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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาศักยภาพและความพร้อมของชุมชนปากแพรก อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
สู่การเป็นชุมชนอัจฉริยะต้นแบบ (Smart Community) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาศักยภาพของชุมชนปากแพรก 
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรีสู่การเป็นชุมชนอัจฉริยะต้นแบบ (Smart Community) 2. เพื่อศึกษาความ
พร้อมของชุมชนปากแพรก อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จั งหวัดกาญจนบุรีสู่ การเป็นชุมชนอัจฉริยะต้นแบบ                  
(Smart Community) 3. เพื่อประเมินศักยภาพและความพร้อมของชุมชนปากแพรก อ าเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัด
กาญจนบุรี สู่การพัฒนาเป็นชุมชนอัจฉริยะ (Smart Community) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  

ผลการวิจัย พบว่า การศึกษาประเด็นด้านศักยภาพของชุมชนปากแพรก มีทรัพยากรที่เป็นสถานที่ส าหรับ
การท่องเที่ยวได้มีบ้านซึ่งเป็นสถานที่สามารถเปิดบริการนักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมจ านวน 18 หลังคาเรือนและมี
โรงแรม 1 แห่ง ประเด็นความพร้อมมีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน ที่สามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็น
ชุมชนต้นแบบอัจฉริยะได้ ประกอบด้วย ระบบไฟฟ้า ระบบน้ าประปา ระบบโทรคมนาคม ด้านบริการ ด้าน
วัฒนธรรมและประเพณี ด้านการศึกษา ด้านการอนามัยและด้าน สันทนาการ ส่วนประเด็นการประเมินศักยภาพ
และความพร้อมของชุมชนปากแพรกในภาพรวมทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมฐานความรู้ 
ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ด้านการพัฒนาด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็น
เมืองน่าอยู่ ด้านการพัฒนาจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งหมดอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.10 รองลงมาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 
และด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมฐานความรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83  
 
ค าส าคัญ : ศักยภาพ, ชุมชนปากแพรก, ชุมชนอัจฉริยะต้นแบบ  
      
Abstract 

 The purposes of this research were: 1) to study the potential of Pakpraek 

community, Muang, Kanchanaburi to be the Smart Community. 2) to study the readiness of 

the Pakpraek community, Muang, Kanchanaburi and 3) to assess the potential and readiness 

of the Pakpraek community, Muang, Kanchanaburi to develop to be the Smart Community 

using qualitative research methodology.  

1



The research found that the study of the potential of the Pakpraek community has the 

ideal resources for tourism, including those 18 historic houses and 1 hotel which can be visited by 

tourists. Moreover, the community is ready with full infrastructure and can be developed and 

upgraded to become a prototype community which include electricity, water supply, 

telecommunications services and cultural traditions, education, health, and other leisure activity. 

For the assessment of the potential and readiness of the Pakpraek community in all 7 

aspects including the development of quality of life and knowledge base society, 

infrastructure development of utilities and facilities, the development of good governance, 

economic and tourism development, the development of natural resources and environment 

to be a pleasant city, the development of community and society management and social 

order, and arts and culture development customary and local wisdom, were all in very high 

levels. When considering each part, by ranking, the average was the economic and tourism 

development, with a mean of 4.10, followed by the development of natural resources and 

environment to be a pleasant city, with a mean of 3.87 and the development of quality of 

life and knowledge base society, with a mean of 3.83. 

  

Keywords : Potential, Pak praek Community, Smart Community 
 
บทน า 
  ปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาประเทศด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative 
Economy) และการพัฒนาเก่ียวกับความทันสมัยของเทคโนโลยีสมัยใหม่ดังจะเห็นได้จากการมีแนวคิดในการก่อตั้ง
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตที่ก่อตั้งขึ้นมา เพื่อดูเกี่ยวกับสื่อและเทคโนโลยีที่จะสามารถสร้าง
รายได้ให้กับสังคมเพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจซึ่งมีความสัมพันธ์กันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ๆที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งรัฐบาลโดยการน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
มีนโยบายที่เกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศเพื่อ เข้าสู่วิสัยทัศน์
มั่นคงและยั่งยืนในช่วงปี 2015-2020 โดยได้พัฒนาเกี่ยวกับการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการเพื่อมุ่งสู่คุณภาพเพื่อไปใช้ในการบริหารโดยจังหวัดต้นแบบเพื่อให้เกิดสัมฤทธิผลตามตัวชี้วัดของรัฐบาลโดยได้
น าร่องในจังหวัดนครนายกใน 4 อ าเภอ 4 หมู่บ้าน (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2559) 
 ขณะที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ฉบับที่ 2 ของประเทศไทยได้วางแผนเก่ียวกับการพัฒนาประเทศให้เป็นไทยแลนด์ 4.0 เป็นแนวทางในการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้น าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศให้ครอบคลุมทุก
จังหวัด และพัฒนาการบริการของภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการได้อย่างเท่าเทียมตามหลักความเสมอ
ภาคของมนุษยชน โดยได้ยึดหลักการบริหาร Smart Thailand และเพื่อให้เกิดการบริหารตามหลักดังกล่าวที่จะให้
เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้มีการน าเอาหลักการดังกล่าวมา
พัฒนาโดยจัดโครงการ Smart Province (จังหวัดอัจฉริยะ) ขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศสู่การเป็น 
Smart Thailand โดยได้มีการด าเนินการไปแล้วในบางจังหวัดเพื่อให้การพัฒนาประเทศเดินหน้าไปสู่จังหวัดอัจฉริยะ
ในทุกจังหวัดของประเทศไทยในด้านต่างๆ เช่น การใช้บริการรัฐบาลอิเลคทรอนิกส์และการให้บริการเพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเท่าเทียม เช่น การให้บริการ Wi-Fi ฟรีตามสถานที่ท่องเที่ยวและหน่วยงานราชการ
ต่างๆ นโยบายดังกล่าวถือเป็นนโยบายเร่งด่วน ภายใต้แนวคิดการพัฒนาประเทศไปสู่  “Smart Thailand” ทั้งนี้ใน
ระยะแรกของโครงการได้ก าหนดให้ “จังหวัดนครนายก” เป็นต้นแบบของจังหวัดที่จะด าเนินการให้บริการรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อมุ่งสู่การเป็น “Smart Province” เนื่องด้วยความเหมาะสมของขนาดพื้นที่จังหวัดและความพร้อม
ทั้งด้านสถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว การเกษตร และจะขยายผลไปสู่จงหวัดอื่นๆต่อไป  
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 โดยจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่เห็นได้อย่าง
ชัดเจน คือ ด้านการท่องเที่ยว อาหาร การค้าและการลงทุน ระบบการให้บริการภาครัฐ อีกทั้งจังหวัดกาญจนบุรียัง
เป็นจังหวัดที่มีประชาการอาศัยอยู่เป็นจ านวนมากและมีพื้นที่ใหญ่เป็นล าดับที่ 3 ของประเทศไทย (กรมการ
ปกครอง, กระทรวงมหาดไทย) ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวให้สามารถมาท่องเที่ยวได้เป็นจ านวนมาก และการ
บริหารงานของหน่วยงานภาครัฐได้มีการให้หน่วยงานปกครองด้านท้องถิ่นได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สนองความ
ต้องการให้กับชุมชนได้อย่างเต็มที่ โดยได้ด าเนินการในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาแล้วหลายโครงการ 
เช่น การให้ประชาชนส่งเร่ืองร้องเรียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ การให้ประชาชนท าบัตรจ าตัวประชาชนแบบทันสมัย
ไม่ต้องรอนาน การให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตในสถานที่ท่องเที่ยวใหญ่ๆ เช่น สะพานข้ามแม่น้ าแคว เป็นต้น 
โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ เช่น บริษัททีโอที จ ากัด (มหาชน) เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสามารถใช้บริการอย่างประทับใจ 
 ชุมชนปากแพรก ซึ่งเป็นชุมชนเมือง ตั้งอยู่ในพื้นที่อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีความโดดเด่น
ทางด้านสถานที่ท่องเที่ยว โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เช่น บ้านในสมัยสงครามโลก
ครั้งที่ 2 สถาปัตยกรรมในชุมชน วัดถาวรวาราราม วัดเหนือ และโรงเรียนต่างๆที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหา
และน่าจดจ า รวมไปถึงชุมชนเองได้มีการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยได้จัดให้มีโครงการที่สามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ในปริมาณมาก และกิจกรรมที่มีความโดดเด่น คือ กิจกรรมถนนคนเดิน (ปากแพรก) ประกอบกับ
จากการลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลเบื้องต้น และจากการการสัมภาษณ์คุณกมลมาศ เปรมประยูร หัวหน้าฝ่ายผู้อ านวยการ
ส านักงานปลัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี พบว่าชุมชนปากแพรกเป็นชุมชนที่มีศักยภาพในการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และมีโครงสร้างพื้นฐานที่มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาชุมชนไปสู่ชุมชนดิจิทัลที่มีความทันสมัยในเรื่องการให้บริการหรือ
การจัดสื่อการเรยีนการสอนรวมไปถึงทางด้านการท่องเที่ยว (กมลมาศ เปรมประยูร, สัมภาษณ์, 2559)  
 จากข้อมูลเบื้องต้นจะเห็นได้ว่าชุมชนปากแพรกเป็นชุมชนที่สามารถพัฒนาได้หลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น
ทางด้านสังคม วัฒนธรรม การบริการ การศึกษา รวมไปถึงการท่องเที่ยว เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนไปสู่ชุมชน
อัจฉริยะต้นแบบ (Smart Community) โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารมาประยุกต์ใช้เพื่อ
ผลักดันให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ที่มีความทันสมัย มีการบริการที่คล่องตัวสะดวกรวดเร็ว มีสื่อการสอนที่มี
ประสิทธิภาพเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้และเข้าถึงบทเรียนท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการขานรับนโยบายของรัฐบาลกับ
การมุ่งสู่การพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ด้วยศักยภาพของชุมชนในเบื้องต้นประกอบกับความตั้งใจของทีมวิจัยที่
อยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนปากแพรกให้เป็นชุมชนอัจฉริยะต้นแบบ (Smart Community) จึงมีความ
มุ่งหวังที่จะศึกษาโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาศักยภาพและความพร้อมของชุมชนปากแพรก อ าเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สู่การเป็นชุมชนอัจฉริยะต้นแบบ (Smart Community)” ซึ่งโครงการวิจัยนี้เป็น
โครงการวิจัยที่อยู่ภายใต้แผนงานวิจัยเรื่อง  “การพัฒนาชุมชนต้นแบบสู่การเป็นชุมชนอัจฉริยะ (Smart 
Community) กรณีศึกษา ชุมชนปากแพรก อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี” โดยมีเป้าหมายพัฒนา
ชุมชนปากแพรกให้เป็นชุมชนอัจฉริยะต้นแบบโดยการน าสิ่งต่างๆเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในชุมชน คือ ด้านแผนที่
ออนไลน์เชิงวัฒนธรรม (Smart Community Map) ด้านบทเรียนท้องถิ่นออนไลน์ (Smart Education) ด้านการ
พัฒนาแอปพลิเคชั่นสนับสนุนงานท้องถิ่นเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (Smart Service) ด้านการพัฒนาสื่อเชิงสร้างสรรค์
แบบมี ปฎิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Smart tourism) รวมไปถึงการพัฒนาเว็บไซต์ แอปพลิเคชันสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวให้กับชุมชนปากแพรกอีกด้วย ซึ่งการศึกษาศักยภาพและความพร้อมต่างๆในโครงการวิจัยเรื่องนี้ จะเป็น
ข้อมูลที่จะช่วยสนับสนุนการด าเนินงานของโครงการอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการตอบสนองนโยบาย
รัฐบาลในการพัฒนาชุมชนสู่การเป็นชุมชนอัจฉริยะต้นแบบ () อย่างยั่งยืน เพื่อให้การด าเนินงานของรัฐบาลในการ
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็น Smart City และขยายผลสู่การเป็น Smart Province ต่อไปในอนาคต  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาศักยภาพของชุมชนปากแพรก อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สู่การเป็นชุมชน
อัจฉริยะต้นแบบ (Smart Community) 
 2. เพื่อศึกษาความพร้อมของชุมชนปากแพรก อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สู่การเป็นชุมชน
อัจฉริยะต้นแบบ (Smart Community) 
 3. เพื่อประเมินศักยภาพและความพร้อมของชุมชนปากแพรก อ าเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรี     
สู่การพัฒนาเป็นชุมชนอัจฉริยะ Smart Community 
 
กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิดการประเมิน 
-ด้านการพัฒนาคุณภาพชวีิต สังคมฐานความรู้  
-ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและ
สาธารณูปการ 
-ด้านการพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี -ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว  
-ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็น
เมืองน่าอยู่  
-ด้านการพัฒนาจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรกัษาความ
สงบเรียบร้อย  
-ด้านการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

นโยบายของรัฐบาล 

Smart Thailand 

Smart Province 

Smart City 

Smart Community  

 ชุมชนปากแพรก 

ศักยภาพ 
ชุมชนปากแพรก 

ชุมชนต้นแบบอัจฉริยะ 

Smart Community 

ผลผลิต (Output) 
ศักยภาพและความพร้อมในการ
พัฒนาชุมชนปากแพรกสูชุ่มชน

อัจฉริยะต้นแบบ 
(Smart Community) 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
- ชุมชนปากแพรกสามารถพัฒนาเป็นชุมชนอัจฉริยะต้นแบบ (Smart Community) ได้อย่างมี
ศักยภาพ อย่างย่ังยืน 
- เป็นขอ้มูลที่จะช่วยสนับสนุนการด าเนนิงานของโครงการอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
การด าเนนิงานของรัฐบาลในการขับเคลือ่นประเทศไทยไปสู่การเป็น Smart City และขยายผล
สู่การเป็น Smart Province ต่อไปในอนาคต 
- เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อ าเภอเมอืง จังหวัดกาญจนบุรี ได้น าขอ้มูลด้านต่างๆ ของชมุชน
ปากแพรกไปใช้เป็นขอ้มูลในการเป็นข้อมูลพื้นฐานขยายไปสู่การพัฒนาชุมชนอืน่ๆ ในอ าเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรตี่อไป 
- เป็นการส่งเสรมินโยบายของรัฐที่มุ่งเนน้ให้มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในชมุชน 
จังหวัด เป็นการสนับสนุนนโยบาย Smart Thailand 

SWOT Analysis 
- สภาพแวดล้อมภายใน 
 จุดแข็ง   จุดอ่อน  
 Strength (S) (Weakness (W)  
- สภาพแวดล้อมภายนอก  
 โอกาส อปุสรรค 
 Opportunity (O) Threats (T) 
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วิธีการวิจัย 
ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
 1.ข้อมูลขั้นปฐมภูมิ คือ ข้อมูลที่จะเก็บรวบรวมในพื้นที่ชุมชนปากแพรก ที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก           
(In-depth Interview)  

2. ข้อมูลขั้นทุติยภูมิ คือ การด าเนินการเพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎี และส ารวจข้อมูลจากหนังสือ ต ารา 
เอกสาร บทความวิชาการ จากเว็บไซต์ตาง ๆ รวมถึงรายงานผลการศึกษาวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนเอกสาร
เชิงทฤษฎี วรรณกรรมทางวิชาการ และเอกสารทางราชการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

1. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) เป็นการสัมภาษณ์ในลักษณะแบบกึ่งโครงสร้าง           
(Semi-Structured Interview) เพื่อสอบถามและสัมภาษณ์ในประเด็นศักยภาพของชุมชนปากแพรกและความ
พร้อมของชุมชนปากแพรก ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของชุมชนปากแพรก อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี โดยแบ่งประเด็นการศึกษาในเรื่อง ศักยภาพและความพร้อมของชุมชนด้านโครงสร้างพื้นฐานและใช้
เครื่องมือการวิเคราะห์ SWOT Analysis วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก ประกอบด้วย 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

ส าหรับประเด็นการประเมินศักยภาพและความพร้อมของชุมชนปากแพรก อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีข้อค าถามในลักษณะแบบ Rating scale ครอบคลุมทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมฐานความรู้ 2) ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 3) ด้านการพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 4) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
5) ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 6) ด้านการพัฒนาจัดระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 7) ด้านการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. แบบบันทึกข้อมูล เป็นแบบบันทึกข้อมูลเร่ืองศักยภาพและความพร้อมของชุมชนปากแพรก อ าเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรีมิติด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านภาครัฐ ด้านทุน
มนุษย์ และด้านความเชื่อมั่น โดยบันทึกข้อมูลในระหว่างการสัมภาษณ์ การส ารวจ สังเกตสัมภาษณ์ และการถอด
บทเรียนชุมชน 

3. การถอดบทเรียน (Lesson Learned) เป็นการประชุมของชาวบ้านชุมชนปากแพรก อ าเภอเมือง
กาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรี ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนปากแพรก อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
นักวิชาการด้านเศรษฐกิจหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อ าเภอเมืองกาญจนบุรี เพื่อน าข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์แบบบันทึกแบบสอบถามและการสังเกต มาถกเถียงและสรุปร่วมกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
ได้รับการยอมรับของชุมชนปากแพรก อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

4. การสังเกต (Observation) ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการสังเกตแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความ
สมบูรณ์ โดยการสังเกตจะด าเนินการไปพร้อมกับการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้วิธีอื่นควบคู่ไปด้วย ซึ่งเป็นการสังเกตที่
มากกว่าแค่การเฝ้าดู จะมีทั้งการซักถาม การพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ การจดบันทึก ซึ่งจะตามด้วยการสัมภาษณ์
แบบเชิงลึกเสมอ โดยเป็นการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ผู้น าชุมชน หัวหน้าหน่วยงานราชการ ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้รู้ด้านต่างๆ ของชุมชนปากแพรก อ าเภอ
เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรีและองค์กรบริหารส่วนต าบลปากแพรก เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพและ
ความพร้อมของชุมชนปากแพรก อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรีโดยแบ่งประเด็นการศึกษาในเรื่อง 
โครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ และศักยภาพและความพร้อมของชุมชนมิติต่างๆ 
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 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) คือ ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่
เก่ียวข้อง ได้แก่ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อ าเภอเมืองกาญจนบุรี และส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาส าหรับแบบสัมภาษณ์ ในวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ประเด็นการ
ประเมินศักยภาพและความพร้อมของชุมชนปากแพรก ใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความเฉลี่ย (X) ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  
 2. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และวิเคราะห์แบบสามเส้า 
(Triangulation) ในประเด็นศักยภาพและความพร้อมของชุมชนปากแพรกในวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และข้อ 2 โดยที่
ผู้วิจัยท าอย่างต่อเนื่องไปตลอดช่วงของการลงพื้นที่ท าวิจัย และเป็นขั้นตอนการจัดการข้อมูลโดยการจัดกลุ่มการ
ตีความและหาค าอธิบายค าตอบมาจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ การสังเกต การบันทึก รวมไปถึงข้อมูลเชิง
ปริมาณโดยค านึงถึงบริบทที่ศึกษา ขั้นตอนแรก คือการวิเคราะห์ความหมายเชิงตีความ (Textual Analysis)  
 จากสิ่งที่ได้พบเห็นปรากฏการณ์ในพื้นที่ศึกษาและท าการแยกข้อมูลออกเป็นกรณีศึกษาครัวเรือนต่างๆ 
เพื่อวิเคราะห์กรณีศึกษาในชุมชนที่มีผู้กระท าการทางสังคมที่แตกต่างกันหลายกลุ่มเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ออกมา
ครอบคลุมทุกเนื้อหา ขั้นตอนที่สองคือการตรวจสอบข้อมูล เพื่อหาความน่าเชื่อถือ อีกทั้งมีการตรวจสอบข้อมูลแบบ
สามเส้า ในพื้นที่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์แล้วท าการวิเคราะห์กับแนวคิดทฤษฎี ขั้นตอนที่สาม คือ การท าข้อสรุป
ชั่วคราวโดยการลงมือเขียนเป็นประโยค เชิงแนวคิดและทฤษฏีประกอบกับดูค าถามวิจัยและกรอบแนวคิดเพื่อ
สามารถแสดงข้อมูลที่มาจากภาคสนามมาวิเคราะห์ และการสรุปตีความ การตรวจสอบความถูกต้องของผลการวิจัย คือ
การสรุปข้อคน้พบ สาระส าคัญของการวิจัย สุดท้ายคือ การตรวจสอบความถูกต้องให้มีความน่าเชื่อถือร่วมกับชุมชน 

 
สรุปผลการวิจัย 
  ประชากรในชุมชนปากแพรก จ านวน 15 คน สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เลือกบุคคลที่เป็นผู้น าชุมชนและ
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่ในพื้นที่ชุมชนปากแพรก พบว่า ในปัจจุบันมีเพียงบางบ้านที่ยังคงเหลืออยู่เท่านั้น บางหลังได้
มีการบูรณะซ่อมแซมใหม่เพื่อให้คงสภาพให้น่าอยู่และสวยงามเหมาะส าหรับการต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างยิ่ง ทั้งนี้มี
แผนที่บริเวณชุมชนปากแพรก ต าบลปากแพรก อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่บริเวณศาลหลักเมื องอยู่ใน
เขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี อ าเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วยหมู่บ้าน จ านวน 4 หมู่บ้าน เป็นชุมชนหนึ่งใน 
27 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรีดังแผนที่ใน ภาพที่ 1 ด้านล่าง 
 

 
 

ภาพที่ 4.1 แผนที่เศรษฐกิจชุมชนปากแพรกเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี อ าเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
ที่มา (คมสนั ศรีบุญเรือง, 2561) 
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ผลการศึกษาศักยภาพของชุมชนปากแพรก อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  
 ชุมชนปากแพรกมีบ้านที่ เป็นสถานที่ เชิงประวัติที่ส าคัญ ๆ สามารถเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้
นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมมีจ านวน 18 หลังคาเรือนและ 1 โรงแรม ได้แก่ บ้านกุลสุวรรณ บ้านคชวัตร ร้านชวนพาณิช 
บ้านแต้มทอง บ้านแต้มทอง บ้านไทยเสรี บ้านธนะโสภณ บ้านนิวาศแสนสุข บ้านบุญไชยพาณิช บ้านบุญผ่อง แอนด์ 
บราเดอร์ บ้านบุญเยี่ยม เจียระไน บ้านรัตนกุสุมภ์ บ้านศรีจ านงพานิช บ้านศรีจ านงพานิช บ้านศิริชุมแสง บ้านศิว
ภา บ้านสหกุลพาณิชย์ บ้านสหกุลพาณิชย์ บ้านสิทธิสังข์ บ้านฮั้วฮง และโรงแรมกาญจนบุรีเก่า  
 
ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis มีดังนี้ 
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ SWOT Analysis ชุมชนปากแพรก อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weaknesses) 
S1 มีกลุ่มชุมชนที่เข้มแข็งหลายกลุ่ม 
S2 ผู้น าชุมชนมีความเข้มแข็ง 
S3 มีการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างหมู่บ้านต่อเนื่อง 
S4 มีแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถพัฒนาได้ 

W1 มีลักษณะเปน็ชุมชนกึ่งเมืองท าให้การ
ประสานงานยาก 

W2 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ไม่ทั่วถึง 
W3 พื้นที่ชุมชนมีความคับแคบ 
W4 มีปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากิน 
W5 การอพยพมาอยู่อาศัยของต่างชาติ  
W6 แรงงานอพยพในพื้นที่มีมากอาจก่อให้เกิดปัญหา

สิ่งแวดล้อม อาชญากรรมได้ 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (threats) 
O1 มีโอกาสในการพัฒนาครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น

การศึกษา 
O2 การบริหารงานในองค์กรมีการพัฒนาศักยภาพของ

ประชาชนและด าเนินการด้านงบประมาณที่ดี 

T1 เป็นชุมชนเมืองและมีประชากรแฝงจ านวนมาก 
T2 พื้นที่หลายจุดในชุมชนเป็นของทหารซึ่งพื้นดิน 

แห้งแล้ง 
T3 การคมนาคมไม่สะดวก 

 
ผลการศึกษาความพร้อมชุมชนปากแพรก อ าเภอเมือง จ.กาญจนบุรี 

ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมของชุมชนปากแพรก อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยแบ่ง
ออกเป็นความพร้อมด้านต่าง ๆ ดังนี้ (แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2559) 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านต่าง ๆ 
1.1 ประเภทสาธารณูปโภค ชุมชนปากแพรกอยู่ในตัวเมืองจึงมีศักยภาพและความพร้อมในทุก

ด้าน ทั้งด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่สอดคล้องและรองรับนโยบายภาครัฐ โดยมุ่งสู่การพัฒนาทางด้าน
สาธารณูปโภคมีแหล่งน้ าคูคลองเชื่อมติดต่อถึงกัน สามารถใช้สอยประโยชน์ในด้านต่างๆ เพื่อน าน้ าไปใช้ในด้านการ
กิน และการเกษตรมีน้ าพอเพียงอย่างแม่น้ าแควน้อยและแม่น้ าแควใหญ่ เป็นต้น 

1.2 ด้านระบบไฟฟ้า ในชุมชนทุกหลังคาเรือน รวมถึง วัด โรงเรียน สถานที่ต่าง ๆ มีความ
สะดวกสบายในด้านบริการของการไฟฟ้า  

1.3 ด้านระบบน้ าประปา ชาวบ้านทุกหลัง อาคาร บ้านเรือน วัด โรงเรียน มีระบบน้ าประปา
บริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
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1.4 ด้านโทรคมนาคม เป็นการสร้างโครงข่ายด้านการสื่อสารเพื่อความสะดวกติดต่อสื่อสารต่อ
กัน ซึ่งมีถนนหนทางเชื่อมติดต่อกันสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ไม่มีการติดขัดหรือขัดข้อง ไม่เป็นมลพิษและไม่ส่งผล
อันตรายต่อสุขภาพของคนในชุมชนประเภทสาธารณูปการ 

1.5 ด้านการบริการ ได้แก่ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี เทศบาลต าบลปากแพรก   
  1.6 ด้านวัฒนธรรมและประเพณี ได้แก่ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 3 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม        
ในชุมชนปากแพรก มีวัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) วัดถาวรวราราม (วัดญวณ) วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้)         
หอประวัติบ้านสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง  พิพิธภัณฑ์
สงครามอักษะและเชลยศึก 

  1.7 ด้านการศึกษา ได้แก่ โรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ในพื้นที่มีโรงเรียนเทพมงคลรังษี 
โรงเรียนเทศบาล 2 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพล โรงเรียนถาวรวราราม  

1.8 ด้านการอนามัย มีสถานพยาบาลใกล้เคียง ได้แก่ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  
สถานีอนามัย ศูนย์สาธารณสุข 
  1.9 ด้านสันทนาการ ได้แก่ มีสวนสาธารณะ ได้แก่ สนามกีฬาสมเด็จพระสังฆราช 
 2. ด้านเศรษฐกิจ มีการจัดการส่วนต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างงานพัฒนาอาชีพ  ลดรายจ่าย         
เพิ่มรายได้ การเตรียมความพร้อมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก คือ อาศัยครัวเรือน ด้วยการเสริมสร้างและพัฒนา
อาชีพ สร้างรายได้เข้าประเทศอย่างต่อเนื่อง มีการจัดกลุ่มอาชีพ รวมกลุ่มกันอบรมให้ความรู้เผยแพร่ความรู้ ผลิต
สินค้าภายในชุมชน ให้มีคุณภาพจนเป็นที่ยอมรับแก่ผู้มาอุดหนุน เพื่อบอกกล่าวกันต่อ ๆ ไป อันเป็นผลดีต่อชุมชน 
มีการประกอบการที่ดีเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป 
 3. ด้านสังคม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ใช้ธรรมชาติจากวัสดุอุปกรณ์จากภูมิปัญญาชาวบ้าน ให้มากกว่า
การใช้สารเคมีอันเป็นเหตุต่อการเกิดมลพิษ มีการจัดบ ารุงรักษาแหล่งน้ าตามธรรมชาติให้สะอาดปราศจาก             
สิ่งสกปรก ปลูกจิตส านึกแก่ประชาชนมีส่วนร่วมมีการรณรงค์ในการลดอาหารใช้สารเคมีต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อสังคม 
ส่งเสริมให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ 
 4. ด้านภาครัฐ มีการจัดอบรมสัมมนาบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐของเทศบาลให้มีความรู้ ความสามารถ
ในสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดข้ึนในยุคปัจจุบันนี้ มีการศึกษาดูงานในพื้นที่ต่างๆ ที่เหมาะสมและศึกษาสิ่งที่ส าคัญในการท างาน
และนอกจากนี้เหนือสิ่งอื่นใดต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตอันเป็นคุณธรรมในการปฏิบัติงานทุกหน่วยงาน  
 ภาครัฐบาลควรจัดสถานที่ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อให้สะดวกชัดเจน ติดต่อได้สะดวก ทั้งด้านวัสดุ 
อุปกรณ์และให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น ทั้งให้ความรู้ประชาชนให้มีส่วนร่วม รวมถึง         
ให้ข่าวสารจัดท าเอกสารเผยแพร่ในกิจการการท างานของเทศบาลหน่วยงานท้องถิ่น 
 5. ด้านทุนมนุษย์ ชาวบ้าน คนในชุมชนปากแพรกมีทักษะและความรู้ มี่ความสามารถในการท างาน         
ช่วยให้คนในชุมชนปากแพรกมีความสามารถด าเนินงานประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวได้และสามารถ
ด ารงชีวิตและท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมาก 
 6. ด้านความเชื่อมั่น ประชาชนให้ความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและส่งเสริมให้
ชาวบ้านสามารถด ารงตนอยู่ได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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ผลการประเมินศักยภาพและความพร้อมชุมชนปากแพรก อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
ตารางที่ 2 แสดงการประเมินศักยภาพและความพร้อมของชุมชนปากแพรก 

ประเด็นความพร้อม 
ระดับความพร้อม 

ค่าเฉลี่ย SD. แปลผล 
1. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมฐานความรู้  
   1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา และการจัดการเรียนรู้ 
        ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 

4.15 0.48 มาก 

   1.2 การจัดสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ 3.60 0.70 มาก 
   1.3 การสาธารณสุขและอนามัยชุมชน 4.05 0.58 มาก 
   1.4 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 3.62 0.70 มาก 
   1.5 การกีฬาและนันทนาการ 3.73 0.73 มาก 
   1.6 ส่งเสริมการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3.87 0.69 มาก 

รวมเฉพาะด้าน 3.83 0.65 มาก 
2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
   2.1 แหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 3.71 0.77 มาก 
   2.2 การคมนาคมและทางระบายน้ า 3.62 0.72 มาก 
   2.3 การพัฒนาระบบผังเมือง 3.76 0.88 มาก 

รวมเฉพาะด้าน 3.70 0.79 มาก 
3. การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
    3.1 พัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลปากแพรกให้มีความรู้     

ควบคู่คุณธรรม 
3.86 0.82 มาก 

   3.2 พัฒนาอาคารสถานที่ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมในการ
ปฏิบัติงานและการบริการประชาชน 

3.74 0.97 มาก 

   3.3 ส่งเสริมการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณการ 3.93 0.81 มาก 
   3.4 ส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วม รู้รักสามัคคีของ 
        ประชาชน 

3.80 
 

0.83 
 

มาก 

   3.5 พัฒนาองค์กรภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งส่งเสริมและ
สนับสนุนบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

3.84 0.83 มาก 

   3.6 ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน 3.76 0.88 มาก 
   3.7 ส่งเสริมความรู้ สร้างความเข้าใจ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร

เก่ียวกับงานและภารกิจของเทศบาลต าบลปากแพรก 
3.62 0.72 มาก 

   3.8 กระบวนการติดตามและประเมินผล 3.71 0.77 มาก 
รวมเฉพาะด้าน 3.78 0.82 มาก 
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จากตารางที่ 1 พบว่าระดับความพร้อมของชุมชนปากแพรก ต าบลปากแพรก อ าเภอเมือง จังหวัด

กาญจนบุรี ในภาพรวมทั้ง 7 ด้าน อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหา
น้อย ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 รองลงมาด้านการ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 และด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สังคมฐานความรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 ตามล าดับ 
  
อภิปรายผล 
 การศึกษาประเมินศักยภาพและความพร้อมของชุมชนปากแพรก อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี ผลการศึกษาพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เป็นเพราะประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่เห็นว่าศักยภาพด้าน
ต่าง ๆ ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมฐานความรู้ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ด้านการพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ด้านการพัฒนาจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย และด้านการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น นั้นมีระดับความพร้อมอยู่ในระดับมาก ต่อการบริการแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ        

4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
   4.1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 4.15 0.48 มาก 
   4.2 การส่งเสริมการท่องเที่ยว 4.05 0.58 มาก 

รวมเฉพาะด้าน 4.10 0.53 มาก 
5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
   5.1 การจัดการสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษ 3.60 0.70 มาก 
   5.2 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู คุ้มครอง บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 3.95 0.59 มาก 
   5.3 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 4.05 0.58 มาก 

รวมเฉพาะด้าน 3.87 0.62 มาก 
6. การพัฒนาด้านจัดระเบียบชมุชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
   6.1 การรักษาความสงบเรียบร้อย การสร้างความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 
3.40 0.83 ปานกลาง 

   6.2.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3.69 0.86 มาก 
   6.3 การจัดการเกี่ยวกับที่ดินสาธารณประโยชน์ 3.73 0.73 มาก 
   6.4 การพัฒนาระบบการสื่อสารและแจ้งเตือนภัยภายในท้องถิ่น 3.63 0.75 มาก 

รวมเฉพาะด้าน 3.61 0.79 มาก 
7. การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
   7.1 การอนุรักษ์และฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  
         ประจ าท้องถิ่น 

3.87 0.69 มาก 

   7.2 การฟื้นฟูและส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชีวิต
ความเป็นไทย 

3.73 0.73 มาก 

   7.3 การจัดการความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 3.60 0.70 มาก 
รวมเฉพาะด้าน 3.73 0.71 มาก 
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บัญชา นาคทอง และคณะ (2550) ที่พบว่า ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ด้านคุณค่าของ
แหล่งท่องเที่ยวมีระดับความพร้อมอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมู่บ้าน ช้าง            
บ้านตากลาง ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สันติ ปานน้อย และคณะ (2550)         
ที่พบว่า ศักยภาพการท่องเที่ยวในหมู่บ้านช้างในพื้นที่กลุ่มจังหวัดอีสานใต้โดยเฉพาะ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ อยู่ใน
เกณฑ์ดี มีศักยภาพที่ดีในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่พักอาศัย ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และประชาชนใน
ชุมชนมีทัศนคติที่ดี และมีประสบการณ์มากพอในการอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว 

จากการศึกษาเกี่ยวกับศักยภาพและความพร้อมของชุมชนปากแพรก อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสนใจเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวมา
เป็นอันดับแรก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ซึ่งชุมชนปากแพรกเป็นชุมชนที่มีความศักยภาพและความพร้อมสูงในการ
พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมเปิดท้ายขายของทุกวันเสาร์ ชื่อ “ถนนคน
เดินปากแพรก” ซึ่งสอดคล้องกับ กรวรรณ สังขกรและคณะ (2557) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อสนับสนุนเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ที่พบว่าการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่เห็นว่าควรเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มบทบาทของภาครัฐ และสถาบันการศึกษาเพื่อสนับสนุนชุมชนให้มีส่วนร่วมและ
โอกาสในการพัฒนามากขึ้น ส่งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชนให้มีส่วนร่วม ในการ
พัฒนาชุมชนแผนการบริหารจัดการชุมชนสร้างสรรค์เพื่อสนับสนุนเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ประชาสัมพันธ์ชุมชน
ให้เป็นที่รู้จัก ผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรมกระตุ้นให้เกิดการด าเนินการ และรวมตัวกันอยู่เสมอ ๆ และประเมินผล 
การด าเนินงาน เพื่อหาจุดแข็งจุดอ่อน และท าให้เกิดผลส าเร็จอย่างยั่งยืน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. หน่วยงานที่เก่ียวข้องสามารถน าผลจากการศึกษาศักยภาพและความพร้อมของชุมชนปากแพรก ต าบล
ปากแพรก อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ไปปรับใช้เพื่อพัฒนาให้ชุมชนต้นแบบอัจฉริยะของชุมชนอื่นๆ ในเขต
จังหวัดกาญจนบุรี หากสามารถน าข้อมูลจากการศึกษาเพื่อน าไปเป็นข้อมูลในด้าน การบริหารเชิงพื้นที่โดยการ
ส่งเสริมให้เป็นชุมชนที่แข็งแกร่งและสามารถท าให้ชุมชนความเข้มแข็งต่อไปได้ 
 2. หน่วยงานภาครัฐ เช่น เทศบาลเมืองกาญจนบุรี เทศบาลต าบลปากแพรก สามารถน าผลจากการศึกษา
ไปวิเคราะห์ในการบริหารเชิงนโยบายให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้น 
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ระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทย : วาระแห่งชาติที่ต้องเร่งแก้ไข 
 
Patronage in the Thai Bureaucracy : National Agenda’s Solution 

 
ผู้วิจัย  ดร. อุราชนก  คงกล ่า 
 
บทคัดย่อ 
 ระบบราชการคือหน่วยงานหลักในการพัฒนาประเทศ ซึ งระบบราชการมีบุคลากรที เรียกว่า “ข้าราชการ” 
จ่านวนมากที ปฎิบัติหน้าที เป็นพลังส่าคัญของการขับเคลื อนตามนโยบาย และมาตรการของรัฐบาลในการบริหาร
บ้านเมืองให้ส่าเร็จลุล่วง และมีประสิทธิภาพเพื อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน แต่อย่างไรก็ตามเป็นที 
ทราบกันดีว่าเหตุผลส่าคัญประการหนึ งที ท่าให้ระบบราชการไทยไม่สามารถพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะ
ระบบราชการยังมีการใช้ระบบอุปถัมภ์ โดยเป็นระบบที ยึดถือความพึงพอใจส่วนตัวเป็นส่าคัญ ซึ งมิได้ได้ค่านึงถึง
หลักคุณธรรม ความเสมอภาค ความรู้ความสามารถ ความมั นคงและความเป็นกลางทางการเมือง แต่ระบบราชการ
ยังคงมีการใช้ระบบเส้นสาย พวกพ้อง มีการใช้ดุลพินิจตามอ่าเภอใจของผู้มีอ่านาจจนท่าให้ข้าราชการแทบทุก
หน่วยงานขาดขวัญก่าลังใจ เพราะการแต่งตั้งและโยกย้ายเลื อนขั้นเลื อนต่าแหน่งของข้าราชการไม่ได้พิจารณาจาก
คุณสมบัติที เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ นอกจากนั้นยังกลายเป็นช่องทางของการทุจริ ตประพฤติมิชอบอื นๆ         
ซึ งส่งผลกระทบต่อระบบราชการและก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบราชการและประเทศชาติโดยรวม ดังนั้นหาก
ปัญหาระบบอุปถัมภ์ไม่ได้รับการแก้ไขเร่งด่วนอย่างจริงจังก็จะกลายเป็นวัฒนธรรมที ฝังรากลึกจนไม่สามารถแก้ไขได้ 
 
ค าส าคัญ : ระบบอุปถัมภ์;ระบบราชการ; ข้าราชการ; 
 
Abstract 

 Bureaucracy is the significant government agency for country development. Many 

officers usually implement the public policy also measures for country and people. 

Nevertheless, public administration has been ineffective because of the patronage system 

which established in government sectors. It strictly abide by the personal satisfaction, 

regardless of the merit system,equality of opportunity, competence, security on tenure and 

political neutrality. These unmoral recruitment discouraged the government officers. 

Moreover, it leads to corruption, cause disastrous damages to the nation. Thus, if the 

patronage problems remain unsolved, finally it will be deeply root in our society. 

 

Keyword : Patronage System; Bureaucracy; Government officers 

 
บทน า 

รัฐบาลภายใต้การน่าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความส่าคัญกับการผลักดันการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็นวาระแห่งชาติ และได้แถลงเป็นนโยบายหนึ งใน
นโยบาย 11 ด้านต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื อปรับปรุงระบบราชการ การแก้ไขปัญหา
บริหารงานบุคคลภาครัฐที ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที มีธรรมาภิบาล ตลอดจนเสริมสร้างระบบคุณธรรมใน
การแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ สร้างมาตรการป้องกันการเล่นพรรคเล่นพวกการแทรกแซงและส่งเสริมให้มี
การน่าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที ฝ่ายต่างๆ ซึ งถือเป็นนโยบายหลักส่าคัญซึ ง
ต้องน่าไปปฏิบัติโดยเร่งด่วน (ราชกิจจานุเบกษา 135 (6 เมษายน 2561): 1) 
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 ในช่วงหลายทศวรรษที ผ่านมา ปัญหาเรื องการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นปัญหาส่าคัญล่าดับต้นที ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมากทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมือง ตลอดจนคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนโดยตรง ปัญหานี้เกิดขึ้นในสังคมไทยมาช้านานและมีแนวโน้มที จะมีทวีความรุนแรงขึ้นเรื อยๆ ซึ งปัญหา
ดังกล่าวพบได้เกือบทุกระดับและทุกภาคส่วน ซึ งถึงแม้รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยจะมีความพยายามป้องกันและแก้ไขมา
โดยตลอด ปัญหานี้ก็ยังไม่ได้ถูกแก้ไขได้ดีเท่าที ควร โดยจะเห็นได้จากการรายงานผลการจัดอันดับค่าดัชนีภาพลักษณ์
ความโกง หรือดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั น (Corruption Percetion Index: CPI)ซึ งจัดท่าขึ้นโดยองค์กรเพื อความ
โปร่งใสนานาชาติ (Transparency International: TI) ได้จัดล่าดับให้ประเทศไทยอยู่ในล่าดับในการแก้ปัญหาทุจริตใน
ระดับคะแนนไม่ถึงครึ งตั้งแต่ปี2538-2560 มาโดยตลอด ทั้งนี้มาจากในทัศคติของประชาชนไทย นักลงทุนตลอดจน
นักวิชาการนานาชาติที เห็นว่าสังคมไทยยังมีกับดักในเรื องระบบอุปถัมภ ์(ส่านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560) 
  ประกอบกับข้อมูลการวิจัยของธนาคารโลกได้จัดอันดับความมีประสิทธิผลของรัฐบาลไทยปัญหาคอร์รัปชั น
ดัชนีการรับรู้ข่าวคอรรั์ปชั นตกลงจากเดิมและที น่าเป็นห่วงอย่างยิ งคือการจัดอันดับเรื องการเล่นพรรคเล่นพวกหรือ
ระบบอุปถัมภ์ของข้าราชการไทยในปี 2556 ประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับ 93 จาก 148 ประเทศซึ งล้วนเป็นซึ งล้วน
เป็นสาเหตุของความไร้ประสิทธิภาพของระบบราชการไทยที ไม่ได้รับการยอมรับและเชื อถือจากนานาชาติส่งผลเสีย
ที ใหญ่หลวงต่อภาพลักษณ์และชื อเสียงของประเทศซึ งเป็นเครื องชี้วัที สะท้อนความที ให้เห็นว่าประเทศไทยเป็น
ประเทศที มีปัญหาคอร์รัปชั นในระดับที สูงและมีแนวโน้มที จะสูงขึ้นจนน่าเป็นห่วงอย่างยิ ง (พิชญ์ พรรณศิลป์,       
ภักดี โพธิ์สิงห์ และสัญญา เคนาภูมิ, 2016) 

 ระบบราชการและข้าราชการถือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื อนการพัฒนาประเทศ แต่การพัฒนายังเกิด
ความล่าช้าหรือย ่าอยู่กับที  ส่วนหนึ งเนื องมาจากปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบที ฉุดรั้งให้ประเทศไทยยังถูกจัดอยู่ใน
กลุ่มประเทศด้อยพัฒนามานานหลายทศวรรษ โดยที ปัจจุบันภาพลักษณ์ของระบบราชการต่างจากในอดีตที เคยเป็น
กลไกส่าคัญในการน่านโยบายสาธารณะที ดีไปปฏิบัติ จะเห็นได้จากมีข่าวในแง่ลบเกี ยวกับข้าราชการมากมายซึ งเป็น
สิ งสะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอของระบบราชการทั้งทั้งที ข้าราชการไทยจ่านวนมากเป็นคนดี มีความสามารถและ
มีจิตบริการสาธารณะสูงแต่เป็นเพราะระบบราชการท่าให้บุคลากรเหล่านี้ไม่มีโอกาสท่างานได้เต็มที เต็มศักยภาพ
และประสิทธิภาพ (ปรวดี กาลวิบูลย์, 2557) 

 อาชีพรับราชการเป็นอาชีพที คนจ่านวนมากใฝ่ฝัน ทั้งนี้เพราะต่างเชื อมั นว่าการท่างานในระบบมีข้อดี
มากมายทั้งความมั นคงในชีวิตและสวัสดิการที ช่วยเหลือยามเจ็บป่วย ตลอดจนการท่างานที มีส่วนช่วยเหลื อสังคม 
แม้ว่าระบบราชการของไทยจะมีการปฏิรูประบบราชการเรื อยมา ซึ งมีหลายหน่วยงานที ปรับตัวเข้ากับความต้องการ
ของประชาชนได้มากขึ้น แต่ทุกวันนี้ข้าราชการไทยจ่านวนมากรู้สึกเบื อหน่ายในการท่างานเพราะมองแทบไม่เห็น
ความเจริญก้าวหน้าของตัวเอง และที ส่าคัญคือความรู้สึกท้อแท้กับระบบที เปิดช่องให้ผู้ใหญ่ในหน่วยงานหรือผู้มี
อ่านาจทางการเมืองในขณะนั้น สามารถแต่งตั้งโยกย้าย เลือกคนใกล้ชิดสนิทสนมของตัวเองเป็นหลัก โดยมิได้
พิจารณาความรู้ความสามารถและคุณสมบัติตลอดจนผลงาน จึงเป็นเหตุให้ข้าราชการที เป็นคนดี ตั้งใจท่างานจึงคิด
ลาออกเพื อไปประกอบอาชีพอื น เพราะท่าดีก็ไม่ก้าวหน้า ต่าแหน่งก็ไม่สูงขึ้น มิเช่นนั้นก็เกิดความเฉื อยชาในการ
ปฎิบัติราชการ ท่างานลักษณะ”เช้าชามเย็นชาม” เพราะขาดแรงจูงใจขาดความกระตือรือร้นต่อการท่างาน จนใน
ที สุดก็ไม่สามารถทนอยู่ในระบบราชการต่อไปได้ และส่งผลให้องค์กรที ให้ความส่าคัญกับระบบอุปถัมภ์ไม่สามารถที 
จะก่าหนดทิศทางและน่าพาองค์กรไปสู่ความส่าเร็จตามเป้าหมายที วางไว้ได้ 
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ปัญหาของระบบราชการไทย 
จากการเป็นระบบที มีอายุยาวนานและมีการเปลี ยนแปลงแบบช้าๆ ระบบราชการไทยจึงมีปัญหามากมาย

หลายประการ ทั้งที เป็นปัญหาที เกี ยวกับระบบราชการและปัญหาเกี ยวกับข้าราชการ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาขนาดของ
ระบบราชการ ปัญหาประสิทธิภาพในการบริหารราชการ ตลอดจนปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการ ที เป็นปัญหาเรื้อรังและสะสมมานาน ไม่อาจแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและเบ็ดเสร็จ ท่าให้ภาพลักษณ์ของระบบ
ราชการไทยยังติดอยู่กับปัญหาทุจริต คอร์รัปชั นอย่างแยกไม่ออก การปฎิรูประบบราชการจึงเป็น มาตรการส่าคัญที 
จะช่วยแก้ไขสภาพปัญหานี้ให้ลดน้อยลงหรือหมดไปในที สุด 

 นอกจากนี้ระบบราชการไทยมักถูกกล่าวถึงในแง่ลบในเรื องการขยายตัวของระบบโดยเปรียบเทียบกับนาง
ผีเสื้อสมุทรในนิทานเรื องพระอภัยมณี ซึ งได้เปรียบเทียบให้เห็นว่าระบบราชการไทยน่าเกลียด น่ากลัวเพราะมีขนาด
ใหญ่มากเกินตัว ท่าให้เกิดการสิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินมากเกินความจ่าเป็น ประกอบกับพฤติกรรมของ
ข้าราชการที มักสร้างอาณาจักร เป็นระบบเล่นพรรคเล่นพวก ซึ งส่งผลให้ระบบการสรรหาบุคลากรไม่มีประสิทธิภาพ 
เมื อมีบุคลากรจ่านวนมากก็ย่อมมีทั้งคนดีและไม่ดี โดยคนไม่ดีซึ งมีจ่านวนไม่มากที ท่าให้คนดีในในระบบราชการส่วน
ใหญ่รวมทั้งตัวระบบเองต้องพลอยเสื อมเสียชื อเสียงไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นการป ฎิบัติหน้าที หรือใช้อ่านาจหรือ
แม้กระทั งการการละทิ้งการปฏิบัติหน้าที โดยมิชอบหรือทุจริต หากหน่วยงานราชการที มีข้าราชการมีทักษะ ความรู้
ความสามารถและคุณธรรมก็จะสามารถน่าองค์กรไปในทศิทางปฎิบัติงานได้ดี และในทางตรงกันข้ามหากข้าราชการ
ที ไม่มีทั้งความรู้ ความสามารถ ขาดทักษะและคุณธรรมย่อมเป็นไปได้ยากที จะน่าพาไปสู่ความส่าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ (อุทัย เลาหวิเชียร, 2525, หน้า 6)  

 ดังนั้นการปฏิรูประบบราชการจึงถือเป็นวาระส่าคัญแห่งชาติที รัฐบาลเกือบทุกคณะที ได้เข้ามาบริหาร
ประเทศต้องระบุในนโยบายทัง้นี้ปญัหาพื้นฐานส่าคัญประการหนึ งของระบบก็คือปัญหาการบริหารงานบุคคลซึ งเป็น
กระบวนการส่าคัญที สุดของการบริหารราชการ แต่อุปสรรคส่าคัญของการปฎิรูประบบราชการไทยก็คือระบบ
อุปถัมภ์ เนื องจากจะเป็นบ่อเกิดแห่งความไม่เป็นธรรมในระบบราชการ อันจะน่ามาซึ งความเสียหายแก่ระบบ
ราชการเองและแก่ประเทศชาติอย่างประเมินค่าไม่ได้ โดยระบบอุปถัมภ์เข้ามาเกี ยวข้องตั้งแต่การสอบคัดเลือกบรรจุ
เป็นข้าราชการในทุกหน่วยงาน ตลอดจนการเลื อนขั้นเลื อยต่าแหน่งที สูงขึ้น หากบุคคลนั้นแค่มีพรรคพวก มีเส้นสาย 
จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้มีบารมีหรือผู้มีอ่านาจ แต่ผู้ที มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมแต่ไม่มี
พรรคมีพวก ไม่มีเส้นสายก็อาจไม่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งหรือการเลื อนขั้นเลื อนต่าแหน่ง 
ลักษณะที่ท าให้เกิดระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทย 

ระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยเกิดจากการมีค่านิยมที ยึดติดกับระบบศักดินา และให้ความส่าคัญในการ
แสวงหาเงินทอง อ่านาจ บารมี ใช้ความมั งคั งร ่ารวยเป็นเครื องชี้วัดความส่าเร็จแทนผลงาน เกียรติยศ ศักดิ์ศรี คุณ
งามความดีและมีพฤติกรรมนิยมเคารพยกย่องและอยากใกล้ชิดกับผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจและทางสังคมสูง ผู้มี
การศึกษาสูง ผู้มีบารมีผู้มีอ่านาจ นิยมนิยมการประจบสอพลอและยึดติดกับการได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื นโดย
ไม่ต้องใช้ความรู้ความสามารถของตนเองเป็นหลัก จึงมีการฝากเนื้อฝากตัวกับผู้ใหญ่หรือผู้มีฐานะสังคมสูงกว่าก็เพื อ
หวังผลประโยชน์หรือแสวงหาผลประโยชน์เพื อตัวเอง ดังนั้นระบบอุปถัมภ์ในลักษณะที ไม่ดีดังกล่าวจึงฝังรากลึกและ
อยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนาน จนกลายเป็นค่านิยมและวัฒนธรรมที ไม่ดี จนเกี ยวเนื องมาถึงการเกิดอุปถัมภ์ในระบบ
ราชการไทย ซึ งมีลักษณะส่าคัญที จะอธิบายหลายประดังนี้กล่าวคือ (คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการ
แก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม, 2560) 

1. ค่านิยมและทัศนคติของข้าราชการไทยส่วนใหญ่ จะเกี ยวข้องกับการทดแทนบุญคุณในความช่วยเหลือ 
ความคุ้มครองที เคยได้รับ และการค้่าชูช่วยเหลือตอบแทนซึ งกันและกัน จึงท่าให้อิทธิพลของระบบอุปถัมภ์
เกี ยวเนื อง พัวพันแพร่กระจายไปทั้งระบบราชการ 

15



   2. มีการเลือกปฏิบัติโดยการให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลที เป็นญาติพี น้อง เพื อนพ้อง คนสนิท ไม่ว่าจะเป็นด้าน
การบริการประชาชน ตลอดจนด้านการบริหารงานบุคคล จะเห็นได้จากการให้สิทธิพิเศษในการรับบริการจาก
เจ้าหน้าที รัฐ หรือการสอบบรรจุแต่งตั้ง เลื อนต่าแหน่งฯลฯ ที ประชาชนทั วไปจะไม่ได้รับโอกาส และไม่มีความเสมอ
ภาคทัดเทียมกัน 
   3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาคการเมือง ภาคธุรกิจและข้าราชการประจ่าเป็นไปในลักษณะของวงจร ที 
พฤตกิรรมของข้าราชการชั้นผู้น้อยจะวิ งเข้าหาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ส่วนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็วิ งหานักการเมืองใน
ฐานะผู้ที เข้ามาใช้อ่านาจรัฐและมีอ่านาจในการพิจารณาเลื อนยศเลื อนต่าแหน่ง และนักธุรกิจวิ งเข้าหาข้าราชการ
เพื อเสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้กับข้าราชการและนักการเมืองโดยแลกกับผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือภิสิทธิ์ที 
พิเศษในการลงทุน 
  4. การโยกย้ายข้าราชการในช่วงเปลี ยนผ่านรัฐบาล ทั้งนี้เมื อรัฐบาลใดขึ้นมาบริหารประเทศก็มักจะมีการ
แต่งตั้งโยกย้าย สลับปรับเปลี ยนข้าราชการที เป็นพวกพ้อง เพราะคาดหวังว่าจะสามารถท่างานสนองนโยบายได้ 
เนื องจากสามารถใช้อ่านาจที มาจากการด่ารงต่าแหน่งที เป็นทางการ และได้รับความชอบธรรมตามกฏหมาย
ประกอบกับมีอ่านาจทางการเมืองที เหนือกว่าข้าราชการประจ่า  

5. ข้าราชการประจ่าที เป็นผู้รับนโยบายโดยตรงจากฝ่ายการเมืองไปปฏิบัติ มักท่าตัวใกล้ชิดกับฝ่าย
การเมืองเพราะหวังประโยชน์ในการแต่งตั้งโยกย้าย ท่าให้ระบบอุปถัมภ์ยิ งทวีความรุนแรงมากข้ึน  

6. โครงสร้างการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานภาครัฐไม่สมดุลกับปริมาณของจ่านวนข้าราชการจ่านวน
มาก จึงส่งผลให้เกิดการวิ งเต้นเข้าหาผู้มีอ่านาจหรือผู้มีอิทธิพลเพื อผลักดันให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง หรือการเลื อน
ขั้นเลื อนต่าแหน่ง จึงเป็นช่องทางที ท่าให้เกิดปัญหาระบบอุปถัมภ์ได้ 

7. ระบบราชการไทยยังคงยึดติดกับการบริหารงานบุคคลที ใช้ระบบอุปถัมภ์ ในรูปแบบเครือญาติหรือ
บุคคลใกล้ชิดสนิทสนมหรือความเป็นเจ้านายลูกน้อง เพื อจะได้มีบุญคุณให้ต้องมาทดแทนด้วยการรับใช้ดูแลและ
ตอบแทนด้วยผลประโยชน์กันต่อไป ลักษณะการได้ต่าแหน่งหน้าที ดังกล่าวถือเป็นเป็นวิธีการของระบบอุปถัมภ์ที ไม่
ค่านึงถึงหลักคุณธรรมและธรรมาภิบาล จึงสร้างผลกระทบต่อข้าราชการที ดีอย่างมาก รวมทั้งส่งผลกระทบต่อ
ส่วนรวมและประเทศชาติที ไม่ได้บุคลากรหรือข้าราชที  ตรงกับสายงาน การปฎิงานไม่มีประสิทธิภาพ และไม่มี
ประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กร มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฎิบัติงาน 

8. การยึดติดกับอ่านาจและบารมีท่าให้กลุ่มผู้มีอ่านาจดังกล่าวพยายามที จะสร้างหรือต้องการขยายอ่านาจ
และบารมีของตนออกไป ด้วยการเข้าหาผู้มีอ่านาจบารมีที มีระดับที สูงกว่า ด้วยการเสนอผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็น
ทรัพย์สินเงินทอง ของมีค่าหรือผลประโยชน์ จึงท่าให้เกิดระบบอุปถัมภ์ตามมาภายหลังเนื องจากมีผลประโยชน์ร่วมกัน 

9. การอาศัยช่องว่างของกฎหมายกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆเพื อเอื้อให้เกิดผลประโยชน์ต่อพวกพ้อง
ญาติมิตร คนใกล้ชิดผู้มีอิทธิพลหรือผู้มีอ่านาจ นอกจากนี้ข้าราชการยังสามารถเลือกใช้และตีความกฎระเบียบใน
กรณีที เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใช้ที เป็นพวกของตัวเอง รวมถึงเพื อแสวงผลประโยชน์ต่อตนเองอีกทอดหนึ งด้วย 

จะเห็นได้ว่าระบบอุปถัมภ์เริ มตั้งแต่การเข้ารับราชการที ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ ผู้มีอ่านาจบารมีมี 
เป็นเหตุให้สภาพแวดล้อมภายในองค์กรมีจุดเริ มต้นมาจากการใช้ระบบอุปถัมภ์และบุคคลเหล่านั้ นก็ยัง
เจริญก้าวหน้าต่อไปท่าให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบการใช้ระบบอุปถัมภ์อย่างต่อเนื องในองค์การจนเข้าข่ายอุปถัมภ์
นิยม ซึ งเป็นวัฒนธรรมหรือค่านิยมที ไม่ดีในระบบราชการไทยและจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อประชาชนและ
ประเทศชาติต่อไป 
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ความหมายของระบบอุปถัมภ์ 
   ค่าว่า “อุปถัมภ์”ในความหมายโดยทั วไปหมายถึงการค้่าจุน การค้่าชู การสนับสนุนและการเลี้ยงดู  
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2554) และระบบอุปถัมภ์มีชื อเรียกอื นๆที มีความหมายใกล้เคียงกันอาทิเช่น
ระบบชุบเลี้ยง (Spoils System) ระบบเส้นสาย (Patronage System) ระบบเลือกที รักมักที ชัง หรือคนพิเศษ 
(Favoritism) ระบบวงศาคณาญาติหรือระบบเล่นพรรคเล่นพวก (Nepotism) เป็นต้น (คณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม, 2560) 
   ความหมายของระบบอุปถัมภ์มีนักวิชาการทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้อธิบายแนวคิดและลักษณะของ
ระบบดังกล่าวเช่น James C. Scott (1972) ได้อธิบายความหมายว่าระบบอุปถัมภ์เป็นกรณีของความสัมพันธ์คู่
ระหว่างสองคนที เป็นกลไกของความสัมพันธ์ในลักษณะที บุคคลหนึ งจะมีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจใน
ระดับสูงจะเป็นผู้อุปถัมภ์ที จะใช้อิทธิพลและทรัพยากรของตนในการปกป้องคุ้มครองหรือให้ผลประโยชนห์รือทั้งสอง
อย่างแกบุคคลที สถานภาพต ่ากว่าคือผู้รับอุปถัมภ์ซึ งจะต้องตอบแทนด้วยการให้การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ
ตลอดจนให้บริการแก่ผู้อุปถัมภ์ (อมรา พงศาพิชญ์และปรีชา คุวินทร์พันธุ์, 2539, หน้า47) 
  ส่าหรับปิยพจน์ สามัตถิยากรณ์ (2551)ได้ให้แนวคิดเกี ยวกับระบบอุปถัมภ์ว่าหมายถึงการใช้ความสัมพันธ์
รูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบเครือญาติ ความสนิทสนมส่วนตัว หรือการเป็นหนี้บุญคุณเข้ามา
เกี ยวข้องในการบริหารงานด้านต่างๆภายในองค์การ โดยเฉพาะด้านงานบริหารงานบุคคล เช่นการคัดเลือกบุคคล
เข้าท่างาน การเลื อนต่าแหน่งและการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นต้น (ปิยพจร์ สามัตถิยากรณ์,2551, หน้า10) 
   นอกจากนี้ศุภารัตน์ เลิศพาณิชย์กุล (2538)ได้กล่าวว่าระบบอุปถัมภ์เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคน
ที ไม่ใช่ญาติและมีฐานะไม่เท่าเทียมกัน ฝ่ายที อยู่เหนือกว่าจะเป็นผู้อุปถัมภ์และฝ่ายที อยู่ต ่ากว่าจะเป็นผู้อยู่ใต้อุปถัมภ์ 
โดยทั้งสองฝ่ายจะมีความผูกพันกันเป็นการส่วนตัวและการแสวงหาแลกเปลี ยนผลประโยชน์ซึ งกันและกัน ผู้อุปถัมภ์
จะให้ประโยชน์ในความคุ้มครอง ส่วนผู้ที รับอุปถัมภ์ก็จะให้ผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของความจงรักภักดี แรงงาน
หรือของก่านัล (ศุภารัตน์ เลิศพาณิชย์กุล, 2538, หน้า108) 
  จะได้ว่าระบบอุปถัมภ์ก็คือความสัมพันธ์ที ประกอบไปด้วยบุคคลสองฝ่าย ซึ งฝ่ายหนึ งเป็นผู้อุปถัมภ์และอีก
ฝ่ายหนึ งเป็นผู้รับการอุปถัมภ์ โดยความสัมพันธ์ของบุคคลทั้งสองฝ่ายอาจจะเป็นความสัมพันธ์ในระดับเดียวกันหรือ
เป็นความสัมพันธ์ที สถานะทางสังคมไม่เท่าเทียมกัน ทั้งนี้ระบบอุปถัมภ์จะมีลักษณะต่างตอบแทนกันและกัน มี
ผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ระบบอุปถัมภ์ยังเกี ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลภายในองค์อีกด้วย 
ระบบอุปถัมภ์และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบราชการไทย 
  ในยุคแห่งการปฏิรูปเพื อการพัฒนาประเทศ รัฐบาลได้ระดมบุคลากรและทรัพยากรส่าคัญในการบริหาร
ราชการแผ่นดินเพื อสร้างคุณภาพชีวิตที ดีให้แก่ประชาชนอย่างทั วถึงและเท่าเทียม แต่ในขณะที กระบวนการบริหาร
ราชการแผ่นดินด่าเนินไปซึ งถือว่าเป็นลักษณะที เป็นระบบที เป็นทางการนั้น ระบบที ไม่เป็นทางการหรือระบบ
ส่วนตัว (Personalism) ก็ได้ด่าเนินอยู่ในระบบราชการไทยควบคู่กันไปซึ งเป็นจุดเริ มต้นเป็นหรือเป็นพื้นฐานให้เกิด
ระบบอุปถัมภ์ (Patronage System) หรืออาจเรียกว่าระบบเน่าหนอนชอนไช (Spoil System) ซึ งระบบดังกล่าว
เป็นลักษณะของระบบที ตรงกันข้ามกับระบบคุณธรรมหรือระบบคุณงามความดี (ไสว ศรีเมฆารัตน์ และสมศักดิ์ ศรีว
ราลักษณ์, 2511, หน้า 37) 
  ปัญหาในระบบราชการเป็นเรื องที วิพากษ์วิจารณ์กันมายาวนานซึ งรัฐบาลที เข้ามาบริหารประเทศในแต่ละ
ยุคแต่ละสมัยก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหากันอย่างจริงจังเป็นรูปธรรมได้ถึงแม้รัฐบาลนั้นนั้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ชุดหนึ งขึ้นมาพิจารณาจนรัฐบาลชุดนัน้หมดสมัยไปการแก้ปัญหาในราชการก็ยังไม่รู้เป้าหมายทัง้นี้มีผูก้ล่าววา่หากจะ
เปรียบระบบราชการไทยก็เปรียบดังเหมือนรถยนต์หรือเรือระบบราชการคงจะเป็นรถยนต์เก่าเหลือที เมื อเป็นเช่นนี้
ระบบราชการของไทยจะมีประสิทธิภาพได้อย่างไรหากไม่มีการปฏิรูปเป็นอย่างจริงจังทั้งที เป็นที กันยอมรับกัน
โดยทั วไปว่าระบบราชการเป็นกลไกส่าคัญของภาครัฐที จะด่าเนินการบริหารประเทศให้ประชาชนมีความผาสุก       
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แต่ระบบราชการยังเปรียบเสมือนกับเรือรั วแล้วจะหวังให้ราชการด่าเนินงานไปสู่เป้าหมายที ต้องการได้อย่างไร
เพราะการที จะมาเร่งรัดพัฒนาประเทศหรือบริการประชาชนให้เกิดความพาสุขหนึ งเก้าได้นั้นรัฐบาลจะแม้ต้อง
ด่าเนินแก้ไขปัญหาเกี ยวกับราชการไปพร้อมพร้อมกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือทางอื นของประชาชนด้วยซึ ง
ปัญหาการบริหารบันงานบุคคลที ไม่สอดคล้องกับระบบคุณธรรมอันมีสาเหตุมาจากระบบอุปถัมภ์ด้วยการเล่นพรรค
เล่นพวก การทุจริตซื้อขายต่าแหน่ง หรืออคติล่าเอียงจนก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติที ไม่เป็นธรรมเป็นปัญหาของการ
บริหารราชการแผ่นดินมาทุกยุคทุกสมัย (ศักรินทร์ สุวรรณโรจน์, 2521 , หน้า 6) 
  ปัจจุบันระบบอุปถัมภ์ของไทยในระบบราชการกลายเป็นเรื องที ผู้น้อยหรือผู้ถูกอุปถัมภ์เอาใจผู้ใหญ่หรือผู้
อุปถัมภ์ เพราะหวังได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายการเลื อนขั้นเลื อนต่าแหน่ง การได้เงินเดือนที สูงขึ้น ส่วนเจ้านายหรือผู้
อุปถัมภ์ก็หวังการสนับสนุนในด้านทรัพย์สินเงินทอง การงานพิเศษและบริการอื นๆ เมื อเป็นเช่นนี้ระบบอุปถัมภ์ใน
องค์กรต่างๆมักจะถูกมองในแง่ลบตลอดมา เพราะเป็นระบบบริหารงานที ไร้คุณธรรมขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้การใช้
ระบบอุปถัมภ์มากเกินไปก็อาจจะท่าให้เกิดความระส ่าระสาย เกิดการเสียขวัญเสียขวัญเสียก่าลังใจในการปฎิบัติ
หน้าที ของบุคลากรที อยู่นอกกลุ่มอุปถัมภ์ ซึ งคิดว่าไม่มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที การงาน เพราะไม่ได้เป็นเด็กของ
ใครและไม่มีเงินแลกกับต่าแหน่ง 
  ส่าหรับการบริหารงานภาครัฐไม่ว่าจะในสมัยใด การบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายเลื อนขั้นเลื อนต่าแหน่งของ
ข้าราชการเป็นปัญหาส่าคัญเรื องหนึ งที มักมีการวิพากษ์วิจารณ์กันในเรื องการใช้ระบบอุปถัมภ์ หรือระบบเล่นพวก
กับการใช้ระบบคุณความดี ซึ งเป็นปัญหาโต้แย้งกันเสมอมา มีการกล่าวถึงการเล่นพรรคเล่นพวกที อาจเป็นใน
ลักษณะเป็นในท่านองที ว่ามีการใช้ระบบอุปถัมภ์กันอย่างเกินขอบเขต ผู้ที มีความรู้สึกว่าตนเองไม่ไ ด้รับความ
ยุติธรรม ก็มักจะดิ้นรนต่อสู้เพื อใฝ่หาระบบความดีซึ งคิดว่าเป็นระบบที จะให้ความยุติธรรมแก่คนทั วไปได้ดีที สุด 
  การขจัดปัญหาความไม่เป็นธรรมในวงราชการไม่ว่าจะเป็นการเล่นพรรคเล่นพวก การกลั นแกล้งการใช้
อ่านาจโดยมิชอบ ฯลฯจึงเป็นความจ่าเป็นเร่งด่วน เรื องส่าคัญเรื องหนึ งที รัฐบาลได้เล็งเห็นปัญหาการบริหารงาน
บุคคลภาครัฐ และปัญหาดังกล่าวจะต้องปฏิรูปโดยเร่งด่วน เพื อให้การบริหารงานบุคคลของไทยเป็นไปตามระบบ
คุณธรรม รวมทั้งปัญหาที เกี ยวเนื องท่าให้เกิดความไร้ประสิทธิภาพและคุณภาพ ความบกพร่องในเรื องคุณธรรมและ
จริยธรรมของข้าราชการทั้งนี้เนื อง ระบบอุปถัมภ์ได้สร้างความเสียหายในหลายมิติหรือความเสียหายที ประเทศชาติ
ต้องสูญเสียไปเหล่านั้นกลับไปสร้างประโยชน์ให้กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ งที ไม่ใช่เพื อประโยชน์ของบ้านเมืองท่าให้เกิด
การเลือกปฏิบัติเกิดความไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมซึ งสรุปความเสียหายอย่างน้อยสามด้านด้วยกันคือ ด้านการ
บริหารงานบุคคล ด้านการบริการประชาชน รวมถึงด้านการทุจริตคอร์รัปชั น  (คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม, 2560) 
  ในด้านการบริหารงานบุคคลนั้นระบบราชการเสียโอกาสที จะได้คนดีคนเก่งเข้ามาในระบบ’ 
 ท่าให้คนเหล่านี้ท้อแท้ขาดขวัญก่าลังใจ ขาดความตั้งใจมุ่งมั นในการท่างาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารของ
หน่วยราชการไม่สามารถพัฒนาหรือพัฒนาไปได้ช้า ยิ งกว่านั้นยังเกิดการขาดความสามัคคี เกิด ความขัดแย้งใน
องค์กร บุคลากรไม่เน้นการสร้างผลงานแต่เน้นการเข้าหาผู้มีอ่านาจ ประจบสอพลอ ข้าราชการจึงถูกใช้เป็น
เครื องมือของมีอ่านาจ เกิดการเลือกปฏิบัติต่อข้าราชการในหน่วยงาน 
  ส่าหรับการบริการประชาชนผลเสียหายคือประชาชนมีค่านิยมที ไม่ดีในการรับบริการจากภาครัฐ ซึ งมักหา
ช่องทางที ต้องอาศัยเส้นสาย ความสนิทสนม ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการเสนอเงินให้เจ้าหน้าที ของรัฐจนเกิดช่อง
ทางการแสวงหาผลประโยชนโ์ดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย ทั้งจากเจ้าหน้าที รัฐและผู้มาติดต่อขอรับบริการ เกิดการเรียก
รับสินบน เงินใต้โต๊ะ ส่วย เกิดการเลือกปฏิบัติ เกิดการบริการที มีมาตรฐานไม่ทัดเทียม เกิดความเหลื อมล้่าทาง
สังคมจนเป็นผลให้ประชาชนหมดศรัทธาต่อข้าราชการและระบบราชการตลอดจนอาจไม่ให้ความร่วมมือกับทาง
ราชการ 
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  นอกจากนี้ยังเกิดความเสียหายในด้านการทุจริตคอรัปชั น มีการประกาศใช้กฎหมาย กฎและระเบียบที 
เอื้ออ่านวยต่อผลประโยชน์ของตนหรือพวกพ้อง ซึ งส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการบริหารและการปกครองประเทศ
โดยภาพรวม เกิดการจัดสรรการใช้งบประมาณแผ่นดินและทรัพยากรในโครงการต่างๆอย่างไม่เหมาะสม เกิดการ
ผูกขาดในการผลิตสินค้าและบริการ การแข่งขันทางการค้าไม่เป็นธรรม ประเทศชาติและประชาชนได้รับสินค้า
สาธารณูปโภคและการบริการที มีคุณภาพต ่าแต่ราคาสูงเกินความเป็นจริง เนื องจากมีการจ่ายเงินสินบนหรือเงินค่า
เจรจาหรืออาจจะเรียกว่าเงินใต้โต๊ะ ในการด่าเนินธุรกิจให้กับเจ้าหน้าที ของรัฐซึ งจะถูกน่าไปรวมเป็นต้นทุนในการผลิต
สินคา้และบริการของภาคธุรกิจ และส่งผลต่อราคาสินค้าค่าของชีพและสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที ประชาชนต้องได้รับ
ผลกระทบในที สุดตลอดจนระบบอุปถัมภ์เป็นสาเหตุหนึ งที ท่าให้เกิดการทุจริตการเลือกตั้ง และเป็นที มาของการซื้อ
สิทธิ์ขายเสียง ผลเสียที ตามมาก็คือท่าให้ได้นักการเมืองที ไม่มีความรู้ความสามารถและมีจริยธรรมไม่เพียงพอที จะเข้า
มาบริหารประเทศ และมีโอกาสที จะเข้ามาแสวงหาประโยชน์จากการใช้อ่านาจหรือการก่าหนดนโยบายโดยมิชอบ 
เพื อถอนทุนคืนจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงและท้ายที สุดต่างชาติขาดความเชื อมั นในระบบราชการ ไม่เข้ามาลงทุน       
ขาดการยอมรับและเชื อถือจากนานาประเทศส่งผลเสียที ใหญ่หลวงต่อภาพลักษณ์และชื อเสียงของประเทศชาติ 
แนวทางการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยอย่างเป็นรูปธรรม 
  เพื อให้การแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการประสบผลส่าเร็จโดยเร็ว คณะกรรมการ
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จึงได้เสนอให้ “แก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการเป็นวาระแห่งชาติ”โดยได้
บรรจุเป็นวาระเร่งด่วนเพื อแก้ไขปัญหาส่าคัญดังกล่าว ทั้งนี้คณะกรรมการวิสามัญได้ก่าหนดแนวคิดการแก้ไขปัญหา
ให้เหมาะสมกับวัฒนธรรม ค่านิยมของสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรม ซึ งมีการและออกเป็น 8 ด้านส่าคัญดังนี้กล่าวคือ 
(คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบยราชการไทยให้เป็นรูปธรรม) 
  1. ด้านค่านิยมและวัฒนธรรม ด้วยการรณรงค์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ปลูกฝังและสร้างค่านิยม
ทัศนคติให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที ของรัฐอย่างต่อเนื องอย่างและจริงจัง ให้มีจิตส่านึกรักคุณธรรมจริยธรรม         
มีความกตัญญูต่อประเทศชาติ ปฏิเสธการให้อุปถัมภ์และการรับอุปถัมภ์ ตลอดจนก่าหนดสิ งที ควรปฏิบัติและไม่ควร
ปฎิบัติให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของส่วนราชการทุกแห่ง 
  2. ด้านลักษณะของการเกิดอุปถัมภ์ ด้วยการน่าระบบคุณธรรมประมวลจริยธรรมก่าหนดไว้ในกฎหมาย
กฎระเบียบของส่วนราชการต่างๆให้ครบทุกหน่วยงาน นอกจากนี้ควรลดโอกาสของการเกิดและใช้ระบบอุปถัมภ์ใน
สังคมข้าราชการด้วยการลดละการประจบสอพลอ การห้อมล้อมใกล้ชิดทั้งตัวข้าราชการครอบครัวญาติมิตรและ
บริวารรวมถึงความใกล้ชิดเพื อประโยชน์ในลักษณะอื นในเชิงอุปถัมภ์ 

3. ด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและค่าสั ง โดยการก่าหนดบทลงโทษที หากไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
คุณธรรมและจริยธรรมให้ถือเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และมีการมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการทุก
ส่วนราชการให้ถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัด  

4. ด้านนโยบายการปฏิบัติราชการ ด้วยการให้ผู้น่าประเทศหรือผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที ดีในการ
สร้างระบบคุณธรรมแทนการใช้ระบบอุปถัมถ์ ยึดมั นในหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที ดี และ
ควรมีก่าหนดบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างภาคการเมืองกับภาคข้าราชการประจ่าให้มีความเหมาะสมชัดเจนให้เป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน นอกจากนี้ยังเปิดช่องทางให้ประชาชนและสื อมวลชนสามารถตรวจสอบเพื อเป็นการ
ควบคุมการใช้อ่านาจภาครัฐอีกทางหนึ งด้วย 

5. ด้านการบริหารงานบุคคล ด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการกลางการบริหารงานบุคคลระดับชาติเพื อ โดยมี
หลักเกณฑ์ที ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรมเป็นกลไกในการควบคุมและก่ากับดูแลการบริหารงานบุคคลภาครัฐให้
เป็นมาตรฐานเดียวกันนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้จัดตั้งสหภาพข้าราชการที มีกฎหมายรองรับและให้ความคุ้มครอง  
โดยองค์กรดังกล่าวมีหน้าที ให้ความช่วยเหลือแก่ข้าราชการผู้ได้รับผลกระทบหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้
ระบบระบบอุปถัมภ์ 
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6. ด้านกระบวนการให้ความเป็นธรรม ด้วยการสร้างระบบด้านกระบวนการให้ความเป็นธรรมโดยจัดตั้ง
องค์การคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมแห่งชาติให้มีอ่านาจหน้าที พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์วินิจฉัยเรื องร้อง
ทุกข์และคุ้มครองระบบคุณธรรมให้กับข้าราชการรวมถึงเจ้าหน้าที ของรัฐทุกประเภท 

7. ด้านสังคม ด้วยการสร้างระบบตรวจสอบที เข้มแข็งจากทุกภาคส่วนในสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นต่อการด่าเนินงานของภาครัฐ เพื อการติดตามตรวจสอบที โปร่งใส และสร้างช้องทางแจ้งเบาะแส
การกระท่าผิด การทุจริตคอร์รัปชั นและการใช้ระบบอุปถัมภ ์

8. ด้านวิชาการ ด้วยการจัดท่าหลักสูตรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยมีเนื้อหาเกี ยวกับหลักคุณธรรม
จริยธรรม หลักธรรมาภิบาลหน้าที พลเมืองหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้เป็นวิชาบังคับของการศึกษาทั้งระดับ
ประถมศึกษามัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ตลอดจนครอบคลุมถึงสถาบันการศึกษาระดับสูงของทางราชการอื นๆอีกด้วย 

จะเห็นได้ว่าการแก้ไขหรือการเปลี ยนแปลงระบบราชการที มีวัฒนธรรมและความคุ้นชินกับระบบอุปถัมภ์
ให้กลับมายึดถือระบบคุณธรรมและต่อต้านการใช้ระบบอุปถัมภ์ ยกย่องสนับสนุนคนเก่ง คนดี คนมีความรู้
ความสามารถมากกว่ายกย่องสรรเสริญผู้มีเงิน ผู้มีอ่านาจบารมี จ่าเป็นจะต้องเปลี ยนแปลงหรือปรับ เปลี ยน
พฤติกรรมของบุคคลและองค์กรโดยอาศัยหลักความสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยการชี้ให้เห็นผลกระทบร้ายแรงของ
ระบบอุปถัมภ์ ตลอดจนรณรงค์ให้ประชาชนและข้าราชการมีจิตส่านึกรักคุณธรรมจริยธรรมและสร้างพฤติกรรม        
ปฎิเสธระบบอุปถัมภ์ตั้งแต่ระดับบุคคลจนถึงระดับองค์กร ตลอดจนให้ความส่าคัญของการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในสังคมไทยให้ร่วมกันแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ที เกิดขึ้นอีกด้วย 
 
สรุป 
  ระบบอุปถัมภ์เกิดขึ้นจากพื้นฐานวัฒนธรรมของสังคมไทยและค่านิยมของคนไทยที ยึดติดกับระบบศักดินา 
มักยกย่องสรรเสริญผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูง การศึกษาสูงรวมไปถึงพฤติกรรมที นิยมห้อมล้อมใกล้ชิด
ผู้ใหญ่หรือผู้มีอ่านาจ นิยมการประจบสอพลอเพื อหวังผลประโยชน์โดยไม่ได้ค่านึงถึงหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
ดังนั้นระบบอุปถัมภ์จึงยังคงฝังรากลึกอยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวหลายศตวรรษจนเป็นการค่านิยมวัฒนธรรมที ไม่
ดีของคนไทย เมื อเกิดระบบอุปถัมภ์ขึ้นในระบบแล้ว จะท่าให้การบริหารบ้านเมืองไม่เป็นไปตามกฏหมายและ
หลักเกณฑ์ที ก่าหนดไว้ แต่จะขึ้นอยู่กับผู้มีอ่านาจเท่านั้น ซึ งระบบอุปถัมภ์อาจมีชื อเรียกได้หลายอย่างที มีความหมาย
ท่านองเดียวกันเช่นระบบชุบเลี้ยง ระบบเล่นพรรคเล่นพวก ซึ งไม่ว่าจะเรียกอย่างไรก็ตามเมื อเกิดขึ้นในระบบ
ราชการแล้วย่อมส่งผลให้การบริหารงานในระบบราชการขึ้นอยู่กับความพอใจหรือดุลพินิจของผู้มีอ่านาจ การบรรจุ 
แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการก็เพื อต้องการรักษาอ่านาจและผลประโยชน์และค้่าจุนพรรคพวกของตัวเอง ก่อให้เกิด
ผลเสียต่อประสิทธิภาพของระบบราชการ เพราะระบบราชการไทยจะไม่สามารถรักษาและดึงดูดคนดี คนเก่ง        
คนเสียสละเพื อส่วนรวม จึงเป็นเหตุให้คนดีในระบบราชการท้อแท้ ขาดก่าลังใจในการปฎิบัติหน้าที รับใช้บ้านเมือง
และต้องออกจากระบบราชการไปในที สุด นอกจากนี้ระบบอุปถัมภ์เอ้ือประโยชน์ให้น่าไปสู่การทุจริตคอรัปชั นที มาก
ขึ้นในระบบราชการอีกด้วย หากปัญหาระบบอุปถัมภ์ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง และสร้างความตระหนักให้กับ
ข้าราชการและประชาชนว่าระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการเป็นระบบที สร้างความเสียหายต่อประเทศชาติอย่าง
ร้ายแรงแล้วก็จะกลายเป็นวัฒนธรรมที ฝังรากลึกจนไม่สามารถแก้ไขได้ 
  การแก้ไขปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมมีความจ่าเป็นที ต้องพัฒนาคนในชาติทุกกลุ่มทุกภาคส่วนให้มี
พื้นฐานจิตใจที ดี ปลูกฝังจิตสาธารณะเพื อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสาธารณะให้รู้จักเสียสละ
ร่วมมือร่วมใจในการท่าประโยชน์เพื อสังคมและส่วนรวมจะช่วยลดปัญหาที เกิดขึ้นกับตัวเองและสังคม ซึ งจะน่าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสันติสุขให้กับสังคมได้เป็นผลเชิงประจักษ์ ทั้งนี้หากผู้น่าประเทศใช้แนวทางการ
ท่างานโดยใช้มาตรการทางกฏหมายแต่เพียงอย่างเดียวจะไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาสังคมและประเทศชาติได้ การ
ปลูกฝังค่านิยมที ดี คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลเป็นหน้าที ของผู้น่าที จะมีบทบาทในการวางรากฐานสร้าง
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จิตส่านึกที ดี และหมายรวมถึงการสร้างจิตส่านึกสาธารณะให้เกิดกับประชาชนในชาติ การชี้ให้เห็นโทษและพิษภัยที 
เกิดจากระบบอุปถัมภ์ การให้ความส่าคัญกับค่านิยมกตัญญูกตเวทิตาต่อประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ งข้าราชการ
ควรรักศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ ท่างานด้วยความซื อสัตย์สุจริต ตลอดจนเพื อให้การบริหารงานภาครัฐมี
ประสิทธิภาพ และประการส่าคัญผู้น่าหรือผู้บริหารประเทศควรประพฤติตนให้เป็นตัวอย่างที ดีเพื อสร้างสรรค์
ประเทศไทยให้เข้มแข็งและพัฒนาอย่างยั งยืนต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้เขียนขอขอบพระคุณเจ้าของงานวิจัย เอกสารวิชาการ ตลอดจนต่าราทุกเล่มที ผู้เขียนได้ใช้ประโยชน์  
ส่าหรับการค้นคว้าและอ้างอิงทางวิชาการ และในการเขียนบทความวิชาการเรื อง “ระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทย : 
วาระแห่งชาติที ต้องเร่งแก้ไข” โดยความดีอันเกิดจากบทความฉบับนี้ขอมอบให้เจ้าของผลงานทุกท่านและผู้เขียนขอ
แสดงความส่านึกในพระคุณของคณาจารย์ทุกท่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที ได้ประสิทธิ์ ประสาทวิชาความรู้ให้กับ
ผู้เขียน  
 สุดท้ายนี้ผู้ เขียนขอส่านึกในพระคุณของบิดามารดาและขอขอบคุณพันต่ารวจโท รัก การธราชว์           
รองผู้ก่ากับการฝ่ายสื อวิทยุกระจายเสียง กองสารนิเทศ ส่านักงานต่ารวจแห่งชาติและร้อยตรีนายแพทย์อธิป คงกล ่า 
ผู้บังคับหมวดพยาบาล ร้อยเสนารักษ์กองพันเสนารักษ์ที  2 ที ให้การสนับสนุนและเป็นก่าลังใจแก่ผู้เขียนโดย ตลอด
ในทุกๆด้าน 
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การบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล 
 
Management of local administrative organizations in accordance with Good 

Governance principles. 
 
