, and 
with longstanding criticism of the quality and efficiency of public services.Prime 
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Minister Thatcher, who had a clear idea of what she wanted to do, was deeply 
committed to promoting change in government. The NPM movement gained in 
popularity and in the early 1990s NPM was adopted by the Clinton Administration in 
the United States, which, despite the buoyant state of its economy, had experienced 
problems in the civil service similar to those seen in the UK. Under the slogan of 
“reinventing government” (Osborne and Gaebler, 1992), the adoption of NPM took 
shape in Vice President Al Gore’s 1993 “National Performance Review.” In the light of 
problems such as accumulated debt (at least until the mid1990s in the case of many 
OECD countries) and drastic external environmental change characterized by the 
OECD (1995: 21) as “deregulation and internationalization,” the role of the public 
sector was being severely questioned and pressure for management change in the 
public sector was strengthening. The OECD, the World Bank, and the International 
Monetary Fund (IMF) have been keen advocates of NPM reforms around the world, 
and NPM has been expanding to more countries. 
   During 1998-2000, in response to the Asian Financial Crisis, the Thai cabinet 
approved the management reform plan proposed by the Office of Civil Service 
Commission (OCSC) to transform public administration in Thailand employing a 
results-based model. 
    The government also claimed that the model was in line with the concepts of 
the New Public Management. The government introduced and started implementing a master 
plan, which focuses on five areas: roles and functions, budget, personnel, law and 
culture (OCSC, 2001b).  
   In 2001, Thaksin Shinnawatra was elected Prime Minister. His government has 
not only followed the public sector reform agenda from the former government, but 
has given added emphasis to the implementation of the NPM approach in the public 
sector. The government moreover has brought into use information technology and 
encouraged citizens to participate in government activities. 
 
Principles of NPM 
   NPM is an umbrella term (Metcalfe, 1998: 1) which encompasses a wide range 
of meanings, including organization and management design, the application of new 
institutional economics to public management, and a pattern of policy choices 
(Barzelay, 2002: 15). There has been debate over the precise nature of NPM 
(Dunleavy and Hood, 1994: 9; Hood, 1995b: 94), but the guiding principles of NPM 
have basically been agreed among scholars. According to Hood (1991: 4-5; 1995b: 
96), they can be summarized in the following seven doctrines: 
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   (1) An emphasis on hands-on professional management skills for active, 
visible, discretionary control of organizations (freedom to manage);  
  (2) explicit standards and measures of performance through clarification of 
goals, targets, and indicators of success; (3) a shift from the use of input controls and 
bureaucratic procedures to rules relying on output controls measured by quantitative 
performance indicators;  
   (4) a shift from unified management systems to disaggregation or 
decentralization of units in the public sector;  
  (5) an introduction of greater competition in the public sector so as to lower 
costs and achievement of higher standards through term contracts, etc.; (6) a stress 
on private-sector-style management practices, such as the use of shortterm labor 
contracts, the development of corporate plans, performance agreements, and 
mission statements;  
   (7) A stress on cost-cutting, efficiency, parsimony in resource use, and “doing 
more with less.” (Emphases as in original by Hood, 1991: 4-5) 
  Examining the NPM principles with regard to management, the first principle 
refers to “hands on management” and the “freedom to manage,” suggesting that 
visible top managers should control public organizations more actively by wielding 
discretionary power (Hood, 1991: 4). The emphasis is moved away from policy skills 
and personnel management rules towards active management, and away from 
relatively anonymous bureaucrats to visible managers at the top of public sector 
organizations (Hood, 1995b: 96-97). Clear assignment of responsibility is required from 
the point of view of accountability, rather than diffusion of power (Hood, 1991: 4; 
1995b: 96). 
   In addition, NPM applies proven private sector management tools to the 
public sector, with flexibility regarding the hiring of staff and their compensation, as 
described in the sixth principle. Just like top executives in private sector 
organizations, top executives in the public sector must possess professional 
management skills and are, ideally, given the freedom to exercise flexibility in 
organizational management and in the hiring and compensation of staff. 
   As a counterpart to the discretion and flexibility allowed, the output-
orientation described in the third principle requires organizations and staff to work to 
performance targets; this breaks up traditional input controls and rule-governed 
process-orientation. Resource allocation and rewards are linked to measured 
performance (Hood, 1991: 4), in order that transparency and accountability may be 
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strengthened. Performance evaluation of programs or policies, as discussed later, is 
one public sector reform that is based on this principle. 
   Before NPM, outputs had of course been crucial for citizens as public service 
receivers, and also for governments in their capacity as the providers who were 
required to generate the optimal effects from their policies. However, inputs and 
processes had been stressed much more than outputs, because of the difficulty of 
measuring public service outputs objectively and because of the necessity for 
democratic control of the processes whereby public money is utilized. The change 
to output-orientation based on NPM implies an abolition or lessening of traditional 
strict input controls and process-orientation; on the other hand, accountability for 
outputs is strengthened through the requirement for clear statements of goals, 
targets and indicators of success, and performance measurement based on pre-
determined standards/indicators of achievement—“management by objective”—as 
described in Hood’s second principle. Although James Wilson (1989: 25-26) defined 
traditional bureaucracy as having overarching goals, NPM requires the precise 
definition of goals, targets, and indicators of performance measurement. 
   Hood’s fourth principle of disaggregation/decentralization breaks up 
traditional monolithic bureaucratic units into separately managed corporatized flat 
units (Hood, 1991: 5; Hood, 1995b: 95; Pollitt, 1995: 134). Agencification, which 
separates the policy implementation function from the policy-making function, is one 
public sector reform that is based on the NPM principle of disaggregation/ 
decentralization, as discussed later. The purposes of decentralization are the creation 
of manageable units and the delegation of authority, enabling quick and flexible 
decision making which reflects citizens’ demands. Peters and Waterman (1982: xvi) 
insisted that excellence came from “small, competitive bands of pragmatic 
bureaucracy-beaters”—units that share an intensity about what they do based on 
love of their product and a desire to serve the customer. In addition, decentralization 
is effective in terms of responding to citizen’s demands and preferences, which may 
vary within a country from region to region. Decentralization, described as “separating 
the function of providing public services from that of purchasing them” (Pollitt, 1995: 
134), is further characterized as separating functions into “quasi-contractual or quasi-
market forms” (Dunleavy and Hood, 1994: 9).The quasicontractual form represents a 
tool for defining the relationship between the purchaser of services (policy-maker) 
and the provider of them(policy implementation organization), while the quasi 
market form denotes the modified market in which only a single provider of public 
services exists. 
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  Introducing greater competition, Hood’s fifth principle, refers to increased 
competition in the provision of services, both between public sector organizations 
and between public sector organizations and the private sector (Hood, 1995b: 97; 
Kaboolian, 1998: 190). Traditionally organized and managed public services tend to 
be monopolies and are indefinitely assigned to particular service providers. NPM, 
however, aims to introduce a more competitive style into the public sector and to 
establish “internal markets” (Walsh, 1995: 26-27, 138-139), as well as to loosen the 
inefficient monopoly franchise through the use of multiple competing providers and 
term contracts which set out the performance required of service providers. This 
concept of competition can also be applied to human resource management, such 
as the hiring of staff on term contracts. Introducing competition can help achieve 
parsimony in resource use, as mentioned in the last principle on Hood’s list, and also 
improve the quality of public services, which is essential from the point of view of 
responsiveness to the citizen’s demands. As Dunleavy and Hood (1994: 9) 
demonstrate, opening up competition to multiple providers allows citizens (as 
customers or users) more scope to “exit” from one provider to another, just as in a 
commercial market, rather than forcing them to rely on “voice” options as a means 
of expressing how public service provision affects them. 
   Although it is not clearly indicated in Hood’s list (1991: 4-5; 1995b: 96) 
(although it is premised), NPM definitely encompasses the principle of customer-
orientation, or what Pollitt (1995: 134) calls “customer responsiveness.” Traditional 
public administration regards citizens as service receivers who are unilaterally given 
limited choices by government, whereas NPM regards citizens as customers who have 
multiple choices, similar to the alternatives available in any market. The NPM 
principle of customer-orientation involves an increasing emphasis on improving the 
quality of services, setting standards for quality, and responding to customers’ 
priorities. 
   In summary, new public management (NPM) is a management technique and 
practice that is derived from the private sector, is increasingly seen as a global 
phenomenon. NPM reforms shift the emphasis from traditional public administration 
to public management. Key elements include various forms of decentralizing 
management within public services (e.g., the creation of autonomous agencies and 
devolution of budgets and financial control), increasing use of markets and 
competition in the provision of public services (e.g., contracting out and other 
market-type mechanisms), and increasing emphasis on performance, outputs and 
customer orientation. 
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Thai Government Policy on NPM Reform Initiatives   
   1. Results Based Management (RBM)   
   In the past, governmental management practices emphasised inputs, and 
resources for implementation such as officials’ salaries and expenditures. Moreover, 
the government paid much attention to procedures rather than results in each 
project and its normal operations. In 1998, the Public Sector Management Reform 
Plan was introduced in line with the NPM approach. This brought about a change of 
governmental management practices to a focus on fulfilment of goals rather than 
the careful observation of procedures (Lane, 1993). There was a shift in focus of 
management systems and management effort from inputs and processes to outputs 
and outcome. Moreover, there was accompanying movement towards more 
measurement of performance, manifesting itself in the appearance of batteries of 
performance indicators and standards (Pollitt, 2001). In NPM, performance 
management and evaluation are seen to help public officials and analysts assess 
achievements against key targets and to create results-based accountability 
mechanisms (Ospina, Grau and Zaltsman, 2004). In pursuing its commitment to the 
NPM paradigm, the Thai public sector introduced a Results Based Management (RBM) 
approach.   
   The United Nations (2004) defines RBM as a management strategy which 
ensures that processes, outputs and services of each project contribute to the 
achievement of clearly stated and expected accomplishments or objectives. It is 
focused on achieving results and improving performance, integrating lessons learned 
into management decisions and monitoring of and reporting on performance. This 
can be seen as a continuing endorsement of RBM by UNDP which in four years earlier 
(UNDP, 2000) had contended that a RMB approach is oriented to improving 
management effectiveness and accountability by defining realistic expected results, 
monitoring progress toward the achievement of those expected results, integrating 
lesson learned into management decision and reporting on performance.    
Results Based Management or Results-Oriented Management introduced into the 
Thai public sector claimed to be focused on the responsibility of the government 
towards its citizens.  
   The approach requires the government to clarify its budgetary expenditure 
and provide some guidelines on efficient use of that budget. RBM encourages the 
government to establish clear missions and objectives for each project, as well as 
establishing Key Performance Indicators (KPIs) to measure their achievement. As a 
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part of RBM, performance management was introduced into the Thai public sector 
(OCSC, 2006b) and is regarded as a particularly important part of the managerial 
reform programme as Hughes (2003: 157) notes that agencies in many parts of 
government are now expected to develop performance indicators, that is, some way 
of measuring the progress the organisation has made towards achieving declared 
objectives.   
   In the Thai application of this, the OPDC (2006b) contended that all the KPIs 
for the government should demonstrate five characteristics. They should be specific, 
measurable, attainable, realistic, and timely.   
   For example, the Results Based Management (RBM) application of small 
schools under Ratchaburi Primary Educational Service Area office, the results showed 
that 1) The critical success factors of Results Based Management of small schools as 
a whole and as individual were at a high level, ranking with arithmetic mean from the 
highest to the lowest were; strategic planning, the administration and human 
resources development, participation, management Information system for 
monitoring the performance, the climate of learning in organization, build up the 
motivation, supporting of the external connection, organizing, and leadership. 2) The 
school effectiveness as a whole and as individual were at a high level, ranking with 
arithmetic mean from the highest to the lowest were; frequent monitoring of student 
progress, positive home-school relations, high time on task, a safe and orderly 
environment, a climate of high expectations, a clear school mission, and instructional 
leadership. 3) The critical success factors of Results Based Management in the 
climate of Learning in organization, the administration and human resources 
development, organizing, and strategic planning affecting the effectiveness of small 
schools was significantly at the .01 level. 
   2. Performance Agreements   
   A performance agreement is considered as a major component of 
performance measurement, and aims at fostering a clear ‘line of sight’ between the 
performance of individual government officials and the achievement of 
organisational goals (GAO cited in O’Donnell and Turner, 2005: 618). The US General 
Accounting Office (GAO) contends that:      
Performance agreements offer a range of advantages for public sector agencies that 
include reinforcing a focus on delivering results as part of day-to-day activities, 
promoting cooperation across the organisation and facilitating continuous 
improvements in program delivery (GAO cited in O’Donnell and Turner, 2005: 618).   
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   Performance agreements can be considered as a useful tool to bring about a 
results and evaluation-oriented thinking and management in the public sector 
because it encourages all parties involved to specify performance goals. Performance 
agreements generally commence with the most senior management level, and are 
cascaded down through various levels of public servants. These agreements help to 
ensure that public servants’ performance targets are aligned with the objectives of 
their organisations (O’Donnell and Turner, 2005).    
   In relation to Thai public sector reform, the government has introduced a 
performance agreement system within all government agencies. The government 
claimed that the performance agreement is a mechanism to enforce administrative 
liability for each agency in terms of its decisions and actions. Top executives are 
forced to take full responsibility and work as professionals. This should increase the 
effectiveness, efficiency, quality of service, and transparency (OPDC, 2005b).    
   At the first stage of developing performance agreements, every ministry is 
expected to create its own evaluation form and KPIs in order to evaluate its 
performance. After that, each ministry is expected to forward the evaluation form as 
well as performance indicators to the OPDC for approval. The evaluation form and 
performance indicators of each ministry must be certified by the cabinet. The Prime 
Minister and the responsible minister sign the agreement. The Minister signs another 
agreement with the Permanent Secretary of the ministry relating to the latter’s goals. 
After that, other agreements will be signed by the Deputy Permanent Secretary, and 
Director Generals of each organisation within the ministry. When the agreements 
have been signed by those key persons, the performance of the remaining public 
servants is evaluated and monitored in every level of the ministry. Each performance 
agreement consists of two pages which describe names and information of key 
persons, the period of the agreement (normally one year), and details of the 
agreement.   Every performance agreement uses the same standard form for all 
personnel in the ministry (Ministry of Culture, 2005b).   
   In order to evaluate its performance, each organization in a ministry is 
expected to provide a quarterly self-assessment report (SAR) to the OPDC which acts 
as the representative of the government for evaluating the performance of ministries 
and their component organizations. However, such to the discretion of internal 
evaluation of each ministry is insufficient. Thus, this task has to be outsourced to 
third party companies (OPDC, 2005b).   
    Study examples, the procedure and consequences of the performance of a 
public relations management tool: A case study in the Thai Ministry of Justice. The 
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data analysis revealed that the implementation of the performance agreement (PA) 
was successful in terms of documents but it did not reflect achievement in the goals 
of line agencies because: 1) the developed indicators in the PA did not correspond 
to the organization's goals, which was the result of the centralization of authority to 
determine the assessment framework of the central agency and the lack of 
participation from line agencies; 2) the PA framework is “one size fit all”; and 3) the 
tools of PA were not used in accordance with the principles, leading to a decrease in 
the cooperation in the agency, unfair allocation of incentives, as well as forgery of 
documents and setting the goals too low in order to guarantee achievement. 
   3. Utilizing Information and Communications Technology to Increase the 
Efficiency of the Public Sector   
   By the late 1990s, rapid changes in technology started to affect governmental 
organizations. E-Government is becoming the preferred tool to provide seamless 
government service for customers and other government agencies. It is becoming the 
next wave of technology applications in the public sector as e-Business or e-
Commerce in the private sector is maturing. In relation to the Thai public sector, 
Prime Minister Thaksin remarked that:   
    I would like to see this government as a so called e-Government, a 
government that utilizes electronic systems, utilize the internet mostly in order for 
rendering services to citizens more quickly and efficiently and which will lead to the 
amendment of some laws and regulations (Quoted from "PM Thaksin meets the 
folks" on-air FM 92.5, Dated June 16, 2001).   
   The public sector reform policy has promoted the use of high-tech tools in 
government agencies. The government has incorporated improved information 
technology into its operations, to provide better services to the public, improve 
service functions within each ministry, incorporate the service functions between 
ministries, train its employees and introduce new tools to support government goals. 
Many government agencies have introduced remote access services to their 
customers, for example, websites, business registration services, electronic data 
interchange in customs services, and income tax return filing services (OPDC, 2005a).    
   In 2000, ASEAN countries endorsed the e-ASEAN initiatives to promote the 
potential of information technology in order to strengthen their competitiveness in 
the world economy. E-Government is one of the five key areas1 that ASEAN countries 
have committed to implement. On 3 July 2000, the cabinet considered the issue of 
e-ASEAN initiatives, and determined that Thailand should focus on the first e-ASEAN 
initiative to develop e-Thailand in order to facilitate the rapid development of IT 
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infrastructure. The e-Government is an important element which the government 
believes will lead to promotion of good governance and at the same time will create 
transparency throughout the whole process of public services delivery. E-
Government is also a part of the RBM approach since it helps to improve and 
enhance efficiency and effectiveness of public services (Ivergard, Hunt, and Rodsutti, 
2003).   
   In 2001, the Thai government established various committees to align their  
e-Government practices with the ASEAN (1999) agreement which led to the e-ASEAN 
initiative. The main objectives of the project are higher quality service to the public, 
more efficiency and good governance in public sector management, and better 
coordination among governmental services. Thai ministries have now set up websites 
for public services. Inefficient administrative processes (red tape) have been reduced 
by e-Delivery of some services for individual citizens such as personal tax payments, 
and bill payments for utilities. There are also services that assist the business sector 
such as on-line search and company name registration, patent search, and e-
Procurement. The public can also complain, comment or give feedback to ministries 
through on-line polls and web boards.  All ministry websites are also designed for 
internal used by civil servants. They can avail themselves of various functions such as 
web mail, social web boards, complaint web boards or access to ministries’ intranet 
(Tubtimhin, 2002).    
   In relation to the e-Government in Thailand, the Chairman of the E-Government committee, 
Suvit Khunketti contended that:  I think everyone has heard about the word e-government 
which actually is not a new word but a re-definition of the word for a clearer picture. 
In Thailand we have done a lot of things towards e-government for quite sometime, 
for instance, computer training for middle level officers, specifying minimum 
requirements of IT equipments for government agencies, conducting an IT Master 
Plan of ministries, departments and provinces, even with the ongoing initiative of 
conducting courses for IT vision of the future among the executives in the public 
sector etc., which are all leading to e-government development in Thailand as a       
1Five areas of e-ASEAN initiative are 1) the establishment of information infrastructure 
2) the growth of e-commerce 3) the establishment of a free-trade area for products, 
services, and investments 4) the development of e-society and 5) the establishment 
of e-Government.  
   whole (Quoted from Opening Speech for the 2nd training course "IT Vision for 
top level executives" Civil Service Commission Training Centre, Nothaburi, Dated 27 
August  2001).   
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   The OPDC plays important roles in promoting, supporting, and coordinating 
implementation of e-Government initiatives consistent with government policy. The 
OPDC has studied ways of establishing the overall framework of e-Government 
system development in accordance with the State Administration Act (Volume 5) of 
2002 and the Royal Decree on Good Governance of 2003. The OPDC also 
coordinated and supported government agencies during their implementation of 
both information technology and communications technology systems. These are 
intended to develop human resources, and to improve work processes for better 
quality services to the public and information sharing among organizations (OPDC, 
2005a).    
 For example, studying the situation and the problem of e-Government 
development in Thailand. The results revealed that the current situations of the 
development of electronic government in Thailand would be: 1) policy and direction 
for development of e-Government; 2) the importance of elements for development 
of e-Government; 3) the development of e-Government services relating to the 
national development strategies; 4) the development level of e-Government 
services; 5) transparency; 6) the study of need assessment of citizens; 7) citizen 
participation in e-Government; and 8) the evaluation of e-Government development. 
The results also showed that the problems that need to be urgent improved would 
be: 1) policy and direction for development of e-Government; 2) leadership; 3) 
infrastructure for information and communications technology; 4) financial support 
from the government; 5) integration and exchange of information among government 
agencies; 6) laws and regulations; 7) government officers; and 8) the use of electronic 
government services. 
   4. Mini-Modern Public Management Program (E-Learning)   
   The cabinet on 30 September 2003 approved the principles and descriptions 
of guidelines and incentive schemes to promote good governance (GG) and RBM. The 
OPDC then implemented a public relations program to disseminated criteria and 
guidelines for GG and RBM for every government agency. Furthermore, the OPDC 
established the MiniModern Public Management program through the electronic 
medium as a learning tool for individuals who are interested in self-development. 
Training skills and self-e-Learning have been provided via a self-study program for the 
development of public servants. The participants on the program can access new 
information such as lessons which potentially could increase the efficiency of their 
work practices and thus increase and improve their outputs. The project comprises 
ten subjects in practical management. The contents for each subject have been 
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developed by experienced and well-known lecturers. Officials and interested persons 
can register for this program on line at (http://www.mmpm4u.com (OCSC, 2005a)).   
   The OPDC designed the content of the program in accordance with the public 
sector reform by emphasizing the creation of materials for understanding the new 
public sector management reforms, administrative practices to increase work 
efficiency, and current public policy. The program consisted of ten modules which 
included an introduction to modern public management, public policy, strategic 
management and performance management, organizational structure and behavior, 
human capital management, process redesign and information technology, 
accounting and financial management, public law, intergovernmental relations, and 
current issues in Thai public policy management (OPDC, 2004). In addition, the OPDC 
has designed a website with the following features:  Learners and instructors can get 
in touch at all times via email, web board and instant message (chat) for two hours a 
week. - Instructors will assign exercises.  - The program is free of charge. The OPDC 
officially announced the project to the public on 30 July 2004. Interested persons 
(both public and private) could apply for the online courses at (http://www.Mmmp 
4u.com from 1 August 2003).    
   It was estimated that each module would take approximately one month to 
complete, and there was no formal assessment for the program. However, for 
participants who want to take their study further, the OPDC has invited academic 
institutions such as the Continuing Education Centre of Chulalongkorn University, the 
National Institute of Development Administration, and Thammasat University, to 
design a continuing education curriculum for graduates of the Mini-MPA. A certificate 
is given to a continuing education learner for participating in the program:   

- Interested persons should submit their education records verified by the 
MiniMPA program to apply for continuing study with an institute that has 
collaborated with the OPDC. The curriculum content is designed by the institute as a 
training course or a short course consistent with the Mini-NPM, as specified by the OPDC.  

- Interested persons need to take classes at the institute as required in the 
curriculum, and pass the evaluation criteria.  

- After passing the required assessment, the learner will receive a certificate 
from that institute.   
 For example, the Office of the Public Education Commission has organized    
e-learning system mini MPM program since 2004 by the Office of the Commission to 
improve the curriculum and content. Electronic media both academic and 
organizational development knowledge. And the media in the form of audio and 
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video are constantly updated. The service is available in the form of wireless 
multimedia (M-learning), which can be learned through mobile phones and tablets. 
Currently, there are nearly 40,000 students from the public and private sectors. The 
Office of the Public Education has provided 24-hour teaching and learning services, as 
well as a variety of communication services. Hotline E-mail and telephone. Students 
can use these channels to exchange their academic and examinations. Ask technical 
questions as well. 
   5. Open Government and Public Participation   
   The Thai public service has been typically centralized, rule-driven and distant 
from the population it is supposed to serve. However, one strand of NPM looks to 
the participation of citizens as a way to guarantee or improve the delivery and 
quality of government services. For example, Manning (2001: 302) contends that:  
Broad NPM programs could draw on public concern about the standards to be 
expected from the government in general — including, but not restricted to, concern 
about quality of local public services such as health or education. One of the ideas 
that powered NPM was not just that the consumer could be motivated to complain 
about a local service — they could also feel that it was worthwhile getting heated 
about a national service. In relation to the Thai public sector, Sections 58, 59, 60, 76 
and 79 of the 1997 Thai Constitution and Section 3/1 of the State Administration Act 
of 2002 (Volume 5) which comprise the Royal Decree on Good Governance (2003) 
place emphasis on transparency and accountability, and increased opportunities for 
the public to engage in policy formulation, to participate in the affairs of government, 
as well as to monitor its performance at all levels.  An open government is new to 
Thai society, which is mainly used to centralized management and policy 
implementation exclusively conducted by state officials (OPDC, 2005a). To promote 
public participation, it was necessary that the government empower citizens to 
provide their feedback and consultation.    
  For example, Digital Government Development Agency (Public Organi 
zation): DGA has launched a new application service center. All in the Government 
Application Center: GAC on July 15, 2014. GAC is an application service center of the 
government, with more than 100 apps from every departmental service to help 
facilitate search. And serve more people through the Smart Device, such as 
smartphones and tablets. IMPORTANT: All apps within the GAC are official apps 
provided by the government, respectful the information is useful to the public. In 
summary, the NPM concept, especially in the OECD countries, such as the United 
Kingdom, the United States, Australia, New Zealand, has focused on improving the 
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state management system. So reform the bureaucracy. It is a mission of the 
government of the country. Including Thailand develop a bureaucracy as a modern 
bureaucracy.Management system focused on achievement, standardized measurement,use 
marketing mechanisms, opportunity to compete for the private sector in investment, 
transparency, and services that respond to the needs of the people. For example,     
1) Results Based Management (RBM) 2) Performance Agreements 3) Utilizing 
Information and Communications Technology to Increase the Efficiency of the Public 
Sector 4) Mini-Modern Public Management Program (E-Learning) 5) Open Government 
and Public Participation and others 
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การจัดการความรูในองคกรของเรือนจํากลางนครพนม 
MANAGEMENT NAKHON PHANOM CENTRAL PRISON 

อทิตยา พงคชยุดา 1 ศิวัช  ศรีโภคางกุล2 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ 1. ศึกษาการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการความรู 2. ศึกษาปญหาและ

อุปสรรคในการดําเนินการจัดการความรู และ3. ศึกษาขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการจัดการความรูใน
องคกรของเรือนจํากลางจังหวัดนครพนม ผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก โดยเลือกผูใหขอมูลสําคัญแบบเจาะจง      
แลวจําแนกออกเปน 2 กลุม คือ 1. ผูบังคับบัญชา หรือขาราชการฝายบริหาร จํานวน 11 คน และ2. กลุมขาราชการ 
และพนักงานผูปฏิบัติงานในสวนของสํานักงาน จํานวน 14 คน รวมทั้ง 2 กลุม 25 คน และใชวิธีการศึกษาเอกสาร
เพ่ิมเติม ทั้งน้ี เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล ประกอบดวย แนวคําถามแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง และเคร่ืองมือ
สําหรับบันทึกขอมูลภาคสนาม ผลการศึกษา พบวา การขับเคล่ือนนโยบายการจัดการความรูในองคการของเรือนจํา
กลางนครพนมในปจจุบันจําแนกไดอีก 4 ดาน 1 กลุมมาตรการ คือ 1) ดานผูตองขัง 2) ดานญาติผูตองขัง 3) ดาน
เจาหนาที่เรือนจํา และการปฏิบัติตอผูตองขัง 4) ดานสถานที่ และ5) มาตรการการตรวจคน ในสวนปญหาและ
แนวทางในการแกไขปญหาน้ัน ประกอบไปดวย 14 ประการ และขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการจัดการ
ความรูตามหลักวิชากระบวนการจัดการความรู 7 ประการ คือ 1) การบงชี้ความรู 2) การสรางและแสวงหาความรู 
3) การจัดความรูใหเปนระบบ 4) การประมวลและกล่ันกรองความรู 5) การเขาถึงความรู กระบวนการเขาถึงความรู
6) การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู และ7) การเรียนรู

คําสําคัญ : การจัดการความรู หรือ KM, การขับเคล่ือนนโยบายการจัดการความรู, ปญหาและอุปสรรคของการ 
    จัดการความรู, ขอเสนอแนะและแนวทาง 

Abstract 
The purposes of this research were as follows: 1) to study the knowledge management policy 
readiness 2) to explore the problems and obstacles of knowledge management actuation. 3) to 
determine the proposal of knowledge management development of Nakhon Phanom Central 
Prison. The researchers collected data by in-depth interview and find out the additional 
documents. The participants were 25, divided into two groups: commander or administrative 
section and office staffs. The instruments used in the study were semi-structured interview and 
fieldwork data collection. The findings revealed that there was 4 parts and 1 section to stimulate 
knowledge management policy of Nakhon Phanom Central Prison: 1) The prisoners 2) Prisoner's 
relatives 3) Prison officers 4) Facility and 5) Examination There were 14 problems and corrective 
ways, 7 suggestions of academic knowledge management: 1) Knowledge Identification 
2) Knowledge Creation and Acquisition 3) Knowledge Organization 4) knowledge Codification and
Refinement 5) Knowledge Access 6) Knowledge Sharing 7) Learning 

Keywords: Knowledge Management or KM, Knowledge Management Policy Readiness, Problems 
and obstacles of knowledge management, Suggestions and process 

1 นักศึกษาปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถิ่น) วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน 
2 ผูชวยศาสตราจารย กลุมวิจัยการบริหารกิจการทองถิ่น วิทยาลยัการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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บทนํา 
สังคมโลกในยุคปจจุบันเขาสูการเปนสังคมสารสนเทศ (Information Society) หรือ สังคมแหงการ
เรียนรู (knowledge Society) ซึ่งไมวาจะเปนขอมูลขาวสารสื่อความรูตาง ๆ นั้นเปนทรัพยากรท่ีมี
คุณคาท่ีสามารถนํามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานภายในองคกรได ความรูนั้นสามารถ
เปลี่ยนแปลง พัฒนา และสามารถสรางขึ้นใหมไดตลอดเวลา (นัทธี จิตสวาง, 2555) เพราะองคกรตาง 
ๆ สามารถใชความรูนั่นมาเปนทุนในการพัฒนา และอาจสรางผลผลิตที่ทําใหเกิดคุณคา และประโยชน
แกองคกรตอไปได การพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูเปนสิ่งสําคัญสําหรับการสรางความสามารถในการ
แขงขันอยางยั่งยืนไมใชการมองเพียงแคเรื่องความอยูรอดขององคกรเทานั้น แตองคกรตางตอง
คํานึงถึงการแขงขันกันดวยความรู นวัตกรรม และภูมิปญญากับองคกรอื่นดวยเชานกัน 
 ทั้งนี้การจัดการความรู คือ เคร่ืองมือ เทคนิค กลยุทธการรวบรวมความรูที่มีอยางกระจัด
กระจายจากท้ังในตัวบุคคล เอกสาร และสื่อสารสนเทศตาง ๆ นั้นมาจัดระบบใหสามารถเขาถึงความรู
นั้นไดงาย พัฒนาใหเกิดผูรู และยังสามารถนําไปความรูนั้นไปใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานใหมากขึ้นดวย 
 การพัฒนาองคกรสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูนี้ จําเปนตองมีการบริหารจัดการความรูซึ่ง
ถือเปนทรัพยากรที่มีคุณคาในองคกรอยางเปนระบบเพื่อสงเสริมใหบุคลากรเรียนรูไดจริง และมีความ
ตอเนื่อง อยางไรก็ตาม การบริหารจัดการความรูมีความซับซอนมากเพราะเปนกระบวนการที่ตอง
ดําเนินการตอภายหลังจากท่ีบุคลากรมีความรูความชํานาญแลวองคกรจะตองหาเทคนิคการจัดเก็บ
ความรูเฉพาะไวกับองคกรอยางมีระบบเพ่ือที่จะนําออกมาประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับ
ประเทศไทยนั้นเปนเรื่องทาทายสําหรับผูบริหารที่จะหาวิธีการในการดึงความรู และการกระตุนให
บุคลากรถายทอดความรูออกมาจากตัวบุคคลใหเพื่อนรวมงาน อุปสรรคท่ีมักพบอยูเสมอของการ
บริหารจัดการความรู คือ พฤติกรรม การหวงความรูและวัฒนธรรม การไมยอมรับในตัวบุคคล   เปน
ตน ซึ่งการถายทอดความรูบางประเภทน้ันการฝกอบรมอาจจะไมใชวิธีที่ดีที่สุด หากองคกรสามารถหา
แนวทางในการแกไขจุดออนไดการบริหารจัดการความรูสูองคกรแหงการเรียนรูนาจะประสบ
ความสําเร็จไดไมยาก (ดนัย เทียนพุฒ, 2550) 
 ในสวนของภาคราชการนั้น ไดมีการวางกรอบแนวทางการบริหารราชการแผนดินไวอยาง
ชัดเจน ซึ่งรวมถึงการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 เปนเรื่องของการกําหนดขอบเขต แบบแผนวิธีปฏิบัติ โดยเฉพาะมาตรา 11 
ไดกําหนดเปนหลักการวาสวนราชการตองมีหนาที่ในการพัฒนาความรูเพื่อใหมีลักษณะเปนองคการ
แหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ พรอมทั้ง สรางการมีสวนรวมในหมูราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยน
ความรูซึ่งกันและกัน โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อ
นํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ รวมท้ัง 
ตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการใน
สังกัดใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรูรวมกัน (ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, 2549) 
ตอมาในป 2549 สํานักงาน ก.พ.ร. จึงจัดจางสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ ใหจัดวางระบบในเรื่องของ
การจัดการความรู  
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จากท่ีไดกลาวมาในขางตน การบริหารองคกรในภาคราชการก็ไดมีการใหความสําคัญในการ
พัฒนาความรูในองคกรมุงสูการเกิดองคกรแหงการเรียนรูอยางตอเนื่อง โดยสามารถประมวลผลและ
จัดระบบความรูที่มีประสิทธิภาพในการนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว
และเหมาะสมทันตอสถานการณ (สํานักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ, 2548)  

กรมราชทัณฑที่เปนหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งเปนองคกรที่ทําหนาที่ควบคุม
ผูตองขัง และแกไข ฟนฟู บําบัดพฤตินิสัยของผูตองขังอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีวิสัยทัศนที่มุงจะคืน
คนดี สูสังคม ทั้งสองหนวยงานดังกลาวไดใหความสําคัญกับการจัดการความรูในองคกรเปนอยางมาก 
มีการจัดทําฐานขอมูล คูมือ ความรูและขอมูลสารสนเทศตาง ๆ เผยแพรทางเว็บไซตซึ่งถือวางายตอ
การเขาถึงและเปนประโยชนตอการสืบคนขอมูลความรูที่ตองการเปนอยางมาก (กระทรวงยุติธรรม, 
2556) 
 อยางไรก็ตาม เรือนจํากลางจังหวัดนครพนมเปนองคการท่ีมีหนาที่ควบคุมผูตองขังมีกําหนด
โทษ ไมเกิน 20 ป ทั้งชายและหญิง โดยมีวิสัยทัศน คือ ระบบควบคุมดี มีการศึกษา พัฒนาพฤตินิสัย 
เพื่อคืนคนดีสูสังคม และมีการจัดการระบบขอมูลที่ถูกตอง เหมาะสม ไดมาตรฐานและมีพันธกิจของ
องคกรดังนี้ คือ 1. ควบคุมผูตองขังอยางมืออาชีพ 2. แกไขฟนฟูพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังใหเปน
พลเมืองท่ีดี สามารถอยูรมกับสังคมภายนอกไดอยางปกติสุขภายหลังพนโทษ 3. บริหารจัดการขอมูล
ใหไดมาตรฐานตามระบบมาตรฐานภาครัฐ (P.S.O1101 = ระบบขอมูล)  

เรือนจํากลางนครพนมเปนองคกรหน่ึงของภาครัฐที่ตั้งอยูภายในทองถิ่น มีหนาที่บริการ
สาธารณะทั้งดานการบริการแกประชาชนผูเขารับบริการ ผูตองขัง และการบริการดานการศึกษาการ
เรียนรูแกทั้งผูตองขังเพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพในดานการงานอาชีพ เพื่อเปนประโยชนแกตัว
ผูตองขังในการประกอบอาชีพเมื่อพนโทษสูการคืนคนดี กลับคืนสูสังคม บุคลากรเพื่อเปนบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพในการใหบริการแกสาธารณะคือ ผูตองขังและประชาชนที่เขารับบริการ ฉะนั้น บุคลากร
ที่ปฏิบัติหนาที่จึงจําเปนที่ตองมีการใสใจในดานการพัฒนาการเรียนรูของตนเอง เพื่อนํามาประยุกตใช
ในการปฏิบัติงานออกมาไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติ งาน เพื่อให
ประชาชนไดรับการบริการท่ีดี มีคุณภาพ และในอีกดานหนึ่งการพัฒนาความรูในการปฏิบัติงานยัง
เปนปจจัยหนึ่งในตัวช้ีวัดท่ีจะเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือตําแหนงในหนาที่การงานอีกดวย และในดานของ
ผูที่สนใจดานการเรียนรูของเรือนจํากลางนครพนม จะเกิดประโยชนในการเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวก 
รวดเร็วจากการจัดการระบบความรูที่ดี ในแงขององคกรจะเกิดประโยชนในการแกปญหาการขาด
แคลนทักษะมากขึ้น เนื่องจากขาดความพรอมดานการเตรียมพรอม ซึ่งการท่ีในองคกรมักเกิดความ
ผิดพลาดซ้ํา ๆ ซึ่งการจัดการความรูในองคกรจะเปนการสงเสริมใหบุคลากรเกิดการเรียนรูที่เพิ่มขึ้น
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู เกื้อหนุนทางดานความรูแกกัน การคนหาขอมูลไดโดยงายจากทั้ง
ผูเชี่ยวชาญ เอกสารตาง ๆ และการมีฐานขอมูล คลังความรู ที่ทันสมัย พรอมใชและสามารถเขาถึงได
โดยสะดวก 

ในการสํารวจขอมูลในเบ้ืองตนผูวิจัยพบวา เรื่องการจัดการความรูในองคกรของภาครัฐไดมี
การใหความสําคัญ และมีนโยบายการจัดการความรูในองคกรของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการนํามาปฏิบัติในองคกร ซึ่งในหนวยงานภาครัฐจะตองนํามาเปนแนวทาง
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ในการนําไปปฏิบัติ แตในดานของการนํามาปฏิบัติจริงมีกิจกรรมการจัดการความรูในองคกรที่ยังไม
ชัดเจนเทาใดนัก  

ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความตองการศึกษาโดยการนําหลักการเรื่องการจัดการความรูในองคกรมาใช
ในการศึกษาวิจัยเพื่อใหทราบการขับเคลื่อนตามแนวนโยบายการจัดการความรูในองคกรของเรือนจํา
กลางนครพนม เพื่อศึกษาปรากฏการณวาปจจุบันมีการจัดการความรูในองคกรเปนเชนไร 
สถานการณปญหาและอุปสรรคในการจัดการความรูในองคกร เพื่อนําสิ่งที่จะศึกษามาเปนแนวทาง
และขอเสนอในการพัฒนาการจัดการความรูในองคกร ซึ่งหากสามารถนําการจัดการความรูในองคกร
ดังกลาวมาจัดเปนระบบเปนรูปธรรมและเหมาะสมแลว ยอมสามารถที่จะนํามาเปนแนวทางในพัฒนา
องคการตอไป และสงผลในทางปฏิบัติงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและนําไปสูการ
บรรลุผลสัมฤทธ์ิสูงสุดตามเปาหมายหลักขององคกรตอไป รวมถึงประชาชนก็ไดรับประโยชนจากการ
ไดรับบริการอยางเต็มประสิทธิภาพจากเรือนจํากลางนครพนมดวยเชนกัน 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ผูวิจัยไดทําการศึกษาการจัดการความรูในองคกรของเรือนจํากลางนครพนม โดยจะศึกษา

แนวคิดการบริหารองคกร แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และแนวคิดการจัดการความรูในองคกร 
เพื่อนํามาเปนแนวทางในศึกษาดําเนินงานการขับเคล่ือนนโยบายการจัดการความรูในปจจุบัน ศึกษา
ถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการจัดการความรูของเรือนจํากลางนครพนม และนําผลจาก
การศึกษาขางตนมาวิเคราะห เพื่อสังเคราะหเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาการจัดการความรูใน
องคกรของเรือนจํากลางนครพนมตอไป 
 
ผลการวิจัย/สรุปผลการวิจัย 
 เรือนจํากลางจังหวัดนครพนม ตั้งอยู เลขที่ 300 หมู 3 บานกุดขาวปุน ถนนชยางกูร ตําบล
ขามเฒา อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม บนเน้ือที่ 1,229 ไร 3 งาน 95 ตารางวา มีเน้ือที่ภายใน
เรือนจํา จํานวน 39 ไร 1งาน 45 ตารางวา ทิศเหนือ ติดกับบานหนองเซา ทิศใต ติดกับสถานีทดลอง
พืชสวนจังหวัดนครพนม ทิศตะวันออก ติดกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม และทิศ
ตะวันตก ติดกับบานนาหลวง โดยแบงพ้ืนที่ภายในออกเปนแดน 8 แดนดวยกัน คือ แดนวัยหนุม แดน
แรกรับ แดนความม่ันคงสูง แดนหญิง แดนสถานพยาบาล แดนการศึกษา แดนเกษตร และแดนสูท
กรรม ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหจําแนกผลการวิจัยออกเปน 3 สวนดวยกัน 
ดังนี้ 
 1. การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการความรูในองคการของเรือนจํากลางนครพนมใน
ปจจุบัน เปนการศึกษาถึงวิธีการดําเนินการเก่ียวกับการจัดการความรูของเรือนจํากลางจังหวัด
นครพนม ซึ่งจําแนกไดอีก 4 ดาน 1 กลุมมาตรการ คือ  
  1) ดานผูตองขัง พบวา การจัดการความรูในเร่ืองที่เกี่ยวกับผูตองขังน้ันมีการ
ดําเนินการตาง ๆ อาทิ การจัดทําโครงการจัดทําที่นอนมาตรฐานสําหรับผูตองขังงานควบคุมแดนวัย
หนุม งานควบคุมแดน 2 งานควบคุมแดน 3 และงานควบคุมแดนหญิง ตลอดจน สิทธิในกระบวนการ
ขอพบตัวหรือของทนายผูตองขัง ก็มีขั้นตอนตาง ๆ คือ -ยื่นคํารองกับเจาหนาที่หองทนายความ     
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(ตองนําหลักฐานการเปนทนายความพรอมบัตรประจําตัว แสดงตอเจาหนาที่ทุกครั้ง) - หอง
ทนายความเปดเวลา 08.00 – 16.00 น. เวนวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ หามนําญาติเขา
พบผูตองขังในหองทนายความ แตอยางไรก็ตาม การบริหารจัดการความรู ในดานนี้ยังเปนการ
ดําเนินการที่มุงเนนภาคปฏิบัติและไมมีการบัณทึกองคความรูที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 

 2) ดานญาติผูตองขัง มีการจัดการความรูที่ เปนระบบ เปนหมวดหมูมากขึ้น 
เนื่องจากเปนสวนที่ตองใหบริการแกผูมาติดตอราชการ หรือญาติผูตองขังที่มาเย่ียมผูตองขัง โดยมีขั้น
ขั้นตอนการเยี่ยมผูตองขังตามรายละเอียดโดยสรุป คือ - กรอกรายละเอียดตาง ๆ ใหครบถวนลงใน
แบบฟอรมใบเยี่ยมญาติ - รอฟงรายชื่อและเขาเยี่ยม - เจาหนาที่หองเย่ียมจะตรวจคนญาติกอนเขา
เยี่ยมตามระเบียบ - เมื่อเย่ียมเสร็จแลว ใหไปรับใบฝากเงิน และฝากส่ิงของกับเจาหนาที่ เพื่อนําไปซื้อ
สิ่งของจากรานสงเคราะหของเรือนจําฯ และใหฝากเงินที่ชองฝากเงิน แลวนําสิ่งของฝากท่ีชองฝากสง
ของ โดยมีกําหนดวันและเวลาเยี่ยม คือ - วันจันทร – ศุกร เวนวันเสาร - อาทิตย และวันหยุดนักขัต
ฤกษ - ผูตองขังออกรับการเยี่ยมญาติไดคนละ 1 คร้ัง/วัน คร้ังละประมาณ 20 นาที และเวลาเย่ียม - 
ผูตองขังชาย ภาคเชาเวลา 09.00 - 11.30 น. ภาคบายเวลา 12.30 - 15.00 น. - ผูตองขังหญิง เวลา 
11.30 - 12.30 น. ซึ่งขั้นตอนตาง ๆ เหลานี้จะถูกติดประกาศไวอยางชัดเจน และถูกบัณทึกไวเพื่อการ
สืบคนไดตลอดเวลา 
  3) ดานเจาหนาที่เรือนจํา และการปฏิบัติตอผูตองขัง ประกอบไปดวยฝายตาง ๆ คือ 
3.1) ฝายควบคุมและรักษาการณ มีหนาที่ดานการความคุมและรักษาความสงบเรียบรอยทั้งถายใน
และภายนอกเรือนจํา โดยดําเนินการภายใตมาตรการตาง ๆ คือ การควบคุมผูตองขัง มาตรการรับตัว
ผูตองขังเขาใหม มาตรการควบคุมผูตองขังไปกลับศาล มาตรการควบคุมผูตองขังรายสําคัญ และการ
ซักซอมแผนปองกันและระงับเหตุรายภายในเรือนจํา เปนตน 3.2) ฝายบริหารท่ัวไป มีหนาที่เกี่ยวกับ
งานท่ัวไปของเรือนจํา เชน งานธุรการ งานการเจาหนาที่ การเงินงบประมาณ งานพัสดุ แผนงาน/
โครงการ และมาตรการอ่ืน ๆ 3.3) ฝายฝกวิชาชีพ เปนการดําเนินการดานการใหความรู อาชีพสุจริต
และการดํารงชีวิตในสังคม ผานโครงการตาง ๆ อาทิ โครงการฝกวิชาชีพดานเกษตรกรรมการปลูก
พืชผักสวนครัว โครงการฝกวิชาชีพดานชางไม, ชางปูน โครงการฝกวิชาชีพผูตองขัง บริการเสริมสวย 
โครงการฝกวิชาชีพผูตองขังดานบริการซักรีด โครงการรับจางแรงงานผูตองขังถักแหอวน โครงการ
รับจางแรงงานผูตองขังสกรีนผา โครงการรับจางแรงงานผูตองขังประกอบดอกไมประดิษฐ โครงการ
ฝกวิชาชีพผูตองขังทอผา โครงการฝกวิชาชีพผูตองขังดานเกษตรกรรมการปลูกยางพารา และ
โครงการฝกวิชาชีพดานเกษตรกรรมการเลี้ยงสัตว เปนตน 3.4) ฝายทัณฑปฏิบัติ มีหนาที่เกี่ยวกับงาน
ทะเบียนประวัติผูตองขัง จําแนกลักษณะผูตองขัง อาทิ งานรับตัวผูตองขังเขาใหม ปลอยตัวผูตองขัง 
ยายผูตองขังไปเรือนจําและทัณฑสถานอ่ืน รับหมายศาล คัดสําเนาคําพิพากษา งานเตรียมความพรอม
กอนปลอย และการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด 3.5) ฝายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ มีหนาที่ดานการให
การศึกษาประสานงานดานการศึกษา และการฝกอบรมดานจิใจตาง ๆ เชน ดําเนินงานดานการจัด
การศึกษา สายสามัญ ทุกระดับช้ัน ประกอบดวย ผูไมรูหนังสือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา 
และสงเสริมใหผูตองขัง ไดรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา (มสธ.) ธรรมศึกษา วิชาชีพระยะส้ัน 
ดําเนินการอบรมจิตใจผานโครงการราชธรรม ราชทัณฑ โครงการฝกอบรมยุวกาชาดนอกโรงเรียนแก
ผูตองขัง การเรียนการสอนธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก การฝกอบรมจิตตภาวนา การเชิญ
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บุคคลภายนอกเขามามีสวนในการแกไขพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังให กลับตนเปนพลเมืองดี 3.6) ฝาย
สวัสดิการ หนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับสวัสดิการของผูตองขัง และดําเนินการ
ตามโครงการที่เกี่ยวของ หรือรับมอบหมาย ตลอดจนสวัสดิการแกเจาหนาที่เรือนจํา โดยดําเนินการ
ผานหนวยตาง ๆ เชน  รานสงเคราะหผูตองขัง งานเยี่ยมญาติ งานเงินฝากผูตองขัง งานสูทกรรม 
  4) ดานสถานที ่ภายในเรือนจํามีเนื้อที่ จํานวน 39 ไร 3 งาน การควบคุมจัดแบงเปน
แดนตาง ๆ เชน แดนวัยหนุม แดน 2 แดน 3 แดนสูทกรรม แดนเกษตร แดนฝายการศึกษาและ
พัฒนาจิตใจ และแดนสถานพยาบาล เปนตน ตลอดจนปูกระเบื้องบริเวณประตูเรือนจํา ปลูกไม
ดอกไมประดับตามแดนตาง ๆ ถนนทางเดิน ทําปายบอกทาง เนนความสะอาดสวยงาม โดยมีอาคาร
สถานที่ ดังนี้ 4.1) อาคารเรือนนอนผูตองขัง 4.2) หองควบคุมระบบเสริมความม่ันคงเรือนจํากลาง
นครพน4.3) สถานพยาบาล 4.4) หองสมุดเฉลิมพระเกียรติเรือนจํากลางนครพนม และ4.5) ราน
สงเคราะหผูตองขัง เรือนจํากลางนครพนม 
  5) มาตรการการตรวจคน ประกอบไปดวย 5 มาตรการ คือ 5.1) ตรวจคน
ยานพาหนะเขา ออกเรือนจํา 5.2) ตรวจคนเจาหนาที่ และบุคคลภายนอก 5.3) ตรวจคนผูตองขังออก
ทํางานภายนอกเรือนจํา 5.4) ตรวจคนตัวและส่ิงของผูตองขังที่ออกและกลับจากศาล และ 5.5) ตรวจ
คนตัวผูตองขังและสิ่งของผูตองขังที่ออกเย่ียมญาต ิ
 2. ปญหาและแนวทางในการแกไขปญหาในดําเนินการจัดการความรูองคกรของเรือนจํา
กลางนครพนม ในสวนนี้ผูวิจัยไดศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นตอการดําเนินงานดานการ
จัดการความรูของเรือนจํากลางนครพนม ตลอดจนแนวทางในการแกไขปญหาตาง ๆ ทั้งที่ไดรับแกไข
ปญหาแลว และยังไมไดรับการแกไข ดังน้ี 
  2.1 ปญหาในดําเนินการจัดการความรูองคกรของเรือนจํากลางนครพนม ปญหาที่
เกิดขึ้นกับการดําเนินการจัดการความรูในองคกรของเรือนจํากลางนครพนมมีอยูดวยกัน 14 ประการ 
ดังนี้ 
   1) ปญหาดานความชัดเจนของนโยบายการจัดการความรูภายในองคกรที่
ยังไมมีความชัดเจนมากพอ สงผลใหขาดความจริงจังในการดําเนินการดานการจัดการความรู สะทอน
จากคํากลาวของ ธรณี ภูนากลม ที่วา (สัมภาษณ, 15 กันยายน 2560) “ในสวนของเรือนจําเราน้ันยัง
ไมมีนโยบายขึ้นมาชัดเจน ดังนั้น ก็จะขึ้นอยูกับแตละฝายวา จะจัดใหมีไหม เชน ฝายสวัสดิการ ที่มี
การประชุมฝาย”  
   2) ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหัวหนางาน หรือผูบริหาร จะมี
ลักษณะเปนผูนําดานนโยบายซึ่งไมไดเปนผูนําดานการปฏิบัติไปดวย สงผลใหผูปฏิบัติงานขาดความรู
ความเขาใจในรายละเอียดของการปฏิบัติงาน กลาวคือ บุคลากรที่เนนการปฏิบัติ ไมสนใจพัฒนาองค
ความรูดานวิชาการเทาที่ควร  
   3) ปญหาดานความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากร อาทิ หนวยงานอื่น
จัดทําการอบรม สัมมนาขึ้น และไดสงหนังสือเชิญชวนใหบุคลากรของเรือนจําไปเขารับการอบรม แต
ก็ไมมีบุคลากรทานใดสนใจเขารับการอบรม  
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  4) ปญหาดานงบประมาณ สืบเน่ืองจากปญหาดานความตองการของ
บุคลากร เหตุผลหลักที่สงผลใหบุคลากรไมสนใจเขารับการอบรม เนื่องจาก การเขารับการอบรม
เหลานั้นตองมีคาใชจายซึ่งเรือนจําไมมีคาใชจายเพียงพอ 
   5) ปญหาดานการแลกเปลี่ยนเรียนรูงานระหวางฝาย เนื่องจากแตละฝาย
แตละงานจะมีหนาที่งานที่เปนงานเฉพาะท่ีเปนของตนเอง สงผลใหบุคลากรเหลานั้นไมไดเรียนรูงาน
ของฝายอ่ืนเลย และผูบริหารก็ไมมีนโยบายในการสงเสริมใหมีการเรียนรูงานของฝายอื่ น
นอกเหนือจากงานท่ีตนเองทําอยูเทาที่ควร ยกเวนงานควบคุมผูตองขังที่ทุกฝายตองไดเขาเวรยาม 
และงานดานการอภัยโทษท่ีฝายอื่นอยากเรียนรูงานดานการอภัยโทษก็สามารถเขาไปสัมผัสและเรียนรู
งานได 
   6) ปญหาดานวัฒนธรรมองคกร วัฒนธรรมในเรื่องของการปดกั้นตัวเองใน
การเรียนรูงานท่ีไมใชหนาที่โดยตรง และหนวยงานที่ไมไดเล็งเห็นความสําคัญของการสงเสริมใหมีการ
เรียนรูงานที่นอกเหนือจากหนาท่ี ขาดการปรับตัวของเจาหนาที่ โดยเฉพาะขอมูลเชิงลึกบางอยาง
เจาหนาท่ีก็ยังไมสามารถปฏิบัติได เนือ่งจากขาดความสามารถดานการใชเทคโนโลย ี
   7) ปญหาเร่ืองวิสัยทัศนในการทํางานท่ีคับแคบของหนวยงาน อาทิ การไป
ศึกษาดูงานของเรือนจํา ก็จะไปดูงานที่เรือนจําอื่นเทานั้น สงผลใหบุคลากรของหนวยงานกาวไมทัน
โลกปจจุบัน กาวไมทันองคาพยพของความรูที่หมุนไปทุกวัน สงผลใหหนวยงานดูลาหลังลงทุกวนั 
   8) ปญหาที่นโยบายถูกกําหนดข้ึนจากผูบริหารระดับบน หรือสวนกลาง 
หรือที่เรียกกันวา Top-Down ไมใช bottom-up ซึ่งไมเขาใจปญหาในเชิงปฏิบัติเทาที่ควร สะทอน
จากคํากลาวของ ธรณี ภูนากลม (สัมภาษณ, 15 กันยายน 2560) ที่กลาววา “เรือนจําเหมือนกัน แต
สภาพพ้ืนที่ สิ่งแวดลอมตางกัน ดังนั้นแนวนโยบายควรที่จะตางกัน ซึ่งปญหาของเรือนจํานั้นถาไมมี
นโยบายจาเบ้ืองบนการแกไขปญหาเหลาน้ันมักจะสําเร็จยาก ซึ่งเปนระบบราชการ Top-Down” 
   9) ปญหาขาดแคลนเจาหนาที่ดานวิชาชีพ ที่ปจจุบันนั้นยังไมมีเจาหนาที่
เฉพาะดาน เชน เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี ที่ใชบุคลากรท่ีเรือนจํามีอยูในปจจุบันมาประยุกตใชกับ
งาน ซึ่งยังไมตรงกับสายงานเหลาน้ัน และปญหาดานความจําเพาะของงานท่ีเนนการแกไขปญหา
เฉพาะหนา ดังคํากลาวของ รพียศ อิ่มไสว (สัมภาษณ, 15 กันยายน 2560) ที่วา“ควรที่จะมีการ
จัดแบงความถนัดของบุคลากรของเจาหนาที่ เชนนักสังคมสงเคราะหก็ควรจะตองทํางานดานสังคม
สงเคราะหเปนหลัก แตในปจจุบันนักสงคมสงเคราะหยังมีหนาที่หลายอยาง เชน งานดานสังคม
สงเคราะห งานบริหารงานควบคุม เปนตน”  
   10) ปญหาดานการนําความรูไปสูการปฏิบัติ การอบรมจากหนวยงานแม 
และหนวยงานที่เกี่ยวของ นั้นไมสามารถนําความรูเหลานั้นกลับมาใชไดโดยตรงเน่ืองจากความรู
เหลานั้นยังเปนความรูเชิงวิชาการ 
   11) ปญหาดานบุคคล เน่ืองจากเจาหนาที่ขาดความเอาใจใสในงาน ไมให
ความรวมมือ และการมีสวนรวมเทานี่ควร ตลอดจนขาดการเอาใจใสในงานดานการพัฒนางานใน
หนาที่ บุคลากรท่ีไมยอมศึกษาเรื่องของกฎระเบียบ ดังคํากลาวของ อัจฉริยวดี ซึมซาบ (สัมภาษณ , 
15 กันยายน 2560) ที่วา “ปญหาของการดําเนินการดําเนินการท่ีเนนปารปฏิบัติงานตามระบบ
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ราชการมากกวาการคิดริเริ่มแนวคิดใหม ๆ กลาวคือ เปนการดําเนินการตามภารกิจหนาที่ใหลุลวงไป
วัน ๆ เทานั้น” 

  12) ปญหาการไมใหความสําคัญตอปญหาเล็กนอย สืบเน่ืองจากการประชุม
หารือกันในท่ีประชุมใหญซึ่งจะสงผลใหอาจจะไมไดรับการแกไขปญหาเนื่องจากปญหาบางประการ
เปนปญหาที่ไมมีผลกระทบตองานเทาที่ควร จึงทําใหถูกละเลยปลอยผานไป ดังคํากลาวของเจาหนาที่
ทานหนึ่งที่กลาววา “ผูบริหารๆไมใหความสําคัญในเร่ืองน้ี ควรจะตองใหความสําคัญในเร่ืองน้ี เชน 
กรณีการเกษียณของเจาหนาที่บางทาน  ก็เกษียณไปเปลาๆไมไดมีการบันทึกประสบการณตางไว
ใหกับรุนนองเลย ซึ่งผมคิดวาในเร่ืองเหลานี้ สําหรับคนท่ีจะออกไป      หรือยายก็แลวแตจะตองมา
การบันทึกประสบการณในการปฏิบัติงานไว เหมือนแตกอนประวัติเรือนจํานี ้ตอนน้ันผูตรวจกระทรวง
อยากไดประวัติเรือนจํา ผมก็ตองไปตามหาลุงหลายๆคนไปคุยกับเขา แลวก็สงไปใหกระทรวง แต
ปจจุบันมันก็หายไปแลว (เสียดาย)” 

  13) ปญหาเรื่องการแสวงหาความรูเพิ่มเติมจากภายนอก ซึ่งจะปฏิเสธไมได
เลยวาโลกในปจจุบันนั้นแหลงความรูที่ใหญที่สุดอยูในรูปแบบของระบบออนไลน แตเจาหนาที่ไม
สามารถเขาถึงแหลงความรูเหลานั้นไดเนื่องจากระเบียบการรักษาความปรอดภัย และการควบคุม
ผูตองขังไมอนุญาตใหเจาหนาท่ีเหลาน้ันใชงานอินเทอเน็ต 
   14) ปญหาในการจัดเก็บขอมูลการจัดการความรู เนื่องจากไมมีหนวยงาน
หลักทําหนาที่ในเรื่องนี้โดยตรง และยังเปนนามธรรมอยู สงผลใหองคความรูตาง ๆ นั้นกระจัดกระจาย
อยูตามฝายตาง ๆ สะทอนจากคํากลาวของ รพียศ อิ่มไสว, รัฐศักดิ์      บุญประคอง และเอนก วงค
ชมภู (สัมภาษณ, 15 กันยายน 2560) ที่กลาววา “ณ ปจจุบันยังไมมีหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงใน
เรื่องของการจัดการองคความรูอยางเปนระบบภายในองคกร และการจัดการความรูที่ยังไมเปน
รูปธรรม ยังไมชัดเจนเทาที่ควร” 
  2.2 แนวทางในการแกไขปญหาในดําเนินการจัดการความรูองคกรของเรือนจํากลาง
นครพนม จากทีผู่วิจัยไดทําการศึกษาไปแลวในหัวขอขางตนถึงปญหาของการจัดการความรูในเรือนจํา
กลางจังหวัดนครพนมนั้นทําใหทราบถึงปญหาที่เกิดขึ้น 14 ประการดวยกัน ผูวิจัยจึงไดดําเนินการ
ศึกษาถึงวิธีการแกปญหาที่เกิดขึ้นซึ่งประกอบไปดวย 14 ประการเชนกัน ดังนี้ 
   1) ปญหาดานความชัดเจนของนโยบายการจัดการความรูภายในองคกรนั้น 
ผูบริหารหรือหัวหนางานตองมีนโยบายท่ีชัดเจนในเร่ืองการดําเนินงานดานการจัดการความรูในองคกร 
โดยเฉพาะการจัดใหมีผูรับผิดชอบในเร่ืองนี้  
   2) ปญหาเกี่ยวกับนโยบายของหัวหนางาน หรือผูบริหาร ปญหาเก่ียวกับ
การปฏิบัติงานของหัวหนางาน หรือผูบริหาร ควรมีมาตรการดานการประเมินผลงานและการใหรางวัล
เพื่อเปนแรงจูงใจแกพลักงานผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ควรจะทางเลือกที่ดีที่ในเรื่องนี้ กระนั้นก็ตาม 
ผูบริหารก็ควรสละเวลาลงมาดําเนินงานรวมดวยในระดับที่บอยกวาเดิม  
   3) ปญหาดานความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากร สามารถแกไข
ปญหาไดดวยการสงเสริมแรงจูงใจดวยหนาที่การงานที่มีผลตอการประเมินขึ้นเงินเดือน และการยก
ยองเชิดชูความรูความสามารถ  
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  4) ปญหาดานงบประมาณ วิธีการในการแกปญหาน้ันคงตองอาศัยการ
บริหารจัดการงบประมาณที่ไดรับมาอยางเปนระบสมดุลในทุก ๆ ดาน เพื่อใชสนับสนุนในการพัฒนา
บุคลากรภายในองคกร  
   5) ปญหาดานการแลกเปลี่ยนเรียนรูงานระหวางฝาย หนวยงานได
ดําเนินการแกไขปญหาและเตรียมความพรอมการรับมือในสวนนี้บางพอสมวร กลาวคือ หนวยงานยัง
ไมมีนโยบายในการใหเจาหนาที่หมุนเวียนงานเรียนรูงานระหวางฝาย แตกระนั้นก็ตาม ยังมีการสง
เจาหนาท่ีใหไปเรียนงานหรือชวยงานในฝายอ่ืนอยูเปนคร้ังคราว  
   6) ปญหาดานวัฒนธรรมองคกร หนวยงานควรจะมีกระบวนการสงเสริม
แรงจูงใจในการพัฒนาตนเองและองคกรใหมากกวาเดิม  
   7) ปญหาเรื่องวิสัยทัศนในการทํางานท่ีคับแคบของหนวยงาน ดังนั้น การ
แกไขปญหาดานวิสัยทัศนนั้นหนวยงานควรสรางมีการศึกษาดูงานท่ีหนวยงานท่ีตางออกไปในบางคร้ัง  
   8) ปญหาที่นโยบายถูกกําหนดข้ึนจากผูบริหารระดับบน หรือสวนกลาง แต
อยางไรก็ตาม หากการกําหนดนโยบายตางเหลานั้นไดรับการพิจารณากลั่นกรองและการรวบรวม
ขอมูลอยางครบถวนสมบูรณจากทุก ๆ ฝาย การกําหนดนโยบายจากสวนกลางน้ันก็จะตอบปญหา
ระดับพื้นที่ได  
   9) ปญหาขาดแคลนเจาหนาที่ดานวิชาชีพ สามารถแกปญหาโดยวิธีการ
ทางการบริหารทรัพยากรบุคคลตั้งแตการสรรหา พัฒนา รักษาไว และใชประโยชน  
   10) ปญหาดานการนําความรูไปสูการปฏิบัติ ควรจะดําเนินการใหมีการ
ทํางานเปนทีมเพื่อกระตุนใหเกิดการรวมกันหรือการทํางานเปนทีมในแกไขปญหาและการนําความรู
เหลานั้นมาปรับใชประโยชนไดมากข้ึน  
   11) การแกไขปญหาดานบุคคล เจาหนาที่ขาดความเอาใจใสในงาน ไมให
ความรวมมือ และการมีสวนรวมเทานี่ควร ตลอดจนขาดการเอาใจใสในงานดานการพัฒนางานใน
หนาที่บุคลากรที่ไมยอมศึกษาเรื่องของกฎระเบียบนั้น ก็สามารถแกไขไดดวยการสรางแรงกระตุน 
สงเสริมแรงจูงใจ และการใหการยกยองเชิดชูเชนกัน  
   12) ปญหาการใหความสําคัญตอปญหาเล็กนอย ซึ่งปญหาเหลานี้ควรไมถูก
ละเลยจากบุคคลผูมีอํานาจดังกลาว  
   13) ปญหาเรื่องการแสวงหาความรูเพิ่มเติมจากภายนอก ซึ่งหนวยงานได
แกไขปญหาโดยการจัดใหมีมุมเรียนรูซึ่งสามารถแกปญหานี้ไดพอสมควร  
   14) ปญหาในการจัดเก็บขอมูลการจัดการความรู ซึ่งหากปญหาที่เกี่ยวพันธ
กันในเรื่องของหนวยงานหลักที่ทําหนาที่หลักในการจัดการความรู ปญหาในสวนนี้ก็จะสามารถแกไข
ไปไดโดยอัตโนมัติ 
 3. ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการจัดการความรู เพื่อขับเคล่ือนนโยบายดานการ
พัฒนาองคกรไปเปนองคกรแหงการเรียนรู จากการศึกษาถึงการดําเนินการขับเคล่ือนนโยบายดาน
การจัดการความรู พรอมท้ังปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และแนวทางในการแกไขปญหาตาง ๆ นําไปสู
การสรางขอเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการความรู เพื่อขับเคลื่อนนโยบายดานการพัฒนาองคกรไป
เปนองคกรแหงการเรียนรู ตามหลักวิชากระบวนการจัดการความรู 7 ประการ ดังนี้  



   วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิรน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
                       Western University Research Journal of Humanities and Social Science

ปที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม–สิงหาคม 2561 | Vol4,No.2 May-August 2018: ISSN 2465-3578 

ษยศาสตรและสังคมศาสตร
umanities and Social Sciencee

 1) การบงช้ีความรู จากการศึกษากระบวนการดําเนินการขับเคล่ือนนโยบายดานการ
จัดการความรูนั้นของเรือนจํากลางนครพนมดังที่ไดกลาวมาแลวในขางตน พบวา มีการบงชี้ความรูใน
รูปแบบตาง ๆ เชน ความรูที่อยูในรูปแบบของความรูฝงลึก กลาวคือ ความรูที่ไดปฏิบัติกันเปนประจํา
สม่ําเสมอ อาทิ การเขาเวรยาม กระบวนการแรกรับเขา มาตรการตรวจคน การปลอยตัว และการ
จัดการรานสวัสดิการ อยางไรก็ตาม เจาหนาที่เรือนจํากลางจังหวัดนครพนมควนมีการระบุเกี่ยวกับ
การความรูที่จําเปนตอองคกร และความรูที่จําเปนตองานเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติของเจา
พนักงาน 

 2) การสรางและแสวงหาความรู จากที่ไดกลาวมาในหัวขอปญหา และอุปสรรคแลว
นั้น พบวา เรือนจํากลางนครพนมมีเพียงการรักษาความรูเดิม แตยังขาดการรวบรวมความรูใหม และ
ไมมีการกรองความรูที่ไมใชออกไป จากการที่ไปศึกษาดูงานในหลายท่ีของเรือนจําก็ไมไดชวยใหเกิด
องคความรูใหม ๆ เทาที่ควร ดังน้ัน เรือนจําควรนําเอาขอมูล สารสนเทศและความรูที่มีอยูภายในและ
ภายนอกองคกร มากลั่นกรองและนํามาสรางคุณคา เชน การสอนงาน การฝกอบรม การสัมมนา การ
ประชุม การแสดงผลงาน ระบบพ่ีเล้ียง การเรียนรูจากประสบการณตรงและการลงมือปฏิบัติ  
  3) การจัดความรูใหเปนระบบ เรือนจําตองสงเสริมพลักดันการสรางสรรคความรูให
เกิดขึ้นในแตละบุคคล โดยผานการกระตุน การหย่ังรูและเขาใจเรื่องใดเร่ืองหน่ึงอยางลึกซึ้ง จัดระบบ
องคความรูอยางเปนหมวดหมู 
   3.1) เรือนจํากลางนครพนมน้ันมีการจัดการความรูใหเปนระบบ เชน การ
บริหารจัดการภายในเรือนจําโดยการแบงแยกออกเปนแดนตาง ๆ อยางชัดเจน คือ แดนวัยหนุม แดน
แรกรับ แดนความม่ันคงสูง แดนหญิง แดนสถานพยาบาล แดนการศึกษา แดนเกษตร และแดนสูท
กรรม  
   3.2) ควรจัดใหมีการจัดการความรูโดยการวิเคราะหคัดแยกความรูเปนกลุม
ประเด็นใหงายตอการเขาถึงอยางมีขั้นตอน และบันทึกลงในระบบสารสนเทศในเรื่ องของระบบ
สวัสดิการเปนตน 

  3.3) มีการจําแนกอาคารสถานที่ออกเปนสัดสวน กลาวคือ อาคารเรือน
นอนผูตองขัง หองควบคุมระบบเสริมความมั่นคงเรือนจํากลางนครพนม สถานพยาบาล หองสมุด
เฉลิมพระเกียรติเรือนจํากลางนครพนม และรานสงเคราะหผูตองขัง เรือนจํากลางนครพนม 

 4) การประมวลและกลั่นกรองความรู จากการศึกษาพบวา ความรูที่เกิดข้ึนใน
เรือนจํากลางนครพนมเปนความรูที่เกิดจากการถายทอดจากพี่สูนอง เปนรูปแบบการปฏิบัติที่อยูใน
รูปแบบของการสืบทอดตอ ๆ กันมา ซึ่งผูปฏิบัติหรือเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานอยูก็จะนําความรูที่ไดรับมา
เหลานั้นไปปฏิบัติตามท่ีไดรับการแนะนําโดยไมผานการประมวลผลและกลั่นกรองความรูนั้น ๆ กอน 
ตลอดจนความรูที่ไดรับจากการเขารับการฝกอบรมตาง ๆ มักจะไมถูกนํามาประมวลผล กลั่นกรอง 
บันทึก เปนองคความรูอยางเปนระบบ ทําใหความรูเหลานั้นไมมีรูปแบบท่ีเปนมาตรฐาน ขาดความ
นาเชื่อถือ ความถูกตอง และความสมบูรณ ตลอดจนเกิดความซ้ําซอนในบางประเด็น ดังนั้น เจาหนา
บุคลากรตองเอาใจใสและใหความสําคัญตองานมากกวาที่เปนอยู 

 5) การเขาถึงความรู กระบวนการเขาถึงความรูนั้นจากการศึกษาพบวา กระบวนการ
ในการเขาถึงความรูของพนักงานเจาหนาที่บุคลากรในเรือนจํากลางจังหวัดนครพนมน้ันไมดีเทาที่ควร
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เนื่องจากกฎระเบียบท่ีตองยึดถืออยางเครงครัดของกรมราชทัณฑ อยางไรก็ตามเรือนจํากลางจังหวัด
นครพนมก็ไดสงเสริมใหมีชองทางในการเขาถึงโดยการจัดใหมีมุมเรียนรูขึ้นภายในอาคารเจาหนาที่
ของเรือนจํา แตกระนั้นก็ตาม กระบวนการเขาถึงความรูตาง ๆ นั้นก็ยังไมเปนที่นิยมจากบุคลากร
เจาหนาท่ีเทาที่ควร 

 6) การแบงปนแลกเปล่ียนความรู ในดานการแบงปนความรูของบุคลากรภายใน
เรือนจํานครพนมน้ัน มีการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูในรูปแบบการถายถอดผานการสอนงาน การ
ดําเนินงานใหเห็น การพูดคุยแลกเปลี่ยนอยูเปนประจํา โดยการประชุมทั้งกลุมใหญและกลุมยอย แต
อยางไรก็ตามยังขาดการบันทึกในฐานขอมูล สงผลใหยากตอการเขาถึงความรูเหลานั้นของ
บุคคลภายนอกหรือบุคลากรรุนนอง หรือผูปฏิบัติงานใหม 

 7) การเรียนรู จากท่ีไดกลาววา การแสวงหาความรูงานของเรือนจํากลางจังหวัด
นครพนมน้ันมีอยูบาง แตก็ไมมีการผลักดันใหเกิดองคความรู สงผลตอการดําเนินงานที่ขาดเรียนรู 
ดังนั้น การผลักดัน การสงเสริมแรงจูงใจ การใหประโยชน และการยกยองชมเชย ก็ลวนเปนแนวทางท่ี
จะสามารถนํามาปรับใชประโยชนได 

อภิปรายผล 
ในการศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาการการจัดการความรูที่เนนศึกษาถึงรูปแบบที่ถูกกําหนดมา

จากสวนกลางหรือกรมราชทัณฑ ซึ่งจะเปนแบบมาตรฐานท่ีกําหนดใหกับเรือนจําทั่วประเทศ โดยท่ี
การจัดการองคความรูนั้นไมไดรับความสนใจและไมมีการนําปฏิบัติเทาที่ควร กลาวคือ ในกระบวนการ
จัดการความรูทั้ง 7 กระบวนการนั้น เรือนจํากลางจังหวัดนครพนมมีการปฏิบัติไดดีพอสมควรเฉพาะ
ในเรื่องการบงชีความรู (มีการจําแนกอาคารสถานที่ออกเปนสัดสวน กลาวคือ อาคารเรือนนอน
ผูตองขัง หองควบคุมระบบเสริมความมั่นคงเรือนจํากลางนครพนม สถานพยาบาล หองสมุดเฉลิมพระ
เกียรติเรือนจํากลางนครพนม และรานสงเคราะหผูตองขัง เรือนจํากลางนครพนม) และการแบงปน
แลกเปล่ียนความรู ในดานการแบงปนความรูของบุคลากรภายในเรือนจํานครพนมน้ัน มีการแบงปน
แลกเปลี่ยนความรูในรูปแบบการถายถอดผานการสอนงาน การดําเนินงานใหเห็น การพูดคุย
แลกเปลี่ยนอยูเปนประจํา โดยการประชุมทั้งกลุมใหญและกลุมยอย ซึ่ง แตกตางกับ กริบเพชร 
โสภาพ (2552) ที่ไดกลาวถึง การนําเสนอรูปแบบการจัดการความรูในสถานศึกษา: กรณีศึกษา
โรงเรียนบานหนองยางหวยสะแบก อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ที่วา สภาพและความตองการใน
การจัดการความรูในสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอเลิงนกทา จังหวัด
ยโสธร มีการจัดการความรูตามข้ันตอน 7 ขั้นตอน คือ 1) การบงชี้ความรู 2) การสรางและแสวงหา
ความรู 3) การจัดการความรูใหเปนระบบ 4) การประมวลและกลั่นกรองความรู 5) การเขาถึงความรู 
6) การแลกเปล่ียน 7) การเรียนรู 

ขอเสนอแนะ 
ผูวิจัยมีความประสงคเสนอแนะใหประชาชนพลเมือง นิสิตนักศึกษา คณาจารย ผูคนควาวิจัย

ทุก ๆ  ทานที่สนใจศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรูในคร้ังตอไป สามารถศึกษาวิจัยในประเด็น 
การเปรียบเทียบประโยชนที่ไดรับระหวางหนวยงานท่ีดําเนินงานโครงการตาง ๆ ในการสงเสริม
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สนับสนุนการจัดการความรูในเรือนจําอื่น ๆ กับการจัดการความรูของเรือนจํากลางจังหวัดนครพนม 
ศึกษาผลประโยชนที่ประชาชน ชุมชน ผูมารับบริการ และผูมีสวนเกี่ยวของไดรับจากการดําเนินงาน
เกี่ยวกับการจัดการความรูของเรือนจํากลางจังหวัดนครพนม  และเพื่อใหไดรูปแบบที่สมบูรณยิ่งขึ้น
เรือนจําตองนําแนวคิดวงจรเดม่ิง  (Deming Cycl)เพื่อใหเกิด  ปรับปรุงอยางตอเนื่องดวยหรือไมใชใน
วางแผนกอนดําเนินการจัดการความรูการ 
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Abstract 
The objective of this article was to propose Efficiency Airlines Management 

Strategy Method of Aviation learning for Business Success: case study: Aircraft Acceptance Test 
Team. An Induction article based on the modification from the STANAG3910/EFEX 
resource components (PBA.pro-STANAG) and database components (PBA.pro-
STANAG-DBM) are available for the PBA.pro™ data bus test and analysis tool to 
support single or multiple STANAG3910/EFEX modules with BC, multi RT simulation, 
bus monitoring/recording and physical replay functionality. 
 