ผู้วิจัย   ดร.ธมนันท์  นุ่นสิงห์ 
 

บทคัดย่อ 
บทความนี้น าเสนอเพื่อมุ่งเน้นการบริการราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการบริหารกิจการ

บ้านเมืองและสังคมที่ดี เป็นแนวทาง ส าคัญในการจัดระเบียบให้สังคมรัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน          
ซึ่งครอบคลุมถึง ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายราชการ และฝ่ายธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มี ความรู้
รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลัง ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนเสริม ความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกัน
แก่ประเทศ เพื่อบรรเทาป้องกันหรือแก้ไขเยียวยาภาวะ วิกฤติ ภยันตรายที่หากจะมีมาในอนาคต เพราะสังคมจะรู้สึก
ถึงความยุติธรรม ความโปร่งใส และความมีส่วนร่วม อันเป็นคุณลักษณะส าคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการ
ปกครอง แบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สอดคล้องกับความเป็นไทย รัฐธรรมนูญ         
และกระแสโลกยุคปัจจุบันการที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีความเข้มแข็งได้นั้นจะต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆส่วน 
เช่น มีการบริหารจัดการที่ดี มีผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เข้าใจบทบาทหน้าที่           
มีความซื่อสัตย์ มีความรู้ความสามารถ ขณะเดียวกันจะต้องได้รับความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานต่างๆเป็น
อย่างดีด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นจึงจะเข็มแข็งและสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถ่ินได้ตามเป้าหมาย 
แนวคิดเร่ืองการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมีบทบาทในหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ได้มีการน าเอาหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานระดับ
ท้องถิ่น นับว่าเป็นหลักการที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน และเพื่อลดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น 

 
ค าส าคัญ : การบริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักธรรมาภิบาล 
 
Abstract 

This article focuses on the bureaucratic services of local government, good governance, 

and good social practices. Private sector And public sector It covers the academic, operational, 

government and business sectors. Can live together peacefully, have knowledge, love harmony, 

and together is a force. Contribute to sustainable development. And as an extension.Strength or 

immunity to the country.To alleviate, prevent or remedy the crisis if it comes in the future. 

Because society will feel justice, transparency and participation. It is an important feature of 

human dignity and democratic rule with the monarchy. Comply with the Thai ConstitutionThe 

fact that local government organizations are strong depends on many factors, such as good 

governance. Local executive Local Councilor And the local staff understand the role. be honest 

Knowledgeable At the same time, it must be well-coordinated by the community and the local 

authorities. Can solve problems and develop local goals.The concept of good governance or 

good governance plays a role in many agencies, both public and private. Local government 

organizations, which have the status of corporate governance, have adopted good governance 

practices in their local administration. It is a principle that will benefit society and community. 

And to reduce the corruption. 

 

Key Word : Management, local administrative organizations, Good Governance 
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บทน า 
สังคมไทยในปัจจุบันปรับเปลี่ยนตัวเองจากสังคมอยู่แบบพอเพียง มาเป็นสังคมที่มุ่งมั่นอยากอยู่แบบมั่งคั่ง

และร่ ารวย มีการสะสมส่วนเกินในการผลิตเพื่อขาย มุ่งแสวงหาก าไรมากที่สุด และส่งเสริมการบริโภคในนาม
ของ “การพัฒนา” รวมถึงการท าให้ทันสมัย (Modernization) ซึ่งในความเป็นจริง คุณภาพชีวิตของคนไทยมิได้
เพิ่มข้ึนจริงตามดัชนีการบริโภคและก าไร ตามวัตถุสิ่งของเครื่องอ านวยความสะดวกที่ล้นเหลือแต่อย่างใด ปัจจุบัน
จึงถือเป็นยุคสมัยที่ผู้คนมีหนี้สินมากมาย ครอบครัวแตกแยกล้มเหลว เด็กขาดความอบอุ่น ชุมชนล่มสลาย พ่อแม่
ขายทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมาบริโภคตามกระแสทุนนิยมอันบ้าคลั่ง จึงเป็นผลพวงของการพัฒนา  “เอาเงินน าหน้า 
เอาปัญญาตามหลัง” การพัฒนาประเทศในรอบกว่า 40 ปีที่ผ่านมาที่มุ่งเอาเศรษฐกิจน าหน้า เอาตัวเลขการเติบโต
ทางเศรษฐกิจเป็นตัวชี้วัด (GDP) ได้สร้างช่องว่างรายได้ระหว่างคนจนกับคนรวยมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งมีค า
เปรียบเปรยว่า “สังคมไทยเป็นสังคมรวยกระจุก จนกระจาย” ดัชนีความสุข (GDH) จึงเป็นประเด็นที่คนทั่วไปเริ่ม
กล่าวถึงและเรียกร้องให้กลับมาใช้เป็นหลักหรือเป้าหมายของการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

สถานการณ์ของสังคมไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้ซึ่ง
เป็นยุคของกระแสแห่งโลกาภิวัตน์ท าให้เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปตาม
อิทธิพลของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นผลรวมไปถึงการถ่ายทอดข้อมูล
ข่าวสารอย่างรวดเร็วสู่ประชาชนแต่ระบบการบริหารงานทั้งภาครัฐและเอกชนเกิดความไม่สอดคล้องและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจึงท า ให้สังคมโลกหันกลับมามองถึงสาเหตุปัญหาที่แท้จริงในการบริหารของแต่ละประเทศที่มี
ผลกระทบต่อด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมซึ่งส่งผลต่อองค์การอ่ืนๆอย่างมากมายการบริหารเป็นเร่ืองที่ส าคัญยิง่
ต่อการด าเนินงานขององค์การเพราะเป็นเครื่องมือที่ชี้ให้เห็นถึงความส าเร็จและความล้มเหลวความมีประสิทธิภาพ
หรือความไร้ประสิทธิภาพขององค์การในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความส าคัญการ
ยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี ในการพัฒนาระบบราชการโดยม่งเน้นหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ตั้ง และคุณธรรมจริยธรรมของ
ข้าราชการไทยในการปฎิบัติงานเพื่อมุ่งเน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 การ
บริหารจัดการมีความสลับซับซ้อนกว่าในอดีตแต่การบริหารจัดการของหน่วยงานของรัฐยังอยู่ในช่วงปรับตัวและยัง
คุ้นเคยอยู่กับการใช้รูปแบบการบริหารจัดการที่เป็นการบริหารจัดการแบบแยกส่วน (Fragment Administration)
ผลลัพธ์ก็คือหน่วยงานแต่ละหน่วยและบุคคลแต่ละบุคคลต่างก็มุ่งท านุเฉพาะส่วนของตนไม่ได้มุ่งเน้นให้มีการ
ประสานงานและบูรณาการกับหน่วยงานหรือบุคคลอื่นๆท าให้การบริหารไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เท่าที่ควรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มีสาระส าคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันของ
ประชาชนชาวไทยในการธ ารงรักษาไว้ซึ่งเอกราชและความมั่นคงของชาติการท านุบ ารุงรักษาศาสนาทุกศาสนาให้
สถิตสถาพรการเทิดทูนพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเป็นมิ่งขวัญของชาติ การยึดถือระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นวิถีทางในการปกครองประเทศ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนให้
ประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วม 

ในการปกครองและตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐอย่างเป็นรูปธรรม การก าหนดกลไกสถาบันทางการเมืองทั้ง
ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารให้มีดุลยภาพและประสิทธิภาพตามวิถีการปกครองแบบรัฐสภารวมทั้งให้สถาบันศาล
และองค์กรอิสระอื่นๆ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสุจริตเที่ยงธรรมตามแนวทางการบริหารงานแผ่นดินไปสู่หลักธรร
มาภิบาล (Good Governance) การวางหลักประกันด้านการคุ้มครองความเป็นมนุษย์สิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน การวางแนวทางและหลักการในการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ิน การส่งเสริมความเป็นอิสระ และสร้างความ
เข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีองค์กรตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐสามารถ
ปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 
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แท้ที่จริงการเลือกใช้ค าว่า "ธรรมาภิบาล" ในที่นี้เป็นการเลือกแบบอ าเภอใจ เพราะเห็นว่าใกล้เคียงกับค า
ว่า "good governance" มากที่สุด ในความเป็นจริงสิ่งที่ควรพิจารณาเป็นอันดับแรกคือการแยกค าว่า "governance" 
กับค าคุณศัพท์ว่า "good" ออกจากกัน ในวงการวิชาการนั้นรู้จักค าว่า governance มานานมากแล้วส่วนการใส่
คุณศัพท์เพื่อก ากับคุณค่าบางอย่างนี้เพิ่งเริ่มเมื่อไม่นานมานี้โดยหลักฐานเท่าที่ปรากฏในหลายๆ แห่งระบุตรงกันว่า
ค าว่า "governance" เพิ่งมีใช้อย่างเป็นทางการในปี 1989 (พ.ศ.2532) เมื่อธนาคารโลกพยายามวิเคราะห์ถึงความ
ล้มเหลวในการพัฒนาประเทศของประเทศต่างๆในแถบตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราอัฟริกาหลังจากนั้นค านี้ก็เริ่ม
มีการน ามาใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆ ในความเป็นจริงขณะที่ธนาคารโลกเริ่มเผยแพร่ตามหลักฐานที่ปรากฏ
ในต าราหลายเล่มชี้ว่า ค าว่า good governenceเพิ่งมีการใช้อย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี 1989 ในรายงานเรื่อง 
Sub Sahara Africa : From Crisis to Sustainable Growth ซึ่งเป็นรายงานที่ธนาคารโลกพยายามวิเคราะห์ถึง
ความล้มเหลวของรัฐในอัฟริกาในการพัฒนาประเทศ. ค าว่า good governance เร่ิมมีบทบาทในแง่ของโลกาภิวัฒน์
ก็เพราะทั้งธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ต่างเชื่อว่า การพัฒนาอย่างยั่งยืนจักท าไม่ได้เลยถ้า
ประเทศนั้นๆ ปราศจาก good governance หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง มีการผูกโยงค าว่า "การพัฒนา" ให้ควบคู่กับค า
ว่า good governance นั่นคือการก าหนดกลไกอ านาจของรัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรทั้งแง่เศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศเพื่อให้เกิดการพัฒนา.ในตอนแรกเริ่มนั้น ธนาคารโลกได้เน้นถึงความหมายกว้างๆ 3 ลักษณะคือ
(1) โครงสร้างและรูปแบบของระบอบทางการเมือง (Political regime)( (2) กระบวนการและขั้นตอนที่ผู้มีอ านาจ
ในทางการเมืองใช้เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อพัฒนาประเทศ(3) ความสามารถของ
ผู้มีอ านาจในการบริหารประเทศในการวางแผนเพื่อก าหนดนโยบายและการแปลงแผนและนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ตลอดจนปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารประเทศ 

สังเกตได้ว่าธนาคารโลกสร้างลักษณะของธรรมาภิบาลระดับโลกขึ้น เพื่อให้หน่วยงานและเครือข่ายใน
องค์กรผลักดันให้ประเทศต่างๆ ด าเนินตามแนวทาง "ธรรมาภิบาล"ซึ่งลักษณะองค์ประกอบที่กว้างขวางนี้ มิได้ชี้ชัด
ว่าประเทศนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ระบบการเมืองการปกครองแบบใดแบบหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจงแม้ว่าอาจมีการแปล
ความหมายแบบแอบแฝงในค าว่า ระบบการเมืองนั้นน่าจะหมายถึง"ระบอบประชาธิปไตย"ก็ตาม (Democratic 
good governance) ในตอนแรกๆของการใช้ค านี้ ยังมีความไม่ลงรอยระหว่างองค์กรระหว่างประเทศแต่เนื่องจาก
อิทธิพลของธนาคารโลกที่มีอยู่มาก ในไม่ช้า ค าว่า "ธรรมาภิบาล"จึงเป็นค าที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะหลัง
วิกฤติการณ์เศรษฐกิจในปี 1997 ในประเทศไทยและลามไปสู่ประเทศต่างๆ อย่างรวดเร็ว 

แนวคิดการบริหาร คือ กระบวนการของการวางแผน การจัดองค์การ การจัดบุคคลเข้ากับงาน            
การอ านวยการ การสั่งการ และการควบคุม เพื่อให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ โดยบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ คือ ผู้บริหาร  
GulickและUrwickได้เสนอกระบวนการบริหารที่เรียกว่า POSDCORB ซึ่งประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การวางแผน (Planning: P) หมายถึง การวางแผนอันเป็นการคาดเหตุการณ์ในอนาคต ซึ่งจะต้อง
ค านึงถึงนโยบาย ทั้งนี้เพื่อให้แผนงานที่ก าหนดขึ้นไว้ มีความสอดคล้องต้องกันในการด าเนินงาน การวางแผนเป็น
เร่ืองที่เก่ียวกับการให้ความรู้ในทางวิทยาการและวิจารณญาณ วินิจฉัยเหตุการณ์ในอนาคต แล้วก าหนดวิธีการโดย
ถูกต้องอย่างมีเหตุมีผล เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปได้ถูกต้องและสมบูรณ์ 

2. การรวบรวมเป็นองค์คณะ (Organization : O) หมายถึง การจัดส่วนราชการหรือองค์การ ซึ่งใน
การศึกษาบางแห่งพิจารณารวมไปกับการปฏิบัติงานหรือวิธีการจัดการด้วย เรื่องการจัดแบ่งส่วนงานนี้จะต้อง
พิจารณาให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เช่น การจัดแบ่งงานเป็นกรม กอง แผนก ฯลฯ โดยอาศัยปริมาณงาน 
คุณภาพงานหรือจัดตามลักษณะเฉพาะอย่าง และพิจารณาในแง่ควบคุม เช่น หน่วยงานหลัก หน่วยงานที่ปรึกษา ใน
การจัดองค์การนี้ยังต้องศึกษาถึงการแก้ปัญหาและอุปสรรคข้อขัดข้องตลอดจนการปรับปรุงองค์การบริหารให้ดีด้วย 
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3. จัดคณะท างาน (Staffing : S) หมายถึง การจัดหาบุคคลและเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
การจัดแบ่งหน่วยงานที่ก าหนดไว้ (หรือการบริหารบุคคล) เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาปฏิบัติงานให้
เหมาะสม รวมถึงการเสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสัมพันธ์ภายในการปฏิบัติงานของคนในหน่วยงาน 

4. สั่งการ (Directing : D) หมายถึง การอ านวยการ รวมทั้ง การควบคุมและนิเทศงาน ตลอดจนศิลปะใน
การบริหารงาน เช่น ภาวะผู้น า (Leadership) มนุษยสัมพันธ์ (Human Relationship) และการจูงใจ (Motivation) 
เป็นต้น การอ านวยการนี้รวมถึงการตัดสินใจสั่งคน ซึ่งเป็นหลักอันส าคัญยิ่งของการบริหารงาน 

5. การประสานงาน (Coordinating : Co) หมายถึง ความร่วมมือ ประสานงานเพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและราบรื่น ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการช่วยให้การประสานงานดีขึ้น  ช่วยแก้ปัญหา
ขัดข้องการปฏิบัติงาน ร่วมมือ การประสานงานเป็นเร่ืองที่มีความส าคัญมากในการบริหารเพราะเป็นกิจวัตรประจ า
วันที่จะต้องกระท าในการปฏิบัติงานบุคคลในหน่วยงานและหน่วยงานอื่นด้วย อันเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้เกิด
ความส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 

6. การท ารายงาน (Reporting: R) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ที่
จะต้องแจ้งให้ประชาชนทราบด้วย การรายงานนี้มีความสัมพันธ์กับการติดต่อสื่อสารอยู่มาก เป็นการรายงาน
ข้อเท็จจริง ให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานแห่งความจริง 

7. จัดสรรงบประมาณ (Budgeting : B) หมายถึง งบประมาณ โดยศึกษาให้ทราบถึงระบบและกรรมวิธีใน
การบริหารเกี่ยวกับงบประมาณและการเงิน ตลอดจนใช้วิธีการงบประมาณ เป็นเครื่องมือในการควบคุมงาน  
การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้กับองค์การปกครองสาวนท้องถิ่น 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542          
ให้ความหมาย “ธรรมาภิบาล” ไว้ว่า หมายถึง การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี เป็นแนวทาง ส าคัญในการ
จัดระเบียบให้สังคมรัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึง ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่าย
ราชการ และฝ่ายธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มี ความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลัง ก่อให้เกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนเสริม ความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ เพื่อบรรเทาป้องกันหรือแก้ไข
เยียวยาภาวะ วิกฤติ ภยันตรายที่หากจะมีมาในอนาคต เพราะสังคมจะรู้สึกถึงความยุติธรรม ความโปร่งใส และ
ความมีส่วนร่วม อันเป็นคุณลักษณะส าคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการปกครอง แบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สอดคล้องกับความเป็นไทย รัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยุคปัจจุบัน การที่
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีความเข้มแข็งได้นั้นจะต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆส่วน เช่น มีการบริหารจัดการที่ดี 
มีผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เข้าใจบทบาทหน้าที่ มีความซื่อสัตย์ มีความรู้
ความสามารถ ขณะเดียวกันจะต้องได้รับความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานต่างๆเป็นอย่างดีด้วยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นจึงจะเข็มแข็งและสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเป้าหมาย แนวคิดเรื่องการบริหาร
จัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมีบทบาทในหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ได้มีการน าเอาหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานระดับท้องถิ่น นับว่าเป็น
หลักการที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชมุชน และเพื่อลดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นส านักมาตรฐานการบริหารงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กล่าวว่า กรอบแนวทางการบริหารจัดการที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับคู่มือส านักมาตรฐานการบริหารงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคู่มือการจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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น.พ.ประเวศ วะสี ให้ค านิยามของค าว่า “ธรรมรัฐ” ไว้ว่า หมายถึง รัฐที่มีความถูกต้องเป็นธรรมซึ่ง
หมายถึง ความถูกต้องเป็นธรรมใน 3 เรื่องใหญ่ๆ คือ 

1. การเมืองและระบบราชการที่โปร่งใสรับผิดชอบต่อสังคมถูกตรวจสอบได้ 
2 ภาคธุรกิจที่โปร่งใสรับผิดชอบต่อสังคมสามารถตรวจสอบได้ 
3. สังคมที่เข้มแข็งความเป็นประชาสังคม สามารถตรวจสอบภาครัฐและภาคธุรกิจให้ตั้งอยู่ในความถูกต้องได้ 
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง จริยธรรมของการบริหาร

ภาครัฐเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2548 ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในการจัดงานครบรอบ 50 ปี คณะรัฐประศาสน
ศาสตร์ ว่าการบริหารต้องพูดถึงผู้บริหารเพราะเป็นเรื่องที่ความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกัน บางกรณีเป็นเรื่องเดียวกัน จริยธรรม
ของการบริหารภาครัฐจะไม่มีทางเกิดผลส าเร็จได้ ถ้าผู้บริหารไม่มีจริยธรรม การใช้จริยธรรมและคุณธรรมในการ
บริหารงานภาครัฐ ภาคเอกชนผู้บริหารจะต้องมีจิตส านึกที่จะน าสิ่งที่ดีไปใช้และขจัดสิ่งที่ไม่ดีให้หมดไป สิ่งเหล่านี้ คือ 
ความซื่อสัตย์กฎหมายความเป็นธรรมประสิทธิภาพความโปร่งใสความมั่นคงของรัฐและค่านิยมของคนไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 1 หลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี Good governanceของ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

  หลักธรรมาภิบาล(Good Governance) หมายถึง แนวทางในการจัดระเบียบเพื่อให้สังคมของประเทศทั้ง
ภาครัฐภาคธุรกิจ เอกชนและภาคประชาชน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข และตั้งอยู่ในความถูกต้องเป็นธรรม 
ตามหลักพื้นฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งมีพื้นฐานหลักส าคัญ ดังนี้ 
1. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 

 หลักนิติธรรม หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ โดยถือว่าเป็นการปกครอง
ภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจ หรืออ านาจของตัวบุคคล จะต้องค านึงถึงความเป็นธรรม และความยุติธรรม 
รวมทั้งมีความรัดกุมและรวดเร็ว 
2. หลักคุณธรรม (Ethics) 

หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงามการส่งเสริม ให้บุคลากรพัฒนาตนเอง ไปพร้อมกัน 
เพื่อให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ วินัย ประกอบอาชีพสุจริต เป็นนิสัยประจ าชาติ 
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3. หลักความโปร่งใส (Transparency) 
หลักความโปร่งใส หมายถึง ความโปร่งใส พอเทียบได้ว่ามีความหมาย ตรงข้ามหรือเกือบตรงข้าม กับการ

ทุจริต คอร์รัปชั่น โดยที่เรื่องทุจริต คอร์รัปชั่น ให้มีความหมายในเชิงลบ และความน่าสะพรึงกลัวแฝงอยู่ความ
โปร่งใสเป็นค าศัพท์ที่ให้แง่มุมในเชิงบวก และให้ความสนใจในเชิงสงบสุขประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้สะดวก
และเข้าใจง่ายและมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องอย่างชัดเจนในการนี้ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่
บุคลากรที่ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใสขออัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งในองค์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช ที่ได้ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง ได้แก่ ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจแม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมท า
ประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ที่มีความรู้มากแต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ 
 4. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 

หลักการมีส่วนร่วม หมายถึงการให้โอกาสให้บุคลากรหรือผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมทางการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เช่น เป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและหรือ คณะท างาน
โดยให้ข้อมูล ความคิดเห็น แนะน า ปรึกษาร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติ 
5. หลักความรับผิดชอบ (Accountability) 

หลักความรับผิดชอบ หมายถึงการตระหนักในสิทธิและหน้าที่ ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคมการ
ใส่ใจปัญหาการบริหารจัดการ การกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาและเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างรวมทั้งความ
กล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากกระท าของตนเอง 
6. หลักความคุ้มค่า (Value for Money) 

หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม 
โดยรณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัดใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่าและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 

การบริหารราชการแผนดินภายใต้หลักธรรมาภิบาลในอีกมุมหนึ่งของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ก าหนดตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546 ซึ่งออกตาม
กฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา 3/1 ของ ก.พ.ร. ถือเป็นกฎหมายปกครองที่ให้ทุกส่วนราชการรวมทั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องถือปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 

1. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ 
3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
4. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
6. ประชาชนได้รับความอ านวยสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            

ต้องด าเนินการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลเนื่องจากเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด และเป็น
หน่วยงานซึ่งท าหน้าที่แทนรัฐในการบริหารจัดการภารกิจต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน และการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็จะมีตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการด าเนินงาน และ           
มีการสร้างผลตอบแทนในรูปตัวเงินตามโครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีเป็น
ประจ าทุกปี 
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รูปภาพที่ 2 กรอบแนวคดิอิทธิพลของธรรมาภิบาล 
แหล่งที่มา : Duncan, Ronald and Stephen J. Pollard.Fostering good governance in the fight to 

reduce poverty, p.100.หมายเหตุ ST หมายถึง ระยะสัน้ MT หมายถึง ระยะปานกลาง LT หมายถึงระยะยาว 
 
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล : สู่การปฏิบัติ 
1. หลักนิติธรรมการบริหารงานภาครัฐต้องใช้หลักนิติธรรม หมายความว่า 

1.1 กฎหมายที่ใช้จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ และต้องมีสถานะบังคับใช้กับคนทุกคนอย่างเสมอภาค 
1.2 อ านาจของเจ้าหน้าที่รัฐต้องเป็นไปโดยสุจริต ไม่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มีข้อห้ามการมีส่วนได้เสีย) เพื่อควบคุมสังคมให้เป็นธรรมาภิบาล 
1.3 กฎหมาย มี 3 ระดับ 

นิติบัญญัติ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายทั่วไป 
บริหารบัญญัติ พระราชก าหนด กฎกระทรวง 
องค์กรบัญญัติ (อปท.)  ข้อบัญญัติเทศบัญญัติ 

2. หลักคุณธรรม 
จะเก่ียวข้องกับสิ่งที่เราเรียกว่า “ประมวลจริยธรรม” เพราะจริยธรรมเป็นการควบคุมความประพฤติของ

คนในวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่งโดยเฉพาะ ให้มีความเจริญมั่นคง เป็นที่เชื่อถือ หมอ พยาบาล ข้าราชการองค์กร
ปกครองในสาขาต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่เป็นวิชาชีพซึ่งต้องมีจรรยาบรรณของตนเอง จรรยาบรรณเป็นส่วนหนึ่ งของ
ประมวลจริยธรรมในภาคเอกชนการบริหารงานแบบบรรษัทธรรมาภิบาล ก็มีประมวลจริยธรรมเช่นเดียวกัน              
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(1) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่นให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (2) พัฒนาและสร้างโอกาสเพื่อลด
ความเหลื่อมล่ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน (3) กระจายอ านาจและจัดภารกิจ อ านาจหน้าที่และขอบเขต
ความรับผิดชอบที่ชัดเจน ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความ
พร้อมให้เป็นองค์กรบริหารท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น(4) มีกลไกป้องกัน
และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน (5) มีกลไกในการก ากับและ
ควบคุมให้การใช้อ านาจรัฐเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติและประชาชนอย่างแท้จริง  (6) คุ้มครองให้
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง สะดวก และรวดเร็ว  (7) 
ส่งเสริมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจริยธรรมการจัดท าบริการสาธารณะใดที่องค์กรบริหาร
ท้องถิ่น ชุมชน หรือบุคคล สามารถดาเนินการได้โดยมีมาตรฐาน คุณภาพ และประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่ารัฐ รัฐพึง
กระจายภารกิจดังกล่าวให้องค์กรบริหารท้องถิ่นชุมชนหรือเอกชนดังกล่าว ด า เนินการภายใต้การก ากับดูแลที่
เหมาะสมจากรัฐดังนั้น ประมวลจริยธรรม จึงมีความมุ่งหมายหนึ่งที่จะให้ปลอดจากการกระท าผิดตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ปลอดจากการกระท าผิดวินัย ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ และให้ด ารงอยู่ในความถูกต้องความดีงาม 
3. หลักความโปร่งใส 

การเปิดเผยข้อมูล การปฏิบัติให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ขอเรียนว่า “องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ต้องให้ความใส่ใจ” กับ (1) กฎหมายสมยอมราคา(กฎหมายฮั้ว) (2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความ
ใส่ใจต่อระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยงบประมาณ และการคลังการที่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่จัดข้อมูลเร่ืองการจัดซื้อจัดจ้างไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูถือว่ามีความผดิต้องรับโทษทางปกครองในระดับ 
2 และถ้าการปกปิดข้อมูลมีผลท าให้การพิจารณาราคากลางเบี่ยงเบนหรือไม่เกิดความยุติธรรม เกิดความไม่สุจริต 
จะมีโทษทางอาญาตามกฎหมายสมยอมราคาด้วย และโทษทางอาญาตามกฎหมายสมยอมราคาจะมีโทษจ า คุก
ตั้งแต่ 5 ปีถึง 20 ปีและมีการปรับไม่เกิน 4 แสนบาท นับว่าเป็นโทษที่สูงมาก 
4. หลักการมีส่วนร่วม 

ต้องมีการรับฟังความคิดเห็น แผนงานโครงการใดจะกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคน กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ก็ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อนที่จะตัดสินใจด าเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนเวลาเราใช้
อ านาจตามกฎหมายที่จะอนุมัติอนุญาต หรือเห็นชอบสิ่งใด ๆ ที่อาจไปกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของงานก่อให้เกิดนิติ
สัมพันธ์ต่อคน ต้องเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมส าหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ มิฉะนั้นเราจะถูกอุทธรณ์เมื่อถูก
อุทธรณ์เขาไม่พอใจก็จะฟ้องร้องต่อไปยังศาลปกครอง และเมื่อศาลปกครองมีค าสั่งเพิกถอนค าสั่งทางปกครองบางที
มันไม่ยุติแค่นั้น ผู้มีส่วนได้เสียอาจฟ้องร้องต่อไปยังศาลยุติธรรม เพื่อด าเนินคดีอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 157 ซึ่งเป็นเร่ืองที่ไม่เป็นผลดีหากได้มีการสร้างการมีส่วนร่วมรับฟังความเห็นน ามาไตร่ตรอง ปัญหาเหล่านี้ก็
จะไม่เกิดขึ้น 
5. หลักความรับผิดชอบ 

หลักความรับผิดชอบคือการก าหนดบทบาทหน้าที่ข้อตกลงในผลงานอย่างชัดเจน มีระบบการติดตาม
ประเมินผลที่เป็นกลางอย่างมีอิสระ มีแผนการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ กล้ารับผลของการกระท า เคารพ
ความเห็นที่แตกต่างกัน ที่ส าคัญคือการให้บริการสังคมหลักความรับผิดชอบ ในหน่วยงานที่ เป็นธรรมาภิบาล         
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จะมุ่งเน้นการให้บริการสังคมที่ เรียกว่า CSR (Corporate Social Responsibility) เช่น 
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)ท าโครงการปลูกป่า AIS ท าโครงการด้านสังคม จะเห็นจากสื่อโฆษณา หรือการลดโลก
ร้อนของหน่วยงานต่าง ๆธนาคารออมสินไปปลูกหญ้าทะเล จึงมีกิจกรรมทั้ งสร้างสิ่งแวดล้อมสวยงาม ธนาคาร
กรุงเทพเน้นเร่ืองศิลปวัฒนธรรมกล่อมเกลาสังคมซึ่งมีทั้งด้านเยาวชนอนุรักษ์มรดกไทย หรือกีฬาเป็นต้น เป็นต้น 
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6. หลักความคุ้มค่า 
หากพิจารณาจากทฤษฎีระบบ ลูกศรจะวิ่งจาก Input (ปัจจัยน าเข้า) ไปสู่ Process (กระบวนการ)และ

ลูกศรจะชี้ไปที่ตัว Output (ผลผลิต) ซึ่งการบริหารองค์กรจะมุ่งแค่ Output ไม่พอ ต้องไปสู่ Outcome 
(ผลสัมฤทธิ์) ซึ่งก็คือ “ความคุ้มค่า” ในภาคราชการ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ความคุ้มค่า
สมควรอย่างยิ่งที่จะสอดรับกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความคุ้มค่าถือว่าเป็นสิ่งส าคัญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องวิเคราะห์ความคุ้มค่าในแผนงาน โครงการต่าง ๆ และจะต้องรายงานให้ประชาชนได้รับทราบว่าได้จ่าย
งบประมาณไปอย่างไร ยังเกิดความคุ้มค่า ความพึงพอใจหรือไม่ จะเห็นว่าปัจจุบันภาครัฐพยายามปรับระบบภายใต้
การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และมีการประเมินการท างานโดยก าหนดตัวชี้วัด (KPI) ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินการ หลักคิดนี้ก็คือ เมื่อโลกเปลี่ยนความคิดต้องเปลี่ยน วิธีการท างานก็ต้อง
ปรับเปลี่ยนเพราะมิอาจอยู่โดยล าพังในสังคมโลกยุคนี้หลักความคุ้มค่า จะเกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนของการเตรียมจัดท า
แผนงาน/โครงการ การศึกษาแผนงาน/โครงการที่จัดท าว่าเกิดจากปัญหา ความต้องการของประชาชนหรือชุมชน
หรือไม่ เพราะบางครั้งโครงการที่ท าไม่ได้ตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชน หรือบางครั้ง ความ
ต้องการไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นความอยาก (Want) หลังจากนั้นก็จะมีการวิเคราะห์ในเรื่องต่าง ๆ การวิเคราะห์ในเรื่อง
ของราคา และอื่น ๆ นั่นคือความคุ้มค่าที่เป็นกระบวนการ และจะรวมไปถึงการติดตามตรวจสอบว่าโครงการเป็นไป
ตามรายละเอียดของงานหรือไม่และเมื่อโครงการเสร็จก็ต้องตามไปดูว่าเกิดผลสัมฤทธิ์หรือไม่ เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน ชุมชนหรือไม่ 

นอกจากนี้แล้ว Robert D. Behnได้ระบุถึงเป้ามาย 3 ประการของการบริหารองค์การภาครัฐที่จะต้องมี 
“Public Accountability” เพื่อเป้าหมายในเรื่องเกี่ยวกับการเงิน (finances) เรื่องของความยุติธรรม (fairness) 
และเรื่องของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการท างาน (outcomes) เป็นการแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการยึด
หลักการของ“Public Accountability”และในการด าเนินการขององค์การภาครัฐตามหลักการนี้ จะต้องมีแนวคิดที่
ใช้การบริหารองค์การภาครัฐโดยค านึงถึงระบบบริหารภาครัฐที่ใช้ในการปฏิบัติงานการก า หนดกรอบแนวคิดของ  
“Public Accountability”จะช่วยให้เห็นภาพรวมของการด าเนินการ ซึ่งมีแนวคิดของนักวิชาการเช่น Barbara S. 
Romzek และ Melvin J. Dubnick ได้เสนอกรอบแนวคิดของ “Public Accountability” โดยจ าแนกให้เห็นใน4 
ลักษณะกล่าวคือ 

 ความรับผิดตามระบบบริหารงานภาครัฐ(bureaucratic or hierarchical accountability)เป็นการ
ท างานของเจ้าหน้าที่ตามระบบบริหารภาครัฐ ซึ่งขึ้นอยู่กับสายการบังคับบัญชาโดยมีระเบียบแบบแผนในการท างาน 
มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานดังนั้นในการท างานเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ตามโครงสร้างของการบังคับบัญชาที่มีอยู่ 

 ความรับผิดตามกฎหมาย(legal accountability) เป็นการยึดรูปแบบที่เป็นทางการตามที่มีการก าหนด
ไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์การภาครัฐ โดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้อย่างเป็น
ทางการ 

 ความรับผิดทางการเมือง(political accountability)เป็นความคาดหวังของประชาชนซึ่งผู้บริหาร
ภาครัฐจะต้องตอบสนองความต้องการของประชาชนเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองที่ได้รับเลือกตั้ง
จากประชาชนกับเจ้าหน้าที่ขององค์การภาครัฐตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยในการตรวจสอบการ
ท างานขององค์การภาครัฐ 

 ความรับผิดทางวิชาชีพ (professional accountability) เป็นเร่ืองของความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ขององค์การภาครัฐที่จะต้องใช้ดุลยพินิจและความสามารถอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
มาตรฐานของการท างานในเร่ืองนั้นๆ 
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ความส าเร็จในการสร้างระบบธรรมาภิบาล 
ในการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อให้เกิดผลส าเร็จ

หน่วยงานต้องด าเนินการ ดังนี้ 
1. ต้องร่วมมือกันบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้น หมายถึง ทุกภาคในสังคม ได้แก่ ภาครัฐ 

ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ต้องร่วมมือกันบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้นๆ ไป 
2. ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง หมายถึง การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีต้องด าเนินการอย่าง

ต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยส าคัญ คือ ผู้น าและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ต้องเข้าใจมีจิตส านึก เห็นความจ าเป็นและความส าคัญ
ของการด าเนินการในเรื่องนี้ 

3. หลักการและวิธีการใช้อ านาจ หมายถึง กระบวนการสร้าง การบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดีใน
สังคมใดๆ ขึ้นอยู่กับวิธีการใช้อ านาจ ซึ่งแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ผู้ใช้อ านาจและผู้ถูกใช้อ านาจหากทั้งสองผ่ายพอใจ
ในวิธีการบริหารกินการบ้านเมืองและสังคม ย่อมหมายความว่า สังคมนั้นมีการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

4. ด าเนินการให้เป็นไปตามองค์ประกอบ องค์ประกอบการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคม
ที่ดีมี คือ ความเชื่อของผู้มีอ านาจว่าอ านาจสามารถแบ่งปันได้กลไกการแบ่งปันอ านาจกลไกการคานอ านาจและ
ระบบการตรวจสอบการใช้อ านาจและการคานอ านาจ 
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีลักษณะเช่นเดียวกับการบริหารงานในองค์การต่างๆ
โดยทั่วไปคือเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยขั้นตอนหรือกิจกรรมต่างๆหลายกิจกรรมแต่ละกิจกรรมมีความสัมพันธ์
กันหรือส่งผลต่อเนื่องซึ่งกันและกันกระบวนการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยกิจกรรม
หลัก 4 ประการได้แก่ (รสคนธ์รัตนเสริมพงศ์, อ้างแล้ว, หน้า 74-75) 
 1. การก าหนดนโยบายและแผนการบริหารท้องถิ่นเป็นหัวใจส าคัญในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเนื่องจากนโยบายและแผนเป็นเครื่องบ่งชี้ทิศทางในการบริหารท้องถิ่นเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นจุดหมาย
ปลายทางในการด าเนินกิจการท้องถิ่นซึ่งในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
นโยบายหรือแนวทางที่ชัดเจนและมีแผนการด าเนินงานที่สามารถน ามาใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมีประสิทธิผลและอ านวยประโยชน์สูงสุดต่อประชาคมท้องถิ่น 
 2. การจัดองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์หน่วยงานและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นกลไกส าคัญในการด าเนินกิจกรรมของท้องถิ่นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายและแผนการบริหารท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ออกแบบและจัดองค์การให้เหมาะสมและเอ้ืออ านวยต่อการด าเนินงานและที่ส าคัญยิ่งประการหนึ่งคือการเลือกสรร
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาเป็นผู้ปฏิบัติงานของท้องถิ่นอย่างเหมาะสมตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
เป็นก าลังส าคัญในการด าเนินภารกิจท้องถิ่น 
 3. การบริหารการคลังท้องถิ่นฐานะทางการเงนิการคลังของท้องถิ่นเป็นปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งในการด าเนิน
กิจการของท้องถิ่นการจัดบริการสาธารณะอันเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องใช้งบประมาณใน
การด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องบริหารจัดการด้านการคลังอย่างมีประสิทธิภาพจัดหารายได้ให้เพียง
พอที่จะน ามาใช้ในการด าเนินภารกิจของท้องถิ่นรายได้ส่วนใหญ่ของท้องถิ่นมาจากเงินภาษีของประชาชนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจึงควรใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบคอบตามล าดับความส าคัญเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาคมท้องถิ่น 
 4. การควบคุมตรวจสอบการด าเนินกิจการท้องถิ่นเพื่อให้การด าเนินกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นบรรลุผลส าเร็จตามนโยบายและแผนการบริหารท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดระบบการ
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของท้องถิ่นติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่ เหมาะสมเพื่อ
เปรียบเทียบกับมาตรฐานและเป้าหมายที่ก าหนดหากพบว่ามีปัญหาจะได้แก้ไขปรับปรุงได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้
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นอกจากการจัดระบบการควบคุมตรวจสอบภายในองค์กรปกครองท้องถ่ินแล้วจะต้องมีระบบการควบคุมตรวจสอบ
ภายนอกองค์กรเช่นการตรวจสอบบัญชีและควรเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุม
ตรวจสอบการด าเนินงานของท้องถ่ินด้วย 
 ดังนั้นสามารถสรุปได้วา่การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะครอบคลุมถึงการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆตามนโยบายแห่งรัฐเพื่อให้ภารกิจอ านาจหน้าที่ที่และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส า เร็จ
ลุล่วงตามเป้าหมายที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งภารกิจที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือการจัดท าและส่งมอบบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ
ต่อไปแนวคิดเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นไทยน ามาใช้อ้างอิงข้อมูลงานวิจัยศึกษาทฤษฎีนี้แล้วท าให้ผู้วิจัยทราบถึง
ระบบการบริหารราชการแผ่นดินที่มีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นเป็นการปกครองที่รัฐบาลกลางได้ให้อ านาจหรือ
กระจายอ านาจไปให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ด าเนินการจัดการปกครองและด าเนินกิจกรรมสาธารณะบางอย่างโดย
การจัดตั้งองค์กรหรือหน่วยการปกครองท้องถิ่นของตนขึ้นมาเพื่อท าหน้าที่ในการบริหารท้องถิ่นโดยที่หน่วยการ
ปกครองท้องถ่ินจะมีฐานะทางกฎหมายและมีอ านาจอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสม 
 
สรุป 

ประโยชน์ของธรรมาภิบาลต่อภาครัฐเป็นหลักพื้นฐานในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารจัดการ
เพราะจะช่วยให้สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังท าให้พนักงานทุกคนมีความสุขในการท างาน 
และยังช่วยสร้างขวัญและก าลังใจที่ดี พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตามที่ตนได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถ         
ซึ่งจะส่งผลดีโดยรวมกับการด าเนินงานให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้อีกในอนาคต การยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
ปฎิบัติงานหรือกระบวนการต่างๆ ที่กล่าวมานี้จึงเป็น กลไกที่ท าให้ข้าราชการในหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีความอยู่ดีกินดี เพราะทุกคนสามารถร่วมฟังและร่วมตัดสินใจ
ในโครงการต่างๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคิดขึ้นมาและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายได้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างเท่าเทียมกันและสามารถตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้         
ซึ่งเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นได้อีกทางหนึ่งค านึงถึงการให้บริการประชาชนเป็นศูนย์กลางในการ
ได้รับการบริการจากรัฐเป็นหลักส าคัญ การก าหนดภารกิจแต่ละเรื่องต้องมีดัชนีชี้วัดและแสดงผลลัพธ์ให้เห็นโดย
ชัดเจน ประชาชนได้รับประโยชน์จากภารกิจนั้นตรงต่อความต้องการของประชาชน หรือเกิดผลต่อการพัฒนาชีวิต 
ความเป็นอยู่ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนโดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม และ
แต่ละรายควบคู่กัน การด าเนินการให้มีความโปร่งใส จะเกิดขึ้นได้เมื่อส่วนราชการได้สร้างหลักเกณฑ์การปฏิบัติใน
แต่ละเรื่องขึ้นไว้อย่างชัดเจน และตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน และเปิดเผยข้อมูลทุกขั้นตอนในการปฏิบัติภารกิจให้
ประชาชนได้รับทราบ การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ภารกิจหรือโครงการที่ส่วนราชการจะด าเนินการ ซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่โดยปกติของประชาชนใน
ชุมชนนั้น การท าความเข้าใจถึงผลกระทบและแนวทางแก้ปัญหาที่ส่วนราชการจะด าเนินการ และการปรึกษาหารือ
ร่วมกันระหว่างภาครัฐและของประชาชน โดยให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและรัฐ ต้องรับฟังและแก้ไขปัญหาจน
ประชาชนเกิดความพอใจ และมีส่วนร่วมในการผลักดันภารกิจนั้นเกิดผลส าเร็จ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

บทความวิชาการฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์งานวิจัยของนักวิชาการ คณะอาจารย์ แหล่งที่มา
ของข้อมูลหน่วยงานราชการต่างๆทั้งภาครัฐ และเอกชน ขอขอบคุณทุกท่านที่ไห้การสนับสนุนและอีกมากมาย         
ที่มิอาจกล่าวถึงได้หมด 
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นโยบายภาครัฐเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยของแรงงานไทยในอนาคต 
 
GOVERNMENT POLICY TO SUPPORT THE AGING SOCIETY OF THAI 

WORKERS IN THE FUTURE. 

   
ผู้วิจัย   ดร.อุไรวรรณ  เตียนศรี  

ดร.อภิชาติ  ศิริบุญญกาล 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 

บทคัดย่อ 
 บทความวิชาการเรื่อง นโยบายภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงวัยของแรงงานไทยในอนาคตเป็นการน าเสนอ
แนวคิดเก่ียวกับแนวคิดการก าหนดนโยบายสาธารณะ (Public Decision-Making) แนวคิดเกี่ยวกับการน านโยบาย
ไปปฏิบัติ (Policy Implementations) และแนวคิดเก่ียวกับการบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service : 
NPS) เพือ่ศึกษาการปฏิบัติการเชิงรุกของกระทรวงแรงงานในการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ ให้สอดรับกับนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 การท างานที่มีเป้าหมายสู่อนาคตโดยอาศัยข้อมูลข่าวสารหรือประสบการณ์ที่ได้รับมาจากอดีตและ
ที่ก าลังประสบปัญหาอยู่ในปัจจุบันโดยกรอบการคิดจะเน้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการให้ความส าคัญกับการ
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยและเริ่มมีนโยบายต่างๆ ในการรับมือ เช่น การลดภาษีนิติบุคคลให้กับสถาน
ประกอบการที่มีการจ้างงานผู้สงูอายุ การให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยกับผู้สูงอายุ และการให้เบี้ยยังชีพกับผู้สูงอายุ และการ
น าเสนอแนวทางเพื่อการรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทย 
 
ค าส าคัญ : นโยบายภาครัฐ สังคมสูงวัย แรงงานไทย 
 
ABSTRACT 
 Academic articles The government policy to support the aging society of Thai 

workers in the future is to present the concept of public policy-making, policy 

implementation, and the concept of public service. (New Public Service: NPS) to study the 

proactive actions of the Ministry of Labor to drive government policies. 4.0 Future-oriented 

work based on information or experience derived from the past and currently experiencing 

problems. The thinking framework focuses on the events that take place in the focus on the 

future. Changes to the older society and the introduction of policies to deal with, such as the 

reduction of corporate tax on establishments with high employment. Yoon Mortgage 

lending to the elderly And the provision of subsistence to the elderly. And presenting ways 

to support the advancement of the elderly in Thailand. 

 

Keyword : Government policy Aging society Thai workers 
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บทน า 
 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัย ซึ่งเป็นประเด็นที่หลายประเทศทั่วโลกให้
ความส าคัญและถือว่ามีความท้าทายในหลายด้าน ทั้งในการลดลงของจ านวนแรงงานที่อาจส่งผลต่อการขยายตัว
ของเศรษฐกิจ ซึ่งในการออกแบบระบบบ าเหน็จบ านาญ การสร้างความมั่นคงทางการเงินหลังวัยเกษียณ และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ทั้งนี้มีความจ าเป็นที่จะต้องมีมาตรการและการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับต่อ
การเปลี่ยนแปลง และให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งที่ผ่านมาการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมสูงวัยและหลายประเทศ
เกิดขึ้นรวดเร็ว โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วจะเข้าสู่สังคมสูงวัยก่อนประเทศที่ก าลังพัฒนา และประเทศที่ก าลัง
พัฒนาอยู่ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านจากสังคมสูงวัย (Aging society) ซึ่งกว้าไปสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ 
(Aged society) และน้อยกว่าแถบประเทศเอเชีย ซึ่งบริบทสังคมสูงวัยของประเทศไทยในปัจจุบันก าลังเปลี่ยนผ่าน
จากสังคมสูงวัยเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ โดยประเทศไทยมีสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นและขณะที่
ประชากรวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อมีการเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งระดับ
รายได้ต่อหัวและระดับการศึกษาของประเทศไทยยังต่ ากว่าประเทศอื่นๆ ที่ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยเช่นกันและผลจาก
การเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทยจึงอาจเกิดข้ึนรวดเร็วและรุนแรงกว่าในหลายประเทศ 

ดังนั้น รัฐบาลจึงให้ความส าคัญกับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยและเริ่มมีนโยบายต่างๆ ในการรับมือ 
เช่น การลดภาษีนิติบุคคลให้กับสถานประกอบการที่มีการจ้างงานผู้ สูงอายุ การให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยกับผู้สูงอายุ 
และการให้เบี้ยยังชีพกับผู้สูงอายุ เป็นต้น ซึ่งนอกจากนี้ยังได้ให้ความส าคัญในประเด็นความท้าทายของภาวะสังคม
สูงวัยในประเทศไทยโดยปัจจุบันในร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560-2579) ถึงอย่างไรการตอบโจทย์ในเรื่องนี้ยังไม่
สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งหมดซึ่งแนวทางในการด าเนินนโยบายและบริบทของตลาดแรงงานไทย และการน าเสนอ
แนวทางเพื่อการรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทยจากมิติด้านตลาดแรงงานที่คาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจากจ านวนแรงงานที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องและส่งผลต่อการด าเนินนโยบายในด้านต่างๆ 
เช่น การเติบโตทางเศรษฐกิจ และการเพิ่มประสิทธิภาพของนโยบายในด้านการเงินและการคลัง เป็นต้น 

จากสังคมที่มีผู้สูงอายุเป็นจ านวนมากส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการขาดแรงงานใน
ปัจจัยการผลิตที่ก าลังลดลง ซึ่งคนในวัยท างานต้องแบกรับภาระการเลี้ยงดูผู้สูงอายุที่ก าลังเพิ่มมากขึ้น และในขณะ
ที่ค่าใช้จ่ายภายในบ้านซึ่งร่วมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพและการรักษาพยาบาลที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
ภาวะการออมและการลงทุนลดลงเนื่องจากผู้สูงอายุไม่มีรายได้และใช้จ่ายจากเงินออมเพื่อการด ารงชีพ และ
สอดคล้องกับพภัสสรณ์ วรภัทร์ถิระกุล (2559) ได้กล่าวว่า ปัญหาแรงงาน : เมื่อประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างสมบูรณและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของไทยในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งคาดว่าในปี 2570 จะ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และปัญหาด้านแรงงาน การ
เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือสถานการณ์ และแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานเมื่อมีผู้สูงอายุมากกว่าจ านวนแรงงาน
แนวทางที่ภาครัฐควรมีมาตรการเพิ่มผลิตภาพในการผลิตทุนมนุษย์ (Human capital) รวมทั้งมาตรการเสริมต่างๆ
อาทิ มาตรการทางเศรษฐกิจ ด้วยการน านโยบายทางภาษี การเตรียมความพร้อมด้านทักษะความช านาญเฉพาะ
ด้านมาตรการด้านสังคมสร้างโครงข่ายสังคมผู้สูงอายุในรูปแบบชุมชนภิบาล (Community Governance) และ
ประเด็นการแก้ไขปัญหาแรงงาน โดยมีมาตรการลดความรุนแรงของสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุที่มีอัตราเร่งที่รวดเร็ว 
โดยเพิ่มอัตราการเจริญพันธุ์เพื่อสร้างบุคคลวัยท างานมาทดแทน ด้วยการก าหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสนับสนุนให้
ครอบครัวมีบุตรมากขึ้น  
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จากแนวทางและมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับสังคมสูงวัยของแรงงานไทยในอนาคตซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ความจ าเป็นในการก าหนดนโยบายด้านแรงงานและการพิจารณาปัจจัยด้านครอบครัวของผู้ที่มีงานท ามาประกอบ
และจากภาวะสังคมสูงวัยจึงส่งผลโดยตรงต่อตลาดแรงงาน ซึ่งจ านวนแรงงานที่มีอายุมากเพิ่มขึ้น และยังส่งผล
ทางอ้อมในการท างานของแรงงานวัยท างานเนื่องจากปัจจุบันการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ จะต้องอาศัยความ
ร่วมมือที่ดี (Coordination) ระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนดังนั้น การออกแบบนโยบายอย่างบูรณา
การจะต้องเชื่อมโยงในหลายด้านและจะต้องสอดคล้องกันทั้งระบบเพื่อรองรับการด าเนินนโยบายและให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งควรจะเป็นไปตามยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศไทย 20 ปี อย่างไร 
แนวคิดการก าหนดนโยบายสาธารณะ (Public Decision-Making)  

กระบวนการสาธารณะนั้นจะต้องมีนโยบายเสียก่อน ต้องมีการผ่านการวิเคราะห์หรือการศึกษาข้อมูลก่อน
จึงจะก าหนดนโยบายสาธารณะได้ ดังนั้นจากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นนี้ ผู้วิจัยใช้แนวทางและหลักการวิเคราะห์
กระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะของ Parsons, D. W. (1995) ซึ่งมี 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นระบุปัญหา 
เป็นขั้นตอนที่มีการแสดงออกถึงความต้องการต่างๆ ที่เรียกร้องการกระท าของรัฐบาล ขั้นจัดท าข้อเสนอนโยบาย 
เป็นขั้นตอนที่มีการจัดระเบียบวาระเพื่อให้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง  และจัดท าข้อเสนอแผนงานเกี่ยวกับ
แนวทางแก้ไขปัญหา ขั้นประกาศเป็นนโยบาย เป็นขั้นตอนที่มีการคัดเลือกข้อเสนอนโยบาย เสริมสร้างแรงสนับสนนุ
ทางการเมืองและการประกาศใช้นโยบาย ขั้นตอนการด าเนินตามนโยบาย เป็นขั้นตอนที่มีการคัดเลือกข้อเสนอ
นโยบาย เสริมสร้างแรงสนับสนุนทางการเมืองและการประกาศใช้นโยบาย และ ขั้นประเมินผล ในขั้นตอนนี้จะมี
การศึกษาแผนงานต่างๆ รายงานผลที่เกิดจากแผนงานเหล่านั้น ประเมินผลกระทบของโครงการที่มีต่อสังคมทั้งที่
เป็นกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มที่ไม่เป็นเป้าหมายด้วย รวมถึงเสนอแนะแนวทางการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงต่อไป 
ทั้งนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่นักวิชาการได้เสนอกระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะไว้ เพราะความคิดเห็น
ของแต่ละท่าน แม้จะแตกต่างกันในรายละเอียด แต่โดยภาพรวมแล้วต่างก็มีกระบวนการใกล้เคียงกัน และ
ครอบคลุมเก่ียวกับการน านโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผลนโยบายเช่นกัน  
 Kerr, S., & Newell, R. G. (2003) ได้อธิบายหลักการเพิ่มเติมว่า ความล้มเหลวในขั้นการน านโยบายไป
ปฏิบัตินั้น อาจเกิดจากการที่องค์กรนั้นน านโยบายไปปฏิบัติไม่ดีเท่าที่ควร เป็นเพราะองค์กรนั้นอาจมีศักยภาพต่ า 
ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และไม่มีเทคนิควิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม โดยเฉพาะกับบุคลากรที่น าไปปฏิบัติ ขาด
ความสามารถ ขาดทรัพยากรบุคคล ความล้มเหลวของนโยบายในประเด็นนี้ อาจกล่าวได้ว่าเป็นเพราะองค์กรที่น า
นโยบายไปปฏิบัติไม่สามารถท าให้บรรลุความส าเร็จได้ ซึ่งอาจเป็นเพราะเงื่อนไขอะไรนั้น ก็ยังมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
มากมาย แต่ถือว่าการล้มเหลวในขั้นการน านโยบายไปปฏิบัตินั้น เป็นส่วนของความล้มเหลวของนโยบายเองนั้น
เพราะ นโยบายไม่สามารถตอบสนองกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นได้จริง (policy does not fulfill the 
purpose) และความไม่ส าเร็จอันเนื่องมาจากการตัดสินใจเชิงปทัสถาน หมายความว่า เมื่อพิจารณาเป้าหมายของ
นโยบายแล้ว เป้าหมายมุ่งให้บรรลุอาจมีความขัดแย้งกับค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม หรือศีลธรรมอันดี นั่นก็คือ 
เป้าหมายของนโยบายเมื่อปฏิบัติจนบรรลุผลแล้ว อาจมีผลกระทบต่อศีลธรรม ส่งผลให้เกิดความทารุณหรือนโยบาย
อาจก าหนดคุณค่าของเป้าหมายไม่ชัดเจน (not clear value goals) ท าให้การบริหารบิดเบือน เพราะเป้าหมาย
และแนวปฏิบัติคลุมเครือ จะท าให้ข้าราชการที่น านโยบายไปปฏิบัติ สร้างระเบียบ กฎเกณฑ์และมาตรฐานของงาน
ที่สร้างขึ้น สืบเนื่องจากความคลุมเครือของเป้าหมายนี้ ซึ่งเห็นว่ามักเป็นกฎเกณฑ์ที่มุ่งยึดวิธีการ (Mean-oriented) 
มากกว่ายึดเป้าหมาย (Goals - oriented) ในการก าหนดความส าเร็จ เพราะข้าราชการไม่แน่ใจว่าการน านโยบาย
ไปปฏิบัติมุ่งให้เกิดผลอะไรหรือมุ่งให้เกิดผลดีอย่างไร กฎเกณฑ์และมาตรฐานของงานที่สร้างขึ้น จะช่วยให้
ข้าราชการแน่ใจว่าเขาได้ท าตามทางที่ถูกต้อง (Right Way) และถือเป็นทางออก ที่ดีของข้าราชการ 
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แนวคิดเกี่ยวกับการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementations)  
แนวคิดการน านโยบายไปปฏิบัติ คือ จ าเป็นจะต้องพิจารณาถึงลักษณะของนโยบายตามหลักการของ 

Bennett, C. J. (1991) เนื่องเพราะความส าเร็จหรือล้มเหลวของนโยบายนั้น บางส่วนขึ้นอยู่กับประเภทของ
นโยบาย นโยบายที่ประสบความส าเร็จมากที่สุดก็คือ นโยบายที่สามารถเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ    
น้อยที่สุด และมีความเห็นพ้องต้องกัน ในวัตถุประสงค์ระดับสูงในทางตรงกันข้าม ถ้านโยบายเรียกร้องให้มีการ
เปลี่ยนแปลงมาก และมีความเห็นพ้องต้องการในวัตถุประสงค์น้อย โอกาสที่นโยบายนั้นจะประสบความส าเร็จ
ในทางปฏิบัติจะน้อย อีกทั้งยังต้องวิเคราะห์ถึงปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมของนโยบาย ตามหลักการของ 
Dobrow, M. J., Goel, V., & Upshur, R. E. G. (2004) พร้อมกับการประเมินการน านโยบายไปปฏิบัติอีกด้วย 
ทั้งนี้เป็นเพราะว่าการพิจารณาถึงการบรรลุผลส าเร็จของนโยบายเป็นสิ่งส าคัญของการประเมินความส าเร็จหรือ
ความล้มเหลวของนโยบาย ซึ่งตามการหลักเกณฑ์ของ Nakamura, R. T., & Smallwood, F. (1980) นั้น สามารถ
จ าแนกได้ 5 หลักเกณฑ์ด้วยกัน ได้แก ่1) การบรรลุเป้าหมายของนโยบาย เป็นความพยายามในการประเมินการน า
นโยบายไปปฏิบัติ เพื่อวัดว่าผลที่เกิดขึ้นบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ เกณฑ์นี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่า
นโยบายนั้น ๆ จะต้องสามารถวัดได้ และเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 2) ประสิทธิภาพเป็นเกณฑ์ที่ประเมินจากคุณภาพ
ของการปฏิบัติงานที่มักจะมีความสัมพันธ์กับต้นทุน บ่อยครั้งที่มักจะกล่าวถึงการประเมินความพยายามในการน า
นโยบายไปปฏิบัติ และจะเน้นที่วิธีการบรรลุเป้าหมาย มากกว่าจะเน้นที่เป้าหมาย 3) ความพึงพอใจของ
บุคคลภายนอก เป็นเกณฑ์การประเมินประสิทธิผลการน านโยบายไปปฏิบัติ จากระดับของความพึงพอใจของกลุ่ม
ต่าง ๆ จากภายนอกองค์การ เพื่อชี้วัดว่านโยบายใดนโยบายหนึ่งมีระดับความส าเร็จเท่าใด 4) การสนองตอบต่อ
ความต้องการของลูกค้า เป็นเกณฑ์การประเมินว่านโยบายสนองตอบต่อความต้องการของผู้รับบริการอย่างไร โดย
ประเมินจากการรับรู้ของผู้รับผลกระทบจากนโยบาย และ 5) การด ารงอยู่ของระบบ เป็นเกณฑ์การประเมิน
ประสิทธิผลของการน านโยบายไปปฏิบัติทั้งในระดับมหภาค เช่น เสถียรภาพของระบบการเมืองของประเทศ และ
ระดับจุลภาค เช่น ความต่อเนื่องของการน านโยบายไปปฏิบัติในหน่วยงานปฏิบัติต่าง ๆ ดังนั้น จากหลักการ
ดังกล่าวข้างต้นนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน าหลักเกณฑ์ของการประเมินการน านโยบายไปปฏิบัติของ Nakamura, R. T., 
& Smallwood, F. (1980) ไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาต่อไป 
การบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service : NPS)  

ให้ความส าคัญกับ “ประชาธิปไตย” ว่าเป็นคุณค่าหลักที่ส าคัญ แนวทางนี้มีรากฐานจากทฤษฎีเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและแนวทางอื่น ๆ ในการแสวงหาความรู้ ซึ่งรวมถึงแนวทางแบบประจักษ์นิยม แนวทางการตีความ 
แนวทางเชิงวิพากษ์วิจารณ์ และแนวทางแบบ post modern มองข้าราชการว่าเป็นคนมีเหตุผลในเชิงยุทธศาสตร์ที่
ใช้เหตุผล ทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและองค์การ มองผลประโยชน์สาธารณะว่าเป็นผลจากการพูดคุยเกี่ยวกับ
คุณค่าที่มีร่วมกัน มองประชาชนว่าเป็นพลเมืองซึ่งมีทั้งสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ นักบริหารหรือข้าราชการมี
บทบาทรับใช้ประชาชน (Serving) เพราะประชาชนคือเจ้าของประเทศตัวจริง ข้าราชการต้องมีบทบาทในการเจรจา
ไกล่เกลี่ย และเป็นตัวกลางที่จะทาให้เกิดค่านิยมร่วมกันในหมู่พลเมือง ชุมชน และกลุ่มต่าง ๆ กลไกลที่จะท าให้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของนโยบายคือ การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
เพื่อให้บรรลุผลที่ตกลงร่วมกัน มองว่ากลไกลการตรวจสอบมีหลากหลาย ทั้งด้านกฎหมาย ค่านิยมของชุมชน 
บรรทัดฐานทางการเมือง มาตรฐานทางด้านวิชาชีพ และผลประโยชน์ของพลเมือง ข้าราชการควรมีดุลยพินิจแต่ต้องมี
การควบคุมและการตรวจสอบ โครงสร้างองค์การควรเป็นแบบร่วมมือกันโดยมีผู้น าร่วมทั้งจากภายในและภายนอก
องค์การ ส่วนปัจจัยจูงใจข้าราชการและนักบริหารคือ การได้รับใช้ประชาชนและการได้ท าประโยชน์ให้แก่สังคม 
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แนวคิดการด าเนินการบริหารภาครัฐตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0  
 ประเทศไทยในอดีตที่มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุคแรก เรียกว่าประเทศไทย 1.0 
เน้นการเกษตรเป็นหลัก เช่น การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ยุคสองเรียกว่าประเทศไทย 2.0 เน้นอุตสาหกรรมแต่
เป็นอุตสาหกรรมเบา เช่น การผลิตและขายรองเท้าเครื่องหนัง เป็นต้น และในปัจจุบัน (2559) จัดอยู่ในยุคที่สาม 
เรียกว่าประเทศไทย 3.0 เป็นอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก เช่น การผลิตและขาย ส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ 
ปูนซีเมนต์ เป็นต้น แต่ไทยในยุค 1.0 2.0 และ 3.0 รายได้ประเทศอยู่ในระดับปานกลางท าให้ต้องรีบพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างประเทศ จึงเป็นเหตุน าไปสู่ยุคที่ 4 เรียกว่าประเทศไทย 4.0 ให้เป็นเศรษฐกิจใหม่ มีรายได้สูงโดย
วางเป้าหมายให้เกิดภายใน 5 ถึง 6 ปีนี้ท าให้ต้องรีบพัฒนาเศรษฐกิจสร้างประเทศ จึงเป็นเหตุน าไปสู่ยุคที่ 4 เรียกว่า
ประเทศไทย 4.0 ให้เป็นเศรษฐกิจใหม่ มีรายได้สูงโดยวางเป้าหมายให้เกิดภายใน 5-6 ปีนี้จะสามารถขับเคลื่อน
ประเทศให้ไปได้ไกลกว่านั้นเยอะ โดยโมเดลนี้เป็นแนวคิดที่จะน าโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based 
Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม สังคมในยุค
โลกาภิวัฒน์เป็นสังคมที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วจนท าให้สังคม เกษตรกรรมกลายเป็นสังคมของเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรม มนุษย์จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องปฏิบัติงานร่วมกับเทคโนโลยีโดย เฉพาะ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มี
บทบาทต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของทุกคนซึ่งมีผลกระทบทางด้านบวกและด้านลบ ดังนั้นผู้ใช้จึงควรศึกษา
ผลกระทบที่เกิดจากการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และลดหรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไม่เหมาะสมให้มากที่สุด เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร และได้ผนวกเอาเทคโนโลยีหลักสอง
สาขาไว้ด้วยกัน คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสื่อสารคมนาคม และอาจรวมถึงระบบอัตโนมัติ
ระบบงานพิมพ์ และระบบโทรทัศน์ที่มีแนวโน้มจะผนวกเข้ากันด้วยวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมีความเป็นมาที่ยาวนานมากกว่าที่จะมาเป็นเทคโนโลยีที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันนี้ หากสังเกตจะเห็นว่าใน
ปัจจุบันการค้นคิดเทคโนโลยีเหล่านี้เปลี่ยนไปอย่างเร็วมากจนผู้ใช้แทบจะตามไม่ทัน ซึ่งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะมีส่วนช่วยท าให้มองภาพในอนาคตของเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ 
คือ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์และวิวัฒนาการสรุป ผู้คนที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันและต่อไปในอนาคตจ าเป็นที่จะต้อง
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมเทคโนโลยีสองด้านคือ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตผู้คนทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ
การศึกษา การท างาน การรักษาโรค และการบันเทิง เป็นต้น ซึ่งความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของผู้คนในประเทศใดๆ ก็ตามสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดความเจริญก้าวหน้าของประเทศ ส่วนการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในองค์กรต้องกระท าอย่างรอบคอบ เพราะต้องลงทุนสูงและไม่ใช่ทุก
องค์กรที่จะประสบความส าเร็จในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ ส าหรับในระดับประเทศภาครัฐ
ต้องท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างปลอดภัย 
เพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศต่างๆ ของเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม 
 
สรุป 
 จากสถานการณ์ในปัจจุบันภาครัฐจะต้องมีมาตรการเพื่อรองรับการขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากการกว้า
เข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทย จึงส่งผลโดยตรงต่อแรงงานในอนาคต และจากผู้สูงวัยได้ขอเกษียณออกจากกลุ่ม
แรงงานส่งผลให้จ านวนแรงงานลดลง และโดยอ้อมอาจเป็นปัจจัยที่ท าให้วัยแรงงานบางกลุ่มออกจากงาน ลดชั่วโมง
การท างาน หรือออกไปท างานนอกระบบก่อนวัยเกษียณ ซึ่งผลกระทบดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดได้หลายปัจจัยทั้งใน
หลายมิติ เช่น อายุ ทักษะ สุขภาพ และในมิติของครอบครัว เช่น การดูแลเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุของสมาชิกในวัย
ท างาน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวล้วนมีผลต่อการตัดสินใจของภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงวัยของแรงงานไทยในอนาคต 
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 นโยบายภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงวัยของแรงงานไทย จึงมีความจ าเป็นในการออกแบบนโยบายด้านแรงงาน
และจะต้องพิจารณาปัจจัยในด้านครอบครัวของผู้ที่ท างานมาประกอบด้วย ซึ่งภาวะสังคมสูงวัยนอกจากจะส่งผล
โดยตรงต่อตลาดแรงงาน ส่งผลต่อจ านวนแรงงานที่มีอายุมากข้ึน และส่งผลทางอ้อมต่อการท างานของแรงงานในวัย
ท างานปัจจุบันอีกด้วย ดังนั้น การออกแบบนโยบายด้านแรงงานควรมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ ซึ่งการขับเคลื่อน
นโยบายต่างๆ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือที่ดี (Coordination) ระหว่างหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งใน
การออกแบบนโยบายจะต้องบูรณาการและเชื่อมโยงในหลายด้านและจะต้องสอดคล้องกับระบบโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณสุข ระบบการศึกษาและการพัฒนาทักษะแรงงาน และระบบกองทุนบ า เหน็จบ านาญ เพื่อให้การด าเนิน
นโยบายเป็นไปตามเป้าหมายและเกิดประสิทธิผลสูงสุด และรองรับสังคมสูงวัยของแรงงานไทยในอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. สร้างความชัดเจนในการด าเนินการให้เป็นรูปธรรม ตั้งแต่การด าเนินมาตรการในการดูแลผู้สูงอายุใน
ปัจจุบัน การด าเนินมาตรการส าหรับผู้ที่จะเป็นผู้สงูอายุในอนาคต การผลักดันให้กลไกต่าง ๆ ในสังคมร่วมกันจัดการ
กับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ รวมถึงการก าหนดมาตรการเพื่อจัดเตรียมไว้ส าหรับการดูแลผู้สูงอายุในอนาคตเมื่อ
สถานการณ์ผู้สูงอายุของไทยเข้าสู่ “สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์” และ “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด”  
 2. ติดตามสถานการณ์ของปัจจัยที่เป็นสาเหตุของปัญหาสังคมผู้สูงอายุ และเร่งรัดการแก้ไข ทั้งในเรื่อง 
(1) การลดลงของภาวะการเกิดหรือภาวะเจริญพันธุ์ของประเทศ และ (2) การลดภาวะการตายในกลุ่มเด็กและวัย
แรงงาน โดยในส่วนของภาวะการเกิดหรือภาวะเจริญพันธุ์ควรเร่งรณรงค์ในเรื่ องดังกล่าวโดยให้ความส าคัญกับ
คุณภาพควบคู่ไปกับการเพิ่มภาวะการเกิดด้วย ตั้งแต่การเสริมสร้างค่านิยมเพื่อให้คนไทยมีการแต่งงานในเวลาอัน
ควรและมีบุตรในช่วงเวลาและปริมาณที่เหมาะสม 
 3. ส่งเสริมการออมในทุกช่วงวัยอย่างจริงจัง เนื่องจากดังที่ธนาคารโลกได้วิเคราะห์และประเมินผลไว้แล้ว
ว่า ประเทศไทยมีการออมในระดับที่ต่ ามาก ประกอบกับมาตรการการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่
ผู้สูงอายุนั้นไม่เพียงพอต่อการใช้ด ารงชีพของผู้สูงอายุอย่างไรก็ตาม การที่ผู้สูงอายุทั้งประเทศจะพึ่งพิงมาตรการที่รัฐ
จัดให้แต่เพียงอย่างเดียวคงจะไม่สามารถบรรเทาสถานการณ์ได้ถึงแม้ในเวลานี้รัฐบาลได้ปรับแนวคิดที่จะจ่ายเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุเฉพาะผู้มีรายได้น้อยก็ตาม  
 4. สร้างค่านิยมในหมู่ประชาชนคนไทยทั้งหลายให้เอาใจใส่ดูแลบิดามารดา ผู้มีพระคุณให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีสุขภาพกายใจดีอบอุ่น อยู่ใกล้ชิดครอบครัว มีความสุขกับลูกหลานในยามชรารัฐและสังคมควรยกย่องสรรเสริญ
ครอบครัวเหล่านี้ให้เป็นตัวอย่างที่ดีมีความกตัญญูจิตใจโอบอ้อมอารีเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนทั่วไปและเยาวชนใน
อนาคต เช่นเดียวกับที่บรรพบุรุษของไทยได้ยึดถือปฏิบัติต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนาน 
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บทคัดย่อ 
 การปฏิรูปการท างานของข้าราชการเปรียบเสมือนการผ่าตัดครั้งใหญ่ของระบบการบริหารราชการ        
ซึ่งเทียบได้กับการท าศัลยกรรมนางยักษ์ในวรรณกรรมไทย “พระอภัยมณี” ซึ่งต้องให้ความส าคัญทั้งด้านจิตวิทยา
บุคคล ภาวะผู้น า โครงสร้างองค์การ กระบวนการท างาน รวมถึงผลลัพธ์ที่กระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ 
ที่ส าคัญที่สุดคือ การผ่าตัด ผู้น าก่อนเงื่อนไขอื่นๆ จึงจะส าเร็จได้ดี คือ การมีองค์กรราชการที่เหมาะสมกับยุคใหม่ 
 
ค ำส ำคัญ : ข้ำรำชกำร, ภำวะผู้น ำ, องค์กรขนำดใหญ่, คุณภำพชีวิตงำน, กระบวนกำร, ประชำชน, สิ่งแวดล้อม 
 
Abstract  

 Comparative Civil service reform of Thailand as a hard work of surgery 

bureaucracy as thai literature, “Pra Apaimanee” which cornered with psychology 

leaderships, structure a process of work, including propel and environment. Mort important 

of this surgery is reform leadership for new era.  