Keywords: Airlines Management  Strategic planning Business Success 
 
Introduction 
 Airlines management is many more concerning businesses and organizations 
are the function that coordinates the efforts of people to accomplish goals. That is 
including crew resource management for airline business. It involves using technology 
to organize automate and synchronize in many functions concern. Man is very 
important in term of flying management. (Bolton, Ruth N (1998). A Dynamic Model of 
the duration relationship, Shaw, Robert, Computer Aided marketing and selling (1991).  
 There are many obstacles that affect to the management of the flight crew 
personnel. They are aircrafts, aviators, finance, air industries, air traffic control and 
meteorological and so on. Many airliners had confronted and suffered a lot if their 
aircraft park on ground instead of flying due to operational personal (pilot) refuse to 
fly. To prevent any lost due to these factors, the management operational personal 
must learn more about the general knowledge of aerodynamics, and meteorology. 
For instance; aircraft unable to fly due to lack of spare parts, some pilots miss flight 
or airman immediately report sick before flying, bad weather condition, air traffic 
control hold the aircraft due to the congestion runway, VVIP movement, bomb 
warning.  
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 There are at least six obstacles affects the airline businesses: 
 1) Air impact to the strategy of the airline management, aviation theory  

 2) Developing management Theories, flight personnel conceptual          
 3) Flight Crew Member (Operation Personnel)   
 4) Barrier Types of Aircraft 
 5) Air law Influence Aviation Communication and Meteorology  
 6) Aeronautical use for the Airline Management Strategy  
  
Air Impact to the Strategy of the Airline Management, Aviation theory  
 Obstacle is the barrier to offend the flying procedure. There are weather 
condition, engines failure, cabin defect, Pilot sick before flight operation, bomb 
warning, passengers not show but loaded check baggage. Many curious wise men in 
the old days looked up to the clear sky and questions about how come birds can fly. 
Unfortunately, world was still flat at that ancient concept and those men needed to 
journey to the end of sphere. To fulfill this need they thought about if they were the 
flying birds. 
 

Bad weather condition (Meteorology) 
 Airlines will get Meteorology Report to the Airport (METAR) and will consider 
for holding the Aircraft to wait until more clear sky and safe enough to fly. According 
to the severe bad weather might ruin the aircrafts no matter how big of them. 
 

Some pilot sick before flight  
 Flight crew personnel may get immediately sick before flight. The flight crew 
movement of operational personnel will call stand by duty pilot (same ranking) for 
substitution flying at once. It will affect to the flight delay departure.  
 

Bomb warning 
 This over expectation bomb warning might report from ground or on air 
during flight. The duty inflight personnel must dismiss the flight and immediately 
evacuate both passengers and crew. 
 

Passengers no-go but loaded checked baggage 
 If the airline found that, no-go passengers or passengers refuse to fly; their 
baggage has to be off loaded at once. (www.IATA.or.gr) 
 

Engine failure and technical problem and cabin defecting 
 The technical problem and engine failure or even cabin defecting May cause 
discomfort to the passengers are the most importance cases that hold the aircraft for 
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maintenance. The changing of the aircraft might be done to keep on time schedule. 
Consideration of the operational personnel team must be done. 
 

Operation Personnel and Aviation Theory (Reilly Burke p50-56; 2005) 
Pilot:  Aviator or Pilot in Command and co-pilot 
Cabin Attendant:   Air Hostess and Air Steward 
Ground staff:  Passenger Facilitator Ground Services   
 

Aerodynamic and Personal Practices Officers 
 There are the laws of Aerodynamic or physics law to let us study that any 
object can lifted up from the surface. An Airplane can fly due to the power of four 
forces and lift up to the sky and control direction by a pilot. 
 

Four Forces Acting on the Airplane in Flight (Reilly Burke p50-56; 2005) 
Lift:  Force for lifting Airplane up to the sky 
Weight:  Force for pulling down Airplane from the sky (gravity)  
Thrust:  Force for pushing Airplane forward to the sky 
Drag:  Force for pulling Airplane backward against Thrust 

 
 When the Aircraft in flight mode moves by the four forces as shown. It is the 
primary task of a pilot to control these forces so as to direct the airplane’s speed 
and flight path in a safe and flight path in safe and efficient manner. To do this the 
pilot must understand these forces and their effect.  
 Among the aerodynamic forces acting on an airplane during flight, four are 
basic because they act upon the airplane during maneuvers.  
 While in steady-state flight, the attitude, direction, and speed of the airplane 
will remain constant until one or more of the basic forces chances in magnitude. In 
uncelebrated flight [steady flight] the opposing forces are in equilibrium. Lift and 
thrust are considered as positive forces, while weight and drag are considered as 
negative forces, and sum of the opposing forces is zero. In other words, lift equals 
weight and thrust equals drag. When pressure is applied to the airplane controls, one 
or more of basic forces changes in magnitude and becomes greater than the 
opposing forces, causing the airplane to the airplane to accelerate or move in the 
direction of applied force. For example, if power is applied (increasing thrust) and 
altitude is maintained, the airplane will accelerate. (Stanton, N.A, Harvey, C, Plant, 
K.L.and Bolton, L., 2013vol.56 (4) pp.459-461) 
 As speed increases, drag increases, until a point is reached where drag againt 
equals thrust, and the airplane will continue in steady flight at a higher speed. As 
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another example, if power is applied while in level flight, and a climb attitude is 
established, the force of lift would increase during the time back elevator pressure is 
applied; but after a study-state climb is established, the force of lift would be 
approximately equal to the force of weight. The airplane does not climb and, 
because lift is greater than in level flight, but because thrust is greater than drag, and 
because a component of thrust is developed which acts upward, perpendicular to 
the flight path. 
 Airplane designers make an effort to increase the performance of the airplane 
by increasing the efficiency of the desirable forces of lift and thrust while reducing, as 
much as possible, the undesirable forces of weight and weight and drag. 
Nonetheless, compromise must be made to satisfy the function and desired 
performance of airplane. 
(Stanton, N.A, Harvey, C, Plant, K.L. and Bolton, L., 2013vol.56(4) pp.600-611) 
Aircraft Effective Operator and its Accessories 
 

Cockpit 
 Cockpit or Flight deck is the area near the front of the aircraft, from which the 
pilot controls the aircraft. Most modern cockpit is enclosed, except some small 
aircraft. (Wikipedia) 
 Cockpit of an aircraft contains flight instruments on an instruments panel, and 
the controls that enable the pilot to fly the aircraft. In most airlines, a door separates 
the cockpit from passenger’s compartment. After the September11, 2001 attacks, all 
major airlines fortified their cockpits against access by hijackers.  
 

Flight instruments  
 In modern electronic cockpit, the electronics flight instruments usually 
regarded as essentials are MCP, PFD, ND, EICAS, FMS/CDU and back up instruments. 
 MCP: Mode Control Panel, usually a long narrow panel located 
centrally in front of the pilot, may be used to control heading, speed, altitude, 
vertical speed, vertical navigation, and lateral navigation.it may also be used to 
engage or disengage both the autopilot and alto throttle. The panel as an area is 
usually referred to as the “glare shield panel” MCP is a Boeing designation [that has 
been informally adopted as generic name for the unit/panel] for the unit that allow 
for the selection and parameter setting of the different auto flight functions, the 
same unit on an Aircraft is referred to as referred to as the Flight Control Unit 
 PFD: Primary Flight Display usually located in prominent position, 
either centrally or on either side of the cockpit.it will in most cases include a 
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digitized presentation of the of the attitude indicator, air speed and altitude 
indicators and vertical speed indicator. It will in many cases include some form of 
heading indicator and ILS/VOR deviation indicators. In many cases an indicator of 
engaged and armed auto flight system modes will be present along with some form 
of indication of the selected values for altitude, speed, vertical speed and heading. It 
may be pilot selectable to swap with the ND 
 ND: Navigation Display, which may be adjacent to the PFD, shows 
the current route and information on the next waypoint, current wind speed and 
wind direction. It may be pilot selectable to swap with the PFD. 
 EICAS/ECAM: Engine Indication and Crew Alerting System for 
(Boeing) or Electronic Centralized Aircraft Monitor (for Airbus) will allow the pilot to 
monitor the following information. 
 FMS:  Flight Management System/control unit may be used 
by the pilot to enter and check for the following information: Flight plan, speed 
control, navigation control, and so on. 
 Back up instruments: In a less prominent part of the cockpit, in 
case of failure of the other instruments, there will be a set of back up instruments, 
showing basic flight information such as speed, altitude, heading, and aircraft 
attitude. 
 Cabin: Aircraft cabin is the section of an aircraft in which passengers 
‘travel. At cruising altitudes of modern commercial aircraft the surrounding 
atmosphere is too thin for passengers and crew to breathe without an oxygen mask, 
so cabins are pressurized a higher pressure than ambient pressure at low altitude. 
 In commercial air travel particularly in airliners, cabins may be 
divided into several parts. These can include travel class sections in medium and 
large aircraft.  Areas for flight attendants, the galley and stowage for inflight service. 
Seats are mostly arranged in rows and alleys. The higher the travel class, the more 
space is provided. Cabins of the different travel classes are often divided by curtains, 
sometimes called classes’ dividers through some airlines will not utilize a curtain 
between Business and First class. Passengers are not usually allowed to visit higher 
travel class cabins in commercial flights.  
 Engines: during takeoff, each engine develops a pulling force 
[thrust]. This thrust accelerates the aircraft to a speed so high that the lift of wing 
exceeds the weight of the aircraft. In cruise, considerably less thrust is required to 
maintain the flying speed by overcoming the resistance of air. (FOM of Thai airways 
international co.,ltd.) A rotating compressor at the forward end of engine compresses 
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the air flowing through the engine. Fuel is injected into the compressed airstream. 
Once ignited by a spark plug during engine start, the injected fuel continues burning, 
with high energy exhaust gases travelling aft through the engine driving a turbine, 
which in turn drives the engine in the same manner as the water rushing out of a 
garden hose creating the pushing force felt when holding the hose. The exhaust 
gases thus develop the thrust. In modern jet engines, only a smaller part of the 
airflow runs through the engine as described above. After passing the first stage, 
which is called the fan, most of the air is routed outside the basic engine. The fan 
works much like a propeller and provides the greater part of thrust. After landing, the 
exhaust gas can be reversed to forward direction. This helps the wheel brakes in 
stopping the aircraft and is especially effective at high speeds and very useful on e.g 
even slippery runway. 
 Some aircraft cabins contain passenger entertainment systems. 
Short haul cabins tend to have no or shared screens whereas long haul flights often 
contain personal screens which allow passengers to choose what to watch on their 
personal screen.  
 Travel classes: Travel class is the quality of accommodation on 
public transport. The accommodation could be a seat or a cabin for example. Higher 
travel classes are designed to be more comfortable and are typically more 
expensive. (Stanton,N.A,Harvey,C,Plant,K.L.and Bolton,L.,2013 vol.56(4) pp.590-611) 
 Seat: is an accommodation seat on an airliner in which passengers 
are accommodated for the duration of the journey. Such seats are usually arranged 
in rows running across the airplane’s fuselage. A diagram of such seats in an aircraft is 
called an aircraft seat map. 
 Seat map: is a diagram of the seat layout inside a passenger 
aircraft. They are often published by airlines for information purposes, and are of use 
to passengers for selection of their seats at booking or check-in.it is indicated the 
basic seating layout, the numbering and lettering of the seats, the location of the 
emergency exits, lavatories, galleys, bulkheads and wings.  
 Emergency Exits: is the exit for combining both the use of regular 
and special evacuation exits. It also provides an alternative if the route to the regular 
exit is blocked by fire, etc.  
 Lavatory: is a small room on an aircraft with a toilet and sink. In 
the history smaller aircraft such as fighter were fitted with devices known as relief 
tubes only for urination. These devices were awkward to use and could become 
frozen and blocked in the intense cold in high altitude. But now high technology 
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present aircraft are installing vacuum toilet which are more comfortable to 
passengers. 
 Galley: is the compartment of a ship, train or train or aircraft where 
is cooked and prepared. It can also refer to a land-based kitchen on a naval base or 
particular formed household kitchen. Aviation kitchen called galley. These are two 
main sizes of trolley in use with the airlines around the world, called the “ATLAS” 
and “KSSU”sizes.ATLAS is by far the most common size with approximately 80% of 
airlines using it, Remaining uses of KSSU include KLM and Cathay Pacific. 
(Stanton,N.A,Harvey,C,Plant,K.L.and Bolton,L.,2013vol.56 (4) pp.590-611) 
 

Aerospace Industry Technologies 
 The Federal Aviation Administration (FAA) and the National Aeronautics and 
Space Administration (NASA) have researched the ergonomic aspects of cockpit 
design and have conducted investigation of airlines industry incidents. Cockpit design 
disciplines include Cognitive Science, Neuroscience, Human Computer Interaction, 
Human Factors Engineering, Anthropometry and Ergonomics. 
(Stanton,N.A,Harvey, C,Plant,K.L.and Bolton,L.,2013 vol.56(4) pp.590-611) 
 Aircraft designs have adopted the fully digital “glass cockpit”, In such designs, 
instruments and gauges, including indications map display, use a user interface 
markup language known as ARINC661. This standard defines the interface between an 
independent the cockpit display system, generally produced by a single 
manufacturer, and avionics equipment and user applications, it is required to support 
by means of displays and controls, often made by different manufacturers. The 
separation between the overall display system, and the applications driving it, allows 
for considerable specialization and independent.  
(refer;-Stanton,N.A,Harvey,C,Plant,K.L.Bolton,L.,2013vol. 56(4)pp.590-611) 
Personnel Management Theories, Flight Personnel Conceptual 
 The airlines business is running by the several duties and job assignment to 
many functions. Those functions are managed by men. The teams try their best to 
work and establish the airlines concerning jobs. These are the main concept of 
dissertation problem which concerning many confusing things but can be managed 
by human. Many theorists had studied a lot about the resultant of these theories.  
 Management theories have developed from different approaches. Weihrich 
and Koonz (1993:32-33) highlight the emergence of management thought by means 
of categorization on major contributions to management: scientific management, 
modern operational – management theories, behavioral science, systems theories, 
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and emergence of modern management thought and recent contributors to 
management. 
 The new invention in machinery induced the factory based productivity which 
called for studies to improve mass productivity. After an era of overemphasis on 
productivity, management theorists started to respond to the call for attention to 
human relations and motivation. Developing technology in term of air transportation 
and communication enable business diversification and multinational business. These 
theories explained us to understand about the different of human manner such as 
need and want, determination and calculation, test and inspection etc. The 
developing management of human are being done to the machines (aircraft). 
 Aircraft ownership might seem like a dream target for the average operation 
personnel, but those who have gone through it know how that buying an aircraft can 
be a real nightmare, these are a few tips to help you navigate your way through the 
aircraft buying process. (Refer to;-Management aviation theory.about.com 
/od/pilot/Sarina Houston) 
 

Development of Management Theories 
 Management Theories has developed from different approaches. Weihrich 
and Koonz (1993:32-33) highlight the emergence of management thought by means 
of categorization on major contributions to management: scientific management, 
modern operational – management theories, behavioral science, systems theories, 
and emergence of modern management thought and recent contributors to 
management. 
 The new invention in machinery induced the factory-based productivity which 
called for studying to improve mass productivity. After an era of overemphasis on 
productivity, management theorists started to respond to the call for attention to 
human relations and motivation. Developing technology in term of transportation 
and communication enable business diversification and multinational business. 
 In the competitive global arena, theorists introduced contingency theory and 
strategic management to enhance competitive advantages. They proposed 
contingency theory and systems theory to interact with the environment. 
 When information technology is so much developed as it is today, theorists 
propose network integration as a means of survival of business and performance as 
well as quality improvement. 
 The development of management theories rests upon the contribution 
theorists from various fields over the years. In the discussion of motivation theories, 
Gibson, et al,(2000:140)categorize motivation theories into content theories and 
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process theories and propose a graphic comparison of four content theories of 
motivation (fig 3.1). They consist of Maslow’s need hierarchy, Herzberg’s two-factor 
theory, and McClelland’s hierarchical needs.  
 Of all the content theories, Gibson, et al. (2000:140) contend that Herzberg’ 
work is the most criticized. However, it is surprising that Herzberg’s theory has 
withstood the test of time. The two-factor theory is not only regularly cited among 
academicians but remains popular with managers who attempt to increase 
motivation in their corporations using Herzberg’s motivation factors. 
 Herzberg (1966).Quoted in Gibson, et al., 2000: 134)   presented hygiene and 
motivation factors and posited that hygiene factors (extrinsic factors) consist of non-
motivation factors which consist of wages, salaries and benefits, job security, working 
conditions, supervision, relationship with other workers, relationship with supervisors, 
and organizational policies while motivation factors (intrinsic motivation factors) 
consist of the work itself, work autonomy, advancement, and achievement. 
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ความรับผิดฐานพาอาวุธปนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๗๑ 

Liability of armed in public under Criminal Code Section ๓๗๑ 
 

ณัฐวุฒิ  ปฐมสิทธาภิรักษ1 
 

บทคัดยอ 
 

 การดํารงชีวิตอยูของมนุษยในสังคมเมืองปจจุบันนั้น คงเปนเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยงตอการเผชิญหนากับ
อาชญากรรมทั้งหลายท่ีเติบโตไปพรอมกับความเจริญกาวหนาของสังคม จึงมีคํากลาววาสังคมใด เมืองใดมีความ
เจริญที่นั่นยอมมีอาชญากรรมเสมอ จากปญหาดังกลาวถือเปนสาเหตุหนึ่งที่ประชาชนตองปกปองชีวิต รางกาย 
ทรัพยสิน สิทธิและเสรีภาพของตนใหปลอดภัยจากอาชญากรรมน้ัน การพกพาอาวุธปนจึงเปนอีกทางเลือกหน่ึงที่มี
ประชาชนบางสวนเลือกที่จะพกพาอาวุธปนไปดวยเม่ือตองเดินทางออกจากเคหสถานไปยังสถานที่ตางๆ เนื่องจาก
คิดวาหากรอเจาหนาที่มาชวยเหลือคงไมทันกาล   ดังนี้การพาอาวุธปน ที่จะตองรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๓๗๑ จะตองเปนการพาอาวุธไปในเมือง  หมูบานหรือทางสาธารณสถาน  โดยเปดเผยหรือโดยไมมีเหตุ
สมควรหรือพาไปในชุมชนที่ไดจัดใหมีขึ้นเพื่อนมัสการ การรื่นเริงหรือการอื่นใดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพัน
บาท และใหศาลมีอํานาจส่ังริบอาวุธปนน้ันได 
  ผูเขียนจึงนําเสนอบทความที่พิจารณาถึงความรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญากรณีการพาอาวุธปน
ออกนอกเคหสถาน ทฤษฎีตางๆและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เนื่องจากมีหลายๆกรณีที่ผูที่พาอาวุธปนออกนอก
เคหสถานเชื่อวาการกระทําดังกลาวไมเปนความผิด เชน การพาอาวุธปนไปในในเมืองโดยที่อาวุธปนนั้นไมมีกระสุน
ปน หรือเปนปนเกาชํารุดที่สภาพไมพรอมใชงานแลวเหตุใดจึงตองรับผิดทางอาญาเน่ืองจากอาวุธปนดังกลาวไม
สามารถใชงานยิงไดอยางเชนอาวุธปน หรือมีกรณีใดท่ีสามารถพกพาอาวุธออกนอกเคหสถานไดโดยไมตองรับผิดทาง
อาญา  
 

คําสําคัญ : ความรับผิด,อาวุธปน,ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา๓๗๑ 

Abstract 
 

               Nowadays, it seems to be difficult for people who are living their life in the modern 
city to avoid crime confrontation, which is rising along with social development. There is a saying 
that “despite increases in material prosperity have crime rates also increased”. According to such 
problem, it could be a reason for people to protect their life, body, property, right, and liberty 
from such crime. Carrying a firearm in public is one option for some people when they are 
travelling from their dwelling place to other places due to the thoughts of unable to wait for 
public officer’s assistance to provide help in time. However, liability of carrying firearm, which is 
subject to Criminal  
 Code Section 371, the person must go armed in town, village, or public way openly 
without justifiable grounds, or is armed amongst a public  
                                                
1 อาจารยประจําหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 
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gathering for religious purposes, recreational purposes or any other purposes shall be liable to a 
fine not exceeding one thousand Baht. In this respect, the court shall be empowered to 
confiscate such weapon. 

The writer would like to present the article which is considered about carrying a firearm 
out of dwelling place liability according to the Criminal Code, theories, and related laws, as there 
are several cases that the individual who goes armed out of his dwelling place believes that such 
action is not guilty. For example, going armed in town without the bullet, or such firearm is old, 
broken, and not ready for shooting. Why does he have to be liable for criminal liability if such 
firearm could not be used as a firearm or is there any action of going armed out of dwelling 
place without criminal liability?  
 

Keywords: Liability, Armed, Criminal Code Section ๓๗๑ 
  
 บทนํา 
          การพกพาอาวุธปนเปนอีกทางเลือกหน่ึงที่มีประชาชนบางสวนเลือกที่จะพกพาอาวุธปนไป
ดวยเมื่อตองเดินทางออกจากเคหสถานไปยังสถานท่ีตางๆ สาเหตุหนึ่งที่ประชาชนตองปกปองชีวิต 
รางกาย ทรัพยสิน สิทธิและเสรีภาพของตนใหปลอดภัยจากอาชญากรรม เนื่องจากคิดวาหากรอ
เจาหนาที่มาชวยเหลือคงไมทันกาล และคงเปนเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยงตอการเผชิญหนากับ
อาชญากรรมทั้งหลายท่ีเติบโตไปพรอมกับความเจริญกาวหนาของสังคมพิจารณาถึงความรับผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา  กรณีการพาอาวุธปนออกนอกเคหสถาน เนื่องจากมีหลายๆกรณีที่ผูที่พา
อาวุธปนออกนอกเคหสถานเชื่อวาการกระทําดังกลาวไมเปนความผิด เชน การพาอาวุธปนไปในใน
เมืองโดยที่อาวุธปนนั้นไมมีกระสุนปน หรือเปนปนเกาชํารุดที่สภาพไมพรอมใชงานแลวเหตุใดจึงตอง
รับผิดทางอาญาเนื่องจากอาวุธปนดังกลาวไมสามารถใชงานยิงไดอยางเชนอาวุธปน หรือมีกรณีใดท่ี
สามารถพกพาอาวุธออกนอกเคหสถานไดโดยไมตองรับผิดทางอาญา 
 เดิมกฎหมายลักษณะอาญา บัญญัติเกี่ยวกับการมีอาวุธปนติดตัวไวในมาตรา ๓๓๕(๒) และ
มาตรา ๓๓๕(๓)  มาตรา ๓๓๕(๒) แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเปล่ียนแปลงกฎหมายลักษณอาญา 
มาตรา๓๓๕ ขอ ๒ บัญญัติวา “ผูใดถืออาวุธ ซึ่งอาจทําใหเปนที่หวาดเสียวแกสาธารณชน หรือมี
สาตราวุธพาไปในถนนทางหลวงหรือที่ประชุมชนสาธารณสถานตางๆโดยมันมิไดรับอนุญาตจากเจา
พนักงานอันชอบดวยกฎหมายใหพาไปได ทานวามันกระทําผิด ตองระวางโทษชั้น๑ แลใหริบสาตราวุธ
นั้นเสียดวย 
             แตความในขอนี้  หาไดหมายหามถึงการท่ีถืออาวุธปนไมประจุไปเพื่อประโยชนในการยิง
สัตวอันชอบดวยกฎหมายนั้นดวยไม” 
  และมาตรา๓๓๕(๓) บัญญัติวา “ผูใดมีสาตราวุธไมวาอยางใดใด เขาไปในท่ีประชุมชนเวลามี
งานนักขัตฤกษ ทานวามันมีความผิด ตองระวางช้ันโทษ๑ และใหริบอาวุธปนนั้นเสียดวย” 
             จากบทบัญญัติ มาตรา ๓๓๕(๒) อนุญาตใหผูมีอาวุธปนพาอาวุธปนไปในถนนทางหลวง
หรือท่ีประชุมชนสาธารณสถานตางๆไมตองรับผิดตามมาตรานี้หากไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานโดย
ชอบดวยกฎหมายใหพาไปได แตถาถืออาวุธปนซึ่งอาจทําใหเปนที่หวาดเสียวแกสาธารณชนก็ตองรับ
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ผิดไดแมไดรับอนุญาตเจาพนักงานอันชอบดวยกฎหมายก็ตามแตในมาตรา ๓๓๕(๓) กฎหมายไมได
บัญญัติยกเวนไวดัง ๓๓๕(๒) ที่ใหเจาพนักงานอันชอบดวยกฎหมายอนุญาตได กลาวคือ แมไดรับ
อนุญาตในใหมีอาวุธปนติดตัวไปก็มีความผิดหากพาอาวุธปนนั้นไปในท่ีประชุมชนเวลามีงานนักขัตฤกษ  
             ตอมาเมื่อมีการใชประมวลกฎหมายอาญาแทนกฎหมายลักษณะอาญาท่ียกเลิกไป 
บทบัญญัติดังกลาวท้ังสองไดมีการยกเลิกไปและมีการบัญญัติเรื่องนี้ในประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๓ 
ลหุโทษ มาตรา ๓๗๑ บัญญัติวา “ผูใดพาอาวุธไปในเมือง หมูบานหรือทางสาธารณ โดยเปดเผยหรือ
โดยไมมีเหตุสมควร หรือพาไปในชุมชนที่ไดจัดใหมีขึ้นเพ่ือนมัสการ การรื่นเริง หรือการอ่ืนใด ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาทและใหศาลมีอํานาจสั่งใหริบอาวุธนั้น”   
             ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๗๑ สามารถแยกประเด็นการกระทําความผิดไว ๒ 
กรณี กลาวคือ 

(๑) การพาอาวุธไปเมือง หมูบานหรือทางสาธารณะโดยเปดเผยหรือโดยไมมีเหตุอันสมควร และ 
(๒) การพาอาวุธไปในชุมนุมชนท่ีไดจัดใหมีข้ึนเพื่อนมัสการ การรื่นเริงหรือการอ่ืนใด 
 
ซึ่งเม่ือพิจารณากฎหมายท้ัง ๒ ฉบับแลวสิ่งที่ประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติไวในมาตรา 

๓๗๑ แตกตางจากกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา ๓๓๕(๒)และ๓๓๕(๓) คือ ประเด็นแรก การ
อนุญาตใหผูมีอาวุธปนพาอาวุธปนไปในถนนทางหลวงหรือที่ประชุมชนสาธารณสถานตางๆไมตองรับ
ผิดตามมาตราน้ีหากไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานโดยชอบดวยกฎหมายแตในมาตรา ๓๗๑ ไมได
บัญญัติใหอํานาจเจาพนักงานไว 
             ประเด็นที่สอง มาตรา ๓๓๕(๒) บัญญัติ “ผูใดถืออาวุธ ซึ่งอาจทําใหเปนที่หวาดเสียว”แต
ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๗๑ ไดใชคําวา “ผูใดพาอาวุธโดยเปดเผยหรือโดยไมมีเหตุอัน
สมควร” แตขอความดังกลาวไปปรากฏในพระราชบัญญัติอาวุธปนฯพ.ศ.๒๔๙๐ มาตรา๒๒ บัญญัติให
เจาพนักงานมีอํานาจออกใบอนุญาตมีอาวุธปนติดตัวไปไดสําหรับ ผูมีใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน 
หากผูไดรับใบอนุญาตมีอาวุธปนติดตัวไปไดแสดงตนเปนที่หวาดเสียวตอประชาชน ผูออกใบอนุญาต
จะสั่งพักใชใบอนุญาตที่ออกใหโดยมีกําหนดระยะเวลา หรือจะสั่งเพิกถอนเสียก็ได ซึ่งผูเขียนเขาใจวา
เมื่อมีการ บัญญัติกฎหมายอาวุธปน พ.ศ.๒๔๙๐ ไดนําอาวุธ “ปน” ออกมาตางหากจากคําวา อาวุธ 
เดิม ที่ไมไดจํากัดเฉพาะอาวุธปนเทานั้น จึงนําความในมาตราดังกลาวมาบัญญัติไวในมาตรา ๘ ทวิ  และมาตรา ๒๒ 
และในสวนของมาตรา ๓๗๑ ก็ใชคําวา “อาวุธ” โดยไมไดจํากัดเฉพาะอาวุธปน เทานั้น  
 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๗๑ บัญญัติวา “ผูใดพาอาวุธไปในเมือง หมูบานหรือ
ทางสาธารณ โดยเปดเผยหรือโดยไมมีเหตุสมควร หรือพาไปในชุมชนท่ีไดจัดใหมีขึ้นเพ่ือนมัสการ การ
รื่นเริง หรือการอ่ืนใด ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาทและใหศาลมีอํานาจสั่งใหริบอาวุธนั้น”  
โดยคําวา อาวุธ นั้นมีการบัญญัตินิยามอยูใน ประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๑ บทบัญญัติทั่วไป 
ลักษณะ ๑  บทบัญญัติที่ใชแกความผิดทั่วไป หมวด ๑  บทนิยาม มาตรา๑ (๕)  “อาวุธ” หมายความ
รวมถึงสิ่งซึ่งไมเปนอาวุธโดยสภาพ แตซึ่งไดใชหรือเจตนาจะใชประทุษรายรางกายถึงอันตรายสาหัส
อยางอาวุธ จากบทบัญญัตดิังกลาวลักษณะประเภทของอาวุธ สามารถแบงได ๒ ประเภท๑ กลาวคือ  
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               (๑) อาวุธโดยสภาพ ไดแกสิ่งที่สรางขึ้นเพ่ือใชในการประหัตประหารโดยเฉพาะ เชนปน 
มีด ดาบ หอก แหลน หลาว ระเบิด สนับมือเปนอาวุธ (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๔๐/๒๔๙๒) อาวุธ
ปนแมไมมีลูกโมและแกนลูกโม ไมสามารถใชยิงไดเปนอาวุธโดยสภาพ  

   คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๙๙/๒๕๒๓ อาวุธปนแมจะไมมีลูกโมและแกนลูกโมปน ไม
สามารถใชยิงได ก็เปนอาวุธโดยสภาพตามความหมายของประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑(๕)เมื่อ
จําเลยพาไปในทางสาธารณะโดยไมมีเหตุสมควรยอมเปนความผิดตามมาตรา ๓๗๑  และตาม
พระราชบัญญัติอาวุธปนฯ พ.ศ.๒๔๙๐ มาตรา ๘ ทวิ มิไดจํากัดเฉพาะวาอาวุธปนนั้นจะตองสามารถ
ใชยิงไดจึงจะเปนความผิด เมื่ออาวุธปนของกลางท่ีจําเลยพกพาติดตัวไปเปนอาวุธปนตามความหมาย
ของกฎหมายก็ตองดวยเงื่อนไขที่บัญญัติเปนความผิดแลวแมไมอาจใชยิงไดก็ถือวาจําเลยกระทําผิดตอ
กฎหมายดังกลาวแลว 
              (๒) กรณีที่ไมใชอาวุธโดยสภาพ เชน ไมยาว ๕ฟุต โคนโต ๑๐ นิ้ว ตอนกลางและตอน
ปลายโต ๘ นิ้วครึ่ง ที่ใชตีผูเสียหายถูกกะโหลกศีรษะแตก (คําพิพากษาศาลฎีกาที่๓๖/๒๕๐๓) เหล็ก
ขูดชารฟหรือส่ิว ที่จําเลยชักออกมาขูจะทํารายในการปลนเปนอาวุธ(คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๐๐๙/
๒๕๒๒) มีดคัตเตอรแมจะไมเปนอาวุธโดยสภาพแตจะเอามาใชขมขูผูเสียหายทุกครั้ง จึงเปนอาวุธโดย
เจตนาจะใช (คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๑๔๐๐/๒๕๓๘)   
              จะพบไดวาคําวา “อาวุธ” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๗๑  นั้นจะมีความหมาย
เปน ๒ ลักษณะคือเปนอาวุธโดยสภาพ และไมใชอาวุธโดยสภาพแตซึ่งไดใชหรือเจตนาจะใช
ประทุษรายรางกายถึงอันตรายสาหัสอยางอาวุธ โดยอาวุธตามบทบัญญัตินี้ไมไดจํากัดเฉพาะอาวุธปน
เทานั้น ซึ่งถาพิจารณาตามพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิงและส่ิง
เทียมอาวุธปน พ.ศ.๒๔๙๐ มาตรา ๘ ทวิ๒  วรรคหนึ่งบัญญัติวา “หามมิใหผูใดพาอาวุธปน 
 ติดตัวไปในเมือง หมูบาน หรือทางสาธารณะโดยไมไดรับอนุญาตใหมีอาวุธปนติดตัว เวนแตเปนกรณี
ที่ตองมีติดตัวเมื่อมีเหตุจําเปนและเรงดวนตามสมควรแกพฤติการณและวรรคสอง บัญญัติวา “ไมวา
กรณีใด หามมิใหพาอาวุธปนไปโดยปริยาย หรือพาไปในชุมนุมชนท่ีไดจัดใหมีขึ้นเพ่ือนมัสการ การร่ืน
เริง การมหรสพ หรือการอ่ืนใด...” มีการบัญญัติคําวา “อาวุธปน” ไวเปนการเฉพาะและมีการบัญญัติ
กําหนดนิยามความหมายไวในมาตรา ๔ (๑)  “อาวุธปน”๓ หมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดซึ่งใช
สงเครื่องกระสุนโดยวิธีระเบิดหรือกําลังดันของแกสหรืออัดลมหรือเคร่ืองกลไกอยางใด ซึ่งตองอาศัย
อํานาจของพลังงาน และสวนหนึ่งสวนใดของอาวุธน้ันๆ ซึ่งรัฐมนตรีเห็นวาสําคัญและไดระบุไวใน     
กฏกระทรวง    
            ดังนี้ กรณีความรับผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๗๑ สําหรับผูใดที่พา
อาวุธปนไปในเมือง หมูบานหรือทางสาธารณสถาน โดยเปดเผยหรือโดยไมมีเหตุสมควร หรือพาไปใน
ชุมชนที่ไดจัดใหมีขึ้นเพ่ือนมัสการการรื่นเริง ซึ่งมีอัตราโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาทและใหศาลมี
อํานาจสั่งใหริบอาวุธน้ัน และมาตรา ๘ ทวิ ตามกฎหมายอาวุธปน เครื่องกระสุนปนวัตถุระเบิด 
ดอกไมเพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปน ลักษณะกรรมของการกระทําทั้งสองมาตราคือ การพาอาวุธหรือ
อาวุธปนไปในเมือง หมูบานหรือทางสาธารณะ ถือเปนกรรมเดียวกันในกรณีของการพาอาวุธปนไปใน
ที่ตางๆ จึงเปนกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา๙๐ ลงโทษตาม
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กฎหมายอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิงและส่ิงเทียมอาวุธปน มาตรา ๘ทวิ
ประกอบมาตรา ๗๒ทวิ๔  ซึ่งเปนบทหนักกวา กลาวคือ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับไม
เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และถาผูนั้นฝาฝนมาตรา ๘ ทวิวรรคสองดวย ตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาป และปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท 
            คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๑๙๐๓/๒๕๒๐ พระราชบัญญัติอาวุธปนฯ พ.ศ.๒๔๙๐ มาตรา ๔(๑) 
ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๐๑ มาตรา ๓ บัญญัติวา "อาวุธปนหมายความรวมตลอดถึง
อาวุธทุกชนิดซึ่งใชสงเครื่องกระสุนปนโดยวิธีระเบิดหรือกําลังดันของแกสหรืออัดลม หรือเครื่องกลไก
อยางใดซึ่งตองอาศัยอํานาจของพลังงานและสวนหน่ึงสวนใดของอาวุธปนนั้นๆ ซึ่งรัฐมนตรีเห็นวา
สําคัญและไดระบุไวในกฎกระทรวง" มิไดบัญญัติวาอาวุธปนจะตองใชยิงไดจึงจะเปนอาวุธปนและแม
สวนหนึ่งสวนใดที่รัฐมนตรีเห็นวาสําคัญและไดระบุไวในกฎกระทรวงก็ถือวาเปนอาวุธปนดวย ดังนั้น  
การที่จําเลยมีปนพกสั้นออโตเมติก ชนิดประกอบข้ึนเองขนาด .๒๒ ไวในความครอบครองโดยมิไดรับ
อนุญาตจากนายทะเบียนทองที่ แมปนดังกลาวไมอาจใชยิงทําอันตรายแกชีวิตและวัตถุไดจําเลยก็มี
ความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ พ.ศ.๒๔๙๐มาตรา ๗ และปนดังกลาวเปนอาวุธโดยสภาพ 
เมื่อจําเลยพาไปในเมืองและทางสาธารณะ โดยไมมีเหตุอันสมควร จึงมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๓๗๑ ดวย (วินิจฉัยโดยมติที่ประชุมใหญครั้งที่ ๔/๒๕๒๐) 
              ถามีการลงโทษผูกระทําความผิดตาม พระราชบัญญัติอาวุธปนฯ พ.ศ.๒๔๙๐ ซึ่งเปนบท
หนักกวาประมวลกฎหมายอาญาอาญามาตรา ๓๗๑  แตพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ พ.ศ.๒๔๙๐ มิไดมี
การบัญญัติโทษใหริบอาวุธปนได ศาลจะนําบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา๓๗๑ ไปริบ
อาวุธปนไมได  
              คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๔๐๕/๒๕๒๗ จําเลยคนหนึ่งขับขี่รถจักรยานยนตโดยมีจําเลยอีก 
๒ คนนั่งซอนทายนําอาวุธปน และกระสุนปนเขามาในตลาดซึ่ง เปนเมืองและทางสาธารณะเทานั้น จึง
ถือไมไดวารถจักรยานยนตของกลางเปนทรัพยสินซึ่งจําเลยไดใชหรือมีไวเพ่ือใชในการกระทําความผิด
ตาม พระราชบัญญัติอาวุธปนฯ และ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๗๑ ที่ศาลจะสั่งริบจําเลยมี
ความผิดตาม พระราชบัญญัติอาวุธปนฯ และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๗๑   แตใหลงโทษ
ตาม พระราชบัญญัติ อาวุธปนฯ ซึ่งเปนกฎหมายบทท่ีมีโทษหนักที่สุดศาลจะอาศัย ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๓๗๑ มาเพ่ือริบอาวุธปนไมได ในเมื่อเปนอาวุธปนที่เจาของไดรับอนุญาตจากนาย
ทะเบียนทองที่ใหม ีจึงมิใชทรัพยสินท่ีจะตองริบ 
             คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๒๑๔๕/๒๕๓๘ เมื่อศาลลงโทษจําเลยตามพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ 
มาตรา ๘ ทวิวรรคสอง,มาตรา๗๒ทวิวรรคสอง ซึ่งเปนบทที่มีโทษหนักที่สุดและเปนกรรมเดียวกับ
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา๓๗๑แลวก็จะอาศัยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
๓๗๑ มาส่ังริบอาวุธปนของกลางไมไดจําเลยไดรับอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนดังกลาวไดโดยชอบเมื่อ
ความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปนฯที่ลงโทษจําเลยไมไดบัญญัติเรื่องริบทรัพยไวศาลก็ริบอาวุธปน
ของกลางไมได  
       การไดรับอนุญาตใหมีอาวุธปนกับการมีอาวุธปนพาติดตัวไปในเมือง  หมูบานหรือทาง
สาธารณะ นั้นเปนคนละกรณีกัน  หมายถึงการไดรับอนุญาตใหมีอาวุธปนนั้นเปนไปตาม
พระราชบัญญัติอาวุธปนฯ พ.ศ.๒๔๙๐ มาตรา ๗ บัญญัติวา “หามมิใหผูใดทํา ซื้อ มีใช สั่ง หรือนําเขา 
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ซึ่งอาวุธปนหรือเคร่ืองกระสุนปน เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนทองที”ซึ่งผูไดรับอนุญาต
ตามมาตรานี้ มีกรรมสิทธิ์ในการครอบครองไวภายในเคหสถาน เพ่ือปองกันชีวิตและทรัพยสินเทานั้น  
ไมสามารถพาอาวุธปนไปไหนที่ใดไดตามอําเภอใจไม หากแตตองไดรับอนุญาต ตามมาตรา ๒๒ อีก
ชั้นหนึ่งกอนถึงจะสามารถพาอาวุธปนติดตัวไปในเมือง หมูบานหรือทางสาธารณะ เวนแตเมื่อมีเหตุ
จําเปนและเรงดวนตามตามสมควรแกพฤติการณ การขอใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ อาวุธปนฯ 
พ.ศ.๒๔๙๐ มาตรา ๒๒ บัญญัติวา “ใหเจาพนักงานตอไปน้ี มีอํานาจออกใบอนุญาตใหแกบุคคลท่ี
ไดรับใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนมีอาวุธปนติดตัวไปไดตามความท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 

(๑) อธิบดีกรมตํารวจ สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร และท่ัวราชอาณาจักร 
(๒) ผูวาราชการจังหวัด เฉพาะภายในเขตจังหวัดของตน และเฉพาะผูที่มีถิ่นที่อยูในเขตจังหวัดนั้น 
เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือถาผูรับใบอนุญาตแสดงตนใหเปนที่

หวาดเสียวตอประชาชนผูออกใบอนุญาตจะสั่งพักใชใบอนุญาตที่ออกใหตามมาตรานี้โดยมีกําหนด
ระยะเวลา หรือจะส่ังเพิกถอนเสียก็ไดแตเมื่อผูมีอาวุธปนไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานตามมาตรา 
๒๒ หาใชจะพาจะพกไปโดยเปดเผยหรือที่ใดๆก็หาไดไม เพราะมาตรา ๘ ทวิวรรคสอง บัญญัติวา    
“ไมวากรณีใด หามมิใหพาอาวุธปนไปโดยเปดเผย หรือพาไปในชุมชนที่ไดจัดใหมีขึ้น เพ่ือนมัสการ 
การรื่นเริง การมหรสพ หรือการอ่ืนใด” จากบทบัญญัติดังกลาวสามารถแบงไดสองกรณี กลาวคือ 
              กรณีท่ี ๑ เปนการพาอาวุธปนไปโดยเปดเผย หมายถึงการพกพาในลักษณะเปดเผยใหคน
ทั่วไปเห็นได ซึ่งกฎหมายหามเน่ืองจากอาวุธปนเปนอาวุธโดยสภาพมีลักษณะรายแรงหากพาไปโดย
เปดเผยก็เปนที่หวาดกลัวของประชาชนโดยทั่วไป 
              กรณีที่ ๒ เปนการพาอาวุธปนไปในชุมชนที่ไดจัดใหมีขึ้น เพ่ือนมัสการการรื่นเริงการ
มหรสพ หรือการอ่ืนใด ไมวาจะเปนการพาไปลักษณะโดยเปดเผยหรือไมก็ตาม ซึ่งกฎหมายเปนการ
หามพาอาวุธปนไปโดยพิจารณาสถานท่ีมีชุมชนในงานพิธีการตางๆ 
             เนื่องจากอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนไมใชวาจะมีแตการนําไปใชในทางท่ีเปนโทษเทานั้น
ยังมีสวนที่นํามาใชในทางท่ีเปนคุณอยูดวย ในพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ พ.ศ.๒๔๙๐ จึงไมไดมีแต
หลักเกณฑอันเปนมาตรการเพ่ือควบคุมบังคับและกํากับดูแลอยางเครงครัดเทานั้น คงมีบางสวนท่ี
กําหนดไวในลักษณะเปนการผอนคลายความจํากัดครัดเครงของมาตรการดังกลาวดวย๕ ดวยการ
บัญญัติเปนขอยกเวนความรับผิดฐานพาอาวุธปนติดตัว ตามพระราชบัญญัติอาวุธปนฯพ.ศ.๒๔๙๐ 

โดยแยกเปน ๒ กรณ ี
               ๑.กรณีมีเหตุจําเปนและเรงดวนตามสมควรแกพฤติการณตามพฤติการณตามมาตรา ๘ ทวิ
วรรคหน่ึงตอนทายบัญญัติวา “...เวนแตเปนกรณีที่ตองมีติดตัว เม่ือมีเหตุจําเปนและเรงดวนตาม
สมควรแกพฤติการณ” ดังนี้การพาอาวุธปนติดตัวไปในเมือง หมูบาน หรือทางสาธารณะโดยไมไดรับ
ใบอนุญาตใหมีอาวุธปนติดตัว หากมีเหตุจําเปนและเรงดวนตามสมควรแกพฤติการณผูที่พาอาวุธติด
ตัวไปในเมือง หมูบาน หรือทางสาธารณะโดยไมไดรับใบอนุญาตใหมีอาวุธปนติดตัวก็จะไมตองรับผิด
ตามพระราชบัญญัติอาวุธปนฯพ.ศ.๒๔๙๐ มาตรา ๘ ทวิวรรคหนึ่งประกอบมาตรา ๗๒ ทวิวรรคสอง๖  
             คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๕๗๕๘/๒๕๓๗ ผูตายกับพวกถือสิ่งของคลายอาวุธปนเดินเขามาหา
จําเลยในเขตนากุงของจําเลยในเวลาค่ําคืน จําเลยรองหามใหวางสิ่งของดังกลาว แลวผูตายกับพวก
กลับจูโจมเขามาใกลประมาณ 2-3 เมตรยอมมีเหตุใหจําเลยอยูในภาวะเขาใจไดวาผูตายกับพวกจะเขา
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มาทํารายและถือไดวาเปนภยันตรายที่ใกลจะถึง จําเลยใชอาวุธปนของกลางยิงไปทางผูตายกับพวกใน
ภาวะและพฤติการณดังกลาวถือไดวาเปนการปองกันสิทธิของตนโดยชอบดวยกฎหมายและพอสมควร
แกเหตุ จําเลยนําอาวุธปนของกลางซ่ึงจําเลยไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนใหมีไวในครอบครองติดตัว
ไปเฝานากุงของจําเลย ถือไมไดวาจําเลยพาอาวุธปนของกลางไปโดยไมมีเหตุอันสมควร แตถือวาเปน
การพาไปโดยมีเหตุจําเปนและเรงดวนตามสมควรแกพฤติการณไมเปนความผิดตามพระราชบัญญัติ
อาวุธปนฯ มาตรา ๘ ทวิ,มาตรา ๗๒ ทวิ วรรคสอง  

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๖๘๐๒/๒๕๔๕ การที่จําเลยนําอาวุธปนของกลางท่ีนายดาบตํารวจ อ. 
ใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการติดตัวไปโดยมุงประสงคจะนําไปมอบใหนายดาบตํารวจ อ. ใชในการ
ดูแลรักษาความสงบเรียบรอยในงานกฐิน ยังถือไมไดวาจําเลยมีอาวุธปนของกลางไวในครอบครอง
เพราะจําเลยมิไดเจตนาจะยึดไวอยางเปนเจาของ ทั้งการที่จําเลยนําอาวุธปนติดตัวไปเพ่ือมอบใหนาย
ดาบตํารวจ อ. ซึ่งเปนเจาพนักงานตํารวจไวใชในการปฏิบัติหนาที่ถือไดวามีเหตุจําเปนและเรงดวน
ตามสมควรแกพฤติการณที่จะพาอาวุธปนของกลางไปได แมจําเลยจะนําอาวุธปนติดตัวไปท่ีบานที่เกิด
เหตุก็ เปนการกระทําตอ เนื่ องกันจํ า เลยจึ ง ไมมีความผิดฐานมีอาวุธปนและพาอาวุธปน                  
ตามพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ มาตรา ๘ ทวิ,มาตรา๗๒ ทวิ วรรคสอง ,มาตรา ๗๒ วรรคสาม 

  ขอเท็จจริงทั้งสองกรณีตามคําพิพากษาดังกลาวขางตนถือเปนเหตุจําเปนและเรงดวนตาม
สมควรแกพฤติการณที่จะพาอาวุธปนของกลางออกนอกเคหสถานได โดยไมตองรับผิดตาม
พระราชบัญญัติอาวุธปนฯพ.ศ.2490 
  กรณีท่ีไมถือวามีเหตุจําเปนและเรงดวนตามสมควรแกพฤติการณ 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๓๐๒๗/๒๕๒๖  จําเลยเก็บปนและเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท ไวในลิ้นชัก
รถ เมื่อจําเลยน่ังรถไปดวย ถือไดวาจําเลยพาอาวุธปนติดตัวไป และการที่จําเลยขับรถไปสงผูเสียหาย
กับพวกแลวพากันไปนั่งด่ืมสุราและเบียร โดยทิ้งเงินไวในรถซ่ึงจอดอยูหางจากจําเลยประมาณ ๕-๖ 
วา แสดงวาจําเลยมิไดหวงใยเก่ียวกับความปลอดภัยของทรัพยสิน การท่ีจําเลยพาอาวุธปนติดตัวไปจึง
ถือไมไดวามีเหตุจําเปนและเรงดวนตามสมควรแกพฤติการณ จําเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา ฐานพาอาวุธปนไปในทางสาธารณะตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๗๑ และ
พระราชบัญญัติอาวุธปนฯ พ.ศ.๒๔๙๐ มาตรา ๘ ทวิ, มาตรา ๗๒ ทวิ ใหลงโทษและริบของกลาง 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๕๓/๒๕๒๙ จําเลยพาอาวุธปนไปท่ีหนาโรงงานของบริษัทที่เกิด
เหตุโดยไมไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานใหมีอาวุธปนติดตัวเนื่องจากนางก.พานางสาวน.ไปพบบิดา
มารดาของจําเลยที่บานจําเลยเพ่ือเจรจาในการที่จะสูขอนางสาวน.เปนภรรยา  จําเลยนางก.และ
นางสาวน. จะกลับบานเปนเวลาดึกมากแลวจําเลยจึงนั่งรถไปสงบุคคล ทั้งสองที่บริษัทการท่ีจําเลยพา
อาวุธปนไปดังกลาวถือไมไดวาเปนกรณีที่มีเหตุจําเปนและเรงดวนตามสมควรแกพฤติการณเพราะไม
แนวาจะมีเหตุรายเกิดข้ึนแตเปนกรณีที่สมควรรอการลงโทษจําเลย  จําเลยมีความผิดฐานพาอาวุธปน
ไปในทางสาธารณะตาม พระราชบัญญัติ อาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิดดอกไมเพลิง และสิ่ง
เทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๘ ทวิวรรคแรก,มาตรา๗๒ ทวิวรรคสอง ซึ่งแกไขใหม ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๓๗๑ อีกขอหาหนึ่งใหลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ ซึ่งเปนบทหนัก 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๘๗/๒๕๓๐มีอาวุธปนไมมีทะเบียนไวในครอบครองโดยไมไดรับ
อนุญาตและพกพาอาวุธปนนั้นไปในทางสาธารณะ ยอมเปนการกระทําที่ผิดกฎหมายจะอางวา



                     

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิรน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
                       Western University Research Journal of Humanities and Social Science

ปที่ 4 ฉบับที ่2 เดือน พฤษภาคม–สิงหาคม 2561 | Vol4,No.2 May-August 2018: ISSN 2465-3578

ศาสตรและสังคมศาสตร 
umanities and Social Sciencee

รูเทาไมถึงการณไมได จําเลยขับรถยนตบรรทุกใบยาไปสงโรงบมโดยวางอาวุธปนไวใตเบาะนั่งหนารถ 
อางวาเพ่ือปองกันทรัพยสินดังนี้ กรณีถือไมไดวามีเหตุจําเปนและเรงดวนตามสมควรแกพฤติการณ
จําเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ มาตรา ๗, ๘ ทวิ, ๗๒, ๗๒ ทวิ ประมวลกฎหมาย
อาญาอาญามาตรา ๙๑, ๓๗๑ ใหริบของกลาง 
        คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๒๕๘/๒๕๓๘  การท่ีจําเลยพาอาวุธปนของกลางซ่ึงเปนอาวุธปนท่ี
จําเลยไมไดรับอนุญาตใหมีไวในครอบครองติดตัวไปสืบหาภริยาที่ไปกับผูเสียหายในทางชูสาวโดยยังไม
ทราบแนชัดวาผูเสียหายและภริยาอยู ณ ที่ใด และผูเสียหายจะลวงเกินภริยาในทางชูสาวจริงหรือไม
พฤติการณเชนนี้จึงยังไมมีเหตุสมควรที่จะนําอาวุธปนของกลางติดตัวไป จําเลยจึงมีความผิดฐานพา
อาวุธปนติดตัวไปในเมืองหมูบาน และทางสาธารณะตามพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ พ .ศ .
๒๔๙๐ มาตรา ๘ ทวิ วรรคหนึ่ง, ๗๒ ทวิ วรรคสอง 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๑๘๕/๒๕๔๓ กอนที่จําเลยท่ี ๑ จะใชอาวุธปนยิงผูตายในการวิวาท
นั้น จําเลยที่ ๑ ไมพอใจท่ีผูตายเรงเครื่องรถจักรยานยนตสงเสียงดัง จึงไปนําอาวุธปนจากบานแมยาย
แลวยิงปนขึ้นฟา ๑ นัด จากนั้นก็พกอาวุธไวกับตนเองเพ่ือรอที่จะตอสูกับฝายผูตาย การพาอาวุธปน
และยิงปนของจําเลยท่ี ๑จึงไมใชกรณีมีเหตุจําเปนเรงดวนตามสมควร   รับผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา ๓๗๑, ๓๗๖ พระราชบัญญัติอาวุธปนเครื่องกระสุนปนฯพ.ศ.๒๔๙๐ มาตรา ๗, ๘ ทวิ, 
๗๒, ๗๒ ทวิ ใหริบของกลาง 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๑๔๓๗/๒๕๔๖  แมถั่วฝกยาวท่ีจําเลยปลูกไวจะเคยถูกคนรายลักไป 
จําเลยสามารถแจงความตอเจาพนักงานเพ่ือใหสืบสวนหาตัวคนรายได แตจําเลยก็หาดําเนินการไม 
จําเลยกลับพาอาวุธปนจากบานซึ่งอยูหางจากแปลงนาที่ปลูกถ่ัวฝกยาวประมาณ ๒ กิโลเมตร ติดตัวมา
เพ่ือรดนํ้าและเฝาถั่วฝกยาว ทั้ง ๆ ที่ขณะน้ันไมมีเหตุการณอะไรเกิดขึ้น การกระทําของจําเลยจึงมิใช
กรณีมีเหตุจําเปนและเรงดวนตามสมควรแกพฤติการณ จึงมีความผิดฐานพาอาวุธปนติดตัวไปในเมือง 
หมูบาน หรือทางสาธารณะโดยไมไดรับใบอนุญาต  จําเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๓๗๑ พระราชบัญญัติอาวุธปนฯพ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๘ ทวิ วรรคหน่ึง, ๗๒ ทวิ วรรคสอง อีก
กระทงหน่ึง เปนความผิดกรรมเดียวผิดตอกฎหมายหลายบท ใหลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ 
ซึ่งเปนกฎหมายบทท่ีมีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ 

จากคําพิพากษาที่ผานมาในกรณีที่ไมถือวามีเหตุจําเปนและเรงดวนตามสมควรแก
พฤติการณ ทั้งในกรณีท่ีผูกระทําความผิดไมไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานใหมีอาวุธปนติดตัวแตได
นําอาวุธปนติดตัวไปมีแนวคิดที่จะปองกันทรัพยสินของตน ปองกันสิทธิของตนซ่ึงเกิดจากการ
คาดคะเนเหตุการณในอนาคตเพราะไมแนวาจะมีเหตุรายเกิดขึ้น หรือการวิวาทกับคูกรณีอีกฝายหน่ึง
โดยพาอาวุธปนติดไปในรถยนต หรือพกพาติดตัวไปไมสามารถนํามาอางเพ่ือยกเวนความรับผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๗๑ พระราชบัญญัติอาวุธปนฯพ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๘ทวิ วรรคหน่ึง 
สําหรับมาตรา ๘ ทวิ วรรคสองนั้นแมผูนั้นจะมีใบอนุญาตมีอาวุธปนติดตัวไปไดที่ไดรับอนุญาตจากเจา
พนักงานตามพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ พ.ศ.๒๔๙๐ มาตรา ๒๒ ก็ไมสามารถพาอาวุธปนไปโดย
เปดเผย หรือพาไปในชุมนุมชนท่ีไดจัดใหมีขึ้น เพ่ือนมัสการ การร่ืนเริง การมหรสพ หรือการอ่ืนใดได 
เวนแตจะเปนไปตามหลักเกณฑท่ีมาตรา ๘ ทวิวรรคสาม ยกเวนตาม 
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(๑)  เจาพนักงานผูมีหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน ทหารและตํารวจ 
ซึ่งอยูในระหวาง การปฏิบัติหนาที่ 

(๒) ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๕ 
วรรคหนึ่ง (๑)   

  (ข) หรือ (ค) ซึ่งอยูในระหวางการปฏิบัติหนาที่เพ่ือการปองกันประเทศหรือรักษา
ความสงบเรียบรอย ของประชาชนหรือรักษาทรัพยสินอันสําคัญของรัฐ 

(๓) ประชาชนผูไดรับมอบใหมีและใชตามมาตรา๕ วรรคหน่ึง (๑) (ง) ซึ่งอยูในระหวาง
การชวยเหลือราชการและมีเหตุจําเปนตองมี และใชอาวุธปนในการนั้น 
              โดยขอยกเวนทั้ง ๓ กรณีตามมาตรา ๘ ทวิวรรคสาม ทําใหผูพาอาวุธปนติดตัวไปไมตอง
รับผิดตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๘ ทวิวรรคหนึ่งและวรรสอง แตหากผูนั้นพาอาวุธปนที่ไมมีทะเบียน 
หรืออาวุธปนของบุคคลอ่ืนที่ไดรับอนุญาตใหมีและใช ผูนั้นก็มีความผิดตามมาตรา ๗ ฐานมีอาวุธปน
และกระสุนปนโดยไมไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนทองที่ 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๒๐๒๔-๒๐๒๖/๒๕๓๑ จําเลยไดรับใบอนุญาตใหมีและใชปนพก
สั้นออโตเมติกขนาด.๔๕ ใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนดังกลาวจึงใชไดแตเฉพาะอาวุธปนกระบอก    
ที่ระบุไวในใบอนุญาตน้ันเทานั้น จะนําไปใชกับอาวุธปนกระบอกอ่ืนไมได จําเลยจึงไมอาจท่ีจะมีอาวุธ
ปนกระบอกอ่ืนและกระสุนปนซึ่งมิใชสําหรับใชกับอาวุธปนที่จําเลยไดรับอนุญาตใหมีและใชไวในความ
ครอบครองได แมผูอ่ืนจะลืมอาวุธปนไวในรถของจําเลย จําเลยก็ควรจะครอบครองอาวุธปนนั้นเพียง
เพ่ือไมใหหายเทานั้น แตจําเลยกลับพกอาวุธปนดังกลาวไวกับตัวซึ่งแสดงใหเห็นไดวาจําเลยมีอาวุธปน
นั้นเพื่อใชมิไดมีไวในความครอบครองเพ่ือไมใหหาย จําเลยจึงมีความผิดฐานมีอาวุธปนและกระสุนปน
ไวในความครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต ที่จําเลยอางวาปฏิบัติหนาที่ราชการตามคําสั่งของ
ผูบังคับบัญชานั้นไมเปนขอยกเวนใหจําเลยมีอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนไวในครอบครองโดยไมได
รับอนุญาตจากนายทะเบียนทองที่ซึ่งเปนบทบัญญัติของกฎหมายได แมการปฏิบัติหนาที่ราชการตาม
คําสั่งนั้น มีความจําเปนที่จะตองใชอาวุธปนดังที่จําเลยอางก็ตาม 

จําเลยซึ่งเปนตํารวจพกพาอาวุธปนกระบอกท่ีไมไดรับใบอนุญาตใหมีติดตัวเน่ืองจากการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการตามคําส่ังของผูบังคับบัญชา และถูกจับกุมในระหวางการปฏิบัติหนาที่ การ
กระทําของจําเลยจึงไมเปนความผิดฐานพาอาวุธปนตามพระราชบัญญัติอาวุธปนฯลฯ พ.ศ.๒๔๙๐ 
มาตรา ๘(ทวิ) วรรคสาม (๑) 

 
การพกพาอาวุธปนในลักษณะท่ีไมสามารถหยิบฉวยขึ้นมาใชงานไดทันทีและการนําอาวุธ

เคลื่อนที่ไป 
         คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๒๔๕๖/๒๕๔๗  วันเวลาเกิดเหตุตามฟอง เจาพนักงานตํารวจจับ
จําเลยและตรวจคนพบอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนของกลางอยูในชองเก็บของดานนอกของรถยนต
โดยสารที่จําเลยเปนผูขับ โดยมีสิ่งของปดไวและหอดวยผาสีขาว ความผิดฐานมีอาวุธปนไมมีทะเบียน
และเครื่องกระสุนปนไวในครอบครองโดยไมไดรับใบอนุญาต เห็นวา คดีนี้เจาพนักงานตํารวจตรวจ
คนพบอาวุธปนและกระสุนปนของกลางอยูในชองเก็บของดานนอกของรถยนตโดยสารท่ีจําเลยเปนผู
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ขับ โดยมีสิ่งของปดไวและหอดวยผาสีขาว เมื่อจําเลยเปนผูขับรถยนตโดยสารคันที่คนพบอาวุธปนของ
กลาง การท่ีจําเลยจะลงจากรถยนตโดยสารมาหยิบฉวยอาวุธปนมาใชทันทีทันใดนั้นยอมเปนไปไดยาก       
จึงมิอาจถือไดวาเปนการพาติดตัวทั้งเจาพนักงานตรวจคนพบอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนของกลาง
ขณะที่รถยนตโดยสารที่จําเลยขับจอดอยูขางสถานีบริการนํ้ามันเพียว ซึ่งจําเลยนําสืบวา วันเกิดเหตุ
ขณะที่จําเลยจอดรถรอรับพนักงานในตอนเย็นบริเวณหลังสถานีบริการนํ้ามันเพียว เวลาประมาณ ๘ 
นาฬิกา นายวินัยนําอาวุธปนของกลางมาฝากไวแลว   จะมารับคืนตอนเย็น การกระทําของจําเลยจึง
ไมเปนความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ มาตรา 8 ทวิ วรรคหน่ึง, 72 ทวิ วรรคสอง และ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371   
       จากคําพิพากษาฎีกาดังกลาวกรณีการพกพาอาวุธปนในรถจะไมมีความผิดตาม
พระราชบัญญัติอาวุธปนฯ มาตรา 8 ทวิ วรรคหน่ึง ที่บัญญัติวา “หามมิใหผูใดพาอาวุธปนติดตัวไปใน
เมือง หมูบาน หรือทางสาธารณะโดยไมไดรับใบอนุญาตใหมีอาวุธปนติดตัว ...” จะตองเปนการพกพา
อาวุธปนในลักษณะท่ีไมสามารถหยิบฉวยขึ้นมาใชงานไดทันที เชน มีการแยกเก็บกระสุนปนกับตัว
อาวุธปนคนละที่ซึ่งไมสามารถนํามาบรรจุกระสุนไดโดยงาย หรือเก็บไวในกลองเก็บปนและลอกกุญแจ
ไว หรือนําไปไวชองใสของดานนอกรถยนตโดยสารตามขอเท็จจริงในคดีนี้ สําหรับความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๗๑ บัญญัติวา “ผูใดพาอาวุธไปในเมือง หมูบาน หรือทาง
สาธารณสถาน เปดเผยหรือโดยไมมีเหตุสมควร หรือพาไปในชุมชนท่ีไดจัดใหมีขึ้นเพ่ือนมัสการ การร่ืน
เริงหรือการอ่ืนใด..” ซึ่งตามมาตราน้ี ใชคําวา “พาอาวุธไป” แตตามพระราชบัญญัติอาวุธปนฯมาตรา 
๘ ทวิ วรรคหนึ่ง ใชคําวา “พาอาวุธปนติดตัวไป” เปนการเพ่ิมขอความที่ทําใหความหมายแคบลงไป 
ซึ่งขอเท็จจริงในคดีนี้จําเลยจอดรถรอรับพนักงานในตอนเย็นบริเวณหลังสถานีบริการน้ํามันเพียว เวลา
ประมาณ ๘ นาฬิกา นายวินัยนําอาวุธปนของกลางมาฝากไวแลวจะมารับคืนตอนเย็น  และเมื่อโจทก
ไมมีพยานมานําสืบใหเห็นวาจําเลยพาอาวุธปนของกลางไปในเมือง หมูบาน หรือทางสาธารณะ การ
กระทําของจําเลยจึงไมมีความผิด ดังกลาวเพราะการกระทําความผิดฐานพาอาวุธปน ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๓๗๑   ตองไดความวาจําเลยไดนําอาวุธปนเคลื่อนที่ไปในเมือง หมูบานหรือ
ทางสาธารณสถาน กลาวคือ ตองมีการนําอาวุธปนเคลื่อนที่ไปในขณะกระทําความผิด   
             ปนที่ไมสามารถใชงานยิงทําอันตรายแกชีวิตและวัตถุได เปนอาวุธปนตามพระราชบัญญัติ
อาวุธปนฯและเปนอาวุธโดยสภาพ(คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๙๐๓/๑๕๒๐)อาวุธปนแมจะไมมีลูกโมและ
แกนลูกโมปน ไมสามารถใชยิงได ก็เปนอาวุธโดยสภาพ (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๙๙/๒๕๒๓)     
จากคําพิพากษาขางตนดังกลาว คําวา “อาวุธ”กรณีท่ีเปนอาวุธปนที่บุคคลจะตองรับโทษตามประมวล
กฎหมายอาญามาตร ๓๗๑ จึงไมจําเปนตองเปนอาวุธปนที่สามารถยิงไดเทานั้น ดังนี้เปนเรื่องนาสนใจ
วาความผิดอาญาดังกลาว กรณีอาวุธปนที่ไมสามารถใชงานไดอยางอาวุธปนเหตุใดจึงตองรับผิด 
สามารถอยูในเรื่องของการพยายามกระทําความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๐ หรือ 
การพยายามกระทําความผิดที่เปนไปไมไดโดยแนแทหรือไม ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๘๑  
มีแนวความคิดพ้ืนฐานอะไรอยูเบื้องหลัง  
             ในทางตํารากฎหมายเยอรมัน๗  รูปแบบหนึ่งของการแบงความผิดอาญาท่ีเปนการทําราย
และความผิดอาญาที่เปนการกออันตราย(Verletzungs - und Gefaehrdungsdelikte) จุดแบง
ระหวางความผิดอาญาท่ีเปนการทํารายและความผิดอาญาที่เปนการกออันตราย อยูตรงที่วากรรม
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ของการกระทําของแตละองคประกอบความผิด (das Handlungsobjekt des Tatbestandes)     
นั้นไดรับความเสียหายหรือเปนเพียงแตนาจะไดรับอันตรายเทานั้น  ในกรณีความผิดอาญาท่ีเปนการ
ทํารายจะเปนความผิดสําเร็จก็ตอเมื่อกรรมของการกระทําไดรับความเสียหายอยางแทจริง เชน ใน
ความผิดฐานฆาบุคคลอ่ืน ตองมีความตายเกิดขึ้น ในความผิดฐานทําใหเสียทรัพย ทรัพยตองถูกทําให
เสียหาย เปนตน กรณีความผิดอาญาท่ีเปนการกออันตราย แบงได ๒ ประเภทกลาวคือ ความผิด
อาญาท่ีเปนกออันตรายอยางลอยๆ และความผิดอาญาท่ีเปนการกออันตรายอยางประจักษ 
            ในกรณีความผิดอาญาที่เปนการกออันตรายอยางประจักษ จะเปนความผิดสําเร็จก็ตอเมื่อ 
มีความนาจะเปนอันตรายเกิดขึ้นอยางแทจริงตอกรรมของการกระทํา การท่ีผลไมเกิดขึ้นนั้นเปนแต
เพียงแตความบังเอิญเทานั้น เชน ในความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก ตามมาตรา๒๒๑ ตามประมวลกฎหมาย
อาญาเยอรมัน ในทางตรงกันขามในกรณีของความผิดอาญาท่ีเปนการกออันตรายอยางลอยๆนั้น การ
จะเปนความผิดสําเร็จไมจําตองมีความนาจะเปนอันตรายเกิดขึ้นอยางแทจริงอยางในกรณีของ
ความผิดอาญาที่เปนการกออันตรายอยางประจักษ แตพิจารณาวาจากการกระทําวาการกระทําครบ
องคประกอบความผิดนั้น จะมีลักษณะที่เปนอันตรายโดยทั่วๆไป โดยไมจําเปนตองมีผลของความ
นาจะเปนอันตรายเกิดข้ึนอยางในกรณีของความผิดอาญาท่ีเปนการกออันตรายอยางประจักษ เชน ใน
ความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย ตามมาตรา ๓๐๖ ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน ศาลจึงไมตอง
วินิจฉัยวามีผลของอันตรายเกิดขึ้นจริงหรือไม ทั้งนี้เพราะวาขอที่แสดงใหเห็นถึงความเปนอันตรายจะ
ถูกกําหนดไวในกฎหมาย การวินิจฉัยความรับผิดในทางอาญาจึงพิจารณาจากการกระทําที่ครบ
องคประกอบความผิดเทานั้น๘  ความผิดอาญาท่ีเปนการกออันตรายอยางลอยๆ โดยทั่วไปแลวจะพบ
อยูในความผิดประเภทท่ีเปนการละเมิดตอระเบียบ เชนในกฎหมายจราจร ในกฎหมายเกี่ยวกับยาและ
ยาเสพติด เปนตน  

ซึ่งเปนความผิดที่รัฐเปนผูเสียหาย ความผิดอันตรายท่ีเปนการกออันตรายอยางลอยๆ จึ ง
ไมไดเปนการบัญญัติขึ้นเพ่ือจะลงโทษตอการกอใหเกิดความเสียหายที่เห็นไดอยางประจักษ แตบัญญัติ
ขึน้เพื่อที่จะกอใหเกิดความม่ันคง ความสงบเรียบรอยของสังคม 
 ดังนั้นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๗๑ จากแนวคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี
ผานมา ศาลฎีกาเห็นวาเปนความผิดอาญาที่เปนการกออันตรายอยางลอยๆ เพราะพิจารณาแตเพียง
วาการกระทําของจําเลยครบตามองคประกอบความผิดหรือไมเทานั้น โดยไมคํานึงถึงวาผลท่ีนาจะเปน
อันตรายเกิดข้ึนไดหรือไม 
บทสรุป 
             ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๗๑ บัญญัติวา “ผูใดพาอาวุธไปในเมือง 
หมูบานหรือทางสาธารณะ โดยเปดเผยหรือโดยไมมีเหตุสมควร หรือพาไปในชุมชนท่ีไดจัดใหมีขึ้นเพ่ือ
นมัสการ การร่ืนเริง หรือการอ่ืนใด ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาทและใหศาลมีอํานาจสั่งให
ริบอาวุธนั้น” เปนความผิดบัญญัติไวในภาค ๓ ลหุโทษ ซึ่งมีลักษณะพิเศษ คือ มีระวางโทษจําคุกไม
เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ แมจะไดกระทําความผิดตามท่ีบัญญัติ
ไวโดยไมมีเจตนา ก็ตองรับโทษ ซึ่งแตกตางจากการกระทําผิดอาญาอ่ืนๆ ที่ตองรับโทษ เมื่อกระทําโดย
เจตนาเทานั้น โดยรัฐเทานั้นเปนผูเสียหาย ซึ่งการพาอาวุธปนไปในเมือง หมูบานหรือทางสาธารณะ 
แมอาวุธปนนั้นจะไมสามารถใชงานยิงทําอันตรายแกชีวิตและวัตถุได หรือไมสามารถใชงานไดเพราะ
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อาวุธปนไมมีลูกโมและแกนลูกโม หากพาไปในทางสาธารณะโดยไมมีเหตุสมควรผูพาอาวุธปนไปตอง
รับผิดตามมาตรา ๓๗๑ อยู และหากพกพาติดตัวไปรับผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปนฯพ.ศ.๒๔๙๐ 
มาตรา๘ทวิ เหตุเพราะมิไดจํากัดเฉพาะวาอาวุธปนนั้นจะตองสามารถใชยิงไดจึงจะเปนความผิด เมื่อ
อาวุธปนที่พกพาติดตัวไปเปนอาวุธปนตามความหมายของกฎหมายก็ตองดวยเงื่อนไขที่บัญญัติเปน
ความผิดแลวแมไมอาจยิงได เพราะตามความคาดคิดของบุคคลธรรมดาหากไมลวงรูมากอนยอมนึกวา
อาวุธปนโดยสภาพเปนอาวุธที่สามารถประทุษรายแกรางกายถึงสาหัส แมอาวุธปนนั้นจะไมอาจยิงได 
คนรายก็สามารถนําไปใชประกอบอาชญากรรมกอกวนความสงบสุขของประชาชนท่ัวไปได  ซึ่งผูเขียน
มองวากรณีการพาอาวุธปนไปในเมือง หมูบานหรือทางสาธารณะของคนท่ัวไปท่ีตองการไปปกปอง
สิทธิของตนเองทั้งดานรางกายและทรัพยสินนั้นยังขาด ความเขาใจในการพาอาวุธปนออกไปนอก
เคหสถานซึ่งอาจคิดวาสามารถพาไปไดโดยการซุกซอนไวที่ลับ กระเปาลับซึ่งบุคคลทั่ วไปไมสามารถ
มองเห็นไดหรือแยกระหวางตัวปนกับกระสุน  โดยการที่ผูใดพาปนไปโดยกระทําความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา ๓๗๑ แมอาวุธปนจะมีทะเบียนโดยไดรับอนุญาตใหมีไวในความครอบครองก็ดี 
ศาลก็ยังมีอํานาจริบได ซึ่งการพาอาวุธปนไปในเมือง หมูบานหรือทางสาธารณะถึงแมจะปกปดโดยไม
เปดเผยใหคนทั่วไปเห็นก็ยังตองรับผิดอยูจะไมตองรับผิดก็ตอเมื่อมีเหตุสมควร เชน การยายภูมิลําเนา
และนําปนไปเก็บในกระเปาเอกสารมีกุญแจล็อค ๒ ดาน ทั้งวางอยูที่เบาะหลัง(คําพิพากษาฎีกาที่
๓๙๔๕/๒๕๔๐) หรืออยางกรณีการพาอาวุธไปท่ีดาดฟาของแฟลต ชั้น ๕ เปนบริเวณของแฟลตซึ่งใช
เปนที่อยูอาศัยนั้นดวย การที่จําเลยพาอาวุธปนอยูบนดาดฟาของแฟลต ชั้น๕ จึงเปนการพาอาวุธปน
ในบริเวณที่อยูอาศัยของตน การกระทําของจําเลยจึงไมเปนความผิดฐานพาอาวุธไปในเมือง(คํา
พิพากษาฎีกาท่ี ๓๖๐๖/๒๕๒๕)  
 

ขอเสนอแนะ  
            ผูเขียนเห็นวาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๗๑ ยังขาดความชัดเจนในถอยคําอยู 
ทําใหศาลตองตีความในประเด็นดังกลาว ซึ่งเห็นวาควรบัญญัติเพิ่มเติมในประเด็นดังนี้  
            ๑. บัญญัติเพ่ิมเติมในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๗๑ วรรคหนึ่ง คําวา “ออกนอก
เคหสถาน”ในบทบัญญัติกฎหมายดังกลาวและคําวาเคหสถานก็มีการนิยามอยูใน มาตรา๑ (๔) แลว  
เปนการปรับบทบัญญัติกฎหมายใหสอดคลองกับขอเท็จจริงและเกิดความชัดเจนย่ิงขึ้นประกอบกับ
เรื่องของความสงบเรียบรอยของสังคม  เนื่องจากมีคําพิพากษาฎีกาบางเรื่องที่มีการพิจารณาคําวา 
“เคหสถาน” ในความรับผิดของผูพาอาวุธปนโดยไมไดกลาวถึงการพาไปในเมือง หมูบานหรือทาง
สาธารณะ โดยเปดเผยหรือโดยไมมีเหตุสมควร หรือพาไปในชุมชนท่ีไดจัดใหมีขึ้นเพ่ือนมัสการ การร่ืน
เริง หรือการอ่ืนใด  
            ๒. ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๗๑ จากเดิมมีวรรคเดียว บัญญัติเพ่ิมเติมเปนวรรค
สองและกรณีคําวา “อาวุธ” เนื่องจากมีหลายคดีที่อาวุธปนเปนอาวุธที่ไมสามารถใชยิงทําอันตรายแก
ชีวิตและวัตถุไดหรือกรณีที่ไมใชอาวุธโดยสภาพ เชน มีดคัตเตอรซึ่งเปนเครื่องเขียนและไมเปนอาวุธ
โดยสภาพแตผูกระทําความผิดมีเจตนาจะใชเปนอาวุธ ทั้งเพ่ือความชัดเจนในการพิจารณาถึงความรับ
ผิดของการพาอาวุธตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา๓๗๑และทําใหงายสะดวกและเปนประโยชน
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ตอประชาชนท่ัวไปในการรับรูขอมูลฐานความผิดดังกลาว ดังนี้บทบัญญัติ ที่ผูเขียนเห็นควรแกไข
เพ่ิมเตมิใหมเปน  
            มาตรา ๓๗๑ “ผูใดพาอาวุธออกนอกเคหสถาน พาไปในเมืองหมูบานหรือทางสาธารณะ 
โดยเปดเผยหรือโดยไมมีเหตุสมควร หรือพาไปในชุมชนท่ีไดจัดใหมีขึ้นเพ่ือนมัสการ การรื่นเริง หรือ
การอ่ืนใด...” 
            ความในวรรคหน่ึงใหหมายความรวมถึง อาวุธปนที่ไมอาจยิงทําอันตรายแกชีวิตหรือวัตถุได
หรือกรณีที่ไมใชอาวุธโดยสภาพแตผูนั้นมีเจตนาจะใชเปนอาวุธ 
 

เอกสารอางอิง 
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การใช e-Learning โดยระบบการจัดการเรียนรู (Learning Management System) 
ประเภทซอฟตแวรโอเพนซอรซ : เทียบเคียงแนวปฏิบัติการดําเนินการหลักสูตร 

ระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล 
Using e-Learning by LMS (Learning Management System). Open Source 

Software: A comparative study  
of a degree program in distance learning 

 

นิพิฐพนธ  สนิทเหลือ1  
 

บทคัดยอ 
 การใชงานอีเลิรนนิงเพ่ือรองรับการเปล่ียนทางสังคมของผูเรียน โดยใชโครงสรางพ้ืนฐาน
อินเทอรเน็ตและความสามารถของโปรแกรมระบบการจัดการเรียนรู(Learning Management 
System)  ประเภทซอฟตแวรโอเพนซอรซเพ่ือลดคาใชจาย และสถาบันการศึกษาสามารถเขาถึงได
โดยงาย ไมมีคาใชจาย คาติดต้ัง คาลิขสิทธ โดยไมตองใชบุคลากรท่ีมีความรูดานเทคโนโลยี  ซึ่งผูสอน
สามารถดําเนินการใชงานไดดวยตนเอง  โดยใชงานผานเว็บไซต ของโปรแกรมท่ีแนะนําประกอบดวย 
Moodle, Edmodo และ Schoology หรือโปรแกรมอ่ืนๆทีมีความสามารถอีกเปนจํานวนมาก  
สําหรับการเลือกใชงานอีเลรนนิงผูเขียนไดเทียบเคียงกับเกณฑการดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญา
ในระบบการศึกษาทางไกล  ป พ.ศ. พ   2548 .ศ .มีดังนี้  1) การจัดการโฮมเพจ(Home page) 2) 
เนื้อหารายวิชา (Content Presentation) 3) แหลงขอมูลการเรียนรู (Learning Resources)4  ) 
แหลงสืบคนภายนอก (External Resources) 5) หองปฏิบัติการ E-Laboratory 6) ศูนยสื่อโสตทัศน
(Media Center)7 ) การประเมินผล (Assessment)8 ) ปายประกาศ (Web board) 9  ) หองสนทนา 
(Chat Room) 10) การส่ือสารทาง E-mail 11) คําถามพบบอย (Frequently Asked Questions) 
12)  ขอมูลสวนบุคคล  (Personal Profile)  ซึ่งโปรแกรมดังกลาวสามารถดําเนินการที่สอดคลองกับ
เกณฑไดเปนอยางดี   
 

คําสําคัญ : ระบบการจัดการเรียนรู  ,อีเลิรนนิง ,โอเพนซอรซ 
 

Abstract 

Using e-learning to support social change of student learning. Utilizing the 
Internet infrastructure and the ability to use an open source software application 
program. And institutions are easily accessible. There are no costly license 
installments without the need for skilled technicians. The instructor manage 
independently by using vis  website. Recommended programs include Moodle, 
Edmodo and Schoology, or many other capable programs. For the selection of 

                                                
1 ดร. คณะบริหารธุรกิจ  สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูม ิ
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eLearning applications, the author compares the criteria for implementing a degree 
program in distance education in 2005 as follows: 1) Management   home page 2) 
Content Presentation 3) Learning Resources 4) External Resources 5) E-Laboratory 6) 
Audiovisual 7) Assessment 8) Web board 9) Chat room 10) E-mail communication  11) 
Frequently Asked Questions 12) Personal Profile The program can perform well on all 
issues of the criteria.  

 
Keywords  : e-Learning,Learning Management system,Open source  
 
บทนํา 

LMS (Learning Management System)  เปนระบบการจัดการเรียนการสอน โดยใช
โปรแกรม คอมพิวเตอผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  ทําหนาที่บริหารจัดการเรียนการสอน
ประกอบดวยฟงกชันการทํางานท่ีอํานวยความสะดวกใหแกผู สอน ผูเรียน ผูดูแลระบบ โดยผูสอน
สามารถนําเน้ือหาและส่ือการสอน แบบทดสอบ  การมอบหมายงาน และการวัดประเมินผล เขาสู
ระบบไดโดยสะดวก เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและนําไปสูผลการเรียนรูที่ดีขึ้น  นอกจากน้ีการใชงานอี
เลิรนนิงจะรองรับพระราชบัญญัติอุดมศึกษาซ่ึงเปนเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาชาติอยางยั่งยืนที่สรางสังคมการเรียนรูตลอดชีวิต และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่12 (พ.ศ.2560-2564 ) บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ พ้ืนฐานทางสังคมที่
เปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมประชาคมอาเซียนที่ตองมุงสูคุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ (สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2556)  ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลักสําคัญ  4 ประการ ไดแก  
1.งานสอนวิชาการ  2. งานวิจัยและนํามาใชในการเรียนการสอน  3.งานบริการวิชาการแกสังคม 4.
งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   ซึ่งตองกระจายโอกาสการเรียนรู เพ่ือสรางพลเมืองดีสูสังคม แตจาก
สภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมยุคดิจิตอล และการแขงขันที่สูงมาก ทําใหสถาบันอุดมศึกษาประสบ
ปญหาตางๆ   อาทิ จํานวนนักศึกษาที่ลดนอยลง  จํานวนผลงานวิชาการ จํานวนงบประมาณ        
การสนับสนุนของสถาบันตางๆมีนอยลง ทําใหสงผลตอการพัฒนานักศึกษาในดานตางๆ (จันทรัศน  
ภูติอริยวัฒน, 2551)  นอกจากน้ีในปจจุบันผูเรียนมีพฤติกรรมการศึกษาหาความรูจากแหลงขอมูลทาง
อินเทอรเน็ตมากข้ึน  ซึ่งทําใหสถาบันการศึกษาตองปรับตัวโดยใชความสามารถดานเทคโนโลยีและ
ภาษาตางประเทศ (เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศศักดิ์ , 2559: ออนไลน) 

การใชเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งการใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือ
ในการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับนโยบายดานการศึกษาชาติ จากแผนการศึกษาแหงชาติ             
ป พ.ศ.2560 – 2579  ยุทธศาสตรที่ 4 : การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทาง
การศึกษา โดยมีเปาหมายขอหนึ่งที่สําคัญ คือการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษาสําหรับ  คนทุกชวงวัย  โดยมีตัวชี้วัดที่สําคัญ  คือ  มีระบบเครือขายเทคโนโลยี ดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษาท่ีทันสมัย สนองตอบความตองการของผู เรี ยนและผู ใชบริการอยางทั่วถึงอยาง มี
ประสิทธิภาพ ใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาการเรียน การสอน อาทิ การพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการ
ทั้งในและนอกช้ันเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตโดยใชซอฟแวรประยุกตเฉพาะซ่ึงเปนเครื่องมือในการ
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บริหารจัดรายวิชา (กระทรวงศึกษาธิการ , 2560)  การจัดการศึกษา  โดยเลือกใชระบบอีเลิรนนิงผาน
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ของโปรแกรมประเภท  โอเพนซอรสซอฟตแวร (Open Source 
Software)  ที่ใหอิสระในการนําไปใช แจกจาย และปรับปรุงแกไข เปดเผย ซอรสโคด ตอสาธารณชน
ไดโดยไมมีคาใชจาย จึงเปนอีกทางเลือกที่นาสนใจ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอผูเรียนและประหยัดคาใชจาย    
 
ประโยชนของอีเลิรนนิง 
         สําหรับประเทศไทยเริ่มดําเนินการใชอีเลิรนนิงในป พ.ศ.2538 โดยกระทรวงศึกษาไดมีการ
รับรองระบบการศึกษาทางไกลผานอินเทอรเน็ตเริ่มตนตั้งแตตนป พ .ศ. 2549  ปจจุบันอีเลิรนนิงมี
อัตราการเติบโตอยางรวดเร็ว   ทั้งนี้ระบบอีเลิรนนิงที่เขามามีบทบาทสําคัญในงานการศึกษา (สุชาดา 
สามสวัสดิ์, 2555) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรในระยะยาวดานการศึกษา  ทั้งการเรียนการสอน
ผานอีเลิรนนิงแบบผสมผสานในชั้นเรียนหรือเปดหลักสูตรอีเลิรนนิงทั้งหมด (ศรีศักดิ์ จามรมาน, 
2550)   นโยบายภาครัฐไดมีการพัฒนาการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาการต้ังสถาบัน
หลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู(องคการมหาชน) การต้ังสถาบันเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา(องคการ
มหาชน)  สูการเรียนการสอนยุคใหมเพ่ือรองรับการใชอีเลิรนนิงอยางเต็มรูปแบบ องคประกอบของ
ระบบอีเลิร  ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545: 3-4)  และ  ศรีศักดิ์ จามรมาน (2550 : 6-7) ไดแบง
องคประกอบท่ีสําคัญ 4 สวน สรุปไดดังนี้  

1) เนื้อหาของบทเรียน องคประกอบของเนื้อหาท่ีสําคัญประกอบดวย  คําประกาศ  
คําแนะนําการเรียน วิธีการติดตอผูสอน รายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมท่ีจําเปน เนื้อหารายวิชา    

2) ระบบบริหารการเรียน  เปนสวนที่บริหารจัดการตั้งแตผูเรียนเริ่มเขาสูระบบ โดยทําหนาที่
เปนศูนยกลางในการบริหารจัดการการเรียน 
   3) การติดตอส่ือสาร เปนเครื่องมือหรือชองทางในการติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนความเห็น
ระหวางผูเรียนและอาจารยผูสอน  
    4) การสอบ/วัดผลการเรียนระบบการวัดผลการเรียนการสอนออนไลนและการแจงผลการ
ทดสอบ  

การใชอีเลิรนนิงมีประโยชนตอผูเรียนหลายประการ(ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2545: 23-26)    
เชน    

1) สําหรับผูรียนสามารถศึกษาไดดวยตัวเองที่บานหรือขณะมีเวลาวาง   
2) ผูเรียนสามารถเขาถึงเนื้อหาตางๆ ที่สอดคลองกันได กอนเขาหองเรียน   
3) ผูเรียนสามารถศึกษาหาความรูตางๆ ไดไมมีสิ้นสุด  
4) ผูเรียนสามารถศึกษาไดไมจํากัดจํานวนครั้ง   
5) ผูเรียนสามารถทราบผลการเรียนรูไดโดยทันที 
6) สามารถส่ือสารตอบโตกันไดระหวางผูเรียนกับผูสอน   
7) ประสิทธิภาพการเรียนรูของผูเรียนเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 30 มากกวาการเรียนรูโดยการฟง

บรรยาย นอกจากนี้ยังทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดรวดเร็วขึ้นถึงรอยละ 60 ของการเรียนรูแบบเดิม
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จากการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรูที่สูงกวาการสอนแบบปกติ (สามมิติ  สุขบรรจง, 2554) 
นอกจากน้ีสื่ออีเลิรนนิงยังมีประโยชนตอผูสอนไดแก  

1) การจัดทําส่ือนาสนใจ และแกไขไดในเวลารวดเร็ว  
2) การจัดเก็บอยางเปนระบบ  การนําเสนอ 

สื่อผานชองทางตางๆทั้งแบบออนไลนและออฟไลน  
3) การทําแบบวัดประเมินผลที่ทําไดหลา 

แบบ  และสามารถกําหนด วันที่ เวลา  และจํานวนครั้งการทดสอบ  มีระบบการแจงผลการทดสอบ
ทันที    

4) การทําประวัติผูเรียน มีการแจงเตือน  ติดตามการสงงาน  และแจงคะแนนรายคนได  
5) การเช็คชื่อ และแสดงขอมูลการเรียนรูของผูเรียนไดรายคน   
6) สามารถติดตอสื่อสารกับผูเรียน และติดตามพฤติกรรมการเรียนของผูเรียนไดโดยละเอียด 
8) สามารถแสดงขอมูล วัน เวลา และระยะเวลาที่ใชในแตละกิจกรรมการเรียนได   
9)  สรางสังคมการเรียนรู แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร วิชาการกับสถาบันอ่ืนๆ ได  
10) การเพ่ิมประสิทธิผลการสอน 

ระบบอีเลิรนนิงชวยใหรองรับผูเรียนไดไม จํากัด ไมขึ้นกับระยะเวลา และสถานที่เรียน  
สามารถ ตอบสนองตอผูเรียนไดทุกสาขาอาชีพ  ทุกชวงอายุ สอดคลองกับสภาวะของสังคมท่ีเปด
กวางทุกประเทศ การเรียนการสอนโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกสจึงเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการ
สอนที่พัฒนาทรัพยากรมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพ แตปจจุบันพบวาผูสอนยังสนใจใชงานระบบอี
เลิรนนิงไมมาก ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากปจจัยตางๆที่เก่ียวของ 
 
ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการใชงาน e-Learning 

การยอมรับการใชงานอีเลิรนนิงมาจากตัวแปรท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ การรับรูประโยชนซึ่งเปน
พฤติกรรมการแสดงออกของอาจารยที่รับรูถึงประโยชนที่ไดรับจากการใชงานอีเลิรนนิงในเร่ืองการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น จากผลการศึกษาพบวาตัวแปรการรับรูประโยชนสงผลทางตรง
ตอการยอมรับการใชงาน อีเลิรนนิง  (Yang-Ming Cheng , 2012 ;Ya-Ching Lee, 2006;  Shintaro 
Okazaki and Luiz Miguel Renda dos Santos ,2012) และการรับรูความงายซ่ึงหมายถึง
ความรูสึกวาอีเลิรนนิงใชงานไดโดยงายโดยไมตองรับคําแนะนําหรือศึกษาจากส่ือใดๆมากนัก มีอิทธิพล
ทางตรงเชิงบวกตอการยอมรับการใชงานอีเลิรนนิงเชนกัน (Heather Holden   and   Roy Rada, 
2011)  นอกจากนี้ Sean B. Eom (2011)  ศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแปรระบบอีเลิรนนิง
พบวาความสามารถดานคอมพิวเตอรซึ่งหมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถในการใชงาน
คอมพิวเตอรและอุปกรณท่ีเกี่ยวของ ระบบอินเทอรเน็ต ที่สงผลทางตรงตอผลสัมฤทธิ์ในการใช้ ระบบ
อีเลิรนนิงสอดคลองกับ Jung-Yu Lai (2009) ศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแปรที่มีผลตอการ
ใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู พบวา ตัวแปรความสามารถในการใชคอมพิวเตอรมีอิทธิพล
ทางตรงเชิงบวกตอการยอมรับการใชอีเลิรนนิง เชนกัน  
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 จากการผลการศึกษาของ Hassan M. Selim Ahmed (2010) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอการ
ยอมรับระบบการศึกษาแบบไฮบริดอีเล ิร นนิง  พบวา   การสนับสนุนทางเทคนิคจากองคกร
นวัตกรรมที่สมาชิกมีความสามารถในใชงานพัฒนา อีเลิรนนิงในดานการเรียนการสอน และการไดรับการ
จัดการทรัพยากรตางๆ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการใชงานอีเลิรนนิง  และผลการศึกษาของ  Young 
Ju Joo, Kyu Yon Lim and Su Yeong Park (2011) ศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุการใชคอรสแวร
การอบรม ผลการศึกษาท่ีสอดคลองกันพบวา การสนับสนุนภายในจากองคการเชิงนวัตกรรม  สงผล
ทางตรงตอการใชงานคอรสแวรอีเลิรนนิง   ดังนั้นการศึกษาผลการวิจัยพบวาการยอมรับการใชงานอี
เลิรน มาจาก การรับรูประโยชน การรับรูความงายและ ความสามารถดานคอมพิวเตอรของผูใชงานอี
เลิรนนิง   
 
ความสามารถของ e-Learning บน LMS ของซอฟตแวรโอเพนซอรซ    

จากประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญา ในระบบ
การศึกษาทางไกล  ในการสอนผานเครือขายอิเล็กทรอนิกส สถาบันอุดมศึกษาตองแสดงถึงความ 
พรอม เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกล โดยพัฒนาระบบการจัดสอนทางอิเล็กทรอนิกส 
(Learning Management System-LMS) และพัฒนาระบบจัดการเน้ือหา (Content 
Management System-CMS) ที่มีประสิทธิภาพระบบการจัดการสอนทางอิเล็กทรอนิกส ตองมี 
องคประกอบ  (1) โฮมเพจ (Homepage) (2) การนําเสนอเน้ือหาสาระ (Content Presentation) 
(3) แหลงทรัพยากร (Learning Resources) (4) แหลงสืบคนความรูเสริมจากภายนอก (External 
Resources)  (5) หองปฏิบัติการ ทางอิเล็กทรอนิกส(E-Laboratory)  (6) ศูนยสื่อโสตทัศน (AV 
Center) (7) การประเมิน  (Assessment) (8) ปายประกาศ (Web board) (9)หองสนทนา (Chat 
room) (10) การส่ือสารทาง ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail Address)  (11) คําถามพบบอย 
(Frequently Asked Questions) และ (12) ขอมูลสวนบุคคล (Personal Profile) (คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา,2558: ออนไลน)    และขอกําหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเรียนการสอนผานอีเลิรนนิง 
ดังนี้ 1) มีความสอดคลองกับพันธกิจ และแผนยุทธศาสตร 2) สนับสนุน การใหคําปรึกษา การเขาถึง
สื่อ เอกสารการสอน 3) ประสบการณ  การอบรม สัมมนาผูสอน  4)  มีคณะกรรมกํากับดูแล 5)       
มีปฏิสัมพันธระหวางผูสอนและนักศึกษาแบบสองทาง 
      ดังนั้นเพ่ือใหสอดคลองกับขอกําหนดขางตนการพิจารณาเลือกพัฒนาระบบอีเลิรนนิง ซึ่งใน
ปจจุบันมีจํานวนมาก  จาก Open Source Software และ Freeware ซึ่งซอฟแวรทั้ง 2 ประเภทน้ี
ไมตองเสีย คาใชจายเรื่องลิขสิทธิ์ (ตองใชงานภายใตขอกําหนดที่ไดรับ) โดยแนะนําจากโปรแกรมการ
จัดการเรียนการสอน (LMS : Learning Management System) อาทิMoodle,Schoology  
(http://www.schoology.com) Edmodo (http://www.edmodo.com) และโปรแกรม Skype 
สําหรับการติดตอแบบ 2  ทาง   

สําหรับการเทียบเคียงความสามารถของโปรแกรมการเรียนการสอน(LMS) กับ เกณฑ
การศึกษาทางไกล โดยสามารถแบงประเด็นใชงานตางๆ ไดดังนี้ 

1.1 เกณฑ :  การจัดการโฮมเพจ 
  ความสามารถของโปรแกรม  :   
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การจัดการหนาหลัก แสดงขอมูลรายการตางในรายวิชาอาทิ ชื่อวิชา รายละเอียดวิชา ขอมูลผูสอน  
เมนูหลัก สื่อและเอกสารการสอนตางๆ แหลงขอมูลภายนอกคลังขอมูล ตารางเหตุการณนัดหมาย  
การมอบหมายงาน การวัดผล การติดตอผูสอน การเขาเรียน กระทูแสดงประเด็นสําคัญการแชท
พูดคุยในกลุม  การกําหนดกลุมยอย ซึ่งซอฟแวรอีเลิรนนิง (LMS)  สามารถดําเนินไดอยางครบถวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1  : แสดงขอมุลทัวไปในสวนโฮมเพจ (Moodle Cloud) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2  : แสดงขอมุลทัวไปในสวนโฮมเพจ (schoology) 
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1.2 เกณฑ : เนื้อหารายวิชา (Content Presentation)   
ความสามารถของโปรแกรม  :  การนําเสนอขอมูลเน้ือหาในรายวิชาสามารถทําไดหลาย

รูปแบบ และเปนซอฟแวรที่มีความสามารถสูง  ทําใหการนําเสนอเน้ือหาการเรียนรู สนุกไมนาเบื่อ  
อีกทั้งสามารถรองรับเนื้อหาจํานวนรายวิชาไดเปนจํานวนมาก   ชนิดขอมูลที่หลากหลาย และ
ไฟลขอมูลขนาดใหญได 

1.3 เกณฑ : แหลงขอมูลการเรียนรู (Learning  Resources)     
ความสามารถของโปรแกรม  :  มีฟงกชันที่เปดใหผูสอนความสามารถรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ  
อาทิ เว็บไซต   เอกสารท่ีใชในการเรียนการสอน ผลงานวิจัย  สื่อการสอน  โดยสามารถรองรับขอมูล
ชนิดตาง ผานซอฟแวรที่เก่ียวของ อาทิ 
 

OpenOffice : โปรแกรมจัดการงานเอกสาร 
LibreOffice  : โปรแกรมจัดการงานเอกสาร 
VLC Media Player :  โปรแกรมใชดูภาพยนตร     ภาพเคลื่อนไหว 
Picasa :  โปรแกรมแกไข ปรับแตงรูปภาพ 
PDFCreator : โปรแกรมแปลงเอกสารเปนไฟลสกุล    
7-zip : โปรแกรมอัดบีบไฟลใหมีขนาดเล็กลง 
Super : โปรแกรมสําหรับแปลงไฟลชนิดหนึ่งไปเปนอีกชนิดหนึ่ง (Convert) 
Gimp : โปรแกรมสําหรับแตงภาพ เปนโปรแกรมแตงภาพเชนเดียวกับ Photoshop 
NVU  : โปรแกรมทําขอมูลกานําเสนอในรูปของเว็บไซต     
Avidemux Video Editor : โปรแกรมแปลง format video เปน GUI 
XnView  : โปรแกรมเปดและแปลงรูปภาพ  
FreeMind Mind mapping software  :  เปนโปรแกรมสําหรับสรางแผนภาพ Mind map  
Democracy Player  :  โปรแกรม รับวิดีโอ พอดแคสต รองรับวิดีโอไฟลเกือบทุกแพลตฟอรม   
Google Sketchup  :   โปรแกรมสรางชิ้นงานกราฟก  3 มิติ 
Dia  : โปรแกรมวาดไออะแกรม  
Express Web Gallery Maker : โปรแกรมท่ีชวยสรางแกลอรี่รูปภาพแสดงบนเว็บ  
Audacity  :โปรแกรมบันทึกเสียง ปรับแตงเสียง   
Blender  :โปรแกรมงาน 3D modeling,  
Flash Slide Show Maker  : โปรแกรมสราง Slide จากภาพ 
แหลงที่มา : http://www.pawoot.com/node/153/  , 
http://www2.nectec.or.th/pub/review-software/edutrainment/gimp.html) 
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รูปที่ 3  : แสดงขอมุลเนื้อหารายวิชา (Edmodo) 

1.4 เกณฑ : แหลงสืบคนภายนอก (External Resources)   
ความสามารถของโปรแกรม  :   ผูสอนสามารถอัพโหลด หรือ สรางลิงกขอมูลการเชื่อมตอ

กับภายนอกผานเมนูการใชงานของโปรแกรม เพ่ือเสริมองคความรูใหกับผูเรียนได  (Learning 
Resources)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4  : แสดงแหลงขอมูลในการเรียนการสอน(Schoology) 
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1.5  เกณฑ : หองปฏิบัติการ E-Laboratory  
ความสามารถของโปรแกรม  :  หองปฏิบัติการทางอีเล็กทรอนิกส  ผูสอนสามารถใช

โปรแกรมจําลองการปฏิบัติการเพื่อใหนักศึกษาทดลองผานทางอินเทอรเน็ตได  โปรแกรมจําลองการ
เลนหุน  โปรแกรมจําลองดานเครือขายคอมพิวเตอร  หรืออ่ืนๆ   

1.6  เกณฑ : ศูนยสื่อโสตทัศน 
เปนศูนยรวมอุปกรณตางๆ  ที่ใชการเรียนการสอนทางเครือขาย   สถาบันการศึกษาตองมี

อุปกรณดานฮารดแวร  ที่รองรับการใชงานอีเลิรนนิง ซึ่งสวนหนึ่งเปนอุปกรณที่ใชงานท่ัวไป หรือมีอยู
เดิมแลว   

 1.7 เกณฑ : การประเมินผล (Assessment)  
ความสามารถของโปรแกรม  :   สําหรับความสามารถของโปรแกรมการจัดการเรียนการสอน

ผานทางเครือขาย (LMS-Learning Management System)  สามารถชวยผูสอนในการจัดทํา
แบบทดสอบไดหลายแบบ มีความรวดเร็จ สามารถกําหนดเง่ือนไขการเขาใชแบบทดสอบตางๆได
หลากหลาย และแจงผลการทดสอบไดทันที หลังดําเนินการเสร็จ  อาทิเชน 