 

Keywords : Civil Service Leadership Bureaucracy Quality of work life processes 

Environment, people  

 
บทน ำ 
 แนวความคิดในเรื่องการปฏิรูปการท างานของข้าราชการในระบบราชการไทยนั้นมิได้เริ่มมี เป็นครั้งแรก
หรือตื่นตัวกันในช่วงเวลานี้เท่านั้น แต่ได้เป็นที่กล่าวขวัญ วิพากษ์วิจารณ์กันมากเกินกว่าสามทศวรรษแล้ว และดู
เหมือนว่าความก้าวหน้าของการปฏิรูปหรือพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของข้าราชการไทยไม่เป็นไปในลักษณะที่
ควรจะเป็นคือองค์กรราชการเองก็ยังไม่อาจจะแก้ไขปัญหาของสังคมได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ ทันต่อความต้องการ 
และข้อส าคัญคือการด าเนินงานขององค์กรราชการไม่สามารถจะป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสาธารณชนได้ 
เช่น กรณีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าของจังหวัดหนึ่ง หรือกรณีการบริหารจัดการน้ าจนท าให้เกิดน้ าท่วมใหญ่ในปี 
พ.ศ.2554 ของจังหวัดในภาคกลาง (ยุคนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ทั้งนี้เพราะการแก้ไขปรับปรุงประสทิธิภาพ
การท างานของข้าราชการ ยังมีลักษณะที่ไม่เอาจริงเอาจัง ไม่สามารถจะหาข้อตกลงร่วมกันระหว่างนักการเมืองกับ
ข้าราชการระดับหัวแถวได้หรือการไม่ประสานระหว่างข้าราชการด้วยกันเอง จึงเป็นเหตุให้การที่จะท าศัลยกรรม
ให้กับนางผีเสื้อสมุทร (นิยามความหมายของระบบราชการ โดย รศ.ดร.ธวัช วิชัยศิษฐ์) หรือการแปลงโฉมให้กับนาง
ยักษ์ให้กลับกลายเป็นเงือกน้อย นิยามความหมายของระบบราชการที่มีขนาดพอเหมาะ โดย รศ.ดร.พิทยา บวรวัฒนา) 
ได้ส าเร็จดั่งใจที่หลายๆ ฝ่ายคาดหวังไว้นั้นจึงกระท าได้โดยยากยิ่ง 
 บทความนี้จึงใคร่ขอเสนอแนวความคิดที่ผู้เขียนหวังเพียงแต่จะให้เป็นกรอบหรือแนวทางที่ช่วยกัน
วิพากษ์วิจารณ์ต่อไป โดยอาจจะช่วยให้เป็นสื่อกลางที่จะระดมสมองในท่ามกลางนักวิชาการและนักปฏิบัติการจาก
นานาส านักคิด ในการที่จะชี้แนะแนวทางที่จะเสริมสร้างสมรรถนะให้กับบรรดาข้าราชการ หรือช่วยตอกย้ าให้
เล็งเห็นถึงความจ าเป็นที่จะต้องตระหนักถึงภัยในอนาคต หากบรรดาข้าราชการเองยังไม่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในการท างาน 
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 การที่จะท าศัลยกรรมนางผีเสื้อสมุทรได้นั้น จ าเป็นจะต้องท าความเข้าใจเป็นเบื้องต้นก่อนว่าเป้าหมาย
ดั้งเดิมของการเกิดนางผีเสื้อสมุทรได้เปลี่ยนแปลงไปมาก โดยมิใช่เพื่อการรักษาชีวิตพระอภัยมณีเท่านั้นแต่ได้
เพิ่มเติมเป้าหมายเข้ามาอีกมาก ทั้งนี้เพื่อตัวข้าราชการเอง และประชาชนผู้รับผลของพฤติกรรมนางผีเสื้อสมุทรด้วย 
ฉะนั้นในส่วนของบทความนี้จึงได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วนคือ 
 ส่วนแรกจะกล่าวถึง เป้าประสงค์ของระบบราชการไทย โดยใช้ค าว่าผลลัพธ์ของระบบราชการไทยทั้งโดย
ทางตรงและทางอ้อม และด้วยการกระท าหรือ การละเว้นที่จะกระท า ในส่วนที่สองเป็นการปูพื้นฐานด้านพฤติกรรม
การท างานของข้าราชการไทยด้วยการท าความเข้าใจกับตัวแปรเชิงจิตวิทยาของมนุษย์ซึ่งเป็นตัวก าหนด คุณภาพ
ของข้าราชการ ส าหรับส่วนที่สามจะละเว้นไม่กล่าวถึงคุณภาพของนายหรือผู้ก าหนดแนวทางพฤติกรรมของ
ข้าราชการยอมไม่ได้ เพราะความเป็นนายหรือภาวะผู้น าจะครอบง าทั้งด้านความคิด ความเชื่อและพฤติกรรมของผู้
ตาม คือตัวข้าราชการเอง และส่วนท้ายสุดจะเป็นการกล่าวลึกไปสู่กระบวนการขององค์การ ที่เป็นที่กล่าวขวัญมาก
ที่สุดว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของการสร้างปัญหาในหน่วยงาน นั่นคือกระบวนการคัดเลือกคนเข้าสู่หน่วยงาน อย่างไรก็ตาม
ในกระบวนการท างานในองค์การก็ยังมีหลายประเด็นที่น่าจะได้น ามากล่าวถึง โดยส่วนที่ส าคัญคือกระบวนการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ และลักษณะของงานเพราะลักษณะของงานและเงื่อนไขของงานเป็นสิ่งที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการต่างๆ ในการท างานโดยเป็นเหตุของความเฉื่อยชา การขาดความกระตือรือร้นของ
ผู้ปฏิบัติงาน และเหตุของเร่ืองอ่ืนๆ อีกมาก  
 แนวความคิดที่เสนอมาทั้งหมดนี้ได้แสดงไว้ ในแผนภาพที่ 1 ซึ่งแสดงถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการท างานของข้าราชการดังต่อไปนี้ 
 
แผนภำพที่ 1  
กรอบความคิดแสดงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของข้าราชการ 

      ภำคมนุษย ์            ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภำคองค์กำร 
 
 
 
 

 Individual 
- Want 

- Attitude 
- Ability 

- Satisfaction 

Selecting 
- Legal, Merit 

- Attitude  
- Intelligence, 

Leader 

Leader ship 
-Characteristic 
-Expert Power 
-Communication 
-Set System 
-Style, Team Building 

Process 
-Work Structure 
-Information 
-Coordinate 
-Personnel 
 

Work 
-Load 
-Character 
-Condition 

พฤติกรรมการ
ท างานของ
ข้าราชการ 

ข้าราชการ 
Individual  
Attitude Knowledge 
Satisfactions 
Health 
Safety, Security 
 

หน่วยงาน 
Productivity 
Economy 
Avoiding legal 
Problem 
Low, turn over Rate 
 
 

ประชาชน 
-Needs 
-Equity 
-Environment 
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พฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนของรำชกำร 
 ภายใต้ความเชื่อว่าพฤติกรรมการปฏิบัติงานของข้าราชการ เป็นผลรวมของส่วนผสมระหว่างปัจจัยในส่วน
ของมนุษย์ หรือปัจเจกชน (Individual) กับปัจจัยในส่วนขององค์กร (Organization) หรือในส่วนที่ไม่ใช่มนุษย์ใน
ส่วนขององค์กรนี้เอง บ้างก็ให้สมญานามว่าเป็นผีร้ายหรือเป็นผีดิบ คือ เกิดแล้วตายยาก หรือนักวิชาการไทยบาง
ท่านถึงกับกล่าวว่าเป็นผีเสื้อสมุทร ที่ว่าเป็นผีเสื้อสมุทรนั้น เพราะมีรูปร่างใหญ่โตน่าเกลียดน่ากลัวแถมยังชอบก้าว
ก่ายหรือข่มใจประชาชนอีกต่างหาก 
 การผสมผสานระหว่างปัจเจกชนและองค์การ ในแต่ละส่วนที่มาผสมกันนั้นต่างก็มีรายละเอียดหรือปัจจัย
ย่อยๆ ภายในอีกมากโดยเฉพาะเมื่อปัจเจกชนได้รับอิทธิพลจากองค์การตกแต่งเพิ่มเติมเสริมสวยแล้วก็จะมี
สถานภาพและมีลักษณะของการเป็นผู้น าปรากฏแก่สาธารณชนแต่ท้ายที่สุดแล้ว การท าปฏิกิริยาร่วมกันของ 2 
ปัจจัยใหญ่คือ ภาคมนุษย์และภาคองค์การแล้ว จะน าไปสู่ผลลัพธ์ (outcome) ของปฏิกริิยาร่วมดังกล่าวผลลัพธ์นั้น
ได้ถูกน ามานิยามว่าเป็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ การท างานร่วมกันระหว่างมนุษย์กับองค์การ 
 (ก) ผลลัพธ์ของระบบรำชกำรไทย ในบทความนี้พยายามที่จะไม่ใช้ค าว่าประสิทธภิาพและประสทิธิผล แต่
จะใช้ค าว่าผลลัพธ์หรือ Outcome ของระบบราชการไทยแทน ทั้งนี้เนื่องจากค าว่าประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อาจน าไปสู่ความไม่สามารถลงความเห็นพ้องต้องกันได้ว่าหมายความถึงอะไร 
 จุดหมายปลายทางของระบบราชการไทยแต่ดั้งเดิมมานั้น เป็นที่ยอมรับว่ามีเป้าหมายไปสู่การรับใช้
พระมหากษัตริย์ หรือในช่วงเวลาต่อๆมา ก็ขยับลงมารับใช้ชนชั้นปกครอง โดยเฉพาะในยุคหลังเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ.2575 เป็นต้นมา แต่ในยุคหลัง พ.ศ. 2510 เป็นต้นมานั้น กลับปรับเปลี่ยนไปสูก่ารรับใช้พ่อค้าพาณิชย์
และเป็นที่คาดหวังกันว่าจากนี้ไปจนถึงอนาคตจุดมุ่งหมายของระบบราชการจะลงไปสู่การรับใช้ประชาชนให้มากขึ้น 
จุดหมายที่กล่าวไปนั้นหากจ าแนกเป็นระดับหรือประเภทของผู้รับประโยชน์แลว้อาจแยกได้เป็น 3 กลุ่มคือ ผลลัพธ์ที่
บังเกิดขึ้นกับตัวราชการเองในฐานะที่เป็นปัจเจกชนผลลัพธ์ที่เกิดกับหน่วยงานในฐานะที่เป็นนายจ้าง และผลลัพธ์ที่
เกิดกับประชาชนภายนอกองค์กรในฐานะที่เป็นเจ้าของหน่วยงาน 
 ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์หรือที่คาดหวังให้เกิดขึ้นจากพฤติกรรมทางการท างานของข้าราชการ นับจากผลที่
แคบไปหากว้าง คือ  
 (1) ผลลัพธ์ที่เกิดกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน หรือตัวข้าราชการเองกล่าวคือเมื่อคนคือสิ่งที่ส าคัญที่สุดของ
องค์การแล้ว ผลของการท างานก็น่าจะเกิดกับตัวผู้ท างานเอง เพราะโดยหลักธรรมชาติแล้วคนเราจะมองที่ตัวเอง
ก่อนจะถึงสิ่งที่รอบข้างตนเอง ฉะนั้นการเสริมสมรรถนะของคนจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการท าศัลยกรรมหรือ
เปลี่ยนแปลงระบบราชการ สมรรถนะของคนมักจะเริ่มจากตัวแปรต่อไปนี้ 
  1.1 การให้ความรู้แก่คน (Knowledge) เป็นพื้นฐานของการสร้างความสามารถในการท างาน 
และปูพื้นทางทัศนคติ 
  1.2 การเปลี่ยนทัศนคติให้เอ้ือต่อการท างาน 
  1.3 การสร้างความพอใจ 
  1.4 การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ 
  1.5 การมีความมั่นคงในหน้าที่การงาน และการมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 ปัจจัยทั้ง 5 ที่กล่าวไปนั้นเป็นเพียงกรอบกว้างๆ ของสิ่งที่องค์การประสงค์ให้เกิดขึ้นตามปรัชญาการท างาน
ดั้งเดิม โดยในแนวความคิดปัจจุบันนี้ได้ขยายผลออกไปสู่ตัวแปรย่อยๆ อีกมากซึ่งจะอธิบายไว้ในปัจจัยที่เกี่ยวกับ
ความต้องการของปัจเจกชนที่มีความซับซ้อนมากกว่า 5 ปัจจัยข้างต้นซึ่งได้กล่าวขวัญกันในนามของ ค า ว่า 
“คุณภาพชีวิตการท างาน” (Quality of work life)  
 (2) ผลลัพธ์ที่เกิดกับหน่วยงานหรือองค์การ ซึ่งเป็นเป้าประสงค์โดยตรงและใหญ่กว่าเป้าประสงค์ข้ออื่นๆ 
เป้าประสงค์ที่กล่าวต่อไปนี้เป็นที่มาของการจัดตั้งองค์การโดยตรงซึ่งได้แก่ 
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  2.1 ผลผลิต (Productivity) หรือการให้บริการ (Service) ผลผลิตที่พึงประสงค์ขององค์การนั้น 
มักจะเน้นเชิงปริมาณมากกว่าคุณภาพ หากจะมีคุณภาพก็จะเป็นคุณภาพขั้นต่ าสุดที่ควรจะเป็นในแง่ของการบริการ
ก็จะเน้นจ านวนของผู้รับบริการให้มากเข้าไว้เป็นหลัก มากกว่าจะเน้นคุณภาพของการให้บริการ 
  2.2 การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด (Economy) ทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์และก าลังคน 
  2.3 การด าเนินการผลิตและให้บริการภายใต้กรอบของกฎระเบียบข้อบั งคับโดยพยายาม
หลกีเลี่ยงการเผชิญกับปัญหาในแง่กฎหมาย 
  2.4 การมีการว่าจ้างงานที่มีอัตราการลาออก การขาดงานของพนักงานโดยเฉพาะระดับมันสมอง
ให้น้อยที่สุด 
 (3) ผลลัพธ์ที่เกิดกับประชาชน เป้าประสงค์โดยตรงของประชาชนก็คือผลลัพธ์ของหน่วยงานราชการ ต้อง
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของเขาได้ ไม่ว่าจะเป็นความต้องการด้านสินค้าหรือการบริการหรือแม้แต่ความ
พึงพอใจในด้านต่างๆ เช่น ความรวดเร็วทันใจ การเสียค่าธรรมเนียมน้อย การไม่เลือกปฏิบัติ การปฏิบัติเสมอภาค
กัน ฉะนั้นจึงอาจกล่าวจ าแนกเป็น เป้าประสงค์ย่อยๆได้ดังนี้ 
  3.1 ผลผลิตและการให้บริการ ตรงตามความต้องการของประชาชนสม่ า เสมอและเพียงพอต่อ
ความต้องการ 
  3.2 การให้บริการและแจกจ่ายผลผลิตที่เป็นธรรม เสมอหน้ากันไม่เลือกปฏิบัติ 
  3.3 การให้บริการและผลผลิตตลอดจนการปฏิบัติการก า กับดูแลของรัฐต้องสามารถรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและบรรยากาศ 
 ผลลัพธ์ของระบบราชการไทยที่กล่าวมานั้น ย่อมจะเป็นเข็มทิศที่จะชี้น าให้พอทราบได้ว่า เมื่อเป้าหมาย
เป็นเช่นนี้แล้ว การจะก าหนดปัจจัยน าเข้า ตลอดจนกระบวนการเปลี่ยนแปลงและแปรรูปปัจจัยที่ควรน าเข้าสู่ระบบ
ราชการไปสู่การเป็นผลลัพธ์หรือปัจจัยน าออกตามที่ปรารถนานั้นควรจะจัดสรรอย่างไร จะก าหนดยุทธวิธีอย่างไรจึง
จะเปลี่ยนวัตถุที่มีโอกาสเลือกน้อยเหล่านั้นให้กลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่า เพื่อเป้าหมายดังกล่าว 
 (ข) คุณภำพของข้ำรำชกำร เป็นหัวใจหรือเป็นแก่นของพฤติกรรมการท างานของข้าราชการ เป็นทั้งเอื้อ
ต่อผลลัพธ์และเป็นทั้งขัดขวางไม่ให้เกิดผลลัพธ์ที่ประสงค์ ทั้งในด้านการกระท าหรืองดเว้นการกระท าคุณภาพของ
ข้าราชการจะประกอบด้วยปัจจัยย่อยอ่ืนๆ มากมาย ได้แก่ 
  (1) ความปรารถนาของมนุษย์ มีนักทฤษฎจี านวนมากกล่าวถึงความปรารถนาของมนุษย์ทั้งในเชิง
มิติเดียว เช่น Maslow หรือหลายมิติ เช่น Herzberg แต่ก็ไม่อาจจะสรุปได้ว่ามนษุย์มีความปรารถนาที่เป็นสากลคือ
เหมือนกันในทุกลักษณะภูมิศาสตร์และทุกกาลเวลา เพราะมนุษย์มีความปรารถนาที่แตกต่างกันมากทั้งในด้านของ
สิ่งที่ปรารถนา ระดับของความปรารถนาและความถดถอยของความปรารถนา ในส่วนนี้จะไม่กล่าวถึงความ
ปรารถนาในด้านอื่นๆ แต่จะเสนอคร่าวๆ ถึงความปรารถนาที่ดูเหมือนว่าข้าราชการไทยมีความปรารถนาสิ่งต่อไปนี้
จากหน่วยงานหรือจากนายซึ่งได้แก่ 
  1.1 การได้รับการยอมรับจากนาย 
  1.2 การได้เป็นส่วนหนึ่งของงาน 
  1.3 การได้ค่าจ้างค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ 
  1.4 การมีโอกาสที่จะก้าวหน้า 
  1.5 การได้รับความมั่นคงในอนาคต 
  1.6 การได้รับการสมหวังในสิ่งที่คาดไว้หรือสามารถคาดการณ์ได้ 
  1.7 ความสนุกในการท างาน คือมีเครื่องมือดีครบสะดวกเงื่อนไขงานดี 
  1.8 ความสบายทางกายภาพไม่มีแรงกดดันทางด้านอารมณ์ 
  1.9 ความต้องการรับผิดชอบ 
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 (2) ทัศนคติของข้าราชการ ทัศนคติเป็นส่วนของความชอบความพึงพอใจและอยู่บนพื้นฐานของความรู้
ความเข้าใจ หากขาดซึ่งความรู้ข้อมูลข่าวสารก็จะท าให้เกิดทัศนะในทางที่ไม่เอ้ือต่อผลลัพธ์ของงานได้ประการส าคัญ
คือ ทัศนคติของคนขึ้นกับระดับที่นายจะสนองต่อความต้องการของตน (Mcintosh) การสร้างทัศนคติไม่ใช่จะ
กระท าได้ง่ายๆในระยะเวลาอันสั้น เพราะการยึดมั่นในทัศนคติเก่าๆ ยังเกาะหรือตกผลึกแข็งอยู่ในส่วนลึกของ
พฤติกรรม 
 นักวิชาการหลานท่านกล่าวเสมอถึงการท าลายทัศนคติเก่าๆ ก่อนที่จะใส่ทัศนคติใหม่ เช่น การสร้าง
รูปแบบนิสัย (habit patterns) คือจ าเป็นต้องเตรียมการเสนอให้ละลาย หรือละทิ้งทัศนคติ เดิมแล้วจึงให้ความรู้ที่
จะปูพื้นทัศนคติใหม่ จากนั้นจึงให้มีการย้ าเตือนจากบุคคลอื่นจากปัจจัยในว่าการละทิ้งทัศนคติเก่านั้นดี ซึ่งกล่าวได้
ว่าเป็นการปลดปล่อยทัศนคติเก่าเพื่อการก าหนดรูปแบบนิสัยใหม่ (Folletl,1981) 
 ในเร่ืองทัศนคติของข้าราชการนี้ ผู้จัดการบริษัท IBM ท่านหนึ่งได้เคยกล่าวไว้ว่า การจะสร้างทัศนคติที่เอื้อ
ต่อการท างานให้กับพนักงานนั้น จ าเป็นจะต้องให้พนักงานได้รับรู้ถึงปัญหาของหน่วยงานให้รับรู้ถึงกระบวนการการ
ท างานทั้งกระบวนการของงาน โดยเฉพาะต้องแก้ทัศนคติในทางวัตถุนิยมให้น้อยลง ปัญหาเรื่องทัศนคตินี้มี
ความส าคัญต่อความส าเร็จของงานมากถึง 90%  
 (3) ความสามารถของข้าราชการ ในด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการนั้น ในปัจจุบันปรากฏว่า
ค่อนข้างจะด้อยกว่าเอกชนเพราะขาดปัจจัยที่กดดันให้ข้าราชการพัฒนาด้านนี้ให้มากขึ้น ประกอบกับการที่
หน่วยงานเปิดรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ช้ากว่าเอกชน และเทคโนโลยีสมัยใหม่มีราคาค่อนข้างสูง ซึ่งหน่วยงานราชการ
ขาดก าลังพอที่จะดูดซับไว้ได้ 
 จากการสัมภาษณ์ข้าราชการคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหงจ านวนหนึ่งพบว่าสาเหตุส าคัญที่
ข้าราชการไม่กระตือรือร้นที่จะพัฒนาทักษะความสามารถตลอดจนศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมก็เนื่องจากสาเหตุดังนี้ 
 - พัฒนาแล้วไม่ได้ใช้ความสามารถที่ไปฝึกฝนมา 
 - การพัฒนาความรู้ความสามารถให้เพิ่มมากขึ้น ไม่มีผลต่อการพิจารณาความชอบของผู้บังคับบัญชา 
 - การแบ่งฝ่ายหรือแบ่งงานกันท าไม่เก่ียวกับความรู้ความสามารถที่มีอยู่พิจารณาแต่กลุ่มเป็นหลัก 
 - ผู้ที่มีความรู้ความสามารถมากกว่าผู้อื่น มักจะถูกเอาเปรียบจากผู้ร่วมงานมากกว่าคนอื่นๆ ที่ไม่สามารถ
จะท าได้ 
 (4) ความพึงพอใจของข้าราชการ ความพึงพอใจของข้าราชการนี้เป็นปัจจัยที่ท าให้ระบบราชการ มี
ลักษณะของการเป็นสิ่งที่มีชีวิตชีวามากหรือเป็น Humanizing ทั้งนี้เนื่องจากความพึงพอใจค่อนข้างจะเป็น
นามธรรมมากว่ารูปธรรมมีความไม่เป็นสากล คือ ตัวแปรหนึ่งสร้างความพอใจให้กับข้าราชการในหน่วยงานหนึ่งแต่
กลับไม่มีปฏิกิริยาใดๆ กับจิตใจของข้าราชการในอีกหน่วยงานหนึ่ง เช่น ปัจจัยในเรื่องนโยบายการบริหารของ
องค์การ ตามทฤษฎีแล้ว อธิบายว่าเป็นเพียงสิ่งที่จะท าให้บุคคลเกิดความไม่พอใจในงานเท่านั้น (Dissatisfaction) 
แต่จะไม่มีผลท าให้คนเกิดความพอใจหรือจูงใจให้คนอยากท างานมากขึ้น (Motivator-factor) (Herzbery,1973) 
ในขณะที่ได้มีงานวิจัยในประเทศไทยสนับสนุนว่า ตัวแปรเรื่องนี้มีผลโดยตรงต่อการสร้างความพอใจหรือเป็นตัวแปร
ที่จูงใจให้คนอยากจะท างาน (สมิหรา จิตตลดากร, 2522) 
 กล่าวโดยสรุปจะพบว่าคุณภาพของข้าราชการนั้นจะมีตัวแปรที่เอื้อต่อการเสริมคุณภาพในการท างาน 
ได้แก่ ความต้องการของตนเอง ทัศนคติ สมรรถนะความรู้ความสามารถ และความพึงพอใจ และจะเห็นได้ว่าตัวแปร
ในด้านความต้องการ ทัศนคติและความพึงพอใจ จะผ่านตัวแปรด้านจิตวิทยาของมนุษย์ คือ เรื่องของการรั บรู้ 
(Perception) ซึ่งจะไม่ขอกล่าวในที่นี้ เพราะเป็นประเด็นที่ต้องท าความเข้าใจให้ลึกก่อนที่จะพัฒนาหรือเปลี่ยน
ความต้องการ ทัศนคติ และความพอใจของข้าราชการ 
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 (ค) คุณภาพของนาย นายในหน่วยงานหรืออาจใช้ค าทางวิชาการว่าภาวะผู้น าเป็นกุญแจของความส าเร็จ
ในองค์การในหน่วยงานหนึ่งๆ จะมีผู้น าอยู่ 2 ระดับ คือ หัวหน้าหน่วยงาน และหัวหน้างาน (หัวหน้าในระดับต่ าลง
มาจากหัวหน้าหน่วยงาน) หัวหน้าทั้ง 2 ระดับนี้ จะท าหน้าที่ทั้งก าหนดเป้าหมายของงาน ชี้น างานและที่ส าคัญคือ
จะเป็นผู้ที่มีบทบาทในกระบวนการ การพัฒนาบุคลากรในองค์การในบางครั้งจะมีบทบาทสูงในกระบวนการการ
บริหารงานบุคคลตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย บ้างก็กล่าวว่าเป็นผู้ชี้ต้นตายใบเป็นให้กับองค์การได้เลย
ทีเดียว เพราะเป็นทั้งผู้ที่จะให้การสนับสนนุการท างานของคนในองค์การ (Supportive behavior) และเป็นทั้งผู้บั่น
ทอนการท างานของคนในองค์การ ฉะนั้น คุณภาพของนายจึงเป็นเรื่องส าคัญที่เป็นตัวก าหนดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลขององค์การ สมรรถนะของนายในเรื่องดังต่อไปนี้จะเป็นกุญแจไขความส าเร็จของระบบราชการ ซึ่งได้แก ่
 (1) คุณลักษณะเฉพาะตัวของนาย ในสังคมไทยยังยอมรับอ านาจส่วนบุคคลค่อนข้างมาก ฉะนั้นสิ่งที่นาย
ควรจะพึงมีคือ 
  1.1 การมีอ านาจบารมี (Charismatic power) ความหมายก็คือการมีอ านาจจากบุคลิกลักษณะ
เป็นที่น่าเคารพ 
  1.2 การมีทัศนคติที่ดีต่อลูกน้อง 
  1.3 การมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล ยอมรับฟังบุคคลอื่นและยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
  1.4 การเป็นผู้ที่แสวงหาความรู้ใหม่ๆ 
  1.5 การเป็นผู้มีระเบียบวินัยในตัวเอง มีความมั่นคงในอารมณ์ 
  1.6 การเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน ค านึงถึง
ผลประโยชน์ของส่วนรวม (Public Mind)  
 (2) คุณลักษณะในด้านการท างาน ได้แก่ การมีคุณสมบัติที่เอ้ือต่อความส าเร็จของงาน เช่น  
  2.1 การมีอ านาจเนื่องจากการมีความรู้ ความช านาญ (Expert power)  
  2.2 การมีความสามารถในการเป็นนักการสื่อสารที่ดี นับตั้งแต่การเป็นผู้ฟังที่ดี เป็นผู้สื่อ
ความหมายได้ เป็นผู้ที่รอบรู้ในการเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารให้เหมาะสมและเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลข้าวสารที่
ปราศจากอคติ โดยรับฟังข้อมูลย้อนกลับอย่างไม่เข้าข้างตนเอง  
 ความสามารถในการสื่อสารของผู้น านี้ พร้อมๆ กับความสามารถของผู้น าในการจัดเตรียมการไหลของ
ข่าวสารให้เหมาะสมไม่มากหรือน้อยจนเกินไป (Overload-Under load) เปรียบเสมือนการมีระบบปราสาทที่
มั่นคงแข็งแรงของร่างกายมนุษย์เพราะนักวิชาการมักเปรียบคุณภาพของการสื่อสารในองค์การว่าเป็ นเสมือนกับ
ระบบปราสาทขององค์กร 
  2.3 การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง มีลักษณะเป็นนักปฏิรูปแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยเริ่มจาก
การจัดล าดับความส าคัญงานก่อนหลังและยุบโครงการที่ไม่จ าเป็น แม้ว่าจะเป็นโครงการที่แสดงถึงพลังอ านาจของ
หน่วยงานก็ตาม 
  2.4 การเป็นผู้กล้าหาญพอที่จะขจัดคนที่ขาดจริยธรรม ขาดความอุตสาหะในงาน ออกจาก
กระบวนการการท างานที่ต้องการผลงานเพื่อสร้างศรัทธาจากประชาชน โดยเฉพาะต้องพยายามเกลี่ยก าลังคนให้ไป
ยังงานที่ยังขาดและขยับคนที่อยู่ในส่วนเกินไปไว้ ณ จุดขาดให้ได้ แม้ว่าจะมีพลังต่อต้านก็ตาม 
 (3) ลักษณะของงานที่นายควรท า หรือไม่ควรท า คือการจัดเตรียมความสะดวกสบายในการท างานให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน เป็นงานหลักที่ส าคัญยิ่งประการหนึ่งของผู้เป็นหัวหน้างาน ความสะดวกสบายในการท างานนั้นขึ้นอยู่
กับหลายปัจจัย ได้แก่ 
  3.1 การจัดระบบการท างานให้ชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน ขยายความเป้าหมายการท างานให้ลูกน้อง
เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง จัดล าดับขั้นตอนการท างานไม่ให้เยิ่นเย้อ จัดก าลังคนให้เหมาะสมไม่ให้ยั้วเยี้ยยุ่งยาก  จัดวัสดุ
อุปกรณ์ให้เพียงพอและสามารถจะขอได้โดยไม่ยากเย็น 
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  3.2 เน้นการให้ขวัญและก าลังใจแก่ลูกน้องมากกว่าการตรวจสอบหรือจับผิด เน้นการบริหารงาน
ตามข้อมูลที่เป็นจริง 
  3.3 เน้นการให้ค าแนะน า สอนงาน แนะแนวทาง มากกว่าที่จะใช้ค าสั่งหรือการสั่งการไม่เน้นการ
เป็นนายแบบสั่งการจากโต๊ะ แต่เป็นการร่วมงานกัน 
  3.4 เน้นการมอบอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับผู้อยู่ระดับล่างๆลงมา มากกว่าที่จะให้แต่
หน้าที่แต่ไม่ให้อ านาจที่เหมาะสมกับหน้าที่ ที่ต้องปฏิบัติ 
  3.5 เน้นการสร้างทีมงาน มากกว่าที่จะสนับสนุนให้มีการท างานโดดเด่นแต่เพียงผู้เดียว 
ความส าเร็จของงานให้เป็นผลของทีมงานไม่ใช่ของผู้ใดผู้หนึ่ง  
  3.6 ใช้รูปแบการจัดการที่ไม่เน้นความเป็นสายการบังคับบัญชาที่เข้มงวดแต่สามารถกระโดดข้าม
ได้หากต้องการความรวดเร็วทันกาล 
 การปฏิบัติงานเช่น ปัจจุบันได้รับการขนานนามว่าเป็นการท างานแบบไม่นั่งกับโต๊ะ ไม่มี Job description 
แต่เป็นการท างานแบบที่เรียกว่า Management by Walking Around อย่างไรก็ตามสิ่งที่นายจะเข้าไปเกี่ยวข้อง
มากที่สุดและมีบทบาทมากกว่าคือในกระบวนการต่างๆ ของการบริการงานบุคคลและในกระบวนการของการ
ท างาน ซึ่งจะได้กล่าวต่อไปในส่วนสุดท้ายคือ  
 (ง) กระบวนการขององค์การ ในกระบวนการขององค์การนี้ จะรวมทั้งกระบวนการในด้านการบริหารงาน
บุคคล กระบวนการท างาน และกระบวนการที่สนับสนุนการท างานในองค์การซึ่งได้แก่ ระบบข่าวสารข้อมูลและ
คุณลักษณะของงาน 
 กระบวนการในองค์การนั้น นอกจากจะเป็นผลโดยตรงจากโครงสร้างขององค์การและปัจจัยภายนอก
องค์การที่จะเก่ียวข้องด้วยแล้ว ยังยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงได้โดยอาศัยภาวะผู้น าของหัวหน้าระดับสูงของหน่วยงานอีก
ด้วย ในกรอบความคิดนี้จะพิจารณาเฉพาะที่จะมีผลต่อพฤติกรรมการท างานของข้าราชการเฉพาะ 3 ส่วนคือ 
 (1) กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่องค์การเป็นด่านแรกของการได้รับทรัพยากรมนุษย์ที่จะมีคุณค่า ที่จะ
เอื้อหรือขัดขวางการมีประสิทธิผลขององค์การ ขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลนี้เป็นการประกันขั้นต้นว่า ทรัพยากร
มนุษย์ที่ได้มานั้นสามารถจะพัฒนาได้หรือไม่ แต่การคัดเลือกคนจ าเป็นจะต้องมีวิธีการที่เหมาะสม ได้แก่ 
  1.1 การคัดเลือกถูกต้องตามกฎระเบียบที่ควรจะเป็นไม่ใช้กฎเป็นเครื่องมือ 
  1.2 การคัดเลือกมุ่งไปสู่การได้คนที่มีทัศนคติในทางบวก มีเจตนาที่แน่วแน่ กล่าวว่ามีจิตมุ่งมั่นใน
การพัฒนามีความฉลาดเป็นพื้นฐาน และมีภาวะผู้น า 
  1.3 การใช้ระบบคุณธรรม โดยหลีกเลี่ยงอิทธิพลทางการเมือง 
  1.4 การคัดเลือกเปิดกว้างเป็นการทั่วไป โดยเฉพาะควรมีการคัดเลือกที่รับจากคนภายนอกด้วย 
เพื่อให้สามารถจะรับคนเก่งๆ จากนอกหน่วยงานได้บ้าง 
 (2) กระบวนการท างาน เป็นปรากฏการณ์อันหนึ่งซึ่งนายมีส่วนเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างมากนับตั้งแต่ 
  2.1 การก าหนดมาตรฐานของงาน เพราะการขาดเกณฑ์มาตรฐานท าให้ผู้ปฏิบัติก าหนดเองตาม
อ าเภอใจและน าไปสู่การมีมาตรฐานขั้นต่ าสุดที่องค์การจะยอมรับได้เป็นการลดสมรรถภาพของผู้ปฏิบัติโดยไม่ตั้งใจ 
 ในปัจจุบันนี้มีหลายหน่วยงานที่ก าหนดมาตรฐานของงานไว้อย่างกว้างๆ เช่น การก าหนดเวลาที่ผู้ท างาน
ต้องอยู่ในหน่วยงาน การก าหนดเวลาที่งานชิ้นหนึ่งจะต้องเสร็จ การก าหนดจ านวนเงินที่ต้องใช้จ่าย การก าหนด
ข้อผิดพลาดบกพร่องที่จะยอมรับได้และการก าหนดจ านวนเงินที่ต้องปฏิบัติในช่วงเวลาหนึ่งๆ หรือปริมาณผู้ที่ต้อง
ให้บริการในช่วงเวลาหนึ่ง 
  2.2 การจัดเตรียมระบบข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้นอกจากจะท าให้
เอ้ือตอ่การตัดสินใจที่ถูกต้องของผู้ปฏิบัติแล้วยังย่นเวลาการท างาน และลดจ านวนผู้ท างานให้มีขนาดเล็กไม่ใหญ่อุ้ย
อ้ายจนเกินไป 
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 2.3 การจัดเตรียมลักษณะแบบแผนของการประสานงาน การประสานงานเป็นหัวใจของการด าเนินการ ยิ่ง
มีหลายฝ่ายรับผิดชอบงานร่วมกัน งานซับซ้อนมากใช้คนมาก ใช้ทรัพยากรมากต้องการความรวดเร็วมากเท่าใด การ
ประสานงานก็จะจ าเป็นมากเท่านั้น 
 การประสานงานในเป้าหมายงานอย่างเดียวกันนั้น ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน จ าเป็นต้องเริ่มจาก
การประสานความเข้าใจในเป้าหมายให้ตรงกันก่อน แล้วจึงประสานใจให้ร่วมหอลงโลงเดียวกัน ซึ่งจะน าไปสู่ก าร
ประสานกิจกรรมต่อไป 
 2.4 กระบวนการด้านอื่นๆ ของการบริหารงานบุคคล ที่ส าคัญและส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์ขององค์กร
ได้แก ่
 - การสร้างความเป็นธรรมในการเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง 
 - การจ่ายค่าตอบแทนตามผลของการปฏิบัติงานและสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างของความยากง่ายและ
ความรับผิดชอบของงาน 
 - การยืดหยุ่นในเร่ืองเวลา ตลอดจนการที่จะให้คนหยุดงานได้ เช่น หยุดงานได้ช่วงหนึ่งโดยได้ค่าตอบแทน
ท านองเดียวกันกับการมี Sabbatical leave ในระบบข้าราชการมหาวิทยาลัย 
 อย่างไรก็ตามการน าระบบคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของระบบราชการไทยนั้น ปรากฏว่ายังมี
จุดอ่อนหลายด้าน และจากผลงานวิจัยของนักวิชาการไทยคือ ศ.ดร.ติน ปรัชพฤทธิ์  
  
แผนภำพที่ 2  
แสดงการใช้หลักคุณธรรมในกระบวนการการบริหารบุคคล 
 

กิจกรรมภำยในกำร
บริหำรงำนบุคคล 

ลักษณะกำรใช้ระบบคุณธรรม 
เสมอภำคในโอกำส ใช้หลักควำมรู้ เป็นกลำงไม่มีอิทธิพล สรุป 

โอกาสรับ √ √ × มีมาก 
โอกาสเลื่อน √ × × พอควร 
โอกาสเรียน √ √ × มาก 
โอกาสลอย √ × × น้อย 
โอกาสสอบไล่ √ √ × - 
โอกาสลง 
(ถูกลงโทษ) 

√ √ × - 

 
ที่มา : ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2533) งานวิจยัระบบคุณธรรมในราชการพลเรือนไทย. วารสารข้าราชการปี 35 

ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2533. 
 
 ซึ่งได้ท าการส ารวจจากข้าราชการระดับผู้อ านวยการกองของทุกกระทรวง ทบวง กรม ยกเว้น กลาโหม 
จ านวนร้อยละ 55 จากทั้งหมด 900 คนนั้น พบว่า ระบบคุณธรรมในราชการพลเรือนมีลักษณะของความเสมอภาค
ในโอกาส (ไม่เลือกปฏิบัติในเรื่องเพศ ภูมิภาค เชื้อชาติ ศาสนา สถานะทางเศรษฐกิจ สติปัญญาและอาชีพบิดา) 
ค่อนข้างมากใช้หลักความรู้ความสามารถบ้าง แต่มีจุดอ่อนที่ขาดความเป็นกลางทางการเมือง 
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 สภาพการณ์ดังกล่าวจึงสอดคล้องกับข้อสังเกตและจากการสัมภาษณ์ของผู้เขียน พบว่า การเลื่อนขั้น เลื่อน
ต าแหน่ง ที่ไม่เป็นธรรมไม่ใช้หลักความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะการได้ 2 ขั้นจึงเป็นจุดบอดของการบริหารงาน
บุคคล ถึงกับมีผู้กล่าวว่าการให้สองขั้นเป็นการบั่นทอนขวัญและก าลังใจมากกว่าที่จะเป็นการสร้างสรรค์ (มงคล 
สัณฐิติวิฑูร,2536) 
 3. กระบวนงานหรือเงือนไขของงาน ธรรมชาติของงานแต่ละประเภทมีแตกต่างกันนับตั้งแต่ 
  3.1 เรื่องของปริมาณงาน ภารกิจ ขอบเขต พื้นที่ที่รับผิดชอบมากเกินก าลังหรือน้อยจนเกินไป 
ท าให้มีการใช้เวลาว่างไปท ากิจกรรมอื่นๆ 
  3.2 ลักษณะของงานเป็นงานที่สามารถดึงความสนใจของผู้ปฏิบัติได้หรือไม่ มีคุณค่ามากพอที่จะ
ให้ปฏิบัติได้ตระหนักถึงความส าคัญต่อหน่วยงานอย่างไร 
  3.3 เงื่อนไขของงาน ตลอดจนสภาพแวดล้อมของงานเช่น เงื่อนไขในเรื่องเวลาการท างาน สิ่ง
อ านวยความสะดวก เพื่อนร่วมงานเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้ช่วยสร้างบรรยากาศของการท างาน เช่น การได้ท างานตาม
ช่วงเวลาที่สมัครใจ การมีอุปกรณ์งานที่อัตโนมัติ การมีเพื่อนร่วมงานที่เข้ากันได้ ต่างก็จะเอ้ือต่อความส าเร็จหรือการ
มีจิตมุ่งมั่นที่จะท างานทั้งสิ้น 
 
สรุป 
 การศัลยกรรมระบบราชการที่ค่อนข้างใหญ่โตเปรียบเสมือนผีเสื้อให้มุ่งไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์นั้น โดย
แก่นแท้แล้วอยู่ที่สภาวะธรรมชาติของมนุษย์ที่มีความต้องการมีทัศนคติ มีความสามารถและมีความพอใจของตนเอง 
โดยอาศัยการยอมรับการชี้น าหรืออยู่ใต้องค์กรที่ไม่เป็นทางการ คือการมีผู้น า ที่เหมาะสมพฤติกรรมการท างานของ
ข้าราชการนั้นจึงต้องผ่าตัดผู้น าก่อนเงื่อนไขอื่นๆ เพราะผู้น ามีอิทธิพลสูงมากต่อการเปลี่ยนแปลงปัจจัยอื่นๆ ใน
หน่วยงานนับตั้งแต่กระบวนการบริหารงานบุคคล กระบวนการท างานไปจนถึงการก าหนดคุณลักษณะของงานที่ผู้
ปฏิบัติสมัครใจที่จะท าโดยแท้จริง 
 ในบทความนี้พิจารณาเฉพาะปัจจัยหลักที่น าไปสู่พฤติกรรมของข้าราชการโดยคาดว่าหากท าการผ่าตัด
แปลงโฉมอวัยวะบางส่วนที่กล่าวไปแล้วนั้น ก็อาจจะได้ระบบราชการที่มีรูปโฉมใกล้เคียงกับเงือกน้อยที่แม้ว่าจะมี
ขนาดเล็ก แต่ก็มีประสิทธิภาพสูงได้ 
 
เอกสำรอ้ำงอิง 
วารสารข้าราชการปีที่ 32 ฉบับที่ 32 ฉบับพิเศษวันข้าราชการพลเรือนเมษายน 
วารสารข้าราชการปีที่ 35 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2533 
วารสารข้าราชการปีที่ 35 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2533 
วารสารข้าราชการปีที่ 35 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2533 
วารสารข้าราชการปีที่ 36 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2534 
วารสารข้าราชการปีที่ 36 ฉบับเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2534  
สมิหรา จิตตลดากร. (2522). ความพึงพอใจของข้าราชการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ . เอกสารการศึกษาอิสระ 

(IS) ระดับมหาบัณฑิต,สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 
Charles Conrad. Z1972). Strategic organizational communication. New Yok : holt, Rinechart and 

Wcnston,Inc., 
Frederick Herzverg. (1973). The Motivation Hygiene Theory in Organization Theory, ed.hy D.S.Pugh 

(England : Pengnm Book Ltd.1973) 

50



 
 

Gareth R. Jones. (2013). 7edition, Organization Theory Design, and change. (learsan Education 
limited, England,2013) 

Mary parker Follett. (1981). Management as a profession, in Management. Classic, ed by Muchael 
T.Matteson and John M.Lvanceuich (California: Goodyear Puleshing Co.,Inc.,1981). 

Robert W.Mcintosh. (1984). Emploee management standards. (Connecticut : AVI Publishing 
Compamym,Inc.Wsetport,1984) 

Ramon J. Aldar & Loren W.Kuzahara. (2002). Organization Behavior and Management.             
(Von Hoffman press, Inc., USA,2002) 

Stephen P. Robbins & Timothy A.Judge. (2018). Essentials of Organizational Behavior.           
(Pearson Education Limited, England,2018.) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51



บทกํำหนดโทษตำมพระรำชกํำหนดกำรบริหำรจัดกำรกำรทํำงำนของคนต่ำงด้ำว 
 
Penalties under the Emergency Decree on the Foreign Workers Management 

 
ผู้วิจัย   สมเดช  มุงเมือง 

ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ปัจจุบันเป็นรองศาสตราจารย์ โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

 
บทคัดย่อ 

การที่รัฐบาลนี้ได้ตราพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ถูกวิจารณ์
ถึงมาตรการลงโทษผู้ทําผิดกฎหมายที่สูงและรุนแรงมากเกินไป รัฐบาลจึงมีการขยายเวลาการบังคับใช้กฎหมายและ
แก้ไขบทลงโทษบางมาตราให้ทุเลาน้อยลงโดยมีการออกพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่าง
ด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 แต่เนื่องจากมีการแก้ไขหลายมาตราจึงอาจเกิดความสับสนในทางปฏิบัติ บทความนี้
ผู้เขียนจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอข้อมูลกฎหมายเกี่ยวกับบทกําหนดโทษตามพระราชกําหนดการบริหารจัดการ
การทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามคือ พระราชกําหนดการบริหารจัดการ
การทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เพื่อให้มองเห็นความเชื่อมโยงของกฎหมายทั้งสองฉบับ สร้างความ
เข้าใจและเผยแพร่ให้ผู้สนใจทราบและให้ผู้เกี่ยวข้องนําไปสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันการทําผิดกฎหมาย      
ซึ่งผู้ทําผิดกฎหมายอาจถูกลงโทษจําคุก โทษปรับ หรือทั้งจําทั้งปรับ มีอัตราการลงโทษตั้งแต่ขั้นต่ําไปถึงขั้นสูง 

 
คํำสํำคัญ : บทกํำหนดโทษ กำรบริหำรจัดกำรกำรทํำงำนของคนต่ำงด้ำว 
 
Abstract 

The government has issued the royal decree on the Foreign Workers Management in 

BE 2560, criticizing the high and severe sanctions against violators. The government has 

extended the time to enforce the law and amend some of the penalties to lessen. The royal 

decree on the Foreign Workers Management (No. 2), BE 2561, was amended. It can be 

confusing in practice. This article is intended to provide legal information on penalties 

under "The Royal Decree on the Foreign Workers Management Act, BE 2560" and the 

amended law is "The Royal Decree on the Foreign Workers Management (No. 2), BE 

2561", to see the link between the two laws. To understand and disseminate to interested 

parties and related parties to conduct properly to prevent illegal activities. The offender may 

be subject to imprisonment or fine. There is a penalty ranging from minimum to advanced. 

 

Keywords : Penalty, Foreign workers management  
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บทนํำ 
จากการศึกษาเร่ือง “การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย” ผู้เขียนได้เสนอแนะ

ข้อเสนอเชิงนโยบายสําหรับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวระดับชาติและระดับจังหวัด (สมเดช มุงเมือง, 2557) 
ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับกฎหมายไว้ว่า รัฐบาลควรกําหนดนโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวโดยตราเป็น
พระราชบัญญัติแทนมติคณะรัฐมนตรีเป็นคราว ๆ ที่เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ควรกํากับให้หน่วยงานที่
เก่ียวข้องดําเนินการใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มงวดในการป้องกัน ปราบปราม จับกุมดําเนินคดี และส่งกลับ
คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย รวมทั้งดําเนินคดีกับนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายและไม่มี
ใบอนุญาตทํางาน สําหรับประเด็นมาตรการทางกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายควรมีความเข้มงวดมากขึ้น 
โดยเฉพาะต่อนายจ้างที่จะไม่ให้มีการจ้างงานโดยไม่ขออนุญาตทํางานตามกฎหมาย การยึดเอกสารของตั วลูกจ้าง
ต่างด้าวการกดขี่บังคับใช้แรงงานการจ้างงานและการจ่ายค่าจ้างไม่ชอบด้วยกฎหมายคุ้มครองแรงงานเพื่อเป็นการ
ป้องกันการผลักดันแรงงานต่างด้าวให้กลายเป็นแรงงานที่ทําผิดกฎหมาย ควรมีมาตรการทางกฎหมายในการลงโทษ
อย่างเด็ดขาดรุนแรงกับสถานประกอบการที่ใช้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ควรกําหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ตรวจสอบสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดที่มีแรงงานต่างด้าวที่เข้า
มาทํางานในพื้นที่ของตนเนื่องจากมีความใกล้ชิดรับรู้และเข้าใจสภาพปัญหาในท้องถิ่น อีกทั้งให้ประสานงาน
ดําเนินการจับกุมเมื่อพบแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายเข้ามาทํางานในพื้นที่ การที่รัฐบาลนี้ได้ตราพระราช
กําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางาน
ของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 จึงเป็นมาตรการทางกฎหมายที่สอดคล้องกับข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ดังกล่าวและเป็นการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวที่ได้ผลดีมาก โดยในระยะเวลาที่ผ่านมาปีกว่าจนถึงปัจจุบัน ภาครัฐ
สามารถดําเนินการให้มีการอนุญาตจ้างแรงงานต่างด้าวทํางานตามกฎหมายดังกล่าวทั่วราชอาณาจักร ข้อมูล        
ณ เดือนสิงหาคม 2561จํานวน 2,329,333 คน (กรมการจัดหางาน, 2561) แต่การที่ภาครัฐได้ออกพระราชกําหนด
ดังกล่าวมาบังคับใช้ ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ท้วงติงว่า มีบทกําหนดโทษที่สูงและรุนแรงเกินไป แต่ผู้เขียนมี
ความเห็นว่ากฎหมายนี้มามาตรการที่เด็ดขาดสามารถแก้ปัญหาการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายสะสมมานาน 
สอดคล้องกับความคิดเห็นของ ยงยุทธ์ แฉล้มวงษ์ (2561) ที่ได้กล่าวว่า หลังจากที่ไทยได้บริหารแรงงานต่างด้าวมา
ไม่น้อยกว่า 25 ปี และผ่านการบริหารงานมาหลายรัฐบาล จากที่ได้เร่ิมจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติในปี 2535 จาก
การที่ได้คลุกคลีกับแรงงานต่างด้าวมาเป็นเวลานาน ในฐานะนักวิชาการแรงงานรู้สึกภูมิใจเล็ก ๆ ว่าได้ประมาณการ
การใช้แรงงานต่างด้าวระดับล่างว่าน่าจะอยู่ในประมาณ 2 ล้านคนเศษ ซึ่งในขณะนั้นผู้ประกอบการบางคนได้
คาดการณ์แรงงานด้าวในไทยน่าจะถึง 4-5 ล้านคน ซึ่งต่างก็ได้พิสูจน์แล้วจากการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 
สัญชาติเป็นที่เรียบร้อย และคาดว่าเป็นการนําแรงงานต่างด้าวจากใต้ดินขึ้นมาบนดินได้มากที่สุด อย่างที่รัฐบาลไหน 
ๆ ไม่เคยทําได้มาก่อน โดยได้รับการสนับสนุนจากกฎหมายฉบับใหม่ซึ่งมีโทษปรับอย่างรุนแรงอย่างไม่เคยมีมาก่อน
ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งก็ขอชมเชยรัฐบาลในปัจจุบันโดยเฉพาะการจัดระเบียบแรงงานประมงและความพยายาม
ในการจัดการในเรื่องการค้ามนุษย์ และการใช้แรงงานเด็กในสภาพที่เลวร้าย จนสามารถได้รับการปรับระดับ TIP 
report ให้ไทยอยู่ระดับที่ดีขึ้นเป็น Second Tier และคาดว่าจะเป็นผลดีต่อการค้าการลงทุนของไทยอย่างแน่นอน 

อย่างไรก็ตามเมื่อมีการวิจารณ์ถึงบทลงโทษผู้ทําผิดกฎหมายที่สูงและรุนแรงมากเกินไป ดังเช่นความ
คิดเห็นของ ศาสตราภิชาน แล ดิลกวิทยรัตน์ อาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเศรษฐศาสตร์แรงงาน (คมชัดลึก, 2560) ได้ให้ความเห็นว่า ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น มีสาเหตุมาจากการ
ประกาศใช้กฎหมายแบบฉับพลันทันที ทําให้คนไม่รู้เนื้อรู้ตัว และเกิดการ “ช็อก” ทั้งนายจ้างและแรงงานปรับตัวไม่
ทัน เกิดเป็นภาวะฉุกละหุก ยิ่งแรงงานอพยพกลับประเทศเพื่อนบ้าน ทําให้รัฐบาลยิ่งกุมขมับ “กฎหมายใหม่มี
บทลงโทษนายจ้างที่จ้างลูกจ้างแบบผิดกฎหมาย ที่ลูกจ้างรีบหนีกลับเพราะ 1) กลัวโดนจับ หรือไม่ก็ 2) นายจ้าง
ลอยแพ อ้างว่าเดี๋ยวตนเองเดือดร้อน ต้องเสียค่าปรับเยอะ พอลูกจ้างไม่มีงานทํา แถมตัวเองก็เข้าเมืองผิดกฎหมาย 
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ก็ไม่มีทางเลือก ต้องกลับบ้าน” ประเด็นที่ต้องทําให้ชัดคือ ความโกลาหลที่เกิดขึ้นในช่วง 4 -5 วัน ไม่ใช่เนื้อหา 
พ.ร.ก. แต่เป็นเร่ืองการบริหารจัดการการใช้กฎหมาย ซึ่งไม่มีใครวิจารณ์เนื้อหากฎหมาย ปัญหาคือ การประกาศใช้
ลักษณะนี้เหมาะสมหรือไม่ในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ปัญหาคือ คงต้องใช้วิธีการต่างๆ รวมทั้งใช้กฎหมาย
ด้วย ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งในการอํานวยความสะดวกในการหาแรงงานให้สังคมพอใช้ ดังนั้น จึงไม่ควรหลงประเด็น
เรื่องเนื้อหากฎหมาย เพราะไม่มีใครถกเถียง แม้จะมีเรื่องบทลงโทษที่รุนแรง ซึ่งสังคมรับรู้เรื่องโทษ 4 -8 แสนบาท 
ปัญหาคือผลกระทบที่ตามมาทําให้เกิดความแตกตื่น ซึ่งกระทบกระบวนการผลิตชัดเจน จึงต้องถามว่าการบริหาร
จัดการลักษณะนี้ถูกต้องหรือไม่ หากไม่มีความเยียวยาผ่อนปรน ก็จะคล้ายๆ ตอนรัฐประหารพบว่า แรงงานกัมพูชา
กลับบ้าน และกลับมาประมาณ 20% เท่านั้น (มติชนออนไลน์, 2560) ในขณะที่ พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รอง
ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  (มติชนออนไลน์, 2560) 
กล่าวว่า “จริงๆ ไม่เคยบอกว่า พ.ร.ก.ไม่ดี พวกตนสนับสนุน เพียงแต่กังวลเรื่องการบังคับใช้เท่านั้น ดังนั้น จึงต้อง
ขอบคุณที่นายกรัฐมนตรีออกมาตรการมาบรรเทา ส่วนเวลา 180 วันเพียงพอหรือไม่นั้นก็ต้องดูต่อไป” Maximillian 
Morch (2018) นักข่าวอสิระและนักวิจัย กล่าวไว้ในบทความเร่ืองแรงงานข้ามชาติของไทยในระบบกฎหมายที่มีการ
เปลี่ยนแปลง ว่า พระราชราชกําหนดเกี่ยวกับการบริหารงานของคนต่างด้าวได้มีการดําเนินการอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 แรงงานข้ามชาติกว่า 150,000 คน กลับมายังพม่าเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกปรับและ
จําคุกเป็นอย่างมาก กฎหมายนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการออกแบบและดําเนินการที่ไม่ดีและมีการลงโทษรุนแรง
เกินไปสําหรับแรงงานข้ามชาติที่ไม่มีเอกสารประกอบการที่เหมาะสม 

ในที่สุดรัฐบาลจึงมีการขยายเวลาการบังคับใช้กฎหมายและได้แก้ไขบทลงโทษบางมาตราให้ทุเลาน้อยลง 
โดยมีการออกพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวฉบับที่ 2 แต่เนื่องจากมีการแก้ไขหลาย
มาตราจึงอาจเกิดความสับสนในทางปฏิบัติ บทความนี้ผู้เขียนจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอข้อมูลกฎหมายเกี่ยวกับ
บทกําหนดโทษตาม “พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560” และกฎหมายที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติมตามคือ “พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561” 
เพื่อให้มองเห็นความเชื่อมโยงของกฎหมายทั้งสองฉบับ สร้างความเข้าใจและเผยแพร่ให้ผู้สนใจทราบและให้
ผู้เกี่ยวข้องนําไปสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันการทําผิดกฎหมาย ซึ่งผู้ทําผิดกฎหมายอาจถูกลงโทษจําคุก 
โทษปรับ หรือทั้งจําทั้งปรับ มีอัตราการลงโทษตั้งแต่ขั้นต่ําไปถึงขั้นสูง 
 
บทกํำหนดโทษตำมพระรำชกํำหนดกำรบริหำรจัดกำรกำรทํำงำนของคนต่ำงด้ำว 
 ผู้เขียนได้ศึกษาพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และพระราช
กําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 จากเอกสารราชกิจจานุเบกษา         
(ราชกิจจานุเบกษา. 2560, และราชกิจจานุเบกษา. 2561) แล้วนําข้อมูลมาวิเคราะห์ นําเสนอข้อมูลในรูปตาราง
แสดงบทกําหนดโทษผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังพบว่า พระราชกําหนดการ
บริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 มีบทบัญญัติ 145 มาตรา ถูกปรับปรุงแก้ไขโดยพระราช
กําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันจํานวน 72 
มาตรา มีสาระสําคัญเก่ียวกับบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายโดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
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ตำรำงที่ 1 บทกํำหนดโทษผู้ที่ฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
บทกํำหนดโทษ ข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

มำตรำ 100/11 อธิบดี  นายทะเบียน หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดไม่ตอบรับการแจ้งภายในกําหนด
ระยะเวลาตามมาตรา 5/1 วรรคสอง โดยไม่มีเหตุอัน
สมควร ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

มำตรำ 5/12 การใดที่พระราชกําหนดนี้บัญญัติ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง หรือตามที่รัฐมนตรีหรืออธิบดีกําหนด การ
ออกกฎกระทรวงหรือการกําหนดนั้น ต้องไม่มีลักษณะ
เป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จําเป็นหรือสร้างภาระแก่
ประชาชนเกินสมควร และต้องกําหนดระยะเวลาการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกขั้นตอน ในกรณีที่พระราช
กําหนดนี้บัญญัติให้ผู้ใดมีหน้าที่ต้องแจ้งให้อธิบดี นาย
ทะเบียน หรือพนักงาน เจ้าหน้าที่ทราบ ให้อธิบดีกําหนด
วิธีการแจ้งให้ผู้แจ้งสามารถดําเนินการได้โดยสะดวกและ
รวดเร็ว  โดยอาจทํา เป็นหนั งสื อ  หรือวิธี การทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดที่ประชาชนสามารถ
ดําเนินการได้ โดยไม่เกิดภาระเกินสมควร และต้อง
กําหนดระยะเวลาที่อธิบดี นายทะเบียน หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ต้องตอบรับการแจ้งนั้นไว้ด้วย 

มำตรำ 1013 คนต่างด้าวผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 8 
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท และ
เมื่อได้ชําระค่าปรับแล้ว ให้ส่งคนต่างด้าวผู้นั้นกลับออกไป
นอกราชอาณาจักรโดยเร็ว เว้นแต่เป็นคนต่างด้าวตาม
มาตรา 63 หรือมาตรา 63/1  

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่คนต่างด้าวซึ่ง
เป็นผู้เสียหายหรือพยานในคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  

ในกรณีที่คนต่างด้าวซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทํา
ความผิดตามวรรคหนึ่ง ยินยอมเดินทางกลับออกไปนอก
ราชอาณาจั กร  ให้พนั กงานสอบสวนดํ า เนินการ
เปรียบเทียบปรับตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการร่วมกําหนดแล้วแจ้งให้กรมการจัดหางาน
ทราบ และเมื่อได้ดําเนินการให้คนต่างด้าวนั้นเดินทาง
กลับออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกัน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

 

มำตรำ 84 ห้ามคนต่างด้าวทํางานโดยไม่มี
ใบอนุญาตทํางานหรือทํางานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทํา
ได้อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชกําหนดนี้  

มำตรำ 635 คนต่างด้าวซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
อาจขออนุญาตต่อนายทะเบียนเพื่อทํางานตามประเภทที่
คณะรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ โดยคํานึงถึงความ
มั่นคงของชาติ ผลกระทบต่อสังคมและมนุษยธรรม  

(1) ถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศ
และได้รับการผ่อนผันให้ไปประกอบอาชีพ ณ ที่แห่งใด
แทนการเนรเทศหรืออยู่ในระหว่างรอการเนรเทศ  

(2) เข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง  แต่ได้รับ
อนุญาตให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเพื่ อรอการ
ส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคน
เข้าเมอืง อันมิใช่เป็นกรณีตามมาตรา 63/2  

 
                                                           
1 มาตรา 100/1 เพิ่มโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 44 
2 มาตรา 5/1 เพิ่มโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 7 
3 มาตรา 101 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 45 
4 มาตรา 8 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาํหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 8 
5 มาตรา 63 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาํหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 มาตรา 28 
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บทกํำหนดโทษ ข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
คณะกรรมการร่วมตามวรรคสาม ประกอบด้วย 

ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุดเป็นประธานกรรมการ 
ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นกรรมการ และผู้แทน
กรมการจัดหางานเป็นกรรมการและเลขานุการ  

หลั ก เ กณฑ์  วิ ธี ก า ร  และ เ งื่ อ น ไ ข ในกา ร
เปรียบเทียบปรับที่คณะกรรมการร่วมกําหนดตาม วรรค
สาม ให้คํานึงถึงสภาพความร้ายแรงของการกระทํา
ความผิด การกระทําความผิดช้า และการป้องกัน มิให้
ผู้กระทําความผิดกระทําความผิดซ้ําอีก และให้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา  

การขออนุญาตทํางานและการออกใบอนุญาต
ทํางานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง และใบอนุญาต
ทํางานให้มีอายุเท่ากับระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน แต่ไม่
เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตทํางาน และให้ต่ออายุ
ใบอนุญาตทํางานได้เท่าที่จําเป็น แต่ไม่เกินครั้งละหนึ่งปี  

เมื่อนายทะเบียนออกใบอนุญาตทํางานให้คน
ต่างด้าวผู้ ใดแล้ว ให้แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองทราบ  

ภายในสิ้นเดือนมกราคมของทุกปี ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง แจ้งให้นาย
ทะเบียนทราบถึงผลการเนรเทศหรือการส่งกลับ ในกรณี
ที่นายทะเบียนได้รับแจ้งว่ายังมิได้ เนรเทศหรือส่งตัวกลับ 
หรือไม่ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่า
ด้วยคนเข้า เมือง  ให้นายทะเบียนมีอํานาจต่ออายุ
ใบอนุญาตทํางานตามวรรคหนึ่งตามที่ได้รับการร้องขอ
จากคนต่างด้าวได้ และเมื่อได้ต่ออายุใบอนุญาตทํางาน
แล้ว ให้แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคน
เข้าเมืองทราบ 

มำตรำ  63/1 6 คนต่ า งด้ า วซึ่ ง มี ลั กษณะ
ดังต่อไปนี้ อาจขออนุญาตต่อนายทะเบียนเพื่อทํางานได้  

 (1) ถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 
2515 หรือตามกฎหมายอื่น  

(2) เกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทย
ตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 
ธันวาคม พุทธศักราช 2515 หรือตามกฎหมายว่าด้วย
สัญชาติ  

(3) คนต่างด้าวซึ่งได้รับสถานะคนต่างด้าวเข้า
เมืองโดยชอบด้วยกฎหมายตามประกาศ กระทรวง 
มหาดไทยที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง  

(4) คนต่างด้าวซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียนและได้รับบัตรประจําตัวตามระเบียบ สํานัก
ทะเบียนกลางซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียน
ราษฎร  

 

                                                           
6 มาตรา 63/1 เพิ่มโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 มาตรา 29 
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บทกํำหนดโทษ ข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
คนต่างด้าวตามวรรคหนึ่ง  ไม่อยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศตามมาตรา 7 และมาตรา 11 แต่คณะรัฐมนตรี 
จะกําหนดมิให้ทํางานบางประเภทหรือทําโดยมีเงื่อนไข
อย่างใดก็ ได้  โดยให้คํ านึ งถึ งความมั่นคงของชาติ 
ผลกระทบต่อสังคมและมนุษยธรรม  

การขออนุญาตทํางานและการออกใบอนุญาต
ทํางานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง และใบอนุญาต
ทํางานให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตทํางาน 
และให้ต่ออายุใบอนุญาตทํางานได้คราวละห้าปี ทั้งนี้ 
บุคคลตาม (1) (3) และ (4) ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทํางานหรือค่าธรรมเนียมการต่อ
อายุใบอนุญาตทํางานสําหรับบุคคลตาม (2) จะได้รับ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือไม่เพียงใด  ให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 6 

มำตรำ 1027 ผู้ ใดเป็นผู้ รับคนต่างด้าวเข้า
ทํางานโดยฝ่าฝืนมาตรา 9 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่ง
หม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน  

ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งกระทําผิดซ้ํา
อีก ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับตั้งแต่ห้า
หมื่นบาทถึงสองแสนบาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ และห้ามผู้นั้นจ้างคนต่างด้าวทํางานเป็นเวลา
สามปีนับแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ  

มิให้ถือว่าผู้ซึ่งอยู่อาศัยในครอบครัวเดียวกันกับ
ผู้รับคนต่างด้าวเข้าทํางานตามวรรคหนึ่ง มีความผิดใน
ฐานะตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน  

มำตรำ 98 ห้ามผู้ใดรับคนต่างด้าวทํางานโดยที่
คนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทํางานหรือให้คนต่างด้าว
ทํางานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทําได้อันเป็นการฝ่าฝืน
พระราชกําหนดนี้ 

มำตรำ 1039 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 13 ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

มำตรำ 1310 ผู้ใดจ้างคนต่างด้าวทํางาน ต้อง
แจ้งให้นายทะเบียนทราบชื่อและสัญชาติของคนต่างด้าว
และลักษณะงานที่ให้ทําภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่จ้าง
และเมื่อคนต่างด้าวนั้นออกจากงานให้แจ้งให้นาย
ทะเบียนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คนต่างด้าว
ออกจากงาน พร้อมทั้งระบุเหตุแห่งการออกจากงานของ
คนต่างด้าวนั้นด้วย  

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่คนต่างด้าว
                                                           
7 มาตรา 102 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 45 
8 มาตรา 9 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาํหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 8 
9 มาตรา 103 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 45 
10 มาตรา 13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาํหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 มาตรา 12 
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ประเภทที่อธิบดีประกาศกําหนด  

มำตรำ 104 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 25 ต้องระวาง
โทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มำตรำ 25 ห้ามผู้ใดโฆษณาการนําคนต่างด้าว
มาทํางานกับนายจ้างในประเทศ เว้นแต่เป็นผู้รับอนุญาต
ให้นําคนต่างด้าวมาทํางาน 

มำตรำ 105 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 26 วรรคหนึ่ง 
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามปี หรือปรับตั้งแต่
สองแสนบาทถึงหกแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มำตรำ 26 ห้ามผู้ใดประกอบธุรกิจการนําคน
ต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากอธิบดี  

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง ใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานให้
เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด  

มำตรำ 10611 พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดไม่ปฏิบัติ
หน้าที่ตามมาตรา 30 วรรคสอง ต้องระวางโทษ จําคุกไม่
เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ  

มำตรำ 3012 วรรคสอง 
ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานซึ่ง

ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางาน 
ให้ยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
และเมื่อได้ยื่นคําขอดังกล่าวแล้ว ให้ประกอบกิจการ
ต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งการไม่อนุญาตจากอธิบดี  

            มำตรำ 10713 ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมา
ทาํงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง มาตรา 32 
มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 35 วรรคหนึ่ง มาตรา 41 
วรรคสอง มาตรา 43 หรือมาตรา 44 ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินสองหมื่นบาท 

มำตรำ 31 วรรคหนึ่ง 
ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานต้องยื่น

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานใน
กรณีที่ใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานสูญหาย ถูก
ทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดดังกล่าว  

มำตรำ 32 ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมา
ทํางานต้องแสดงใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานไว้ใน
ที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สํานักงานตามที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางาน  

มำตรำ 3314 ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมา
ทํางานที่ประสงค์จะย้ายสํานักงานหรือ ตั้งสํานักงานชั่วคราว
ที่มิใช่สถานที่ตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมา
ทํางาน ให้แจ้งต่อนายทะเบียน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  

                                                           
11 มาตรา 106 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 46 
12 มาตรา 30 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาํหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 มาตรา 17 
13 มาตรา 107 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 46 
14 มาตรา 33 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาํหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 มาตรา 18 
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มำตรำ 3415 ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมา
ทํางานที่ประสงค์จะเปลี่ยนผู้จัดการผู้มีอํานาจ กระทํา
การแทนนิติบุคคล ให้แจ้งต่อนายทะเบียนล่วงหน้าไม่
น้อยกว่าสิบห้าวัน  

มำตรำ 3516 วรรคหนึ่ง 
ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานต้องแจ้ง

จํานวนและรายชื่อลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เกี่ยวกับการนําคน
ต่างด้าวมาทํางานต่อนายทะเบียนตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด  

มำตรำ 4117 วรรคสอง 
สัญญานําคนต่างด้าวมาทํางานตามวรรคหนึ่ง

ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยตามที่อธิบดีกําหนด 
มำตรำ 4318 เมื่อผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าว

มาทํางานได้นําคนต่างด้าวส่งมอบให้นายจ้างแล้ว ให้แจ้ง
ให้นายทะเบียนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ส่ง
มอบคนต่างด้าวให้นายจ้าง ทั้งนี้ตามรายการที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

มำตรำ 44 ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมา
ทํางานต้องใช้ชื่อ คําแสดงชื่อ หรือคําอื่นใด ในการ
ประกอบธุรกิจว่า “บริษัทนําคนต่างด้าวมาทํางานใน
ประเทศ” และจะใช้ถ้อยคําหรืออักษรต่างประเทศอื่นที่มี
ความหมายเช่นเดียวกันประกอบด้วยก็ได้  

มำตรำ 10819 (ยกเลิก)   
มำตรำ 10920 ผู้จัดการผู้มีอํานาจกระทําการ

แทนนิติบุคคลหรือลูกจ้างตามมาตรา ๓๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้า
พันบาท  

มำตรำ 3521 ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมา
ทํางานต้องแจ้งจํานวนและรายชื่อลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่
เก่ียวกับการนําคนต่างด้าวมาทํางานต่อนายทะเบียนตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด  

ผู้จัดการผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล
และลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เกี่ยวกับการนําคนต่างด้าวมา
ทํางานของผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานต้องมี
บัตรประจําตัว พร้อมสําเนาใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมา

                                                           
15 มาตรา 34 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาํหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 มาตรา 18 
16 มาตรา 35 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาํหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 มาตรา 18 
17 มาตรา 41 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาํหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 มาตรา 22 
18 มาตรา 43 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาํหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 มาตรา 22 
19 มาตรา 108 ยกเลิกโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 47 
20 มาตรา 109 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 48 
21 มาตรา 35 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาํหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 มาตรา 18 
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ทํางานและสามารถแสดงความมีอยู่ของบัตรประจําตัว
และใบอนุญาตดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เสมอ  

มำตรำ 11022 ผู้ใดมิได้เป็นลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่
เกี่ยวกับการนําคนต่างด้าวมาทํางานตาม มาตรา ๓๕ แต่
ได้ดําเนินการเกี่ยวกับการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับ
นายจ้างในประเทศ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี 
หรือปรับไม่เกินหกแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มำตรำ 3523 ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมา
ทํางานต้องแจ้งจํานวนและรายชื่อลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่
เก่ียวกับการนําคนต่างด้าวมาทํางานต่อนายทะเบียนตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด  
ผู้จัดการผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลและลูกจ้าง
ซึ่งทําหน้าที่เก่ียวกับการนําคนต่างด้าวมาทํางานของผู้รับ
อนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานต้องมีบัตรประจําตัว 
พร้อมสําเนาใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานและ
สามารถแสดงความมีอยู่ ของบัตรประจํ าตั วและ
ใบอนุญาตดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เสมอ 

มำตรำ 110/124 ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าว
มาทํางานผู้ใดนําคนต่างด้าวไปเป็นลูกจ้างของ นายจ้างที่
รับเหมาแรงงานหรือรับเหมาค่าแรง หรือนําคนต่างด้าวไป
ทํางานโดยตนเป็นผู้รับเหมาแรงงานหรือรับเหมาค่าแรง 
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสอง
แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานผู้ใดนํา
คนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างโดยไม่แจ้งนายทะเบียน
ตามมาตรา 41 วรรคสาม ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหก
เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มำตรำ 4125 วรรคสำม 
เมื่อจะนําคนต่างด้าวเข้ามาทํางาน ให้ผู้รับ

อนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานส่งสําเนาสัญญากับ      
ผู้ที่จะเป็นนายจ้างของคนต่างด้าวตามวรรคหนึ่งให้นาย
ทะเบียน และในกรณีจําเป็นจะขอให้นายทะเบียน 
รับรองสัญญาและความมีอยู่จริงของนายจ้างและงานของ
นายจ้างให้ก็ได้ ในกรณีเช่นนั้นเมื่อนายทะเบียน ได้
ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้ออกหนังสือรับรองให้ 
และเมื่อได้รับรายชื่อและเลขที่หนังสือเดินทาง ของคน
ต่างด้าวที่จะมาทํางานแล้ว ให้ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่าง
ด้าวมาทํางานแจ้งข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียน
ทราบและให้นายทะเบียนแจ้งให้สํานักงานตรวจคนเข้า
เมืองหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ 

มำตรำ 11126 ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมา
ทํางานหรือลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เกี่ยวกับการนําคนต่างด้าว
มาทํางานผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๒ ต้องระวางโทษจําคุกไม่
เกินหนึ่งปีและปรับสองเท่าของเงิน หรือมูลค่าทรัพย์สิน
อย่างอื่นที่เรียกหรือรับไว้จากนายจ้างหรือคนต่างด้าวหรือ
ค่าบริการหรือค่าใช้จ่าย ที่เรียกเกินกว่าอัตราที่อธิบดี
ประกาศกําหนด และให้ศาลสั่งให้ผู้รับอนุญาตให้นําคน

มำตรำ 4227 ในการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับ
นายจ้างในประเทศ ห้ามผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมา
ทํางานหรือลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เกี่ยวกับการนําคนต่างด้าว
มาทํางาน เรียกหรือรับเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดจาก
นายจ้างหรือคนต่างด้าว เว้นแต่ค่าบริการและค่าใช้จ่ายที่
เรียกเก็บจากนายจ้างตามรายการและอัตราที่อธิบดี
ประกาศกําหนด  

                                                           
22 มาตรา 110 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 48 
23 มาตรา 35 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาํหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 มาตรา 18 
24 มาตรา 110/1 เพิ่มโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 49 
25 มาตรา 41 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาํหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 มาตรา 22 
26 มาตรา 111 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 50 
27 มาตรา 42 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาํหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 มาตรา 22 
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ต่างด้าวมาทํางานหรือลูกจ้างดังกล่าวซึ่งกระทําความผิด
คืนเงินหรือทรัพย์สินที่เรียกเก็บโดยไม่ชอบให้แก่นายจ้าง
หรือคนต่างด้าว แล้วแต่กรณี  

ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางาน
ไม่คืนเงินหรือทรัพย์สินตามคําสั่งศาลภายในสามสิบวัน 
เมื่อนายจ้างหรือคนต่างด้าวนั้นร้องขอ ให้อธิบดีหัก
หลักประกันของผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานผู้
นั้นเพื่อปฏิบัติตามคําสั่งของศาลก็ได้ 

มำตรำ 112 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 45 ต้องระวาง
โทษปรับสองหมื่นบาท และปรับอีกไม่เกินวันละห้าพัน
บาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่  

มำตรำ 45 ห้ามผู้ใดนอกจากผู้รับอนุญาตให้นํา
คนต่างด้าวมาทํางาน ใช้ชื่อ คําแสดงชื่อ หรือคําอื่นใด
ในทางธุรกิจว่า  “บริษัทนําคนต่างด้าวมาทํางานใน
ประเทศ” หรือใช้คําหรืออักษรต่างประเทศที่มี
ความหมายในทํานองเดียวกัน 

มำตรำ 11328 นายจ้างผู้ใดนําคนต่างด้าวจาก
ต่างประเทศมาทํางานกับตนในประเทศโดยตนเป็น
ผู้รับเหมาแรงงานหรือรับเหมาค่าแรง ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินสองแสนบาท  

นายจ้างตามมาตรา 46 วรรคหนึ่งผู้ใดนําคนต่าง
ด้าวจากต่างประเทศมาทํางานกับตนในประเทศโดยไม่
แจ้งตามมาตรา 46 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  

นายจ้างผู้ใดไม่อาจแสดงสัญญาจ้างงานเมื่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบตามมาตรา 46 วรรคสาม 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

มำตรำ 4629 วรรคหนึ่ง 
นายจ้างซึ่ งมิ ใช่ผู้ประกอบกิจการรับเหมา

แรงงานหรือรับเหมาค่าแรงผู้ใดประสงค์จะนําคนต่างด้าว
จากต่างประเทศมาทํางานในประเทศตามบันทึกความตก
ลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทําไว้กับรัฐบาล
ต่างประเทศ ให้แจ้งให้นายทะเบียนทราบจํานวนประเทศ
ที่คนต่างด้าวมีถิ่นที่อยู่ งานที่ประสงค์จะให้คนต่างด้าวมา
ทํา และรายการอื่นตามที่อธิบดีกําหนด ในกรณีที่ต้อง
ชําระเงินค่าธรรมเนียมตามมาตรา 11 ให้นายจ้าง
ดําเนินการต่อไปเมื่อได้ชําระค่าธรรมเนียมแล้ว  

มำตรำ 46 วรรคสอง 
ในกรณีที่ไม่ต้องชําระค่าธรรมเนียมหรือได้ชําระ

ค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นายจ้างดําเนินการ
เพื่อให้ทราบชื่อและเลขที่หนังสือเดินทางของคนต่างด้าว
ที่จะเดินทางเข้ามาทํางาน และแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้นาย
ทะเบียนทราบ และให้นายทะเบียนแจ้งให้สํานักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ในการ
นี้อธิบดีจะกําหนดให้นายจ้างที่นําคนต่างด้าวเข้ามา
ทํางานประเภทที่กําหนดวางหลักประกันเพื่อประกันการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชกําหนดนี้ด้วยก็ได้ ทั้งนี้การ
วางหลักประกัน อัตราของหลักประกัน การเก็บรักษา
หลักประกัน การหักหลักประกัน การเปลี่ยนแปลง

                                                           
28 มาตรา 113 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 51 
29 มาตรา 46 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาํหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 มาตรา 23 
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หลักประกัน  การเรียกหลักประกัน เพิ่ ม  การวาง
หลักประกันเพิ่ม และการรับหลักประกันคืน ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์  วิ ธีการ  และเงื่ อนไขที่ กํ าหนดใน
กฎกระทรวง  

มำตรำ 46 วรรคสาม  
ก่อนคนต่างด้าวเข้าทํางานกับนายจ้าง  ให้

นายจ้างจัดทําสัญญาจ้างเป็นหนังสือ โดยมีรายการอย่าง
น้อยตามที่อธิบดีกําหนด และเก็บสัญญาจ้างงานไว้  ณ     
ที่ทําการของนายจ้างเพื่อให้นายทะเบียนหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้  และสําเนาสัญญาจ้าง
ดังกล่าวเพื่อให้ลูกจ้างเก็บรักษาไว้ ทั้งนี้เมื่อคนต่างด้าวออก
จากงานไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้นายจ้างแจ้งให้นายทะเบียน
ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ออกจากงาน พร้อมทั้ง
ระบุเหตุแห่งการออกจากงานของคนต่างด้าวนั้นด้วย  

มำตรำ 113/130 นายจ้างผู้ใดไม่แจ้งต่อนาย
ทะเบียนหรือผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางาน เมื่อ
คนต่างด้าวออกจากงานตามมาตรา 46 วรรคสาม หรือ
เมื่อมีเหตุตามมาตรา 50 วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท  

มำตรำ 46 วรรคสาม  
ก่อนคนต่างด้าวเข้าทํางานกับนายจ้าง ให้นายจ้างจัดทํา
สัญญาจ้างเป็นหนังสือ โดยมีรายการอย่างน้อยตามที่
อธิบดีกําหนด และเก็บสัญญาจ้างงานไว้ ณ ที่ทําการของ
นายจ้างเพื่อให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
สามารถตรวจสอบได้ และสําเนาสัญญาจ้างดังกล่าว
เพื่อให้ลูกจ้างเก็บรักษาไว้ ทั้งนี้เมื่อคนต่างด้าวออกจาก
งานไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้นายจ้างแจ้งให้นายทะเบียนทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ออกจากงาน พร้อมทั้งระบุ
เหตุแห่งการออกจากงานของคนต่างด้าวนั้นด้วย  

มำตรำ 5031 วรรคหนึ่ง 
เมื่อผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานได้

นําคนต่างด้าวมาส่งมอบให้นายจ้างตามมาตรา 43 แล้ว 
ในกรณีที่มีเหตุดังต่อไปนี้ ให้นายจ้างแจ้งให้ผู้รับอนุญาต
ให้นําคนต่างด้าวมาทํางานและนายทะเบียนทราบภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุดังกล่าว แล้วแต่กรณี  

(1) นายจ้างไม่รับคนต่างด้าวนั้นเข้าทํางาน  
(2) คนต่างด้าวไม่ยินยอมทํางานกับนายจ้าง  
(3) คนต่างด้าวออกจากงานไม่ว่าด้วยเหตุใด  
 
 

                                                           
30 มาตรา 113/1 เพิ่มโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 52 
31 มาตรา 50 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาํหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 มาตรา 25 
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มำตรำ 11432 นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 49 

ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนและปรับสองเท่าของ
เงินหรือมูลค่าทรัพย์สินที่เรียกหรือรับไว้จากคนต่างด้าว
หรือหักไว้ เกินกว่าอัตราที่กําหนด และให้ศาลสั่ งให้
นายจ้างนั้นคืนเงินหรือทรัพย์สินที่เรียกเก็บโดยไม่ชอบ
ให้แก่คนต่างด้าว  

ในกรณีที่นายจ้างไม่คืนเงินหรือทรัพย์สินตาม
คําสั่งศาลภายในสามสิบวันเมื่อคนต่างด้าวนั้นร้องขอ ให้
อธิบดีหักหลักประกันของนายจ้างผู้นั้นเพื่อปฏิบัติตาม
คําสั่งของศาลก็ได้  

มำตรำ 49 33 นายจ้างซึ่งเป็นผู้นําคนต่างด้าว
มาทํางานกับตนในประเทศจะเรียกหรือรับเงิน หรือ
ทรัพย์สินอื่นใดที่เก่ียวกับการนําคนต่างด้าวมาทํางานจาก
คนต่างด้าวไม่ได้  เว้นแต่เป็นค่าใช้จ่ายที่อยู่ ในความ
รับผิดชอบของคนต่างด้าวที่นายจ้างได้ออกให้ไปก่อน 
ได้แก่ ค่าหนังสือเดินทาง ค่าตรวจสุขภาพ ค่าใบอนุญาต
ทํางาน หรือค่าใช้จ่ายอื่นทํานองเดียวกันตามที่อธิบดี
ประกาศกําหนด ให้นายจ้างหักได้  จากค่าจ้าง  ค่า
ล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด หรือค่าล่วงเวลาในวันหยุด 
โดยให้นายจ้างหักจากเงินที่คนต่างด้าวมีสิทธิได้รับตาม
อัตราที่จ่ายจริงได้ แต่จะหักได้ไม่เกินร้อยละสิบของเงินที่
คนต่างด้าวมีสิทธิได้รับในแต่ละเดือน  

ในกรณีที่มิได้มีข้อตกลงว่านายจ้างจะเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ลูกจ้าง และนายจ้างได้ออกค่า
เดินทางให้ก่อน ให้นายจ้างหักจากเงินที่คนต่างด้าวมีสิทธิ
ได้รับตามวรรคหนึ่งได้ 

มำตรำ 11534 ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมา
ทํางานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 50 วรรคสี่ ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท” 

มำตรำ 5035 วรรคสี่ 
เมื่อผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางาน

ดําเนินการตามวรรคสองหรือวรรคสามเป็นประการใด 
ให้แจ้งให้นายทะเบียนทราบตามแบบที่อธิบดีกําหนด  

มำตรำ 115/136 ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าว
มาทํางานผู้ใดละเลยไม่ดําเนินการจัดส่งคนต่างด้าว
กลับไปยังประเทศต้นทางตามมาตรา 50 วรรคห้า หรือ
มาตรา 55 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อคน
ต่างด้าวหนึ่งคน 

มำตรำ 5037 วรรคสี่ 
ในกรณีที่มีเหตุตาม (1) หรือ (2) และคนต่าง

ด้ า วนั้ น ไม่ ไ ด้ ทํ า ง านกับนายจ้ า ง ราย ใหม่ภาย ใน
กําหนดเวลา  ให้ถือว่ าการได้ รับอนุญาตให้อยู่ ใน
ราชอาณาจักรของคนต่างด้าวผู้นั้นเป็นอันสิ้นสุดลงตาม
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และให้ผู้รับอนุญาตให้นําคน
ต่างด้าวมาทํางานจัดสง่คนต่างด้าวนั้น กลับไปยังประเทศ
ต้นทางภายในเจ็ดวันนับแต่พ้นกําหนดเวลาการทํางาน
กับนายจ้างรายใหม่  และส่งหลักฐานการออกนอก
ราชอาณาจักรของคนต่างด้าวดังกล่าวให้นายทะเบียน
ภายในเจ็ดวันนับแต่ วันส่งคนต่างด้าวนั้นกลับ ในกรณีที่
ไม่อาจดําเนินการดังกล่าวได้ให้แจ้งให้นายทะเบียนทราบ

                                                           
32 มาตรา 114 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 53 
33 มาตรา 49 มาตรา 43 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาํหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 24 
34 มาตรา 115 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 53 
35 มาตรา 50 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาํหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 มาตรา 25 
36 มาตรา 115/1 เพิ่มโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 54 
37 มาตรา 50 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาํหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 มาตรา 25 
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ภายในสามวัน นับแต่พ้นกําหนดเวลาการทํางานกับ
นายจ้างรายใหม่ และให้นายทะเบียนแจ้งให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่
ตํารวจดําเนินการเพื่อให้มีการส่งคนต่างด้าวนั้นออกนอก
ราชอาณาจักรโดยเร็ว ในกรณีเช่นนั้นผู้รับอนุญาตให้นํา
คนต่างด้าวมาทํางานต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการของพนักงานเจ้าหน้าทีต่ามกฎหมายว่าด้วยคน
เข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่เกินอัตราที่อธิบดีกําหนด  

มำตรำ 55 38 เมื่อคนต่างด้าวที่ทํางานกับ
นายจ้างตามมาตรา 43 หรือมาตรา 46 ทํางานจนครบ
กําหนดตามสัญญาการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับ
นายจ้างในประเทศหรือสัญญาจ้างแล้ว ให้ผู้รับอนุญาตให้
นําคนต่างด้าวมาทํางานหรือนายจ้างรายสุดท้ายที่วาง
หลักประกันตามมาตรา 46 หรือ มาตรา 52 จัดส่งคน
ต่างด้าวนั้นกลับไปยังประเทศต้นทาง เว้นแต่จะมีการต่อ
อายุสัญญาจ้างหรือ คนต่างด้าวนั้นจะทํางานกับนายจ้าง
รายใหม่ภายในกําหนดเวลาตามมาตรา 52 

ให้นําความในมาตรา 50 วรรคห้าและวรรคหก 
มาใช้บังคับแก่การจัดส่งคนต่างด้าวกลับไปยัง ประเทศ
ต้นทางตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม  
 ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานเลิก
ประกอบธุรกิจการนําคนต่างด้าวมาทํางาน  ให้นาย
ทะเบียนคืนหลักประกันให้แก่ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่าง
ด้าวมาทํางานเมื่อผู้รับอนุญาตดังกล่าว แสดงหลักฐานว่า
ได้ส่งคนต่างด้าวกลับไปยังประเทศต้นทางแล้วซึ่งต้องไม่
ช้ากว่าสองปีนับแต่วันที่ เลิกประกอบธุรกิจ เมื่อครบ
กําหนดเวลาดังกล่าวแล้วผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมา
ทํางานยังไม่สามารถ แสดงหลักฐานการส่งคนต่างด้าว
กลับต่อนายทะเบียนได้ ให้หลักประกันนั้นตกเป็นของ
กองทุนเพื่อใช้จ่าย ในการส่งคนต่างด้าวออกนอก
ราชอาณาจักรต่อไป ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่าง
ด้าวมาทํางานแสดง หลักฐานการส่งคนต่างด้าวกลับได้
เพียงบางส่วนภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้อธิบดีคืน
หลักประกัน ให้ตามอัตราส่วนและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

                                                           
38 มาตรา 55 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาํหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 มาตรา 27 
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มำตรำ 11639 นายจ้างผู้ใดละเลยไม่ดําเนินการ

จัดส่งคนต่างด้าวกลับไปยังประเทศต้นทาง ตามมาตรา 
55 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อคนต่างด้าว
หนึ่งคน  

 มำตรำ 55 กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้ 

มำตรำ 11740 (ยกเลิก)  
มำตรำ 11841 (ยกเลิก)   
มำตรำ 11942 คนต่างด้าวผู้ใดทํางานโดยไม่แจ้ง

ให้นายทะเบียนทราบตามมาตรา 61 ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าหมื่นบาท  

 มำตรำ 6143 คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็น
การชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง เพื่อทํางาน
อันมีลักษณะจําเป็นหรือเร่งด่วน หรือเป็นงานเฉพาะกิจที่
มีระยะเวลาทํางานให้เสร็จสิ้นภายในสิบห้าวัน จะทํางาน
นั้นได้เมื่อได้มีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียนทราบ  

งานอันมีลักษณะจําเป็นหรือเร่งด่วนหรืองาน
เฉพาะกิจตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศ
กําหนด  

คนต่างด้าวที่ทํางานตามวรรคหนึ่ง หากไม่แล้ว
เสร็จภายในกําหนดดังกล่าวอาจขอขยายเวลาได้ไม่เกิน
สิบห้าวันโดยแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อนครบกําหนด
ดังกล่าว  

การแจ้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม และการ
ออกหนังสือรับแจ้ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง  

มำตรำ 119/144 ผู้รับอนุญาตให้ทํางานผู้ใดไม่
ปฏิบัติตามมาตรา 62/2 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสอง
หม่ืนบาท 

มำตรำ 64/245 ผู้รับอนุญาตให้ทํางานมีหน้าที่
ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบถึงผู้เป็นนายจ้าง สถานที่
ทํางานของนายจ้างและลักษณะงานหลักที่ทํา ทั้งนี้ 
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เข้าทํางานและต้องแจ้งทุก
คร้ังที่เปลี่ยนนายจ้าง 

มำตรำ 12046 ผู้รับอนุญาตให้ทํางานผู้ใดไม่
ปฏิบัติตามมาตรา 86 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพัน
บาท  

มำตรำ 86 47 ผู้ รับอนุญาตให้ทํ างานต้อง
สามารถแสดงใบอนุญาตทํางานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
หรือนายทะเบียนภายในระยะเวลาอันสมควรได้เสมอ 

                                                           
39 มาตรา 116 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 55 
40 มาตรา 117 ยกเลิกโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 56 
41 มาตรา 118 ยกเลิกโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 56 
42 มาตรา 119 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 57 
43 มาตรา 61 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาํหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 มาตรา 28 
44 มาตรา 119/1 เพิ่มโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 58 
45 มาตรา 64/2 เพิ่มโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 มาตรา 32 
46 มาตรา 120 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 59 
47 มาตรา 68 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาํหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 มาตรา 35 
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มำตรำ 12148 (ยกเลิก)  
มำตรำ 12249 (ยกเลิก)  
มำตรำ 12350 (ยกเลิก)  
มำตรำ 12451 (ยกเลิก)  
มำตรำ 125 ผู้ใดไม่มาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือไม่

ส่งเอกสารหรือหลักฐานตามมาตรา 98 (1) ต้องระวาง
โทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มำตรำ 98 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราช
กําหนดนี้  ให้นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่มี
อํานาจ ดังต่อไปนี้  

(1) มีหนังสือเรียกหรือสั่งให้บุคคลใดที่เกี่ยวข้อง
มาชี้แจงข้อเท็จจริง รวมทั้งให้ส่งเอกสารหรือ หลักฐาน
อืน่ใดเพื่อประกอบการพิจารณาได้  

มำตรำ 126 ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ตาม
มาตรา 98 (2) (3) (4) หรือ (5) ต้องระวางโทษจําคุกไม่
เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ  

มำตรำ 98 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราช
กําหนดนี้  ให้นายทะเบียนและพนักงาน เจ้าหน้าที่มี
อํานาจ ดังต่อไปนี้  

(2) เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจการนําคน
ต่างด้าวมาทํางานในประเทศในระหว่างเวลาทําการ เพื่อ
ตรวจสอบให้การเป็นไปตามพระราชกําหนดนี้  

(3) เข้าไปในสถานประกอบการซึ่งรับคนต่าง
ด้าวเข้าทํางานในระหว่างเวลาทําการเพื่อตรวจสอบ ให้
การเป็นไปตามพระราชกําหนดนี้52  

(4) ค้นในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการนํา
คนต่างด้าวมาทํางานในประเทศหรือมีคนต่างด้าว ทํางาน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือค้นเพื่อหาและช่วยเหลือ
คนต่างด้าวซึ่งตกเป็นผู้เสียหายจาก การกระทําที่ฝ่าฝืน
พระราชกําหนดนี้  

(5) ยึดหรืออายัด  เอกสารหรือหลักฐานที่
เกี่ยวข้องกับการทํางาน การนําคนต่างด้าวมาทํางาน ใน
ประเทศ ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทํา
ความผิดตามพระราชกําหนดนี้  

มำตรำ 127 ผู้ใดไม่อํานวยความสะดวกตาม
มาตรา ๙๘ วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่ง
หม่ืนบาท  

มำตรำ 98 วรรคสาม 
ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (2) (3) (4) และ (5) ให้

ผู้ซึ่งเก่ียวข้องอํานวยความสะดวกตามสมควร  
มำตรำ 127/153 นายทะเบียนหรือพนักงาน

เจ้าหน้าที่ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๘ วรรคสี่ ต้องระวาง
มำตรำ 98 วรรคสี่ 
การใช้อํานาจตาม (1) (2) หรือ (3) ต้องไม่ทําใน

                                                           
48 มาตรา 121 ยกเลิกโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 60 
49 มาตรา 122 ยกเลิกโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 60 
50 มาตรา 123 ยกเลิกโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 60 
51 มาตรา 124 ยกเลิกโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 60 
52 มาตรา 98 (3) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 41  
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โทษปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท ลักษณะที่ทําให้คนต่างด้าวต้องหยุดทํางานเกินสมควรแก่

เหตุ หรือทําให้การประกอบการของนายจ้างต้องสะดุด
หยุดลงหรือทําในเวลากลางคืนโดยไม่จําเป็น54 

มำตรำ 128 ผู้ใดหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถนํา
คนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ หรือสามารถ
หาลูกจ้างซึ่งเป็นคนต่างด้าวให้กับนายจ้าง และโดยการ
หลอกลวงดั งว่ านั้น ได้ ไปซึ่ ง เ งินหรือทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดจากผู้ถูกหลอกลวง ต้องระวางโทษจําคุก
ตั้งแต่สามปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่หกแสนบาทถึงหนึ่ง
ล้านบาทต่อคนต่างด้าวหนึ่งคน หรือทั้งจําทั้งปรับ  

ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระทํา
โดยร่วมกันตั้งแต่สามคนขึ้นไป หรือโดยสมาชิกขององค์กร
อาชญากรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ ต้องระวางโทษหนักกว่าโทษที่
กฎหมายบัญญัติไว้กึ่งหนึ่ง  

 

มำตรำ 129 ผู้ใดสนับสนุนการกระทําความผิด
ตามมาตรา 128 ไม่ว่าการกระทําของตัวการจะได้กระทํา
นอกราชอาณาจักรหรือไม่ ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่ง
ปีถึงสามปี หรือปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหกแสนบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 มำตรำ 128 กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้ 

มำตรำ 130 การเรียกร้องทรัพย์สินหรือราคาที่
สูญเสียไปเนื่องจากการกระทําความผิด ตามมาตรา 128 
หรือมาตรา 129 แทนผู้เสียหาย พนักงานอัยการจะขอ
รวมไปกับฟ้องคดีอาญา หรือจะยื่นคําร้องในภายหลัง
ขณะที่คดีอาญานั้นยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล
ชั้นต้นก็ได้ ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิของผู้เสียหายที่จะยื่นคําร้อง
เพื่อเรียกร้องทรัพย์สินหรือราคาที่สูญเสียไปเพิ่มเติมได้
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ก่อนที่ศาล
จะมีคําวินิจฉัยชี้ขาดคดี  

ในกรณีที่ไม่มีคําขอให้ใช้ทรัพย์สินหรือราคาที่
สูญเสียไปตามวรรคหนึ่ง หากศาลมีคําพิพากษาลงโทษ
จําเลย ศาลจะสั่งในคําพิพากษาคดีอาญาให้จําเลยใช้
ทรัพย์สินหรือราคาที่ สูญเสียไปแก่ผู้ เสียหายตามที่
เห็นสมควรก็ได้  คําสั่งดังกล่าวไม่กระทบถึงสิทธิของ
ผู้เสียหายในอันที่จะฟ้องจําเลยเป็นคดีแพ่งเพื่อเรียกเอา

 มำตรำ 128 และ มำตรำ 129 กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้ 

                                                                                                                                                                                 
53 มาตรา 127/1 เพิ่มโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 61 
54 มาตรา 98 วรรคสี่ เพิ่มโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 42 
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บทกํำหนดโทษ ข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
ทรัพย์สินหรือราคาที่สูญเสียไปในส่วนที่ยังขาดอยู่  

มำตรำ 13155 ผู้ใดยึดใบอนุญาตทํางานหรือ
เอกสารสําคัญประจําตัวของคนต่างด้าวไว้ ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหม่ืนบาทถึงหนึ่ง
แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

ในกรณีที่คนต่างด้าวยินยอมให้ผู้ใดเก็บรักษา
ใบอนุญาตทํางานหรือเอกสารตามวรรคหนึ่งไว้ ผู้นั้นต้อง
ยินยอมและอํานวยความสะดวกให้คนต่างด้าวสามารถ
เข้าถึงเอกสารดังกล่าวได้ตลอดเวลา ตามที่คนต่างด้าวร้อง
ขอ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษเช่นเดียวกับการกระทํา
ความผิดตามวรรคหนึ่ง 

 

มำตรำ 132 ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติ
บุคคล ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น เกิดจาก
การสั่งการ หรือการกระทําของบุคคลใด หรือไม่สั่งการ 
หรือไม่กระทําการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทําของ
กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่
บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย  

 

มำตรำ 133บรรดาความผิดตามพระราช
กําหนดนี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว นอกจากความผิดตาม
มาตรา 101 ให้อธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจ
เปรียบเทียบดังต่อไปนี้  

( 1 )  อ ธิ บ ดี สํ า ห รั บ ค ว า ม ผิ ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ น
กรุงเทพมหานคร  

(2) ผู้ว่าราชการจังหวัดสําหรับความผิดที่เกิดขึ้น
ในจังหวัดนั้น56 

ในกรณีที่มีการสอบสวน ถ้าพนักงานสอบสวน
พบว่าบุคคลใดกระทําความผิดตามพระราชกําหนดนี้ ที่มี
โทษอยู่ในเกณฑ์ที่จะทําการเปรียบเทียบได้ และบุคคลนั้น
ยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้
อธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี ภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่บุคคลนั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ  

เมื่อผู้กระทําผิดได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวนที่
เปรยีบเทียบภายในเวลาที่กําหนดแต่ไม่เกินสามสิบวันแล้ว ให้
ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 มำตรำ 101 ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

                                                           
55มาตรา 131 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาํหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 มาตรา 62 
56มาตรา 133 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาํหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 63 
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จำกตำรำงที่ 1 มีประเด็นสํำคัญดังนี้ 
1. บทกํำหนดโทษผู้ที่ฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย “พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของ

คนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2561” 
ซึง่มีบทลงโทษที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันจํานวน 32 มาตรา และได้ยกเลิกบทกําหนดโทษจํานวน 7 มาตรา 

2. ผู้เกี่ยวข้องกับบทกํำหนดโทษ สามารถแยกเป็นการลงโทษสําหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้รับ
อนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางาน นายจ้าง แรงงานต่างด้าว และบุคคลทั่วไป ที่กระทําผิดตามพระราชกําหนดนี้ 
กล่าวคือ 

- พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีบทกําหนดโทษตามที่ระบุไว้ในมาตรา 101/1, 106 และ 127 
-ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทาํงาน มีบทกําหนดโทษตามที่ระบุไว้ในมาตรา 104, 105, 107, 

109, 110, 110/1, 111. 112, 115, 115/1, 120, 125, 126, 131, 132, และ 133 
- นายจ้าง มีบทกําหนดโทษตามที่ระบุไว้ในมาตรา 102, 103, 113, 113/1, 114, 116, 125, 

126, 131, 132 และ 133 
- แรงงานต่างด้าว มีบทกําหนดโทษตามที่ระบุไว้ในมาตรา 101, 119, 119/1, 120, 125, 126, 

127 และ 133 
- บุคคลทั่วไป มีบทกําหนดโทษตามที่ระบุไว้ในมาตรา 128, 129, 130 และ 133 

3. บทกํำหนดโทษที่รุนแรงถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข คําสั่ง คสช. ออกคําสั่งตามมาตรา 44 ให้ชะลอการ
บังคับใช้มาตรา 101, 102, 119 และ 122 ไปอีกหนึ่งร้อยแปดสิบวันเพื่อให้เวลาผู้เกี่ยวข้องได้เตรียมดําเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมายเนื่องจากหากกระทําผิดจะมีบทกําหนดโทษที่รุนแรง สอดคล้องกับ ม.ล.ปุณฑริก สมิติ 
ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า “อย่างที่ทราบว่าเมื่อมีคําสั่งตามมาตรา 44 มีการเลื่อนกําหนดการบังคับใช้ 4 
มาตรา คือ 101, 102, 119 และ 122 โดยให้เวลา 6 เดือน ในการดําเนินงานถูกต้องตามกฎหมาย” (มติชนออนไลน์
, 2560) รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 2  
 
ตำรำงที่ 2 บทกํำหนดโทษที่รุนแรงถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข  
 

มำตรำ ลักษณะควำมผิด 
พรก. กำรบริหำรจัดกำรกำร
ทํำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 

2560 

พรก. กำรบริหำรจัดกำร
กำรทํำงำนของคน 
ต่ำงด้ำว (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2561 

มาตรา 
101 

คนต่างด้าวผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 8 (มาตรา 8 
ห้ามคนต่างด้าวทํางานโดยไม่มีใบอนุญาต
ทํางานหรือทํางานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะ
ทําได้อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชกําหนดนี้) 

ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี 
หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึง
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่
ห้ าพันบาทถึ งห้ าหมื่ น
บาท (ไม่มีโทษจําคุกหรือ
ทั้งจําทั้งปรับ) 

มาตรา 
102 

ผู้ใดเป็นผู้รับคนต่างด้าวเข้าทํางานโดยฝ่า
ฝืนมาตรา 9 (มาตรา 9ห้ามผู้ใดรับคนต่าง
ด้ า ว ทํ า ง า น โ ด ย ที่ ค นต่ า ง ด้ า ว ไ ม่ มี
ใบอนุญาตทํางานหรือให้คนต่างด้าว
ทํางานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทําได้อัน
เป็นการฝ่าฝืนพระราชกําหนดนี้) 

ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สี่แสน
บาทถึงแปดแสนบาทต่อคนต่าง
ด้าวที่จ้างหนึ่งคน 

ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่
หนึ่งหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสน
บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้าง
หนึ่งคน 
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มาตรา 
119 

คนต่างด้าวผู้ใดทํางานโดยไม่แจ้งให้นาย
ทะเบียนทราบตามมาตรา 61 (มาตรา 61 
คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็น
การชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้า
เมือง เพื่อทํางานอันมีลักษณะจําเป็นหรือ
เร่ งด่ วน  หรือ เป็นงานเฉพาะกิจที่ มี
ระยะเวลาทํางานให้เสร็จสิ้นภายในสิบห้า
วัน จะทํางานนั้นได้เมื่อได้มีหนังสือแจ้งให้
นายทะเบียนทราบ ฯลฯ)  

ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สอง
หม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

ต้องระวางโทษปรับไม่
เกินห้าหมื่นบาท 

มาตรา 
122 

ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 72 (มาตรา ๗๒ ห้าม
ผู้ ใดรับคนต่างด้าวซึ่ ง ไม่มี ใบอนุญาต
ทํางานกับตนเข้าทํางาน) 

ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สี่แสน
บาทถึงแปดแสนบาท ต่อคนต่าง
ด้าวที่จ้างหนึ่งคน 

ได้ยกเลิกมาตรานี้แล้ว 

 
จากตารางที่ 2 จะเห็นว่ารัฐบาลได้ผ่อนคลายความรุนแรงของบทลงโทษตามกฎหมายบางมาตราโดยการ

ชะลอการบังคับใช้ตามระยะเวลาที่กําหนดและมีการแก้ไขเพิ่มเติมบทลงโทษให้ลดอัตราค่าปรับหรือโทษจําคุก 
ตลอดจนมีการยกเลิกกฎหมายบางมาตรา 
  
อัตรำกำรลงโทษ 

อัตราการลงโทษตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายนี้แบ่งออกเป็น 1) โทษทั้งจําทั้งปรับและ 2) โทษปรับสถาน
เดียว กล่าวคือ  

- โทษทั้งจําทั้งปรับ พระราชกําหนดฉบับนี้มีบทลงโทษสถานหนักที่สุดคือ มาตรา 128 เป็น
ประเด็นเก่ียวกับการหลอกลวงแรงงานต่างด้าว “ผู้ใดหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้าง
ในประเทศ หรือสามารถหาลูกจ้างซึ่งเป็นคนต่างด้าวให้กับนายจ้าง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งเงินหรือ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ถูกหลอกลวง” มีบทกําหนดโทษให้ “ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี (3 
ปีถึง 10 ปี) หรือปรับตั้งแต่หกแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท (600,000 บาทถึง 1,000,000 บาท) ต่อคนต่างด้าวหนึ่งคน 
หรือทั้งจําทั้งปรับ” รองลงไปได้แก่ มาตรา 105 และ มาตรา 129 มีบทกําหนดโทษให้ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่
หนึ่งปีถึงสามปี (1 ปีถึง 3 ปี) หรือปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหกแสนบาท (200,000 บาทถึง 600,000บาท) หรือทั้ง
จําทั้งปรับ และมาตรา 110 มีบทกําหนดโทษให้ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี (3 ปี)  หรือปรับไม่เกินหกแสน
บาท (600,000บาท) หรือทั้งจําทั้งปรับ 

สําหรับโทษจําคุกนั้น มีบทกําหนดโทษตั้งแต่ไม่เกินหกเดือน (6 เดือน) ไม่เกินหนึ่งปี (1 ปี) หนึ่งปีถึงสามปี 
(1ปีถึง 3 ปี) ไปจนถึงหนักที่สุดคือ จําคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี และกรณีได้กระทําโดยร่วมกันตั้งแต่สามคนขึ้นไปหรือ
โดยสมาชิกขององค์กรอาชญากรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ต้องระวางโทษ
หนักกว่าโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้กึ่งหนึ่ง 

- โทษปรับสถานเดียว บทกําหนดโทษปรับสถานเดียวนั้น ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ต่ําสุดไม่เกิน
ห้าพันบาท (5,000 บาท) ไปจนถึงต้องระวางโทษปรับสูงสุดไม่เกินสองแสนบาท (200,000 บาท)  
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บทสรุป 
 การบังคับใช้กฎหมายการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวอย่างเข้มงวดก่อให้เกิดผลดีที่สามารถทํา
ให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกกฎหมายไทยมาทํางาน มีบทลงโทษที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการ
บังคับใช้ มีประโยชน์ต่อประเทศชาติ ดังที่ นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน (มติชนออนไลน์, 2560) 
กล่าวว่า “โดยรวม พ.ร.ก. นี้มีประโยชน์ต่อปวงชนชาวไทย ไม่ใช่ใครบางคน ซึ่งอยากให้ทุกคนได้รับทราบว่า 
กฎหมายนี้ไม่ใช่เพื่อใครบางคน อยากให้สื่อมีการสื่อสารตรงนี้ออกไปด้วยว่า ประโยชน์เกิดกับคนไทยทุกคน         
ส่วนบทลงโทษที่กําหนดไว้นั้น ที่หลายคนกังวลเรื่องโทษที่กําหนด 4 แสนบาท กรณีการใช้ลูกจ้างไม่มีใบอนุญาต 
หรือมีใบอนุญาตไม่ตรงตามจริง ต้องเรียนให้ทราบว่า กฎหมายนี้ไม่ได้เน้นลงโทษลูกจ้าง เพราะหากนายจ้างปฏิบัติ
ถูกกฎหมาย ลูกจ้างก็ไม่ทําผิด ซึ่งหากนายจ้างมีสํานึกดี ไม่เอาเปรียบคนไทยส่วนใหญ่ และหากทุกคนจ้างอย่าง
ถูกต้อง มีสํานึกในการยอมรับกฎหมายก็ไม่ต้องกลัว ดังนั้น อย่าพูดย้ําเรื่องบทลงโทษ 4 แสน หรือ 8 แสนบาท ยิ่ง
พูดยิ่งขายหน้า เพราะหากเราไม่ทําผิดก็ไม่ต้องกลัว” นายจ้าง ผู้นําเข้าแรงงาน คนต่างด้าวที่เข้ามาทํางานใน
ประเทศไทย และผู้เกี่ยวข้องควรศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมายการบริหารจัดการการทํางานของแรงงานต่างด้าวทั้ง
สองฉบับ โดยเฉพาะบทกําหนดโทษที่มีการกล่าวถึงกันมาก ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดการทําผิดกฎหมายซึ่งอาจได้รับ         
โทษปรับ จําคุกหรือทั้งจําทั้งปรับ และในที่สุดคนต่างด้าวอาจถูส่งตัวกลับประเทศ ฝ่ายนายจ้างก็จะเสียโอกาสทาง
เศรษฐกิจด้วย 
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13 ครั้งกับรัฐประหารในประเทศไทย 
 
13 Thailand coups 

 
ผู้วิจัย    สืบพงศ์  สุขสม 
 
บทคัดย่อ 

ลักษณะเฉพาะที่ส าคัญประการหนึ่งของประชาธิปไตยคือความสามารถในการแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 
ประชาธิปไตยหมายถึงการใช้ความชอบธรรมเป็นเกณฑ์ตัดสินไม่ใช่ใช้ก าลังในความหมายนี้ จึงอาจกล่าวได้ว่าการ
รัฐประหารเกิดขึ้นเพราะความล้มเหลวของประชาธิปไตย อย่างไรก็ดี ทั้งรัฐประหารและประชาธิปไตยต่าง ก็มีแรง
ขับเคลื่อนด้วยตัวมันเอง และอาจกล่าวในท านองกลับกันได้ว่า รัฐประหารจะถดถอยไปด้วยความส าเร็จของ
ประชาธิปไตย บทความนี้พยายามวิเคราะห์พลวัตของรัฐประหารและประชาธิปไตยไทย ด้วยหวังให้เกิดความเข้าใจเพิ่ม
มากขึ้นในเรื่องความขัดแย้งตลอดจนแรงขับเคลื่อนและตัวละครต่าง ๆ อีกทั้งยังหวังจะช่วยให้ผู้ใช้สันติวิธีเข้าใจตนเอง
และผู้อื่นได้มากข้ึน  

 
ค าส าคัญ : ประชาธิปไตย, รัฐประหาร,ความขัดแย้ง 
 
Abstract 

One important characteristic feature of democracy is the ability to resolve conflicts by 

peaceful means. Democracy means using the right criteria are not used in this sense. It can be 

said that the coup occurred because of the failure of democracy and democratic coup, however, 

both were driven by itself. And vice versa could say that. Coup be offended by the success of 

democracy. This article attempts to analyze the dynamics of democracy and coup Thailand. With 

the hope to understand more about the opposition forces, as well as the various characters and 

also hope to help users better understand themselves and other peaceful means even more. 

 

Keyword : Democracy,Coup,Conflict. 

 
บทน า 
 นับเป็นเวลาสี่ปี สี่เดือน โดยประมาณ หลังจากที่ประเทศไทยเกิดรัฐประหารครั้งที่ 13 นับแต่วันที่ 22 
พฤษภาคม 2557 ท่ามกลางเสียงสนับสนุนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นักวิชาการและผู้มีอิทธิพลทางความคิด
จ านวนไม่น้อยที่สนับสนุนรัฐประหารในครั้งนี้ก็พยายามชี้ว่า คนไทยควร “อดทน” และ “ให้เวลา” กับคสช. เพราะ
รัฐประหารคร้ังนี้อาจน าไปสู่ “ประชาธิปไตยสมบูรณ์” ตามที่หัวหน้า คสช. ควบนายกฯ คนใหม่ได้เคยลั่นวาจาไว้หลาย
คร้ังหลายครา 

ส าหรับประเทศไทยนับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาสู่ระบอบ
ประชาธิปไตยในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ประเทศไทยมีการรัฐประหารจนถึงปัจจุบัน (วันที่ 30 กันยายน 2561) 
จ านวนทั้งสิ้น 13 คร้ัง ดังนี้ 
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คร้ังที่ 1. การรัฐประหารเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2476 
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พระยามโนปกรณ์นิติธาดา ได้รับเลือกจากคณะราษฎรให้ด ารงต าแหน่ง

นายกรัฐมนตรี (ประธานคณะกรรมการราษฎร) ซึ่งพระยามโนปกรณ์ฯ เป็นคนของกลุ่มอ านาจเก่าที่ถูกโค่นล้มไป ความ
ขัดแย้งรุนแรงระหว่างกลุ่มอ านาจเก่ากับคณะราษฎรยิ่งมีความรุนแรงมากข้ึน 

พระยามโนปกรณ์นิติธาดาจึงตราพระราชกฤษฎีกาให้ปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรและตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ 
โดยที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชด าริเห็นว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในขณะนี้ประกอบไปด้วย
สมาชิกตั้งขึ้นเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะถึงเวลาอันควรที่จะโปรดเกล้าฯ ให้ราษฎรตั้ งผู้แทนขึ้นมาเพราะฉะนั้นจึงเป็น
การไม่สมควรที่สภาจะพึงด าริการเปลี่ยนแปลงนโยบายของประเทศมาแล้วแต่โบราณกาล ซึ่งต่อมาทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ขึ้นมีข้อความดังต่อไปนี้ 

1. ให้ปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรนี้เสียและห้ามไม่ให้เรียกประชุมจนกว่าจะได้มีสภาผู้แทนราษฎรขึ้นใหม่   
เมื่อมีการเลือกตั้งผู้แทนตามความในรัฐธรรมนูญนั้นแล้ว 

2. ให้ยุบคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันนี้เสีย และให้มีคณะรัฐมนตรีขึ้นใหม่ กอปรด้วยนายกรัฐมนตรีหนึ่งนาย และ
รัฐมนตรีอื่นๆ ไม่เกิน 20 นาย และให้นายกรัฐมนตรีซึ่งยุบ เป็นนายกของคณะรัฐมนตรีใหม่ กับให้รัฐมนตรีซึ่งว่าการ
กระทรวงต่างๆ อยู่ในเวลานี้เป็นสมาชิกของคณะรัฐมนตรีใหม่โดยต าแหน่ง ส่วนรัฐมนตรีอื่นๆ จะได้ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ตั้งขึ้นตามค าแนะน าของนายกรัฐมนตรีอีกต่อไป 

3. ตราบใดยังไม่มีการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรและยังไม่ได้เรียกประชุมสภาผู้แทนราษฎรใหม่ และยังไม่ได้ตั้ง
รัฐมนตรีตามความในรัฐธรรมนูญแล้ว ให้คณะรัฐมนตรีใหม่ตามความในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ เป็นผู้ใช้อ านาจต่างๆ  
ซึ่งรัฐธรรมนูญได้ให้ไว้แก่คณะรัฐมนตรี 

4. ตราบใดที่ยังมิได้มีการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรและยังไม่ได้เรียกประชุมสภาผู้แทนราษฎรใหม่นั้น 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงใช้อ านาจนิติบัญญัติตามค าแนะน าและยินยอมของคณะรัฐมนตรี 

5. ตราบใดที่ยังไม่ได้มีการเลือกตั้งผู้แทนราษฎร และยังไม่ได้เรียกประชุมสภาผู้แทนราษฎรใหม่นั้น และยัง
ไม่ได้ตั้งคณะรัฐมนตรีตามความในรัฐธรรมนูญแล้ว ให้รอการใช้บทบัญญัติต่างๆ ในรัฐธรรมนูญซึ่งขัดกับพระราช
กฤษฎีกานี้เสีย ส่วนบทบัญญัติอื่นๆ ให้เป็นอันคงใช้อยู่ต่อไป  

นอกจากนี้ยังออกแถลงการณ์แจ้งให้ประชาชนทราบถึงเหตุผลที่ต้องปิดสภาผู้แทนราษฎร ตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่
และงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราว่า “ในคณะรัฐมนตรีบัดนี้เกิดความแตกแยกกันเป็น 2 พวก มีความเห็นแตกต่างกัน 
และไม่สามารถจะคล้อยตามกันได้ ความเห็นข้างน้อยนั้น ปรารถนาที่จะวางนโยบายเศรษฐกิจอันมีลักษณะเป็น
คอมมิวนิสต์ ความเห็นข้างมากนั้นเห็นว่านโยบายเช่นนั้นเป็นการตรงกันข้าม แก่ขนบธรรมเนียมประเพณีชาวสยาม และ
เห็นได้แน่นอนทีเดียวว่า นโยบายเช่นนี้จักน ามาซึ่งความหายนะแก่ประชาราษฎร์ และเป็นมหัตภัยแก่ความมั่นคงของ
ประเทศ” การรัฐประหารคร้ังแรกเป็นการรัฐประหารโดยพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
 
คร้ังที่ 2. การรัฐประหารเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2476 

รัฐบาลของพระยามโนปกรณ์นิติธาดาได้ประกาศพระราชกฤษฎีกาปิดสภาและงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราใน
วันที่ 1 เมษายน 2476 อันเนื่องมาจากปัญหาความขัดแย้งระหว่างคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเค้าโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติ 
ซึ่งยกร่างโดยหลวงประดิษฐ์มนูธรรม เป็นเหตุให้รัฐบาลสิ้นสุดลงก่อให้เกิดความตึงเครียดทางการเมือง และการเมืองใน
สมัยนั้นถึงขั้นวิกฤติ เมื่อ 4 ทหารเสือ คือ พระยาพหลพลพยุหเสนา พระยาทรงสุรเดช พระยาฤทธิอัคเนย์ และพระ
ประศาสน์พิทยายุทธ ลาออกจากต าแหน่งทางการเมือง เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2476 
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ต่อมาในวันที่ 20 มิถุนายน 2476 คณะราษฎรภายใต้การน าโดยพระยาพหลพลพยุหเสนา พร้อมด้วยทหารบก 
ทหารเรือ และพลเรือนคณะหนึ่ง ได้ท าการยึดอ านาจการปกครองประเทศอีกครั้งหนึ่งเพื่อขอให้พระยามโนปกรณ์นิติ
ธาดานายกรัฐมนตรีคนแรกของไทย ลาออกจากต าแหน่งซึ่งนับเป็นการลิดรอนอ านาจภายในคณะราษฎรที่มีการ
แตกแยกกันเอง การยึดอ านาจครั้งนี้อ้างเหตุว่า “คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินในขณะนั้นบริหารราชการไม่
ถูกต้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ โดยการปิดสภาผู้แทนราษฎรและงดใช้รัฐธรรมนูญหลายบท คณะทหารบก ทหารเรือ 
และพลเรือนจึงเห็นจ าเป็นต้องเข้ายึดอ านาจการปกครอง เพื่อให้มีการเปิดสภาผู้แทนราษฎรด าเนินการตาม
รัฐธรรมนูญ”  

ภายหลังการยึดอ านาจ พระยาพหลพลพยุหเสนาได้มอบหมายให้ เจ้าพระยาพิชัยญาติ ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรน าความกราบบังคมทูลฯ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อโปรดเกล้าฯ ให้เปิดประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปิดสภาผู้แทนราษฎรใน
วันที่ 21 มิถุนายน 2476 และทรงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพระยาพหลพลพยุหเสนา เป็นนายกรัฐมนตรีนับเป็นการท า
รัฐประหารในทางประวัติศาสตร์การเมืองไทยด้วยการเปลี่ยนรัฐบาลและยึดอ านาจภายในกลุ่มคณะราษฎรด้วยกันเอง  
 
คร้ังที่ 3. การรัฐประหารเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2490 

การรัฐประหารเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2490 เป็นการยึดอ านาจโดยคณะทหารบก ซึ่งผู้น าส่วนใหญ่         
เป็นนายทหารนอกประจ าการโดยมีพลโท ผิน ชุณหะวัณ เป็นหัวหน้าใช้ชื่อ “คณะทหารของชาติ” ประกอบด้วยนาวา
เอก กาจ กาจสงคราม พันโท ก้าน จ านงภูมิเวท พันเอก สวัสดิ์ สวัสดิเกียรติ พันเอก สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และพันต ารวจ
เอก เผ่า ศรียานนท์ โดยมีนายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์) เป็นผู้อุปถัมภ์ด้านเงินทุนค่าใช้จ่ายในการท า
รัฐประหาร ได้น าก าลังทหารเข้ายึดอ านาจจากรัฐบาลของพลเรือตรี ถวัลย์ ธ ารงนาวาสวัสดิ์ ซึ่งด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นให้ลาออกจากต าแหน่ง โดยมีสาเหตุที่ท าให้ต้องมีการยึดอ านาจ คือ 

1. ปัญหาความเดือดร้อนเร่ืองการขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคของประชาชน  
2. ปัญหาเศรษฐกิจการเงินของประเทศภายหลังสงครามโลก เช่น ราคาสินค้า ปัญหาเงินเฟ้อ 
3. ความไร้ประสิทธิภาพในการบริหารงานของรัฐบาลพลเรือนภายหลังสงครามโลก 
4. ปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยภายในประเทศ เช่น เกิดโจรผู้ร้ายชุกชุม 
5. ปัญหาการสวรรคตของรัชกาลที่ 8 ที่ไม่สามารถชี้แจงข้อเท็จจริงให้กระจ่างแจ้ง 
6. ความไม่พอใจของกลุ่มทหารบกในเรื่องนโยบายการปลดทหารประจ าการหลังสงครามโลกครั้ง ที่ 2 ของ

รัฐบาลพลเรือน ท าให้ทหารเกิดความรู้สึกว่าถูกรัฐบาลทอดทิ้งและถูกเหยียดหยามเกียรติภูมิของทหารเมื่อท าการ
รัฐประหารได้ส าเร็จ คณะรัฐประหารได้สนับสนุนให้จอมพล ป. พิบูลสงคราม ขึ้นเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหาร และ
แต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการทหารแห่งประเทศไทย และได้ประกาศยุบสภาและยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2489  

โดยได้น าร่างรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2490 หรือ “รัฐธรรมนูญฉบับใต้ตุ่ม” ร่างโดยนาวาเอก กาจ กาจสงคราม 
ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2490 มาตรา 33 และมาตรา 37 ได้ก าหนดให้รัฐสภาประกอบด้วยวุฒิสภาและสภาผู้แทน โดย
พระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภามีจ านวนเท่ากับสมาชิกสภาผู้แทนซึ่งราษฎรเป็นผู้เลือกตั้ง และได้
มอบหมายให้นายควง อภัยวงศ์ เป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อจัดตั้งรัฐบาลต่อไป 
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การรัฐประหารครั้งนี้ท าให้บุคคลส าคัญหลายท่าน อาทิ เช่น พลเรือตร ีถวัลย์ ธ ารงนาวาสวัสดิ์ นายปรีดี พนมยงค์ และ
บรรดาคณะรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลต่างหลบหนีภัยการเมืองบางคนได้รับความช่วยเหลือจากนายทหารเรือ เช่น พลเรือ
ตรีถวัลย์ ธ ารงนาวาสวัสดิ์ และนายปรีดี พนมยงค์ หลบซ่อนอยู่ที่สัตหีบ และต่อมานายปรีดี พนมยงค์ ได้เดินทางลี้ภัย
ทางการเมืองออกไปอยู่ที่สิงคโปร์ระยะหนึ่ง โดยได้รับความช่วยเหลือจากทูตทหารอังกฤษและสหรัฐอเมริกา            
ในกรุงเทพฯ นายปรีดี พนมยงค์ ได้พ านักอยู่ในประเทศจีนในฐานะแขกของรัฐระหว่างปี พ.ศ. 2491-2513 และ
ต่อจากนั้นได้เดินทางไปพ านักในประเทศฝรั่งเศสจนกระทั่งถึงแก่อสัญกรรมเม่ือวันที่ 2 พฤษภาคม 2526 

การยึดอ านาจครั้งนี้เป็นที่รู้จักในชื่อ “รัฐประหาร 8 พฤศจิกายน 2490” ซึ่งเป็นการกลับคืนอ านาจของฝ่าย
ทหารบก  
 
คร้ังที่ 4. การรัฐประหารเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2491 

หลังจากที่กลุ่มนายทหารภายใต้การน าของพลโท ผิน ชุณหะวัณ ได้ท าการรัฐประหารรัฐบาลของพลเรือตรี
ถวัลย์ ธ ารงนาวาสวัสดิ์ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2490 จากนั้นจึงได้แต่งตั้งให้นายควง อภัยวงศ์ เป็นนายกรัฐมนตรี        
แต่หลังจากนั้นแล้วในวันที่ 6 เมษายน 2491 นายทหารในกลุ่มเดิม จ านวน 4 คน ขัดกระบี่ถือปืนเข้าพบนายควง อภัยวงศ์ 
ที่ท าเนียบรัฐบาล เรียกร้องให้จ่ายเงินจ านวน 28 ล้านบาท ระหว่างสิ้นสงครามโลกครั้งที่สอง อันเป็นค่าใช้จ่ายระหว่าง
เดินทางกลับจากเชียงตุง ซึ่งได้ท าการเบิกก่อนหน้านั้นแล้วจากกระทรวงการคลัง 9 ล้านบาท แต่นายควง ไม่ยอมจ่ายซึ่ง
เรื่องนี้เป็นความขัดแย้งระหว่างนายควงกับทหารกลุ่มนี้มาอยู่ก่อนแล้ว และก่อนหน้านั้นมีข่าวลือแพร่กระจายไปว่าจะ
เกิดการรัฐประหารซ้อน นายควงพยายามติดต่อผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บัญชาการทหารอากาศ เพื่อขอความ
คุ้มครองแต่ไม่ได้ผล  

ในที่สุดกลุ่มนายทหารจึงบีบบังคับให้นายควง อภัยวงศ์ ลาออกภายใน 24 ชั่วโมง คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้  
นายควง อภัยวงศ์ ออกจากต าแหน่งในวันที่ 8 เมษายน และปลายเดือนเมษายน คณะรัฐมนตรีมีมติให้จอมพล ป.พิบูลสงคราม 
เข้าด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไป ถือเป็นการรัฐประหารเงียบ และเป็นการรัฐประหารเพื่อเปลี่ยนรัฐบาลซึ่ งคณะ
ทหารของชาติแต่งตั้งขึ้นเอง  
 
คร้ังที่ 5. การรัฐประหารเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2494 

การรัฐประหารที่ผ่านมาจะกระท าโดยกลุ่มคนฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาล แต่จอมพล ป พิบูลสงคราม 
นายกรัฐมนตรีกลับวางแผนยึดอ านาจตัวเอง เหตุเกิดโดยไม่มีเค้าลางมาก่อน บ้านเมืองก าลังอยู่ในบรรยากาศสดใส
เตรียมการรับเสด็จที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถพร้อมพระราชธิดาจะเสด็จนิวัติกลับพระนคร
ในวันที่ 2 ธันวาคม เมื่อเริ่มค่ าของวันที่ 29 พฤศจิกายน นั้น มีก าลังต ารวจพร้อมด้วยยานยนต์หุ้มเกราะก็เคลื่อนออกมา
คุมจุดยุทธศาสตร์ต่างๆ เช่น สถานีวิทยุกรมโฆษณาการ ท าเนียบรัฐบาล และสี่แยกส าคัญหลายแห่ง จากนั้นในเวลา 
20.05 น. สถานีวิทยุกรมโฆษณาการ วิทยุกรมการรักษาดินแดนและวิทยุต ารวจได้อ่านแถลงการณ์ของคณะผู้ก่อการ
รัฐประหารมีความว่า 

เนื่องจากสถานการณ์ของโลกปัจจุบันนี้ตกอยู่ในภาวะคับขันทั่วไปภัยแห่งคอมมิวนิสต์คุกคามอย่างรุนแรง ใน
คณะรัฐมนตรีปัจจุบันนี้ก็ดี ในรัฐสภาก็ดี มีอิทธิพลของคอมมิวนิสต์เข้าแทรกซึมอยู่เป็นอันมาก แม้ว่ารัฐบาลจะท าความ
พยายามสักเพียงไรก็ไม่สามารถจะแก้ไขเรื่องคอมมิวนิสต์ได้ ทั้งไม่สามารถปราบปรามทุจริตที่เรียกว่าคอร์รัปชั่นได้ดังที่
มุ่งหมายว่าจะปรามความเสื่อมโทรมนี้มากขึ้นจนเป็นที่วติกว่าประเทศชาติจะไม่สามารถด ารงอยู่ได้ในสถานการณ์อย่างนี้ 
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คณะทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ต ารวจ ผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 คณะรัฐประหาร 
พ.ศ. 2490 พร้อมด้วยประชาชนผู้รักชาติ มุ่งความมั่นคงด ารงอยู่แห่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พระบรมราชวงศ์
จักรี และระบอบรัฐธรรมนูญ ได้พร้อมกันเป็นเอกฉันท์กระท าการเพื่อน าเอารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับลง
วันที่ 10 ธันวาคม 2475 กลับมาใช้จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบดังต่อไปนี้ 

1. อ านาจและหน้าที่ของรัฐบาลปัจจุบันได้สิ้นสุดลงในวันเวลาที่ประกาศนี้ 
2. รัฐสภาในปัจจุบันทั้งรัฐสภาและวุฒิสภาเป็นอันยุบเลิกไป 
3. มีคณะบริหารประเทศชั่วคราวดังมีรายนามต่อไปนี้ 

1. พลเอกผิน ชุณหะวัณ   2. พลโทเดช เดชปฏิยุทธ 
3. พลโทสฤษดิ์ ธนะรัชต์   4. พลเรือตรีหลวงยุทธศาสตร์โกศล 
5. พลเรือตรีหลวงช านาญอรรถยุทธ์  6. พลเรือตรีสุนทร สุนทรนาวิน 
7. พลอากาศเอกฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี 8. พลอากาศโทหลวงเชิดวุทธากาศ 
9. พลอากาศโทหลวงปรุง ปรีชากาศ 
 

คณะบริหารประเทศชั่วคราวก าลังด าเนินการกราบบังคมทูลพระกรุณาเพื่อแต่งตั้งสมาชิกสภา ประเภท 2 และ
จัดตั้งรัฐบาลบริหารประเทศ และในเวลา 20.00 น. คืนนั้น คณะบริหารประเทศชั่วคราวก็ได้ประกาศออกมาว่าได้ฟอร์ม
รัฐบาลใหม่เรียบร้อยแล้ว โดยจอมพล ป พิบูลสงครามด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี  

 
คร้ังที่ 6. การรัฐประหารเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2500 

ในวันที่ 20 สิงหาคม 2500 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ พลโท ถนอม กิตติขจร พลตรี ประภาส จารุเสถียร พล
ตรศีิริ สิริโยธิน และพลอากาศเอก เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกของพรรคเสรีมนังคศิลา และมี
สมาชิกอื่นลาออกอีกเป็นจ านวน 46 คน ท าให้พรรคเสรีมนังคศิลามีฐานะที่ไม่เข้มแข็งพอ โดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 
ได้รวมตัวกันจัดตั้งพรรคสหภูม ิมีนายสุกิจ นิมมานเหมินทร ์เป็นหัวหน้าพรรค  

ต่อมาในวันที่ 13 กันยายน 2500 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ หัวหน้าคณะรัฐประหาร ในฐานะผู้บัญชาการ
ทหารบก กับพวกทหารอีกหลายคนได้ร่วมกันประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาบ้านเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนั้นและ
เห็นชอบที่จะเสนอข้อเรียกร้องแก่รัฐบาล 2 ข้อ ด้วยกัน คือ 

1. ขอให้รัฐบาลลาออกทั้งคณะ เพื่อให้มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ 
2. ให้พลต ารวจเอก เผ่า ศรียานนท์ พ้นจากต าแหน่งทางการเมืองและให้เดินทางไปอยู่ต่างประเทศ 
ต่อมาวันที่ 14 กันยายน 2500 รัฐบาลได้ออกแถลงการณ์ทางวิทยุกระจายเสียง โดยมีใจความส าคัญว่ารัฐบาล

ได้พิจารณาข้อเรียกร้องแล้ว และรัฐบาลก็ได้มีการปรับปรุงให้เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยและเสียงเรียกร้อ งของ
ประชาชนอยู่แล้ว จึงไม่มีเหตุอันใดอันที่จะท าให้รัฐบาลลาออกจากต าแหน่งทั้งคณะต่อมาในวันที่ 15 กันยายน 2500  
ได้มีการชุมนุมเปิดไฮปาร์คขึ้นที่ ท้องสนามหลวงโจมตีรัฐบาลอย่างรุนแรงและกลุ่มชนเหล่านั้นได้เดินขบวนไปพบจอมพล 
สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ที่บ้านพักพร้อมกับเรียกร้องให้ขับไล่จอมพล ป. พิบูลสงคราม ออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ขณะนั้น
จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นหัวหน้าคณะทหาร ใช่ชื่อ “ผู้รักษาพระนครฝ่ายทหาร” จึงได้กระท ารัฐประหารในวันที่    
16 กันยายน 2500 ในวันเดียวกันนั้นก็ได้มีประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นผู้รักษาพระ
นครฝ่ายทหารด้วยเหตุผลว่า “รัฐบาลอันมีจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้บริหารราชการแผ่นดินไม่เป็น
ที่ไว้วางใจของประชาชน ทั้งไม่สามารถรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองได้ คณะทหารซึ่งมีจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ 
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เป็นหัวหน้า ได้เข้ายึดอ านาจการปกครองไว้ได้ และท าหน้าที่เป็นผู้รักษาพระนครฝ่ายทหาร ขอให้ประชาชนทั้งหลายอยู่
ในความสงบ และให้ข้าราชการทุกฝ่ายฟังค าสั่งจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป” 

เมื่อจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ท าการรัฐประหารส าเร็จ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ต้องลี้ภัยออกนอกประเทศ 
ส่วนพลต ารวจเอก เผ่า ศรียานนท์ ถูกคณะทหารเรียกตัวมาพบและบังคับให้ออกไปอยู่นอกประเทศ ภายหลังจากการท า
รัฐประหารได้มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญ คณะรัฐประหารได้มีการประกาศ เรื่อง การใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
เพื่อให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2495 ยังคงใช้อยู่ แต่ได้ก าหนด
เงื่อนไขบางประการและในวันที่ 18 กันยายน 2500 ได้มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภท 2 
ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นทหารจาก 3 เหล่าทัพ มีพลเอก สุทธิ์ สุทธิสารรณกร เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร และสภา
ผู้แทนราษฎรมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายพจน์ สารสิน เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2500  
 
คร้ังที่ 7. การรัฐประหารเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2501 

การรัฐประหารครั้งนี้เป็นการกระท าของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และประกอบด้วยนายทหารซึ่งส่วนใหญ่ได้
ร่วมกันท ารัฐประหาร เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2500 มาแล้วทั้งสิ้นโดยเตรียมการขณะพ านักเพื่อรักษาสุขภาพอยู่         
ณ ประเทศอังกฤษ เมื่อเห็นว่าพลโท ถนอม กิตติขจร ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ            
จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ จึงได้เชิญนายถนัด คอมันตร์ เอกอัครราชทูตไทยประจ ากรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา และหลวง
วิจิตรวาทการ เอกอัครราชทูตไทยประจ ากรุงเบอน สวิตเซอร์แลนด์ มาปรึกษาเพื่อเตรียมการร่างรัฐธรรมนูญที่เหมาะสม
กับประเทศไทย  

เมื่อจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้เดินทางกลับประเทศไทยในวันที่ 18 ตุลาคม 2501 ก็ได้เข้าร่วมปรึกษา
สถานการณบ์้านเมืองกับพลโท ถนอม กิตติขจร และบุคคลส าคัญอีกหลายคน ในวันที่ 20 ตุลาคม 2501 พลโท ถนอม กิตติขจร 
ได้น าคณะรัฐมนตรีกราบถวายบังคมลาออกจากต าแหน่ง ภายหลังการลาออกของคณะรัฐบาล จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ 
ซึ่งด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดในขณะนั้น ได้น าก าลังทหารเข้ายึดอ านาจการปกครอง  การรัฐประหารครั้งนี้ 
คณะทหารเรียกตนเองว่า “คณะปฏิวัติ” และได้มีการชี้แจงว่าเป็นการ “ปฏิวัติ” ไม่ใช่ “รัฐประหาร” (ตามประกาศคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ 3) คณะปฏิวัติย้ าว่าเป็นการปฏิวัติทุกสิ่ง เริ่มตั้งแต่สถาบันการเมืองทั้งในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติ และ
ได้ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2495 ยกเลิกพรรคการเมือง ยกเลิกรัฐสภา และให้สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรสิ้นสุดลง ออกกฎหมายควบคุมหนังสือพิมพ์ อีกทั้ง ได้ออกประกาศห้ามชุมนุมทางการเมือง และด าเนินนโยบาย
ปราบปรามคอมมิวนิสต์และอันธพาลอย่างเฉียบขาด การปฏิวัติครั้งนี้จึงเป็นการยกเลิกการเมืองแบบเดิม คณะปฏิวัติมี
อ านาจเต็มที่ในการบริหารประเทศ และประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรไทยโดยไม่มีก าหนดระยะเวลาและ
สถานที่ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2501 เป็นต้นไป  

 
คร้ังที่ 8. การรัฐประหารเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2514 

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2514 จอมพล ถนอม กิตติขจร ซึ่งด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม และผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้ท าการรัฐประหารตัวเอง เนื่องจากรัฐบาลไม่สามารถควบคุมเสียง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งได้ คณะรัฐประหารได้เรียกคณะของตนเองว่า “คณะปฏิวัติ” โดยมีจอม
พล ถนอม กิตติขจร เป็นหัวหน้า และมีพลเอก ประภาส จารุเสถียร เป็นรองหัวหน้า คณะปฏิวัติได้ประกาศยกเลิก
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 ยกเลิกวุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎร และคณะรัฐมนตรี (ประกาศ
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คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 3) หัวหน้าคณะปฏิวัติเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือน และได้
ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร ห้ามมั่วสุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป และยกเลิกพระราชบัญญัติพรรค
การเมือง พ.ศ. 2511  

คณะปฏิวัติได้จัดตั้ง “สภาบริหารคณะปฏิวัติ” ขึ้น (ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 34) เพื่อท าหน้าที่ในการ
บริหารประเทศ โดยมีจอมพล ถนอม กิตติขจร เป็นประธานสภาบริหารคณะปฏิวัติ และมีผู้อ านวยการ 4 ฝ่าย คือ พล
เอกประภาส จารุเสถียร เป็นผู้อ านวยการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศ นายพจน์ สารสิน 
เป็นผู้อ านวยการฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์ เป็นผู้อ านวยการฝ่ายเกษตรและคมนาคม 
และพลต ารวจเอก ประเสริฐ รุจิรวงศ์ เป็นผู้อ านวยการฝ่ายการศึกษาและสาธารณสุข 

ต่อมาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2515 คณะปฏิวัติได้ประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 
2515 ในระหว่างร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร และได้มีการจัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติขึ้น ประกอบด้วยสมาชิกจ านวน 
299 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งเพื่อท าหน้าที่ออกกฎหมายและอนุมัติร่างรัฐธรรมนูญที่คณะรัฐมนตรีได้เสนอมา
เพื่อให้พิจารณา และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีสิทธิตั้งกระทู้ถามรัฐบาลได้ แต่ห้ามอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติม  

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติไม่มีอ านาจเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี และรัฐธรรมนูญฉบับนี้ห้ามรัฐมนตรี
เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีพลตรี ศิริ สิริโยธิน เป็นประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายทวี แรงข า เป็น       
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง และพลเรือเอกกมล สีตะกลิน เป็นรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คนที่สอง จากนั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติให้จอมพล ถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี  

 
คร้ังที่ 9. การรัฐประหาร เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2519 

หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 นิสิต นักศึกษา ประชาชนต่างเริงร่าในความส าเร็จที่สามารถโค่นล้มเผด็จการ
ที่ครองอ านาจมาอย่างยาวนานได้ แต่กลุ่มผู้สูญเสียอ านาจและผลประโยชน์ต่างเกลียดชังนิสิต นักศึกษา และหาทางทวง
อ านาจคืน หลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวได้มีกลุ่มอื่นๆ ได้แก่ สหพันธ์ชาวนาชาวไร่ สหภาพแรงงาน ตัวแทนของกลุ่ม
คนที่ถูกกดขี่ได้ออกมาเรียกร้องความยุติธรรม กรรมกรมีการนัดหยุดงานเพิ่มมากขึ้นประกอบกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ใน
เอเชียอาคเนย์ได้มีชัยต่อฝ่ายโลกเสรี  

อีกทั้ง ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ซึ่งก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีได้เปลี่ยนนโยบายต่างประเทศมาคบกับฝ่าย
คอมมิวนิสต์ และยังให้ทหารอเมริกันที่เข้ามาตั้งฐานทัพในไทยออกไปจากประเทศ ท าให้ฝ่ายทหารไม่พอใจนโยบายนี้
ประชาชนถูกท าให้เกิดความหวาดกลัวคอมมิวนิสต์ ทั้งยังเกรงว่าขบวนการนิสิต นักศึกษา ชาวนาและกรรมกรจะเป็น
แนวร่วมของคอมมิวนิสต์ จึงรวมกันตั้งขบวนต่อต้านขึ้นมา อาทิเช่น  กลุ่มนวพล กลุ่มกระทิงแดง กลุ่มลูกเสือ
ชาวบ้าน ชมรมวิทยุเสรี กลุ่มดังกล่าวตั้งขึ้นมาเพื่อใช้ความรุนแรง 

ต่อมาในวันที่ 19 กันยายน 2519 จอมพล ถนอม กิตติขจร ได้เดินทางกลับไทยเพื่อบวชเป็นพระภิกษุ        
การชุมนุมประท้วงขับไล่ได้เกิดขึ้นในหลายจังหวัด ในเช้าวันที่ 21 กันยายน ได้พบศพชาย 2 คน ถูกแขวนคอข้างถนนที่
นครปฐม โดยเป็นฝีมือของต ารวจ เพราะไปปิดโปสเตอร์ประท้วงพระถนอม กรณีดังกล่าวนักศึกษาได้น าเรื่องนี้ไปแสดง
เป็นละครที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์และดาวสยาม ได้ลงภาพการแขวนคอและกล่าวหา
ว่าเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ แต่ก็มีการถกเถียงกันว่าเป็นการแต่งหน้าให้แสดงเหมือนองค์รัชทายาทหรือแต่งใน
ภาพที่ตีพิมพ์กันแน่ 
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ในตอนเย็นวันนั้น ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช ได้น าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณ โดยมี พล.ร.อ.สงัด ชะลออยู่  
ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตีว่าการกระทรวงกลาโหม กลางดึกคืนนั้น มีกลุ่มคนติดอาวุธเข้ารายล้อมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    
จนใกล้สว่างความรุนแรงก็ยิ่งเพิ่มขึ้นถึงขั้นยิงระเบิดเอ็ม 79 เข้าไปในธรรมศาสตร์ จากนั้นประตูด้านสนามหลวงก็ถูกพุ่ง
ชนด้วยรถบัส ต ารวจตระเวนชายแดน ลูกเสือชาวบ้าน กระทิงแดง และกลุ่มอันธพาลก็บุกกรูเข้าไป นิสิตนักศึกษา
บาดเจ็บล้มตายเป็นจ านวนมาก 

ในเวลา 18.00 น. จึงมีแถลงการณ์ของคณะทหารที่เรียกตัวเองว่าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน น าโดย 
พล.ร.อ. สงัด ชะลออยู่ได้ยึดอ านาจการปกครองไว้ได้แล้ว คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินได้ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 และได้ใช้ค าสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินเป็นกฎหมายในการปกครอง
ประเทศชั่วคราว และได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร ห้ามมั่วสุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ห้ามออก
จากบ้านในเวลา 24.00 น. ต่อมาคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินได้มอบอ านาจให้ฝ่ายพลเรือนเข้ามาจัดตั้งรัฐบาล โดยมี
นายธานินทร์ กรัยวิเชียร เข้าด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี  
 
คร้ังที่ 10. การรัฐประหารเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2520  

แม้ว่าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินจะสลายตัวเมื่อแต่งตั้งรัฐบาลพลเรือนขึ้นแล้ว แต่ก็ยังเกาะกลุ่มกันเป็น
เกราะคุ้มครองรัฐบาลจนรัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร ได้รับฉายาว่า รัฐบาลหอยมีเปลือกหอยคุ้มครอง แต่รัฐบาลก็
เป็นรัฐบาลขวาตกขอบต่อต้านคอมมิวนิสต์อย่างไม่ลืมหูลืมตา จนเปลือกหอยเองก็อึดอัดกับนโยบายของรัฐบาลหอย 
จนกระทั่งในวันที่ 20 ตุลาคม เวลา 17.30 น. ได้มีทหาร ร.1 พัน 3 ประมาณ 100 คน โดยรถยีเอ็มซี 3 คัน อาวุธครบ
มือก็เคลื่อนขบวนเข้ามาในท าเนียบรัฐบาล ตามมาด้วยรถจิปปติดปืนกลอีกหลายคัน และในเวลา 18.00 น. ก็มี
แถลงการณ์คณะปฏิวัติฉบับที่ 1 ว่าคณะปฏิวัติประกอบด้วยทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ต ารวจ และพลเรือน       
ได้ท าการยึดอ านาจการปกครองประเทศ สถานการณ์ทั้งหลายตกอยู่ใต้การควบคุมของคณะปฏิวัติ  

เหตุผลของการปฏิวัติเนื่องจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตกอยู่ในภาวะที่ประชาชนส่วนใหญ่รู้สึกกังวล  การ
บริหารราชการแผ่นดินไม่มีผลคืบหน้า ข้าราชการมีความรู้สึกท้อแท้ในการปฏิบัติราชการ ประชาชนทั่วไปมีความสับสน
ในสถานการณ์ที่แท้จริงของประเทศ จนเกิดความแตกแยกความคิดเห็นและความสามัคคีอย่างกว้างขวาง เสรีภาพในการ
มีส่วนร่วมถูกปิดกั้น การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยไม่ได้เป็นไปในทิศทางความต้องการของประชาชน ในด้านเศรษฐกิจ 
ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้นมาก การลงทุนจากต่างประเทศก็ลดลง การว่างงานเพิ่มมากขึ้น 

ภายหลังการยึดอ านาจได้ส าเร็จ คณะรัฐประหารได้มอบหมายให้พลเอก  เกรียงศักดิ์  ชมะนันทน์ เป็น
นายกรัฐมนตรี และมีประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519 โดยประกาศใช้ธรรมนูญการ
ปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520 ซึ่งธรรมนูญฯก าหนดให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภาและสภา
ร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมกับให้มีสภานโยบายแห่งชาติมีฐานะเหนือกว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี  
 
คร้ังที่ 11. การรัฐประหารเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2534 

คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ หรือ “คณะ รสช.”ประกอบด้วย ทหารบก ทหารเรือทหารอากาศ 
เจ้าหน้าที่ต ารวจและพลเรือน ภายใต้การน าของพลเอก สุนทร คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เข้ายึดอ านาจการ
ปกครองจากรัฐบาลของพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี 
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ภายหลังจากยึดอ านาจ คณะ รสช. ก็เดินหน้ายึดทรัพย์นักการเมือง รวมทั้งได้ยกเลิก รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 และได้มีการประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 
2534 แทน ต่อมาในวันที่ 2 มีนาคม 2534 คณะ รสช. ได้แต่งตั้งให้นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี        
เพื่อจัดตั้งรัฐบาลต่อไป 

รัฐบาลชุดที่มีนายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรีได้เข้าบริหารประเทศ และจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป 
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2535 ภายใต้ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534 ภายหลังการเลือกตั้งปรากฎ
ว่า พรรคสามัคคีธรรมได้รับคะแนนเสียงสูงสุด โดยมีการรวมตัวของพรรคการเมือง 5 พรรค เพื่อจัดตั้งเป็นรัฐบาล และ
ได้เสนอชื่อนายณรงค์ วงศ์วรรณ หัวหน้าพรรคสามัคคีธรรม เป็นนายกรัฐมนตรี แต่ไม่ประสบผลส าเร็จ  