1. การสรางแบบทดสอบแบบคลังคําถาม 
2. คําถามปรนัย (Multiple Choice estion)  
3. คําถามอัตนัย (Short Answer question) 
4. คําถามจับคู (Matching question)  
5. คําถามถูก/ผิด (True/False question)  
6. คําถามแบบเติมคําตอบดวยตัวเลข (Numerical question)  
7. คําถามใหอธิบาย (Description question)  
8.  คําถามเรียงความ (Essay question) 
9. คําถามถูก/ผิด (True/False question)  
10. คําถามแบบเติมคําตอบดวยตัวเลข (Numerical question)  
11. คําถามใหอธิบาย (Description question)  
12.  คําถามเรียงความ (Essay question) 
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รูปที่ 5  : แสดงการสรางแบบทดสอบ(Schoology) 
       
   1.8  เกณฑ :  ปายประกาศ (Web board)  
 ความสามารถของโปรแกรม  :  การประกาศแจง ขาว  อาทิ การสอนเพ่ิม กําหนดการเพ่ิมลด  
รายวิชา  การนัดพบนักศึกษา  หรือ ขอมูลขาวสารตางๆ แกผูเรียน สามารถทําไดโดยงาย จาก
โปรแกรม LMS ทั่วไป    ตัวอยาง  ขาวประกาศ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6  : แสดงการขาวประกาศ(Edmodo) 
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           1.9  เกณฑ : หองสนทนา (Chat Room)  
 ความสามารถของโปรแกรม  :  การพูดคุยทางเครือขายในหองสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน หรือ 
ระหวางผูเรียนดวยกัน เพื่อตอบคําถามหรือแลกเปล่ียนประเด็นการเรียนรู    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7  : แสดงแลกเปลี่ยนสนทนา(Schoology) 
          
  1.10  เกณฑ : การส่ือสารทาง E-mail Address  
  ความสามารถของโปรแกรม  :     หากผูเรียนตองการติดตอผูสอนสวนตัว สามารถกรพทไดจาก E-
mail Address   หรือติดตอในลักษณะขอความผานโปรแกรม LMS ไดเชนกัน ซึ่งการใชงานจะคลาย
กับการสง E-mail  
          1.11  เกณฑ : คําถามพบบอย (Frequently Asked Questions)  
ความสามารถของโปรแกรม  :   โปรแกรมมีฟงกชันการตอบคําถามท่ีผูเรียนถามบอยๆ   เชน จากการ
เรียนการสอน หรือประเด็นการเร่ิมตนเขาใชโปรแกรม LMS  ประเด็นปญหาการมอบหมายงาน   
         1.12  เกณฑ : ขอมูลสวนบุคคล  (Personal Profile) 
ความสามารถของโปรแกรม  : การแกไขขอมูลสวนทั้งของผูสอนและผูเรียน อาทิ ชื่อ สกุล ชื่อผูใชงาน 
รหัสผาน อีเมล  โดยสามารถกระทําไดจากโปรแกรม LMS ทั่วไป  
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รูปที่ 8 : แสดงการแกไขขอมูลสวนบุคคล(Edmodo) 
 

1.13 เกณฑ :  การติดตอสื่อสาร 2 ทาง 
ผูสอนและผูเรียนสามารถติดตอสื่อสารแบบ  2 ทางไดตลอดเวลา โดยใชเครือขายอินเทอรเน็ตผาน
ทางโปรแกรมที่ใชสื่อสาร ซึ่งในปจจุบันมีหลายโปรแกรม  อาทิ Skype ,Facebook ,TOSAKUN 
MEETING 
  
บทสรุป 

จาก แนวทางการใชงานอีเลิรนนิงใหสอดคลองตามขอกําหนด ของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
แนวปฏิบัติการขอเปดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญา ในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ.2548  
มีดังนี้  1) การจัดการโฮมเพจ 2) เนื้อหารายวิชา (Content Presentation) 3) แหลงขอมูลการ
เรียนรู(Learning Resources) 4) แหลงสืบคนภายนอก (External Resources) 5) หองปฏิบัติการ 
E-Laboratory 6) ศูนยสื่อโสตทัศน 7) การประเมินผล (Assessment) 8) ปายประกาศ (Web 
board)  9) หองสนทนา (Chat Room) 10) การส่ือสารทาง E-mail Address  11) คําถามพบบอย 
(Frequently Asked Questions) 12)  ขอมูลสวนบุคคล  (Personal Profile)   ทั้งนี้ผูขียนได
รวบรวมการใชงาน Open Source Software และ Freeware ที่ไมมีคาใชจายเร่ืองลิขสิทธิ์  
โปรแกรม Moodle  ,Edmodo  และ Schoology  รวมกับการโปรแกรม Skype ในการติดตอ
ระหวางผูสอนและผูเรียนแบบ 2  ทาง   โดยสามารถรองรับการทํางานประเด็นที่สําคัญตางๆ ไดเปน
อยางดี  อีกท้ังชวยเพิ่มประสิทธิผลการสอน โดยสามารถใชงานไดทันทีผานทางเครือขายอินเทอรเน็ต 
ดังนั้นจะชวยใหผูสอนทุกระดับชั้นมีการใชงานอีเลิรนนิงไดมากขึ้น ทําใหเพ่ิมประสิทธิผลการเรียนรู
ใหกับผูเรียน ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของผูสอน  นําไปสูการพัฒนาระบบการศึกษาของ
ประเทศตอไป 
 



                     

   วารสารวิจยัมหาวิทยาลัยเวสเทิรน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
                       Western University Research Journal of Humanities and Social Science

ปที่ 4 ฉบับที ่2 เดือน พฤษภาคม–สิงหาคม 2561 | Vol4,No.2 May-August 2018: ISSN 2465-3578 

ษยศาสตรและสังคมศาสตร
umanities and Social Sciencee

เอกสารอางอิง 
เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศักด์ิ.  (2556).  แนวโนมการศึกษาไทยในคร่ึงทศวรรษหนา.  [ออนไลน], from 

http://www.kriengsak.com/node/77.(2556).   
พัฒนาการอุดมศึกษาใหรองรับ E-learning. [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม, 2556, from 

http://www.kriengsak.com/node/772.   
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ . การจัดทําแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พศ. 2560-2564) [ออนไลน]. เขาถึงเมื่อ  7 มกราคม 2560, from 
www.nesdb.go.th .  

จันทรัศม  ภูติอริยวัฒน.  (2551).  ภาวะผูนําของคณบดีที่สงผลตอประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน.  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ถนอมพร  เลาหจรัสแสง.  (2545).  หลักการออกแบบและการสรางเว็บเพื่อการเรียนการสอน.  
กรุงเทพมหานคร: อรุณการพิมพ. 

นิพิฐพนธ  สนิทเหลือ.(2558). การพัฒนารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคการนวัตกรรม 
ที่มีอิทธิพลตอการยอมรับการใชงานอีเลิรนนิง ผานความสามารถดานคอมพิวเตอร  
การรับรูประโยชน และการรับรูความงายของอาจารยสังกัดมหาวิทยาลัยเอกชน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาและภาวะผูนํา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเซนตจอหน. 

วิจิตร ศรีสอาน.  (2529). การศึกษาทางไกล. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
ศรีศักด์ิ  จามรมาน.  (2550).  อีเลิรนนิงกับการพัฒนาและการฝกอบรมบุคลากรในองคกร.  

เอกสารประกอบการบรรยายในโครงการฝกอบรมผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 
(CIO)  รุนที่ 20.  กรุงเทพมหานคร: ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ.   

สามมิติ  สุขบรรจง.  (2554).  การพัฒนาบทเรียน E-Learning รายวิชา การแสดงและสื่อ.  
รายงานการวิจัยสาขาวิชาภาพยนตรและสื่อดิจิตอล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ. 

สิงหะ ฉวีสุข และ สุนันทา วงศจตุรภัทร (2555, มกราคม-มิถุนายน).  ทฤษฎีการยอมรับการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ.  KMITL Information Technology Journal. {ออนไลน], from 
http://journal.it.kmitl.ac.th.  

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา .ประกาศกระทรวงศึกษาธิการการขอเปดและดําเนินการ
หลักสูตรปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548  [ออนไลน].เขาถึงเม่ือ 15  
ธันวาคม  2560, from   http://www.mua.go.th/users/he-commission/law.php. 

Allan H. K. Yuen, & Will W. K. Ma.  (2008).  Exploring teacher acceptance of e-
learning technology. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 36(3), 229-
243. 



                     

   วารสารวิจยัมหาวิทยาลัยเวสเทิรน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
                       Western University Research Journal of Humanities and Social Science

ปที่ 4 ฉบับที ่2 เดือน พฤษภาคม–สิงหาคม 2561 | Vol4,No.2 May-August 2018: ISSN 2465-3578 

ษยศาสตรและสังคมศาสตร
umanities and Social Sciencee

Chun-Mei CHOU, His-Chi HSIAO, Chien-Hua SHEN, & Su-Chang CHEN.  (2010). Analysis 
of  Factors in Technological and Vocation School Teachers’perceived   
Organozational Innovative Climate And Continues Use Of e-teaching: 
Using Computer self-efficacy as an intervening .  TOJET: The Turkish Online 
Journal of Educational Technology, 9(4).220. 

Gist, M., Schwoerer, C., & Rosen, B. (1989).  Effect of alternative training methods 
on self-efficacy and performance in computer software training. Journal 
of Applied Psyschology, 74, 884-891. 

Heather Holden, & Roy Rada.  (2011).  Understanding the Influence of Perceived 
Usability and Technology Self-Efficacy on Teachers’ Technology 
Acceptance.  Journal of Research on Technology in Education, 43(4), 343–
367. 

Shintaro Okazaki, &  Luiz Miguel Renda dos Santos.  (2012).  Understanding E-
Learning Adoption in Brazil Major Determinants and Gender Effects.  IRR 
ODL The international Review of Research in Open distance learning.        

Ursula Paola Torres Maldonado, Gohar Feroz Khan, Junghoon Moon, & Jae Jeung Rho 
(2010). E-learning motivation and educational portal acceptance in  
developing countries.  Online Information Review, 35(1), 66-85. doi: 
10.1108/14684521111113597. 

Ya-Ching Lee.  (2006).  An empirical investigation into factors influencing the 
adoption of an e-learning system.  Online Information Review, Vol. 30 Iss: 5, 
pp.517-541. 

Yung-Ming Cheng.  (2012).  Antecedents and consequences of e-learning 
acceptance Blackwell Publishing Ltd.  Information Systems Journal, (21), 
269–299 doi: 10.1111/j.1365-2575.2010.00356.x 

 
 

 



                      
 
 
                              วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
                       Western University Research Journal of Humanities and Social Science 
 

ปีที่ 4 ฉบับท่ี 2 เดือน พฤษภาคม–สิงหาคม 2561 | Vol4,No.2 May-August 2018: ISSN 2465-3578 
 

Multi-Disciplinary Review of Literature on Gender Stereotypes in Politics 
and Media Discourse 

 

Lanchukorn Sriwimon 1 
 

Abstract 
 Language and gender studies in media discourse work with diverse theoretical 

standpoints and are generally bound by a concern of a reproduction of ideology in 
language use. The purpose of this paper is to give an overview of the theoretical 
framework underlying gender, politics and media discourse studies. Related literature 
informing the conceptual framework for the studies covers the topics of stereotypes 
and gender stereotypes have been discussed. It also reviews multi-disciplinary of 
literature on gender stereotypes in politics, previous studies on gender stereotypes in 
politics in media, theories of language and gender, and a brief review of Critical 
Discourse Analysis as a conceptual framework for investigating gender stereotypes in 
politics in media. This paper is hoped to provide a solid understanding and settle the 
theoretical bases upon which the novice researchers in this area might find it fruitful.  
 
Keywords: Language and Society; Language and Gender; Gender Stereotypes in 

Politics; Media    Discourse 
 
Introduction 
Language and Society: Language and Gender  

Language and society has become an area of interest among scholars in 
Sociolinguistics, a sub-field in Humanities and Social Sciences. Sociolinguistics is the 
study of the relationship between language and society. The field is interested in, 
among many aspects, identification of the social functions of language and the way 
they are used to convey social meanings. One of the most current and popular 
subjects in this field is ‘language and gender’.  

Mid 70s’s wave of Western women’s movements marks the emergence of 
the notion language and gender. The interest in ‘language and gender’ existed long 
before this term was used in its present scholarly sense and has become a popular 
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topic in this late era. Language and gender theory is not static as it has developed 
over decades.  

Talbot (2010, p. 15) summarizes the two views on the relationship between 
language and gender that make an object of investigation to scholars in the field. The 
first one is called the ‘weak’ view, stating that “language simply reflects society, so 
that social divisions on gender grounds are reflected in patterns of language use”, 
and the ‘strong’ view which proposes that “language does not just reflect gender 
divisions; it actually creates them”.  

 
The Study of Language and Gender, and Discourse 

1. The Early Phase 
The early works which can be classified as the ‘weak’ view projected male-

female differences in the discourse style or ‘linguistic sex differentiation’ (Talbot, 
2010). Jespersen (1922), for example, observed and wrote a book on the differences 
in the language use. He focused especially on lexical variations of men and women. 
The topics related to the differences between women and men’s language 
especially on speech was of a particular interest of sociolinguists from this point on. 
Some other influential early works documented gender differences in language used 
during and following the period are, for example, Orton’s (1962); Labov’s (1966); 
Trudgill’s (1972); Brown & Levinson’s (1987); Fortune & Fortune’s (1987). They 
examined the differences between men and women’s speech styles, phonetics and 
phonological variables, and lexicogrammatical patterns. 

Studies such as Lakoff’s (1975), Zimmerman & West’s (1975), Spender (1980), 
Gilligan (1982), and West & Zimmerman’s (1983), oriented towards the theme of 
‘sexist language’ under the assumption that it could affect both thought and 
behaviour (Sunderland 2006). Lakoff (1975), for example, examined women’s 
language features such as ‘empty’ adjectives, tag questions, rising intonation in 
statement contexts, use of hedges, hypercorrect grammar, super-politeness, and 
asking more questions. She claimed that those are the indications of women’s 
proper qualities to show being refined, having no authority, being uncertain and 
being powerless. Zimmerman & West’s (1975) and West & Zimmerman’s (1983) 
projects found that men were likely to interrupt women more than the other way 
around. 

Some other scholars working in the language and gender shifted the focus 
beyond different speech styles into language, gender and society. Nilsen (1977), for 
example, examines masculine and feminine terms in dictionaries. Richards (1979) 
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investigates collections of proverb and metaphor and find that they are often 
oppressive linguistics force conveying sexist attitudes and distain towards women. 
These studies are among hundreds of study which shed light on the connection 
between sexism language and society which give the rise to feminism studies during 
the 70-80s.  

2. The Current Phase  
Then came a major development in western philosophy called ‘linguistic 

turn’, a paradigm shift in philosophy and other humanities to language in use and its 
functions in societies (Sunderland, 2006). The study on language and gender is no 
longer merely on sounds, words, or sentences, but to language in use and the 
context in which the language is used, or discourse analysis (Cameron, 1998). 
Language use has become the target of feminist’s movements and feminist scholars 
because it can reveal evidence of how the society functions and how individuals and 
groups construct their identities and cultures (Mills &Mullany, 2011). The focus has 
gradually changed to the functions of language in producing and reproducing the 
social structure, which is the current phase of the study on language and gender. 

Following the ‘linguistic turn’, the sociolinguistic trend on language and 
gender, studies have drawn on theoretical frameworks and methodological 
approaches from various disciplines. In the current phase, language and gender has 
become a multidisciplinary field in which different theoretical and methodological 
approaches are used for investigating how social practice produces and reproduces 
gender ideologies (Holmes & Marra, 2010). That is, scholars have examined not only 
how men and women are treated differently through language use, but also how 
men and women are spoken and written about in spoken and written texts 
(Cameron, 2003).  

 
Identifying Stereotypes and Gender Stereotypes 

 ‘Stereotypes’ is a product from stereotyping which is the psychological or 
cognitive process evaluating and characterizing people into groups (McGarty et al. 
2002, Heilman 2012). Stereotypes can be both positive and negative. The world is 
complex, but people have limited capabilities to gather of the full information about 
everything. For that reason, to reduce the amount of processing processes, people 
simply use stereotypes as an “information shortcut” (Aalberg & Jenssen, 2007, p. 19) 
to simplify, make sense, and make a quick judgment of individuals or the social 
world. As the stereotypes are oversimplifications, limiting and leaving little or no 
room for individual differences, they are said to aid to misunderstandings rather than 

195



                      
 
 
                              วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
                       Western University Research Journal of Humanities and Social Science 
 

ปีที่ 4 ฉบับท่ี 2 เดือน พฤษภาคม–สิงหาคม 2561 | Vol4,No.2 May-August 2018: ISSN 2465-3578 
 

understandings and bring about the distorted mental structures that leads people to 
make serious errors (McGarty et al., 2002).  

Stereotypes may also originate from the incentive to maintain the status quo 
that provides advantages to one’s own group (Heatherton et al., 2003). As a 
consequence, stereotypes will lead to ‘prejudice’, a negative or unfair preconceived 
notion of individual or group of people based on stereotypical judgment of the 
group they belong without considering or relying on individual qualifications or 
behavior (Eagly & Carli, 2003). The examples of stereotypes can be, for example, age 
stereotypes, stereotypes of black people, and gender stereotypes.  

Gender is a matter of culture: it refers to the social classification into 
‘masculine’ and ‘feminine’” (Oakley, 1985, p.16). Ignoring the individual differences, 
women are stereotypically characterized as a weaker gender attributed with the 
qualities of nurturance and emotional expressiveness which is incongruent with 
leadership roles. Men are characterized, for example, as stronger gender attributed 
with ‘agency’ which has come to denote achievement-orientation, inclination to take 
charge, autonomy and rationality. That is they are viewed as active, strong, critical, 
conscious, extraverted, and open (William & Best, 1982, 1990; William et al. 2000).   
Meanwhile, women are characterized with communality attributes and viewed as 
passive, weak, nurturing, adaptive, emotionally sensitive (Heilman, 2012). These 
gender stereotypes appear to have negative affects toward women  as they can 
“promote negative expectations about a woman’s performance by creating a 
perceived ‘lack of fit’  between the attributives women are thought to possess and 
the attributes thought necessary for success in traditional male position (Heilman, 
1983, 2001 cited in Heilman, 2012).    

As opposed to men, the society expects women to be communal, nurturing, 
and gentle. Although the normative male attributes; for example, task-orientated 
leadership style and other associates qualities, are considered prerequisites for many 
occupations, women trying to perform the same agentic behaviors will be negatively 
evaluated for violating gender prescription of feminine niceness (Rudman, 1998). 
Thus, gender stereotypes are found to be biased against women by affecting 
performance expectations. These stereotypes, as a consequence, appear to be a 
double-blind and rather have negative affects toward women especially those who 
strive for leadership posts. This is also the case for women striving for political 
positions.  
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Multi-Disciplinary Review of Literature on Gender Stereotypes in Politics 
Political position has been one of male gender-typed jobs in which all over 

the world  men outnumber of women in parliaments (Inter-Parliamentary Union, 
2014: World Economic Forum, 2014). Studies have found that although the numbers 
of women in educational attainment and workforce participation have increased, the 
number of women in the highest levels of political leadership is still very low (Pew 
Research Center, 2008).  

Social Psychologists and related scholars have been interested in investigating 
if candidate’s gender favoritism affects voting behavior, but results are still 
inconclusive.  Some studies have found that candidates’ genders do not directly 
affect voting behavior (Matland, 1994) and are not a central part of candidate 
evaluations (Dolan, 2014). While some other studies have cast doubt on these 
findings and  argued that the role of gender stereotypes does play in voters’ 
consideration of female candidates by guiding the amounts and types of information 
that voters search for during a campaign (Ditonto et al., 2014). 

Electoral studies are interested in the issue of gender quota system. This 
system or implementation has been adopted in many countries with the optimism to 
help increasing women’s descriptive representation particularly in national 
legislatures. Nonetheless, it is debatable whether the law enforcement is effective in 
increasing women’s participation in politic (Hassim, 2010; Kang, 2013). Electoral 
studies focusing on the effect of gender quotas on women involvement in political 
activity report that, in Italy for example, gender quota is able to break down gender 
stereotypes (De Paola et al., 2010). Similarly, in India, it is found that a gender quota 
can also help eliminating negative stereotypes and prejudices against female 
politicians as they find that exposure a female leader could reduce and erase 
prejudices toward female politicians (Beaman et al., 2009). Even after the quota 
system is withdrawn, it is found that it has created a positive effect in eradicating 
prejudice against women by allowing parties can learn that women can also win the 
elections (Bhavnani, 2009).  

Conversely, a study from Esteve-Volate & Begues (2012) reveals that in some 
other countries, where gender quota in candidate list is mandated for every political 
party, it still fails to enhance or equal number of women in parliaments or legislative 
offices. The main part of the reasons behind the low representation of women in 
legislative positions results, for example, from the ballot designs. Parties’ disguise 
their bias in strategically nominating female incumbents to poorer positions on the 
ballot provides small chances for those candidates of getting elected. 
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In line with this concern, political leadership studies have found that the 
societal and contextual factors also affect women in political leadership. Hence, it is 
important to evaluate: political graft (the use of a politician’s authority for personal 
gain), the gender gap in political empowerment, public spending on education, the 
economic variability of the country, political freedom, and cultural variables like 
orientations towards performance, collectivism and power distance in addition to 
quota system (Bulloch et al., 2012). 

As can be inferred from those related studies on gender stereotypes and 
politics, the issue of gender equality is important for reforming the social structure. 
Prejudice can presumably still be a principal cause of women rarity in the political 
leadership positions and gender equality promotion is yet to reach its goal.  

Throughout the world, the gender gap in the political segment is wide and the 
effectiveness of the affirmative system of gender quota to increase the amount of 
women politicians and leaders still remains controversial and varies from country to 
country. In the meantime, scholars in the political communication field argue that 
traditional gender roles and gender stereotypes perceived by voters possibly work 
against female candidates. It is possible that those unfair beliefs and judgments will 
be used to “fill in the blanks whenever voters lack information, either because no 
information was provided or because the information was ignored or forgotten” 
(Aalberg & Jenssen, 2007, p. 19). Thus the ‘information’ about candidates that voters 
gain, mainly through media channel, appears to be one of the factors that can help 
resisting or, otherwise, or generating gender stereotypes related to female politicians.  

 
The Role of Media in Sustaining Status Quo  

Male-dominated social structure carries with it the myth that women are ill-
suited and not fit in with leadership positions, including political positions. That men 
are the benchmark normative politician (Dalton, 2015) has become the status quo in 
both political and media institution. 

Gender inequality has long existed in any given society system.  If we take 
gender inequality in the public sphere, such as politics, as one of the social problems 
we cannot blame the media exclusively for being the source or this problem. 
However, the media play a variety of important roles in the construction of our 
everyday world. They report current events around the world, provide framework for 
interpretation, mobilize citizens in various matters, produce and reproduce dominant 
culture, and entertain their audiences (Llanos & Nina, 2011). Thus, it is not an 
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overstatement to say that “we live in a media-saturated world” (Matheson, 2005, p. 
ix). 

Media have an authoritative power as it “structures knowledge and social 
practices” (Fairclough, 1992, p. 3) in societies. Media, especially news media, have 
been found to be a formidable in reinforcing gender stereotypes. They are criticized 
for aggravating and perpetuating the status quo and undermining useful efforts to 
effect constructive social change (Baran & Davis, 2009). Studies on election coverage 
monitoring have found that, during the electoral phase, the way female politicians’ 
campaigns are covered by the media has become one of the challenges they have 
to face that may limit their progress towards power (Llanos, 2011).  

 
Theories Underpinning Previous Studies on Gender Stereotypes in Politics in Media 

Issues of gender, politics and the media are complexly intertwined, and also 
appear to be as of interest in many related fields. Researchers interested in media 
coverage of gender politics work with different approaches that underpinned by 
various theories. The overarching research question on stereotypes, prejudices or 
gender disparities in media can be approached in various ways.  Some prominent 
theories are, for example, Symbolic annihilation, Framing theory, Political 
Communication theory, and Discourse and Critical Discourse Analysis. Some 
prominent theories and some examples of the study are briefly discussed in the next 
sections. 

1. Symbolic annihilation 
The theoretical concept of Symbolic annihilation (Tuchman, 1978) is extensively 
employed in the field of Media Studies. It is referred to as “the media’s 
condemnation, trivialization and omission of women” in media (Fountaine & 
McGregor, 2002, p.1). It aims to describe the miss- and under-representation of 
women in media. Investigating the visibility and invisibility of women in media, 
interested researchers focus on the quantity of the coverage, for example, whether 
or not when women’s political power has increased, their media representation 
improves (e.g. Tuchman (1978); Tuchman (1979); Gidengil & Everitt (1999); Fountaine 
& McGregor (2002).  

2. Framing theory 
From Symbolic annihilation theory, a subtler theory introduced by Goffman, 

(1974), Framing theory, emerged. The basis of this theory is that the media 
emphasize certain features or particular details of events and downplay or 
completely leave out others they consider as less newsworthy or notable. Working 
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under the paradigm of content analysis, but instead of focusing mainly on the 
quantity of the media coverage of women and female politicians, researchers started 
to investigate the perspective being presented, or more specifically, how female 
politicians are framed in the media(e.g. Norris,1997; Gidengil & Everitt, 2003; Campus, 
2013; Woodall et al.,2010; Richardson et al.,2013). Studies have found that although 
female politicians may receive as much as media coverage of male politicians, the 
types of the coverage are somewhat questionable, focusing and emphasizing on 
issues that disadvantage female candidates (Hinojosa, 2010).  

3. Political Communication 
Studies underpinning Political Communication theory (e.g. Matland, 1994; 

Pennock, 2006; Aalberg & Jenssen, 2007; Bligh et al., 2012) have explored, for 
example whether the genders of politicians influenced the way the electorates 
evaluated various aspects of the qualities of the candidates’ communication skills 
(e.g. Aalberg & Jenssen, 2007) and if voters used gender schemata in evaluating a 
political candidate when they had incomplete information related to the candidate 
(e.g. Matland, 1994). Aalberg and Jenssen’s (2007) study found that the male 
politicians were believed to be more knowledgeable, trustworthy and convincing 
than the female counterparts even though they performed the same speech 
verbatim. In a similar manner, Matland (1994) found that the candidate’s gender 
affected the perception of a candidate’s abilities. Hence, the two studies concluded 
the presence of gender stereotypes and gender schemata were used to evaluate 
political candidates. 

4. Discourse and Critical Discourse Analysis (DA & CDA)  
Discourse and Critical Discourse Analysis (DA & CDA) related to stereotypes of 

female politicians in media lie in, for example, the fact that the language used in 
press and other kinds of media reflects gender asymmetry in societies. It involves 
investigation of, for instance, naming and referential features used to refer to female 
politicians and to describe them in comparison with their male counterparts (e.g. 
Barnes & Larrivée, 2011; O’Grady, 2011). One study (Gidengil & Everitt, 2000) found 
that reported speeches of both female and male politicians were mediated by 
masculine norms of political reporting. The importance of language in generating the 
taken-for-granted claims about women and femininity (e.g. Bulawka, 2013) is also a 
highlight for DA and CDA studies of gender stereotypes in politics and media. 

 
 

Conclusion 
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In sum, from the review of the previous studies, by investigating various kinds 
of media texts, scholars have found that although women have recently gradually 
established a strong presence in the political leadership and the number of women 
running for election around the world is increasing, the reinforcements of media on 
the gender stereotypes or traditional gender roles (that tend to marginalize women 
politicians) have not changed. The relationship between media and women in 
politics warrants further discussion. Furthermore, the available research on 
representation of female politicians and political leaders in media is limited. A small 
number of studies are mainly focused on particular women, particularly from the 
Western world. A good number of approaches have been employed in inquiring into 
the gender stereotypes in politics in media but they are mostly content analysis-
based. And more specifically, very little research has been conducted on how 
stereotypes of female politicians are linguistically distributed through media texts. 
For these reasons, conducting analyses on how media represent a female politician 
and how gender stereotypes are linguistically generated in media would help 
contribute in the field of Sociolinguistics in the area of language and gender, 
specifically on language, gender and politics in media discourse.  
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กระบวนการจัดการความรู้ของรัฐสภาไทย 

Knowledge Management Process of  Thai Parliament 
 

เอกพร รักความสุข1 

 
บทคัดย่อ 

 

 การปฏิรูปการบริหารรัฐสภาจากการพัฒนาฐานความรู้ของรัฐสภา เป็นการปรับตัวของ
รัฐสภาตามแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งรัฐสภาจะต้องกําหนดแนวทางใหม่ในการจัดการ
ความรู้ของรัฐสภา เพ่ือปรับให้รัฐสภาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และเป็นเรื่องที่สามารถดําเนินการได้ 
แต่ต้องมีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนจากฝ่ายบริหารรัฐสภาโดยตรง การพัฒนาฐานความรู้ จะเกิดขึ้น
โดยข้าราชการรัฐสภาจะปฏิบัติตามและไม่มีการต่อต้านแนวคิดน้ี โดยการเน้นกระบวนการด้านการ
เรียนรู้ ด้านองค์การ ด้านคน ด้านความรู้และด้านเทคโนโลยี เพ่ือให้รัฐสภาไทยเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ที่เป็นระบบอย่างแท้จริง 
 

คําสําคัญ : การจัดการความรู้, รัฐสภาไทย 

Abstract 
 

 From knowledge-based development, reformation of National Assembly's 
administration is an adaptation of National Assembly, according to the concept of 
the New Public Management.  National Assembly must appoint new guidance in 
order to manage the knowledge for changing National Assembly into practical 
Learning Organization. However, the policy formation from the government 
administration must be explicit so that Knowledge-based development will be 
abided by the officer of the National Assembly without any opposition or resistance. 
By emphasizing the learning process of organization perspective, people perspective, 
and technology perspective in order that National Assembly is genuinely the practical 
Learning Organization.   
 

Keywords: Knowledge Management Process, Thai Parliament 
 
 บทนํา 
         การยกระดับความสามารถขององค์การภาครัฐเพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว เป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาให้เป็น “องค์การแห่งการเรียนรู้” (Learning Organization)    

                                                 
1 รองศาสตราจารย์ ดร.ประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
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โดยองค์การภาครัฐที่ประสบความสําเร็จในการสร้างความสามารถเรียนรู้ได้ จะสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและทํางานได้บรรลุเป้าหมายท่ีกําหนด การศึกษาในเรื่องน้ีมีผลงานอัน
เป็นที่รู้จักโดย ปีเตอร์ เอ็ม เซ็งกี (Peter M. Senge) ซึ่งได้เขียนหนังสือช่ือเรื่องว่า “The fifth 
discipline” เป็นการเสนอแนวคิดในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โดยช้ีให้เห็นว่า การเรียนรู้เป็น
เรื่องที่ช่วยให้องค์การสามารถทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงที่ไม่เคยได้ทํามาก่อนได้ ตลอดจนเป็นการพัฒนาไปสู่การ
สร้างสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น มีแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ขององค์การเพ่ือนําไปสู่การเป็น “องค์การ
แห่งการเรียนรู้” ด้วยหลัก 5 ประการ กล่าวคือ 

1. การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic thinking) เป็นการมองภาพและความสัมพันธ์ใน
เร่ืองที่เก่ียวข้องกับองค์การโดยภาพรวม มีการวิเคราะห์แนวโน้มและพลังในการเปลี่ยนแปลงอย่าง
เป็นระบบ เช่น 

มองสรรพสิ่งในลักษณะที่สัมพันธ์กันและเป็นกระบวนการ ไม่ใช่มองแบบแยกส่วนหรือการ
มองอย่างหยุดน่ิง จะทําให้เกิดการอธิบายปรากฏการณ์ในลักษณะเป็นเส้นตรง (linear) ซึ่งไม่
สอดคล้องกับความเป็นจริง   

หลีกเลี่ยงการตําหนิ (moving beyond blame) เมื่อองค์การมีปัญหาในการทํางานเกิดขึ้น
คนส่วนมากจะตําหนิคนอ่ืนและสภาพแวดล้อมภายนอก การคิดอย่างเป็นระบบเป็นเรื่องที่มุ่ง
ตรวจสอบตัวเองและสาเหตุของปัญหา ทําความเข้าใจและหาทางออกที่สร้างสรรค์ 

เน้นในสิ่งที่จะทําให้เกิดผลมากโดยไม่ใช้แรงมากนัก (focusingon areas of high leverage) 
เป็นเรื่องการเน้นการกระทําที่เล็กๆ แต่มีเป้าหมายชัดเจนสามารถส่งผลการปรับปรุงได้อย่าง
กว้างขวางและย่ังยืนได้ถ้ามีการกระทําที่ตรงจุด เพ่ือเปลี่ยนแปลงโดยใช้แรงน้อย แต่สามารถสร้าง
ผลผลิตที่สําคัญและดํารงอยู่ได้นาน 

หลีกเลี่ยงการแก้ปัญหาที่อาการของปัญหาเพียงอย่างเดียว (symptomatic solutions) การ
คิดแบบเส้นตรง (linear thinking) ที่เกิดขึ้นในองค์การส่วนใหญ่มักจะเน้นการแก้ไขที่อาการไม่ใช่
สาเหตุ ซึ่งจะทําให้แก้ปัญหาได้ช่ัวคราวเท่าน้ัน และอาจทําให้ปัญหายิ่งหนักหน่วงไปกว่าเดิมอีก 

2. ความสามารถของบุคคล (Personal mastery) เป็นระดับความสามารถของบุคคลในการ
พัฒนาตนเอง ไม่ใช่เป็นเรื่องคุณสมบัติเฉพาะตัวบุคคล แต่เป็นเรื่องของกระบวนการในการมุ่งเน้น
วิสัยทัศน์ของตนเองอย่างต่อเนื่อง “a process of continually focusing and refocusing on 
what on truly wants on one’s vision” การจะสร้างความมุ่งมั่นในตนเองขึ้นมาได้ ต้องสร้างให้
เกิดเป็นวินัย (discipline) องค์การแห่งการเรียนรู้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่มีการเรียนรู้ในระดับ
บุคคล องค์การแห่งการเรียนรู้จึงต้องประกอบด้วยคนที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง ซึ่งจัดเป็น
คนที่มีทักษะความสามารถพิเศษ สามารถสร้างวิสัยทัศน์ส่วนบุคคล (personal vision) รวมท้ัง
พยายามจะก้าวจากสภาพปัจจุบันไปสู่วิสัยทัศน์ที่ใฝ่ฝันได้ คนที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองจะมี
การพัฒนาทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและจิตใจ มีพันธะผูกพัน (commitment) ที่แน่วแน่ 
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3. รูปแบบทางความคิด (Mental models) เป็นเรื่อง ความคิดอ่านขององค์การที่มีอิทธิพล
และส่งผลต่อความเข้าใจของบุคคล เราจะพบอยู่เสมอว่าความคิดที่ดีที่สุดมักไม่ได้รับการนําไปปฏิบัติ 
เหตุผลประการหนึ่งเป็นเพราะความคิดเหล่านั้นขัดแย้งกับตัวแบบในใจหรือความคิดความเช่ือที่มีอยู่
เดิม ดังนั้น การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ควรปลูกฝังความคิดริเร่ิมและสร้างความคิดใหม่ให้เกิดขึ้น 
เช่น  

การสร้างความสมดุลระหว่างการซักถามและการแสวงหาการสนับสนุน (balancing inquiry 
and advocacy) ทักษะในการซักถามเป็นการทําความเข้าใจความเห็นของคนอ่ืน และการเปิดโอกาส
ให้มีการซักถามเกี่ยวกับความเห็น รวมทั้งข้อมูลและหลักเหตุผลของความเห็นเหล่านั้น เพ่ือจะช่วยทํา
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือความเช่ือนั้นได้ 

การจําแนกความแตกต่างระหว่างทฤษฎีที่ เ ช่ือและทฤษฎีที่นําไปใช้จริงออกจากกัน 
(distinguishing espoused from theory in use) โดยปกติคนมักจะคิดว่าตนมีความเช่ือมั่นใน
หลักการใดหลักการหนึ่ง แต่บ่อยคร้ังที่การกระทํากลับเป็นสิ่งตรงกันข้าม เช่น การประกาศต่อคน
ทั่วไปว่าจะยึดมั่นในความซื่อสัตย์ แต่ในทางปฏิบัติกลับใช้ทุกวิถีทางเพ่ือให้ประโยชน์เกิดแก่ตนมาก
ที่สุด ดังน้ัน หากสามารถแยกสิ่งที่ตนเองพูดหรือเช่ือกับสิ่งที่ตนเองปฏิบัติจริงออกจากกันได้ จะทําให้
เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงได้ 

การตระหนักและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปกป้องตนเอง (recognizing and defusing 
defensive routines) ปกติคนจะสร้างกลไกการปกป้องตนเอง (defensive routines) ขึ้นต้ังแต่ยัง
เด็ก เพ่ือตอบสนองกับแรงกดดันที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนหรือที่บ้าน ในองค์การท่ีมีการทํางานมากข้ึนย่อม
ทําให้เกิดความกังวลใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน มีการป้องกันตนเองมากข้ึนด้วย อันเป็นอุปสรรคที่สําคัญย่ิงต่อ
การเปิดเผยตัวแบบในใจและทําให้การเรียนรู้ลดลง จึงต้องมีการตระหนักและกล้าเปิดเผยความคิด
และความรู้สึกของตนออกมาเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว  

4. การแบ่งปันวิสัยทัศน์ (Building shared vision) เป็นเรื่องการแสดงภาพจากมุมมองของ
บุคคลที่ต่างกัน โดยต้องการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันขององค์การ โดยการอาศัยทักษะดังต่อไปนี้  

การส่งเสริมแต่ละคนให้สร้างวิสัยทัศน์ส่นบุคคลขึ้นมาก่อน (personal vision) วิสัยทัศน์ส่วน
บุคคลนี้จะสะท้อนถึงผลกระโยชน์ส่วนตัวของแต่ละคน ซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ครอบครัว องค์การ ชุมชน และโลกด้วย 

การสื่อสารและการขอการสนับสนุน เป็นการขอความเห็นจากทุกคนในองค์การในการสร้าง
วิสัยทัศน์ร่วมกัน เพ่ือสร้างพันธะผูกพันให้เกิดขึ้น 

การสร้างวิสัยทัศน์เป็นกระบวนการต่อเน่ือง กระบวนการสร้างวิสัยทัศน์จะไม่มีวันสิ้นสุดโดย
ต้องอาศัยหลายฝ่ายร่วมกัน เพราะวิสัยทัศน์ที่กําหนดโดยผู้บริหารเพียงฝ่ายเดียว จะเขียนเป็น
ข้อความอย่างเป็นทางการและขาดความมีชีวิตชีวาและผู้ปฏิบัติมักจะไม่เข้าใจความหมายอย่างแท้จริง 
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การรวมวิสัยทัศน์ภายนอกและภายใน (blending extrinsic and intrinsic visions) 
องค์การจําเป็นต้องสร้างวิสัยทัศน์ภายในและวิสัยทัศน์ภายนอกควบคู่กัน เพ่ือให้ทุกคนในองค์การเห็น
ภาพต่างๆ ทั้งจากภายในองค์การและภาพภายนอกองค์การว่าเป็นอย่างไร  

การแยกความแตกต่างระหว่างวิสัยทัศน์ด้านบวกและด้านลบ (positive and negative 
visions) แหล่งที่มาของวิสัยทัศน์มี 2 แหล่ง คือ ความกลัว (fear) และแรงบันดาลใจ (aspiration) 
ความกลัวจะเป็นสิ่งที่ผลักดันให้เกิดวิสัยทัศน์ด้านลบ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อมีภัยคุกคามต่อองค์การ จึงทํา
ให้คนรวมตัวกันได้ อย่างไรก็ตามวิสัยทัศน์ด้านลบจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้นเท่าน้ัน 
ส่วนแรงบันดาลใจจะเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดวิสัยทัศน์ด้านบวก และทําให้เกิดการเรียนรู้และการเติบโต
แบบไม่สิ้นสุด   

5. การเรียนรู้ของทีม (Team learning) เป็นกระบวนการผนึกกําลังของคนในองค์การเพ่ือให้
มุ่งหน้าไปในทิศทางเดียวกัน (alignment) และเป็นกระบวนการพัฒนาขีดความสามารถของคนใน
องค์การตามที่ต้องการอย่างแท้จริง การเรียบรู้ของทีมประกอบด้วยการเรียนรู้วิธีที่จะทําให้คนแต่ละ
คนสามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่ การดําเนินงานที่ประสานกันเป็นอย่างดี และมีความไว้วางใจ
กันในการทํางาน ตลอดจนสนับสนุนทีมอ่ืนที่มีความสัมพันธ์กันด้วย 

จะเห็นได้ว่า การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นเรื่องที่องค์การสามารถปรับตัวให้เกิดขึ้นโดย
การเปลี่ยนพฤติกรรมขององค์การในด้านต่างๆ จากความรู้ใหม่ที่ได้รับ องค์การแห่งการเรียนรู้เป็น
รูปแบบหน่ึงที่ช่วยให้องค์การสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ขององค์การได้อย่างเป็นระบบ สิ่งที่เกิดขึ้น
จากการพัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เป็นเรื่องของการนําความคิดใหม่ๆ การถ่ายทอด
ประสบการณ์ของคนในองค์การ การใช้ความสามารถและทักษะในการทํางาน เพ่ือทําให้องค์การมี
ความสามารถในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น  

ในการศึกษาภาพรวมขององค์การแห่งการเรียนรู้นั้น เราอาจจัดประเภทขององค์การแห่งการ
เรียนรู้จากสิ่งที่องค์การมีพ้ืนฐานและแสดงออกมา มีความเห็นของนักวิชาการเช่น มิชเชล อี. แม็คกิล 
และ จอห์น ดับเบิลยู สโลคัม (Michael E. McGill and John W. Slocum, 1993) ได้แบ่งลักษณะ
ขององค์การแห่งการเรียนรู้ ออกเป็น 4 ประเภท กล่าวคือ 

องค์การที่รับรู้ (knowing organization) เป็นองค์การประเภทที่เก่าแก่ที่สุด มีการเรียนรู้
แบบวงจรเดียว สามารถประสบความสําเร็จได้ตราบใดที่ตลาดมีความคงที่และเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ 
(mature) กล่าวคือ องค์การที่รับรู้นี้จะประสบความสําเร็จตราบเท่าที่ไม่ต้องมีการเรียนรู้ในระดับที่
สูงขึ้น เพราะการเรียนรู้ที่แท้จริงจะทําให้ผู้บริหารต้องยกเลิกการควบคุม รวมทั้งการคาดการณ์ที่
แน่นอน และประสิทธิภาพ ตลอดจนต้องมีการเปิดองค์การสําหรับการตรวจสอบ 

องค์การท่ีเข้าใจ (understanding organization) องค์การประเภทน้ีมีวัฒนธรรมองค์การที่
แข็งแกร่งเพ่ือใช้ช้ีนําพฤติกรรมการดําเนินงานขององค์การ  
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องค์การที่คิดได้ (thinking organization) ทั้งองค์การท่ีเข้าใจและองค์การท่ีคิดได้จัดเป็น
องค์การที่มีการเรียนรู้ในระดับปานกลาง สําหรับองค์การที่คิดได้จะมองธุรกิจในลักษณะที่เป็นปัญหาที่
ต่อเนื่อง ผู้บริหารจะต้องพยายามวิเคราะห์ปัญหา เก็บข้อมูล และแก้ปัญหา 

องค์การแห่งการเรียนรู้ (learning organization) ในขณะที่องค์การสามประเภทแรกมีการ
ปรับตัวสําหรับการเปลี่ยนแปลงภายใต้กรอบค่านิยมหรือโครงสร้างเดิมที่มีอยู่ แต่สําหรับองค์การแห่ง
เรียนรู้จะมีการเรียนรู้แบบสองวงจร มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงตนเอง และการเรียนรู้จาก
การเปลี่ยนแปลงจะถือเป็นส่วนส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมองค์การ 

นอกจากน้ี การสร้างองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้นั้น เป็นเรื่องของการทําให้
องค์การมีบรรยากาศของการเรียนรู้รายบุคคลและกลุ่ม มีวิธีการเรียนรู้ที่เป็นพลวัต มีการสอนคนของ
ตนเองให้มีกระบวนการคิดวิเคราะห์เพ่ือช่วยให้เข้าใจในสรรพสิ่ง สามารถเรียนรู้ จัดการ และใช้
ความรู้เป็นเครื่องมือไปสู่ความสําเร็จควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งมีแนวคิดของ ไมเคิล 
เจ มาคอวดต์ (Michael J . Marquardt, 1996) ได้อธิบายเร่ืองน้ีไว้ในหนังสือ เร่ือง “Building the 
Learning Organization” โดยมีมุมมองว่า การสร้างองค์การเพ่ือเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ จะต้อง
กําหนดทําให้องค์การมีปัจจัยในการดําเนินการอยู่ 5 เรื่อง กล่าวคือ              

พลวัตแห่งการเรียนรู้ (Learning Dynamics) ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ เป็นบุคคล เป็นทีมหรือ
เรียนรู้ทั่วทั้งองค์การ     

การปรับเปลี่ยนองค์การ (Organization Transformation) คือ การท่ีองค์การ กําหนด
วิสัยทัศน์ วัฒนธรรม กลยุทธ์และโครงสร้างที่เอ้ือต่อการมุ่งสู่องค์การแห่งการเรียนรู้              

การเพ่ิมอํานาจให้คนทํางาน ( People Empowerment) โดยผู้นําต้องสร้างบทบาทเป็นทั้ง 
ครูและพี่เลี้ยง เพ่ือพัฒนาทุกคนในองค์การให้มีความสามารถพร้อมที่จะรับภาระความรับผิดชอบและ
มีอํานาจในการสร้างความรู้              

การจัดองค์การแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Management) โดยนําสิ่งที่เรียนรู้ มาจัดเก็บ
และใช้ประโยชน์ในองค์การ              

การนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้งาน (Technology Application) เพ่ือช่วยจัด การและ
ส่งเสริมการเรียนรู้  

ปัจจัยสําคัญทั้งห้าเรื่องดังกล่าวมาน้ี เป็นตัวแบบขององค์การแห่งการเรียนรู้ในเชิงระบบ     
ซึ่งสามารถเขียนแผนภาพดังปรากฏตามภาพที่ 1 กล่าวคือ 
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ภาพท่ี 1 ตัวแบบขององค์การแห่งการเรียนรู้ในเชิงระบบ 
 

จากภาพที่ 1 จะเห็นได้ว่า การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้เป็นความสัมพันธ์ของระบบย่อย
ต่างๆ ขององค์การท่ีมีการเรียนรู้อย่างเช่ือมโยงกัน เป็นระบบของการสร้างความรู้ในประเด็นของ
ความสัมพันธ์ที่มีอยู่ขององค์การ เป็นการเรียนรู้แบบปรับตัวขององค์การเพ่ือพัฒนาความสามารถของ
องค์การในการแก้ไขปัญหาใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคข้อมูล
ข่าวสารที่องค์การต้องแข่งขันกับความรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการจัดการความรู้เพ่ือให้
เกิดประโยชน์ในการทํางานขององค์การ นับว่า แนวคิดเรื่อง “องค์การแห่งการเรียนรู้” เป็นเรื่องที่
ช่วยให้องค์การภาครัฐ 

สําหรับบทความนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “องค์การแห่งการเรียนรู้”โดยนําข้อค้นพบ
จากการวิจัยเรื่อง “บทบาทของคณะกรรมาธิการกิจการสภาในการพัฒนาฐานความรู้ของรัฐสภา”    
มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการในการจัดการพัฒนาฐานความรู้ของรัฐสภาเพ่ือ
การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับรัฐสภาของประเทศไทย 
 
ความสําคัญของเรื่องท่ีทําการศึกษา 
 บทความน้ีได้นําปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารองค์การฝ่ายนิติบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาฐานความรู้เพ่ือสนับสนุนกระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนแนวทางใน
การบริหารองค์การภาครัฐเช่นเดียวกับการดําเนินการของฝ่ายบริหาร ทั้งน้ีมีที่มาจากในช่วงเวลาที่
ประเทศไทยมีวิกฤตทางการเมืองในปี พ.ศ. 2535 และวิกฤตทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 ส่งผลให้มี
การปฏิรูประบบราชการในปี พ.ศ. 2545 โดยเป็นการปรับตัวของการบริหารภาครัฐในเรื่องต่างๆ     
มีการนําแนวคิด “การจัดการภาครัฐแนวใหม่” (New Public Management) มาใช้ในการบริหาร

การเรียนรู้

องค์การ

คน

เทคโนโลยี

ความรู้
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ภาครัฐของไทย ซึ่งมีรากฐานจากแนวคิดการจัดการนิยม (managerialism) และแนวคิดเศรษฐศาสตร์
สถาบันแนวใหม่ (new institutional economics) ที่เน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของ
หน่วยงานภาครัฐ (efficiency drive) การลดขนาดและการกระจายอํานาจของหน่วยงานภาครัฐ 
(downsizing and decentralization) การมุ่งสู่ความเป็นเลิศของหน่วยงานภาครัฐ (in search of 
excellence) และการให้ความสําคัญต่อการบริการประชาชน (public service orientation) นับว่า
เป็นแนวคิดที่ส่งผลต่อการปรับปรุงแนวทางในการบริหารองค์การภาครัฐของประเทศไทย  
 แนวคิด “การจัดการภาครัฐแนวใหม่” ได้กระตุ้นให้ระบบราชการของประเทศไทยกําหนด
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภาครัฐ แผนปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผลปฏิบัติงาน       
ซึ่งเก่ียวข้องกับการสร้างฐานความรู้ของหน่วยงานภาครัฐ ดังน้ัน ในการจัดการข้อมูลต่างๆ ของ
หน่วยงานภาครัฐ จะต้องมีความถูกต้องและสามารถเช่ือมโยงกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็น
อย่างดี มีการนําแนวคิดเร่ือง “องค์การแห่งการเรียนรู้” เข้ามาปรับฐานความรู้ของหน่วยงานภาครัฐ 
เพ่ือให้องค์การภาครัฐของประเทศไทยสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดขึ้นจากการปฏิรูประบบราชการ โดยแต่ละหน่วยงานของภาครัฐมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
พัฒนาฐานความรู้เพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน เป็นการจัดการความรู้เพ่ือประโยชน์ในการทํางานต่างๆ 
ตามแนวทางของแนวคิด “การจัดการภาครัฐแนวใหม่” เพ่ือมุ่งสู่การปรับปรุงคุณภาพการทํางานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
 สําหรับการบริหารงานภาครัฐในส่วนของสถาบันนิติบัญญัตินั้น มีการปรับตัวตามกระแสการ
ปฏิรูประบบราชการที่เกิดขึ้น ดังมีตัวอย่างจากการที่ฝ่ายบริหารได้มอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐ
จัดทําแผนนิติบัญญัติ เพ่ือตรวจสอบการเสนอร่างกฎหมายของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เมื่อรวบรวม
ร่างกฎหมายของทุกหน่วยงานภาครัฐแล้ว จะเห็นว่า มีร่างกฎหมายที่รอการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
และนําเข้าสู่การะบวนการพิจารณาของรัฐสภาเป็นจํานวนมาก ดังน้ัน ปริมาณของร่างกฎหมายที่มี
การรวบรวมในคร้ังน้ี ถือว่าเป็นปัจจัยนําเข้า (input) ของกระบวนการนิติบัญญัติ และเห็นได้ชัดเจนว่า 
ร่างกฎหมายทุกฉบับที่มีการจัดเตรียมน้ี จะเป็น “งานของฝ่ายนิติบัญญัติ” ที่ต้องดําเนินการตามระบบ
รัฐสภา ฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องเตรียมพร้อมในการพิจารณาร่างกฎหมายต่างๆ ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านข้อมูล เพ่ือให้การพิจารณากฎหมายมีความถูกต้องและมีความสมบูรณ์จาก
ความพร้อมของฐานความรู้ที่ฝ่ายนิติบัญญัติมีอยู่ ส่งผลให้ “ปัจจัยนําออก” (output) จาก
กระบวนการนิติบัญญัติเป็น “พระราชบัญญัติ” ที่สามารถบังคับใช้เป็นกฎหมายได้ 
 เมื่อเป็นเช่นน้ี การปรับตัวขององค์การของฝ่ายนิติบัญญัติเพ่ือการเป็น “องค์การแห่งการ
เรียนรู้” ย่อมเป็นเรื่องที่ควรทําเพ่ือให้รัฐสภามีความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสารต่างๆ สามารถสนับสนุน
การพิจารณาร่างกฎหมายในทุกเร่ืองที่มีการเสนอเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติ และเป็นการพัฒนา
ฐานความรู้ของรัฐสภาในภาพรวมเพ่ือความถูกต้องของกระบวนการรับร่างกฎหมายที่ฝ่ายบริหารเสนอ
ให้รัฐสภาพิจารณา หากมีเหตุขัดข้องใดๆ ในกระบวนการพิจารณากฎหมาย โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน
เรื่องข้อมูลสําคัญที่ควรมี ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า กระทบต่อการทํางานของฝ่ายนิติบัญญัติ
เก่ียวข้องกับการผ่านร่างกฎหมายเป็นพระราชบัญญัติ 
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ผลการศึกษา 
 การวิจัยเร่ือง “บทบาทของคณะกรรมาธิการกิจการสภาในการพัฒนาฐานความรู้ของ
รัฐสภา” ครั้งน้ี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 
ประการแรก เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับสภาพการทํางานของรัฐสภาในการพัฒนาฐานความรู้ และความ
เปลี่ยนแปลงในประเด็นแนวความคิด ตลอดจนกลไกการปฏิบัติของรัฐสภา ประการที่สอง เพ่ือศึกษา
ถึงปัญหาและอุปสรรคของคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร ในการพัฒนาฐานความรู้ของ
รัฐสภา และประการสุดท้าย เพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนาฐานความรู้ของรัฐสภาที่นําไปสู่รูปแบบ
ของการปฏิรูปการบริหารรัฐสภาต่อไปในอนาคต สามารถสรุปผลการวิจัยโดยมีข้อค้นพบ กล่าวคือ 
 1. คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรมีบทบาทเฉพาะในการเสนอแนวคิดเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาฐานความรู้ของรัฐสภา ส่วนความสําเร็จในเรื่องน้ีขึ้นอยู่กับฝ่ายบริหารของรัฐสภาที่จะต้อง
ดําเนินการ ซึ่งคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรได้ใช้ช่องทางในการเสนอเรื่องให้ประธาน
รัฐสภาพิจารณา และมีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือพัฒนาฐานความรู้ของรัฐสภาชุดต่างๆ เป็น
วิธีการที่ช่วยให้เกิดการทํางานร่วมกันของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา จึงจะสามารถทํางานเพ่ือการพัฒนาฐานความรู้ของรัฐสภาได้ 
 2. ความเปลี่ยนแปลงของการบริหารภาครัฐที่เกิดขึ้นโดยฝ่ายบริหาร ส่งผลให้รัฐสภา
จําเป็นต้องปรับตัวในการทํางานด้านนิติบัญญัติ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติ ในขณะท่ีรัฐสภามีปัญหาในการจัดโครงสร้างการทํางานและขาดกลไกรองรับความ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว การพัฒนาฐานความรู้ที่เก่ียวกับกระบวนการนิติบัญญัติจะช่วยให้รัฐสภา
สามารถปรับตัวในการทํางานได้สอดคล้องกับการทํางานของฝ่ายบริหารได้    
 3. การปฏิรูปการบริหารรัฐสภาจากการพัฒนาฐานความรู้ของรัฐสภา เป็นการปรับตัวของ
รัฐสภาตามแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งรัฐสภาจะต้องกําหนดแนวทางใหม่ในการจัดการ
ความรู้ของรัฐสภา เพ่ือปรับให้รัฐสภาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และเป็นเรื่องที่สามารถดําเนินการได้ 
แต่ต้องมีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนจากฝ่ายบริหารรัฐสภาโดยตรง การพัฒนาฐานความรู้จะเกิดขึ้น
โดยข้าราชการรัฐสภาจะปฏิบัติตามและไม่มีการต่อต้านแนวคิดน้ี  
บทเรียนที่ได้รับจากการศึกษา 
 ในการศึกษาครั้งนี้ มีการนําผลงานของคณะกรรมาธิการกิจการสภา สภาผู้แทนราษฎรมา
พิจารณาในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาฐานความรู้ของรัฐสภา ซึ่งช้ีให้เห็นถึงกระบวนการจัดการ
ความรู้ของรัฐสภาผ่านหน่วยงานต่างๆ ของรัฐสภา มีการนําผลการดําเนินงานของรัฐสภาเรื่อง 
“รัฐสภาสาร” และการจัดการ “ห้องสมุดรัฐสภา” มาพิจารณาถึงสภาพการทํางานที่เป็นอยู่ นํา
แนวคิดเร่ืองของ “องค์การแห่งการเรียนรู้” มาพิจารณา โดยเน้นเร่ืองของกระบวนการในการจัดการ
ความรู้เพ่ือทําให้รัฐสภาของไทยเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นับว่า มีข้อค้นพบที่สะท้อนถึงสภาพท่ี
เป็นอยู่ของรัฐสภาไทยท่ีอาศัยโครงสร้างการบริหารตามลําดับช้ันการบังคับบัญชาเป็นหลักในการ
จัดการฐานความรู้ การนําความสามารถของข้าราชการในสังกัดของรัฐสภามาสร้างความรู้ใหม่ขึ้นอยู่
กับผู้บริหารของรัฐสภาเป็นหลัก ส่งผลต่อความพร้อมในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  

เพ่ือความชัดเจนในประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาในครั้งนี้ ผู้เขียนขอกําหนดประเด็น
ในการเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของรัฐสภาไทยรวม 3 เรื่อง กล่าวคือ 
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 1. การพัฒนาวารสารของรัฐสภา จะเห็นได้ว่า การพัฒนาฐานความรู้ของรัฐสภาได้เริ่มต้น
จากการศึกษากระบวนการจัดทํา “รัฐสภาสาร” ซึ่งเป็นหนังสือเล่มแรกของรัฐสภาฉบับรายเดือน โดย
เริ่มต้นผลิตครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2495  และผลิตต่อเน่ืองถึงปัจจุบันโดยมีอายุของวารสารกว่า 65 ปี 
นับว่าเป็นแหล่งข้อมูลสําคัญของรัฐสภา ซึ่งมีบทความด้านความรู้เก่ียวกับระบบรัฐสภา ความรู้
เก่ียวกับกฎหมาย ความรู้ทั่วไปในการบริหารภาครัฐของประเทศไทย สรุปรายงานการประชุมรัฐสภา 
บทความทางวิชาการในวงงานรัฐสภา ตลอดจนการบันทึกเหตุการณ์และเรื่องราวสําคัญที่เกิดขึ้นด้าน
การเมืองการปกครองของประเทศไทย วารสารรัฐสภาจึงเป็นแหล่งข้อมูลสําคัญที่บุคคลในวงงานของ
รัฐสภาสามารถเรียนรู้เก่ียวกับการทํางานของรัฐสภาไทยได้เป็นอย่างดี  
 จากการเก็บข้อมูลของงานวิจัยพบว่า หนังสือรัฐสภาสารออกไม่ตรงเวลา ล่าช้ากว่ากําหนด
มากโดยมีปัญหาจากการพิมพ์และขาดแคลนบทความที่นําเสนอในการจัดทําวารสารของแต่ละเดือน 
มีความพยายามในการแก้ปัญหาเรื่องน้ีในระดับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการจัดทําวารสาร แต่ต้องขอความ
เห็นชอบจากผู้บริหารในการสั่งการและขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เ ก่ียวข้อง ซึ่ง
คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรได้ให้การสนับสนุนการจัดทํารัฐสภาสารโดยเสนอปรับปรุง
รัฐสภาสารจากสภาพปัญหาที่เป็นอยู่ ตลอดจนขอให้มีการจัดทํารัฐสภาสารตามข้อเสนอของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและตามแนวทางที่มีการประชุม ต่อมา ประธานรัฐสภามีคําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการปรับปรุงรัฐสภาสาร นับว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงสําคัญของกระบวนการจัดการความรู้
ของรัฐสภา โดยอาศัยคําสั่งของประธานรัฐสภาเพ่ือให้ทุกหน่วยงานในสังกัดของรัฐสภาให้ความ
ร่วมมือในการจัดทํารัฐสภาสาร  
 ต่อมาเมื่อคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือรัฐสภาสารได้นําเสนอแนวคิดต่างๆในการปรับปรุง
รัฐสภาสารแล้ว เจ้าหน้าที่ของรัฐสภาที่มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดทํารัฐสภาสารได้ดําเนินการปรับปรุง
รัฐสภาสารตามความเห็นของที่ประชุม โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการพิมพ์ เป็นระบบสี่สีทั้งเล่ม มีการ
กําหนดอัตราค่าสมาชิกรายปีๆ ละ 500 บาท (12 เล่ม) ราคาจําหน่ายเล่มละ 50 บาท กําหนดออก
เดือนละ 1 ฉบับ และสามารถออกได้ตรงกําหนดเวลา ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นจากการทํางานร่วมกัน
ของคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรกับข้าราชการรัฐสภาที่เก่ียวข้อง โดยมีเป้าหมายสําคัญ
ในการพัฒนาฐานความรู้ของรัฐสภาให้พร้อมในการทํางาน และเป็นกระบวนการพัฒนาผ่านการเรียนรู้
ของทีมที่ร่วมกันคิดและช่วยกันทําตามเป้าหมายที่เห็นพ้องต้องกัน มีความร่วมมือทีดี ตลอดจนการคิด
อย่างเป็นระบบเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับวารสารรัฐสภา 
 2. การพัฒนาหอสมุดรัฐสภา มีข้อเสนอในการยกเคร่ืองระบบห้องสมุดรัฐสภาให้เป็น
ศูนย์กลางของการจัดการความรู้ด้านนิติบัญญัติ คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรได้ผลักดัน
เร่ืองน้ีโดยต่อเน่ืองและเสนอให้ประธานรัฐสภาปฏิรูประบบการบริหารห้องสมุดรัฐสภา โดยนําผล
การศึกษาเรื่อง “การจัดต้ังหอสมุดรัฐสภาแห่งชาติ” เสนอประธานรัฐสภาเพ่ือแต่งต้ังคณะกรรมการ
ระดับรัฐสภาขึ้นมาดูแลเร่ืองน้ีโดยตรง และจากการทํางานของคณะกรรมการชุดน้ี มีข้อเสนอในการ
พัฒนาระบบบริหารหอสมุดรัฐสภา กล่าวคือ 

หอสมุดรัฐสภาแห่งชาติควรเป็น “ห้องสมุดต้นแบบ” เป็นศูนย์รวมขององค์ความรู้ทุก
สาขาวิชา เพียบพร้อมสมบูรณ์ด้วยการให้บริการทรัพยากรสารนิเทศที่ครบถ้วน มีการใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการบริหารและจัดเก็บอย่างครบวงจร มีฐานข้อมูลและระบบเครือข่ายที่ได้มาตรฐานสากล 
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หอสมุดรัฐสภาแห่งชาติควรเป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลทางวิชาการที่สําคัญและมีความถูกต้อง
น่าเช่ือถือในระดับสูงของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลด้านนิติบัญญัติและการเมืองการปกครอง  

หอสมุดรัฐสภาแห่งชาติควรเป็นผู้นําในการจัดการความรู้ เป็นตัวแทนของประเทศในกิจการ
ของสมาพันธ์หรือสมาคมที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาฐานความรู้และการพัฒนาสารนิเทศทางวิชาการ    
ซึ่งนับเป็นภารกิจใหม่ของห้องสมุดในยุคสังคมฐานความรู้ ที่ต้องมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพในการรวบรวม 
การจัดการองค์ความรู้ และเผยแพร่ความรู้ โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นส่วนช่วยสนับสนุน  

หอสมุดรัฐสภาแห่งชาติควรเป็นผู้นําด้านการอนุรักษ์และเก็บรวบรวมประวัติศาสตร์การเมือง
การปกครองของประเทศ ทั้งในรูปแบบจดหมายเหตุรัฐสภา คําบอกเล่า วัสดุอุปกรณ์ และภาพ
ประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ในฐานะหน่วยงานนิติบัญญัติเพียงหน่วยงานเดียวในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศ 

หอสมุดรัฐสภาแห่งชาติควรเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านกฎหมายและการเมือง
การปกครอง และเป็นสะพานของข้อมูลในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนไปสู่ระบบการทํางาน
ของรัฐสภาในส่วนต่างๆ  

หอสมุดรัฐสภาแห่งชาติ ควรเป็นต้นแบบของการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library)      
ที่สมบูรณ์แบบ มีความพร้อมสมบูรณ์ของข้อมูลสารนิเทศ ทั้งในรูปแบบ Print & Non-Print และ
สามารถบริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ตลอด 24 ช่ัวโมง และเป็นตัวแทนประจําประเทศไทยใน
การกํากับดูแลการออกเลขมาตรฐานให้กับทรัพยากรสารนิเทศที่เป็นรูปแบบดิจิทัล (DOI Register - 
Digital Object Identifier) 

หอสมุดรัฐสภาแห่งชาติ ควรเป็นศูนย์ข้อมูลนิติบัญญัติ (National Legislative Information 
Center) ด้วยการพัฒนาและสร้างเครือข่ายข้อมูลข่าวสารด้านนิติบัญญัติและการเมืองการปกครอง
ระหว่างสถาบันที่เก่ียวข้อง เช่นเดียวกับหอสมุดรัฐสภาของประเทศที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนา
ฐานความรู้และประชาชนให้การยอมรับ มีความเช่ือมั่นในการทํางานของหอสมุดรัฐสภา 

หอสมุดรัฐสภาแห่งชาติ ควรเป็นสถานที่สําคัญของรัฐสภา มีลักษณะเหมาะสมกับความเป็น
หอสมุดรัฐสภาแห่งชาติตามมาตรฐานสากล และเป็นภาพลักษณ์ที่งดงามในการสร้างความเช่ือมั่นของ
ประชาชนต่อการปกครองในระบบรัฐสภา 
 ความเห็นทั้งแปดประการของคณะกรรมการจัดต้ังหอสมุดรัฐสภาแห่งชาตินี้ เป็นเร่ืองที่
สะท้อนภาพความคาดหวังของข้าราชการรัฐสภาทุกฝ่ายที่ได้แสดงความคิดเห็นในการประชุม เป็น
เป้าหมายที่มีพลังและเป็นแรงขับเคลื่อนในการทํางานร่วมกันของข้าราชการรัฐสภา โดยมีลักษณะของ
พลวัตแห่งการเรียนรู้ (Learning Dynamics) มีการปรับเปลี่ยนองค์การ (Organization 
Transformation) มีการมอบอํานาจให้ผู้ปฏิบัติงาน (Empowerment) มีการกระบวนการในการ
จัดการความรู้ เพ่ือส่งผลให้รัฐสภาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนเป็นการสร้างองค์ความรู้
เก่ียวกับการบริหารฐานข้อมูลซึ่งเป็นองค์ความรู้สําคัญที่เก่ียวข้องกับหอสมุดรัฐสภาแห่งชาติ 
 3. การนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ในการพัฒนาฐานความรู้ของรัฐสภา ในฐานะที่รัฐสภามี
หน้าที่ในการพิจารณาร่างกฎหมายของฝ่ายบริหารน้ัน จะต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบในการพิจารณา
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ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการพิจารณากฎหมาย มีข้อเสนอให้สร้างระบบการพิจารณาร่างกฎหมายด้วยการ
ใช้เทคโนโลยี (Technology Application) เพ่ือให้ข้าราชการรัฐสภาสามารถเข้าถึงข้อมูลของฝ่าย
บริหารและสามารถเช่ือมต่อข้อมูลเป็นกระบวนการต้ังแต่เร่ิมต้นพิจารณาร่างกฎหมาย จนกระทั่งมี
การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายและประกาศใช้เป็นพระราชบัญญัติ มีความเห็นของ
ข้าราชการรัฐสภาในการปรับฐานความรู้ในด้านการพิจารณากฎหมายของรัฐสภาโดยจัดทําฐานข้อมูล
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์และใช้ซอฟแวร์ที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลในการพิจารณาร่างกฎหมาย 
นอกจากน้ี มีข้อเสนอให้คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรได้ให้ความเห็นชอบ “ระเบียบการ
เสนอร่างกฎหมายเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร” โดยมีหลักการให้ร่างกฎหมายใดๆ ที่ฝ่ายบริหารเสนอเข้าสู่
วาระการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ต้องมีข้อมูลที่มีรายละเอียดมากพอประกอบการพิจารณา
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งต้องจัดให้มีเอกสารประกอบกล่าวคือ มีคําช้ีแจงตามหลักเกณฑ์ใน
การตรวจสอบความจําเป็นในการตราพระราชบัญญัติ, จัดทําสรุปสาระสําคัญของหลักการในการร่าง
พระราชบัญญัติ และจัดทําตารางเปรียบเทียบ พร้อมด้วยเหตุผลของการให้มีกฎหมายการปรับปรุง 
นับว่า เป็นกระบวนการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างกฎหมายที่ทุกฝ่ายได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ในการทํางานด้านนิติบัญญัติ นอกจากน้ี คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรมี
ความเห็นให้ยกฐานะหน่วยงานด้านกฎหมายของรัฐสภาเป็น “สํานักงานคณะกรรมการกฎหมาย
รัฐสภา (กฤษฎีกานิติบัญญัติ)” เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของรัฐสภาในการทํางานด้านนิติบัญญัติ 
รองรับความเปลี่ยนแปลงที่ฝ่ายบริหารเตรียมการจัดทําแผนนิติบัญญัติในการเสนอร่างกฎหมายให้
รัฐสภาพิจารณา ถือว่า เป็นข้อเสนอในการปรับโครงสร้างของฝ่ายนิติบัญญัติจากการพัฒนาความรู้
ของรัฐสภาที่ส่งผลต่อคุณภาพของการปฏิบัติงาน 
 จากความเห็นที่วิเคราะห์มาทั้งสามประเด็นข้างต้นน้ี แสดงให้เห็นถึงภาพรวมของการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเสนอแนวคิดในการพัฒนาฐานความรู้
ของรัฐสภาที่ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับการจัดการความรู้ของรัฐสภา ซึ่งสํานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้รับแนวคิดดังกล่าวของคณะกรรมาธิการกิจการ
สภาผู้แทนราษฎรจากคําสั่งของประธานรัฐสภา มีการแต่งต้ังคณะกรรมการรัฐสภาเพื่อทํางานร่วมกัน 
ถือว่า เป็นนโยบายของประธานรัฐสภาที่มาจากการเสนอของคณะกรรมาธิการกิจการสภา
ผู้แทนราษฎร และการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการรัฐสภาเป็นไปตามนโยบายของสํานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ได้รับคําสั่งจากประธานรัฐสภาเช่นกัน 
 อย่างไรก็ตาม กระบวนการจัดการความรู้ของรัฐสภา จะต้องเร่ิมต้นจาก “คน” ใน 
“องค์การ” และมีการพลวัตความรู้ที่มีอยู่ให้เป็นระบบ ซึ่งข้าราชการรัฐสภาจะต้องมีความต้องการที่
จะจัดการความรู้ที่มีอยู่อันเป็นความรู้แบบฝังลึก (Tacit Knowledge) ข้าราชการเป็นผู้มี
ประสบการณ์ในการทํางานและมีความชํานาญในงานด้านนิติบัญญัติ ขณะที่รัฐสภาจะต้องสร้าง
กระบวนการในการพัฒนาให้เกิดความรู้ร่วมกันของข้าราชการรัฐสภาที่เรียกว่า “ความรู้ที่ชัดแจ้ง” 
(Explicit Knowledge) รัฐสภาในฐานะองค์การที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมที่กําลัง
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จะต้องมีความพร้อมในการรับมือกับเรื่องใหม่ๆ ด้วยการปรับตัวใน
กระบวนการจัดการความรู้เพ่ือเป็น “องค์การแห่งการเรียนรู้” ซึ่งสามารถอธิบายได้จากภาพที่ 2 
กล่าวคือ 
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ภาพท่ี 2  รัฐสภาในฐานะองค์การแห่งการเรียนรู ้
 