ทั้งนี้ เนื่องจากนายณรงค์ วงศ์วรรณ ต้องมัวหมองเร่ืองถูกประเทศสหรัฐอเมริกางดออกหนังสือน าตรวจลงตรา
เข้าประเทศหรือวีซ่าให้เข้าประเทศ เพราะกรณีมีข้อสงสัยว่ามีส่วนพัวพัน กับการค้ายาเสพติด ดังนั้น พรรคการเมืองทั้ง 
5 พรรค จึงสนับสนุนให้พลเอก สุจินดา คราประยูร เข้าด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี เหตุการณ์ดังกล่าวน าไปสู่การ
ชุมนุมคัดค้านคนนอกเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาทางการเมืองอย่างต่อเนื่ อง จนก่อให้เกิดเหตุการณ์ 
“พฤษภาทมิฬ” ระหว่างวันที่ 17 – 21 พฤษภาคม 2535 โดยประชาชนได้ชุมนุมเรียกร้องให้พลเอก สุจินดา คราประยูร 
ลาออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรี  

 
คร้ังที่ 12. การรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 

การรัฐประหารครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 โดยการรวมตัวของคณะบุคคลที่เรียกตนเองว่า       
“คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” (คปค.) โดยมีพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน 
ผู้บัญชาการทหารบก เป็นหัวหน้า ก่อนหน้าเหตุการณ์การรัฐประหารครั้งนี้ เมื่อเวลา 22.15 นาฬิกา ของคืนวันเดียวกัน
นี้ พันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีรักษาการได้ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 อสมท. ประกาศภาวะ
ฉุกเฉิน รัฐประหารตัวเอง มีค าสั่งปลดพลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน ผู้บัญชาการทหารบก ออกจากต าแหน่งพร้อมกับมีค าสั่ง
ให้ไปรายงานตัวต่อพลต ารวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์ รักษาการนายกรัฐมนตรี โดยได้แต่งตั้งพลเอก เรืองโรจน์ มหาศรานนท์   
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้รับผิดชอบในสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่ยังไม่ทันที่การออกอากาศจะเสร็จสิ้น สัญญาณการ
ออกอากาศก็ถูกตัดเสียก่อน  

จากนั้นเวลา 22.30 นาฬิกา ทหารจ านวนหนึ่งได้บุกเข้าไปในท าเนียบรัฐบาล พร้อมด้วยรถถังประมาณ 10 คัน 
และรถฮัมวี่ 6 คัน กระจายก าลังเข้าควบคุมตามจุดต่าง ๆ และให้ต ารวจสันติบาลและสื่อมวลชนออกจากท าเนียบรัฐบาล 
หลังจากนั้น เวลาประมาณเที่ยงคืนวันเดียวกัน คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขได้มีแถลงการณ์การยึดอ านาจรัฐบาล พันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการ โดยระบุถึง
สาเหตุของการยึดอ านาจครั้งนี้ว่า สืบเนื่องมาจากการบริหารราชการแผ่นดินโดยรัฐบาลรักษาการได้ก่อให้เกิดปัญหาความ
ขัดแย้ง แบ่งฝ่าย สลายความรู้รักสามัคคีของคนในชาติอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติไทย ต่างฝ่ายต่าง
มุ่งหวังเอาชนะด้วยวิธีการหลากหลายรูปแบบ และมีแนวโน้มนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยประชาชนส่วนใหญ่
เคลือบแคลงสงสัยการบริหารราชการแผ่นดินอันส่อไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบอย่างกว้างขวาง หน่ วยงาน องค์กร
อิสระ ถูกครอบง าทางการเมือง ไม่สามารถสนองตอบเจตนารมณ์ตามที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ท าให้การด าเนิน
กิจกรรมทางการเมืองเกิดปัญหาและอุปสรรคหลายประการ ตลอดจนหม่ินเหม่ต่อการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่เคารพเทิดทูนของปวงชนชาวไทยอยู่บ่อยครั้ง แม้หลายภาคส่วนสังคมจะได้พยายาม
ประนีประนอมคลี่คลายสถานการณ์มาโดยต่อเนื่องแล้ว แต่ยังไม่สามารถที่จะท าให้สถานการณ์ความขัดแย้งยุติลงได้ 
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ภายหลังการยึดอ านาจได้เป็นผลส าเร็จ คณะปฏิรูปการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข (คปค.) ได้ประกาศกฎอัยการศึกและยกเลิกค าสั่งประกาศภาวะฉุกเฉินของพันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรีรักษาการ ที่ได้มีประกาศก่อนมีการยึดอ านาจโดย คปค. โดยมีค าสั่งปลดพลเอก สนธิ  บุญยรัตกลิน ออก
จากต าแหน่งผู้บัญชาการทหารบก และได้ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และให้
วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎร คณะรัฐมนตรี และศาลรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลงพร้อมกับรัฐธรรมนูญ  

ต่อมาได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 จนกว่าจะมีการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ นอกจากนี้ยังได้ประกาศให้มีการปฏิรูปการเมืองเกิดขึ้นโดยเร็ว พร้อมกับเรียกร้องให้
นิสิต นักศึกษา ปัญญาชน ได้มีส่วนร่วม ในการเสนอแนวทางพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วย และได้มอบหมายให้พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เข้าด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี
จัดตั้งรัฐบาลต่อไป  

 
คร้ังที่ 13. รัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557  

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จนถึงวันนี้เป็นเวลา 4 ปี 4 เดือน ยังไม่จัด
เลือกตั้งแต่ก าลังจะเข้าสู่การเลือกตั้งในอีกไม่นานนี้ ซึ่งหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญ ถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี ในคดีย้าย ถวิล เปลี่ยนศรี โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ต่อมา พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ในขณะนั้นเป็นผู้บัญชาการทหารบกได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรเมื่อ 20 พฤษภาคม 2557 
และในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ระหว่างการเจรจา 7 ฝ่ายเพื่อหาทางออกทางการเมืองเป็นวันที่สองที่สโมสร
กองทัพบก พล.อ.ประยุทธ์ ได้ประกาศยึดอ านาจกลางที่ประชุม ในนามคณะรักษาความแห่งชาติ หรือ คสช. มีการ
ยกเลิกรัฐธรรมนูญ 2550 ยกเว้นหมวด 2 และต่อมามีการประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557 
 
สาเหตุการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
 “ประชาธิปไตย” คือ ระบอบการปกครองที่ผู้คนส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นระบอบการปกครองที่ดีที่สุด แต่ปรากฏการณ์ทาง
การเมืองและข้อเท็จจริงหลายๆประการที่เกิดขึ้นในการเมืองการปกครองของไทย กลับแสดงให้เห็นว่ามีหลายปัจจัยที่
ส่งผลให้ประชาธิปไตยไม่พัฒนาและน ามาซึ่งความล้มเหลวอันจะก่อให้เกิดการพังทลายของประชาธิปไตย หนึ่งในปัจจัย
นั้นก็คือ การท ารัฐประหาร  
 ในประวัติศาสตร์ทางการเมืองการปกครองของไทย เกิดการรัฐประหารหลายครั้ง โดยเหตุผลที่ใช้สร้างความชอบธรรม
ในการรัฐประหารแต่ละคร้ัง มักจะมีการกล่าวอ้างถึงการทุจริต คอร์รัปชั่นของรัฐบาล การล้มล้างระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งการรัฐประหารครั้งล่าสุดเมื่อ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ก็มีการกล่าวอ้าง
ถึงเหตุผลข้างต้นเช่นเดียวกัน โดยผู้ศึกษาสามารถวิเคราะห์สาเหตุของการรัฐประหาร ได้ดังนี้ 

1. การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญปี 2550 ว่าด้วยที่มาและคุณสมบัติของ สมาชิกวุฒิสภา  
2. โครงการรับจ าน าข้าว 
3. พ.ร.บ.นิรโทษกรรมฉบับสุดซอย 
4. ความขัดแย้งทางความคิดทางการเมืองอย่างรุนแรง 
5. การยึดสถานที่ราชการและการแทรกแซงสื่อ 
6. การยุบสภา สส.ประชาธิปัตย์ลาออก 
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7. การเลือกตั้ง 2 ก.พ. 57 
8. ตุลาการภิวัฒน์ 
9. การเข้ามามีบทบาททางการเมืองของทหาร 

ภาคประชาสังคมภายหลังรัฐประหาร 
จากการน าเสนอล าดับการท ารัฐประหารของไทยแต่ละครั้งที่ผ่านมาเพียงคร่าว ๆ ข้างต้นเป็นเพียง

ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นให้เห็นภายนอกอย่างผิวเผินเท่านั้น ในความเป็นจริงยังต้องการการศึกษาส ารวจเพิ่ มเติม
รายละเอียดต่างๆอีกมากจากความเห็นของหลายๆฝ่ายในสังคมและเชื่อว่าเบื้องหลังการท ารัฐประหารของกลุ่มบุคคลที่มี
อ านาจนั้น น่าจะมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผลประโยชน์ที่อยู่เบื้องหลังอีก นอกจากผู้ท ารัฐประหารกล่าวอ้างถึงเหตุผลและ
ความจ าเป็นที่จะต้องท ารัฐประหารที่ฟังกันคุ้นหูเป็นอย่างดีก็คือเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชน แต่ความรักชาติ 
บ้านเมืองไม่ใช่มีแต่เฉพาะแค่ผู้มีอ านาจทหารเท่านั้น ยังคงมีผู้รักชาติ รักประชาธิปไตยอีกมากที่ไม่มีโอกาสแสดงบทบาท 
หรือเป็นการแสดงบทบาทที่มองไม่เห็นแต่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยให้เกิดสันติวิธีในการพัฒนาแผนที่เดินทางใน
สถานการณ์ปัจจุบันที่ยากล าบาก ข้อเสนอแนะในการเดินตามแผนเบื้องต้นในที่นี้มีดังนี้ 

1) ในระดับปรากฏการณ์ ฝ่ายสันติวิธีควรให้ความส าคัญแก่การละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งโดยโจ่งแจ้ง เช่นการ
คุมขังผู้ที่ขัดขืนโดยสันติวิธีต่อค าสั่งที่แสดงอ านาจของฝ่ายรัฐประหาร ผู้ถูกคุมขังเหล่านี้เรียกชื่อว่านักโทษโดยมโนธรรม 
(prisoners of conscience) เพราะกระท าการโดยมโนส านึกโดยไม่ไปท าร้ายใคร และการละเมิดโดยปริยาย เช่น    
การโยกย้ายข้าราชการโดยมีเหตุผลเพียง “ความเหมาะสม” และการใช้อ านาจในเชิงข่มขู่ เป็นต้น สิ่งที่ควรท าคือการ
รวมรวมข้อมูลข้อเท็จจริงต่าง ๆ แล้ววิเคราะห์และจัดท าเป็นรายงาน โดยไม่ประสงค์จะประณามและท าให้ได้อาย 
(blame and shame) หากประสงค์จะให้หยุดการละเมิดสิทธิ์ รวมทั้งคืนสิทธิ์อันชอบให้แก่ประชาชน 

2) ช่วงเวลาที่ยังไม่มีการประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองชั่วคราว เป็นช่วงเวลาการรวมศูนย์อ านาจที่ คสช. 
ตามคติปฏิฐานนิยมที่ถือว่าประกาศและค าสั่งต่าง ๆ ของ คสช. เป็นเหมือนกฎหมาย เพราะมีอ านาจรัฐที่จะน าประกาศ
และค าสั่งไปบังคับใช้ ซึ่ง คสช. จะออกประกาศอะไรก็ได้ตามอ าเภอใจ เพื่อลดทอนการใช้อ านาจตามอ าเภอใจ เราจึง
ควรมีการศึกษาว่าประกาศและค าสั่งฉบับใดเป็นการลุแก่อ านาจโดยไม่ตั้งใจ ฉบับใดเป็นการละเมิดประเพณีในระบอบ
ประชาธิปไตยของไทย ฉบับใดเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคีและฉบับใดน่าจะขัดกับปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่ไทยให้การรับรอง ทั้งนี้เพื่อเสนอแนะการแก้ไขเพิ่มเติมหรือการยกเลิกประกาศและค าสั่ง
ฉบับนั้น ๆ 

3) เมื่อยังไม่มีการประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองชั่วคราว ก็ควรมีการแสดงความเห็นในเรื่องเนื้อหาของ
ธรรมนูญดังกล่าวซึ่งนอกจากจะต้องพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชนแล้ว ยังจะต้องก าหนดแผนที่เดินทางการคืน
อ านาจแก่ประชาชน และการปฏิรูปการเมืองที่มีเจ้าภาพร่วม ไม่ใช่ คสช. เป็นเจ้าภาพผู้ก าหนดว่าใครควรเข้าร่วมบ้าง 
หรือก าหนดพิมพ์เขียวเบื้องต้นไว้แล้ว อันที่จริง ถ้ามีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องสาระของธรรมนูญ
โดยเฉพาะในเรื่องแผนที่เดินทางการคืนอ านาจที่มีความเห็นพ้องกันพอสมควรก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่อาจน าไปสู่การ
เข้าใจกันและการปรองดอง 

4) ยังไม่แน่ชัดว่าสภาปฏิรูปการเมืองจะมีที่มาอย่างไรและมีอ านาจหน้าที่อะไร หากจะมีอ านาจหน้าที่ยกร่าง
รัฐธรรมนูญด้วยแล้ว ก็ต้องระวังมิให้ซ้ ารอยว่าจะเป็นฉบับที่ 20 ของ คสช. เช่นเดียวกับที่เคยมีฉบับที่ 18 ของ คณะ
มนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) หรือฉบับที่ 15 ของ คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ(รสช.) เป็นต้น เพื่อ
หลีกเลี่ยงว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญที่ดลบันดาลโดยการรัฐประหาร จึงขอเสนอว่า ธรรมนูญการปกครองชั่วคราวควรบัญญัติ
ให้สมาชิกสภาที่จะมีอ านาจหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญนั้น มาจากการเลือกตั้งเป็นส าคัญ 
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5) หลังการประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองชั่วคราว ควรศึกษาติดตามการท าหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติที่ คสช. 
จะแต่งตั้งขึ้น อันที่จริงในระบบรัฐสภาที่เป็นประเพณีการปกครองของไทย อ านาจนิติบัญญัติเป็นอ านาจสูงสุดซึ่งได้มา
โดยการเลือกตั้ง แม้ คสช. จะยึดอ านาจนี้ไปแล้ว ประชาชนก็ยังต้องเฝ้าระวังว่า การใช้อ านาจในสถานการณ์เช่นนี้ยัง
เป็นไป “เพื่อประชาชน” ไม่ใช่เพื่อระบบราชการ หรือเพื่อชนกลุ่มใดมากกว่ากลุ่มอื่น และสภานิติบัญญัติควรมีเกณฑ์
การตัดสินใจที่เป็นธรรมาธิปไตยมากกว่าอัตตาธิปไตย 

6) หลังการประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองชั่วคราวควรศึกษาและติดตามการร่างรัฐธรรมนูญรวมทั้งการ
ปฏิรูปการเมืองอย่างใกล้ชิดท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างฝ่ายจารีตกับฝ่ายประชาธิปไตยดังที่นิยามไว้ข้างต้น อ านาจ
ส่วนใหญ่ในขณะนี้อยู่กับฝ่ายจารีต ซึ่งอาจถือโอกาสวางโครงสร้างทางการเมืองที่สอดคล้องกับฐานคติของตน โครงสร้าง
ดังกล่าวจะก าหนดที่มาและอ านาจหน้าที่ขององค์กรที่ใช้อ านาจรัฐ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรเหล่านี้ 
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจหากไม่สมดุลหรือไม่เปิดกว้างให้มีการคลี่คลายความขัดแย้งโดยสันติวิธี ก็จะเป็นการวางกติกา
การเมืองที่เอนเอียง อันจะน าไปสู่ระบบการเมืองที่ขาดเสถียรภาพ ดังที่เราเผชิญมาโดยตลอด 

7) กติกาการเมืองก็ดี พฤติกรรมทางการเมืองก็ดี พึงค านึงถึงการช่วยกันป้องกันภัยจากวงจร “รัฐประหาร- 
การเขียนรัฐธรรมนูญ-การเลือกตั้ง-รัฐประหาร” โดยชี้ข้อเสียของรัฐประหารจนคนส่วนใหญ่รับเอามาเป็นวาทกรรมหลัก 
โดยชี้ข้อดีของการมีรัฐธรรมนูญที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมยอมรับและเคารพโดยศึกษาตัวอย่างประเทศทั้งที่ตกอยู่และไม่ตกอยู่
ในวงจรดังกล่าว โดยเฉพาะควรศึกษาผลของการยึดมั่นและใช้อ านาจเต็มที่ของฝ่ายที่มาจากการเลือกตั้ ง               
โดยเปรียบเทียบของการที่ฝ่ายที่มาจากการเลือกตั้งและฝ่ายที่กุมก าลังรู้จักผ่อนปรน ตัวอย่างที่ควรศึกษาคือกรณี 
อาหรับสปริง เช่นกรณี อียิปต์ ลิเบีย ซีเรีย โมรอคโค และตูนีเซีย เป็นต้น 

9) การจะน าสังคมการเมืองออกจากวิกฤตไม่ใช่เรื่องง่าย หากผู้มีอ านาจมีวิสัยทัศน์ประชาธิปไตยอยู่ และ
สามารถปล่อยวางจากอ านาจซึ่งมีความหอมหวนยิ่งได้ส าเร็จ ก็จะสามารถอ านวยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนได้      
ในกรณีเช่นนี้ ก็เป็นบทบาทของฝ่ายประชาธิปไตยและฝ่ายสันติวิธีที่จะให้ความร่วมมือพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
รัฐประหารรักษาการนายกรัฐมนตรี นายนิวัฒน์ธ ารง บุญทรงไพศาล 

 
Ozan Varol ผู้เขียนบทความวิชาการ The Democratic Coup d’Etat  

ได้อธิบายลักษณะของ “รัฐประหารที่เป็นประชาธิปไตย” มีอะไรบ้าง? วารอล สรุปว่ามีอยู่ 7 ประการด้วยกัน 
เรียงตามล าดับความส าคัญได้ดังต่อไปนี้ 

ข้อแรก รัฐประหารที่เกิดขึ้นจะต้องมุ่งโค่นล้มระบอบเผด็จการ (totalitarian) หรือระบอบที่ผู้ปกครองใช้
อ านาจแบบเบ็ดเสร็จ (authoritarian) ซึ่งไม่เปิดโอกาสให้มีความหลากหลายทางการเมืองข้อนี้  วารอลขยายความว่า 
“รัฐประหารใดๆ ก็ตามที่โค่นล้มรัฐบาลที่ไม่ใช่เผด็จการหรือไม่ได้ใช้อ านาจแบบเบ็ดเสร็จ ไม่ใช่ “รัฐประหารที่เป็น
ประชาธิปไตย” ภายใต้กรอบคิดนี้ รัฐประหารหลายครั้งที่ผ่านมาถูกอ้างว่าท าเพื่อโค่นนักการเมืองที่ผู้น าคณะรัฐประหาร
มองว่าคอร์รัปชั่น ไร้ประสิทธิภาพ หรือสายตาสั้น รัฐประหารประเภทนี้อยู่นอกเหนือขอบข่ายของ “รัฐประหารที่เป็น
ประชาธิปไตย” เพราะประชาชนสามารถปลดนักการเมืองแบบนี้เองได้ด้วยการไม่โหวตเลือกพวกเขาในการเลือกตั้ง โดย
ไม่จ าเป็นจะต้องให้กองทัพเข้าแทรกแซง รัฐประหารจะเป็นประชาธิปไตยได้ก็เฉพาะแต่ในกรณีที่การเลือกตั้งไม่ใช่วิธี
ปลดนักการเมืองที่มีความหมาย เพราะผู้น าทางการเมืองคนนั้นไม่ยอมสละอ านาจ [ถึงแม้จะแพ้เลือกตั้ง]” 

ข้อสอง “รัฐประหารที่เป็นประชาธิปไตย” มุ่งตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนที่ออกมาต่อต้านผู้น า
เผด็จการหรือผู้น าที่ใช้อ านาจแบบเบ็ดเสร็จอย่างยาวนาน ปกติการต่อต้านนี้จะอยู่ในรูปของการลุกฮือขึ้นประท้วง 
พลเมืองอยากได้ประชาธิปไตย แต่ถูกกีดกันไม่ให้มีสิทธิเลือกตั้ง 
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ข้อสาม แมจ้ะเผชิญกับเสียงต่อต้านจากประชาชนจ านวนมหาศาล ผู้น าเผด็จการยังไม่ยอมลงจากต าแหน่ง 
ข้อสี่ “รัฐประหารที่เป็นประชาธิปไตย” มักจะเกิดในประเทศที่บังคับให้พลเมืองต้องเกณฑ์ทหาร ส่งผลให้

กองทัพเต็มไปด้วยสมาชิกของสังคม ไม่ใช่ทหารรับจ้าง กองทัพในแง่นี้อาจได้ชื่อว่าเป็นสถาบันแห่งเดียวที่ไม่คอร์รัปชั่น
และไม่ถูกกระทบจากกลไกของรัฐซึ่งมีคอร์รัปชั่นซึมลึก 

ข้อห้า กองทัพขานรับเสียงเรียกร้องของประชาชน ท ารัฐประหารเพื่อโค่นระบอบเผด็จการ 
ข้อหก กองทัพจัดการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมภายในระยะเวลาไม่นาน ประกาศวันเลือกตั้งล่วงหน้าอย่าง

ชัดเจนเพื่อสร้าง “ตลาดการเมือง” ขึ้นมาใหม่ อีกทั้งยังเป็นการส่งสัญญาณของรัฐบาลเฉพาะกาลว่า ตนมีบทบาทจ ากัด
และจะอยู่ในอ านาจเพียงชั่วคราวเท่านั้น 

ข้อเจ็ด ภายหลังการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรม กองทัพถ่ายโอนอ านาจให้กับผู้น าที่ชนะการเลือกตั้งโดยทันที 
ไม่ว่าผู้น าที่ประชาชนเลือกจะเป็นใคร ไม่ว่านโยบายจะสอดคล้องกับนโยบายของกองทัพหรือไม่ โดยกองทัพจะไม่
พยายามแก้ไขหรือหลีกเลี่ยงผลการเลือกตั้ง 

เมื่อวิเคราะห์จากลักษณะเจ็ดข้อของ “รัฐประหารที่เป็นประชาธิปไตย” ที่สรุปมาข้างต้นนั้น ชัดเจนว่า
รัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 โดย คสช. ไม่เข้าข่ายในกรอบคิดของวารอลเลย – ดูข้อแรกกับข้อสองก็ไม่เข้าแล้ว ข้อ
สี่ยิ่งไม่เข้าใหญ่  
 
รูปแบบระบอบการปกครองย่อมมทีั้งส่วนดีและส่วนด้อย 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการเช่น ความรู้ความเข้าใจและระดับการศึกษาของคนในชาติ  รวมถึง
ภาวะเศรษฐกิจ และสภาพสังคม วัฒนธรรม ตลอดจนปัญหาต่างๆ ภายในสังคม เช่น ความอดอยาก ความแตกต่างทาง
เชื้อชาติ ศาสนา ลัทธิความเชื่อและอุดมการณ์ทางการเมืองเป็นมูลเหตุการณ์ส าคัญที่ท าให้มีการจัดระบบการปกครอง 
เป็น 2 ระบบใหญ่ๆคือระบบประชาธิปไตยกับระบบเผด็จการ 
 
ข้อดีข้อเสียของการปกครองแบบประชาธิปไตย 
ข้อดี 

1. ช่วยให้ประชาชนมีส่วนในการปกครองตนเองได้ 
2. ช่วยให้รัฐบาลที่เป็นตัวแทนของประชาชนสามารถสนองความต้องการของประชาชนส่วนรวมได้ 
3. ช่วยให้ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
4. ช่วยให้บุคคลสามารถส านึกในผลประโยชน์อันชอบธรรมของตนเอง และส่วนรวม 
5. ช่วยให้บุคคลเป็นผู้ที่ยึดในหลักการที่ถูกต้อง มีระเบียบวินัย 
6. ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ในจริยธรรมและคุณธรรมที่จะใช้ 
7. ชีวิตร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมเดียวกันด้วยดี 
8. ช่วยให้การปกครองมีเสถียรภาพมั่นคง เป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก 
9. ช่วยให้ประเทศมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสงบสุข 
10. ช่วยพัฒนาประเทศให้เกิดความเจริญก้าวหน้า ประชาชนกินดีอยู่ดี 
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ข้อเสีย 
1. แม้ว่าหลักการดี แต่การบรรลุเป้าหมายนั้นค่อนข้างยากทฤษฏีกับปฏิบัติอาจไม่สอดคล้องกัน 
2. รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอาจจะอ่อนแอและไม่มีประสิทธิภาพ 
3. พรรคการเมืองที่มีอ านาจและอิทธิพลในการปกครองบางพรรคอาจจะผูกขาดอ านาจหรือท าไปเพื่อประโยชน์ 

ตนอาจจะมีการปลุกระดมชี้น าประชาชนในทางที่มิชอบ 
4. เป็นการปกครองที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากเช่น ค่าใช้จ่าย ในการเลือกตั้งระดับต่างๆ 
5. ผู้แทนราษฎรอาจจะเห็นแก่ประโยชน์ของท้องถ่ินของตนมากกว่าของประเทศโดยส่วนรวม 
6. อาจมีการใช้เสียงข้างมากกีดกันการใช้สิทธิเสรีภาพของบุคคล 
7. อาจมีการใช้กระบวนการทางประชาธิปไตยบางประการไปในทางที่มิชอบ 
8. อาจจะเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยแต่ภายนอก ส่วนภายในเป็นการปกครองโดยคนเพียงบางกลุ่ม

บางพวก 
9. ขาดความเข้าใจในการใช้สิทธิและหน้าที่ 
10. อ านาจและอิทธิพลของระบบราชการที่มีมากข้ึน อาจจะลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

 
ข้อดีของการปกครองแบบเผด็จการ 

1. ช่วยให้การปกครองมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายอย่างรวดเร็ว 
2. สามารถแก้ไขวิกฤตการณ์หรือภาวะฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว 
 

ข้อเสียของการปกครองแบบเผด็จการ 
1. จ ากัดและขัดขวางสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
2. สกัดกั้นมิให้ผู้มีความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความเจริญก้าวหน้าของประเทศ 
3. ผู้ปกครองและพรรคพวกอาจใช้อ านาจเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ 
4. ก่อให้เกิดการต่อต้าน ประเทศชาติขาดความสงบสุข 
5. ก่อให้เกิดการถดถอยทางเศรษฐกิจและสังคม อันเนื่องมาจากการผูกขาดอ านาจและผลประโยชน์ของชนชั้น

ผู้น าและพวกพ้อง 
หลายประเทศประณามรัฐประหารครั้งนี้ รวมทั้งมีการกดดันต่าง ๆ เช่น ลดกิจกรรมทางทหารและลด

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บางประเทศวางตัวเป็นกลาง แต่คนไทยจ านวนหนึ่งแสดงความยินดี โดยมองว่าเป็น
ทางออกของวิกฤตการณ์การเมือง แต่ก็มีคนไทยอีกจ านวนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วย เนื่องจากไม่เป็นไปตามวิถีประชาธิปไตย 
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บทคัดย่อ  
 ในการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน

จังหวัดจันทบุรีเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับที่ 19 2) เพื่อศึกษากระบวนเสริมสร้างองค์ความรู้
เก่ียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้แก่เด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดจันทบุรี 3) เพื่อศึกษา
การถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ของเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดจันทบุรี 
ประชากรคือนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดจันทบุรี 7 โรงเรียน จ านวน 700 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบ
สะดวก จ านวน 255 คน  
ผลการวิจัยพบว่า 

1. ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดจันทบุรีเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับที่ 19 มีคะแนนการทดสอบแตกต่างกันก่อนและหลังให้ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับที่ 19 อย่างนัยส าคัญยิ่ง 

2. คุณลักษณะความเป็นพลเมืองในวิถีชีวิตประชาธิปไตยของนักเรียน ทั้ง 5 ด้าน  (1) ด้านการคิด/
วิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่สามารถแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงกับ
ความคิดเห็น (2) ด้านยึดมั่นในความเป็นธรรม พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่ มีความยุติธรรมเสมอ
ภาค (รู้ผิด ชอบ ชั่ว ดี) (3) ด้านวุฒิภาวะทางอารมณ์ พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่  มองปัญหา
ต่าง ๆ เป็นโอกาสเรียนรู้และพัฒนาตนเอง (4) ด้านรับรู้/ติดตามข่าวสาร พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย       
รับฟังข่าวสารอย่างรอบด้าน (5) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่ 
มีการแก้ปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรง  
 3. กระบวนเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับที่ 19 ให้แก่เด็กนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดจันทบุรี มี 3 ขั้นตอนดังนี้ คือ 1) ก่อนให้องค์ความรู้ 2)กระบวนการให้องค์ความรู้
จากผู้เชี่ยวชาญ 3) หลังให้องค์ความรู้ 
 4. การถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ของเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัด
จันทบุร ีพบว่า นักเรียนมัธยมปลาย มีการตะหนักถึงสิทธิของผู้อื่น มีระเบียบวินัย สร้างเสริมโดยการถ่ายทอดผ่านการ
จัดกิจกรรม การให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน การน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน าไปสู่การปฏิบัติผ่านคุณธรรม 
 

คําสําคัญ : องค์ความรู,้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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Abstract  

The purpose of this research was to 1) study the knowledge and understanding of high 

school students in Chanthaburi province regarding the constitution of the Kingdom of Thailand, 

B.E. 2557 (2014) 2) to study the process of strengthening the knowledge of the Constitution of 

the Kingdom of Thailand, B.E. 2557 (2014) 3) To study the knowledge transfer and utilization 

of knowledge of high school students in Chanthaburi province. The population was 700 high 

school students in Chantaburi province, with a sample of 255 students. 

The research found that 

 1. Knowledge and Understanding of High School Students in Chanthaburi Province 

About the Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2557 (2014). There are different 

test scores before and after the knowledge of the Constitution of the Kingdom of Thailand, 

Significantly. 

 2. Citizenship Characteristics of Democratic Life Styles of Students 5 sides (1) The 

systematic thinking / analysis found that most high school students could distinguish 

between facts and opinions. (2) Adherence to fairness found that most high school students 

(3) Emotional maturity found that most high school students view problems as 

opportunities to learn and develop themselves (4) The perception / follow up of the 

information showed that high school students Listen to the news around. (5) Participation in 

social activities showed that most high school students Have a solution without violence. 

  3. The Knowledge Creation Process of the Constitution of the Kingdom of 

Thailand, B.E. 2557 (2014). There are 3 steps for high school students in Chanthaburi.               
1) Before the knowledge, 2) The process of providing the knowledge from the experts.             
3) After the knowledge. 

  4. The knowledge transfer and utilization of the knowledge of high school students 

in Chanthaburi showed that high school students It's hard to reach the rights of others. 

Discipline enhanced by relaying events. Giving without hope to philosophy of Sufficiency 

Economy leads to the practice of virtue. 

 

Keyword : Knowledge, Constitution of the Kingdom of Thailand, high School Students. 

 
บทนํา  
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับที่ 19 จัดร่างโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะผู้ยึดอ านาจการปกครองหลังรัฐประหาร เมื่อวันที่ 22 
พฤษภาคม 2557 ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้า ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนที่ 55 
ก ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 มี 48 มาตรา โดยหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้รับสนองพระบรมราช
โองการ รัฐธรรมนูญชั่วคราวนี้เปิดทางให้สถาปนาสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อใช้อ านาจนิติบัญญัติ คณะรัฐมนตรี
ชั่วคราวเพื่อรับผิดชอบการบริหารราชการแผ่นดิน สภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อด าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างกว้างขวาง
และอนุมัติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ทว่า รัฐธรรมนูญ
ไม่ได้ระบุกรอบเวลาที่แน่นอนส าหรับงานเหล่านี้ 

 แม้รัฐธรรมนูญจะรับรองว่าประเทศไทยเป็นรัฐประชาธิปไตยและประชาชนเป็นองค์อธิปัตย์ แต่รัฐธรรมนูญ
นี้กน็ิรโทษกรรมส าหรับการกระท าทั้งสิ้นของทหารในอดีตและอนาคตเกี่ยวกับรัฐประหาร และให้ คสช. มีอ านาจล้น
พ้นซึ่งสามารถออกค าสั่งใด ๆ เพื่อการปฏิรูปหรือความมั่นคง และค าสั่งเหล่านั้นถือว่าชอบด้วยกฎหมาย 
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 นักเรียนในระดับชั้นมัธยมปลาย ปีที่ 4-6 เป็นเยาวชนซึ่งจะเติบโตในอนาคต ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเมื่อ
อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ การสร้างให้เกิดองค์ความรู้จริงเกี่ยวกับวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ตลอดจนการมุ่ งปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะท าให้รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความ
เสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนรู้จักรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวมและของประเทศชาติต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดจันทบุรีเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 19 
 2. เพื่อศึกษากระบวนเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับที่ 19 ให้แก่
เด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดจันทบุรี 
 3. เพื่อศึกษาการถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ของเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายในจังหวัดจันทบุรี 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

เนื่องจากเป็นการวิจัยเพื่อ เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  กรณีศึกษา 
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดจันทบุรี การก าหนดตัวอย่างจึงเป็นแบบเจาะจง คือ นักเรียนในโรงเรียนจัด
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 7 โรงเรียนได้แก่  

 
(1) โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 
(2) โรงเรียนศรียานุสรณ์ 
(3) โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
(4) โรงเรียนแก่งหางแมว  
(5) โรงเรียนคิชกูฏวิทยาคม 
(6) โรงเรียนสอยดาววิทยาคม 
(7) โรงเรียนนายายอามวิทยาคม 

 
นักเรียนมัธยมปลายทั้งหมด จ านวน 700 คน ใช้แบบทดสอบ Pre-test และ Post-test 
  ใช้สูตร Yamane ค านวณกลุ่มตัวอย่าง 

    
 

      

  n=
   

            
     

แบบสอบถาม สุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีเจาะจง จ านวน 255 กลุ่มตัวอย่าง 
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วิธีการรวบรวมข้อมูล ทําได้ดังนี้ 
1) ใช้การนัดหมายให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนทั้ง 7 โรงเรียน ได้แก่    

1) โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก จ านวน 100 คน 
2) โรงเรียนศรียานุสรณ์ จ านวน 100 คน 
3) โรงเรียนมะขามสรรเสริญ จ านวน 100 คน 
4) โรงเรียนแก่งหางแมว จ านวน 100 คน 
5) โรงเรียนคิชกูฏวิทยาคม จ านวน 100 คน 
6) โรงเรียนสอยดาววิทยาคม จ านวน 100 คน 
7) โรงเรียนนายายอามวิทยาคม จ านวน 100 คน 

 รวมทั้งสิ้น     700    คน 
 ใช้แบบทดสอบจ านวน 15 ข้อ 15 คะแนน Pre-test (ก่อนให้ความรู้) และ Post-test (หลังให้ความรู้) 
เก่ียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   
2) ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูล จ านวน 255 ฉบับ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 คุณลักษณะความเป็นพลเมืองในวิถีชีวิตประชาธิปไตยของนักเรียน : ลักษณะส่วนบุคคล และ
คุณลักษณะการอยู่ร่วมกันในสังคม 
3) กระบวนการให้องค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ เนื้อหาสาระที่บรรยาย คือ 

1) แนวคิดเก่ียวกับประชาธิปไตย 
2) ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
3) จิตส านึกประชาธิปไตย 
4) สรุปสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญ 

4) ในศึกษาการถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ของเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัด
จันทบุรใีช้วิธีสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการกับกลุ่มนักเรียนจ านวน 5-10 คน จาก 7 โรงเรียน โดยเลือกมาจาก นักเรียน
ที่สนใจการเมืองจากการแนะน าของเพื่อนๆในชั้นเรียน แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  
การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพร่วมกันกับข้อมูลที่ได้จากการเสนอแนะในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตย เกณฑ์วัดระดับคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในวิถีชีวิตประชาธิปไตยของนักเรียน 

1.00-1.80 หมายถึง ระดับน้อยทีสุ่ด 
1.81-2.60 หมายถึง ระดับน้อย 
2.61-3.40 หมายถึง ปานกลาง 
3.41-4.20 หมายถึง มาก 
4.21-5.00 หมายถึง มากที่สุด 

ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจําแนกตามกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาใด 

กําลังศึกษาอยูช่ั้นมัธยมศึกษาใด จํานวน ร้อยละ 

1. ม.6 110 48.89 
2. ม.5 75 33.33 
3. ม.4 40 17.78 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในวิถีชีวิตประชาธิปไตยของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย            

คุณลักษณะความเป็นพลเมืองในวิถีชีวิตประชาธิปไตย ค่าเฉลี่ย S.D ระดับ ล าดับ 
1. การคิด/วิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ 
    - คิดอย่างมีเหตุผล 4.44 .556 มากที่สุด 3 
- ความสามารถในการประเมินสถานะหรือการ

ตัดสินใจ  
4.56 .564 มากที่สุด 2 

    - แยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงกับความคิดเห็น 4.60 .480 มากที่สุด 1 
    - บอกได้ว่าอะไรเป็นความยตุิธรรมไม่ยุติธรรมใน  

สถานการณ์ตา่งๆ 
4.02 .440 มาก 4 

2. ยึดมั่นในความเป็นธรรม 
    - มีหลักธรรมในการด ารงชีวิต  
      (ขยัน อดทน ประหยัด ซื่อสัตย์) 

4.30 .870 มากที่สุด 2 

    - มีความยุติธรรมเสมอภาค (รู้ผิด ชอบ ชั่ว ดี) 4.35 .658 มากที่สุด 1 
    - เรียกร้องหรือต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม 4.00 .772 มาก 3 
3. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์  
    - มีความรับชอบต่อพฤติกรรมของตนเองอยู่เสมอ 4.15 .850 มาก 3 
    - ซื่อตรง เปิดรับและมองสิ่งต่าง ๆ อย่างรอบด้าน 4.23 .554 มากที่สุด 2 
    - มองปัญหาต่าง ๆ เป็นโอกาสเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 4.50 .652 มากที่สุด 1 
4. รับรู้/ติดตามข่าวสาร 
    - รับฟังข่าวสารอย่างรอบด้าน 4.35 .770 มากที่สุด 1 
    - สามารถเลือกรับฟังข่าวสาร จากสื่อได้อย่างอิสระ 4.20 .720 มาก 2 
    - สามารถที่จะประเมินขา่วสารต่าง ๆ อย่างมี

วิจารณญาณ 
4.12 .360 มาก 3 

    - มีทักษะการสื่อสารและการถ่ายทอดข่าวสารอย่าง  
ถูกต้อง 

4.01 .458 มาก 4 

5. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม     
 - มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 4.38 .560 มากที่สุด 2 
 - ร่วมท ากิจกรรมในโรงเรียน 4.23 .550 มากที่สุด 4 
 - ร่วมกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเรียกร้อง 4.36 .387 มากที่สุด 3 
 - ร่วมตัดสินใจในผลประโยชน์ของโรงเรียน 4.20 .660 มาก 5 
 - มีการแก้ปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรง 4.40 .665 มากที่สุด 1 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
1. ในส่วนของความรู้ความเข้าใจ พบว่า นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลัง การให้ความรู้ เกี่ยวกับ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แตกต่างจากก่อนให้ความรู้และหลังให้ความรู้ ทั้ง 7 โรงเรียน  
2. กระบวนการให้ความรู้ทั้ง 3 ขั้นตอน ส่งผลต่อความรู้ที่เพิ่มข้ึนของนักเรียนเพราะ 

(1) เป็นกระบวนการที่ถูกออกแบบมาดี เนื้อหาเหมาะสม 
   (2) เกิดจากการสื่อสารที่ดีและชัดเจน ของกระบวนการท าให้นักเรียนที่เข้าอบรมส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับรัฐธรรมนูธแห่งราชอาณาจักรไทย เกิดความเข้าใจร่วมกันถึงโครงส่งเสริมความรู้ว่า  จะด าเนินการไปเพื่อ
อะไร มีประโยชน์อย่างไรในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
  (3) นักเรียนสามารถที่ต้องการใช้ข้อมูลความรู้นั้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งแบ่งเป็น
รูปแบบเอกสารและไฟล์ power-point ที่ใช้ในการให้ความรู้ในคร้ังนี้ 
  (4) มีเทคนิคการเล่าเร่ืองจากวิทยากรผูกเป็นเร่ืองเป็นราวน่าสนใจ 

คุณสมบัติการเป็นพลเมือง ที่คนไทยให้ความส าคัญสูงสุด ซึ่งหมายถึงความคาดหวังหรือสิ่งที่พึงประสงค์          
5 อันดับแรก คือ 1) การท างานแบบสุจริต 2) การภูมิใจในความเป็นคนไทย 3) การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 4) การเต็มใจเสีย
ภาษี และ 5) การปฏิบัติตามกฎหมาย (ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ, 2555) ส่วนใหญ่จะช่วยเหลืองานของบิดา มารดา เช่น 
ท าสวน ท าไร่ ค้าขายและกิจการส่วนตัว ปัจจัยที่ส่งผลต่อส านึกความเป็นพลเมือง (รัฐศิรินทร์  วังกานนท์, 2554) 
ประกอบด้วยการอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติ หรือมีวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่ส าคัญอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งคน
ในชุมชนหวงแหนและต้องการปกปักรักษา การมีคนต้นแบบ หรือผู้น าที่สามารถกระตุ้นให้คนในชุมชนเกิดจิตส านึก 
การเผชิญปัญหาต่าง ๆ ร่วมกันของคนในชุมชน และเมื่อมีการรวมตัวกันได้ของคนในชุมชนก็จะพบลักษณะร่วมที่ส าคัญ 
ได้แก่ มีเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันของคนในชุมชน มีการรวมตัวกันของคนในชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
หรือสร้างหลักประกันให้แก่คนในชุมชน คล้ายคลึง กับการกับการพูดคุยขณะให้ความรู้ กับเด็กนักเรียน พบว่าคน
ต้นแบบความเป็นพลเมืองดี คือ บิดามารดา ที่ช่วยกระตุ้นจิตส านึกความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยเพราะมีการพูดคุย
กันในบ้าน และรับข้อมูลจากการดูทีวีร่วมกันในตอนค่ าๆ หลักการเบื้องต้นที่ส าคัญของวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 
ประกอบด้วย การยึดหลักกฎหมาย ความมีเหตุผล และสันติวิธี  การปฏิบัติตามเสียงข้างมาก ความรับผิดชอบและ
เสียสละเพื่อส่วนรวม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและการเมือง คล้ายคลึงกับการพูดกับเด็กนักเรียนในห้อง
พบว่า เคยมีประสบการณ์ในการใช้เสียงข้างมากในการตัดสินใจจากห้องเรียน โดยแรกๆเข้ามาเรียนมีการประชุม
เลือกตั้งหัวหน้าห้อง บางคนเข้ากิจกรรมและเลือกตั้ง มีการแต่งตั้งต าแหน่งและแบ่งงานกันรับผิดชอบ และการประชุม
เพื่อตัดสินใจร่วมกัน ในด้านการยึดหลักกฎหมาย พบว่านักเรียนเคารพกฏจราจรและขณะขับรถใส่หมวกกันน๊อค 
ตลอดจนไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด และมีแนวคิดในการตัดสินปัญหาการเมืองด้วยสันติวิธีบนหลักการของเหตุผล  

3. การถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ของเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน
จังหวัดจันทบุรี พบว่า  

(1) มีการตะหนักถึงสิทธิของผู้อื่น  
  (2) มีระเบียบวินัย  
  (3) สร้างเสริมโดยการถ่ายทอดผ่านการจัดกิจกรรม 
  (4) การให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน  
  (5) การน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน าไปสู่การปฏิบัติผ่านคุณธรรมมา 

ซึ่งสอดคล้องกับ ปริญญา เทวานฤมิตรกุล (2558 : ออนไลน์) ซึ่งบอกว่า “พลเมือง” ของระบอบ
ประชาธิปไตย ประกอบไปด้วยลักษณะหกประการดังต่อไปนี้คือ หนึ่ง มีอิสรภาพและพึ่งตนเองได้ สอง เห็นคนเท่า
เทียมกัน สาม ยอมรับความแตกต่าง สี่ เคารพสิทธิผู้อื่น ห้า รับผิดชอบต่อสังคม และ หก เข้าใจระบอบประชาธิปไตย
และมีส่วนร่วม  

92



ข้อเสนอแนะ  
1) ข้อเสนอเกีย่วกับงานวิจัย 
 (1) ต้องวางแผนการขอความร่วมมือจากโรงเรียนทั้ง 7 โรงเรียนเนื่องจากข้อจ ากัดด้านตารางสอน และการ
ปิดเทอมของนักเรียนท าให้ต้องเร่งด่วนอย่างมาก 
 (2) ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นฉบับใหม่ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของเด็กนักเรียนค่อนข้างเข้าใจยาก และเด็ก
นักเรียนยังไม่ประสบการณ์น้อยในการเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญในฉบับก่อน ๆ 
 (3) การส่งเสริมรณรงค์จากภาครัฐมีไม่ต่อเนื่อง และไม่กระท าอย่างจริงจัง 
 (4) สื่อไม่มีอิสระ รัฐธรรมนูญฉบับนี้เปิดช่องทางให้รัฐเข้าควบคุมสื่อ 
 2) ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 (1) ควรเพิ่มในส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพเข้าไปอีกจะท าให้งานวิจัยนี้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น 
 (2) ควรเพิ่มการสร้างให้มีส่วนร่วมในการวิจัย ระหว่างผู้วิจัย ครูอาจารย์ และนักเรียนทั้ง 7 โรงเรียน  
 (3) สร้างหลักสูตรให้ความรู้เรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในทุกโรงเรียนและสร้างความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียน 7 โรงเรียน 
 (4) ควรวิจัยปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงและหล่อหลอมจิตส านึก
ประชาธิปไตยในห้องเรียน 
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การพัฒนารูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพ่ือส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการส าหรับนักเรียน
โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
 
The Development of Scout Integrated Activities to promote 12 main values for 

students in Ban Seesuk Huaimong school under Sakon Nakorn Primary Educational 

Service Area Office 2 

 
ผู้วิจัย   กฤษพงศ์  อยู่เย็น  
 
บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการพัฒนารูปแบบกิจกรรมบูรณาการ
ลูกเสือ เพื่อพัฒนาและรับรองร่างรูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือ และเพื่อทดลองและประเมินรับรองคุณภาพ
รูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ ส าหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 
ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน จ านวน 204 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ คู่มือ
การบริหารกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ แผนจัดการเรียนรู้ แบบวัดพฤติกรรม
ค่านิยมหลัก 12 ประการ แบบสอบถามความพึงพอใจและแบบประเมินรับรองคุณภาพรูปแบบกิจกรรมบูรณาการ
ลูกเสือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 
 1. สภาพการด าเนินการบริหารกิจกรรมบูรณาการลูกเสือ มีระดับความต้องการมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.70   
ในด้านการจัดตั้งกลุ่มกองลูกเสือเนตรนารีในสถานศึกษา ความต้องการในการการพัฒนารูปแบบกิจกรรมบูรณาการ
ลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ ในด้านการประชุมชี้แจงและท าความเข้าใจแนวนโยบายของรัฐบาล
และกระทรวงศึกษาธิการในการปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ มีระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 5.00 
 2. การประเมินความเหมาะสมกิจกรรมบูรณาการลูกเสือ เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ ค่าเฉลี่ย
โดยรวม 4.90 อยู่ในระดับมากที่สุดและความเหมาะสมของคู่มือการจัดกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริม
ค่านิยมหลัก 12 ประการ ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.89 อยู่ในระดับมากที่สุด 
 3. การวัดพฤติกรรมภายหลังการจัดกิจกรรม ลูกเสือส ารอง ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.39 อยู่ในระดับมากที่สุด 
ลูกเสือสามัญ ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.85 อยู่ในระดับมากที่สุด ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.85 อยู่ในระดับ
มากที่สุด และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ 
ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.67 อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนในด้านการรับรองรูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริม
ค่านิยมหลัก 12 ประการ ทั้ง 4 มาตรฐาน มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.75 
 
ค าส าคัญ : รูปแบบ, กิจกรรมบูรณาการลูกเสือ, ค่านิยมหลัก 12 ประการ 
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Abstract 
The purposes of this study were to (1) study data base and needs to develop Scout 

Integrated Activities model (2) develop and examine the draft of Scout Integrated Activities 

model and (3) implement and assess the quality of Scout Integrated Activities model to 

promote 12 main values for students in Ban Seesuk Huaimong school under Sakon Nakorn 

Primary Educational Service Area Office 2. The samples in this research involved 204 

school administrators, school teachers and students which were selected by purposive 

random sampling. The instruments used in this research were a handbook of Scout 

Integrated Activities to promote 12 main values , lesson plans, the behavior measurement 

test for 12 main values and satisfaction questionnaire. The data were analysed by the 

techniques of descriptive, percentage, mean and standard deviation. The results of this 

research were as follows : 

1. The state of needs in management of Scout Integrated Activities was at highest 

level.( X= 4.70) When it was considered in each aspect, they were found that the aspect of 

the organization of boy scout and girl guild troops , the aspect of needs in development of 

Scout Integrated Activities model to promote 12 main values and the aspect of meeting for 

understanding the policies of government and Ministry of Education in promoting 12 main 

values were at highest level. ( X= 5.00) 

2. The suitability of Scout Integrated Activities to promote 12 main values was at 

highest level as a whole ( X = 4.90) and the handbook of Scout Integrated Activities to 

promote 12 main values was at highest level as a whole. ( X= 4.89) 

3. The behavior based on 12 main values for boy scout was at highest level as a 

whole.( X = 4.39) The behavior based on 12 main values for scout was at highest level as a 

whole.( X=4.85) The behavior based on 12 main values for senior scout was at highest 

level as a whole.( X= 4.85) The students’ satisfaction toward on Scout Integrated Activities 

was at highest level as a whole. The acceptance of Scout Integrated Activities model was at 

highest level as a whole. ( X=4.75 ) 

 

Keywords : Model, Scout Integrated Activities , 12 main values 
 

บทน า 
สังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม จึงท าให้คน

ไทยเกิดการแข่งขันกัน การเอารัดเอาเปรียบ ความเห็นแก่ตัว ขาดระเบียบ วินัย คุณธรรมและจริยธรรม            
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมไทย ก่อให้เกิดปัญหาในสังคมมากข้ึน เด็กและเยาวชนไทยได้รับอิทธิพลโดยตรง 
จากบริบทของสังคมไทย สังคมที่มีค่านิยมทางวัตถุ การมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและพรรคพวกมากกว่า
ส่วนรวมการละเลยการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ส่งผลให้เกิดภาวะขาดความสมดุลทาง
จิตใจและสิ่งต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยที่มีปัญหาสลับซับซ้อนมากขึ้นและส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนชาวไทยอย่างมาก ความเจริญก้าวหน้าของสังคมไทยมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม
และก่อให้เกิดปัญหาในสังคมมากข้ึน  
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จากข้อมูลการส ารวจต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย พบว่า เด็กและเยาวชนไทยยังมีจุดอ่อนด้อยหลาย
ประการ ที่ส าคัญคือ การพูดความจริงและความซื่อสัตย์ แม้กระทั่งเด็กนักเรียนที่ผลการเรียนดี ก็ปรากฏผลคะแนน
ข้อนี้อยู่ในเกณฑ์ต่ า การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาค่อนข้างน้อย ซึ่งเป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่า เด็กและ
เยาวชนไทยในปัจจุบันขาดหลักยึดเหนี่ยวและที่พึ่งทางจิตใจ รวมถึงการขาดคุณธรรม จริยธรรม เช่น การให้อภัย
และการอยู่ร่วมกันอย่างสงบ ร่มเย็น (ธนดล เล็กเลิศศิริวงศ์,2554:45) นอกจากนี้แนวคิดที่เกี่ยวกับการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ การมอบหมายบทบาทหน้าที่ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนลดลง จึงเป็นเหตุผลส าคัญและความ
จ าเป็นที่จะต้องพัฒนาให้เด็กและเยาวชนไทยได้มีความรู้ คุณธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อให้เป็นพลเมือง
ดีของสังคม ซึ่งคุณลักษณะของความเป็นพลเมืองดีประกอบด้วย ทักษะพื้นฐานด้านจิตใจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
ด้านการเมืองและประชาธิปไตยและด้านเศรษฐกิจ (ปลินธร เพ็ชรฤทธิ์ ,2550:69) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11(พ.ศ. 2555 – 2559) ได้ก าหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหลักของการพัฒนาในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาคน ในด้านการสร้างโอกาสการเรียนรู้คู่คุณธรรม 
จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง ขับเคลื่อนโดยการเชื่อมโยงบทบาทครอบครัว สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา 
เสริมสร้างบริการสุขภาพอย่างสมดุลระหว่างการส่งเสริม การป้องกัน การรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2554) จาก
ข้อมูลของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับต่างๆ จะเห็นได้ว่าการพัฒนาคนไทยให้มีคุณธรรมและมี
คุณภาพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและประเทศชาติเป็นสิ่งจ าเป็นมากที่สุด การขัดเกลาทางสังคมเพื่อ
พัฒนาให้คนไทยมีคุณธรรมและมีคุณภาพ รู้จักหน้าที่ต่อตนเองและหน้าที่ต่อส่วนรวม มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม
นั้นต้องการการมีส่วนร่วมของหลายสถาบันร่วมกันพัฒนา เช่น สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
สถาบันการศึกษา ซึ่งกระบวนการทางการศึกษาที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นกระบวนการพัฒนาที่สามารถแก้ปัญหา
และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืนตลอดไปโดยมีสถานศึกษาและครูร่วมกันท าหน้าที่พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
เป็นไปตามที่ประเทศชาติต้องการ (กรมวิชาการ,2544 : 2) การที่จะปลูกฝังและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยมี
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี โรงเรียนมีหน้าที่และบทบาทโดยตรงที่ส าคัญในการจัดการศึกษาเพื่ อปลูกฝัง
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีที่พึงปรารถนาตามความต้องการของสังคม ดังจะเห็นได้จากข้อมูลของแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545 – 2549 ได้ก าหนดในวัตถุประสงค์แนวนโยบายเพื่อด าเนินการคือ การปลูกฝัง
และเสริมสร้าง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในระบบวิถีชีวิตที่ดีงาม และ
ก าหนดไว้ในเจตนารมณ์ เพื่อมุ่งพัฒนาชีวิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ( ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา,2553: 73 ) 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา 
มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดมุ่งหมายเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คือ การมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีความรู้ ความสามารถใน
การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย
และรักการออกก าลังกาย การมีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตส านึกที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข มุ่งเน้นให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูผู้สอนต้องปลูกฝังและพัฒนาให้เกิดกับผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มุ่งให้
ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ลักษณะอันพึงประสงค์และสถานศึกษาสามารถก าหนด
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ลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มเติมได้โดยมุ่งพัฒนาให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นไทยและมี
จิตสาธารณะ ( กรมวิชาการ,2552 ) นอกจากนี้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอีกหนึ่งกิจกรรมที่เน้นกระบวนการในการ
พัฒนาความเป็นพลเมืองดีให้แก่นักเรียน กระทรวงศึกษาธิการได้เห็นความส าคัญของกิจการลูกเสือ จึงมีน โยบาย
เก่ียวกับกิจการลูกเสือ โดยประกาศหลักสูตรของลูกเสือเป็นกิจกรรมตามค าสั่ง วก.935/2532 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 
พ.ศ. 2532 (กรมวิชาการ, 2532) กิจกรรมลูกเสือจึงได้รับการบรรจุไว้ในหลักสูตร และใช้จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนมาถึงปัจจุบัน 

โครงสร้างของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ก าหนดให้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็น
กิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนได้เลือกเรียน และเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเองอย่างครบวงจร ตั้งแต่ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน 
ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการท างาน โดยเน้นการท างานเป็นกลุ่ม เช่น กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี           
ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็น
ผู้น าที่ดี ความรับผิดชอบ การท างานร่วมกัน การรู้จักการแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุ ผล การ
ช่วยเหลือแบ่งปันกัน เอ้ืออาทรและสมานฉันท์โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจของ
การเรียนให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเอง (กรมวิชาการ,2551 : 16) โดยเฉพาะกิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมหนึ่งในกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือจะด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยกระบวนการบริหารและการนิเทศในการ
ด าเนินการ 

พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 8 กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติว่า เพื่อพัฒนา
ลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิด
ความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้ เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติตามแนวทางดังต่อไปนี้            
1) ให้มีนิสัยในการสังเกตจดจ า เชื่อฟังและพึ่งตนเอง 2) ให้ซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น         
3) ให้รู้จักบ าเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 4) ให้รู้จักท าการฝีมือ และฝึกฝนให้ท ากิจการต่างๆตามความเหมาะสม 
5) ให้รูจ้ักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติ ซึ่งแสดงให้เห็นว่างานลูกเสือ
นั้นสามารถช่วยพัฒนานักเรียนทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 แผนการศึกษาแห่งชาติ      
พ.ศ. 2545 – 2559 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลควบคู่กับการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม การสร้างวินัย ความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การมี
จิตสาธารณะ ความตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่
ถูกต้องในหลักการประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด 
อุดมการณ์และความเชื่อ รวมทั้งรู้คุณค่าและสืบสานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย          
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะพัฒนาพลเมืองให้เข้มแข็ง สร้างคนในชาติให้มีค่านิยมหลักของคนไทย            
12 ประการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยมีคุณลักษณะตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ นั้น ต้องบ่ม
เพาะและปลูกฝังอย่างเหมาะสม สม่ าเสมอ ต่อเนื่องและต้องใช้เวลาในการพัฒนาจนเกิดเป็นคุณลักษณะที่ติดตัวไป
อย่างยั่งยืน (ส านักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.2560 : ค าน า) รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายที่สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยเข้มแข็ง โดยมุ่งสร้างคนในชาติให้มีค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการได้แก่ 1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่ง
ที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 3) กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ 4) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม 5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 6) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่ แบ่งปัน   
7) เข้าใจการเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 8) มีระเบียบ วินัย เคารพ
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กฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ 9) มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท า  รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 10) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 11) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ        
ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลศ มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 12)  ค านึงถึง
ผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ได้น านโยบายค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สู่การปฏิบัติโดยก าหนดให้สถานศึกษาในสังกัดผนวก
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ในการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน
อย่างเป็นรูปธรรม เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีการประกวดเล่าเรื่อง อ่านท านองเสนาะ ท่องบทอาขยาน 
คัดลายมือ เป็นต้น กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม มีกิจกรรมการเรียนรู้ตามแหล่งประวัติศาสตร์ 
กิจกรรมโครงงานตามพระราชด าริ กิจกรรมเพื่อสังคมสาธารณประโยชน์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ก าหนด
กิจกรรมประกวดวาดภาพ ร้องเพลงเก่ียวกับประเพณีวัฒนธรรมเป็นต้น 

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง ตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ 10 ต าบลท่าศิลา อ าเภอ ส่องดาว จังหวัดสกลนคร สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เดิมชื่อโรงเรียนบ้านสีสุก ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 
พ.ศ. 2500 ปัจจุบันจัดการศึกษาให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการในระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 2 ระดับ
การศึกษาภาคบังคับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 มีวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือ โรงเรียน
บ้านสีสุกห้วยโมง มุ่งจัดการศึกษาสู่มาตรฐาน วิชากาดี กิจกรรมเด่น เน้นเทคโนโลยีทันสมัย ใฝ่คุณธรรม น้อมน า
เศรษฐกิจพอเพียง ประสานแหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน ซึ่งจากผลการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา 2559 มีรายละเอียดดังนี้ 1) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวม 8 
ประการ ของนักเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง ระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 85.99 2) ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน รวม 5 ด้าน ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 67.43 3) ผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ระดับผ่านคิด
เป็นร้อยละ 99.67 4) ผลการประเมินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ระดับ ผ่าน คิดเป็นร้อยละ 99.67 
(โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง.2559 : 1 -23) และในปีการศึกษา 2560 ผลการรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมงมีดังนี้ 1) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 8 ประการ ระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 63.75 2) ผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียนรวมทั้ง 5 ด้าน ระดับดี
มาก คิดเป็นร้อยละ 55.99 3) ผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ระดับ ผ่าน คิดเป็นร้อยละ 96.36 และ          
4) ผลการประเมินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ระดับผ่านคิดเป็นร้อยละ 96.67 (โรงเรียนบ้านสีสุก
ห้วยโมง.2560 : 1 - 23) โดยแสดงให้เห็นว่ามีระดับผลการประเมินลดลงเล็กน้อย โดยเฉพาะโรงเรียนบ้านสีสุกห้วย
โมง ได้จัดตั้งกองลูกเสือ เนตรนารีและด าเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีทุกประเภท โดยจ า นวน 6 กอง 
จ านวน 54 หมู่ ในปีการศึกษา 2560 ส านักงานลูกเสือ จังหวัดสกลนคร ได้ด าเนินการจัดประกวด ระเบียบแถว
ลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกกองลูกเสือที่ชนะเลิศการประกวด ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีส่งเข้า
ร่วมประกวดระดับประเทศเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งกองเนตรนารี
สามัญของโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และกองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียน
บ้านสีสุกห้วยโมง ได้รับรางวัลชนะเลิศ และในปีการศึกษา 2561 ส านักงานลูกเสือแห่งชาติได้คัดเลือก ลูกเสือ เนตร
นารีที่สมควรได้รับเข็ม ลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ ซึ่งลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง ได้รับเข็มลูกเสือ
บ าเพ็ญประโยชน์ จ านวน 15 คน  

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยซึ่งปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง สังกัด ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนารูปแบบกิจกรรมบูรณาการ
ลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือกับการส่งเสริมค่านิยมหลัก 
12 ประการให้กับนักเรียนต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยม

หลัก 12 ประการ ดังนี้ 
1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการพัฒนารูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยม

หลัก 12 ประการส าหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 
2. เพื่อพัฒนาและรับรองร่างรูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก  12 ประการ 

ส าหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
3. เพื่อทดลองและประเมินรับรองคุณภาพรูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 

ประการ ส าหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
  
สมมติฐานการวิจัย 
 รูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีคุณภาพเหมาะสม สามารถน าไปใช้ในการส่งเสริม
ค่านิยมหลัก 12 ประการให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 2 ได้ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 6 และนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 2  ปี
การศึกษา 2560 จ านวน 204 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้
เป็นการวิจัยและพัฒนา  
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ได้แก่ 

 2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ รูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือ 
 2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่  

 1) พฤติกรรมค่านิยมหลัก 12 ประการของนักเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง 
 2) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการร่วมกิจกรรมบูรณาการลูกเสือ 

3. ระยะเวลา 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการใน ปีการศึกษา 2560 

4. เนื้อหา 
4.1 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 
4.2 แนวทางการพัฒนากิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 
4.3 แนวทางการพัฒนาและประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. กิจกรรมบูรณาการลูกเสือ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารีในโรงเรียนที่มีมาตรฐาน
ตามหลักสูตรวิชาลูกเสือ โดยด าเนินการน าสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ 
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2. ลูกเสือ เนตรนารี หมายถึง นักเรียน ชาย หญิง ระหว่างอายุ 8 – 15 ปี ที่รับการฝึกอบรมตามหลักสูตร
วิชาลูกเสือของ กองลูกเสือโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 2 
โดยยึดมั่นในหลักการ ( Principle) วิธีการ (Method) วัตถุประสงค์ (Purpose) และวิธีการของลูกเสือ (Scouting) 
โดยอุดมการณ์ของลูกเสืออยู่ที่การปฏิบัติตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือซึ่ง ลูกเสือโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง 
แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 

   2.1 ลูกเสือส ารอง (Cub Scout ) คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 
   2.2 ลูกเสือสามัญ (Boy Scout) คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 
   .3 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (Senior Scout ) คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 
3. เนตรนาร ีหมายถึง นักเรียนหญิงอายุ ระหว่าง 9 – 15 ปีที่รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรลูกเสือ 
4. รูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือ หมายถึง กระบวนการในการสร้างกิจกรรมที่ส่งเสริมค่านิยมหลัก 

12 ประการซึ่งผู้วิจัยใช้แนวทางการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ในการพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมบูรณาการลูกเสือ ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือ 
ขั้นที่ 2 การพัฒนาและรับรองร่างรูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือ 
ขั้นที่ 3 การทดลองและประเมินรับรองคุณภาพของรูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือ 

5. ค่านิยมหลัก 12 ประการ หมายถึง พฤติกรรมของนักเรียนที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอและ
ต่อเนื่องในการปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน จนเกิดเป็นพฤติกรรมยั่งยืนดังมีรายละเอียดดังนี้ 

5.1 รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
5.2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 
5.3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
5.4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
5.5 รักษาวัฒนธรรมและประเพณีไทยอันงดงาม  
5.6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
5.7 เข้าใจการเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
5.8 มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
5.9 มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  
5.10 รู้จักด ารงตนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชด ารัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 
5.11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความละอาย

เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
5.12 ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง   

  6. นักเรียน หมายถึง นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 – 3 โรงเรียนบ้านห้วยสีสุก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 2 ปีการศึกษา 2560 
  7. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยสีสุก ที่มีต่อกิจกรรมบูรณาการลูกเสือ
เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ ซึ่งวัดได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert)  
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วิธีด าเนินการวิจัย   
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อ
ส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัยในขั้นตอนนี้ เป็นกระบวนการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสภาพปัจจุบัน กับ
สภาพที่ควรจะเป็น และความต้องการในการด าเนินการพัฒนารูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยม
หลัก 12 ประการที่มีประสิทธิภาพ 
วิธีด าเนินการ การด าเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้ มีดังต่อไปนี้ 
1.  การวิเคราะห์เอกสาร 

เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก  12 
ประการในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
โดยการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ซึ่งมีเกณฑ์การคัดเลือกเอกสาร คือ เป็นเอกสารที่มีเนื้อหาสาระ
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายค่านิยมหลัก 12 
ประการ การบริหารกิจกรรมลูกเสือ ซึ่งปรากฏในรูปของบทความ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะผลการประชุมสัมมนา 
ผลการวิจัย ค าสอนที่ก าหนด ที่เขียนหรือเสนอโดยผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ลูกเสือในสถานศึกษา และเผยแพร่อยู่ในวารสาร วิชาการ หนังสือ สิ่งพิมพ์ รายงานการประชุมสัมมนา รายงาน
ผลการวิจัย วิทยานิพนธ์ ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และเอกสารอ่ืน  
2. การสอบถามความต้องการในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ 
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาและรับรองร่างรูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ 

เพื่อพัฒนาและรับรองร่างรูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ โดย
ผู้วิจัยได้น าผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและการสอบถามความต้องการในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมบูรณา
การลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ มาด าเนินการจัดท าร่าง ออกแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือ และ
คู่มือกิจกรรมบูรณาการลูกเสือ   
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองและประเมินรับรองคุณภาพรูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 
ประการ 

เพื่อทดลองใช้และประเมินคุณภาพของรูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 
ประการ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบกลุ่มตัวอย่างเดียว มี
การทดสอบก่อนและหลังการทดลอง One Group Pretest Posttest Design (พิสณุ ฟองศรี. 2553: 93) 
  
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และความต้องการในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อ
ส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ  

ในการด าเนินการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และความต้องการในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือ
เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการส าหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สกลนคร เขต 2 ผู้วิจัยด าเนินการวิจัย 
1. การวิเคราะห์เอกสาร 

จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนารูปแบบกิจกรรมบูรณา
การลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการสามารถสรุปประเด็นหลักได้ดังนี้ 
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1. ค่านิยมหลัก 12 ประการเป็นประกาศนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อเสริมสร้าง
และปลูกฝังให้แก่เยาวชนและคนไทย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้น า
นโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา 

 2. สถานศึกษาด าเนินการผนวกค่านิยมหลัก 12 ประการในการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม 

3. สถานศึกษาด าเนินการปลูกฝังและพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการให้กับนักเรียนอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง เน้นการปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน จนเกิดเป็นพฤติกรรมที่ยั่งยืนให้มีการพัฒนากิจกรรมและประเมินใน
ทุกระดับชั้น 

 4. สถานศึกษาด าเนินก าหนดวิธีการเรียนรู้หรือกิจกรรมค่านิยมหลัก 12 ประการให้เหมาะกับวัยและ
ศักยภาพของนักเรียน 

5. ผู้บริหารสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินการ
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการ 

 6. การด าเนินการจัดกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการมีเกณฑ์การพิจารณา
เพื่อก าหนดคุณภาพ ดังนี้  

6.1 มีคณะกรรมการบริหารกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการใน
สถานศึกษา 

6.2 มีโครงการกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการในทุกระดับชั้นและ
ทุกประเภทของลูกเสือในสถานศึกษา 

6.3 มีคู่มือประกอบแผนการจัดกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ 
6.4 มีการประเมินและติดตามพฤติกรรมค่านิยมหลัก 12 ประการของนักเรียนภายหลังการจัดกิจกรรม 
6.5 มีหลักฐานการบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ 

7. ก าหนดกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรลูกเสือในสถานศึกษาและให้นักเรียนทุกคน
ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

8. ลักษณะของกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมค่านิยม
หลัก 12 ประการ 

9. การพัฒนารูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการด้วยกระบวนการวิจัย
สามารถประเมินคุณภาพของปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับสภาพบริบทของนักเรียนในสถานศึกษาที่จะ
ท าให้นักเรียนได้ตระหนักในค่านิยมหลัก 12 ประการ 
2. การศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่มีความจ าเป็นต่อการพัฒนารูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยม
หลัก 12 ประการ 

2.1 การศึกษาความต้องการในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก  12 
ประการ เป็นขั้นตอนการศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่มีความจ าเป็นต่อการพัฒนารูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อ
ส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการและความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า สภาพการด าเนินการบริหารกิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ( X= 4.39) 
 2.2 ผลการวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 
12 ประการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนครเขต 2 โดยมี พบว่า ความต้องการในการ
พัฒนารูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ โดยรวมมีความต้องการในระดับ มาก
ที่ระดับ ( X= 4.32)  
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ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาและรับรองร่างรูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ 
ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสอบถามความต้องการในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อ

ส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ น ามาก าหนดแนวทางการพัฒนารูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริม
ค่านิยมหลัก 12 ประการ มาวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนากิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 
ประการ ซึ่งจากผลการด าเนินการดังกล่าวจึงได้ กิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ 
จ านวน 9 กิจกรรม จากผลการประเมินความเหมาะสมมีค่าระหว่าง 0.60 – 1 และคู่มือกิจกรรมบูรณาการลูกเสือ
เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ ประกอบด้วย ค าชี้แจงในการใช้คู่มือ จุดประสงค์ เนื้อหา/สาระ กิจกรรม สื่อ
และวัสดุอุปกรณ์ และการประเมินผล จากผลการประเมินความเหมาะสมมีค่าระหว่าง 0.60 – 1 ซึ่งมีความ
เหมาะสมสามารถน าไปใช้ได้ 
ผลการประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ  

พบว่า รายการประเมินกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการที่อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (5.00) มีดังนี้ (1) สภาพปัญหาและความจ าเป็นของกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 
ประการมีเหตุผลสมควรที่จะพัฒนากิจกรรม (2) จุดประสงค์ของกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย (3) กิจกรรมบูรณาการลูกเสือมีความเหมาะสมในการน าไปใช้เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ 
(4) กิจกรรมบูรณาการลูกเสือส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารของนักเรียน  (5) กิจกรรมบูรณาการลูกเสือ
สามารถน าไปใช้ได้ในสภาพบริบทของสถานศึกษา (6) กิจกรรมบูรณาการลูกเสือมีความเหมาะสมกับวัยและ
พัฒนาการของนักเรียน (7) กิจกรรมบูรณาการสามารถกระตุ้นความสนใจในการร่วมกิจกรรมของนักเรียน         
(8) เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลมีความเหมาะสม (9) การวัดและประเมินผลสามารถวัดได้ตรงตาม
จุดประสงค์ของกิจกรรมบูรณาการลูกเสือ และรองลงมารายการประเมินของกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริม
ค่านิยมหลัก 12 ประการที่อยู่ในระดับมากที่สุด( 4.80)คือ (1) จุดประสงค์ของกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริม
ค่านิยมหลัก 12 ประการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ2) เนื้อหาของกิจกรรมบูรณา
การลูกเสือมีความเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของนักเรียน (3) เนื้อหาของกิจกรรมบูรณาการลูกเสือช่วยให้บรรลุ
จุดประสงค์ของกิจกรรม (4) กิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการมีความสอดคลองกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (5) เอกสารประกอบและสื่อมีความเหมาะสมกับ
เนื้อหาและกิจกรรมบูรณาการ (6) เอกสารและสื่อประกอบกิจกรรมบูรณาการสามารถเสริมสร้างการเรียนรู้และ
ค่านิยมหลัก 12 ประการของนักเรียน  
1. ผลการประเมินความเหมาะสมของคู่มือการจัดกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ  

พบว่า รายการประเมินความเหมาะสมของคู่มือการจัดกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 
12 ประการที่อยู่ในระดับมากที่สุด (5.00) ได้แก่ (1) ความเหมาะสมของกิจกรรมบูรณาการลูกเสือกับการพัฒนา
และการส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ (2) ความเหมาะสมของกิจกรรมบูรณาการลูกเสือกับความสนใจของ
นักเรียน (3) ความเหมาะสมของเกณฑ์การวัดและประเมินผลกับกิจกรรมบูรณาการลูกเสือ รองลงมาคือรายการ
ประเมินความเหมาะสมของคู่มือการจัดกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการที่อยู่ในระดับ
มากที่สุด (4.97) ได้แก่ (1) วิธีการวัดประเมินผลของกิจกรรมบูรณาการลูกเสือมีความเหมาะสม และรายการ
ประเมินความเหมาะสมของคู่มือการจัดกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการที่อยู่ในระดับ
มากที่สุด (4.93) ได้แก่ (1) ความเหมาะสมกับจุดประสงค์ของกิจกรรมบูรณาการลูกเสือ (2) ความเหมาะสมของ
เนื้อหากับกิจกรรมบูรณาการลูกเสือ (3) ความเหมาะสมของกิจกรรมบูรณาการลูกเสือกับวัยและพัฒนาการของนักเรียน 
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2. การสนทนากลุ่ม 
ในการด าเนินการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยม

หลัก 12 ประการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 2 ผู้ด าเนินการ
สนทนากลุ่มได้เริมค าถามที่ขอให้ผู้ร่วมสนทนากลุ่มได้น าเสนอข้อมูล ความคิดเห็นจากประสบการณ์ในการมีส่วน
ร่วมในการบริหารและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาทั้งในอดีตและปัจจุบัน ซึ่ งประเด็นในการสนทนาและ
ข้อมูลจากประเด็นการสนทนากลุ่ม สามารถน าเสนอได้ดังนี้ 
1. สภาพการด าเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
สกลนคร เขต 2 
 1.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือของบุคลากรผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรม
ลูกเสือในสถานศึกษา 

 ผู้ด าเนินการสนทนากลุ่มได้กล่าวสรุปเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือของบุคลากรผู้
มีส่วนเก่ียวข้องกับหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือ กล่าวคือ มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือแต่ละประเภท 
สามารถออกแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือให้เป็นรูปธรรม ลดการบรรยายทางวิชาการเน้นการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ 
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความส าคัญในการจัดกิจกรรมลูกเสือและส่งเสริมบคุลากรในสถานศึกษาได้พัฒนาตนเอง
ในคุณวุฒิทางลูกเสือ 

1.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมบูรณาการลูกเสือของบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัด
กิจกรรมลูกเสือ 

ผู้ด าเนินการสนทนากลุ่มได้กล่าวสรุปเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมบูรณาการลูกเสือ
ของบุคลากรผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมลูกเสือ กล่าวคือ หลักสูตรกิจกรรมลูกเสือสามารถส่งเสริมให้
นักเรียนน าความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการกับทักษะชีวิตของตนเองและสามารถน าไปปรับใช้กับการด ารงชีวิตกับสภาพ
การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมลูกเสือต้องมีความรู้ความเข้าใจในการ
ออกแบบกิจกรรมบูรณาการ 

1.3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการของบุคลากรผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
กับการจัดกิจกรรมลูกเสือ 

ผู้ด าเนินการสนทนากลุ่มได้กล่าวสรุปเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจนโยบายการส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 
ประการของบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมลูกเสือ กล่าวคือ นโยบายการส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 
ประการมีความคล้ายคลึงกับกฎและค าปฏิญาณที่ปรากฏในหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือทุกประเภท ดังนั้นในการ
ออกแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการจึงสามารถน าไปปรับประยุกต์ใชใ้นการจัดกิจกรรมลูกเสือ ซึ่ง
ทุกโรงเรียนสามารถน ามาวิเคราะห์และน าไปใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
2. แนวทางการพัฒนารูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 2 

2.1 องค์ประกอบของกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ 
ผู้ด าเนินการสนทนากลุ่มได้กล่าวสรุปเกี่ยวกับองค์ประกอบของกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่ อส่งเสริม

ค่านิยมหลัก 12 ประการ กล่าวคือ ควรมีรูปแบบของกิจกรรมบูรณาการ โครงสร้างของการจัดกิจกรรมบูรณาการ
ของลูกเสือทุกประเภทที่มีในสถานศึกษา เนื้อหา/สาระที่บูรณาการได้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ แนวทางการจัด
กิจกรรมบูรณาการลูกเสือ แนวทางการวัด ประเมินผลและเครื่องมือวัด ประเมินผลที่เป็นรูปธรรมสามารถวัด 
ประเมินได้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
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2.2 ลักษณะของรูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีค่านิยมหลัก 12 ประการ 
ผู้ด าเนินการสนทนากลุ่มได้กล่าวสรุปเกี่ยวกับ ลักษณะของรูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริม

ค่านิยมหลัก 12 ประการ กล่าวคือลักษณะของรูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือควรเน้นเนื้อหา/สาระที่บูรณาการ
ได้ในหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ลักษณะของกิจกรรม
ควรมีความหลากหลายทั้งการบรรยาย การอภิปราย การแสดงบทบาทสมมติ เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติผ่าน
กระบวนกลุ่ม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชนโดยวิธีการรณรงค์
หรือการบ าเพ็ญประโยชน์ในชุมชน 
3. แนวทางการประเมินกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพ่ือส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ 

จากการสนทนากลุ่มเพื่อด าเนินการพัฒนารูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 
ประการในสถานศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 

1. องค์ประกอบรูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ควรมีโครงสร้างเนื้อหา/สาระที่บูรณาการการ
เรียนรู้ได้ในหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ และเป็นเนื้อหา/สาระที่นักเรียนสามารถน าอ งค์ความรู้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน รูปแบบของกิจกรรมบูรณาการลูกเสือสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงในสภาพบริบทของโรงเรียน และ
การวัดผล ประเมินผลจากกิจกรรมบูรณาการลูกเสือต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์ของกิจกรรม 

2. ลักษณะของกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 สามารถด าเนินกิจกรรมได้หลายลักษณะ เช่น การ
บรรยาย การอภิปราย การแสดงบทบาทสมมติ กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการเล่น การลงมือปฏิบัติจริงด้วย
กระบวนการกลุ่มที่เน้นการมีส่วนร่วม รวมทั้งการออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมการบ าเพ็ญประโยชน์และการรณรงค์
ในท้องถ่ินที่โรงเรียนตั้งอยู่ 

3. แนวทางการวัดผล ประเมินผลนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 
ประการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ควรใช้วิธีการวัดผลและ
ประเมินผลที่สอดคล้องกับลักษณะของกิจกรรมบูรณาการ เช่น การสังเกต การสอบถาม การประเมินจากการ
ปฏิบัติผ่านภาระงาน ชิ้นงานของนักเรียน และการทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจ การถ่ายทอดและการน าไปปรับใช้
ในการด ารงชีวิตจริง โดยการประเมินแบบมีส่วนร่วมจากบุคลากรที่มีส่วนเก่ียวข้องทั้งในโรงเรียนและชุมชน  
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองและประเมินรับรองคุณภาพรูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 
12 ประการ  

ด้านการรับรองรูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ ทั้ง 4 มาตรฐาน       
มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.75 

 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้โรงเรียน 

1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ควรน าผลที่ได้
จากการศึกษาครั้งนี้ ไปพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการลูกเสือเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารกิจกรรม
ลูกเสือในกองลูกเสือของโรงเรียน หรือใช้เป็นกรณีศึกษาในการปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

1.2 ผู้อ านวยการกองลูกเสือของโรงเรียน ควรท าความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อ
ส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการและน าไปใช้ในพัฒนาและการจัดกิจกรรมบูรณาการลูกเสือ 

1.3 ผู้บริหารสถานศึกษาควรน ารูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการไป
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของโรงเรียนแต่ละแห่ง  
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2. ข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติ 
2.1 โรงเรียนควรเร่งด าเนินการพัฒนาลูกเสือให้มีค่านิยมหลัก 12 ประการโดยมีคณะครูเป็นกลไกในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาผ่านการใช้กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมบูรณาการลูกเสือ และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู ้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา 

2.2 จากรูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ โรงเรียนควรด าเนินการจัด
กิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในเวลาเรียน นอกเวลาเรียน
และส่งเสริมการท ากิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมบูรณาการลูกเสือของโรงเรียนให้บรรลุผลอย่างยั่งยืน
  2.3 ข้อค้นพบในการวิจัยคร้ังนี้ท าให้ได้มาซึ่งรูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 
ประการ ซึ่งเป็นการเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือที่สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพโดยไม่ได้จ ากัดอยู่ที่
เพียงผู้บริหารสถานศึกษาหรือเฉพาะในโรงเรียนอย่างเดียวแต่รวมไปถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายซึ่งจะก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนอื่นๆ ในอนาคต 
 
3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

3.1 ควรมีการวิจัยเพิ่มเติมโดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ข้ึน ในระดับเครือข่าย หรือเขตพื้นที่การศึกษา 
เพื่อให้ได้รูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการที่เหมาะสมส าหรับน าไปปรับใช้ใน
โรงเรียนต่างๆได้ดียิ่งขึ้น 

3.2 ควรมีการวิจัย สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ เปรียบเทียบระหว่างลูกเสือ กับเนตรนารีและ 
ยุวกาชาด เนื่องจากในการศึกษาคร้ังนี้ศึกษาเฉพาะลูกเสือ 

3.3 ควรท าการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาของโรงเรียนที่มีบริบทต่างกัน เช่น โรงเรียนในเขตเมือง ซึ่งมีบริบทใน
การศึกษาที่แตกต่างกันและควรศึกษาตามขนาดของโรงเรียน หรือในโรงเรียนที่มีต้นสังกัดแตกต่างกันในเรื่องของ
รูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ  
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วิชาชีพครูกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 
ผู้วิจัย   ชุติมา  มุสิกานนท์ 
   หลักสูตรศึกษาศาสตร์ สาขาบริหารการศึกษา 
 
บทคัดย่อ 
 ด้วยวิชาชีพครูจัดเป็นวิชาชีพชั้นสูงดังนั้นครูมีความจ าเป็นที่ต้องพัฒนาตนเองเพื่อมาตรฐานวิชาชีพของตน
อยู่เสมอ ครูต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพได้วางไว้และโดยเฉพาะในการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
มาตรฐานต่างๆได้ถูกวางไว้ในการควบคุมครู ที่จะได้รับประกอบวิชาชีพ โดยเฉพาะ ครูของไทยถูกก าหนดว่าจะต้อง
เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาตรีเป็นอย่างต่ าและมีใบประกอบวิชาชีพครูและเพื่อรองรับกับศตวรรษที่ 21 นอกจากครุจะ
เข้าใจ 3R คือ ด้านการอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) และการค านวณ (Calculation) และนอกจากนี้จะต้อง
สอนอีก 8C ซึ่งประกอบไปด้วย การคิดวิเคราะห์ การคิดริเริ่ม ทักษะทางสังคมการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม         
ความร่วมมือเป็นทักษะด้านการเรียนรู้และการท างาน เข้าสารสนเทศและเครื่องมือในการสื่อสาร 
  
Abstract 

 The teachers are defined as highly qualified profession with many reasons Teacher 

Licensing is a measure of teacher quality control and control the teacher professional 

standards. For Thailand, the teacher license applicants must have Bachelor's degree and the 

qualifications of the Teachers Council are announced in the Government Gazette. To catch 

up with trend of the 21st century and serve the attributes of the 21st century learners, 

teachers should have 8 skills in the 3R and 8C concept. 3R is Reading-Out, (W) Riting-

Written, and Rithenmatics. 8C includes Critical Thinking,Creativity,Cross-cultural 

Understanding ,Collaboration teamwork ,Communications Information and Media   
Literacy ,Computing and ICT literacy, Career and Learning skills and Compassion 

 
บทนํา 
 ความจ าเป็นในการจัดระบบระเบียบ เพื่อการอยู่ร่วมกันที่ต้องอาศัยเครื่องมือและกลไกทางสังคมมากขึ้น
ด้วย สังคมจึงจ าเป็นต้องจัดตั้งสถาบันและองค์กรต่างๆ ขึ้นมา เพื่อสนองต่อความ ต้องการที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นเช่นกัน ใน
สังคมโลกปัจจุบันมีอาชีพใหม่ๆ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอาชีพที่เรียกกันว่าวิชาชีพ ในการประกอบวิชาชีพนั้นมีความ
จ าเป็น ต้องมีการรวมกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์หลากหลาย ทั้ง เพื่อปกป้องพิทักษ์สิทธิของ
วิชาชีพและเพื่อพัฒนาวิชาชีพให้ก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้น ตลอดจนการควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตาม
จริยธรรมและจรรยา บรรณแห่งวิชาชีพนั้นๆการประกอบอาชีพเป็นการปฏิบัติหน้าที่การงาน ในสังคมที่มีความ 
ซับซ้อนรูปแบบของการประกอบอาชีพก็ซับซ้อนด้วย จึงมีการบัญญัติศัพท์ เพื่อใช้ตามลักษณะที่ผิดแผกแตกต่างกันไป 
เช่น งาน การงาน งานอาชีพ และ งานวิชาชีพงาน หมายถึงสิ่งหรือเร่ืองที่ท าเป็นภารกิจต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็น คราว ๆ 
การงาน หมายถึง ภารกิจที่ต้องท าอยู่เสมออาจมีงานหลาย อย่างที่ท าเป็นประจ า อาชีพ หมายถึง งานที่ท าเป็น
ประจ าเพื่อเลี้ยง ซีพเป็นภารกิจที่ต้องท าเพื่อเลี้ยงชีพ ส่วนวิชาชีพ นั้นก็เป็นอาชีพ แต่เป็นอาชีพที่ต้องใช้วิชาความรูท้ี่
ได้ฝึกฝนมาจนเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ 
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 พจนานุกรมฉบับราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (๒๕๕๔ : ๑๑๑๘) อธิบายว่า วิชาชีพ เป็นวิชาที่จะน าไปใช้ใน
การประกอบวิชาชีพ เช่น วิชาแพทย์ วิชาช่างไม้ วิชาช่างศิลป์ ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าวิชาชีพก็เป็นอาชีพ ที่ผู้ประกอบการ
ต้องมีความรู้ความช านาญที่ฝึกฝนโดยเฉพาะ ซึ่งมีข้อก าหนดคุณลักษณะบางประการที่ ราคาม ท าให้วิชาชีพต่างจาก
อาชีพทั่วๆ ไป ในระบบเศรษฐกิจปัจจุบันอาจจะแบ่งระดับของการประกอบอาชีพสุจริตในสังคมได้เป็น ๔ ระดับคือ            
๑. ระดับแรงงานหรือกรรมกร (Labour) ๒. ระดับแรงงานฝีมือ (Semilabour) ๓. ระดับช่างฝีมือ (Technician) ๔. ระดับ
วิชาชีพหรือวิชาชีพชั้นสูง การประกอบอาชีพทั้ง ๔ ระดับนั้น อาจจะแบ่งให้กว้างขึ้นก็เป็น ๒ ฝ่าย คือ ระดับที่ ๑ - ระดับ
ที่ ๓ จัดเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยก าลังกายหรือแรง เนื่องจากต้องใช้วิธีการแห่งปัญญาในการให้บริการ โดยปกติมักจะถือ
เป็น งานเป็นส าคัญ ส่วนระดับที่ ๔ นั้นเป็นอาชีพที่ใช้ก าลังความคิดหรือก าลังสมองเป็นส าคัญ อาชีพระดับนี้เป็นอาชีพที่
ได้รับการยกย่องจากสังคมว่าเป็น วิชาชีพที่ท าให้ผู้ประกอบอาชีพมีฐานะที่ได้รับเกียรติเป็นพิเศษในสังคม 
๑. คุณลักษณะของวิชาชีพ  
 อาชีพที่สังคมยกย่องหรือมีสถานะพิเศษในสังคมนั้น ต้องมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งนักสังคมวิทยา
และนักทฤษฎีทางการศึกษาได้ร่วมกันเสนอไว้หลายเกณฑ์ วิจิตร ศรีสอ้าน (๒๕๓๕ : ๘๒๓-๘๒๔) อธิบายลักษณะ
ของวิชาชีพชั้นสูงไว้ว่ามี ๖ ลักษณะดังนี้ 
 ๑. วิชาชีพชั้นสูงจะต้องมีบริการที่ให้แก่สังคมที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงและจ าเป็น (Social Service) 
วิชาชีพหลัก ๆ ในแต่ละวิชาชีพต่างก็มีบริการที่ ให้แก่สังคมเป็นการเฉพาะของแต่ละวิชาชีพโดยไม่ซ้ าซ้อนกัน 
บริการของวิชาชีพนี้อาจมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เช่น บริการของแพทย์กับพยาบาล หรือวิศวกรกับสถาปนิก 
แต่ทุกฝ่ายก็มีขอบเขตบริการของตนเองที่ชัดเจน แยกออกจากกันได้ วิชาชีพชั้นสูงเน้นการบริการต่อสังคมมากกว่า
การหาประโยชน์จากผู้รับบริการ 
 ๒. สมาชิกของวิชาชีพชั้นสูงจะต้องใช้วิธีการแห่งปัญญาในการให้ บริการ ( Intellectual Method) 
หมายความว่า การวินิจฉัยตัดสินใจในการปฏิบัติต่อผู้รับบริการของวิชาชีพนั้น จะต้องอาศัยความรู้ ความคิด และ
สติปัญญา เป็นพื้นฐานส าคัญ มากกว่าการใช้ทักษะและความช านาญการแต่เพียงเดียว แต่เป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัย
ความรู้ ความคิด หลักการ และทฤษฎี จึงประกอบการได้ วิธีการอย่างนี้เรียกว่า วิธีการแห่งปัญญา  
 ๓. สมาชิกของวิชาชีพชั้นสูงจะต้องได้รับการศึกษาอบรมให้มีความรู้กว้างขวางลึกซึ้งโดยใช้ระยะเวลา
ยาวนานพอสมควร (Long Period of Training) เนื่องจากต้องใช้วิธีการแห่งปัญญาในการให้บริการ โดยปกติมักจะ
ถือเป็นเกณฑ์ว่า อย่างน้อยควรต้องได้รับการศึกษาในสาขาวิชาชีพนั้นๆ ไม่ต่ ากว่า ระดับปริญญาตรี และมักจะใช้
เวลาศึกษามากกว่า ๔ ปี หลังจากมัธยมศึกษา ตอนปลาย ทั้งนี้เพื่อจะให้หลักประกันแก่ผู้รับบริการว่า ผู้ให้บริการ
สามารถให้บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพได้ เพราะมีการศึกษาอบรมมามากพอ 
 ๔. สมาชิกของวิชาชีพชั้นสูงจะต้องมีเสรีภาพในการใช้วิชาชีพนั้น ๆ ตามมาตรฐานของวิชาชีพ 
(Professional Autonomy) หมายความว่า การวินิจฉัย ในการให้บริการภายในขอบเขตของวิชาชีพแต่ละวิชาชีพ
นั้น สมาชิกของวิชาชีพนั้น ๆ ควรจะมีเสรีภาพในการให้บริการโดยปราศจากการแทรกแซงจาก บุคคลภายนอก การ
ใช้เสรีภาพทางวิชาชีพเป็นความรับผิดชอบส าคัญ เมื่อผู้ ที่เป็นสมาชิกของวิชาชีพได้รับการศึกษาอบรมมาดีพอแล้ว 
ก็เป็นธรรมดาที่จะ สามารถวินิจฉัยเพื่อให้บริการได้ถูกต้องตามล าพัง ความเป็นอิสระในการให้ บริการเป็นลักษณะที่
จ าเป็นที่ทุกวิชาชีพต้องมี แต่จะมีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่ กับความยอมรับของสังคมและผู้รับบริการเป็นส าคัญ 
 ๕. วิชาชีพชั้นสูงจะต้องมีจรรยาบรรณ (Professional Ethics) จรรยา บรรณเป็นแนวทางของการปฏิบัติ
วิชาชีพ ผู้ที่ละเมิดจรรยาบรรณจะต้องได้รับ การลงโทษ ในกรณีร้ายแรงอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ได้ ใน ทุกสังคมจะมีกฎหมายควบคุมการประกอบวิชาชีพ โดยเฉพาะวิชาชีพหลักๆ ซึ่งให้บริการอันอาจมีผลกระทบ
ต่อสวัสดิการ สวัสดิ์ภาพ และความมั่นคง ปลอดภัยของสังคม ในประเทศไทยก็มีกฎหมายคุ้มครองการปฏิบัติวิชาชพี
อยู่หลายวิชาชีพ ผู้จะปฏิบัติวิชาชีพจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจึงจะรู้กระท าได้ เช่น วิชาชีพเวชกรรม 
วิศวกรรม หรือสถาปัตยกรรม เป็นต้น 
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 ๖. วิชาชีพชั้นสูงจะต้องมีสถาบันวิชาชีพเป็นแหล่งกลางในการอนุระเป็นวิชาชีพ (Teaching as a 
Profession) สถาบันหรือ องค์กรวิชาชีพเป็นแหล่งกลางในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก ของวิชาชีพ 
สถาบันวิชาชีพมีสอง ลักษณะ คือ ลักษณะที่หนึ่งเป็นสถาบัน ควบคุมและพัฒนามาตรฐานและการปฏิบัติวิชาชีพ 
เช่น แพทยสภาหรือเนติ เป็นต้น ลักษณะที่สองเป็นสมาคมวิชาชีพ เพื่อเป็นแหล่งส่งเสริม ความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิก และเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความก้าววิชาชีพ เช่น แพทยสมาคม หรือสมาคมการจัดการธุรกิจแห่ง
ประเทศไทย เป็นต้น 
๒. ครูกับวิชาชีพ 
 ครูเป็นผู้ท าการสอนและฝึกฝนผู้เรียนการสอนจึงจัดเป็นวิชาชีพ(Teaching as a Profession) สาขาหนึ่ง
ในสังคม จึงส่งผล ให้ครูมีฐานะเป็นนักการศึกษาระดับวิชาชีพด้วย อย่างไรก็ดีครูผู้ที่ได้รับการ ยกย่องจากสังคมว่า
เป็นนักการศึกษาระดับวิชาชีพนั้น ก็ต้องมีองค์ประกอบ หลายประการที่ท าให้เป็นที่ยอมรับด้วย เช่น การเตรียมตัว
ในด้านสมรรถนะของตน การด ารงต าแหน่งผู้สอน และผลผลิตจากการสอนของตน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเรื่อง
คุณธรรมและกฎระเบียบที่สัมพันธ์สอดคล้องกับความมี เสรีภาพทางวิชาการ แนวคิดเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานของ
คุณลักษณะของวิชาชีพนั้น 
 นักสังคมวิทยาและนักทฤษฎีการศึกษามีความเห็นหลากหลาย แต่ก็เป็นความคิดที่สอดคล้องต้องกันในการ
ก าหนดเกณฑ์พิจารณาคุณลักษณะของวิชาชีพในยุคปัจจุบันการใช้ศัพท์วิชาชีพได้แพร่กระจายในการใช้กับอาชีพ
ต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบอาชีพนั้น ๆ มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษกว่าผู้ประกอบอาชีพเดียวกัน อย่างไรก็ดีวิชาชีพที่
ยอมรับกันในทางสังคมวิทยาการในปัจจุบันนั้น ก็มีการก าหนดคุณลักษณะที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาในท านอง
เดียวกัน เช่น วิชาชีพสถาปัตยกรรม วิชาชีพวิศวกรรม วิชาชีพแพทย์ พยาบาล เป็นต้น 
ครูจัดเป็นวิชาชีพขั้นสูงตามเกณฑ์ คือ ด้วยเหตุผล 

๑. วิชาชีพเป็นกิจกรรมทางต้องใช้ความคิดปัญญาด้วยและวิชาความรู้เฉพาะด้าน การสอนก็เป็นกิจกรรม
ทางปัญญา การออกแบบวิธีการถ่ายทอดความรู้วัฒนธรรม ทักษะและค่านิยมให้กับเยาวชน ครูต้องใช้ทั้งศาสตร์และ
ศิลป์แห่งวิชาชีพ ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะด้าน และต้องใช้สติปัญญาในการถ่ายทอด แต่วิชาหรือความรู้ในศาสตร์ต่างๆ
ให้กับศิษย์ 

๒. วิชาชีพเป็นกิจการที่จ าเป็นเฉพาะสาขาที่สังคมต้องการและ บริการแก่สังคม การสอนเป็นการให้บริการ
แก่สังคมในด้านการถ่ายทอด ทักษะทางสังคม ค่านิยม ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ ให้แก่เยาวชนตามที่สังคม ประสงค์ 
เป็นการให้บริการที่เฉพาะสาขาวิชาที่ต่างจากวิชาชีพอื่น 

๓. การประกอบการของวิชาชีพนั้นอยู่บนพื้นฐานทางทฤษฎีทาง วิทยาการของศาสตร์แต่ละสาขาที่
สามารถประยุกต์มาเป็นการปฏิบัติ งาน ฝีมือโดยทั่วไปจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสามารถเฉพาะตัวของ
ผู้ประกอบการ แม้ว่าจะมีการถ่ายทอดเคล็ดลับวิธีการเฉพาะตัวแก่กันและกันบ้างก็ตาม แต่ การประกอบวิชาชีพนั้น
เป็นงานฝีมือที่สร้างสรรค์บนพื้นฐานของความรู้หลาย ๆ ด้านที่มีความหมายมากกว่าเคล็ดลับเพียงประการเดียว 
การสอนก็เช่นกัน เป็นงานที่ต้องประสมประสานวิทยาการทั้งปรัชญาการศึกษา ประวัติศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา 
หลักการสอน การประเมินผลทางการศึกษา ฯลฯ เพื่อ จัดการในการสอนแต่ละคร้ัง 

๔. การเข้าสู่วงการวิชาชีพนั้นต้องเตรียมตัวในการศึกษาวิชาชีพ นั้น ๆ ในวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยเป็น
ระยะเวลาที่มากพอสมควร วิชาการ สอนก็ต้องใช้เวลาเล่าเรียนและฝึกฝนในสถาบันฝึกหัดครูเช่นกันและต้องใช้ 
เวลาโดยทั่วไปไม่น้อยกว่า ๔ ปีจึงจะส าเร็จการศึกษาออกไปท าการสอนได้ 

๕. วิชาชีพแต่ละสาขาจะก าหนดมาตรฐานแห่งวิชาชีพขึ้น โดยทั่ว ไปจะมีการก าหนดเป็นจรรยาบรรณ
วิชาชีพเพื่อควบคุมความประพฤติและ การปฏิบัติตนตลอดจนมาตรฐาน และคุณภาพในการประกอบวิชาชีพของ 
มวลสมาชิก ศาสตร์และศิลป์แห่งการสอนก็มีจรรยาบรรณวิชาชีพที่ได้ประกาศเผยแพร่และใช้ควบคุมมาตรฐานและ
คุณภาพในการปฏิบัติตนของ ครูเช่นกัน 
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๖. ผู้ประกอบวิชาชีพมีเอกสิทธิ์และเสรีภาพทางวิชาชีพ (Autonomy and freedom) ในการประกอบ
วิชาชีพนั้นผู้ประกอบวิชาชีพมีเอกสิทธิ์ในการ ตกลงใจและตัดสินใจที่จะใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา การสอนแต่ละ
คร้ังแต่ละ วิชาผู้สอนย่อมมีเอกสิทธิ์ที่จะก าหนดวิธีสอนและออกแบบกิจกรรมการเรียน ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์
ที่ก าหนดในหลักสูตร 

๗. สมาชิกแห่งวิชาชีพต่างๆ มีการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพที่เป็นอิสระ ในการควบคุมจรรยาบรรณ มาตรฐาน
ในการประกอบวิชาชีพ และสามารถลง โทษสมาชิก การสอนนั้นผู้ท าการสอนต้องมีการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพที่หลาก 
หลายเพื่อควบคุมมาตรฐาน ตลอดจนเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ให้แก่กันและกัน 

นักการศึกษาตะวันตกสรุปว่าการสอนมีฐานะเป็นวิชาชีพสาขาหนึ่ง เพราะมองว่าการประกอบวิชาชีพนั้น
ต้องมีลักษณะเป็นกิจกรรมหรือเป็นการ ปฏิบัติการโดยการกระท านั่นเอง  
๓. การพัฒนาวิชาชีพคร ู

พัฒนาการศึกษาเพื่อรับมือกับโลกที่เปลี่ยน แปลงตลอดเวลานั้นจ าเป็นต้องพัฒนาครูด้วย ต้องท าอย่าง
จริงจังทั้งระบบวงจร อาชีพครู ฌาคส์ เดอลอรส์ (Delors, ๑๙๙๖ : ๑๔๗ - ๑๔๙) ประธานคณะ กรรมาธิการ
นานาชาติว่าด้วย การศึกษาส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ ได้เสนอประเด็น เรื่องคุณภาพครูไว้ว่า ประเทศต่าง ๆ ควรมี
แนวทางในการพัฒนาครูดังนี้ 

๑. การสรรหาผู้เข้าเรียนวิชาครู (Recruitment) ควรมีการคัด เลือกและสรรหาผู้เข้าเรียนที่มีคุณลักษณะที่
เหมาะสมจ านวนมากพอเข้ามา ศึกษาเล่าเรียนสาขาครุศาสตร์ ส่วนการบรรจุเข้าสู่ต าแหน่งก็ควรมีมาตรฐานและ
เกณฑ์ในการคัดเลือก 

๒. การศึกษาเบื้องต้นในสถาบันฝึกหัดครู (Initial Education) การจัดการศึกษาส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูควรจัดถึงระดับปริญญาตรีเป็นขั้นต้น ในอนาคตครูต้องมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวกเพื่อการเรียนรู้ พัฒนา 
บุคลิกภาพเยาวชน และส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน การจัดการศึกษา เบื้องต้นส าหรับครูจึงต้องทั่วถึง เป็น
กระบวนการเดียวกันทั้งระดับประถม ศึกษาและมัธยมศึกษา 

๓. การอบรมครูประจ าการ (In-service Training) ต้องเปิดโอกาส ให้ครูที่ประจ าการแล้วได้รับการอบรม
ความรู้ใหม่ๆ เสมอ ๆ โดยเฉพาะการ อบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาจใช้ระบบการศึกษา 
ทางไกล เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย เวลา และความสะดวก 

๔. การพัฒนาผู้สอนในสถาบันฝึกหัดครู (Teacher Educators) การปรับปรุงทักษะของคณาจารย์ใน
สถาบันฝึกหัดครูทั้งหลาย ตลอดจนการ สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชนมาช่วยร่วมผลิตครู ย่อมพัฒนาระบบผลิตครู
ให้ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และช่วยให้การผลิตมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย 

๕. การนิเทศ (Supervisors) การควบคุม การตรวจสอบ และ ปรับปรุงการปฏิบัติงานของครูอย่างเป็น
ระบบ ช่วยให้ครูได้รับทราบเก่ียวกับ พัฒนาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพครู เช่น เรื่องความรู้ใหม่ ๆ วิธีการ 
สอน แหล่งข้อมูล การตรวจสอบ ตลอดถึงการวัดผลการเรียนรู้ที่นักเรียนได้ รับจากการจัดการศึกษาด้วย การนิเทศ
ต้องท าอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

๖. การจัดการ (Management) ต้องปฏิรูปการจัดการศึกษาของ สถานศึกษาต่าง ๆ โดยส่งเสริมให้แต่ละ
แห่งมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ การด าเนินงาน การท างาน ตลอดจนการก าหนดปริมาณงานของครู ต้องส่งเสริม 
ให้ครูได้ท างานเต็มศักยภาพด้วย 

๗. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม (Participation by People from Outside the Teaching 
Profession) ต้องเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ ปฏิบัติงานของครู ทั้งช่วยในการปฏิบัติภารกิจของครูและ
เป็นผู้ร่วมตรวจสอบ การท างานของครู 
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๘. สภาพการปฏิบัติงาน (Conditions of Work) ในสภาพการท า ๑งานจะต้องให้ความสนใจในการโน้ม
น้าวใจครูผู้สอนให้ปฏิบัติงานต่อไปโดยไม่ละทิ้งอาชีพ ทั้งอัตราเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ ตลอดจนสภาพอื่น ๆ ใน 
การท างานจะต้องดีพอเมื่อเปรียบเทียบกับอาชีพอื่นๆ 

๙. อุปกรณ์การสอน (Teaching Materials) การฝึกหัดครูและการ สอนในโรงเรียนนั้นจ าเป็นต้องใช้
อุปกรณ์การสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบเรียน ทั้งจะต้องปรับปรุงหลักสูตรอยู่เสมอโดยให้ครูมีส่วนร่วมทั้งในขั้น
วางแผนและ ขึ้นด าเนินการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อน าเสนอความรู้ใหม่ ๆ สอนทักษะ และวิธีการประเมิน
ความก้าวหน้าของนักเรียน จะช่วยให้นักเรียนได้  เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

วิชาชีพครูในยุคโลกาภิวัตน์ย่อมเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับ วิชาชีพอื่น ๆ บรรดาครูจึงต้องเผชิญ
กับความจริงที่ว่าตนไม่สามารถอาศัยสิ่งที่ เล่าเรียนในสถาบันฝึกหัดครูไปใช้ได้จนตลอดชีวิต แต่ในชั่วชีวิตของตนนั้น
จะ ต้องแสวงหาความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ที่ทันสมัยเพิ่มเติมขึ้น รวมทั้งปรับปรุง ตนเองให้ดีขึ้นอยู่เสมอ จะต้องมี
องค์กรดูแลเร่ืองความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชา ที่สอนและความเชี่ยวชาญในการสอนให้ในสัดส่วนที่เหมาะสม และใน
การ ฝึกหัดครูหรือฝึกอบรมครูประจ าการนั้นต้องให้ความส าคัญทั้งเรื่องเนื้อหาวิชา ที่สอนและวิธีการถ่ายทอดการ
เรียนรู้พอ ๆ กัน นอกจากนี้ในการฝึกหัดครู นั้นจะต้องปลูกฝังค่านิยมในวิชาชีพครูให้ส านึก ว่าการสอนไม่ใช่เป็นแต่
เพียง เรื่องของการประกอบอาชีพเท่านั้น แต่จะต้องส่งเสริมให้ผู้รับการศึกษาอบรม ได้มีความศรัทธาในอาชีพครู
ด้วย ให้ครูได้มีคุณลักษณะต่าง ๆ ทางด้านจริยธรรม ทางปัญญา และทางอารมณ์ เพื่อจะได้สามารถปลูกฝัง
คุณสมบัติเหล่านี้ ให้แก่ศิษย์ของตนได้ตามความต้องการของสังคม 

ในการประชุมนานาชาติว่าด้วย การเตรียมครูส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ ที่กรุงเทพมหานคร เดวิด แอสซิน 
(Assin, ๑๙๙๕ : ๒๔) ได้น าเสนอว่า กลุ่ม ประเทศ OECD ได้สรุปกิจกรรมเกี่ยวกับคุณภาพครูไว้ว่าต้องเน้นรวมถึง
มิติ ด้านต่างๆ  
๔. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเป็นมาตรการควบคุมคุณภาพ ครูและควบคุมมาตรฐานวิชาชีพครู 
ครูเป็นผู้มีบทบาทและความส าคัญใน การพัฒนาเยาวชนให้มีความสามารถและประสิทธิภาพนัน้ ต้องเป็นครูที่ได้ รับ
การศึกษามาอย่างดี ได้รับการเลือกสรร กลั่นกรองมาอย่างดี มีมาตรฐาน ทั้งทางด้านประสิทธิภาพการสอนและ
คุณธรรมจริยธรรม การออกใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพครูเป็นหลักประกันทางหนึ่งที่องค์กรวิชาชีพครูมอบให้กับ
สังคม วัตถุประสงค์ของการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมีดังนี้ 

๑. เพื่อเป็นหลักประกันแก่ประชาชนทั่วไปว่า ผู้ที่มาสอนเป็นครู นั้น ได้ผ่านการฝึกอบรม และเลือกสรร 
มาเป็นอย่างดีแล้ว เป็นผู้มีความพร้อม ทั้งด้านวิชาการและคุณธรรม จริยธรรม 

๒. เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู ให้มีมาตรฐานเช่น เดียวกับวิชาชีพอื่น อย่างอารยประเทศทั่วไป 
๓. เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูมีส านึกที่จะพัฒนาตัวเอง ทั้งในด้าน ความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพ และ

คุณภาพของตนเองอยู่เสมอ 
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์และคณะ (๒๕๔๒ : ๒๒๔, ๒๒๖-๒๒๘) ได้ รายงานผลการวิจัยเรื่องใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพครูที่ได้ศึกษาไว้ทั้งในด้าน ลึกคือ อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครู ของไทย และในด้านกว้างนั้นได้ศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศที่คัดสรรถึง ๗ ประเทศสาระส าคัญบางประเด็นที่
น่าใส่ใจมีดังนี้ 

วิสัยทัศน์ในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูส าหรับครูมืออาชีพนั้น เพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพ
การศึกษา อันจะส่งผลต่อการยกระดับ มาตรฐานวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง และเพื่อครูจะได้พัฒนา ประเมิน 
ปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งปฏิบัติตนเป็นไปตามจรรยาบรรณแห่ง วิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน
และผู้อื่น เพื่อพัฒนาคุณภาพของตนเอง และสังคมโดยรวมอีกทั้งครูจะได้บริหารโดยครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อครูและวิชาชีพ 

112



คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในหลาย ประเทศก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอ
ใบอนุญาตไว้สอดคล้องกันคือ ต้องเป็นผู้มี ความรู้ระดับปริญญาตรีขึ้นไป และผ่านการอบรมการเป็นครูอีก ๑-๒ ปี 
และ ต้องผ่านการทดลองเป็นครูแล้ว ๑-๒ ปี โดยโรงเรียนรับรองคุณภาพและ ความส าเร็จของการทดลองการเป็น
ครู ส าหรับประเทศไทยได้ก าหนดให้ผู้ที่ จงเคยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะต้องจบการศึกษาไม่ต่ าากว่าปริญญา
ตรีและมีคุณสมบัติตามคณะกรรมการคุรุสภาได้ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาดังนี้ 
สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู้  
๑. ความเป็นครู ประกอบด้วย  

(ก) สาระความรู้  
(๑) สภาพงานครู คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพครู  
(๒) การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู  
(๓) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู  
(๔) การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู 
(๕) การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง  

(ข) สมรรถนะ 
(๑) รอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน เพื่อให้ผู้ เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้ 
(๒) แสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
(๓) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  
(๔) มีจิตวิญญาณความเป็นครู 

๒. ปรัชญาการศึกษา ประกอบด้วย 
 (ก) สาระความรู้ 

(๑) ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
(๒) แนวคิด และกลวิธีการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน  

 (ข) สมรรถนะ  
(๑) ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
(๒) วิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๓. ภาษาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 
 (ก) สาระ 

(๑) ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู 
(๒) ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู  

(ข) สมรรถนะ  
(๑) สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ เพื่อ

การสื่อความหมายอย่างถูกต้อง 
(๒) ใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
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๔. จิตวิทยาส าหรับครู ประกอบด้วย  
(ก) สาระ 

(๑) จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์  
(๒) จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา  
(๓) จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา  

(ข) สมรรถนะ 
(๑) สามารถให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
(๒) ใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ  

๕. หลักสูตร ประกอบด้วย  
(ก) สาระความรู้ 

(๑) หลักการ แนวคิดในการจัดท าหลักสูตร 
(๒) การน าหลักสูตรไปใช้  
(๓) การพัฒนาหลักสูตร 

(ข) สมรรถนะ 
(๑) วิเคราะห์หลักสูตรและสามารถจัดท าหลักสูตรได้ 
(๒) ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร  

๖. การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ประกอบด้วย  
(ก) สาระความรู้ 

 (๑) หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 

(๒) ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาได้  
(๓) การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม 
(๔) การจัดการชั้นเรียน 
(๕) การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา  

(ข) สมรรถนะ  
(๑) สามารถจัดท าแผนการเรียนรู้และน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง 
(๒) สามารถสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  

๗. การวิจัยเพือ่พัฒนาการเรียนรู้ ประกอบด้วย  
(ก) สาระความรู้ 

(๑) หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย 
(๒) การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  

(ข) สมรรถนะ  
(๑) สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
(๒) สามารถท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน  

๘. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ประกอบด้วย 
(ก) สาระความรู้  

 (๑) หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 

(๒) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 
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 (ข) สมรรถนะ 
(๑) ประยุกต์ใช้ และประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  
(๒) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 

๙. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
(ก) สาระความรู้  

(๑) หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
(๒) ปฏิบัติการวัดและการประเมินผล  

(ข) สมรรถนะ  
(๑) สามารถวัดและประเมินผลได้ 
(๒) สามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  

๑๐. การประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย  
(ก) สาระความรู้ 

(๑) หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา 
(๒) การประกันคุณภาพการศึกษา  

 (ข) สมรรถนะ 
(๑) สามารถจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
(๒) สามารถด าเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้  

๑๑. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ประกอบด้วย  
(ก) สาระความรู้  

(๑) หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต  
(๒) คุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพครู  
(๓) จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด 

(ข) สมรรถนะ 
(๑) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตส านึกสาธารณะ และเสียสละให้สังคม 
(๒) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ สาระการฝึกทักษะและสมรรถนะของผู้ประกอบ

วิชาชีพครูตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ  
๑๒. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ประกอบด้วย 

 (ก) สาระการฝึกทักษะ 
(๑) การสังเกตการจัดการเรียนรู้  
(๒) การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง  
(๓) การทดลองสอนในสถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์จริง  
(๔) การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเคร่ืองมือวัดผล 
(๕) การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน 
(๖) การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน 
(๗) การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน 
(๔) การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ  

(ข) สมรรถนะ 
(๑) สามารถจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย 
(๒) สามารถปฏิบัติการสอน ออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผลผู้เรียน  
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๑๓. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย  
(ก) สาระการฝึกทักษะ 

(๑) การปฏิบัติการสอนวิชาเอกไว้ใช้  
(๒) การวัดและประเมินผล และน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  
(๓) การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
(๔) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา  

(ข) สมรรถนะ 
(๑) สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก 
(๒) สามารถประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน  
(๓) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

๕. ครูไทยในยุคศตวรรษใหม่ที่ ๒๑ 
นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๐ มา ความเปลี่ยนแปลงในวงวิชาชีพครูไทยเกิด ขึ้นเป็นระยะๆ เริ่มจากการพัฒนา

วิชาชีพครูที่ได้บัญญัติเป็นแนวนโยบายพื้น ฐานแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และในปี 
พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ที่มีการก าหนดแนว ปฏิบัติเพื่อการปฏิรูปครูที่เป็น
รูปธรรม ที่ส าคัญที่สุดมีบทบัญญัติที่เปลี่ยนแนว ความคิดและวิธีการปฏิบัติระหว่างผู้ให้การศึกษากับผู้เรียนที่ชัดเจน 
โดยก าหนด ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ เป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน และการจัดการศึกษา 
บทบัญญัติต่าง ๆ เหล่านี้จะส่งผลต่อพฤติกรรมทางการ ศึกษาให้วันเวลาข้างหน้าเป็นระลอกๆ ฉะนั้นครูในยุค
ศตวรรษที่ ๒๑ นี้ต้องมีการเตรียมตั้งรับกันตามสมควร 

บิล เกทส์ (Gates, ๑๙๙๕ : ๑๘๗-๑๘๘) ประธานบริษัทไมโครซอฟท์ เจ้าของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
วินโดว์ได้เสมอทัศนะเกี่ยวกับครูในศตวรรษที่ ๒๑ ไว้ว่า “ในภาวะการด ารงชีวิตที่ยุ่งยากในทุกวันนี้ นักการศึกษา
ทั้งหลาย ต้อง เป็นผู้อ านวยความสะดวกท่ามกลางสภาวการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นไป (Educators, like So many in 
today's, are, among other things, facilitators.) ท านองเดียว กับวงการวิชาชีพต่าง ๆ ในยุคนี้ที่ทุกอาชีพต้อง
ปรับตัวแล้วปรับตัวอีกตลอดเวลา ตามสภาวะที่แปรเปลี่ยนไป ส่วนที่ต่างจากบางวิชาชีพก็คือวิชาชีพการสอนใน 
อนาคตนั้นมีลู่ทางที่สดใส เฉกเช่นนวัตกรรมต่างๆ ที่ช่วยยกระดับมาตรฐาน การด าเนินชีวิตนั้นก็ช่วยส่งเสริม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานทางการศึกษาเช่น กัน นักการศึกษาต้องมุ่งมั่นที่จะน าพลังและการสร้างสรรค์มาสู่
ห้องเรียน ใน ท านองเดียวกันส าหรับครู นอกจากเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้ กับศิษย์แล้ว ครูต้องเป็น
ผู้มีสัมพันธภาพที่ดีเยี่ยมกับศิษย์เพราะเด็กย่อมรัก ห้องเรียนที่สอนโดยผู้ที่ค านึงถึงความรู้สึกและศักยภาพของตน...” 

ส าหรับความเป็นครูไทยในยุคสมัยปัจจุบันนี้ ชนาธิป พรกุล (๒๕๔๓ ๖-๗) เสนอว่าครูควรมีคุณสมบัติที่
สรุปได้ดังนี้ 

๑. มีความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาอย่างลุ่มลึก 
๒. ติดตามความก้าวหน้าในเทคนิควิธีสอนตลอดเวลา ครูจึงต้อง เป็นสมาชิกของสมาคมหรือชมรมทางวิชาการ 
๓. เป็นแบบอย่างในการคิดการท า  
๔. เป็นนักจิตวิทยาการเรียนรู้  
๕. เป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๖. เป็นผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ  
๗. เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
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บทบาทและสถานภาพของครูในศตวรรษที่ ๒๑ ตามแนวคิดที่ บิล เกสท์ น าเสนอนั้น ส าหรับครูไทยที่ด ารง
อยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรมแบบไทย ๆ แล้ว อาจวิเคราะห์ความเป็นครูของครูไทยในศตวรรษที่ ๒๑ ออกเป็น ๒ ส่วน
คือ ส่วนที่เป็นจิตวิญญาณครูที่ต้องด ารงความเป็นปูชนียบุคคลอยู่เพื่อเป็น แบบอย่างแก่ศิษย์ตลอดเวลาไม่ว่าโลกจะ
เปลี่ยนไปอย่างไร อีกส่วนหนึ่งเป็น เรื่องคุณภาพครูที่ต้องปรับวิธีการในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องและทันกับ 
การเปลี่ยนแปลงทั้งทางวิทยาการและสังคมด้วย 

บทบาทหน้าที่ของ ครู มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย เพื่อให้ทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มีความก้าวหน้า และสามารถ 
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากและรวดเร็วขึ้น ดังนั้น ครูจึงจ าเป็นต้องปรับตัวให้พร้อมและพัฒนาตนเองให้ทันยุคที่ 
เปลี่ยนไป อีกทั้งต้องมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาด้านทักษะวิทยาการให้ทันสมัยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เทคนิค 
วิธีการเรียน การสอนแบบใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพ 
ลักษณะของ e – teacher สรุปได้ ๙ ประการ ดังนี้ 

๑. Experience ครูควรสร้างสรรค์และเรียนรู้การใช้เครื่องมือ/เทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น Internet 
๒. Extended ครูควรค้นหาความรู้ตลอดเวลา มีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการค้นคว้าหาความรู้

ด้วย เทคโนโลยี 
๓. Expanded ครูควรขยายผลความรู้ เพื่อให้เกิดการเพิ่มพูนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชน

โดยรวม 
๔. Exploration ครูควรค้นคว้าและเลือกเนื้อหาสาระ เอกสารหลักฐานอ้างอิง ที่ทันสมัย เพื่อให้เกิด

ความคิด สร้างสรรค์ในการน ามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
๕. Evaluation ครูควรเป็นนักประเมินที่ดี มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการประเมินผล และให้ เหมาะสม

กับ รูปแบบการเรียน เพราะไม่ใช่ทุกเทคโนโลยีจะใช้ได้กับการเรียนทุกรูปแบบ 
๖. End - User ครูควรเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีได้อย่างหลากหลายและสามารถเป็นผู้ใช้ปลายทางที่ดี เช่น 

สามารถ Browse ไป Web Site ได้ เป็นต้น 
๗. Enabler ครูควรสามารถน าเทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ มาใช้ในการสร้างบทเรียน สื่อ ในรูปแบบ 

อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้กับผู้เรียนมากข้ึน 
๘. Engagement เป็นลักษณะครูที่ให้ความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความคิดใหม่ ๆ 
๙. Efficient and Effective ครูที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างคล่องแคล่ว เป็น 

ผู้ผลิต ผู้กระจาย และผู้ใช้ความรู้จาก e ๘ ข้อข้างต้น การปรับบทบาทและพัฒนาครูให้เป็น e - teacher อาจ ไม่ใช่
เร่ืองง่าย แต่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และเป็นกลไกส าคัญในการปฏิรูปการศึกษาให้ ประสบ
ความส าเร็จ 

ครูในยุคศตวรรษที่ ๒๑ คือ ครูในยุคโลกาภิวัฒน์ จะต้องมีความรู้กว้างไกลในเทคโนโลยี โลกสมัยใหม่เต็ม 
ไปด้วย IT ครูจะต้องพัฒนาแบบก้าวกระโดดจึงจะทันโลกยุคใหม่ นวัตกรรมจึงเป็นเครื่องมือของครูยุคใหม่           
ที่ จะต้องพัฒนาตนเองในด้านเทคโนโลยี วิชาการ เพื่อน านวัตกรรมไปพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และเข้าใจใน
บทเรียน มากยิ่งขึ้นและยังถือได้ว่า ครูเป็นผู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

บทบาท ของครู ศตวรรษที่ ๒๑ คือการช่วยเตรียมให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการปรับตัวเพื่อด ารงชีวิตอยู่ 
อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะที่เป็นไปของสังคม ครูคือผู้ที่ต้องช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้สูงสุด 
เท่าที่เป็นไปได้ หรือกล่าวอีกอย่างว่าต้องช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพของเขา อาจสรุป 
บทบาทหน้าที่ของครูในยุคใหม่ได้ คือ ต้องสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึงการที่ครูท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือ 
สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพของเขาโดยสอดคล้องกับความจ าเป็นเพื่อการด ารงชีวิตในสังคม 
ยุคใหม่และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะความรู้และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วและล้าสมัยเร็ว ผู้คน 
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ในยุคใหม่ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา ครูจะต้องฝึกนิสัยให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ปรับเปลี่ยนความคิดได้ง่าย มีการ 
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสอนวิธีเรียนมากกว่าสอนเนื้อหา เพราะเนื้อหาในยุคสมัยนี้จะมากเกินกว่าที่จะเรียนรู้ได้ 
อย่างพอเพียง และข้อมูลและเนื้อหาก็เปลี่ยนแปลงเร็วท าให้การจดจ าเนื้อหาความรู้เป็นสิ่งที่ใช้ได้และมีประโยชน์น้อย 

๑. สอนให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative) 
การเรียนรู้แบบร่วมมือ คือการสอนที่แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ให้ท างานร่วมกันเพื่อขยายผล          

การเรียนรู้ของตนเองให้ออกไปได้มากที่สุด ผู้เรียนจะเกิดความรับผิดชอบร่วมกันและสร้างบรรยากาศการ เรียน
แบบใหม่ ซึ่งมิได้เกิดจากการแข่งขัน (competitive) แต่เป็นการร่วมมือกัน (collaborative) ผู้เรียนมิได้ เรียนรู้
เพื่อที่จะเอาชนะว่าใครเก่งหรือมีความสามารถมากกว่าใคร แต่เรียนรู้ที่จะร่วมมือเพื่อขยาย ความสามารถและ
พัฒนาไปสู่ทักษะการเรียนรู้พร้อม ๆ กัน  

๒. ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ (Student-directed Learning) 
การให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ครูควรจะให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนตั้งแต่ เริ่มต้น         

โดยอาจให้ผู้เรียนวิเคราะห์ว่าตนนั้นมีความสนใจในเรื่องใด และต้องการเรียนรู้ โดยวิธีไหน ต้องการ ได้รับการ
ประเมินแบบไหน และมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนต่าง ๆ อย่างไร โดยครูควรจะเสริมและ พัฒนาบางสิ่งที่
ผู้เรียนขาดควบคู่กันไปด้วย หรือท าข้อตกลงระหว่างครูและผู้เรียน เพื่อสร้างความมีส่วนร่วม ระหว่างทั้งสองฝ่าย  

๓. ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ (Learning by Doing) 
การเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ นับเป็นหัวใจของการพัฒนาผู้เรียนให้ได้ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เป็น         

การเรียนรู้จากการลงมือท า เช่น การเรียนรู้แบบ Project Based Learning : PBL โดยครูให้ผู้เรียนได้เรียนรู้       
ผ่านการท างานจริง หรือการท าโปรเจ็คต่าง ๆ โดยมีครูเป็นที่ปรึกษาหรือให้ความช่วยเหลือยามที่ผู้เรียน ต้องการ 
การเรียนเช่นนี้จะท าให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ทักษะต่าง ๆ ตั้งแต่การคิดริเริ่ม การศึกษาค้นคว้า พิจารณา และตรวจสอบ
ข้อมูล จนน าไปสู่การลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งเมื่อชิ้นงานหรือโปรเจ็คต่าง ๆ ได้เสร็จแล้วนั้น การ เรียนรู้ก็ไม่ได้จบลงด้วย
เพราะผู้เรียนยังคงต้องใช้ทักษะในการน าเสนอ และประเมินความเป็นไปของผลงานอยู่ ตลอด การเรียนรู้เช่นนี้
นอกจากจะเป็นการฝึกทักษะต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังเป็นการฝึกความร่วมมือ และการท างานเป็นกลุ่มของ
ผู้เรียนอีกด้วย 
๕.ครูประเมินผู้เรียนจากความพัฒนา 

จากรูปแบบเดิมที่เราคุ้นชินนั้น ครูจะประเมินผู้เรียนจากการสอบ และผลคะแนน ซึ่งการประเมิน เช่นนี้ 
มิได้เสริมแรงต่อการเรียนรู้อะไรที่มากนัก หากเปลี่ยนบทบาทของครูมาเป็นผู้ประเมินความก้าวหน้า รวมถึงการ
พัฒนาของผู้เรียน และแสดงให้ผู้เรียนได้ทราบความก้าวหน้าของตน เช่นนี้จะเป็นการเสริมแรง ทางบวกให้ผู้เรียน
เกิดความรู้สึกและแรงบันดาลใจสู่การเรียนรู้ที่มากกว่าเดิม โดยครูจะต้องมีความเชื่ออยู่เสมอ ว่า ผู้เรียนนั้นเป็นผู้ที่
สามารถพัฒนาให้ก้าวหน้าได้อยู่ตลอดเวลา 

๔. สอนให้น้อยลง เรียนรู้ให้มากข้ึน (Teach Less, Learn More) 
การสอนให้น้อยลงคือการให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ที่ เกิดขึ้นของผู้เรียน โดยผู้สอนตระหนักถึง        

การจัดการด้านเนื้อหาทั้งหมดในหลักสูตรแกนกลาง และในขณะเดียวกันก็ต้องใส่ใจในคุณภาพของเนื้อหาท 
เก่ียวพันกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยอยู่เสมอ 

อาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า การสอนให้น้อยลง ก็คือการใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้   
จากวิธีแบบปฏิสัมพันธ์ ลงมือปฏิบัติเอง หรือศึกษาจากสภาพจริง โดยเปลี่ยนเป้าหมายจากการเรียนเพื่อ ความรู้
ไปสู่เป้าหมายเพื่อทักษะ ใช้การสอนให้น้อยลง แต่ในขณะเดียวกัน ก็ให้ผู้เรียนได้เกิดเรียนรู้จากตนเอง และผู้อื่น
ได้มากขึ้น  
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๕. ครูเป็นครูฝึก (Coach) 
เมื่อเราเอ่ยถึง ครู ภาพแรกที่พบเจอก็คือ ภาพของครูผู้สอน(Teacher) และถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ แต่เมื่อ

สังคมเปลี่ยนไป ครูควรจะมีการปรับตัว โดยเราต้องมองไปที่เป้าหมายของการเรียนรู้ที่ว่าผู้เรียนควรจะ มีทักษะ
อะไรบ้างและ เป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะนั้น ในการก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑ บทบาทของครูมิใช่ แต่เป็นการ
สอนเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นการฝึกให้ผู้เรียนเกิดการคิด เกิดแรงบันดาลใจ และเกิดทักษะในการ ด ารงชีวิตอื่น ๆ 

๖. เครือข่ายของครูผู้สร้างการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC) 
พื้นฐานและลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกัน ดังนั้น ครูจึงต้องมีความ ร่วมมือ

ระหว่างกลุ่มครูด้วยกันเอง เพื่อวิเคราะห์ วางแผน และออกแบบการเรียนรู้ที่ทั่วถึงต่อผู้เรียน โดยทุก ฝ่ายที่มีส่วน
เก่ียวข้องจะต้องมาพูดคุย วางแผน โดยเปลี่ยนแปลงการท างานแบบขั้นตอนและสั่งการเป็นความ ร่วมมือเพื่อให้ครู
เกิดทักษะในการออกแบบการเรียนรู้ น าไปสู่การออกแบบ PBL ที่มีประสิทธิผล เพื่อให้ผู้เรียน เกิดทักษะที่จ าเป็น
ต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ต่อไป 

ข้อสรุปถึงบทบาทของครูกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งจากอีก 
หลากหลายบทบาทและวิธีการ ที่ครูจะสามารถน าไปประยุกต์เพิ่มเติมในการเรียนการสอนได้ การศึกษาย่อม มีการ
เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ตามบริบทแห่งกาลเวลาและสังคม สิ่งที่ครูเรียนรู้และปรับตัวในวันนี้ อาจเป็น สิ่งที่ล้า
หลังในอีก ๑๐๐ ปีข้างหน้า ดังนั้นครูควรที่จะเปิดรับความรู้ใหม่ ๆ ปรับปรุงการเรียนการสอน ตลอดจน พัฒนา
ความรู้ให้ก้าวทันโลก เพื่อพัฒนาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีที่สุดต่อผู้เรียน การศึกษาในปัจจุบัน มิใช่สิ่งที่อยู่นิ่ง อีกต่อไป 
แต่หากเป็นการเรียนรู้ที่จะเคลื่อนไหว และเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน บทบาทของครูมิใช่สอนให้ ผู้เรียน ทราบ
ถึงทฤษฎีของเพียงเท่านั้น หากแต่เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียน เรียนรู้ที่จะสร้างทักษะ ด้วยวิธีที่เปิด กว้างและยอมรับ
ฟังความคิดเห็น สนใจในกระบวนการคิดมากกว่าที่จะมองว่าค าตอบหรือผลลัพธ์นั้นสมบูรณ์ หรือไม่ เพราะการ
เรียนรู้เป็นสิ่งที่ไม่หยุดนิ่ง บทบาทของครูจึงคงมีอยู่และควรจะพัฒนาต่อไปเร่ือย ๆ 

บทบาทของครูกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งจากอีกหลากหลายบทบาท
และวิธีการ ที่ครูจะสามารถน าไปประยุกต์เพิ่มเติมในการเรียนการสอนได้  การศึกษาย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไป
ตลอดเวลา ตามบริบทแห่งกาลเวลาและสังคม สิ่งที่ครูเรียนรู้และปรับตัวในวันนี้ อาจเป็นสิ่งที่ล้าหลังในอีก ๑๐๐ ปี
ข้างหน้า ดังนั้นครูควรที่จะเปิดรับความรู้ใหม่ ๆ ปรับปรุงการเรียนการสอน ตลอดจนพัฒนาความรู้ให้ก้าวทันโลก 
เพื่อพัฒนาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีที่สุดต่อผู้เรียน การศึกษาในปัจจุบัน มิใช่สิ่งที่อยู่นิ่งอีกต่อไป แต่หากเป็นการเรียนรู้ที่
จะเคลื่อนไหว และเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน บทบาทของครูมิใช่สอนให้ผู้เรียน ทราบถึงทฤษฎีของเพียงเท่านั้น 
หากแต่เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียน เรียนรู้ที่จะสร้างทักษะ ด้วยวิธีที่เปิดกว้างและยอมรับฟังความคิดเห็น สนใจใน
กระบวนการคิดมากกว่าที่จะมองว่าค าตอบหรือผลลัพธ์นั้นสมบูรณ์หรือไม่ เพราะการเรียนรู้ เป็นสิ่งที่ไม่หยุดนิ่ง 
บทบาทของครูจึงคงมีอยู่และควรจะพัฒนาต่อไปเร่ือย ในยุคศตวรรษที่ ๒๑ หรือยุคดิจิตอลนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นเครื่องมือส าคัญในการนามาประยุกต์ใช้ ทั้งด้านการพัฒนาครูและการจัดการเรียนการสอน ครูจึงควรมีทักษะทั้ง 
๘ ด้าน ตามแนวคิด C-Teacher นอกจากนี้ ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาครูและการเรียนการสอน
ต้องได้รับการแก้ไขให้ถูกจุดและครอบคลุม แนวทางการพัฒนาครูต้องท าควบคู่กันไปทั้ง ด้านนโยบายที่มาสนับสนุน 
และการพัฒนาตนเองของครู ซึ่งต้องอาศัยความตระหนักและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมถึงการเปิดใจรับสิ่ง 
ใหม่และการปรับตัวของครูจะมีความรู้ความสามารถหรือความถนัดแตกต่างกันเพียงใด แต่บทบาทของครูโดย
ส่วนรวมแล้ว จะยังอยู่ในลักษณะเดียวกัน กล่าวคือ นอกจากครูจะต้องรับบทบาทเป็นผู้สอนคนให้มีความรู้
ความสามารถทางด้านวิชาการต่างๆ แล้วครูยังจะต้องรับบทบาทในการพัฒนาประเทศชาติในด้านต่างๆอีก เช่นการ
พัฒนาสังคม การเมืองเศรษฐกิจ ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นต้น ดังนั้นครูจึงต้องรับบทหนักทั้งในอดีตและปัจจุบัน 
และเป็นบทบาทในการสร้างสังคมในด้านต่างๆให้มีความเจริญก้าวหน้าอาชีพของครูจึงเป็นอาชีพที่ส าคัญ เข้า
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ลักษณะของวิชาชีพชั้นสูงกล่าวคือ เป็นการบริการดูแลสังคม ต้องอาศัยความรู้ ความคิด และสติปัญญาเป็นพื้นฐาน 
มากกว่าการใช้ทักษะหรือความช านาญอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาชีพครูนั้นจะต้องมีการศึกษาหรืออบรมให้มีความรู้
กว้างขวางลึกซึ้ง โดยใช้ระยะเวลายาวนานพอสมควรและนอกจากนั้นอาชีพครูจัดว่าเป็นวิชาชีพชั้นสูงด้วย ต้องมี
จรรยาบรรณและมีสถาบันวิชาชีพรับรองซึ่งปัจจุบันได้แก่ คุรุสภานั้นเอง 

ดังนั้นเมื่ออาชีพครูเป็นอาชีพสังคมยกย่องและจัดเป็นวิชาชีพชั้นสูง ผู้ที่จะมีอาชีพนี้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
จะต้องช่วยกันให้วิชาชีพนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพได้วางมาตรฐานไว้ในทุกข้อ 
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Gulidlines of Herbal Wisdom Conservative Using Community Participatory :                   
A Case Study of Thakain-thong School (Petcharo-patham) Kaokitchakut District in 
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   กนกวรรณ  อยู่ไสว 
 
บทคัดย่อ 
 แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรโดยใช้กระบวนการ มีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษา
โรงเรียนวัดตะเคียนทอง (เพชโรปถัมภ์) อ าเภอเขาคิชฌกูฎ ผลการวิจัย พบว่า ประวัติศาสตร์วิถีชีวิตของชุมชน
ต าบลตะเคียนทองอ าเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี ได้ก่อตั้งขึ้นมาหลายร้อยปีแล้วต าบลตะเคียนทอง ได้รับการ
จัดตั้งเป็นสภาต าบลเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 ชุมชนดั้งเดิมเป็นชาวชองนักมานุษยวิทยาจัดชาวชองอยู่ใน
ตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก  ตระกูลมอญ-เขมร (Mon-Khmer) กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนและ
ท้องถิ่น พบว่า ควรกระตุ้นให้ชุมชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมชอง การใช้วิธีเชื่อมโยงโดยร่วมมือจาก
ผู้บริหารโรงเรียน บุคคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปลูก
สมุนไพร การร่วมมือกับปราชญ์ชาวบ้านด้านสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อรวบรวมสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่น  โดยใช้
วิธีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การมี
ส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการติดตามผล การจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านสมุนไพร รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบพบว่า  ควรมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพร ได้แก่ ร่วมมือกับหน่วยงานเทศบาลต าบลตะเคียนทอง และโรงเรียนวัดตะเคียนทอง 
โดยใช้รูปแบบเว็บไซต์สมุนไพรท้องถิ่น การเข้าถึงฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพที่จะสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการเผยแพร่ ได้แก่ มีเฟสบุ๊ก เว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์และเพื่อรวบรวมข้อมูลสมุนไพรพื้นบ้าน ตลอด
ทั้งการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพให้สอดรับ
กับวิถีชีวิตท้องถิ่นและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมี 2 แนวทาง ได้แก่ ด้านการจัดการให้มีพื้นที่เพาะปลูก
สมุนไพรพื้นบ้าน และด้านวัฒนธรรมและประเพณี 
 
ค าส าคัญ : แนวทาง, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, สมุนไพร, การมีส่วนร่วม 
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ABSTRACT 

 This research was entitled as “Guidelines for Herbal Wisdom Conservation by 

Using Community Participation”. The type of this research was a case study, conducted at 

Thakian-Thong School (Petcharo-Patham), Kaokitchakut District, Chanthaburi, Thailand. 

Some background information of the community included the community’s duration of 

establishment which has been more than 100 years. The community was authorized as a 

district council on March 2
nd

, 1995. Formerly, the Chong people resided in the community. 

Anthropologists categorized the Chong language as a type of Austro-Asiatic and Mon-

Khmer languages. The research results revealed that co-operative learning processes 

between the locals and the community should promote the community to realize the 

Chong’s cultural values. The suggested co-operative ways should be implemented by 

collaborating between school administrators, personnel, and students from Rambhai Barni 

Rajabhat University (RBRU), all of which can together grow herbs for the community. The 

growing processes included four components. First, co-operate with local people who 

possess herbal wisdom in order to collect local-based herbs. Second, conduct participatory 

management, which included 1) participatory decision makings, 2) participatory actions, 3) 

participatory beneficial balancing, and 4) participatory follow-up. Third, create a database 

of herbs in the community and apply a system of information connection between Thakian-

Thong Administrative Organization and Thakian-Thong School. The website and Facebook 

should be designed to be effective and potential sources for collecting and distributing 

herbal information. Four, strengthen the community’s sustainable conservation and 

utilization of biological diversity by considering local ways of life and the principle of 

sufficiency economy. The two guidelines of this study consisted of 1) area management for 

growing local-based herbs, and 2) local cultural values. 

 
Keywords : guidelines, folk wisdom, medicinal herb, participatory techniques 

 
บทน า 

จังหวัดจันทบุรี เป็นจังหวัดทางชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย มีเนื้อที่ 6,388 ตาราง
กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศประกอบไปด้วยป่าไม้ ภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบลุ่มน้ า และที่ราบชายฝั่งทะเล ในส่วนของ
พื้นที่ป่าไม้มีประมาณ 3 ใน 10 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา และสระแก้วทางทิศ
เหนือ ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดตราดและประเทศกัมพูชา ทิศใต้ติดกับอ่าวไทย และทิศตะวันตกติดกับจังหวัด
ระยองและชลบุร ีอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 245 กิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดจันทบุรีอาศัย
อยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดโดยอาชีพที่ประชากรในจังหวัดนิยมประกอบอาชีพมากที่สุดคือเกษตรกรรมและประมง 
และศาสนาที่มีการนับถือมากที่สุดในจังหวัดคือศาสนาพุทธจันทบรุีเป็นเมืองที่มีประวตัิความเป็นมาที่ยาวนาน ก่อตั้ง
โดยชนชาติชอง จังหวัดจันทบุรีเป็นเมืองที่มีความส าคัญต่อประวัติศาสตร์ไทยอยู่ 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 สมเด็จพระเจ้า
กรุงธนบุรีใช้จังหวัดจันทบุรีในการรวบรวมไพร่พลและเสบียงอาหาร คร้ังที่ 2 เกิดสงครามอานัมสยามยุทธในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและครั้งที่ 3 ฝรั่งเศสยึดเมืองจันทบุรีเป็นเมืองประกันหลังจากเกิด
วิกฤตการณ์ปากน้ าในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ด้วยความที่จังหวัดจันทบุรีมี
ความส าคัญต่อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์หลายเหตุการณ์และมีความหลากหลายทางภูมิประเทศ ส่งผลให้จังหวัด
จันทบุรีเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมหลายแห่งจันทบุรีเป็นเมืองเก่า          
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เชื่อกันว่ามีอายุไม่ต่ ากว่า 1,000 ปี สร้างขึ้นโดยชนชาติ “ชอง” บางต านานก็ว่าสร้าง
โดยชนชาติ ขอม หัวเมืองเดิมตามศิลาจารึกเรียกว่า "ควนคราบุรี" ชาวพื้นเมืองเรียกว่า "เมืองกาไว" ตามชื่อ
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A1


 
 

ผู้ปกครอง เมืองจันทบุรีเดิมตั้งอยู่บริเวณหน้าเขาสระบาป มีชนพื้นเมืองเดิมอาศัยอยู่เรียกว่า ชาวชอง มีภาษาพูด
เป็นภาษาของตนเอง ซึ่งแตกต่างจากภาษาไทยและภาษาเขมร เจ้าผู้ครองเมืองที่ยิ่งใหญ่ในต านานคือ พระเจ้า
พรหมทัต (พ.ศ. 1349-1399) ครั้นถึงปี พ.ศ.1800 ได้มีการย้ายถิ่นฐานมาสร้างเมืองใหม่ที่บ้านหัววัง ต าบลพุงทลาย 
ซึ่งอยู่ใกล้กับแม่น้ าจันทบุรีในปัจจุบันต่อมาปี พ.ศ. 2200 ได้ย้ายมาสร้างเมืองใหม่ที่บ้านลุ่ม อยู่ทางฝั่งตะวันตกของ
แม่น้ าจันทบุรี ในปี พ.ศ. 2310 หลังจากกรุงศรีอยุธยาเสียกรุงให้แก่พม่า สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้เข้ายึด
เมืองจันทบุรีเพื่อใช้เป็นแหล่งสะสมเสบียงอาหารและรวบรวมก าลังพลในการกอบกู้กรุงศรีอยุธยาคืนจากพม่า ใน
คราวนั้น เจ้าเมืองจันทบุรีนามว่าเจ้าขรัวหลาน (ยศเจ้าเมืองจันทบุรีเดิม) ซึ่งราษฎรเลือกขึ้นเมื่อเสียกรุงศรีอยุธยา 
โดยหวังว่าพระยาจันทบูร จะช่วยปกป้องรักษาเมืองจันทบุรีให้อยู่รอดสืบต่อไป ได้ต่อต้านกองทัพของสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช โดยได้พยายามท าทุกวิถีทางเพื่อให้เมืองจันทบุรีอยู่รอดเป็นอิสระ รักษาแผ่นดินไว้ให้ชนชาติบูรพา 
แต่สุดท้ายก็ต้องปราชัยพ่ายแพ้แก่กองทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยพระองค์ทรงใช้พญาช้างศึกบุกชน
ก าแพงเมืองจนสามารถเข้าตีเมืองเอาไว้ได้ส าเร็จ เจ้าเมืองจันทบุรีได้หลบภัยไปอาณาจักรกัมพูชาจนถึงแก่อสัญกรรม 
เมืองจันทบุรีจึงตกเป็นของสยามนับแต่นั้นเป็นต้นมา 

ชาวชองคือ กลุ่มชนที่อยู่บริเวณภาคตะวันออกมาเป็นเวลายาวนานโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีนัก
มานุษยวิทยาจัดชาวชองอยู่ในตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก  (Austro-Asiatic Language Family) ตระกูล            
มอญ-เขมร (Mon-Khmer) สาขาเพียร์ (Pearic branch) จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในหนังสือแคมโบชซึ่งชาว
ฝรั่งเศส ม.อิติเมอร์ เขียนไว้เมื่อ พ.ศ.2444 กล่าวว่ามีบาทหลวงองค์หนึ่งพบศิลาจารึกภาษาสันสกฤตที่ต าบลเขาสระ
บาทล่วง 1,000 ปี มาแล้วมีเมืองหนึ่งชื่อ “ควนคราบุรี”เป็นเมืองที่มีอาณาเขตกว้างขวางมากตั้งอยู่บนเชิงเขาสระ
บาปชาวชองนั้นเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอัตลักษณ์เป็นของตนเองแตกต่างจากชาติพันธุ์อื่น ในภาคตะวันออกหรือ
ประเทศไทยอย่างเห็นได้ชัดคือในทางกายภาพชาวชองมีลักษณะร่างกายเล็กกว่าคนไทยเล็กน้อยสูงประมาณ 5 ฟุต 
ถึง 5 ฟุตครึ่ง ผิวด าแดง ไม่ด าสนิทเหมือนเผ่านิกริโต (Nigritos) ผมหยิก ขากรรไกรกว้าง จมูกแบนโต แต่ไม่โด่ง 
ปากหนา ตาโต คล้ายคลึงกับชนพื้นเมืองในประเทศออสเตรเลียมาก คิ้วดกชาวชองยังมีลักษณะกล้ามเนื้อต่างจาก
คนไทยคือ กล้ามเนื้อด้านหลังระหว่างใต้สะบักจนถึงเอวของคนชองจะนูนแผ่กว้างเต็มแผ่นหลัง ร่องกระดูกสันหลัง
ลึก กล้ามเนื้อยื่นออกมากกว่าปกติดังนั้นชาวชองจึงเป็นลักษณะผสมทางเผ่าพันธุ์อออสโตร เอเซียติค (สุเรขา 
สุพรรณไพบูลย์. 2530 : 23-24) ส่วนเร่ืองค่านิยมความเชื่อของชาวชองนั้นมีความเชื่อเรื่องการนับถือผี การนับถือผี
แสดงออกทางประเพณีที่เรียกว่า การเล่นผีหิ้ง และการเล่นผีโรง อุปนิสัยใจคอของชาวชองโดยทั่วไปนั้นชาวชองมี
ความซื่อสัตย์ รักสงบ ชอบสันโดษค่อนข้างจะขี้เกียจชอบอยู่ป่ามากกว่าอยู่ในเมือง อัตลักษณ์ของชาวชองเริ่ม
เปลี่ยนแปลงไปเมื่อความเจริญจากสังคมเมืองเข้ามาท าให้ความเป็นป่าค่อยๆ หมดไปพวกชองก็ย้ายไปสู่ป่าแห่งใหม่
เรื่อยๆ เพื่อการเก็บของป่าน าออกมาขายให้แก่คนเมืองเนื่องจากชาวชองถนัดด้านการหาของป่ามาขาย ชีวิต
ทางด้านเศรษฐกิจยังพบเครื่องมือในการท ามาหากิน เช่น เคียวเก่ียวข้าวเหน็บไว้ข้างฝา หมวกเหน็บไว้ที่หลังคา เสื้อ
แขวนไว้ต้นเสา มีข้อง กระชัง แขวนไว้ ตามฝาบ้านในครัวก็จะมีเคร่ืองใช้เพียงไม่กี่สิ่ง เช่น มีหม้อดินสามเส้า อ่างดิน 
ชาม ตะวักหรือกระจ่า กระบวย เป็นต้น ส่วนที่หลับนอนของชาวชองนั้นมีเพียง “เสื่อคลุ้ม” ผืนเดียวเขาก็นอนได้
แล้ว เรื่องอาหารการกินในสังคมชองก็เป็นแบบง่ายๆ หาผัก ปลาและปลูกข้าวกินเองจะน าข้าวมาซ้อมมือให้เป็น
ข้าวสารและชาวชองจะมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ได้จากธรรมชาติทั้งสิ้น กับข้าวจะเน้นน้ าพริกผักเหมือนชาวชนบท
ทั่วๆไป แม้ปัจจุบันนี้ชาวชองก็กินง่ายๆ มีอะไรก็กินได้ทั้งนั้น (วันวิสา อุ่นขจร. 2549 : 2-3) 

ชาวไทยเชื้อสายชองจึงมีองค์ความรู้ที่เป็นอัตลักษณ์ที่ได้สืบทอดมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานซึ่งมีสิ่งหนึ่งที่
ท าให้ชาวไทยชองมีชีวิตอยู่ได้ และรอดพ้นจากความเจ็บไข้ได้ป่วย กล่าวคือ การรู้จักน าเอาทรัพยากรในป่าเขา
ล าเนาไพรหรือชุมชนมาใช้เพื่อดูแลรักษาสุขภาพ ได้แก่ ภูมิปัญญาด้านสมุนไพร ณ ปัจจุบันสมุนไพรพื้นบ้านชอง
ยังคงมีการน ามาใช้ดูแลรักษาสุขภาพ แต่ยังขาดแนวทางการรวบรวบองค์ความรู้ที่เป็นระบบระเบียบ ดังนั้นพื้นที่
โรงเรียนวัดตะเคียนทอง (เพชโรปถัมภ์) จึงเหมาะแก่การเป็นพื้นที่ในการศึกษาวิจัยเนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมี
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1349
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1399
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1800
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2200
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2310
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1


 
 

ภูมิรัฐศาสตร์ และระบบนิเวศที่เหมาะสม และเป็นโรงเรียนที่ยังไม่มีการด าเนินการในการอนุ รักษ์หรือส่งเสริมการ
ปลูกสมุนไพรพื้นบ้านที่เป็นรูปธรรม ขาดการบูรณาการต่อการเรียนการสอน อนึ่งได้มีการท าวิจัยแนวทางการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาคนไทยเชื้อสายชอง
จังหวัดจันทบุรี โดยการศึกษาในพื้นที่ต าบลตะเคียนทอง ต าบลคลองพลู และต าบลจันทเขลม อ าเภอเขาคิชฌกูฏ 
จังหวัดจันทบุรี ไปแล้วเมื่อปี พ.ศ. ต้นปี พ.ศ.2559 คณะผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นถึงพื้นที่ในโรงเรียนดังกล่าวควรจะเป็นพื้นที่
ที่สามารถต่อยอดผลงานวิจัยและเป็นต้นแบบโรงเรียนประถมศึกษาที่มีพื้นที่เพาะปลูกพื้นสมุนไพรพื้นบ้านที่หายาก 
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืน และมีการจัดการองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์กับคนในชุมชน คณะครูและนักเรียนในชุมชน
ได้เป็นอย่างดี 

ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจเพื่อแสวงหาแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านสมุนไพร 
และเพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมโดยชุมชนอย่างแท้จริง มีการเสริมสร้างเครือข่ายและศักยภาพของชุมชน 
ตลอดทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาวิถีชีวิต และความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์ชองในพื้นที่ต าบลตะเคียนทอง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ 
จังหวัดจันทบุรี 

2. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน ท้องถิ่น สถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐ และ
ส ารวจรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพร มีแปลงสาธิตการปลูกสมุนไพรพื้นบ้านที่ยั่งยืน 

3. เพื่อจัดท าฐานข้อมูลเก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพร รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายเชื่อมโยงฐานข้อมูล
อย่างเป็นระบบ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

กระบวนการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนท้องถิ่น สถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานของรัฐและในการส ารวจรวบรวมข้อมูลและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพร  ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการติดตามผล 

จัดท าฐานข้อมูล หมายถึง แนวทางการจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพร รวมทั้งพัฒนา
เครือข่ายเชื่อมโยงฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

ภูมิปัญญาสมนุไพรพื้นบา้น 

แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบา้น
ด้านสมนุไพร 

การอนุรักษ์ภูมิปัญญาสมนุไพร
พื้นบา้น 
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 ชอง หมายถึง ชาวไทยเชื้อสายชอง หรือกลุ่มที่มีพันธะเกี่ยวข้องกันและแสดงเอกลักษณ์ออกมาโดยการ
ผูกพันลักษณาการของเชื้อชาติ และสัญชาติเข้าด้วยกันมีภาษาพูดอยู่ในกลุ่มมอญ เขมรตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณ ภาค
ตะวันออกของประเทศไทยได้แก่ จันทบุรี 
 เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงมี
พระราชด ารัส ให้ด ารงชีวิตตามหลักทางสายกลาง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันด้วยเงื่อนไขความรู้ และ
เงื่อนไขคุณธรรม เพื่อให้เกิดสภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สมดุล มั่นคง และยั่งยืน 
 
วิธีการวิจัย 

 ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพทางวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสาร และเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการสังเกต การสัมภาษณ์ การจัดสนทนากลุ่ม เวทีคืนข้อมูล และน า
ข้อมูลมาท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ระยะเวลา 1 ปี 