จากภาพที่ 2 ที่เสนอมาน้ี แสดงให้เห็นถึงกระบวนการปฏิบัติงานของรัฐสภาในการสร้างและ
พัฒนาฐานความรู้เพ่ือเป็น “องค์การแห่งการเรียนรู้” เป็นการพัฒนาฐานความรู้ของรัฐสภาผ่านกลไก
ของระบบรัฐสภาที่ประกอบด้วยสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา โดยประธานรัฐสภาจะเป็นผู้กําหนดทิศทางของรัฐสภาในการสร้างให้รัฐสภาเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ ดังที่ปรากฏจากบทบาทของคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งได้ผลักดันในเร่ือง
อย่างต่อเนื่อง เป็นการกระตุ้นให้ข้าราชการรัฐสภานําความรู้แบบฝังลึก (Tacit Knowledge) มาสร้าง
ผลงานของรัฐสภา ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงรัฐสภาสาร, การจัดต้ังหอสมุดรัฐสภาแห่งชาติ หรือการ
เตรียมแผนในการรองรับการเสนอร่างกฎหมายของรัฐบาลจากแผนนิติบัญญัติ ซึ่งก่อให้เกิดเป็นความรู้
ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ของรัฐสภา 
 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากแนวความคิดของ “ไมเคิล เจ มาคอวดต์” ในการสร้างองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของรัฐสภาไทย จะเห็นได้ว่า การดําเนินการของหน่วยงานต่างๆ ของรัฐสภาในการ

แนวคิดการจัดการ 
ภาครัฐแนวใหม่ 

การปฏิรูประบบราชการ 

รัฐสภา 

องค์การแห่งการเรียนรู้ 

รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย  

ประธานรัฐสภา 
คณะกรรมการ
ข้าราชการ
รัฐสภา 

สํานักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร 

สํานักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา 
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พัฒนารัฐสภาสาร, หอสมุดรัฐสภาแห่งชาติหรือการสร้างระบบการพิจารณาร่างกฎหมาย เป็นตัวอย่าง
ของ “พลวัตแห่งการเรียนรู้” (learning dynamics) โดยการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ
ทีมงานและถ่ายทอดความรู้ในลักษณะของการเรียนรู้ทั่วทั้งองค์การ มีการปรับเปลี่ยนองค์การ 
(organization transformation) ด้วยการกําหนดแนวทางใหม่ในการจัดการฐานข้อมูลของรัฐสภา    
มีแนวคิดในการปรับโครงสร้างที่เอ้ือต่อการทํางานเพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นอกจากน้ี 
ประธานรัฐสภาในฐานะท่ีเป็นผู้นําขององค์การได้สนับสนุนการทํางานของข้าราชการรัฐสภา โดยการ
เพ่ิมอํานาจให้ข้าราชการรัฐสภาสามารถสร้างความรู้ให้แก่รัฐสภาด้วยการต้ังคณะกรรมการระดับ
รัฐสภาที่มีอํานาจในการประสานงานทุกหน่วยงานของรัฐสภา ( people empowerment)  
 สําหรับการจัดการความรู้ของรัฐสภาน้ัน (knowledge management) เป็นกระบวนการที่
หน่วยงานในสังกัดรัฐสภาได้นําสิ่งที่เรียนรู้ร่วมกัน มาจัดเก็บและใช้ประโยชน์ในองค์การ ดังจะเห็นจาก
การแก้ไขปัญหาในการผลิตรัฐสภาสาร มีความร่วมมือที่ข้าราชการรัฐสภาได้ผลิตและจัดหาบทความ
ทางวิชาการในจํานวนที่พอเพียงกับการจัดทําวารสารในแต่ละเดือน มีการศึกษาถึงสภาพปัญหาและ
อุปสรรคของการจัดพิมพ์รัฐสภาสารร่วมกัน มีการถ่ายทอดความรู้ในการผลิตรัฐสภาสาร ส่งผลให้การ
จัดทํารัฐสภาสารมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น สามารถออกตรงเวลา ซึ่งมีการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
งานเพ่ือจัดทํารัฐสภาสาร (technology application) แสดงถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ของข้าราชการ
และหน่วยงานในสังกัดรัฐสภาเก่ียวกับความรู้ในการผลิตรัฐสภาสาร  
 โดยสรุปแล้ว จะเห็นได้ว่า การพัฒนาฐานความรู้ของรัฐสภาเพ่ือสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ 
ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของข้าราชการรัฐสภาและหน่วยงานในสังกัดของรัฐสภาทุกฝ่าย เป็นการ
กําหนดความสัมพันธ์ระหว่าง “คน”, “องค์การ”, “ความรู้” และ “เทคโนโลยี” เพ่ือพัฒนาและ
เรียนรู้เรื่องต่างๆ ในการพัฒนาฐานความรู้ของรัฐสภา ส่งผลให้มีการปรับแนวทางในการจัดการความรู้ 
มีการกําหนดกระบวนการต่างๆ เพ่ือการสร้างความรู้ใหม่ขององค์การ มีการปรับโครงสร้างในการ
บริหารงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ของรัฐสภา ถือว่าเป็นการปฏิรูปการ
บริหารรัฐสภาจากการพัฒนาฐานความรู้ของรัฐสภา เพ่ือปรับให้รัฐสภาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
และเป็นเรื่องที่สามารถดําเนินการได้ มีการเน้นกระบวนการด้านการเรียนรู้ ด้านองค์การ ด้านคน 
ด้านความรู้และด้านเทคโนโลยี เป็นภาพรวมของการเรียนรู้ของรัฐสภาไทยเพ่ือไปสู่การเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ 
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บทความปรทัิศน์ 
นโยบายปฏริูปการศึกษาไทยของรัฐบาล คสช. 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ สุขสม 
 

บทนํา 
 สืบเน่ืองมาจากการรวมตัวกันอย่างเป็นทางการของกลุ่มประเทศประชาคมอาเซ่ียนทั้ง 10 
ประเทศ เม่ือปลายปี 2558 ในสภาวะของโลกที่ไร้พรมแดนน้ัน ได้มีการนําเสนอข่าวการจัดอันดับทําสถิติ
ตัวเลขว่าใครอยู่ในอันดับใดในแต่ละด้าน ความน่าสนใจของการนําเสนอแต่ละประเด็นน้ันด้านการศึกษา
ของไทยที่ตกเป็นข่าวว่าอยู่ในอันดับที่ 8 ของอาเซี่ยน จะเท็จจริงอย่างไรยังไม่มีใครออกมายืนยันตัวเลข
ดังกล่าว แต่เม่ือกระแสข่าวในโลกออนไลน์ถูกประโคมออกมาเช่นน้ีเป็นระยะๆ แน่นอนที่สุดย่อมสร้าง
ความเจ็บปวดให้กับคนในแวดวงการศึกษาไทยท้ังประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นําประเทศในยุค คสช.ที่
กําลังถูกจับตามองจากฝ่ายการเมืองท่ีถูกเว้นวรรคไปจากการยึดอํานาจของคณะ คสช.บทความนี้มุ่ง
ประเด็นสําคัญไปที่การปฏิรูปการศึกษาไทย ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นการตอบรับของรัฐบาลต่อเสียงเรียกร้อง
ของสังคม และเพ่ือพัฒนาปรับปรุงรูรั่วทางการศึกษาท่ีหมักหมมมานานจนเกิดปรากฏการณ์เป็นข่าวอยู่
ในสังคมออนไลน์ทั้งทางบวกและลบเป็นระยะๆตลอดเวลา 
 

สาระสําคัญ 
  กระแสข่าวในแวดวงการศึกษาได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ 27 กรกฎาคม 2561ถึง
การจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ(องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยให้
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมอํานาจหน้าที่ของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมศ.และบทบัญญัติต่างๆ ในพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)พ.ศ.2543ให้
สอดคล้องกับบทบัญญัติ ในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ .ศ .2542 ซึ่ งแก้ ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2549 เพ่ือให้การบริหารงานและการปฏิบัติภารกิจ      
ของ สมศ.มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมีสาระสําคัญที่น่าสนใจ เช่นการยกเลิกมาตรา 14 
โดยให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า “คณะกรรมการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา”การจัดตั้ง สมศ.เป็นองค์การมหาชนเพ่ือรับรองมาตรฐาน การประเมินและการประกัน
คุณภาพทางการศึกษา ประกอบด้วย (1)ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงในด้านการบริหาร มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2) กรรมการโดยตําแหน่งจํานวนสามคน ได้แก่ ประธานกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ประธานกรรมการอาชีวศึกษา และประธานกรรมการอุดมศึกษา (3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
จํานวนกไม่เกินหกคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้มีความรู้ ความเชียวชาญและประสบการณ์เป็นที่
ประจักษ์ในด้านการบริหาร มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้
ผู้อํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตําแหน่ง 
 การจัดตั้งองค์การมหาชน สมศ.ขึ้นมาเพ่ือรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษาดังที่
กล่าวมาข้างต้นน้ันก็เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของชาติน่ันเอง แต่เป้าหมาย
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ดังกล่าวน้ีจะบรรลุถึงวัตถุประสงค์หรือไม่เพียงใดน้ัน หากเราหันมาพิจารณาถึงบทบาทของรัฐบาล คสช.
ภายใต้การนําของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และจะพบว่า นโยบายปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลชุดน้ี 
ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาตามข้อเสนอของสมาชิกสภาปฏิรูปด้านการศึกษา (สปช) หน่ึงในแม่นํ้าห้า
สาย คือ (1) กําหนดวิสัยทัศน์ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ ลดความเลื่อม
ลํ้า ผลิตและพัฒนาคนให้สอดคล้องกับความต้องการเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ (2) การกําหนด
ยุทธศาสตร์ ภายใต้การกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ มีจุดเน้น 6 ด้าน ประกอบด้วย 1).หลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ 2).การผลิตและการพัฒนาครู 3).การทดสอบการประเมิน การประกันคุณภาพและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษา 4).ผลิต พัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ       
5). ICTเพ่ือการศึกษา 6).การบริหารจัดการ 
 เม่ือพิจารณาถึงความตั้งใจของรัฐบาล คสช.ภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ถึงแม้ว่าจะเป็นรัฐบาลที่มีที่มาจากการยึดอํานาจก็จริงแต่แนวนโยบายการบริหารการศึกษาก็ยังถือได้ว่า
ใช้หลักประชาธิปไตยในการดําเนินการเป็นยอมรับได้ เพียงแต่มีส่ิงสําคัญที่จะต้องคอยติดตามก็คือการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ ว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด หัวกระบวนสําคัญคือกระทรวงศึกษาธิการภายใต้
การนําของรัฐมนตรีว่าการ เป็นผู้มีบทบาทสําคัญแต่งตั้ง คณะกรรมการองค์การมหาชน คือ สมศ.ซึ่งทํา
หน้าท่ีเป็นผู้ประเมิน ชี้วัดถึงมาตรฐานคุณภาพทางการศึกษา และขณะเดียวกันเป็นผู้มีส่วนกําหนด
นโยบาย และวางยุทธศาตร์สําคัญทั้ง 6 ด้าน การจัดกระบวนทัพเพ่ือทําศึกในการปฏิรูปการศึกษาคร้ังน้ี
นับว่าเป็นงานช้างที่ท้าทายความรู้ความสามารถของคนในรัฐบาลอยู่ไม่น้อย ด้านหน่ึงการทํางานเพ่ือล้าง
ภาพลบของบุคลากรทางการศึกษาที่ปรากฎเป็นข่าวออกมาแทบทุกวัน เช่นข่าวการประกาศปฏิญญา
มหาสารคาม กรณี”ครูเบ้ียวหน้ี” ถือเป็นการขุดหลุมฝัง”ศักดิ์ศรี”แม่พิมพ์ไทย หรือแม้กระทั่งการละเมิด
สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลในกิจกรรมรับน้องในร้ัวมหาวิทยาลัยนํามาซ่ึงความสูญเสียตามมาอยู่เป็นประจํา
และตกเป็นข่าวอยู่เนืองๆ น่ันก็แสดงให้เห็นว่าปัญหาดังกล่าวน้ียังคงอยู่ในแวดวงการศึกษาที่ไม่อาจจะ
แก้ไขให้หมดส้ินไปได้ จึงมีคําถามตามมาว่าเร่ืองหนี้สินของครูก็ดี เร่ืองการละเมิดสิทธิรับน้องใหม่รุนแรงก็
ดี ผู้บริหารระดับสูงของสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและถ่ายทอดลงไปยังผู้ที่จะต้องนําไปปฏิบัติให้บัง
เกิดผลในทางปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใด ทั้งๆที่ เลขาธิการคณะกรรมการการอดมศึกษา (กกอ.)ได้ให้
นโยบายการรับน้องใหม่ในสถาบันอุดมศึกษาไว้ชัดเจนว่า 1.การจัดกิจกรมจะต้องสร้างสรรค์ 2.เคารพ
สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค 3.ไม่กระทบต่อการเรียนการสอน 4.อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ
ผู้บริหาร คณาจารย์ และ 5.ไม่จัดกิจกรรมนอกสถานที่ 
 

บทสรุป 
 นอกจากปัญหาทางด้านการศึกษาดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ในภาวเศรษฐกิจที่ซบเซาอย่าง
ต่อเน่ืองติดต่อกันตลอดระยะเวลาของรัฐบาลชุดน้ีเข้ามาบริหารประเทศ ไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่าในยามที่
เกิดภาวเศรษฐกิจตกต่ํา ธุรกิจทางการศึกษาก็มิอาจหลุดพ้นไปจากผลของวัฏจักรเศรษฐกิจที่ตกต่ําน้ีได้
เช่นเดียวกัน น่ันก็หมายถึงความดํารงอยู่ของสถานศึกษาที่ต้องอาศัยปัจจัยการผลิตเช่นเดียวกับการผลิต
สินค้าและบริการอื่น จะมีความแตกต่างก็คือผลิตผลของธุรกิจคือตัวสินค้า แต่ผลิตผลของการศึกษาคือ 
“คน” กระบวนการการผลิตจํา เ ป็นต้องใช้ งบประมาณเช่นเดียวกัน  ข่าวการปิดตัวลงของ
สถาบันการศึกษา การขายสถาบันการศึกษา การลดปัจจัยการผลิตทางการศึกษาลง เหล่าน้ีล้วนแต่มีผล
มาจากภาวเศรษฐกิจทั้งส้ิน ดังน้ันนโยบายปฏิรูการศึกษาภายใต้รัฐบาล คสช.จึงมีความท้าทายฝีมือ 
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ความรู้ความสามารถของผู้บริหารระดับชาติ และระดับสถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
เพ่ือให้คุณภาพชีวิต และการเข้าถึงการศึกษาของประชาชนท้ังประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลย่อมจะเป็นตัวช้ีวัดที่สําคัญถึงความสําเร็จของนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในยุคน้ี 
 

เอกสารอ้างอิง 
ข่าวสํานักงานรัฐมนตรกระทรวงศึกษาธิการ ศธ.360องศา มติชน:ประชาช่ืน/การศึกษา-ศาสนา-

วัฒนธรรม วันที่ อังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 ปีที่ 41 ฉบับที่ 14744 หน้า 21(บน) 
revention/road_safety_status/2015/en/) 

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การ มหาชน) 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หน้าที่ 93 เล่ม 135 ตอนที่ 53 ก.ราชกิจจานุเบกษา 27 กรกฎาคม 2561 
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ค าแนะน าการส่งรายงานวิจัยหรือบทความวิชาการ 
เพ่ือลงตีพิมพ์ในวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวารสารระดับชาติซึ่งมีวัตถุประสงค์    
เพ่ือเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยและผลงานวิชาการท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
ข้อมูลเบื้องต้นของวารสาร 

1. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวารสารราย 4 เดือน (3ฉบับ/ปี)    
โดยมีก าหนดออก ดังนี้ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ฉบับที่ 3 เดือน
กันยายน-ธันวาคม 

2. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิมพ์เพ่ือเป็นแหล่งตีพิมพ์
เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนความรู้วิชาการ ส าหรับคณาจารย์ นักวิชาการ ตลอดจนนิสิต นักศึกษา 
นโยบายพิจารณากลั่นกรองบทความ 

1. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับพิจารณาบทความวิชาการ 
(Academic Article) บทความวิจัย (Research Article) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใต้เงื่อนไขว่า
จะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร เอกสารการประชุม หรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการ
พิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารอื่น 

2. ขอบเขตของวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะครอบคลุมเนื้อหา 
ด้านบริหารธุรกิจ ด้านการจัดการอุตสาหกรรม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านรัฐประศาสนศาส ตร์          
ด้านนิติศาสตร์ ด้านบริหารการศึกษา ด้านจิตวิทยาและด้านอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

3. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง (Peer 
Review) 
กระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความ 

บทความที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์จะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (Peer Review) ดังนี้ 

1. กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบเมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความเรียบร้อยสมบูรณ์ 
2. กองบรรณาธิการจะตรวจสอบบทความว่าอยู่ในขอบเขตเนื้อหาวารสารหรือไม่ รวมถึงคุณภาพงาน

วิชาการ และประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ 
3. ในกรณีที่กองบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรรับบทความไว้พิจารณาตีพิมพ์ กองบรรณาธิการ 

จะด าเนินการส่งบทความเพ่ือกลั่นกรองต่อไป โดยจะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จ านวน 2 ท่าน
ประเมินคุณภาพของบทความว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมจะลงตีพิมพ์หรือไม่ โดยกระบวนการกลั่นกรองนี้       
ทั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เขียนจะไม่ทราบข้อมูลของกันและกัน (Double-Blind Peer Review) 

4. เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความแล้ว กองบรรณาธิการจะตัดสินใจโดยอิงตาม 
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ว่าบทความนั้นๆควรน าลงตีพิมพ์ หรือควรจะส่งให้ผู้เขียนแก้ไขก่อนส่งให้
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินอีกครั้งหนึ่งหรือปฏิเสธการตีพิมพ์ 
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1. ข้อก าหนดต้นฉบับ 
1.1การจัดพิมพ์ต้นฉบับ ผลงานที่เสนอพิจารณาตีพิมพ์ควรมีความยาวประมาณ 10-15 หน้ากระดาษ 

A4 บทความภาษาไทยพิมพ์ด้วย Font THSarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 Point บทความภาษาอังกฤษ 
พิมพ์ด้วย ด้วย Font THSarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 Point 

ข้อก าหนดในการเตรียมต้นฉบับบทความ 
 ขนาดกระดาษ   A 4 

 กรอบของข้อความ ในแต่ละหน้าให้มีขอบเขตดังนี้  จากขอบบนของกระดาษ 1.5 นิ้ ว               
ขอบล่าง 1.0 นิ้ว ขอบซ้าย 1.5 นิ้ว ขอบขวา 1.0 นิ้ว 
 หมายเลขหน้า ให้ใส่ไว้ในต าแหน่งด้านขวาตั้งแต่ต้นจนจบบทความ 

 ระยะห่างระหว่างบรรทัด   หนึ่งช่วงบรรทัดของเครื่องคอมพิวเตอร์ 8 point 
 ตัวอักษร การจัดพิมพ์ต้นฉบับ ผลงานที่เสนอพิจารณาตีพิมพ์ควรมีความยาวประมาณ 10 -20 

หน้ากระดาษ A4 บทความภาษาไทยพิมพ์ด้วย Font TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 Point 
บทความภาษาอังกฤษ พิมพ์ด้วย ด้วย Font TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 Point และพิมพ์ตามที่
ก าหนดดังนี้ 

 ขนาดกระดาษแยกเป็นคอลัมน์เดียว  
 

รายการ ลักษณะตัวอักษร รูปแบบการพิมพ์ ขนาดตัวอักษร 
ช่ือเรื่อง/ช่ือบทความ (Title) ภาษาไทย ภาษาอั งกฤษ 

(ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่) 
ก าหนดตรงกลาง, ตัวหนา ขนาด  point, 

ช่ือผู้เขียน (ทุกคน) 
 

ตัวหนา ก าหนดตรงกลาง  
(ไม่ต้องระบุต าแหน่งการ
พิมพ์หรือค าน าหน้าช่ือ) 

ขนาด 14 point 

ช่ือหน่วยงานของผู้เขียน ตัวปกติ ด้านล่างการอ้างอิง ขนาด 14 point 
ช่ือบทคัดย่อ 
ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 

ตัวหนา ก าหนดกึ่งกลาง ตัวหนา ขนาด 16 point 

ข้อความบทคัดย่อภาษาไทย ตัวธรรมดา ย่อหน้า 0.5 นิ้ว ขนาด 14 point 
ค าส าคัญ (Keywords) 
ใช้ตัวอักษรภาษาไทย หรือ 
ภาษาอังกฤษ 

ตัวหนา ส าหรับหัวข้อ 

ตัวปกติ ส าหรับเนื้อหา 

*ประมาณ 4-5 ค า 

ก าหนดชิดชอบซ้าย ขนาด 14 point 

เนื้อหาบทความ 

หัวข้อใหญ่ 
หัวข้อรอง 

เนื้อหา 

 
ตัวหนา 

ตัวหนา 

ตัวปกติ 

 
ก าหนดชิดซ้าย 

ย่อหน้า 0.5 นิ้ว 

- 

 
ขนาด 16 point 
ขนาด 16 point 
ขนาด 16 point 

ข้อความในภาพและตาราง ตัวปกติ - ขนาด 14 point 
ข้อความอ้างอิง (ด้านล่าง) ปกติ - ขนาด 14 point 
 
 

224



                              
 

 

                                      วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
                             Western University Research Journal of Humanities and Social Science 
 

ปีที่ 4 ฉบับที ่1 เดือนมกราคม–เมษายน 2561 | Vol4,No.1 January- April 2018: ISSN 2465-3578 
 

 

2. ส่วนประกอบของบทความ 
1. บทความวิชาการ หัวข้อและเนื้อหาควรชี้ประเด็นที่ต้องการน าเสนอให้ชัดเจนและมีล าดับ เนื้อหาที่เหมาะสม

เพ่ือให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ชัดเจน รวมถึงมีการใช้ทฤษฎีวิเคราะห์และเสนอแนะประเด็นอย่างสมบูรณ์      
โดยควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ (สามารถมีหัวข้อหรือองค์ประกอบที่แตกต่าง) 

1.1 ชื่อเรื่อง (Title)  
1.2 บทคัดย่อ (Abstract) สรุปเนื้อหาของบทความให้ได้ใจความชัดเจน และควรมีทั้ง 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเขียนเป็นภาษาไทยก่อน ให้มีจ านวนค าควรอยู่ระหว่าง 200-300 ค าควรเป็น
บทคัดย่อที่สั้น ใช้ค าได้กระชับและให้สาระส าคัญตรงประเด็น   

1.3 ค าส าคัญ (Keywords) ระบุค าที่เป็นค าส าคัญของเนื้อหาเหมาะสมส าหรับน าไปใช้ 
เป็นค าค้นในระบบฐานข้อมูลทั้ง 

1.4 บทน า (Introduction) เป็นส่วนแนะน าและปูพ้ืนเรื่องเพ่ือให้ผู้อ่านทราบข้อมูลเบื้องต้นของ
เนื้อหารวมทั้งระบุ ถึงขอบเขตเนื้อหาของบทความ 

1.5 เนื้อหา (Body of Text) เป็นส่วนหลักของเนื้อหาบทความ มีการแบ่งประเด็นออกเป็นย่อยๆ
และมีการจัดเรียงล าดับเป็นหัวข้อตามรายละเอียดของเนื้อหา 

1.6 สรุป(Conclusion) เป็นการสรุปเนื้อหาในบทความทั้งหมดออกมาอย่างชัดเจน และกระชับโดย
มีการสรุป ปิดท้ายเนื้อหาที่เราได้น าเสนอไปแล้วว่ามีผลดี หรือผลเสียอย่างไร 

1.7 เอกสารอ้างอิง (Reference) เขียนบรรณานุกรมในรูปแบบAPA (American Psychological 
Association) 

2. บทความวิจัย ควรมีการน าเสนอผลการวิจัยที่ได้รับอย่างเป็นระบบ โดยควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
21. ชื่อเรื่อง (Title) ชื่อควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์ชื่อเรื่องเป็นภาษาไทยและ   

ตามด้วยชื่อภาษาอังกฤษในบรรทัดต่อมา 
2.2 ชื่อผู้เขียนและหน่วยงานสังกัด ให้ระบุชื่อนามสกุลของผู้เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ     

ไม่ต้องระบุต าแหน่งหรือค าน าหน้าชื่อแต่ให้ระบุงานประจ าและหน่วยงานสังกัดท่ีเชิงอรรถ 
2.3 บทคัดย่อ (Abstract) ควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเขียนเป็นภาษาไทยก่อน     

ความยาวไม่เกิน 15 บรรทัด (การเขียนบทคัดย่อ คือการสรุปสาระส าคัญของเรื่องโดยเฉพาะวัตถุประสงค์ 
วิธีการ และผลการวิจัย) 

2.4 ค าส าคัญ (Keyword) ระบุค าที่เป็นค าส าคัญของเนื้อหาเหมาะสมส าหรับน าไปใช้เป็นค าค้นใน
ระบบฐานข้อมูล 

2.5 บทน า (Introduction) เป็นการอธิบายถึงที่มาและความส าคัญของปัญหา และเหตุผลที่น าไปสู่
การวิจัยมีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนหรือโต้แย้ง รวมถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

2.6 วัตถุประสงค์ (Research Objectives) ระบุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการวิจัย 
2.7 วิธีการวิจัย (Research Methodology) อธิบายถึงกระบวนการด าเนินการวิจัย 

อย่างละเอียดและชัดเจน 
2.8 ผลการวิจัย (Results) เสนอผลการวิจัยที่ตรงประเด็นตามล าดับขั้นของการวิจัย  
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การใช้ตารางหรือแผนภูมิไม่ควรเกิน 5 ตารางหรือแผนภูมิโดยมีการแปลความหมายและวิเคราะห์ผลที่ค้นพบ
อย่างชัดเจน 

2.9 อภิปรายผลการวิจัย (Discussion) ผสมผสานเปรียบเทียบและตีความผลการวิจัย 
ให้เข้ากับหลักทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเชื่อมโยงผลการวิจัยให้สอดคล้องกับประเด็น
ปัญหาการวิจัย 

2.10 สรุป (Conclusion) สรุปสาระส าคัญของผลการวิจัย และให้ข้อเสนอแนะที่จะน า 
ผลการวิจัยนั้นไปใช้ประโยชน์ 

2.11 เอกสารอ้าง อิง  (Reference)  เขียนบรรณานุกรมในรูปแบบของ APA (American 
Psychological Association) 

3. การเขียนเอกสารอ้างอิง 
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใช้รูปแบบการอิงของ APA 

(American Psychological Association) 
3.1 การอ้างอิงในเนื้อหา (In text citation) 

 ใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบ นาม-ปี (Author-Year Format) 
ภาษาไทย   (ชื่อ-นามสกุลผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, เลขหน้า) 
ภาษาอังกฤษ   (นามสกุล, ปี ค.ศ.) 

 3.2 อ้างอิงในเนื้อหาจากสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือ ต ารา เอกสาร) 
กรณีผู้แต่งคนเดียว 
การอ้างอิงให้ระบุ ชื่อ-นามสกุล ผู้แต่ง (ภาษาไทย) หรือนามสกุลผู้แต่ง (ภาษาอังกฤษ) ตามด้วย

เครื่องหมาย (,) ปีที่พิมพ์ เครื่องหมาย (,) ตามด้วยหมายเลขหน้าเอกสารที่อ้างอิงใส่ไว้ในวงเล็บท้ายข้องความที่
อ้างอิง เช่น   

(ประเวศ วะสี, 2546, หน้า 64) 
กรณีที่สรุปเนื้อหามาหมดทั้งเล่ม ไม่เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ต้องระบุเลขหน้า  
เช่น 
(ประเวศ วะสี, 2546) 
กรณีที่ผู้แต่งใช้ฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ สมณศักดิ์ น าหน้าให้คงไว้เหมือนที่ปรากฏในหน้า

หนังสือ  
เช่น  
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2540) 
กรณีผู้แต่งมียศทางทหาร ต ารวจ ต าแหน่งทางวิชาการ ค าเรียกทางวิชาชีพไม่ต้องใส่  

เช่น ศาสตราจารย์กุลพล แสงจันทร์ เป็น  
(กุลพล  แสงจันทร์, 2540) 
การอ้างอิงเอกสารหลายเรื่อง แต่ผู้แต่งคนเดียวกัน ให้เขียนชื่อผู้แต่งครั้งเดียว แล้วเรียงปีที่

พิมพ์จากน้อยไปหามาก 
เช่น 
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(กุลพล แสงจันทร์, 2544; 2545) 
 
กรณีผู้แต่ง 2 คน 
กรณีผู้แต่ง 2 คน ให้เขียนชื่อผู้แต่งคนที่ 1 ตามด้วยเครื่องหมาย (,) เว้นวรรคหนึ่ง ตามด้วย 

“และ” ไม่เว้นวรรค ตามด้วยผู้แต่งคนที่ 2  
เช่น  
(จินตนา ลาภเจริญ, และประไพ จันดี. (2550). 
กรณีชาวต่างประเทศให้เขียนชื่อสกุล ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) เว้นหนึ่งวรรคตามด้วย

ตัวอักษรชื่อต้น ชื่อกลาง (ถ้ามี) และเครื่องหมายมหัพภาค (.) ตามด้วยเครื่องหมาย “&” และเว้นหนึ่งวรรค 
ตามด้วยชื่อสกุลคนที่ 2 แล้วใส่เครื่องหมายจุลภาค (.) ตามด้วยอักษรย่อชื่อต้นแล้วใส่จุด  

เช่น 
(William, R., & Sales, B. D., (2008) 
กรณีผู้แต่ง 3-6 คน  
ชาวไทยใช้ชื่อ ชื่อสกุล คั่นเครื่องหมายจุลภาค (,) และเว้นวรรคหน้าผู้แต่งทุกคน และใช้ค าว่า 

“และ” โดยไม่เว้นวรรค หน้าผู้แต่งคนสุดท้าย 
เช่น 
(กุลพล แสงจันทร์, เกียรติขจร เจริญยิ่ง, และสมหญิง ใจซื่อ. (2544). 
กรณีชาวต่างประเทศให้เขียนชื่อสกุล ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นผู้แต่งทุกคน เว้นหนึ่ง

วรรคตามด้วยตัวอักษรชื่อต้น ชื่อกลาง (ถ้ามี) และใช้เครื่องหมาย “&” และเว้นหนึ่งวรรค หน้าผู้แต่งคน
สุดท้ายแล้วใส่เครื่องหมายจุลภาค (.) ตามด้วยอักษรย่อชื่อต้นแล้วใส่จุด  

เช่น 
Salmon, M., Earman, J., Wilson, R. T., McGarry, D. D., & Hopman, D. (2009). 
กรณีผู้แต่งเป็นสถาบัน 
ให้ลงรายการด้วยหน่วยงานระดับสูงก่อน และตามด้วยหน่วยงานระดับรอง ลงมา  
เช่น 
(มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, บัณฑิตวิทยาลัย, 2544) 
เอกสารไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง 
ให้ลงชื่อแล้วตามด้วยปีที่พิมพ์ และเลขหน้า  
เช่น 
(การค้าการลงทุน, 2544, หน้า 16) 
กรณีไม่ใช่ผู้เขียน แต่เป็น ผู้รวบรวม เรียบเรียง ผู้แปล หรือบรรณาธิการ 
ให้ลงรายการด้วยชื่อ ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) และบอกต่อท้ายว่าเป็น “ผู้รวบรวม” 

“ผู้เรียง” “บรรณาธิการ” หรือ “ผู้แปล” 
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เช่น 
(ดวงแก้ว มั่นใจ, บรรณาธิการ, 2546) 
(Shah & Ratcliffe, editor, 2003) 
 
อ้างอิงในเนื้อหาจากโสตทัศนวัสดุ 
ให้ลงรายการชื่อผู้รับผิดชอบหรือผู้ผลิต ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ปีที่ผลิต ตามด้วย

เครื่องหมายมหัพภาคคู่ (:) และลักษณะของโสตทัศนวัสดุ 
เช่น 
(ส านักงานพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ, 2544: CD-ROM) 
การอ้างอิงในเนื้อหา จากระบบสารสนเทศออนไลน์ (WWW.) 
ให้ลงรายการชื่อผู้รับผิดชอบ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ปีที่ค้น

ข้อมูล 
เช่น 
(มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, 2547) 
(western university, 2005) 

4. การเขียนบรรณานุกรม 
4.1 หนังสือ 

ชื่อ ชื่อสกุล. (ปีพิมพ์). ชื่อหนังสือ (ครั้งที่พิมพ์). สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. 
4.2 บทความวารสาร 

ชื่อ ชื่อสกุล. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีที.่ หน้าแรก-หน้าสุดท้ายที่อ้างถึง 
-วารสารสืบค้นจากฐานข้อมูลไทย 
ชื่อ ชื่อสกุล. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่, หน้าแรก-หน้าสุดท้าย, ค้นเมื่อ วัน  

เดือน ปี, จาก URL หรือ ชื่อฐานข้อมูล 
4.3 รายงานการประชุม 

ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่ประชุม). ชื่อเรื่อง. วัน เดือน พ.ศ.(หน้า). สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์.  
4.4. วิทยานิพนธ์ 

ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อวิทยานิพนธ์. ระดับวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขา คณะ ชื่อ
มหาวิทยาลัย, เมืองที่ตั้งมหาวิทยาลัย 

4.5 บรรณานุกรมจากเว็บไซต์  
ชื่อผู้แต่งหรือหน่วยงานเจ้าของเว็บไซต์. (ปีที่เผยแพร่ข้อมูล). ชื่อเรื่อง. ค้นเมื่อ วันที่ เดือน ปี 

พ.ศ.,จาก htt://www. 
4.6 บทความในนิตยสาร หรือ หนังสือพิมพ์ 

ชื่อผู้แต่งหรือชื่อคอลัมน์. (วัน เดือน ปี). ชื่อบทความ. ชื่อนิตยสารหรือ หนังสือพิมพ์, ปีที่, หน้า. 
กรณีภาษาอังกฤษ  จะใช้ว่า ปี,เดือน วัน (year, month day) และ p. หรือ pp. 
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4.7 การเขียนบรรณานุกรมแผ่นพับ 
ชื่อผู้แต่งหรือหน่วยงานที่ผลิต. (ปี). ชื่อเรื่อง. [แผ่นพับ]. สถานที่พิมพ์: ผู้แต่งหรือหน่วยงานที่

ผลิต. 
4.8 อ้างอิงจากการสัมภาษณ์ 

 ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์. (ปี/เดือน/วัน). ต าแหน่ง. สัมภาษณ์. 
การส่งต้นฉบับ     

ผู้เขียนส่งไฟล์ต้นฉบับบทความ(Microsoft Word) และแบบฟอร์มน าเสนอบทความเพื่อ
พิจารณา ตีพิมพ์ในช่องทางของวารสารระบบออนไลน์ (Online Submission) เท่านั้น 

กองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความเบื้องต้น เกี่ยวกับความถูกต้องของรูปแบบทั่วไป ถ้าไม่ผ่าน
การพิจารณา จะส่งกลับไปแก้ไข  ถ้าผ่านจะเข้าสู่การพิจารณาของผู้ประเมินจากภายนอกเมื่อผลการประเมิน
ผ่านหรือไม่ผ่านหรือมีการแก้ไขจะแจ้งผลให้ผู้เขียนทราบ 
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