พื้นที่วิจัยและกลุ่มตัวอย่างการเลือกพื้นศึกษามีความส าคัญต่อการได้มาซึ่งข้อมูลที่ตรงและเพียงพอต่อการ
อธิบายปรากฏการณ์ที่ต้องการศึกษาลักษณะพื้นที่ที่ท าการศึกษาจะต้องสอดคล้องและตรงตามความมุ่งหมายของ
การวิจัย ปัญหาการวิจัยและกรอบความคิดในการวิจัยซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีเลือกพื้นที่ในการศึกษาแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยก าหนดโรงเรียนวัดตะเคียนทอง (เพชโรปถัมภ์) เป็นพื้นที่ศึกษา 

เครื่องมือวิจัย ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร และเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการสังเกต การสัมภาษณ์ การจัด
สนทนากลุ่ม และเวทีการคืนข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วม การตรวจสอบข้อมูลตรวจสอบข้อมูลขณะเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามผู้วิจัยตรวจความแม่นตรง และ
ความเชื่อถือได้ของข้อค าถามข้อมูลภาคสนามทุกครั้งที่เก็บข้อมูลด้วยการดูข้อค าถาม สื่อความหมายตรงตามที่
ต้องการหรือไม่ในขณะที่สัมภาษณ์ค าตอบที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนข้อมูลเดิม  ข้อสังเกตของนักวิจัยหรือไม่
ทดสอบกับสภาพแวดล้อมและข้อมูลอื่นที่มีอยู่เดิมจากแหล่งอื่นๆในลักษณะทดสอบแบบสามเส้า (Triangulation)  
 ตรวจสอบโดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจาหลากหลายวิธีและโดยนักวิจัยหลายคน เพื่อเป็นการตรวจสอบความ
ไว้วางใจแบบสามารถเข้าถึงข้อเท็จจริง (Fact) หรือปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักวิจัยที่ผู้วิจัยต้องสืบค้นหา
ค าตอบได้อย่างละเอียดครบถ้วนและลุ่มลึกมากยิ่งขึ้น การน าเสนอข้อมูลผู้วิจัยเสนอข้อมูลภาคสนาม โดยใช้วิธีการ
พรรณนาวิเคราะห์ตามประเด็นที่ศึกษาจากนั้นน าข้อมูลมาสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
สรุปผลการวิจัย 
ผลการด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 7 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 ระยะต้นน้ า คณะวิจัยได้ลงพื้นที่เพื่อสร้างสัมพัทธภาพกับชุมชน และส ารวจชุมชนพร้อมทั้งเก็บ
ข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนต าบลตะเคียนทอง ได้แก่ การค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ และ
สัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนวัดตะเคียนทอง (เพชโรปถัมภ์) ผู้เกี่ยวข้องด้านสมุนไพร เช่น ปราชญ์ชาวชอง ครูภูมิ
ปัญญาชอง หมอสมุนไพร พระภิกษุ และผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น 
 ระยะที่  2 คณะวิจัยพบปะชุมชนในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม และได้ด าเนินการจัดเวทีกลุ่มเล็กที่
โรงเรียนวัดตะเคียนทองตะเคียนทอง (เพชโรปถัมภ์) ต าบลตะเคียนทอง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เพื่อ
สร้างความเข้าใจและสร้างกระบวนการเรียนรู้ระหว่างคณะผู้วิจัยและชุมชน โดยการทบทวนบทเรียนจาก
โครงการวิจัยที่ผ่านมาเพื่อเชื่อมโยง และสร้างโจทย์เพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน จาการระดมสมองและวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของพื้นที่ที่จะท าการปลูก
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สมุนไพร โดยมี นางสาวปัทมา อิ่มผ่อง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตะเคียนทอง (เพชโรปถัมภ์) ผู้ทรงคุณวุฒิการแพทย์
แผนไทย นายเชื้อชาย ทิพย์สมบัติบุญ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ นายค ารณ วังศร ีได้ข้อสรุปดังนี้ 

1. ปราชญ์ชุมชน นักวิชาการและคณาจารย์เห็นด้วยอย่างยิ่งในการอนุรักษ์สมุนไพรพื้นบ้านในโรงเรียนวัด
ตะเคียนทอง (เพชรโรปถัมภ์) ต าบลตะเคียนทอง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี  

2. พื้นที่ที่จะบริหารจัดการมีพื้นที่ประมาณ 50 ตารางวา ตั้งอยู่บริเวณทางทิศเหนือของโรงเรียนมีสภาพ
ทั่วไป ได้แก่ ร่องลอยการปลูกพื้นสมุนไพรพื้นบ้านแต่เหลืออยู่เพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้น มีแปลงสาธิตผักปลอดสารพิษ 
และการเพาะเลี้ยงผึ้งชันโรง  

จุดอ่อน จากโครงการวิจัยที่ผ่านมาเมื่อปี 2560 ได้มีการปลูกสมุนไพรในพื้นที่โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 
(เพชรโรปถัมภ์) เป็นรูปธรรมแล้วแต่ได้เกิดการร้ือแปลงสาธิตสมุนไพรเพื่อปรับเปลี่ยนด าเนินการก่อสร้างเป็นอาคาร
เรียนจึงท าให้แปลงสาธิตสมุนไพรได้ถูกยกเลิกไป 

จุดแข็ง ได้แก่ มีพื้นที่ในการปลูกสมุนไพรพื้นบ้าน และมีนักเรียน ชุมชน หน่วยงานภาครัฐที่จะเข้ามามี 
ส่วนร่วมเรียนรู้ในกระบวนการการเรียนรู้โดยบูรณาการการเรียนการสอนผ่านแปลงสาธิตสมุนไพรพื้นบ้าน 

ระยะที่ 3 คณะวิจัยได้เข้าไปปรึกษากับพระครูสุธรรมวิริยาลังการ เจ้าอาวาสวัดตะเคียนทอง  ต าบล
ตะเคียนทอง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เพื่อสร้างความเข้าใจที่จะด าเนินการปลูกสมุนไพรในพื้นที่โรงเรียน
วัดตะเคียนทอง (เพชโรปถัมภ์) และขอค าแนะน าซึ่งได้ข้อสรุปว่ามีความเห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว และควร 
ขยายผลน ามาปลูกในวัดตะเคียนทองด้วยน่าจะเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้านอีกพื้นที่หนึ่ง 

ระยะที่ 4 ระยะกลางน้ า ขั้นตอนด าเนินการปลูกสมุนไพรในพื้นที่โรงเรียนวัดตะเคียนทอง (เพชรโรปถัมภ์) 
โดยร่วมกับคณาจารย์โรงเรียนวัดตะเคียนทอง (เพชโรปถัมภ)์ ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านต าบลตะเคียนทอง ครูภูมิปัญญา 
ผู้ทรงคุณวุฒิการแพทย์แผนไทย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

ระยะที่ 5 ระยะปลายน้ า ขั้นด าเนินการถอดบทเรียนระดมความคิดจากชุมชน ครูภูมิปัญญาและผู้บริหาร
โรงเรียนเพื่อสะท้อนปัญหาและยืนยันข้อมูลของข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยทั้ง 3 ประเด็น 

ระยะที่ 6 ขั้นด าเนินการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินการปลูกสมไพรในห้วงระยะเวลาที่ปลูกไปแล้ว
ประมาณ 3 เดือน (กรกฎาคม-กันยายน) หากพบว่าพืชสมุนไพรชนิดใดมีการเสียหายจะได้ด าเนินการปลูกทดแทน
และปักป้ายชื่อสมุนไพร ชนิดของวงศ์ และสรรพคุณของสมุนไพร 

ระยะที่ 7 คณะผู้วิจัยด าเนินการเขียนรายงานการวิจัย 
ตอนที่ 1 ข้อค้นพบข้อที่ 1 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่า ชาวชองคือ กลุ่มชนที่อยู่บริเวณภาคตะวันออกมาเป็น
เวลายาวนานโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีนักมานุษยวิทยาจัดชาวชองอยู่ในตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก  )Austro-
Asiatic Language Family) ตระกูลมอญ-เขมร  )Mon-Khmer) สาขาเพียร์ (Pearic branch) จากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ในหนังสือแคมโบชซึ่งชาวฝรั่งเศส ม  .อิติเมอร์ เขียนไว้เมื่อ พ .ศ  .2 4 44  กล่าวว่ามีบาทหลวงองค์หนึ่ง

พบศิลาจารึกภาษาสันสกฤตที่ต าบลเขาสระบาปในศิลาจารึกมีข้อความว่าเมื่อ 1 , 000 ปีล่วงมาแล้วมีเมืองหนึ่งชื่อว่า 
“ควนคราบุรี” เป็นเมืองที่มีอาณาเขตกว้างขวางมากตั้งอยู่บนเชิงเขาสระบาปเมืองจันทบุรีสันนิษฐานว่ามีอายุไม่ต่ า
กว่า 1,000 ปี และเป็นเมืองที่ขอมสร้างขึ้นในระยะเวลาใกล้เคียงเมืองพิมาย เพชรบูรณ์ และลพบุรี  เพื่อเป็นจุด
เผยแพร่ วัฒนธรรมของขอม ไปสู่อาณาจักรทวาราวดี ศูนย์กลาง คือ บริเวณนครปฐมปัจจุบัน หลักฐานจากเอกสาร
แคมโบชฝรั่งเศสเรียก “ควนคราบุรี” ชาวบ้านเรียกว่า เมืองนางกาไว ตามชื่อผู้ครองเมือง ตั้งอยู่หน้าเขาสระบาป
ปัจจุบันเหลือแต่ซากตัวเมืองและซากก าแพงเมืองพอให้เห็นเค้าอยู่ ชาวพื้นเมืองดั้งเดิมเป็นพวกชอง มีภาษาพูดของ
ตนเองแตกต่างจากภาษาไทยและภาษา การเปลี่ยนแปลงทางด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีความเชื่อ และด้าน
ภาษา เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในยุคลัทธิชาตินิยมสมัยจอมพล ป   .พิบูลสงคราม   )พ .ศ . 2481-2487) ถือได้ว่าเป็น
จุดเร่ิมต้นส าคัญที่ท าให้อัตลักษณ์ชอง เกิดการเปลี่ยนแปลง นโยบายการสร้างชาติเพื่อความมั่นคงของท่านผู้น าท า
ให้ชาวชองต้องปฏิบัติตามแม้ต้องละเลิก ลด ความเป็นท้องถิ่น เช่นการใช้ภาษาชอง การน าวัฒนธรรมส่วนกลางมา
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ใช้ การแพร่กระจายทางวัฒนธรรม เป็นต้น นอกจากนั้นนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจการสร้างความทันสมัยในด้าน
ต่าง ๆ ตามนโยบายการพัฒนา เช่น  การตัดถนนเข้าสู่หมู่บ้าน การน าไฟฟ้าเข้ามาในชุมชน และน าเครื่องอ านวย
ความสะดวกต่างๆ เข้ามาในชุมชน ท าให้การด าเนินชีวิต วัฒนธรรม และประเพณีบางส่วนของชาวชองเปลี่ยนแปลง
ไปด้วย กล่าวคือ ความเจริญทางด้านวัตถุท าให้ชาวชองต้องการสินค้าและบริการต่างๆ มากข้ึน แต่รายได้ก็ยังคง มา
จากการท าการเกษตร ท าสวนผลไม้ ซึ่งยังมีการเสียเปรียบพ่อค้าคนกลางอยู่เสมอจนกระทั่งปัจจุบันในส่วนของการ
คงอยู่ต่อเนื่องของอัตลักษณ์ชองเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ช่วยให้ความเป็นชองด ารงอยู่คือ ความส านึกถึงคุณค่าเรื่องชาติ
พันธุ์ของชาวชอง 
ตอนที่ 2 ข้อค้นพบข้อที่ 2 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พบว่า แนวทางการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
ชุมชนท้องถิ่น สถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐและในการส ารวจรวบรวมข้อมูลและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านสมุนไพร มีดังนี้ 

1. กระตุ้นให้ชุมชนได้ตระหนักถึงคุณค่าภูมิปัญญาด้านสมุนไพรโดยผ่านชุมชนต าบลตะเคียนทองและ
โรงเรียนวัดตะเคียนทอง (เพชโรปถัมภ์) ต าบลตะเคียนทอง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 

2. ร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียนและบุคคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เพื่อเข้ามามี
ส่วนร่วมในการปลูกสมุนไพร 

3. ร่วมมือกับปราชญ์ชาวบ้าน และติดต่อผู้รู้ด้านสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อรวบรวมสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชน
ท้องถิ่นมาท าการปลูกสมุนไพร 

4. ร่วมด าเนินการนัดวันปลูกสมุนไพรในพื้นที่โรงเรียนวัดตะเคียนทอง (เพชโรปถัมภ์) ต าบลตะเคียนทอง 
อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดยใช้วิธีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการติดตามผล  
ตอนที่ 3 ข้อค้นพบข้อที่ 3 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 พบว่า แนวทางการจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านสมุนไพร รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายเชื่อมโยงฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีดังนี้ 
 1. มีแปลงสาธิตการปลูกสมุนไพรท้องถิ่นให้เห็นเป็นรูปธรรมในพื้นที่โรงเรียนวัดตะเคียนทอง (เพชโรปถัมภ์) 
ต าบลตะเคียนทอง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 

2. การเข้าถึงฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพที่จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น ได้แก่ 
การมีเฟซบุ๊ก (Facebook) และรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้านและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลภูมิ
ปัญญาสมุนไพรพื้นบ้าน ให้แก่สาธารณชนที่มีความสนใจ 

3. เนื้อหา website มีการแสดงความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพร ชื่อสมุนไพร ชื่อวงศ์ของ
สมุนไพร สรรพคุณในการรักษาหรือป้องกัน หรือตามลักษณะการรับพิษ เป็นต้น อันจะน าไปสู่การด าเนินการจด
ทะเบียนคุ้มครองพันธุกรรมพืชสมุนไพรที่หายาก ใกล้สูญพันธุ์ และเป็นการ เพิ่มมูลค่าของพืชสมุนไพรในท้องถิ่นได้ต่อไป 

4. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยใช้ช่องทางเว็บไซต์ของโรงเรียนวัดตะเคียนทอง (เพชโรปถัมภ์) และ
หน่วยงานของเทศบาลต าบลตะเคียนทอง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 
 
อภิปรายผล 

คณะผู้วิจัยได้มองปรากฏการณ์ในภาพรวมของวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ชองซึ่งได้แปรเปลี่ยนผสมกลมกลืน
กับคนไทยและได้รับวัฒนธรรมจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองในอดีตและนโยบายจากภาครัฐไทย
ในช่วงรัฐบาลของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้ด าเนินนโยบายชาตินิยมจึงท าให้วัฒนธรรมชองถูกกดทับ ในช่วง         
พ  .ศ . 2481-2487 ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นส าคัญที่ท าให้อัตลักษณ์ชอง เกิดการเปลี่ยนแปลง ตลอดทั้งกระแสโลกาภิ
วัตน์ไหลบ่าเข้าสู่ชุมชนชองจนเกิดการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม (Acculturation) กลายเป็นพหุวัฒนธรรม 
(Cultural pluralism) ที่สามารถยอมรับกันได้ทั้งวัฒนธรรมไทย จีน อีสานและวัฒนธรรมคนชอง ถึงอย่างไรก็ตาม
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ยังคงปรากฏวัฒนธรรมชองที่มีความเข้มแข็งเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้นแต่บางพื้นที่ยังไม่มีการขับเคลื่อนชุมชนในด้าน
วัฒนธรรม ตลอดทั้งการอนุรักษ์วัฒนธรรมชอง เช่น องค์ความรู้ด้านสมุนไพรพื้นบ้านชอง องค์ความรู้ เรื่องหมอ
พื้นบ้าน องค์ความรู้อาหารพื้นบ้านชอง องค์ความรู้ด้านภาษาชอง และองค์ความรู้เชิงประวัติศาสตร์กลุ่มชาติพันธุ์
ชอง ที่ชัดเจนซึ่งองค์ความรู้ของวิถีชองยังคงมีอยู่แต่ยังขาดการร่วมกลุ่มการสร้างเครือข่ายวัฒนธรรมให้เข้มแข็ง
ยั่งยืนยัง ไม่ปรากฎชัดเป็นรูปธรรม ซึ่งในบางพื้นที่ยังมีการขัดผลประโยชน์และแบ่งกลุ่มขั้วอ านาจ ซึ่งมีความ
แตกต่างในสมัยอดีตวิถีคนชองเป็นวิถีของการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน รักใคร่สามัคคีกัน มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบ
ง่ายและอิงอาศัยพึ่งพิงกับระบบนิเวศธรรมชาติ 

ดังที่กล่าวมาจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้การขับเคลื่อนชุมชนในภาพรวมยังไม่เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน 
สอดคล้องกับ อเนก รักเงิน (2551) ได้ศึกษาชาติพันธุ์สัมพันธ์กับการปรับตัวทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ชองใน
จังหวัดจันทบุรี มีความมุ่งหมายในการศึกษาคือ เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ทางด้านชาติพันธุ์ที่ส่งผลต่อการต่อการ
สร้างขึ้นใหม่ซึ่งอัตลักษณ์ความเป็นชอง ภายใต้บริบทการพัฒนาของรัฐไทย และเพื่อศึกษากระบวนการรวมกลุ่มทาง
ชาติพันธุ์ชองภายใต้บริบททางสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ผลการวิจัยพบว่า ท้องถิ่นที่มีกลุ่ม
คนที่เรียกตนเองว่า  “ชอง  ”ตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นชุมชนซึ่งเป็นกลุ่มที่มีภาษาและวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่ม แต่เมื่อการ
พัฒนาของรัฐหันมาให้ความส าคัญกับความเป็นท้องถิ่น ภายใต้กรอบคิดวัฒนธรรมชุมชน จึงเปาดโอกาสให้คนบ้าน

คลองพลูร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เสกสรรความเป็น ท้องถิ่นในนามที่เรียกว่า  “ชอง  ”ด้วยกระบวนการน าภาษา
และวัฒนธรรมชองที่สูญหายไปกลับมารื้อฟีมนและประดิษฐ์ขึ้นใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อต้องการสร้างความแตกต่าง

ระหว่างบ้านคลองพลูกับท้องถิ่นอื่นๆ ท าให้บ้านคลองพลู เป็นที่รู้จักกันในนามที่เรียกว่า   “ชุมชนชอง ”  ผลกระทบ
จากการร้ือฟีมนความเป็นชองที่เกิดขึ้น ได้กระตุ้นให้เกิดการรวมกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ และท าให้เกิดความขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่มอ านาจท้องถิ่น เพื่อต่อสู้แย่งชิงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ แต่ทั้งนี้ก็พบว่า ความเชื่อเรื่องการมีบรรพ
บุรุษร่วมกัน ซึ่งสะท้อนผ่านพิธีกรรมการเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษ ก็เป็นเครื่องมือในการรวมกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ 
โดยอาศัยความสัมพันธ์ทางเครือญาติเพื่อแบ่งแยกความแตกต่างระหว่างคนชองกับกลุ่มคนไทยและคนจีนในบ้าน
คลองพลู และเป็นการสร้างส านึกความเป็นชองที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน และสอดรับกับงานวิจัยของเชษฐ์ณรัช 
อรชุน (2560) ได้ท าการศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน : กรณีศึกษาคนไทยเชื้อสายชองจังหวัดจันทบุรี โดยศึกษาพื้นที่ต าบลจันทเขลมและต าบลตะเคียนทอง 
อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี พบว่าแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพของท้องถ่ินในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
จากความหลากหลายทางชีวภาพให้สอดรับกับวิถีชีวิตท้องถิ่นและหลักปรัชญาเศรษฐกิจเพียง แบ่งออกเป็น 2 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการจัดการให้มีพื้นที่ปลูกสมุนไพรพื้นบ้าน ในพื้นที่ต าบลจันทเขลมได้ใช้พื้นที่ป่าสาธารณะหมู่ที่ 5 ต าบล
จันทเขลม อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เป็นการอนุรักษ์สมุนไพรพื้นบ้านและคนในชุมชนควรแบ่งหน้าที่การ
รักษาดูแลเมื่อสมุนไพรได้ถูกปลูกลงในพื้นที่แล้วซึ่งผู้รับผิดชอบหลัก ได้แก่ นางล าแพน ศิลาปาน ต าแหน่ง
ประธานสภาวัฒนธรรมต าบลจันทเขลม อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี และคณะกรรมการชุมชนมีส่วนร่วมใน
การก าหนดกฎกติกามิให้ผู้ใดเข้าไปลักลอบท าผลประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว ส่วนในพื้นที่ต าบลตะเคียนทองโดยใช้
พื้นที่โรงเรียนวัดตะเคียนทอง (เพชโรปถัมภ์) อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี มีแปลงสาธิตการปลูกพืชสมุนไพร
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนและคนในชุมชนรับผิดชอบโดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  และด้าน
วัฒนธรรมและประเพณี ในบริบททั้งสองพื้นที่ ได้แก่ ต าบลตะเคียนทองและต าบลจันทเขลม อ าเภอเขาคิชฌกูฏ 
จังหวัดจันทบุรีมีประวัติศาสตร์ชุมชนอันยาวนานโดยเฉพาะประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ชองซึ่งมีประเพณี วัฒนธรรมที่
ทรงคุณค่า ได้แก่ มีทุนทางสังคมและวัฒนธรรม เช่น การมีประเพณีกาตั๊ก (พิธีการแต่งงานของคนชอง) ที่หาดูได้
ยากล้วนแฝงไปด้วยข้อคิดเชิงปรัชญาในการด าเนินชีวิตเมื่อเข้าสู่การครองเรือน การมีหมอสมุนไพรพื้นบ้านและ
สมุนไพรในพื้นที่ที่มีศักยภาพสามารถน ามาใช้ปรุงอาหาร มีอาหารพื้นบ้านชองที่แสดงความเป็นอัตลักษณ์ ตลอดทั้ง
ใช้ประโยชน์ในการป้องกันและรักษาโรคสามารถลดรายจ่าย และสามารถเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนได้
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ด้วย โดยเฉพาะสมุนไพรในชุมชนสามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันไม่จ าเป็นต้องพึ่งการแพทย์กระแสหลัก จนเกิน
ความจ าเป็น ชุมชนชองสามารถที่จะน าทุนทางสังคมและวัฒนธรรมน ามาปรับใช้ให้สอดรับกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่างลงตัว ซึ่งคนในชุมชนทั้งสองพื้นที่ควรจะมีส่วนร่วมหวงแหนประเพณี วัฒนธรรมของตนน า
ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชนมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่  ของปวงชน
ชาวไทยในรัฐธรรมนูญมาตรา 60 ที่ได้กล่าวถึงบุคคลมีหน้าที่ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพรวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม  
 จากปรากฎการณ์ดังกล่าวจึงพบว่า แนวทางการส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในการอนุรักษ์และใช้

ประโยชน์ จากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อให้สอดรับกับวิถีชีวิตท้องถิ่นและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 
2 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ต าบลจันทเขลม และต าบลตะเคียนทอง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี พบว่า แนวทางการ
เสริมสร้างศักยภาพของท้องถ่ินในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพให้สอดรับกับวิถีชีวติ
ท้องถิ่น และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความคล้ายคลึงกันทั้ง 2 พื้นที่ ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาวิจัยเสร็จ
สิ้นไปแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 โดยได้รับทุนสนับสนุนจากส านักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา
และพัฒนามหาวิทยาลยัวิจัยแห่งชาติส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่วนองค์ความรู้ใหม่ที่ได้ค้นพบในพื้นที่
โรงเรียนวัดตะเคียนทอง (เพชโรปถัมภ์) ต าบลตะเคียนทอง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ประเด็นส าคัญ ได้แก่ 
การน าสาระวิชาการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยีน าไปบูรณาการเข้ากับแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
สมุนไพรโดยผ่านแปลงสาธิตสมุนไพร ซึ่งได้ด าเนินการเสร็จอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว อีกประการหนึ่งที่ส าคัญโรงเรียน
สามารถที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี
จะเป็นพี่เลี้ยงด าเนินการตามขั้นตอนเพื่อเข้าร่วมในการเป็นสมาชิกซึ่งจะสามารถยกระดับและส่งเสริมศักยภาพของ
โรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของพันธุกรรมพืชต่างๆในอนาคตซึ่งเป้าหมายหลักของโครงการ ได้แก่ เพื่อพัฒนา
บุคลากร อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์กับมหาชนชาวไทย 

สอดรับกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 57 (1) และ (2) รัฐต้องอนุรักษ์ 
ฟีมนฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณีอันงามของท้องถิ่นและของชาติและจัดให้มี
พื้นที่สาธารณะส าหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชนและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย ตลอดทั้งให้ความคุ้มครอง บ ารุงรักษาบริหารจัดการ
และจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดประโยชน์
อย่างสมดุลและยั่งยืนโดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการด าเนินการและรับประโยชน์จาก
การด าเนินการดังกล่าวด้วยตามที่กฎหมายบัญญัติ และคณะผู้วิจัยได้มองบริบทพื้นที่โดยภาพรวมพบว่า บริเวณทิศ
ตะวันออกของโรงเรียนตะเคียนทอง (เพชโรปถัมภ์) มีพื้นที่ติดกับภูเขาจึงเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ 
และมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากซึ่งแสดงให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปลูกสมุนไพร สอดคล้องกับ 
นันทวัน ใจกล้า (2549 : 35) ได้ท าการศึกษาการสืบสานภูมิปัญญาไทยใส่ใจสมุนไพรหมู่บ้านตะเคียนทอง คลองพลู 
กิ่งอ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี พบว่าชุมชนบ้านคลองพลู และตะเคียนทองยังมีความอุดมสมบูรณ์ด้านป่าที่มี
คุณค่าทางยารักษาโรคและมีทุนทางสังคมที่เป็นบุคคลที่มีภูมิความรู้ด้านสมุนไพร สามารถน ามาใช้ในวิถีชีวิตของคน
ไทยได้ สมุนไพรเป็นของดีมีคุณค่าเมื่อน ามาใช้ประโยชน์ให้ถูกทางจะสามารถประหยัดต้นทุน ลดภาวะแทรกซ้อนจา
การใช้ยา สมุนไพรยังสามารถลดภาวะโลกร้อนและเป็นแหล่งอาหารได้อีกด้วย 
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กล่าวได้ว่าสมุนไพรจึงเป็นเสมือนหนึ่งที่อยู่คู่กับคนในชุมชนมายาวนาน สอดคล้องกับจูเลียน  สจ๊วด นัก
มานุษยวิทยาผู้สนใจศึกษาทฤษฎีนิเวศวิทยาวัฒนธรรม ที่ได้กล่าวถึงสภาพแวดล้อมมีผลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์
และยังมีความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าลักษณะของ
สภาพแวดล้อมธรรมชาติ เป็นเงื่อนไขหลักก าหนดกระบวนการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวของสังคมวัฒนธรรมรวมทั้ง
คนในชุมชนด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ชุมชนควรร่วมจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น มีเนื้อหาครอบคลุมประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การเกษตร ความเชื่อ ขนบจารีต ประเพณี ภาษา อัตลักษณ์ วัฒนธรรม องค์ความรู้และภูมิ
ปัญญา กฎระเบียบของชุมชน การบริหารและการจัดการทรัพยากรโดยใช้กรอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยใช้กระบนการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 

2. วัฒนธรรมอ าเภอเขาคิชฌกูฏ หน่วยงานเทศบาลที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้แก่ เทศบาลต าบลตะเคียนทอง 
และโรงเรียนวัดตะเคียนทอง (เพชรโรปถัมภ์) ต าบลตะเคียนทอง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรีควรจัดประชุม
ร่วมกันวางแผนแนวทางการสร้างชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ชอง ไทย ให้เข้มแข็งและสนับสนุนงบประมาณการขับเคลื่อน 
มีแผนพัฒนาด้านวัฒนธรรมในพื้นที่ที่ชัดเจนและร่วมกับสภาเยาวชนเพื่อให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมที่ยั่งยืน
โดยใช้กรอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยในครั้งต่อไป 
 ควรศึกษาแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านสมุนไพรโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ ต าบล
ตะเคียนทอง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 
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กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยกับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือทุกคน  
 
The University Sports Tournament of Thailand Change for All 

 
ผู้วิจัย   ดร. สุรศักดิ ์ เครือหงษ์ 
 
บทคัดย่อ 
  การพัฒนานักศึกษาในแต่ละสถาบัน กิจกรรมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเป็นกิจกรรมที่เป็นส่วน
หนึ่งของนักศึกษาในสถาบันต่างๆ ได้เรียนรู้ทั้งสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางความคิด โดยมีการส่งเสริม
ให้นักศึกษาในแต่ละสถาบันได้ใช้ความสามารถทางกีฬาที่มีมาช่วยกันท าชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยของตนเอง ทั้งนี้
แต่ละมหาวิทยาลัยก็ต้องมีการสนับสนุนและส่งเสริมความพร้อมให้นักกีฬาได้มีโอกาสทางการศึกษาที่ไม่เป็นภาระ
ต่อตัวนักกีฬามากนัก ให้สามารถพัฒนาความรู้ทางวิชาการควบคู่ไปกับการพัฒนาความสามารถทางกีฬาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้ในการจัดกีฬารายการต่างๆนั้น ทางฝ่ายจัดก็ควรสนับสนุนที่ให้นักศึกษาในทุกสถาบันมี
ส่วนร่วมให้มากที่สุดทั้งจากการมี ชมรมกีฬาและส่งเสริมออกก าลังกาย การสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับกีฬา
และออกก าลังกายให้มากขึ้น ตลอดทั้งส่งเสริมให้ผู้มีความสามารถทางกีฬาเป็นตัวแทนของประเทศชาติหรือใน
ระดับอาชีพ ส่งเสริมการมีรายได้และสามารถท าให้รายการแข่งขันนี้มีมูลค่าจากการได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นจาก
ผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงได้เข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการ และมีการส่งเสริม สนับสนุนจากหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับ
กีฬาโดยตรง รวมทั้งการสร้างมูลค่าของการจัดแข่งขันที่สามารถพัฒนาให้รายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทยมีรายได้จากการสนับสนนุของสปอนเซอร์ ผู้ชมจากนักศึกษาทุก ๆ สถาบันที่เข้าร่วมแข่งขัน การประสบ
ความส าเร็จในการจัดการแข่งขันที่มุ่งให้ผู้มีส่วนร่วมได้รับประโยชน์ร่วมกันมากกว่าสถาบันที่เป็นเจ้าภาพการแข่งขัน
หรือที่ได้รับเหรียญทองมากที่สุดเท่านั้น ควรมีทั้งนักกีฬา สถาบันการศึกษา นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับ
ประโยชน์ร่วมกันมากขึ้น แม้กระทั่งประเทศชาติที่จะมีนักกีฬาที่มีความสามารถไปแข่งขันในระดับมืออาชีพได้ท า
ชื่อเสียงให้ประเทศชาติต่อไป  
 

To develop students in each institution, The University Sports of Thailand activity is 

part of students in each institution; it allows them to learn about physical fitness and mental 

capacity by supporting the students in each institution utilize their sport capability to build 

reputation for the university. Therefore, each university needs to support readiness for the 

athletes in term of providing education, which is not a big burden for them in order to 

develop academic knowledge as well as athletic ability as much as possible. For managing 

sports list, organizing sport department should support the students at all institutions to 

participate as much as possible through sport and promoting exercise club, building more 

facilities for exercising, promoting a person who has sport ability to be a representative at 

national or career level, promoting earning income and obtaining value from competition 

through experts, and promoted from responsible departments directly. In addition, it can be 

done by value creation of organizing competition for developing sports list of The 

University Sports of Thailand tournament receiving income by sponsor support, and 

spectators from students of each participating institution. Success in organizing competition 

aiming at participants obtain benefits more than host institution for organizing competition 

or receiving golden medals at most should go to athletes, institutions, students and relevant 

persons who obtain beneficiary. This also includes nation that will have athletes who have 

capability in professional completion and building reputation in the future.  
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บทน า 
 การพัฒนานักศึกษานอกจากการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพแล้ว ยังมีการพัฒนาทางด้านสุขภาพทางกาย
ควบคู่กันไปด้วยและยังส่งเสริมให้ผู้มีความสามารถได้แสดงออกได้อย่างเต็มที่ในระดับสากล กีฬามหาวิทยาลัยจึง
เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เกือบทุกมหาวิทยาลัยได้เข้าไปมีส่วนร่วมทุกๆ ปี  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญมากส าหรับ
นักกีฬาในระดับอุดมศึกษา ดังจะเห็นได้จากการเพิ่มขึ้นของสมาชิกทุกปี ในปัจจุบันมีมากถึง 112 สถาบัน และมีการ
จัดแข่งขันมาแล้วถึง 45 คร้ัง โดยครั้งต่อไปจะเป็นคร้ังที่ 46 โดยมีเจ้าภาพคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่ง
อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยชุดใหม่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเข้ามาด าเนินการตั้งแต่การ
แข่งขันครั้งที่ 45 ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างนักกีฬาให้กับสมาคมกีฬาต่างๆ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติต่อไป โดย
การจัดกีฬามหาวิทยาลัยมีการจัดแข่งขันกีฬาโดยแบ่งเป็น 5 ประเภทคือ 1)ประเภทกีฬาบังคับ 2)ประเภทเลือก
สากล 3)ประเภทเลือกทั่วไป 4)ประเภทกีฬาไทย 5)ประเภทกีฬาสาธิต โดยมีการปรับเปลี่ยนชนิดกีฬาประเภทต่างๆ 
อย่างหลากหลาย ซึ่งกีฬามหาวิทยาลัยเป็นรายการที่มีมายาวนานและเก่าแก่คู่นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามาช้า
นาน หรือหลายคนเรียกกีฬานี้ว่า กีฬาปัญญาชน และกีฬามหาวิทยาลัยยังเป็นรายการที่คัดเลือกนักกีฬาตัวแทนทีม
ชาติไทยเพื่อไปเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ซึ่งประเทศไทยก็ได้ส่งเข้าร่วมแข่งขันทุกครั้ง และประเทศไทยก็
เคยเป็นเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยโลกมาแล้วในรายการ กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อนครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 8 – 18 
สิงหาคม พ.ศ. 2550 ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันกว่า 200 ประเทศ 
 

 
รูปที่ 1 พิธีเปิดกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

 
เนื้อเรื่อง 
 ในการแข่งขันกีฬา หมายถึง สถานการณ์การแข่งขันหรือการต่อสู้ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคนที่ร่วมมือกัน
เพื่อชัยชนะ เพื่อความเป็นเลิศ และเพื่อผลประโยชน์หรือส่วนแบ่งที่มากกว่ากับคู่แข่งที่เป็นบุคคลและไม่ใช่บุคคล 
โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ลักษณะ คือ  
 1. การแข่งขันโดยตรง หมายถึง สถานการณ์การแข่งขันที่บุคคลท าการแข่งขันกับบุคคลอื่น โดยการท า
ให้ความส าเร็จของตนเองเกิดขึ้นบนความพ่ายแพ้ของคู่แข่งขันหรือคู่ต่อสู้ เช่น เทนนิส มวย ฟุตบอล เป็นต้น 
 2. การแข่งขันโดยอ้อม หมายถึง สถานการณ์การแข่งขันที่บุคคลแข่งขันกันหรือต่อสู้เพื่อความส าเร็จกับคู่
ต่อสู้ไม่ใช่บุคคล ได้แก่ การที่บุคคลพยายามแข่งขันกับมาตรฐานสถิติ  หรือความส าเร็จของตัวเองที่ผ่านมา เป็นต้น 
ในปัจจุบันกีฬาที่มีการแข่งขันกันทุกปีของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย คือ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยยังมีกระแส
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ความนิยมอยู่น้อยมาก หากมองถึงการจัดแข่งขันที่มีมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ดังจะเห็นได้จาก ความสนใจของ
ผู้ชมในสนาม ความสนใจส่งก าลังใจเชียร์ของ นักเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัยต่าง ๆ หากเปรียบเทียบกับการจัด
แข่งขันรายการกีฬาระหว่างสถาบันการศึกษาในประเทศไทย เช่น การแข่งขันฟุตบอลประเพณีจตุรมิตรสามัคคี     
การแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬา - ธรรมศาสตร์ ที่มีความสนใจจากนักเรียน นักศึกษาของแต่ละสถาบันและสื่อ
ต่างๆ ผู้สนับสนุน ที่มีมาอย่างมากมาย อีกทั้งของต่างประเทศก็มีการจัดแข่งขันอย่างได้รับความนิยมมากมายและ
สร้างมูลค่าให้กับรายการอย่างมหาศาลโดย เช่น กีฬามหาวิทยาลัยแห่งสหรัฐอเมริกา National Collegiate 
Athletic Association หรือ NCAA ซึ่ง สมทบ ฐิตฐาน (2561) ได้เขียนบทความไว้เกี่ยวกับกีฬามหาวิทยาลัยใน
สหรัฐอเมริกาได้พัฒนาแนวคิดที่ว่า ระบบการจัดกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในรูปแบบธุรกิจกีฬาแบบบูรณาการ ทั้งนี้ 
NCAA เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไรแต่จัดการแข่งขันได้อย่างมืออาชีพ ทั้งนี้กีฬามีมูลค่ามหาศาลและด้วยปัจจัยที่
ทุกมหาวิทยาลัยมีจ านวนนักศึกษาทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่จะสนับสนุนมหาวิทยาลัยตนเองไปตลอดชีวิต  ท า
ให้การใช้แผนการตลาดจึงประสบผลส าเร็จมาต่อเนื่องจนมีบริษัทยักษ์ใหญ่มาเป็นสปอนเซอร์ รวมทั้งก าไรจาก
สัญญาค่าลิขสิทธ์การถ่ายทอดสดและมีผู้สนับสนุนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องซึ่งท าให้มีก าไรสูงถึง  29,184 ล้านบาท (ข้อมูลปี 
2012-2013) ซึ่งท าให้ NCAA อุดหนุนทุกมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก สามารถวางโครงสร้างระบบการบริหารที่เป็น
มืออาชีพ จัดแข่งขันออกเป็น 3 ดิวิชั่น ได้แก่ ดิวิชั่น 1,2,และ3 เพื่อให้เกิดความสมดุลสูสีกันในเกมส์การแข่งขันได้
ก าหนดคุณสมบัติของมหาวิทยาลัยและข้อบังคับไว้แตกต่างกันในแต่ละดิวิชั่น พร้อมทั้งส่งต่อไปเป็นนักกีฬาในระดับ
อาชีพต่อไป และนอกจากสหรัฐอเมริกาแล้วยังมีการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยควีนส์ ประเทศแคนนาดา 
มหาวิทยาลัยควีนส์ เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในประเทศแคนนาดา ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 1860 เป็นมหาวิทยาลัยที่
จัดการเรียนการสอนที่มีทั้งวิชาการ และศูนย์กีฬาและนันทนาการโดยจัดให้ควบคู่กันไปกับกิจกรรมของนักศึกษา
ที่มาเรียนที่แห่งนี้และยังเป็นหน่วยงานที่จัดแข่งขันกีฬาของในแคนนาดาเองด้วยได้มีการพัฒนารูป แบบการจัด
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแบบใหม่โดยต้องสอดคล้องกับกีฬารายการที่เกี่ยวข้องด้วย เช่นกีฬาจังหวัดและกีฬา
ระดับชาติ สรุปดังนี้ (Leslie Dal Cin : 2010 ,อ้างถึงใน สุรศักดิ ์2558)  

 

 
 

รูปที่ 2 San Antonio Begins Preparations for 2018 NCAA Final Four 
ที่มา : http://spectrumlocalnews.com 
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การจัดกีฬามี 3 แบบ 
 1. ทีมตัวแทนมหาวิทยาลัย 
 2. สโมสรทีมตัวแทนมหาวิทยาลัย 
 3. สโมสรสันทนาการ 
โดยทั้งสองแบบมีองค์ประกอบภายใต้ 2 องค์ประกอบ 
 1. ขอบข่ายของกีฬา เช่น กีฬาและสันทนาการ การแข่งขัน ฯ 
 2. ขอบข่ายของการบริการ ให้การสนับสนุน เช่น ทรัพยากร วิชาการ การตลาด ข้อมูลแข่งขัน โปรแกรม
การฝึก ฯ เป็นต้น 
โดยยึดหลักการจัดแข่งขันกีฬาเป็น 3 ระดับ 
 1. กีฬาเพื่อการขับเคลื่อนทางการตลาด โดยเน้นที่รายได้เป็นส าคัญ 
 2. กีฬาที่มีผลงานระดับสูง โดยเน้นที่ความเป็นเลิศและอาชีพ 
 3. กีฬาเพื่อการแข่งขันเป็นตัวแทน โดยเน้นที่การเป็นสมัครเล่น ระหว่างมหาวิทยาลัยที่ใกล้เคียงกัน        
ท าการแข่งขันวันหยุดสุดสัปดาห์ 
 ทั้งนี้การจัดแข่งขันกีฬาต่างๆ อยู่ภายใต้การควบคุมและดูแลโดยองค์กรกีฬาโดยตรง 2 องค์กร คือ 
(OUA) Ontario University Athletics และ (CIS) Canadian Inter - university Sport 
 

 
 

รูปที่ 3 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก 
ที่มา : https://www.wegointer.com. 
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ความส าเร็จขององค์กรกีฬา (A Successful Sport Organization) 
 ในการสร้างองค์กรกีฬาขึ้นมาในรูปแบบและชื่อต่างๆกัน ไม่ว่าจะเป็นสมาคมกีฬา สโมสรกีฬา องค์กรการ
แข่งขันที่เป็นระบบลีก (League) หรือเป็นองค์กรผู้จัดการแข่งขันเป็นคร้ังคราวในระบบการชิงชนะเลิศ การจัดตั้ง
องค์กรดังกล่าวนั้น มิได้มีโครงสร้างที่เหมาะสมและมีความชัดเจนกับภารกิจที่ต้องด าเนินการ ด้งนั้นจึงท าให้เกิดผล
กระทบต่อภาระความรับผิดชอบรวมถึงท าให้ประสบปัญหาในการบริหารจัดการตามมา ในการที่จะสร้างองค์กรไปสู่
ความส าเร็จ ประเด็นแรกที่ส าคัญ คือ การท าความเข้าใจกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนการตัดสินใจวางโครงสร้างองค์กร คือ 
1) ใครคือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่จะเข้าร่วมในการก่อตั้ง 2) อะไรที่เป็นเป้าหมายในการจัดตั้ง
องค์กร 3) ความจ าเป็นในล าดับก่อนหลัง ที่จะด าเนินการ 4) ความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการตัดสินใจเพื่อก าหนดทิศทาง 
5) ภารกิจ หน้าที่ บทบาทและอ านาจใดที่ควรจัดวางให้สอดคล้องกัน และ 6) การสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร (Hernandez. 2002) เมื่อมีความชัดเจนในการด าเนินการแล้วก็จะท าให้วางรูปแบบ
องค์กรถูกขับเคลื่อนได้อย่างเหมาะสม โดยทั่วไปการด าเนินการควรประกอบด้วยการประชุมใน 3 ลักษณะ คือ  

1. ระดับบริการจัดการ (Executive Level)เพื่อการวางยุทธศาสตร์ นโยบาย เป้าหมาย และแนวทางการ
ด าเนินงาน 

2. ระดับปฏิบัติการ (Operational Level) เพื่อท าความเข้าใจกับยุทธศาสตร์ นโยบายและแนวทางการ
ปฏิบัติ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆอันอาจเกิดขึ้นในอนาคต 

3. ระดับการตัดสินใจ (Decision-Making Level)เพื่อการร่วมแสดงความคิดเห็นและหามติร่วมกันในการ
ตัดสินใจ ด้วยการประชุมใหญ่สามัญ (General Assembly) และก าหนดประเด็นในการพิจารณาและลงมติจาก
ระดับบริหารเป็นแนวทางเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา 

จากกระบวนการที่ก าหนดนี้จะมีส่วนท าให้การตัดสินใจในการด าเนินการในเรื่องต่างๆได้มีความรอบคอบ
และท าให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อองค์กรได้เริ่มด าเนินการ นอกจากกระบวนการในการ
เริ่มต้นในการจัดรูปแบบองค์กรที่ดีที่จะท าให้องค์กรสามารถด าเนินงานไปสู่ความส าเร็จแล้ว ยังมีกุญแจส าคัญที่
จ าเป็นที่องค์กรกีฬาที่ไม่ควรมองข้าม อีกหลายประการ คือ 

1. การสื่อสาร (Communication)หมายถึง การรับและส่งข้อมูลข่าวสารขององค์กรที่จะสื่อสารกับ
หน่วยงานและผู้สนใจ ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การท าเว็บไซด์ การออกจดหมายข่าว ออกสื่อวิทยุ หรือโทรทัศน์ตาม
ความจ าเป็น 

2. การตลาด (Marketing)หมายถึง การใช้เทคนิคและวิธีการทางการตลาดเข้ามาเป็นเครื่องมือในการ
ด าเนินงานและกิจกรรมขององค์กร เพื่อการกระตุ้นความสนใจของกลุ่มเป้าหมายให้เข่าร่วมกิจกรรม 

3. ผู้สนับสนุน (Corporate Sponsor)หมายถึง การแสวงหาผู้สนับสนุนองค์กรและกิจกรรมที่องค์กร
ด าเนินการอยู่ เพื่อสร้างความร่วมมือทางธุรกิจที่ดีและการร่วมสร้างกิจกรรมทางสังคมและประโยชน์ในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ 

4. การให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ (Product Endorsement)หมายถึง การแสวงหา ผู้ที่ได้รับความเชื่อถือ
หรือมีชื่อเสียงที่เป็นที่ยอมรับจากสังคมเข้ามาร่วมกิจกรรมหรือใช้บริการ เพื่อเป็นสิ่งรับรองถึงคุณภาพและความ
น่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ 

5. การส่งเสริมการจัดการแข่งขัน (Event promotion)หมายถึง การสร้างกิจกรรมย่อยโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมหลักที่จะจัดขึ้นในระยะเวลาที่ก าลังจะเข้ามาถึง เพื่อ การแนะน าและให้ข้อมูล รวมถึงเป็นการ
กระตุ้นความสนใจและความต้องการจากกลุ่มเป้าหมาย 

6. การประชาสัมพันธ์และการสร้างสัมพันธ์กับสื่อ (Public Relations and Media relationship) หมายถึง
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชนและสาธารณะในรูปแบบ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่างสารและการมีกิจกรรมร่วมกัน
เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร การมีส่วนร่วมกับสังคมและการร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
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กุญแจส าคัญทั้ง 6 ประการ เป็นการเน้นการน ากลวิธีทางการตลาดและการโฆษณาประชาสัมพันธ์มาใช้ 
เพื่อช่วยส่งเสริมให้การด าเนินงานขององค์กรได้เป็นที่รู้จัก อันจะเป็นประโยชน์และมีผลท าให้การสร้างเครือข่ายและ
ความร่วมมือต่างๆระหว่างองค์กรกับหน่วยงานภายนอกท าได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากการน าทฤษฏีทางการ
ตลาดและการโฆษณาประชาสัมพันธ์มาใช้แล้ว องค์กรเองจะต้องมีการศึกษาตนเองด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์  
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้เข้าใจจุดยืนของตนเองที่ชัดเจน ก่อนที่จะมีการวางเป้าหมายขององค์กรในอนาคต 
เพื่อการปรับเปลี่ยนหรือเลือกที่จะวางหรือออกแบบองค์กรให้เกิดความเหมาะสมกับงาน หลังจากที่มีการจัดรูปแบบ
โครงสร้าง ขนาดและระบบการบริหารจัดการ ขององค์กรแล้วจึงเริ่มการเตรียมการในด าเนินการบริหารจัดการ
เชิงกลยุทธ์ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน คือ 
 ขั้นที่ 1 การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Formulation) ซึ่งประกอบไปด้วย 1) การก าหนดวิสัยทัศน์และ
พันธกิจ (Mission Statement and Visioning Process) 2) การก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ (Choosing 
Organization Goals and Objectives) 3) การพัฒนาและก าหนดกลวิธีในการปฏิบัติหรือการจัดท าแผนปฏิบัติ
การ (Developing Action Plan) และ 4) การจัดวางและแบ่งสรรทรัพยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ ตามความเหมาะ
เพื่อประสิทธิภาพในการท างาน (Resources Allocation)  
 ขั้นที่ 2 การน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategic Formulation) ในขั้นนี้จะน าแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละ
ด้านที่ประกอบด้วยแผนปฏิบัติการ โครงการและกิจกรรมที่มีตัวชี้วัดไป สู่การปฏิบัติ ในขั้นนี้ จะมีการมอบหมายให้
หน่วยงาน บุคคลรับผิดชอบตามรายละเอียด ของการจัดวางทรัพยากรและงานตามแผนยุทธศาสตร์ โดยจะมีการ
ก าหนดกระบวนการก ากับติดตามผล การชี้แนะให้ค าแนะน าและการรับข้อมูลย้อนกลับจาฝ่ายปฏิบัติเพื่อการ
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติอยู่อย่างสม่ าเสมอ 
 ขั้นที่ 3 การควบคุม การประเมินแผนและการปฏิบัติงาน (Strategic Control) หมาถึงการตรวจสอบถึงผล
ของการใช้แผนยุทธศาสตร์และกลวิธีที่น ามาใช้ในการปฏิบัติ รวมถึงตัวชี้วัดที่ถูกก าหนดว่าสามารถท าส าเร็จหรือ
บรรลุเป้าหมายได้มากน้อยเพียงใดและมีจุดบกพร่อง ที่จะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงในเรื่องใดบ้างเพื่อการพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์ในช่วงการด าเนินการในอนาคต 
 ส าหรับการบริหารจัดการในองค์กรกีฬาโดยส่วนใหญ่แล้ว ได้น ากลวิธีทางการตลาด มาใช้กับการวางแผน
เชิงกลยุทธ์เป็นส่วนใหญ่ จนในบางครั้งอาจเรียกเป็นแผนเชิงกลยุทธ์ธุรกิจหรือแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้
องค์กรกีฬานั้นๆ สามารถยืนหยัดอยู่ได้ มีงบประมาณเพียงพอที่จัดการแข่งขันรายการกีฬาที่มีคุณภาพและจัดการ
แข่งขันได้ต่อเนื่องยืนยาว 

จากการที่ศึกษารายการแข่งขันกีฬาในระดับอุดมศึกษาที่ได้รับความนิยมและสนใจจากผูช้มและสร้างมูลค่า
ให้กับกีฬาได้อย่างมีคุณภาพทั้งของในประเทศและต่างประเทศจะเห็นได้ว่า การจัดการแข่งขันจะต้องมีบุคลากรที่มี
ความช านาญด้านการจัดกีฬาโดยตรง หลายๆด้านด้วยกัน เช่น ด้านการตลาด ด้านการจัดการ ด้านประชาสัมพันธ์
ทางสื่อออนไลน์ ด้านผู้สนับสนุนกีฬาตลอดจนต้องมีการสนับสนุนคนหนุ่มสาวในมหาวิทยาลัยให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การเป็นคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องให้มากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรศักดิ์ เครือหงษ์ (2558) ที่ได้สรุป
เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย มีองค์ประกอบเพื่อให้สู่ความส าเร็จที่ส าคัญ          
4 องค์ประกอบ ได้แก่ การกระจายอ านาจและสร้างรูปแบบการแข่งขันที่เน้นการมีส่วนร่วม  การแต่งตั้ง
คณะกรรมการจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อวางหลักเกณฑ์ต่างๆ การก าหนดผลผลิตที่ชัดเจนโดยมีการตั้งเป้าหมาย
และยุทธศาสตร์ของการแข่งขันกีฬา และการสร้างมูลค่าของการจัดการแข่งขันในรอบมหกรรม 
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ส่วนสรุป 
 ทั้งนี้ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยในยุคของการเปลี่ยนแปลงเพื่อน าไปสู่การพัฒนา
นักศึกษาในแต่ละสถาบันและให้เป็นกิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของนักศึกษาในสถาบันต่างๆ ได้เรียนรู้ ทั้งสมรรถภาพ
ทางกายและสมรรถภาพทางความคิด โดยมีการส่งเสริมให้นักศึกษาในแต่ละสถาบันได้ใช้ความสามารถทางกีฬาที่มี
มาช่วยกันท าชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยของตนเอง ทั้งนี้แต่ละมหาวิทยาลัยก็ต้องมีการสนับสนุนและส่งเสริมความ
พร้อมให้นักกีฬาได้มีโอกาสทางการศึกษาที่ไม่เป็นภาระต่อตัวนักกีฬามากนัก ให้สามารถพัฒนาความรู้ทางวิชาการ
ควบคู่ไปกับการพัฒนาความสามารถทางกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้ในการจัดกีฬารายการต่างๆนั้น 
ทางฝ่ายจัดก็ควรสนับสนนุทีใ่ห้นักศึกษาในทุกสถาบันมีส่วนร่วมให้มากที่สุดทั้งจากการมี ชมรมกีฬาและส่งเสริมออก
ก าลังกาย การสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับกีฬาและออกก าลังกายให้มากขึ้น  ตลอดทั้งส่งเสริมให้ผู้มี
ความสามารถทางกีฬาเป็นตัวแทนของประเทศชาติหรือในระดับอาชีพ ส่งเสริมการมีรายได้และสามารถท าให้
รายการแข่งขันนี้มีมูลค่าจากการได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นจากผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงได้ เข้ามามีส่วนร่วม
ด าเนินการ และมีการส่งเสริม สนับสนุนจากหน่วยงานที่ดูแลเก่ียวกับกีฬาโดยตรง ทั้งทางด้านงบประมาณอุดหนุนที่
เพียงพอ การช่วยเหลือด้านการศึกษา การส่งเสริมในระดับอาชีพ รวมทั้งการวางแผนการจัดการแข่งขันกีฬาในเชิง
ธุรกิจ โดยมีแผนการตลาดที่ชัดเจน และที่ส าคัญต้องมุ่งหวังการให้กีฬาเป็นสิ่งส าคัญต่อนักศึกษาทุกๆ มหาวิทยาลัย
โดยการมีส่วนร่วมทั้งนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า ที่จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนกีฬามหาวิทยาลัยให้ประสบ
ผลส าเร็จมากกว่าเพียงแค่การร่วมแข่งขันไปแต่ละปีๆ แต่ไม่ได้มีการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างแท้จริง 
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แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนกับการขับเคลื่อนการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 
 

The Guidelines for management of private universities and the drive to study in 

Thailand 4.0 

 
ผู้วิจัย  ดร.เตือนใจ  เขียนชานาจ 
 
บทคัดย่อ 

บทความเรื่องแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนกับการขับเคลื่อนการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0          
มีเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนกับการขับเคลื่อนการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 
โดยเฉพาะบทบาทภาระกิจหน้าที่ของมหาวิทยาลยัเอกชนกับการขับเคลื่อนการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 บทความนี้
เห็นความส าคัญของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0         
ที่จะเป็นพลังต่อการขับเคลื่อนและสร้างการเปลี่ยนแปลงและความได้เปรียบเชิงแข่งขันในทุกด้าน โดยพบ แนว
ทางการบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนกับการขับเคลื่อนการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ในหลายด้าน ประกอบด้วย      
1. ด้านการจัดการศึกษา 2. ด้านการวิจัย 3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ค าส าคัญ : มหาวิทยาลัยเอกชน, ไทยแลนด์ 4.0 
 
Abstract 

The article on the management of private universities and the drive to study in 

Thailand 4.0 aims to analyze the management of private universities and to drive education 

to Thailand 4.0 aims especially the roles of private universities and driving Education to 

Thailand 4.0. This article discusses the importance of quality education and is consistent 

with driving. Immobilize the country to Thailand 4.0 is the power to create and drive 

change and competitive advantage in all aspects. The founding practices of private 

universities and the driving force of education to Thailand 4.0 are as follows: 1. Educational 

management 2. Research 3. Academic services to society. 4. Preserve art and culture. 

 

Key Word (s): private universities, Thailand 4.0 

 
บทน า 

ปัจจุบันสังคมไทยตื่นตัวและให้ความส าคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชนจึงเกิดขึ้น ซึ่งเป็นไปตามความต้องการและนโยบายของรัฐในการ
ที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และประเทศชาติ ในระยะที่ผ่านมาสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศ
ไทยได้มีบทบาทอย่างส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับบ้านเมืองและเป็นสถาบันหลักที่มีบทบาทชี้น าสังคม
มาโดยตลอด สังคมทั่วไปได้ให้การยอมรับและให้ความส าคัญกับสถาบันอุดมศึกษาว่าเป็นหลักที่ประชาชนและ
องค์กรต่าง ๆ สามารถพึ่งพาได้ เมื่อมีปัญหาต้องแก้ไขด้วยวิชาการและปัญญา ความหวังของสังคมและภารกิจที่มีอยู่
ท าให้สถาบันอุดมศึกษาต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ครบถ้วนและรักษาความเชื่อมั่น
ศรัทธาของสังคมให้คงอยู่ตลอดไป ซึ่งภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติสี่ประการ คือ การจัดการเรียน
การสอน (ผลิตบัณฑิต) การวิจัย (สร้างองค์ความรู้) การให้บริการวิชาการแก่สังคม (เป็นที่พึ่งของสังคม) และการ
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ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (รักษาเอกลักษณ์ของชาติ) การด าเนินการตามภารกิจดังกล่าวจึงมีความส าคัญยิ่งต่อการ
พัฒนาประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  

มหาวิทยาลัยเอกชนของไทยนั้น เริ ่มจัดการศึกษาระดับปริญญาและประกาศใช้ใน  ปี 2514 ซึ่งเป็น
นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยเอกชนเข้ามาแบ่งเบาภาระในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยของ
รัฐ จากนั้นในปี 2518 มีการโอนกิจการของมหาวิทยาลัยเอกชนมาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย และทบวงมหาวิทยาลัย
ได้ประกาศใช้ พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 ส่งผลให้มหาวิทยาลัยเอกชนมีศักดิ์ศรี และ
ความรับผิดชอบทัดเทียบมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาของรัฐ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) เนื่องจากกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ ได้ก าหนดกรอบการบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนให้มีความเป็นอิสระ โดยมีการก ากับ 
ติดตามการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ เพื่อให้สถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษาระดับ
ปริญญาด าเนินกิจการได้โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มี
เสรีภาพทางวิชาการและอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของสภาสถานศึกษา และได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการอุดมศึกษา 
เพื่อท าหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนรวมทั้งเพื่อเป็นการ
สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ธ ารงรักษามาตรฐานการศึกษาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น มีความมั่นคงและเอ้ืออ านวย
ต่อการขยายกิจการในการจัดการอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกและการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 ประกอบกับรัฐบาลภายใต้การ
น าของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีแนวคิดการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ภายใต้ โมเดล
ไทยแลนด์ 4.0 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของไทยซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามนโยบายของ
รัฐบาล จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องสู่การพัฒนาโดยเฉพาะการก้าวทันการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตามการที่
มหาวิทยาลัยเอกชนจะก้าวสู่มหาวิทยาลัย 4.0 เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ ได้อย่างมีคุณภาพ ทุกมหาวิทยาลัย
เอกชนจ าเป็นที่จะต้องส ารวจความพร้อมของมหาวิทยาลัยเองว่าพร้อมจะน าพาให้ทุกภาคส่วนเดินไปสู่เป้าหมาย
เดียวกันตามนโยบายของรัฐบาลดังกล่าวหรือไม่ 

ซึ่งบทความนี้ผู้เขียนขอเสนอแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนกับการขับเคลื่อนการศึกษาสู่ยุคไทย
แลนด์ 4.0 ซึ่งทุกมหาวิทยาลัยเอกชนสามารถท าได้และไม่เกินความสามารถที่จะด าเนินการ ทั้งนี้เนื่องมาจาก
มหาวิทยาลัยเอกชนเป็นองค์กรที่พร้อมไปด้วยทรัพยากรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น บุคลากร งบประมาณ เครื่องมือ อุปกรณ์  
มหาวิทยาลัยเอกชน 

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยนั้น  เริ่มขึ้นตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้ก่อตั้งโรงเรียนกฎหมาย โรงเรียนแพทย์ โรงเรียนช่างไหม รวมถึงโรงเรียนมหาดเล็ก แต่
การศึกษายังเป็นเพียงขั้นปริญญา ตอนมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงประดิษฐาน
โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นมหาวิทยาลัย และพระราชทานนาม
ว่า "จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ซึ่งถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ในปี 2502 รัฐบาลจอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายยกรัฐมนตรีได้ตราพระราชบัญญัติโอนมหาวิทยาลัยทุกแห่งไปสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี  
ต่อมาประกาศคณะปฎิวัติฉบับที่  26 ลงวันที่  29 กันยายน 2515 ได้จัดตั้งทบวงมหาวิทยาลัยในสังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรี มีหน้าที่เก่ียวกับการด าเนินการและก ากับการศึกษาของรัฐในระดับอุดมศึกษานอกเหนือจากที่อยู่ใน
อ านาจของกระทรวงศึกษา (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2558) ในปี 2520 รัฐบาลสัมัยนายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็น
นายกรัฐมนตรี ได้ตราพระราชบัญญิติเปลี่ยนชื่อทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นทบวงมหาวิทยาลัย เนื่องจากโอนงาน
ก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจากกระทรวงศึกษาธิการมาอยู่ในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย และยกฐานะเป็น
ทบวงอิสระมีฐานะเทียบเท่ากระทรวงไปอยู่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรีเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการท างาน และใน
ปี 2546 ประกาศราชกิจจานุเบกษาให้จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี
สถานศึกษาของรัฐและเอกชนที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นตรงต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
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(สกอ.) นอกจากนี้ยังมีการจัดการศึกษาโดยมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือบัณฑิตวิทยาลัย ที่อาจจะไม่อยู่ในสังกัดของ 
สกอ. เช่น วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกลาโหม  (ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2552)  

การศึกษา หมายความถึง ทั้งการเรียนการสอน ทักษะเฉพาะและสิ่งที่จับต้องไม่ได้ กล่าวคือ การถ่ายทอด
ความรู ้ทักษะการตัดสินที่ดี และภูมิปัญญา เป้าหมายพื้นฐานของการศึกษา คือ การถ่ายทอดวัฒนธรรมจากรุ่นไปสู่
อีกรุ่น หรืออีกความหมาย การศึกษา คือ การพัฒนาคน ซึ่งการพัฒนาหมายถึงการแก้ไขข้อบกพร่องให้ดีขึ้น หรือ
การส่งเสริมข้อดีให้คงสภาพหรือดียิ่งขึ้น (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2558) ในปัจจุบันการศึกษาเป็นเรื่องที่ได้รับ
ความสนใจจากบุคคลในวงการต่างๆ เพราถือว่าการศึกษาเป็นกิจการทางสังคมที่สามารถพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งใน
ส่วนบุคคล สังคม และประเทศชาติ และมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ ได้แก่ การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
โดยเฉพาะในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  10 (พ.ศ. 2550-2554) ได้มุ่งเน้นความส าคัญในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่าเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาประเทศทุกด้าน ส่วนแผนอุดมศึกระยะยาวฉบับที่ 2 เมื่อ
สิ้นสุดแผนในปี 2565 เป็นการ ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถ
ปรับตัวส าหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ การเงิน การก ากับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ  ความ
หลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ (วิจารณ์ พานิช, 2552) สถาบันอุดมศึกษาเอกชน คือ สถาบันอุดมศึกษาที่เปิด
ท าการเรียนการสอนภายใต้การบริหารของหน่วยงานเอกชน ในกรุงเทพมหานครสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยู่ภายใต้
การควบคุมดูแลของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา การวิจัย 
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม โดยหลักสูตรที่ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนนั้น หลังจาก
ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว จะส่งหลักสูตรดังกล่าวให้ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนพิจารณารับรองคุณวุฒิ เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถบรรจุเข้ารับราชการในอัตราเงินเดือน
เทียบเท่ากับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2558) ซึ่ง ปฐมพงษ์ นฤพฤฒิพงศ์ (2543) ได้ให้
ความหมายของมหาวิทยาลัยเอกชน หมายถึง สถาบันอิสระทางการบริหารและทางวิชาการมากกว่าสถาบันของรัฐ 
มีแนวคิดแบบธุรกิจการศึกษามากกว่าความมุ่งหวังความเป็นเลิศทางวิชาการ ผู้น าสถาบันมักจะเป็นบุคคลในตระกูล
ผู้ก่อตั้งมากกว่าที่จะเลือกสรรจากนักวิชาการโดยอาชีพหรือนักบริหารวิชาการ  ส่วน ภาวิช ทองโรจน (2552) 
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวถึงสถาบันอุดมศึกษา ว่าหมายถึง การศึกษาที่สูงขึ้นจากระดับ
มัธยมศึกษา ค าว่าอุดมศึกษามีรากศัพท์มาจากค าบาลี ได้แก่ อุดม หมายถึง สูงสุด และ ศึกษา หมายถึง การเล่า
เรียน ดังนั้น อุดมศึกษา จึงหมายถึง การเรียนขั้นสูงสุด สถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่ท า
หน้าที่ผลิตก าลังคนระดับอุดมศึกษาที่มีภารกิจหลัก 4 ประการ คือ การผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับกลางและ
ระดับสูง การวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ การบริการวิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
เป็นแหล่งรวมของวิทยาการหลายแขนง และเป็นศูนย์รวมของนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถเป็นจ านวนมาก 
บทบาทส าคัญยิ่งของสถาบันอุดมศึกษาจึงกล่าวได้ว่าเป็นตัวน าการเปลี่ยนแปลง หรือเป็นองค์กรขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมจะต้องด าเนินการตามบทบาทและความรับผิดชอบของการเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อที่จะ
น าประเทศไปสู่สังคมที่ปรารถนาในที่สุด 

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ให้ความหมาย 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน หมายความว่า สถานศึกษาของเอกชนที่ให้การศึกษาระดับปริญญาแก่บุคคลตั้งแต่หนึ่งคน
ขึ้นไป โดย สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ
และวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน ท าการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแกสังคม และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
ชาติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีสามประเภท คือ (1) มหาวิทยาลัย ด าเนินการให้การศึกษาในด้านวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูงหลายสาขาวิชาหรือหลายกลุ่มสาขาวิชา ให้การศึกษาเพื่อให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาทุก
ชั้น และประกาศนียบัตรบัณฑิต และมีภารกิจด้านการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัยการให้บริการทางวิชาการแก่
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สังคม และการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ (2) สถาบัน ด าเนินการให้การศึกษาในด้านวิชาการและวิชาชีพ
ชั้นสูง ซึ่งเน้นการสอนในสาขาวิชาใดหรือกลุ่มสาขาวิชาใดโดยเฉพาะ  ให้การศึกษาเพื่อให้ประกาศนียบัตร 
อนุปริญญา ปริญญาทุกชั้น และประกาศนียบัตรบัณฑิต และมีภารกิจด้านการสอน การผลิตบัณฑิต และการวิจัย 
และอาจจะกระท าภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม หรือการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
ชาติด้วยก็ได้ (3) วิทยาลัย ด าเนินการให้การศึกษาในด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงในบางสาขาวิชา ให้การศึกษา
เพื่อให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาในชั้นที่ไม่สูงกว่าปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต และมีภารกิจ
ด้านการสอน และการผลิตบัณฑิต และอาจกระท าภารกิจเกี่ยวกับการวิจัย หรือการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
หรือการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติด้วยก็ได้ 

ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทุกฉบับนับตั้งแต่ฉบับ พ.ศ. 2522 เป็นต้นมา ได้ระบุไว้ใน 
มาตรา 8 ว่าสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา ส่งเสริม 
วิทยาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน ท าการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ จึงถือว่าภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนประกอบด้วยภารกิจ 4 ด้าน คือ การสอนหรือการผลิต
บัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย นักวิชาการได้อธิบายถึง
ความส าคัญของบทบาทสถาบันอุดมศึกษาตามภารกิจแต่ละด้านพอสรุปได้ดังนี้  (ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2552) 

1. ภารกิจด้านการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม ต้องเป็นไปเพื่อ
ส่งเสริมสมรรถภาพของมนุษย์ในสังคมวงกว้าง และต้องจัดสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนได้พัฒนาไปตามแนวทาง ของตนเอง  

2. ภารกิจด้านการวิจัย เป็นการช่วยพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา พัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศผ่านองค์
ความรู้ที่ได้จากการวิจัย บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาจึงเป็นการสร้างสมความรู้ และบุกเบิกความรู้ใหม่ให้มี ความ
ต่อเนื่อง ช่วยให้เกิดความเข้าใจในสังคม ท าให้สามารถเลือกแนวทางแก้ปัญหา ได้ถูกต้อง และวางนโยบายที่ดีอันจะ
น าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นผลดีต่อส่วนรวม  

3. ภารกิจด้านการบริการวิชาการ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน สถาบันอุดมศึกษาต้อง 
มุ่งเน้นใช้ความเชี่ยวชาญ และองค์ความรู้จากภายในไปสู่การสร้างสรรค์ประโยชน์ เพื่อช่วยพัฒนาสังคม และ
ประเทศชาติ นอกจากนี้สถาบันอุดมศึกษาสามารถด าเนินงานดา้นการบริการชุมชนได้ โดยการน าความรู้และบัณฑิต
ไปช่วยพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น  

4. ภารกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม เป็นการส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปะวัฒนธรรม  
และประเพณีของไทย เพื่อมุ่งอนุรักษ์และจรรโลงไว้ซื่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมความภาคภูมิใจใน  
เอกลักษณ์ประจ าชาติจึงถือเป็นบทบาทหน้าที่หลักของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องด าเนินการให้ชัดเจน สอดคล้อง
กับอุดมการณ์และเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อประโยชน์ของสังคมและมนุษยชาติ  

ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า มหาวิทยาลัย หมายถึง สถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน ท าการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติ  
ไทยแลนด์ 4.0 

“ไทยแลนด์ 4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนา
เศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจส าคัญในการ
ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ
สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ  ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้              
(สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2559)  
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เพื่อให้เข้าใจ “ไทยแลนด์ 4.0” ก่อนจะมาถึงไทยแลนด์ 4.0 ประเทศไทยก็ผ่านการพัฒนามาเป็นล าดับขั้น
อย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2559) 

ประเทศไทย 1.0 คือสังคมเกษตรกรรมประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
ประเทศไทย 2.0 มุ่งเน้นอุตสาหกรรมเบาคือการพัฒนาจากสังคมเกษตรกรรมสู่อุตสาหกรรมที่มีการจ้าง

แรงงานแต่ราคาถูก  
ประเทศไทย 3.0 ซึ่งเป็นยุคปัจจุบัน เน้นหนักไปทางอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก เช่น การผลิต และ

ขายส่งออกเหล็กกล้ารถยนต์ กลั่นน้ ามัน แยกก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น ประเทศไทยในยุค 1.0 2.0 และ 
3.0 รายได้ประเทศยังอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งประเทศจะอยู่อย่าง นี้ไม่ได้ ต้องรีบพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างประเทศ 
เพราะ Thailand 3.0 ที่เราเป็นกันมาตลอดจนถึงทุกวันนี้ มันท าให้รายได้ประเทศอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น เรา
ไม่สามารถขยับหนีไปจากจุดนี้ได้สักที เมื่อ 50 ปีก่อนช่วง พ.ศ. 2500 - 2536 เศรษฐกิจของไทยเรามีการเติบโต
อย่างมากถึงระดับ 7 - 8% ต่อปี แต่หลังจาก พ.ศ.2537 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เศรษฐกิจไทยเติบโตขึ้นเพียง 3 - 
4% ต่อปีเท่านั้น นอกจากนั้นยังมีเรื่องของ ความเหลื่อมล้ าด้านความร่ ารวย อีกต่างหาก และสุดท้ายก็เรื่องของ 
ความไม่สมดุลในการพัฒนา ซึ่งเรื่องพวกนี้ท าให้รัฐบาลต้องหันมาใส่ใจ เร่งพัฒนาปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจกันยก
ใหญ่ เพื่อให้เราก้าวข้ามจาก Thailand 3.0 ไปสู่ Thailand 4.0 ให้ได้ใน 3 - 5 ปีนี้ 

 จึงเป็นเหตุให้น าไปสู่ยุคที่สี่ เรียกว่า “ไทยแลนด์ 4.0” ก าหนดแนวทางพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศ
เศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth) ประเทศและประชากรมีรายได้สูง โดยวางเป้าหมายให้เกิดผลการ
พัฒนาภายใน 5 - 6 ปีนี้ คล้าย ๆ กับการวางภาพอนาคตทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนของประเทศที่พัฒนา เช่นสหรัฐอเมริกา 
“A Nation of Makers” อังกฤษ “Design of Innovation” อินเดีย “Made in India” หรือประเทศเกาหลีใต้         
ที่วางโมเดลเศรษฐกิจในชื่อ “Creative Economy” 

จากที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศภายใต้ เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่เป็นการ
วางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเร่ิมต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง และ
ยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์รัฐบาลเป็นรูปแบบที่มี การผลักดันการปฏิ รูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการ
พัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ กันเป็นการผนึกก าลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ”         
ที่ผนึกก าลังกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรทั้งในและระดับโลก นี่เป็นแนวคิดทิศ
ทางการพัฒนาประเทศเพื่อก้าวเข้าสู่โมเดล “ไทยแลนด์ 4.0” ของรัฐบาลในปัจจุบัน จะเป็นได้จริงแค่ไหนไม่ใช่คอย
ติดตามอย่างเดียว แต่ต้องช่วยกันทุกฝ่าย คนละไม้คนละมือตามภารกิจโดยเฉพาะคนในวงการศึกษา ผู้เขียนคิดว่านี่
เป็นแสงสว่างที่จะท าให้ประเทศไทยหลุดพ้นจาก “ประเทศก าลังพัฒนา” กลายเป็น “ประเทศพัฒนาแล้ว” อย่างแท้จริง 
แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนกับการขับเคลื่อนการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน ท าการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแกสังคม และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 
จากบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเอกชนกับการขับเคลื่อนสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 นั้น ผู้เขียนได้วิเคราะห์ พบว่า แนว
ทางการบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนกับการขับเคลื่อนการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 มีลักษณะที่สอดคล้องกัน ดังนี้ 

1. ด้านการจัดการศึกษา ทุกมหาวิทยาลัยเอกชนต้องให้ความส าคัญกับการผลิตบัณฑิตหรือจัดการศึกษา
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานและผู้ประกอบการอย่างแท้จริง โดยค านึงถึงศาสตร์ที่เหมาะสมกับ
สภาพการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ตลอดจนความพร้อมและความถนัดของตนเอง รัฐบาลมุ่งเน้นให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่อาศัยนวัตกรรมใหม่และความคิดสร้างสรรค์ การที่มหาวิทยาลัยเอกชน
ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อตอบโจทก์สังคมโลกและรัฐบาลจึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจวางเฉยได้  การก าหนดรับสมัครหรือผลิต
บัณฑิตในสาขาวิชาจ าเป็นต้องค านึงถึงคุณภาพมากกว่าปริมาณ มหาวิทยาลัยเอกชนที่เสนอแผนการรับนักศึกษา
ควรด าเนินตามที่ก าหนด ไม่ควรมีการรับเกินและรับเพิ่ม การจัดท าแผนการรับนักศึกษาควรสอดคล้องกับ
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ตลาดแรงงานจึงส่งผลดี ส่งผลให้นักศึกษาและผู้ปกครองมีทางเลือกในการก าหนดทิศทางอนาคตของตนเองและ
บุตรหลานได้ 

ดังนั้นหากภาครัฐก าหนดนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อขับเคลื่อนประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึง
จ าเป็นต้องก าหนดแผนพัฒนาแรงงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ทั้งนี้ต้องยอมรับว่านวัตกรรมที่
พัฒนาอย่างรวดเร็วท าให้ตลาดแรงงานเปลี่ยนไป อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ต้องกังวลคือแนวโน้มเด็กจบใหม่ที่มุ่งปริญญา
ตรีมากกว่าสายวิชาชีพ ท าให้มีความเสี่ยงในการตดงาน ดังนั้นรัฐบาลจึงจ าเป็นต้องเร่งปฏิรูปการศึกษาและ
วางเป้าหมายพัฒนาคนที่สามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรม 4.0 

2. ด้านการวิจัย ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของมหาวิทยาลัยเอกชนในการแสวงหาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ 
จึงหนีไม่พ้นการวิจัย มหาวิทยาลัยมีนักวิชาการที่มีศักยภาพ ดังนั้นนการขับเคลื่อนให้อาจารย์และนักวิชาการ
ตลอดจนนักศึกษา ท าการศึกษาวิจัยเพื่อน ามาต่อยอดการพัฒนาประเทศ จึงเป็นสิ่งที่ต้องสงสเริมเป็นอย่างยิ่ง          
บางมหาวิทยาลัยเอกชนบางแห่งมีความพร้อมในด้านต่างๆ แต่อาจจะยังขาดงประมาณในการด าเนินการวิจัย          
ซึ่งอาจารย์และนักวิชาการในแต่ละมหาวิทยาลัยเอกชนต้องขอสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจากองค์กรภาครัฐและ
เอกชน จนมีผลงานที่ผ่านการศึกษาวิจัยสามารถต่อยอดในการพัฒนาสังคมและประเทศได้เป็นอย่างดี ดังนั้นหาก
รัฐบาลจะนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อขับเคลื่อนประเทศโดยอาศัยงานวิจัย งบประมาณด้านนี้รัฐบลจึงไม่ควรมองข้าม 

3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเอกชนจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการบริหารวิชาการ
ด้วยมิติต่างๆ จึงต้องมีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาได้ตามความต้องการของสังคม 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรม 4.0 หรือการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ให้ผู้คนในชุมชน ตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจ
ต่างๆ ที่จ าเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้จากนักวิชาการและนักศึกษา ซึ่งหลายโครงการที่มหาวิทยาลัยด าเนินการใน
ลักษณะการบริการโดยไม่คิดมูลค่าเป็นตัวเงิน ซึ่งสามารถสร้างคน สร้างงาน และสร้างเงินให้แกชุมชนได้เป็นอย่างดี 

4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งที่มหาวิทยาลัยเอกชนต้องตระหนัก
และให้ความส าคัญในระดับต้นๆ ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปมากจนท าให้คนรุ่นใหม่ลืมความ
เป็นไทย ดังนั้นมหาวิทยาลัยเอกชนจึงควรส่งเสริมและสร้างการเรียนรู้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ให้เห็น
คุณค่าของวัฒนธรรมไทยในมิติที่ต่างๆ สิ่งที่ส าคัญคือจะท าอย่างไรให้รคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา         
ของมหาวิทยาลัยเอกชนเป็นต้นแบบในด้านการมีวัฒนธรรมอย่างแท้จริง ในขณะเดียวกัน  

ดังนั้นการที่มหาวิทยาลัยเอกชนจะขับเคลื่อนการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อตอบโจทย์และสนอง
นโยบายรัฐบาลได้อย่างมีคุณภาพนั้น มหาวิทยาลัยเอกชนจึงควรมองไปในอนาคต โดยเฉพาะการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ตามแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2574) ซึ่งแผนดังกล่าวมีส่วนส าคัญในการ
ผลักดันให้มหาวิทยาลัยเอกชนก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 ได้อย่างสมบูรณ์ นั้น มหาวิทยาลัยเอกชนจะต้อง
เดินตามพันธกิจและบทบาทหน้าที่ที่ก าหนดดตาม พ.ร.บ. แล้ว มหาวิทยาลัยยังต้องสามารถจัดการศึกษาที่สามารถ
ตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ให้ได้ 
 
สรุป  

จะเห็นว่า แนวทางการจัดการศึกษาไทยกับการขับเคลื่อนการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 มีแนวทางของการ
จัดการศึกษาของไทยที่มีแนวโน้มของการมุ่งสู่การขับเคลื่อนไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ในหลายด้าน ประกอบด้วย         
ด้านการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการ จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาความเป็น
มืออาชีพของบุคลากร ทางการศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และด้านการ
สร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และการมุ่งเข้าสู่อาชีพ เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้และสมรรถนะที่
เชื่อมโยงกับคุณลักษณะผู้เรียนที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 และทักษะที่ตลาดแรงงานมีความต้องการ รวมทั้งเป็น
การวางรากฐานการศึกษาของไทย ให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก 
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กิตติกรรมประกาศ 
บทความฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาจากผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ได้กรุณาให้ค าแนะน า ตรวจสอบความ 

ถูกต้องเนื้อหา ผู้เขียนขอขอบพระคุณเจ้าของ วารสาร บทความวิชาการ งานวิจัย เอกสารต าราและหนังสือทุกเล่ม 
ที่ผู้เขียนใช้ในการสืบค้นข้อมูลจนสมบูรณ์ คุณค่าและประโยชน์ของบทความฉบับนี้ผู้เขียนขอน้อมร าลึกถึงคุณบิดา 
มารดา เจ้าของผลงานทุกท่าน ตลอดจนบูรพาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความรู้และอบรมสั่งสอน         
แก่ผู้เขียนจนประสบความส าเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานตลอดไป 
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ความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มีต่ออาจารย์
ผู้สอนของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
STUDENT’S OPINIONS TOWARD INSTRUCTORS OF GRADUATE SCHOOL 

OF EDUCATION, WESTERN UNIVERSITY 

 
ผู้ท าวิจัย   ดร.สันต์ชัย  พูลสวัสดิ์ 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์1) เพื่อต้องการทราบความคิดเห็นของนิสิต หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ต่อการสอนของอาจารย์ประจ าวิชา 11 รายวิชา คือ ระเบียบวิธีวิจัย วิชาพื้นฐานการศึกษา 
กลยุทธ์การตัดสินใจส าหรับนักบริหาร การบริหารการเงินและงบประมาณ ทฤษฎีองค์การ และการจัดการ 
จรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับผู้บริหาร การบริหารทรัพยากรมนุษ์ กฎหมายการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา 
ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา องค์ความรู้ใหม่ทางการศึกษา 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตต่อรายวิชา 
โดยจ าแนกตามเค้าโครงการสอน การปฏิบัติตามเค้าโครงการสอน การตรงต่อเวลา การแต่งการเหมาะสม 
ความสามารถในการโน้มน้าวใจ ความชัดเจนในการอธิบาย การใช้สื่อประกอบการสอน ความตั้งใจในการสอน การ
เตรียมการการใหน้ิสิตมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การสรุปประเด็นเนื้อหาที่สอน และการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การเรียน  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นิสิตหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน 50 คน ส่วนเครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามประมาณค่า Rating Scale Questionnaire ใน 12 ด้าน สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบว่า 1) ความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ต่อการ
สอนของคณาจารย์ประจ ารายวิชาต่างๆ โดยทั่วไปอยู่ในระดับมาก 2 วิชา คือ อาจารย์ประจ าวิชากลยุทธ์การ
ตัดสินใจส าหรับนักบริหาร และอาจารย์ประจ าวิชา ทฤษฎีองค์กรและการจัดการ นอกนั้นอยู่ในระดับดี แต่อาจารย์
ที่ควรปรับปรุงตัว ได้แก่ อาจารย์ประจ าระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับ
ผู้บริหาร 2) ในการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตต่อบุคลิกภาพของอาจารย์ พบว่า อาจารย์ควรปรับปรุงใน 6 
ด้าน ในวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับผู้บริหารการศึกษา คือ การปฏิบัติตามเค้าโครงการสอน การตรงต่อเวลา 
การแต่งกาย ความสามารถในการโน้มน้าวใจ ความชัดเจนในการอธิบาย และการใช้สื่อประกอบการสอน และวิชา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คือ ความชัดเจนของการอธิบาย การใช้สื่อประกอบการสอน การให้นิสิตมีส่วนร่วม
ในการเรียนการสอนและสรุปประเด็นเนื้อหาที่สอน 
 
ค าส าคัญ : ความคิดเห็น, สาขาบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
ABSTRACT 

This research aims to know 1) To investigate the student’s opinions toward 

instructors of graduate school of Western University who taught the following subjects : 

Research Methodology, Educational Foundation, Strategy of Making Decision for 

Administrator, Budgeting and Finance Management, Organization and Theory 

Management, Ethics of Educational Administrator, Human Resource Management, 

Educational Laws, Educational Quality Assurance, Technology and Information System 
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Management, and New knowledge. 2) To compare the student’s opinions classified by 

source outline, follow up course outline, punctuality, dressing, motivating learner, clear 

lecturing, teaching media, teaching dedication, teaching planning, student participating, 

issue conclusion, and reaching purposes of teaching.The research populations was 50 first 

alumni. The instrument used for collecting the data was a Rating Scale Questionnaire which 

development by the research. The analysis of the was accomplished by computation of the 

percentage, mean, and standard deviation.  Based upon the findings of the study it was 

concluded that :1. The student’s opinions toward the instructors of graduate school of 

Western University in overall were at high level, However, when taking each aspect in 

consideration, it was obvious that most highest were instructors who taught Strategy in 

Making Decision for Administrator and Organizational Theory and Management. The 

instructors who should be improved were instructors who taught Technology and 

Information system Management, Ethics for Educational Administrators.2. In Comparing 

the student’s opinions on instructor personality, the evidence showed that instructor should 

be improved the Ethics for Educational Administrator subject on follow up the teaching 

plan, punctuality, dressing, motivating learner, clear lecture and using teaching media, and 

should be improved the Technology and Information System subject on the follow up the 

clear lecturing, teaching media, students participating and reaching purposes of teaching.  

 

Keywords : Student’s Opinions, Graduate School of Education, Western University 

 
บทน า 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 และมาตรา 81 ได้ก าหนดให้รัฐต้อง
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้เอกชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้เกิดความรู้
คู่คุณธรรม ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และทิศทางในการปฏิรูปการศึกษาของไทยได้
เน้นถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้รับบริการทางการศึกษาในการที่จะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษา
ระดับอุดมศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งนี้รัฐต้องมีการก ากับและประสานให้สถาบันที่
ท าหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู ให้มีการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ในการด าเนินการให้
เกิดผลส าเร็จดังกล่าวจะต้องมีการพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการศึกษา การพัฒนามาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา การมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษาผู้บริการการศึกษาและอาจารย์ผู้สอน
ให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ และการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาประกอบกับแนวทางและเกณฑ์มาตรฐาน
ทางวิชาการตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค ได้พิจารณาถึงความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาดังกล่าว จึงได้จัดท าหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
เพื่อเป็นยุทธศาสตร์รองรับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ซึ่งเป็นอีกกระบวนการหนึ่งในการส่งเสริมหลักการในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และอาจารย์ผู้สอน
 ปรัชญาของหลักสูตรพัฒนานิสิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชิงวิขาการในระดับสูงและ
เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าทางวิชาการและมีประโยชน์ต่อการ
น าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีภาวะผู้น า 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตรบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะดังนี้มีความรู้ความสามารถและทักษะเชิงวิชาการในระดับสูง
และเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา รวมทั้งสามารถน าผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานมีความรู้ความสามารถ
ในการศึกษาค้นคว้าด้วยกระบวนการวิจัยและประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาเพื่อการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
ประเทศชาติติดต่อสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน ด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพสามารถ
สร้างสรรค์ผลงานที่ดีมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลมีความรู้ความสามารถและทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่องคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสามารถแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และเป็นอิสระ
ในการจัดการและแก้ไขปัญหาทั้งที่คาดการณ์ได้และคาดการณ์ไม่ได้ด้วยดุลยพินิจที่เหมาะสมมีความสนใจใฝ่เรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง ด้วยการศึกษาค้นคว้า วิจัย และน าผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาตนเอง 
พัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตและการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้อื่นรู้จักประยุกต์ใช้ดุลยพินิจเพื่อการจัดการปัญหาได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
ที่เหมาะสมส่งเสริมและด ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม และสนับสนุนการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนเคารพในกติกาและรับผิดชอบต่อหน้าที่ในสังคมอาชีพที่สามารถประกอบได้หลัง
ส าเร็จการศึกษาเมื่อส าเร็จการศึกษาบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพเป็นผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้บริหารหน่วยงาน
การศึกษา อาจารย์ประจ าสถาบันอุดมศึกษา นักวิชาการ ศึกษานิเทศก์ และนักวิจัยด้านการศึกษา 

การศึกษาความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา (M.ED) 
จ านวน 50 คน คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (WESTERN UNIVERSITY) ต้องการทราบความคิดเห็น
ของนิสิตหลักสูตรศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษาในระหว่างศึกษาคอร์สเวิร์ค (Couresework) 
สาขาวิชาที่อาจารย์สอน  ในเรื่อง แบบสอบถาม 12 ด้าน คือ เค้าโครงการสอน การปฏิบัติตามเค้าโครงการสอน 
การตรงต่อเวเลา การแต่งกายเหมาะสม ความสามารถในการโน้มน้าวใจความชัดเจนของการอธิบาย กา รใช้สื่อ
ประกอบการสอน ความตั้งใจในการสอน การเตรียมการสอน การให้นิสิตมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การสรุป
ประเด็นเนื้อหาที่สอน และการบรรลุประสงค์การเรียน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้มอบให้อาจารย์ 
ดร. สันต์ชัย พูลสวัสดิ์ อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย รับผิดชอบในการท าวิจัยคร้ังนี้ เพื่อจะได้น าผลการวิจัยเป็นแนวทาง
ปรับปรุงอาจารย์ผู้สอนรายวิชา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 ส าหรับอาจารย์ที่สอนรายวิชา
ตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2560 ได้แก่ 
วิชาระเบียบวิธิวิจัย พื้นฐานการศึกษากลยุทธ์การตัดสินใจส าหรับนักบริหาร การบริหารการเงินและงบประมาณ 
ทฤษฎีองค์การและการจัดการจรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับผู้บริหารการศึกษา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ กฎหมาย
การศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา และองค์ความรู้ใหม่ทางการศึกษา ดังนั้น
จึงมีความน่าสนใจที่จะศึกษาเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง เพราะจะได้น าไปใช้ปรับปรุงหลักสูตรปละการสอนของอาจารย์ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อต้องการทราบความคิดเห็นของนิสิต หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ต่อการ
สอนของอาจารย์ประจ าวิชา 11 รายวิชา คือ ระเบียบวิธีวิจัย วิชาพื้นฐานการศึกษา กลยุทธ์การตัดสินใจส าหรับนัก
บริหาร, การบริหารการเงินและงบประมาณ ทฤษฎีองค์การ และการจัดการ จรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับผู้บริหาร, 
การบริหารทรัพยากรมนุษ์ กฎหมายการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา องค์
ความรู้ใหม่ทางการศึกษา  
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 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตต่อรายวิชา โดยจ าแนกตามเค้าโครงการสอน การปฏิบัติตามเค้า
โครงการสอน การตรงต่อเวลา การแต่งการเหมาะสม ความสามารถในการโน้มน้าวใจ ความชัดเจนในการอธิบาย 
การใช้สื่อประกอบการสอน ความตั้งใจในการสอน การเตรียมการการให้นิสิตมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การ
สรุปประเด็นเนื้อหาที่สอน และการบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียน  
 
กรอบแนวคิดในการท าการวิจัย 

จากการรวบรวมเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาบริหารการศึกษามีต่ออาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ผู้วิจัยสามารถจัดกรอบแนวคิดดังภาพด้านล่างนี้ 

 
   ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 
วิธีการวิจัย 

ประชากรที่ใช้การศึกษาในงานวิจัยนี้เป็นนิสิตหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 สาขา
บริหารการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จ านวน 50 คน  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เป็นแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นของนิสิตต่ออาจารย์ผู้สอน 12 ด้าน คือ เค้าโครงการสอน การปฏิบัติ
ตามเค้าโครงการสอน การตรงต่อเวลา การแต่งการเหมาะสม  ความสามารถในการโน้มน้าวใจ ความชัดเจนในการ
อธิบาย การใช้สื่อประกอบการสอน, ความตั้งใจในการสอน การเตรียมการการให้นิสิตมีส่วนร่วมในการเรี ยนการ
สอน การสรุปประเด็นเนื้อหาที่สอน และการบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียน ใช้เป็นแบบประมาณค่า (Rating 
Scale) 4 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง และควรปรับปรุง 

อาจารย์ผู้สอนหลักสูตร หลักสตูรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
สาขาการบริหารการศึกษา 11 รายวิชา 

1. ระเบียบวิธีวิจัย 
2. พื้นฐานการศึกษา 
3. กลยุทธ์การตัดสินใจส าหรับนกับริหาร 
4. การบริหารการเงินและงบประมาณ 
5. ทฤษฎีองค์การและการจัดการ 
6. จรรยาบรรณวิชาชพีส าหรับผูบ้ริหาร

การศึกษา 
7. การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
8. กฎหมายการศึกษา 
9. การประกันคุณภาพการศึกษา 
10. ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
11. องค์ความรู้ใหม่ทางการศึกษา 

ความคิดเห็นของนิสิตต่ออาจารย์ผู้สอน 12 ด้าน 
1. เค้าโครงการสอน 
2. การปฏิบัตติามเค้าโครงการสอน 
3. การตรงต่อเวลา 
4. การแต่งกายเหมาะสม  
5. ความสามารถในการโน้มนา้วใจ 
6. ความชดัเจนของการอธิบาย 
7. การใช้สื่อประกอบการสอน 
8. ความตั้งใจในการสอน 
9. การเตรียมการสอน 
10. การให้นิสิตมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
11. การสรุปประเดน็เนื้อหาที่สอน  
12. การบรรลุวัตถุประสงค์การเรียน 
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วิชาที่อาจารย์ผู้สอนนิสิต 11 วิชา ได้แก่ วิชาระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานการศึกษา กลยุทธ์การตัดสินใจส าหรับ
นักบริหารนักบริหาร การศึกษาการเงินและงบประมาณ ทฤษฎีองค์การ และการจัดการ จรรยาบรรณวิชาชีพ
ส าหรับผู้บริหารการศึกษา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ กฎหมายการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา และองค์ความรู้ในใหม่ทางการศึกษา  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ขอความอนุเคราะห์นิสิต 50 คน ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น คณะศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต            ปี
การศึกษา 2561 สาขาบริหารการศึกษา ตอบแบบสอบถาม 
 2. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่นิสิตตอบแล้ว 50 คน ไปตรวจความถูกต้อง และน าไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบส าเร็จรูป 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 1. หาข้อมูลเป็นร้อยละ (Percentage) ของค่าน้ าหนักที่นิสิตให้ความคิดเห็นต่ออาจารย์ที่สอนรายวิชา 11 
วิชา ตามตัวแปรต้น 
 2. หาค่าน้ าหนักของอาจารย์ที่สอนรายวิชา 11 วิชา ตามที่นิสิตให้ความคิดเห็นต่ออาจารย์ที่สอน 12 ด้าน 
ตามตัวแปรตาม โดยรวมอยู่ในระดับใด  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 1. ค่าความถี่ (Frequency)  
 2. ค่าร้อยละ (Percentage) 
 3. ค่าเฉลี่ย (Mean)  
 4. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่อง ความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา ปีการศึกษา 2561 มีต่ออาจารย์ผู้สอน 11 รายวิชา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีดังนี้ 
 1. ความคิดเห็นของนิสิตต่ออาจารย์ผู้สอน 11 รายวิชา โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก 2 วิชา คือ วิชากล
ยุทธ์การตัดสินใจส าหรับนักบริหาร และวิชาทฤษฎีองค์การและการจัดการ ส าหรับวิชาอื่นๆ ได้แก่ วิชาระเบียบวิธี
วิจัยพื้นฐานการศึกษา การบริหารการเงินและงบประมาณ จรรยาบรรณวิชาชีพ ส าหรับผู้บริหารการศึกษา การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ กฎหมายการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร และ
องค์ความรู้ใหม่ทางการศึกษาอยู่ในระดับดีโดยรวมอยู่ในระดับดีทุกวิชา  
 2.ความคิดเห็นของนิสิตต่ออาจารย์ผู้สอน 11 รายวิชา มี 2 วิชาที่สูงสุด คือ วิชากลยุทธ์การตัดสินใจ         
คิดเป็นร้อยละ 67.50 และวิชาทฤษฎองค์การและการจัดการ คิดเป็นร้อยละ 64.00 และวิชาระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการต่ าสุด คิดเป็นร้อยละ 22.33 วิชาที่อาจารย์สอนการปรับปรุง 2 วิชา คือ (2.1) จรรยาบรรณวิชาชีพ 
ส าหรับผู้บริหารการศึกษา ควรปรับปรุงรวม 6 ด้าน สื่อการปฏิบัติตามเค้าโครงการสอน การตรงต่อเวลา การแต่ง
กายเหมาะสม ความสามารถในการโน้มน้าวใจ ความชัดเจนของการอธิบาย และการช้สื่อประกอบการสอน คิดเป็น
ร้อยละ 1.83 และ (2.2) วิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการควรปรับปรุง รวม 4 ด้าน คือ ความชัดเจนของการ
อธิบาย การใช้สื่อประกอบการสอน การให้นิสิตมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน และการปสรุปประเด็นเนื้อหาที่สอน 
รวมคิดเป็นร้อยละ 0.67 ส าหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาอื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ดี  
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อภิปรายผลการวิจัย 
1. ความคิดเห็นของนิสิตต่ออาจารย์ผู้สอน 11 รายวิชา มี 2 วิชาที่นิสิตมีความคว่าควรปรับปรุงบางด้าน 

คือ วิชา จรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับผู้บริหารการศึกษา และวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ผู้สอนควรสอน
ตามหลักสูตรที่ สกอ. กระทรวงศึกษาธิการ อนุญาตและปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ก าหนดตามแปรตาม 
12 ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับ (Best, 1977 : 171) เร่ือง การวัดความคิดเห็น  

2. ความคิดเห็นของนิสิตต่ออาจารย์ผู้สอน 11 รายวิชา โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีทุกวิชา และอยู่ในระดับมาก 
2 วิชา คือ วิชากลยุทธ์การตัดสินใจส าหรับนักบริหาร และวิชาทฤษฎีองค์การและการจัดการศึกษา วิชาที่อยู่ใน
เกณฑ์ดี 7 วิชา คือ วิชาระเบยบวิธีวิจัย วิชาการประกันคุณภาพ วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิธีการบริหาร
การเงินและงบประมาณ วิชาพื้นฐานการศึกษา วิชาองค์ความรู้ใหม่ทางการศึกษาและวิชากฎหมายการศึกษา            
ซึ่งสอดคล้องกับ พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง (2546) ได้ท าการวิจัย เร่ือง การศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการครูผู้สอน
ต่อการบริหารการวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดระยอง 7 ด้าน รวมงานด้านวัดผลและประเมินผล โดยรวม
แล้วรายด้านอยู่ในระดับมากหรือระดับดี 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. อาจารย์ผู้สอนประจ า 11 รายวิชา วิชาที่ควรพัฒนามากที่สุด คือ วิชากฎหมายการศึกษามีค่าเฉลี่ย = 3.20 
 2. อาจารย์สอนวิชาท่นิสิตให้คะแนนสอง และดีอยู่ในเกณฑ์ ควรปรับปรุงแนวการสอนให้ตรงกับความ
คิดเห็นของนิสิตเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีก เพื่อเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เพราะเป็น
มหาวิทยาลัยเอกชน 
 3. อาจารย์ที่นิสิตให้ความคิดเห็นว่าควรปรับปรุง 2 วิชา คือ วิชาจรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับผู้บริหาร
การศึกษา และวิชาระเบียบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ควรปรับปรุงในด้านที่นิสิตแสดงความคิดเห็นและด้านต่างๆ 
ที่นิสิตมีความต้องการให้เปลี่ยนแปลง ส าหรับด้านอื่นๆ ที่ดีแล้วก็ท าให้ดียิ่งขึ้นต่อไป เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ที่เป็นมหาวิทาลัยเอกชน 
 4. การวิจัยคร้ังนี้เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการปรับปรุงแนวปฏิบัติของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่อไป
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป  
 1. ควรมีหัวข้อด้านต่างๆ เพิ่มข้ึนเพื่อให้นิสิตได้แสดงความคิดเห็นที่เป็นจริงต่อมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต 
 2. ควรมีการท าวิจัยร่วมกัน ระดับวิชาที่เปิดสอนมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เพื่อจะได้ทราบความคิดเห็นของ
นิสิตและเป็นแนวทางเดียวกันในอนาคต 
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การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง เมืองโบราณ 
บ้านระโยง จังหวัดสุรินทร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 
 
THE DEVELOPMENT OF LOCAL CURRICULUM IN LEARNING AREA OF 

SOCIAL STUDIES RELIGION AND CULTURE ON TOPIC OF BAN RAYONG : 

THE ANCIENT CITY FOR MATAYOMSUKSA 1 STUDENTS UNDER SURIN 

PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1 

  
ผู้วิจัย    นภาภรณ์  ธัญญา  
     เดชกุล  มัทวานุกูล 
 

Abstract 

The purposes of this research were (1) to develop local curriculum on topic of The 

Ban Rayong : The Ancient city for Matayomsuksa 1 students under Surin Primary 

Educational service Area Office 1 (2) to study the quality of the local curriculum in these 

aspects( 2.1) the effectively according to the criteria 80/80 (2.2) the learning achievement 

of students before and after learning. (2.3) the students satisfaction of students. (2.4) the 

satisfaction of stakeholders’  to develop a local curriculum .The results of this research were 

as follows (1)The Local Curriculum consisted of a local curriculum a handbook for learning 

management of local curriculum, lesson plans and learning achievement test (2)The quality 

of local curriculum were (2.1)The efficiency of the local curriculum was at 83.02/83.64. 

(2.2) After using a local curriculum the post-test achievement scores of the experimental 

group were significantly higher than the pre-test scores at .05 (2.3)The satisfaction of 

students were at high level and (2.4)The satisfaction of stakeholder’s were at high level. 

 
บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ (1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เร่ืองเมืองโบราณบ้านระโยง จังหวัดสุรินทร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (2) เพื่อศึกษาคุณภาพ
ของหลักสูตรท้องถิ่น เร่ืองเมืองโบราณบ้านระโยง จังหวัดสุรินทร์ ด้าน (2.1) ประสิทธิภาพของหลักสูตรท้องถิ่นตาม
เกณฑ์ 80    / 80 (2.2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนภายหลังการจัดการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง 
เมืองโบราณบ้านระโยง สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2.3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่นเร่ือง เมืองโบราณบ้านระโยง อยู่ระดับมาก (2.4) ความพึงพอใจของบุคลากรผู้มีส่วน
เก่ียวข้องอยู่ในระดับมาก  
 
ค าส าคัญ : การวิจัยและพัฒนา หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง เมืองโบราณบ้านระโยง 
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บทน า 
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 

พุทธศักราช 2553 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เปิดโอกาสให้สถานศึกษาในแต่
ละท้องถิ่นสามารถจัดท าสาระในสว่นทีเ่ก่ียวข้องกับท้องถ่ินได้นัน้ หลักสูตรท้องถิ่นจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะสง่ผลให้การ
จัดการศึกษา มีคุณภาพ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น สอดคล้องกับ
บริบทของสังคม สภาพแวดล้อมนั้นๆ ท าให้ผู้เรียนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนและนอกจากนี้ยัง
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี การประกอบอาชีพ การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบต่อไป (คันธรส เฟื่องจรัส. 
2549 : 3) ด้วยเหตุนี้ การจัดการศึกษาซึ่งต้องค านึงถึงความสอดคล้องและให้สนองความต้องการตามนโยบาย
การศึกษาที่จ าเป็น จึงเปิดโอกาสให้แต่ละท้องถิ่น จัดท ารายละเอียดในส่วนที่เป็นความรู้ของท้องถิ่นความเป็น
เอกลักษณ์ และน าความรู้ความสามารถของภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นพื้นฐานความรู้ของชุมชน ซึ่งมีมาเป็นเวลานาน แม้เวลาผ่านล่วงเลย
มานานแล้วก็ตาม แต่ก็สามารถน าองค์ความรู้อันเป็นรากเหง้าแห่งวิถีบรรพบุรุษ น ามาเป็นรากฐานของการด าเนิน
ชีวิตในสังคมยุคปัจจุบันโดยไม่จ าเป็น ต้องปฏิเสธวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หากแต่จะใช้สิ่งเหล่านี้ด้วยสติปัญญา
อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน (เสรี พงศ์พิศ.2533:15) ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถ
จ าแนกได้ 4 ประเภท คือ ภูมิปัญญาด้านคติความเชื่อ ซึ่งมีพื้นฐานขององค์ความรู้ที่เกิดจากการสั่งสมถ่ายทอดผ่าน
มาเป็นเวลานาน ภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นแบบแผนของการด าเนินชีวิต       
ที่สอดคล้องกับกาลสมัย ภูมิปัญญา ด้านการประกอบอาชีพในท้องถิ่นที่ให้แนวทางของการพึ่งพาตนเอง และได้รับ
การพัฒนาให้เหมาะสมกับปัจจุบัน และภูมิปัญญาด้านแนวคิดหลักปฏิบัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ชาวบ้านสามารถ
น ามาดัดแปลงใช้ในชุมชนได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นมีความจ าเป็นอย่างมาก
เพราะนอกจากภาระที่สถานศึกษา จะต้องจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นก็ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของหลักสูตรที่สถานศึกษาจะต้องจัดท าเพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงในชุมชน
ท้องถิ่นของตน 

จังหวัดสุรินทร์อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา         
ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมหลายอย่างของชาวกัมพูชามีความคล้ายคลึงกันกับประเพณี และวัฒนธรรมของชาว
สุรินทร์ เช่น ภาษาพื้นบ้านของชาวสรุินทร์ ลักษณะความเป็นอยู่ ผิวพรรณและนิสัยใจคอ รวมถึงศิลปะโบราณสถาน 
โบราณวัตถุหลายแห่งในจังหวัดสุรินทร์ มีลักษณะคล้ายคลึงกับศิลปะของประเทศราชอาณาจักรกัมพูชามาก มีอารย
ธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่เก่าแก่ มีความเจริญรุ่งเรืองมานับตั้งแต่สมัยโบราณเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีชน
พื้นเมืองหลากหลาย ทั้ง ชนพื้นเมืองกลุ่ม “ชาวขะแมร์” “ชาวลาว “ และอีกกลุ่มหนึ่งนั่นคือ “ชาวกวย” หรือ 
“ชาวกูย” หรือ “ชาวส่วย” นอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นแหล่งชุมชนโบราณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บ้าน
ระโยง ตั้งอยู่ใน หมู่ที่ 10 ต าบลท่าสว่าง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์.ซึ่งที่มาของชื่อบ้านระโยงมาจากชื่อของ
ต้นไทรขนาดใหญ่ ที่อยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน ซึ่งมีกิ่งก้านสาขาแผ่ขยายเป็นบริเวณกว้าง มีรากงอกออกมา
ตามกิง่ก้านย้อยลงมาสู่พื้นดินและมีลักษณะยาวระโยงรยางค์ ชาวบ้านที่ไปเลี้ยงวัว ควายหรือผู้ที่เดินทางผ่านไปมา
ได้อาศัยร่มเงาเป็นที่พักผ่อนและมีการละเล่นต่างๆตามประเพณีของชาวบ้าน มีการน าเอารากของต้นไทรมาผูกมัด
ติดกันเป็นชิงช้าเล่นกันอย่างสนุกสนาน คนในสมัยก่อนที่ย้ายมาจากถิ่นฐานอื่นซึ่งมาจับจองพื้นที่ในยุคหลัง         
จึงก าหนดต้นไทรเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านและเรียกหมู่บ้านนี้ว่า จรึยรึโยง ซึ่งเป็นภาษาของท้องถิ่น หรือเรียกเป็น
ภาษาไทยว่า บ้านไทรรากโยง ต่อมามีการตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านระโยง จนถึงปัจจุบัน  
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ลักษณะส าคัญของทางภูมิศาสตร์ของหมู่บ้านระโยงตั้งอยู่บนที่เนินสูง มีก าแพงคูเมืองและคูน้ าล้อมรอบ
สองชั้น พื้นที่มีลักษณะเป็นที่ตั้งของเมืองเก่าหรือเมืองโบราณในอดีต เห็นได้จากการขุดค้นพบโครงกระดูกของ
มนุษย์โบราณอยู่ในเครื่องปั้นดินเผา รวมทั้งมีเศษภาชนะเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ของคนใน
สมัยก่อนปรากฏอยู่มากมายทั่วบริเวณหมู่บ้าน และตรงพื้นที่ใจกลางของหมู่บ้านเป็นที่ตั้งของปราสาทเนียงอุมา         
ซึ่งมีลักษณะเป็นพนมดินสูง เป็นสถานที่ส าคัญที่ชาวบ้านให้ความเคารพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งปรากฏเป็น
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ของหมู่บ้าน  

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง เมืองโบราณบ้านระโยง             
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยมุ่งหวังว่า นักเรียนจะมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องราว วัฒนธรรม ความ
เชื่อ ประวัติความเป็นมาของชุมชนโบราณในท้องถ่ินของตนเองโดยมองเห็นคุณค่าและร่วมกันสืบทอด อนุรักษ์ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องเมืองโบราณ
บ้านระโยง จังหวัดสุรินทร ์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 

2. เพื่อศึกษาคุณภาพของหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง เมืองโบราณบ้านระโยง จังหวัดสุรินทร์ โดยพิจารณาจาก
ลักษณะดังนี้ 

2.1  ประสิทธิภาพของหลักสูตรท้องถิ่นตามเกณฑ์ 80 /80 
2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง เมืองโบราณบ้าน

ระโยง จังหวัดสุรินทร์ 
2.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง เมืองโบราณบ้านระโยง 

จังหวัดสุรินทร์ 
2.4 ความพึงพอใจของบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องเมือง

โบราณบ้านระโยง จังหวัดสุรินทร์ 
 
สมมุติฐานของการวิจัย  

1. หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง เมืองโบราณบ้านระโยง จังหวัดสุรินทร์ มีองค์ประกอบที่เหมาะสมสามารถ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 

2. คุณภาพของหลักสูตรท้องถิ่น เร่ือง เมืองโบราณบ้านระโยง จังหวัดสุรินทร์ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย
บริหารสถานศึกษาเมืองสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 17 โรง จ านวน 205 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1 จ านวน 20 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) 

 
 

155



 
  

 

 
 

2. ตัวแปรที่ศึกษา มีดังนี้คือ 
2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง เมืองโบราณบ้านระโยง จังหวัดสุรินทร์ ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่  

  2.2.1 ประสิทธิภาพของหลักสูตรท้องถิ่น 
  2.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
  2.2.3 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
  2.2.4 ความพึงพอใจของบุคลากรผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2560จ านวน 6 
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง 
4. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย คือหลักสูตรท้องถิ่น เร่ือง เมืองโบราณบ้านระโยง จังหวัดสุรินทร์  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการในรูปแบบของการวิจัยและพัฒนา Research and Development ตามขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เรื่อง เมืองโบราณบ้านระโยง 

ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและประเมินโครงร่างหลักสูตรท้องถิ่น 
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น 
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินคุณภาพและปรับปรุงหลักสูตรท้องถิ่น 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
1. เอกสารหลักสูตรท้องถิ่นและเอกสารประกอบการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่น 
2. แผนการจัดการเรียนรู้ 
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
4. แบบสอบถามความพึงพอใจ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการด าเนินการทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน บ้านกาเกาะระโยง 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1 ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นระยะเวลา 
6 สัปดาห์ โดยไม่รวมเวลาทดสอบก่อนเรียน การทดสอบหลังเรียน และการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน โดย
ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. ด าเนินการขอหนังสือราชการเพื่อขออนุญาตด าเนินการทดลองให้หลักสูตรท้องถิ่น กับผู้อ านวยการ
โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง ในการด าเนินการทดลองใช้หลักสูตรกับโรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1 
 2. ด าเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เร่ือง เมืองโบราณบ้านกาเกาะระโยง ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและบันทึกผลการทดสอบไว้เป็นคะแนนสอบก่อนเรียน  
 3. การด าเนินจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง เมืองโบราณบ้านระโยง ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นด้วยตนเอง 
กับกลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง จ านวน 20 คน โดยด าเนินการสังเกต
พฤติกรรม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ท าการจดบันทึก และบันทึกภาพบรรยากาศระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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 4 เมื่อสิ้นสุดการทดลองตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ ด าเนินการทดสอบหลังเรียน Post-test กับ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบทดสอบฉบับเดี่ยวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  
 5. สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนและบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรท้องถิ่น 
เร่ือง เมืองโบราณบ้านระโยง เพื่อน าไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยพบว่า 

1. การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง เมืองโบราณบ้านระโยง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสมมาก สอดคล้องกับสภาพของท้องถ่ิน สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 

2. หลักสูตรท้องถิ่น เร่ือง เมืองโบราณบ้านระโยง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีคุณภาพ ดังนี้ 
2.1 หลักสูตรท้องถิ่นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 84.24/83.75   
2.2 หลังการทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง เมืองโบราณบ้านระโยง ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
2.3 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง เมืองโบราณบ้านระโยง 

อยู่ในระดับมาก 
2.4 บุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง เรื่อง 

เมืองโบราณบ้านระโยง อยู่ในระดับมาก 
 
อภิปรายผล 

หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง เมืองโบราณบ้านระโยง ทีผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา Research and 
Development อภิปรายสรุปผล ได้ดังนี้ 

1. หลักสูตรท้องถิ่นท้องถิ่น เรื่อง เมืองโบราณบ้านระโยง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากหลักสูตรท้องถิ่นที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นสอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3)พ.ศ.2553 มาตรฐานตัวชี้วัด
และสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตลอดจนกรอบหลักสูตรท้องถิ่นส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 1 ได้ก าหนดสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นโดยวิเคราะห์สาระการเรียนรู้แกนกลางที่มีความสอดคล้องสัมพันธ์
เชื่อมโยงกับท้องถิ่นเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวของท้องถิ่นก่อให้เกิดความรักความผูกพัน ความศรัทธา ความ
ภาคภูมิใจ ความรู้สึกหวงแหนและเกิดจิตใจอนุรักษ์ท้องถิ่นซึ่งเรื่องที่ผู้วิจัยได้พัฒนาเป็นหลั กสูตรท้องถิ่นที่อยู่ใน 
สภาพแวดล้อม ชุมชน สังคม ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเชื่อมโยงตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และกรอบของสาระหลักสูตรท้องถิ่นระดับเขตพื้นที่การศึกษาแล้วน ามาพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดความรักความศรัทธาในท้องถ่ินที่ได้จากการเรียนรู้และประสบการณ์เพื่อน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีขั้นตอนการด าเนินการที่เป็นระบบ ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ศึกษานิเทศก์ด้านการวัดและประเมินผล ผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านหลักสูตรท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จึงท าให้หลักสูตรท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเรื่อง เมืองโบราณ บ้าน
ระโยง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 มีความ
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เหมาะสมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เนตรชนก ฤกษ์หร่าย 2551: ด าเนินการวิจัยและพัฒนา
หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  2 พบว่า หลักสูตรวิชา
ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีองค์ประกอบที่ส าคัญคือ หลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง 
สาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ แนวการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ แนวการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หลักสูตร
วิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคุณภาพโดยรวมในระดับดี 

เอกสารประกอบการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่น เร่ือง เมืองโบราณบ้านระโยง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ 1. ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านระโยง 2. ลักษณะทางกายภาพของเมืองโบราณ 
3 .โบราณวัตถุ 4. วัฒนธรรมทวารวดี 5. ข้อมูลแหล่งโบราณคดี คูน้ า คันดิน มีความเหมาะสมในระดับมาก ทั้งนี้
เนื่องจากเอกสารประกอบการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่นที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีเนื้อหาเหมาะสมมาก มีความสอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น การก าหนดเนื้อหาในเอกสารประกอบการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่นผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์
เอกสารเกี่ยวกับบริบทท้องถิ่น ความเป็นมา ความเชื่อ วัฒนธรรมความเชื่อ ความเป็นอยู่ และประเพณี วิเคราะห์
ความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ภูมิปัญญา และผู้ทรงคุณวุฒิ มีทั้ง ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  
นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กลั่นกรองเนื้อหาออกมาจนได้เอกสารประกอบการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง 
เมืองโบราณบ้านระโยง ที่มีความเหมาะสมมาก 

2. คุณภาพของหลักสูตรท้องถิ่น เร่ือง เมืองโบราณบ้านระโยง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 มีดังนี้ 
2.1. หลักสูตรท้องถิ่นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 84.24 /83.75 สูงกว่าที่ก าหนด 

และเป็นไปตามสมมุติฐานที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้เป็นผลมาจากข้ันตอนการจัดท าเอกสารหลักสูตรท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ 
ผู้วิจัยได้จัดท ากระบวนการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากวิทยากรที่เป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมีความช านาญเฉพาะด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ท าให้เกิดทักษะในการปฏิบัติอย่างแท้จริง ผู้วิจัยและภูมิ
ปัญญาในท้องถ่ินร่วมกันเป็นครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะรูปแบบบูรณาการ ส่วนภูมิปัญญาในท้องถิ่น
เป็นครูใช้หลักการสอนมืออาชีพ มีกระบวนการเรียนรู้โดยการปฏิบัติตามขั้นตอน ศึกษา ค้นคว้า ท าการสังเกตขณะ
ทดลองใช้หลักสูตร ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามกระบวนการของการพัฒนา ผู้วิจัยได้ด าเนินการอย่างมีระบบมีขั้นตอน 
โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆตรวจสอบทุกข้ันตอนและได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะเป็นการพัฒนาหลักสูตรโดย
ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา การวิจัยเชิงทดลองในขั้นตอนการทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับ
บริบทสอดคล้องกับแนวคิดของวิดเทอร์ (Wither 2000 : 2176 - A) และ ผลการวิจัยของอิทธิเดช น้อยไม้.(2554 : 
88 - 90) พบว่าการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง นครปฐมบ้านเราเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้อย่างเต็มที่ผู้เรียนมีทักษะในการปฏิบัติจริงและมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 78.55 / 78.64 สูงกว่าเกณฑ์
ประสิทธิภาพ 75/75 ที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของประภาพรรณ โซ่มาลา (2554 : บทคัดย่อ) พบว่าผลการ
ประเมินหลังการใช้หลักสูตรนักเรียนจ านวนร้อยละ 85.00 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากกว่าร้อยละ 70 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ผลการวิจัยของ สุภาวดี สมัครสมาน(2556:บทคัดย่อ) ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การฟอกเส้นไหมด้วยสมุนไพรธรรมชาติ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต1 พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.24 /83.75 สูง
กว่าที่ก าหนด ผลการวิจัยของ จักรพันธ์ แต้มทอง(2559:บทคัดย่อ)ด าเนินการวิจัย ท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ความเชื่อของชาวกูย จังหวัดสุรินทร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต1 พบว่ามีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.24/83.75 สูงกว่าที่ก าหนด  

 

158



 
  

 

 
 

2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนภายหลังการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่น สูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เป็นผลมาจากผู้วิจัยจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มีสื่อและแหล่งเรียนรู้
ในท้องถ่ินที่เอ้ือต่อกระบวนการเรียนรู้ มีองค์ความรู้และใบกิจกรรมให้ปฏิบัติท าให้เกิดทักษะและประสบการณ์การ
เรียนรู้จริง สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง นักเรียนมีความสุขสนุกกับการเรียนรู้โดยไม่เครียด เกิดการจดจ าทฤษฎี
จากการปฏิบัติจริง หลักสูตรท้องถิ่นและเอกสารประกอบการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่นใช้รูปแบบการประเมินที่
เหมาะสมในแต่ละขั้นตอน สอดคล้องกับงานวิจัยของ นุพิศ อัคพิน ( 2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่นเรื่องผ้าฝ้ายย้อมสีเปลือกไม้ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วย
หลักสูตรท้องถิ่นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรวรรณ มิถุนดี (2554 : บทคัดย่อ)พบว่าการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง เมืองขุขันธ์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ เยาวรัตน์ เชี่ยวชาญ (2552 : บทคัดย่อ) พบว่าหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องข้าวไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนตามหลักสูตรท้องถิ่นที่พัฒนาขึ้นหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการวิจัยของ สุภาวดี สมัครสมาน(2556:บทคัดย่อ) ด าเนินการพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การฟอกเส้นไหมด้วยสมุนไพรธรรมชาติ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่1 พบว่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จักร
พันธ์ แต้มทอง (2559:บทคัดย่อ) พบว่า หลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
เรื่อง ความเชื่อของชาวกูย จังหวัดสุรินทร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์เขต1 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

2.3 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง เมืองโบราณบ้านระโยง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน  บ้านกา
เกาะระโยง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1 อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรท้องถิ่นเป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบตัิจริง เป็นการเรียนรู้ที่สร้างและพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
คนโดยสมบูรณ์และมีความสมดุลทั้งด้านจิตใจ ร่างกาย ปัญญา และสังคม ดังนั้นการเรียนรู้เรียนรู้โดยใช้หลักสูตร
ท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง เมืองโบราณบ้านระโยง จึงเป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่ฝึกกระบวนการคิด การท างานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ แต่ละเรื่องมีความยากง่ายเหมาะกับผู้เรียนและ
ประสบการณ์ วุฒิภาวะ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เองจากประสบการณ์จริง จากการลงมือปฏิบัติ ได้ออก
ศึกษานอกสถานที่ กิจกรรมสามารถยืดหยุ่นได้ อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาในบทเรียน ท าให้ได้เรียนรู้ในเรื่องที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น สัมพันธ์กับชีวิตจริง และน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุนิสสัย มาต้น (2552 : บทคัดย่อ) ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในระดับช่วงชั้นที่ 3 เรื่อง การท าปลาส้ม
สมุนไพร ของโรงเรียนด่านแม่ค ามันพิทยาคม อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจเป็นอย่าง
ยิ่งต่อหลักสูตรท้องถิ่นสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ มะลิวรรณ ศรีพันธ์ (2553 : 
บทคัดย่อ) การศึกษาการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องการทอผ้าฝ้ายย้อมโคลน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ ต่อการเรียน การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่องการทอผ้าย้อมโคลนอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ บรรจบ       
ศิริวัฒน์ (2553: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ประเพณีท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่
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มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม           
เรื่อง ประเพณีท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์ อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยของ สุภาวดี สมัครสมาน(2556:บทคัดย่อ) 
ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การฟอกเส้นไหมด้วยสมุนไพรธรรมชาติ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 พบว่าอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จักรพันธ์ แต้มทอง
(2559:บทคัดย่อ) พบว่า หลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ความเชื่อ
ของชาวกูย จังหวัดสุรินทร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์
เขต 1 ที่นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

2.4 บุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่องเมือง
โบราณบ้านระโยง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1 อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากหลักสูตรท้องถิ่นที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมาจากความต้องการ
ของผู้เรียน ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ภูมิปัญญา และผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
โดยทุกฝ่ายร่วมกันสนับสนุนในการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้  ขอบข่ายเนื้อหาให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น 
แผนการจัดการเรียนรู้มีความสอดคล้อง ล าดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ชัดเจนในทุกๆกระบวนการ เวลา
เรียนมีความเหมาะสมกับเนื้อหาของหลักสูตร ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในความเป็นมา ความเชื่อ 
ประเพณี และวัฒนธรรมของท้องถิ่นมากขึ้น ท าให้มีจิตส านึกรัก ผูกพันท้องถิ่นของตน  สามารถใช้การแนะน า
เรื่องราวเกี่ยวกับท้องถิ่นของตนได้อย่างภาคภูมิใจ นอกจากนี้รูปแบบของหลักสูตรยังส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้เองจากประสบการณ์จริง จากการลงมือปฏิบัติ ได้ออกนอกสถานที่ กิจกรรมสามารถยืดหยุ่นได้ อีกทั้งยัง
เป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาในบทเรียน ท าให้ได้เรียนรู้ในเร่ืองที่เหมาะสมกับสภาพ
ท้องถิ่น สัมพันธ์กับชีวิตจริง และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ พอลลอซซี
(Pallozzi.1981:1418-A อ้างถึงใน จรัส ศรีประพันธ์ 2540:73)ได้ศึกษารูปแบบของชุมชนต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมของโรงเรียนท้องถิ่น ในรัฐนิวเจอร์ซี่  ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่ารูปแบบที่ใช้ในการศึกษาควรจะขยาย
ออกไปเป็นรูปแบบของชุมชนเมือง การจัดการศึกษาในท้องถิ่นควรร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายและโรงเรียนไม่ควรติดอยู่
กับนโยบายมากนัก ส่วนฝ่ายชุมชนควรเสนอนโยบายที่ตรงกับความสามารถของตนเองและสิ่งที่โรงเรียนควรค านึง
คือการรับผิดชอบต่อกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นซึ่งอยู่ในวิสัยที่เป็นไปได้การปฏิบัติจะต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง เมืองโบราณบ้านระโยง สามารถน าไปใช้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่นได้ 
ทุกระดับชั้นเรียน 

1.1 ครูผู้สอนต้องศึกษาขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้มีสอดคล้องกับเนื้อหาใน
หลักสูตรระดับชั้นเรียนที่จะน าไปจัดการเรียนการสอน ใหม้ีความเหมาะสมกับวัยและความสนใจของผู้เรียนตามยุคสมัย 

1.2 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูต้องเตรียมสื่อการเรียนรู้ ให้เหมาะสมแต่ละประเภทที่ระบุ
ไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 

1.3 ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ครูควรอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมแต่ละครั้งอย่างละเอียด 
1.4 ในขั้นการท าแบบทดสอบและใบงานท้ายแผนการเรียนรู้  ครูควรให้นักเรียนทราบผลทันที 

เพื่อที่นักเรียนจะได้เกิดก าลังใจในการท ากิจกรรมและปรับปรุงพัฒนาตนเองมากข้ึน 
2. ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป  
งานวิจัยและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนทุนการวิจัย เพื่อเป็นการส่งเสริม

งานวิจัยและพัฒนาที่มีความหลากหลายเกี่ยวกับความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นการสนับสนุนร่วม
ส่งเสริมและอนุรักษ์ให้เป็นที่รู้จักและคงอยู่สืบไป  
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การพัฒนาหนังสืออ่านเพ่ิมเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชุด
ประเพณีแซนโฎนตา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2 
 
The Development of Supplementary readers in Learning Area of Social Studies 

Religion and Culture on topic of Saen Don Ta Tradition for Prathomsoksa 6 students 

under Surin Primary Educational Service Area Office 2. 
 
ผู้วิจัย   นภาภรณ์ ธัญญา 
   เดชกุล มัทวานุกูล 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ชุด ประเพณีแซนโฎนตา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ก่อนการเรียนรู้และภายหลังการ
เรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ประเพณีแซนโฎนตา 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ประเพณีแซนโฎนตา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านบัวโคก สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2 จ านวน 23 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) หนังสืออา่นเพิ่มเติม ชุด ประเพณีแซนโฎน
ตา จ านวน 5 เรื่อง 2) แผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 5 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ประเพณีแซนโฎนตา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐานด้วย t - test (Dependent) ผลการวิจัย พบว่า (1) หนังสือ
อ่านเพิ่มเติม ชุด ประเพณีแซนโฎนตา มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.59/89.13 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด (2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ของนักเรียน ภายหลังการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ประเพณีแซนโฎนตา หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้หนังสือ
อ่านเพิม่เติม ชุด ประเพณีแซนโฎนตา อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
Abstracts 

The purposes of this research were (1) to develop the supplementary readers in 

Learning Area of Social Studies Religion and Culture on topic of Saen Don TA Tradition 

for Prathomsoksa 6 students which having efficiency criteria 80/80 (2) to compare learning 

achievement of Prathomsoksa 6 students before and after learning activities by using 

supplementary readers and (3) to study students’ satisfaction towards on learning activities 

by using supplementary readers. The samples of this research were 23 Prathomsuksa 6 

students in the second semester of academic year 2016 of Ban Bua Khok school under 

Surin primary Educational Service Area office 2 by purposive random sampling. The 

research instruments consisted of (1) supplementary readers (2) lesson plans (3) learning 

achievement test and (4) students’ satisfaction questionnaire. The statistics used for data 

analysis were percentage, mean, standard deviation and t-test. The research findings were 
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found as follow : (1) the efficiency of supplementary readers was at 85.59/89.13 which was 

higher than the criteria expected. (2) learning achievement of the students after learning 

activities by using supplementary readers was higher before learning and (3) the 

satisfaction of the students towards on learning activities by using supplementary renders 

was at highest level. 

 
บทน า  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 
ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ มุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในทุกๆ ด้านให้เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ ใฝ่รู้ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น รวมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ
กระบวนการท างานอย่างเป็นระบบและการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น และในมาตรา 23 ได้บัญญัติไว้ว่าการจัด
การศึกษาต้องให้ความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการ ตามความเหมาะสมในประเด็น
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์กับตนเอง กับสังคม ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เรื่องการจัดการ  การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญา
ไทยและการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา ความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษาเน้น การใช้ภาษาไทยอย่าง
ถูกต้อง ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและมาตรา 24 ได้บัญญัติไว้ว่าให้
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของนักเรียน โดยค านึงถึง ความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ์ และประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาจัดกิจกรรม
ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ท าได้คิดเป็นรักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมบูรณ์รวมกัน ทั้งปลูกฝังคุณธรรม 
ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกๆกลุ่มสาระการเรียนรู้  สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัด
บรรยากาศในการเรียนรู้ สื่อต่างๆเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งผู้สอนและนักเรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อการเรียนการสอน และแหล่ง
วิทยาการประเภทต่างๆ การจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา
ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : 11-12) 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการศึกษา 
จึงได้จัดท าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญา         
มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพโดยก าหนดจุดหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนา
ที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและรักการออกก าลัง
กาย มีความรักชาติ มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย          
การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์ และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคมและอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุข และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  มีคุณธรรม การพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
ความสมดุลต้องค านึงถึงหลักพัฒนาการทางสมอง และพหุปัญญา 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจการด ารงชีวิตของมนุษย์ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม 
การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด เข้าใจถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลาตามเหตุปัจจัยต่างๆ 
เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น มีความอดทน อดกลั้นยอมรับในความแตกต่างและมีคุณธรรม สามารถน าความรู้
ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก ซึ่งการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยเฉพาะในสาระ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม ผู้เรียนจะ
ได้เรียนรู้ ลักษณะและความส าคัญของการเป็นพลเมืองดี  ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ค่านิยม ความเชื่อและการด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก ดังนั้นการเรียนรู้ของนักเรียนจึงเป็น
สิ่งส าคัญ และการค้นคว้าเพิ่มเติมก็เป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างมาก ซึ่งในปัจจุบันนี้หนังสือมีหลากหลายมากมายเรา
สามารถจะแสวงหาความรู้จากการอ่านหนังสือ ซึ่งได้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินอย่างหลากหลายมาใช้ และมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน หนังสืออ่านเพิ่มเติมเป็นนวัตกรรมการศึกษาอีก
รูปแบบหนึ่งเหมาะที่จะน ามาใช้ประกอบการเรียนการสอน หนังสืออ่านเพิ่มเติมช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปตาม
จุดประสงค์ของหลักสูตร ช่วยให้ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองตามความเหมาะสมแก่วัย และ
ความสามารถในการอ่านของแต่ละบุคคล (สุวิทย์ มูลค า.2550:79) และหนังสืออ่านเพิ่มเติม เป็นสื่อการสอนที่มี
บทบาทอย่างมากในการเรียนการสอนของครูและนักเรียน  เนื่ องจากในหลักสูตรและนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการได้มีการสนับสนุนให้มีการผลิตอย่างกว้างขวางแพร่หลาย เพราะเท่าที่ผ่านมาการ
เรียนการสอนของครูและนักเรียนจะใช้เพียงหนังสือที่ก าหนดให้นักเรียนในชั้นเรียนแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งไม่
สามารถจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายได้ (อมรรัตน์ เชิงหอม . 2541:1) อีกทั้งการใช้หนังสืออ่าน
เพิ่มเติม เป็นสื่อที่มีคุณค่าและสามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างหลากหลายทักษะทั้งการอ่าน  การเขียน ความคิด 
คุณธรรม จริยธรรม สติปัญญา อารมณ์ และการอ่านเป็นทักษะที่ส าคัญที่จะส่งผลต่อการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ หากนักเรียนรักการอ่านสามารถอ่านได้อย่างแตกฉานก็เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้วิชาอื่น  สร้างนิสัยถาวรให้
เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และน าไปสู่การแสวงหาความรู้ น าชีวิตสู่ความส าเร็จ (จันทร์จิรา โกษาแสง. 2554:43) 
กรมวิชาการจึงเปิดโอกาสให้ครูทั้งหน่วยงานของรัฐ ท้องถิ่น โรงเรียน และเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดท าสื่อการเรียน
การสอนเพื่อให้โรงเรียนใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของท้องถ่ิน (กรมวิชาการ. 2545:4-22) 

จังหวดัสุรินทร์เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียวเหนือของประเทศไทยที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน
ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ซึ่งประกอบด้วยประชาชนที่มีชาติพันธ์สืบเชื้อสายมาจาก ชาวกูยหรือกวย         
ชาวเขมรและชาวลาว แต่ละชาติพันธ์มีวัฒนธรรมของตนและการก าเนิดของวัฒนธรรมของแต่ละชาติพันธ์เกิดจาก
ความเชื่อ ความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อม ตลอดจนวิถีชีวิตของบุคคลในสังคมของชาติพันธ์นั้นและสืบทอดกันมา
ยาว จนกลายเป็นธรรมเนียมประเพณี ดังเช่น ประเพณีแซนโฎนตา ส าหรับประชาชนชาวสุรินทร์เชื้อสายชาติพันธ์
เขมรที่นับถือศาสนาพุทธ มีความเชื่อเกี่ยวกับการตอบแทนดวงวิญญาณว่าเมื่อดวงวิญญาณล่วงลับไปแล้ว         
ดวงวิญญาณที่มีบุญจะไปสู่สุขคติภพ ส่วนดวงวิญญาณที่มีบุญน้อยจะเวียนว่ายอยู่ในอบายมุขภูมิ ดังนั้นในช่วงเดือนสิบ 
(ประมาณเดือนตุลาคม) ชาวสุรินทร์เชื้อสายชาติพันธ์เขมรจะพร้อมใจกันท าบุญส่งดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ กรณี
ดวงวิญญาณที่สู่สุขคติภูมิก็จะได้รับบุญมากยิ่งขึ้น ดวงวิญญาณที่อยู่ในอบายมุขภูมิจะได้หลุดพ้นจากเวรกรรมและ
สามารถไปสู่สุขคติภูมิได้ 
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จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชุด ประเพณีแซนโฎนตา ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความเชื่อและการประกอบ
พิธีกรรมการเคารพบรรพบุรุษที่ล่วงลับ โดยจัดท าเป็นเนื้อเรื่องประกอบภาพที่นักเรียนอ่านแล้วชวนติดตาม ไม่เกิด
ความเบื่อหน่าย ได้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นการเร้าความสนใจและ
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้ และเพื่อให้ผลการจัดการเรียนรู้ ด าเนินไปอย่าง มีประสิทธิภาพ 
ซึ่งจะส่งผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
การเรียนวิชาสังคมศึกษามากข้ึน  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดประเพณีแซนโฎนตา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนการเรียนและ
ภายหลังการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ประเพณีแซนโฎนตา 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม
ชุดประเพณีแซนโฎนตา 
 
สมมติฐานในการวิจัย 

1. หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด ประเพณีแซนโฎนตา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ภายหลังการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่าน
เพิ่มเติม ชุด ประเพณีแซนโฎนตา สูงกว่าก่อนการเรียน 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเครือข่ายท่าตูม 3 ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 350 คน 
 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบัวโคก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต2 จ านวน 23 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
 
รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองกับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวโดยด าเนินการทดสอบก่อนและหลังการ
ทดลอง (One Group Pretest – Posttest Design) (พิสณุ ฟองศรี. 2553:93) 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
1. หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ประเพณีแซนโฎนตา จ านวน5 เล่มคือ 
 1.1 หนังสืออ่านเพิ่มเติมเล่มที่ 1 เร่ือง แซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ 
 1.2 หนังสืออ่านเพิ่มเติมเล่มที่ 2 เร่ือง พิธีกรรมแซนโฎนตา 
 1.3 หนังสืออ่านเพิ่มเติมเล่มที่ 3 เร่ือง เครื่องเซ่นประกอบพิธีแซนโฎนตา    
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1.4 หนังสืออ่านเพิ่มเติมเล่มที่ 4 เร่ือง การเซ่นไหว้ศาลพระภูมิประจ าบ้าน    
1.5 หนังสืออ่านเพิ่มเติมเล่มที่ 5 เร่ือง ส านึกพระคุณบูชา 

2. แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด ประเพณีแซนโฎนตา 
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดปรนัย แบบเลือกตอบ 
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดประเพณีแซนโฎนตา 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการด าเนินการทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนบ้านบัวโคก ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยผู้วิจัยด าเนินการสอนโดย        
ไม่รวมเวลาท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนและการสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียน โดยด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. ด าเนินการทดสอบก่อนเรียน 
 2. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ประเพณีแซนโฎนตา 
 3. เมื่อสอนครบทุกแผนแล้ว ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากหนังสืออ่าน
เพิ่มเติม ชุด ประเพณีแซนโฎนตา โดยแบบทดสอบเป็นชุดเดียวกันกับก่อนเรียน 
 4. ด าเนินการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ประเพณี
แซนโฎนตา โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 
 1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ประเพณีแซนโฎนตา ส าหรับนักเรียน           
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการเรียนรู้และหลังการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม         
ชุดประเพณีแซนโฎนตา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการทดสอบทางสถติิ t-test (Dependent Sample)  
 3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออ่าน
เพิ่มเติม ชุด ประเพณีแซนโฎนตา 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชุด ประเพณีแซนโฎนตา 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.59/89.13 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ชุด ประเพณีแซนโฎนตา มีคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนน
สอบก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชุด ประเพณีแซนโฎนตา พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 4.53 
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อภิปรายผล 
การวิจัยเรื่องการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         

ชุด ประเพณีแซนโฎนตา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์
เขต 2 สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้  
 1. หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชุดประเพณีแซนโฎนตา 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.59/89.13 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ หมายความว่า หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ประเพณีแซนโฎนตา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6        
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความเหมาะสมกับนักเรียน ทั้งนี้เนื่องมาจากหนังสืออ่านเพิ่มเติมทั้ง 5 เล่มนี้ ได้ด าเนินการสร้าง
ตามแนวคิดทฤษฏีที่ได้จากการศึกษาจาก เอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าหนังสืออ่านเพิ่มเติม 
ได้รับการตรวจสอบแก้ไขปรับปรุง และได้ผ่านการประเมินความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญจ านน 5 ท่าน ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 หมายความว่า หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชุดประเพณีแซนโฎนตา มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด สามารถน าไปใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนได้
เป็นอย่างดี หลังจากนั้นได้น าหนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด ประเพณีแซนโฎนตา ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสือ สอดคล้องกับงานวิจัยของจันทร์จิรา โกษาแสง (2554 : 102) 
พบว่า การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม  เรื่อง การด ารงชีวิตของพืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.21/87.98 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ และงานวิจัยของ ธรารัตน์ 
เย็นใจราษฏร์ (2543 : 75) พบว่า การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต                     
(ด้านวิทยาศาสตร์) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 94.28/84.66 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้ง
ไว้คือ 80/80 
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนการเรียนรู้และ
ภายหลังการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชุด ประเพณี
แซนโฎนตา พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ประเพณีแซนโฎนตา ผู้วิจัยได้
พัฒนาขึ้นมาอย่างเป็นระบบ ตามหลักการและขั้นตอนของการสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม มีการทดลองหา
ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้ท าการทดสอบก่อนเรียน ท ากิจกรรม
ระหว่างเรียน ซึ่งผลจากการทดสอบทั้งสองข้ันตอน ท าให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา นักเรียนสามารถ
น าความรู้ที่ได้จากหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดประเพณีแซนโฎนตา มาประกอบกับกระบวนการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี           
จึงท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กชกร ภักดี, ทิพวัลย์ 
เฉยชู และ นันทิยาลักษณ์ คงเพชรศักดิ์ (2552 : 82-83) ได้พัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง การป้องกันภัย
ธรรมชาติในพื้นที่ที่เสี่ยงเกิดภัยธรรมชาติ จังหวัดตาก ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ผลการวิจัยพบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของวิลาสินี พ้องพงษ์ศรี (2552 : 92) ได้พัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง “ต านาน
เมืองสระบุรี” กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีต่อการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยรวม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดประเพณีแซนโฎนตา โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้วิจัยได้ศึกษาถึงหลักการและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจของ Maslow (ประสาท 
อิศรปรีดา. 2547 : 310 ; อ้างอิงมาจาก Maslow. 1970 : 80) กล่าวถึงทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslow 
’ s The Human Needs Theory) ไว้ว่าทุกคนมีความต้องการอยู่เสมอ และไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อได้รับความต้องการ
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อย่างหนึ่งจะต้องการอีกอย่างหนึ่ง นอกจากนี้สมยศ นาวีการ (2544 : 119) ได้กล่าวว่าการด าเนินงานกิจกรรมการ
เรียนการสอน ความพึงพอใจเป็นสิ่งส าคัญที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียน ท างานที่ได้รับมอบหมายหรือต้องการปฏิบัติให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ครูผู้สอนซึ่งในปัจจุบันเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวกหรือให้ค าแนะน าปรึกษา การท าให้
ผู้เรียนเกิดความรู้สึกพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ครูผู้สอนต้องค านึงถึงแนวคิดพื้นฐานที่มีความแตกต่างกัน ดังนั้น
ครูผู้สอนที่ต้องการให้กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบรรลุจุดประสงค์  ต้องค านึงถึงการจัด
บรรยากาศ สถานการณ์ สื่อการสอนที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้เรียน ให้มีแรงจูงใจ
ท ากิจกรรมจนบรรลุจุดประสงค์ ปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าวมาส่งผลให้นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม          
ชุดมหัศจรรย์มัจฉะสวรรค์ มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีความพึงพอใจเป็นรายข้อส่วนใหญ่อยู่
ในระดับมากที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1.1 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่จะน าหนังสืออ่านเพิ่มเติม            
ชุด ประเพณีแซนโฎนตา ไปใช้ ควรศึกษาวิธีการใช้หนังสือและวางแผนการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับจ านวน
นักเรียน  

1.2 หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชุดประเพณีแซนโฎนตา 
ครูผู้สอนควรเตรียมหนังสือให้เพียงพอกับนักเรียน จะได้อ่านตามความสนใจ และเวลาว่างของนักเรียนหลายคน 
 1.3 ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมอ่านเพิ่มเติมอย่างหลากหลาย โดยอาจจัดท ามุมอ่านหนังสือในห้องเรียน 
ส่งเสริมการใช้ห้องสมุด เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน 
2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ประเพณีแซนโฎนตา ปรับเปลี่ยนให้เป็นรูปแบบอื่น เช่น ออกแบบ
การด าเนินเร่ืองให้มีตัวละคร ในการด าเนินเร่ืองหรือจัดท าในรูปแบบของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 2.2 ควรศึกษาวิจัยสถานที่ส าคัญในท้องถ่ินอื่น ๆ มาพัฒนาเป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนได้รู้จัก
ท้องถิ่นของตนเองและร่วมกันอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไป 
 2.3 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับหนังสืออ่านเพิ่มเติมในเรื่องอื่น ๆ ต่อไปเพื่อจะได้น าความรู้ในท้องถิ่น มาจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
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ผู้วิจัย   นิษฐ์วดี  จิรโรจน์ภิญโญ 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนารัฐชาติทุกๆมิติทั้งในด้านสังคมวัฒนธรรม  เศรษฐกิจ การเมืองการ
ปกครอง การศึกษาที่ดีต้องสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เกิดขึ้นและสร้างกระบวนทัศน์ที่เหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การศึกษาเพื่อสร้างกระบวนทัศน์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถท าได้ดังนี้ ๑) มีการ
กระจายพรมแดนอ านาจการบริหารเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติให้ชัดเจน ๒) มีการส่งเสริมหลักสูตรท้องถิ่นให้มากขึ้น 
๓) มีการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองทักษะทางวิชาการและทักษะเชิงสังคม ๔) การสอนโดยผ่านการกระท าที่เป็น
จริง คือการประเมินผลการเรียนรู้ ๕) ทุกภาคส่วนต้องให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่อง 
 
ค าส าคัญ : กระบวนทัศน์ทางการศึกษา , การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
Abstract 

Education is the tool of national development in every dimension such as, socio- cultural, 

economic and politic. The good system of educational orientation must be synchronized 

and be compatible on the changing and situated world. Moreover, the paradigm of 

education should be fruitful of the new management as the follows, ๑) the distribution of an 

appropriate policy which is clear action ๒) increasingly promote of local curriculum              
๓)  learning management will be concerned on pedagogy and life skills ๔) the assessment 

will be on the learners products ๕) all of sectors will be involved.  

 

Keywords : Educational Paradigm , Sustainable Development 

 
บทน า  

การศึกษา คือ ผลรวมมิติของการพัฒนาเพราะการศึกษาสามารถสร้างพลังเชิงบวกให้กับการพัฒนาของ  
รัฐชาติในทุกๆด้าน การศึกษาจะช่วยพัฒนาให้ผู้คนในรัฐชาติมีความทันสมัยและเข้าในโลกของการเปลี่ยนแปลง 
และที่ส าคัญจะเป็นเส้นทางอันศักดิ์สิทธิ์ในการพัฒนาทักษะความเป็นอยู่และการด ารงอยู่ของผู้คนให้มีความปกติสุข 
แต่อย่างไรก็ตาม การศึกษาต้องสร้างเส้นทางพัฒนาการศึกษาในตัวมันเองเพื่อสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพราะสิ่งที่เห็น
และเป็นอยู่ในปัจจุบัน การศึกษาได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายๆด้านทั้งปัจจัยโดยตรงและปัจจัยภายนอก ซึ่งล้วน
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น ในการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมอารยประเทศนั้น การพัฒนาด้านการศึกษามีส่วน
ส าคัญอย่างยิ่งทีจะต้องพัฒนาควบคู่กับด้านอื่นๆ และต้องเป็นการจัดการศึกษาที่ยั่งยืน 
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การศึกษาและความยั่งยืน 
ความยั่งยืน ถือว่าเป็นวาทกรรมที่ทุกประเทศให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นสิ่งที่จะท าให้

ประเทศต่างๆ หรือชุมชนต่างๆเหล่านั้นมีความผาสกุที่ยาวนาน แต่อย่างไรสภาพปัญหาการศึกษาไทยที่ไม่สนองตอบ
การพัฒนาที่ยั่งยืน จะสังเกต เห็นจากพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนไทยในปัจจุบัน สะท้อนความเสื่อมของคุณธรรม
และจริยธรรมอย่างชัดเจน ปัญหาเกิดขึ้นทั้งระบบวิธีคิดและพฤติกรรมที่แสดงออก ภายใต้อิทธิพลของลัทธิบริโภค
นิยม เงินตรานิยม และวัตถุนิยม การจัดการเรียนรู้บางแห่งยังเพียงเพื่อให้ผู้เรียนได้ใบปริญญา เพื่อใช้เป็นเส้นทางที่
จะแสวงหารายได้และผลประโยชน์เพื่อตนเองแต่มิใช่ก่อให้เกิดการพัฒนาต่อสังคม ซึ่งสภาพดังกล่าวนี้ สามารถ
วิเคราะห์ได้ว่าส่วนหนึ่งเกิดจากการจัดการศึกษาที่มิได้ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนอย่างเพียงพอ              
(เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์: ๒๕๔๗) จากสภาพของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดร็ว ปัญหาการศึกษา
ทางด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนจึงดูเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่มีความเก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในอนาคต  
ซึ่งบางครั้ง ปัญหาเหล่านี้ จึงดูเป็น “ข้อบกพร่อง” ของการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน ซึ่งสาเหตุมาจากปัจจัยที่
เก่ียวข้องดังนี้  

๑. ขาดการฝึกให้ผู้เรียนใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม  
๒. ขาดการบูรณาการจริยธรรมและคุณธรรมทั้งในกระบวนวิชาหลักและกระบวนวิชารองต่างๆ  
๓. ความร่วมมือจากภาคส่วนภาคี (Alliance) อื่นๆในสังคมเพื่อสร้างคุณธรรมจริยธรรมค่อนข้างมีน้อย 
๔. ขาดสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยในการจัดการศึกษาด าเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
องค์ประกอบและปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
คุณภาพการศึกษาประกอบด้วย ๓ มิติที่มีความสัมพันธ์เชิงระบบซึ่งกันและกัน คือ 

๑. คุณภาพของปัจจัยน าเข้า (Inputs) ซึ่งได้แก ่หลักสูตร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
             ๑.๑หลักสูตร คือ ข้อก าหนดว่าด้วยจุดหมาย แนวทาง วิธีการ และเนื้อหาสาระในการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทัศนคติและพฤติกรรมตามที่ก าหนดตามจุดมุ่งหมายของ
การศึกษา หลักสูตรจึงเป็นหัวใจของการจัดการศึกษา เพราะหลักสูตรเป็นตัวก าหนดทิศทางในการจัดการเรียนการ
สอนที่ครูจะใช้เป็นกรอบในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ ความสามารถ ส่งเสริมให้เอกัตบุคคลได้พัฒนาไปตาม
ศักยภาพสูงสุดของตนเอง เพื่อให้มีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามจุดมุ่งหมายการศึกษาของชาติที่ก าหนดไว้ 
             ๑.๒ ครูผู้สอน ถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งในการที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆเพื่อที่ให้เกิด
ภูมิคุ้มกันที่ดีต่อผู้เรียน ครูที่ดีจะต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่อย่างสม่ าเสมอและพร้อมที่จะเป็นต้นแบบที่ดีงามให้กับ
ชุมชนด้วย 
        ๒. คุณภาพของกระบวนการ (Process) ซึ่งได้แก ่กระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษา 
กระบวนการเรียนการสอนเป็นกระบวนการที่ครูเป็นผู้มีบทบาทส าคัญยิ่งในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
กรอบหลักสูตรให้กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้ ความเข้าใจค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ทักษะและ
กระบวนการต่าง ๆ ในอันที่จะน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิตและ
การศึกษาต่อ จากการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา (๒๕๔๖) พบว่า การจัดกระบวนการเรียนการ
สอนเป็นลักษณะ "ผู้สอนเป็นศูนย์กลาง" ใช้การบรรยายเน้นการท่องจ าเนื้อหามากกว่าการปฏิบัติจริงไม่เปิดโอกาส
ให้นักเรียนร่วมคิดร่วมด าเนินการศึกษาหาความรู้ เน้นการเรียนการสอนตามเนื้อหาสาระ นอกจากนั้นวิธีและเกณฑ์
การประเมินผลและการคัดเลือกเข้าเรียนต่อเป็นเครื่องก าหนดการเรียนการสอนของครูและนักเรียนเป็นอย่างมาก  
โดยยังคงก าหนดวิชาหนังสือหรือการสอบได้คะแนนคะแนนสูงเป็นส าคัญ  
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 ๓. คุณภาพของผลผลิต (Outputs) ซึ่งได้แก่ คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร คุณภาพ
การศึกษาของเด็กไทยในปัจจุบันปรากฏว่า ผลการเรียนในวิชาพื้นฐานส าคัญคือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์               
มีแนวโน้มต่ าลง ความสามารถของเด็กไทยในวิชาดังกล่าวยังไม่อาจเทียบกับมาตรฐานการเรียนรู้ของเด็กชาติอื่น ๆ 
ได้หรือส่วนที่เทียบได้นั้นมีจ านวนน้อยมาก ทั้งนี้ส่วนหนึ่งมาจากการกวดวิชาเข้มเป็นพิเศษเท่านั้น กระบวนการ 
พัฒนาความรู้ความสามารถนี้จึงอยู่ในวงแคบ (วิทยากร เชียงกูล: ๒๕๔๐) 
 
แนวทางในการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

จากกระแสโลกาภิวัตน์และสภาพปัญหาคุณภาพการศึกษาดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยเฉพาะคุณภาพของผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้สามารถเผชิญปัญหาและการเปลี่ยนแปลง เพื่อด ารงตน
ในสังคมได้อย่างดีมีความสุขร่วมรับผิดชอบพัฒนาชุมชนประเทศชาติ  และสังคมโลก จึงเห็นสมควรต้องพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทั้งระบบ ซึ่งได้แก่ ปัจจัยน าเข้า (Input) และกระบวนการ (Process) เพื่อให้เกิดผลผลิต (Output) 
คือ นักเรียนที่มีคุณภาพและสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างดี  อนึ่งเป้าหมายที่ส าคัญคือ การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียน บนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยให้มีมาตรฐานสูงมีคุณภาพในระดับสากลและมีชีวิตอยู่ในสังคม
โลกได้อย่างปกติสุข ซึ่งสามรถด าเนินการได้ ดังนี้ 

๑. การพัฒนาหลักสูตร จะต้องได้รับการพัฒนาเพื่อที่จะมุ่งพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนที่สมบูรณ์ มี
ความสมดุลทั้งด้านจิตใจ ร่างกาย สังคม และปัญญา สามารถพึ่งตนเองและร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้ 
หลักสูตรจะต้องมีลักษณะกว้าง ยืดหยุ่น และมีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกด้วย  เนื้อหาต่างๆ
ที่บรรจุจะต้องมีการเชื่อมโยงและต่อเนื่องกันทุกระดับ ทั้งด้านความรู้ความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม (Knowledge, Performance and Attributes)  ทั้งในระบบโรงเรียน ระบบนอก
โรงเรียนและระบบการศึกษาตามอัธยาศัย  ยิ่งไปกว่านั้น ต้องเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด
รายวิชาต่างๆและพัฒนาหลักสูตร ให้มีความยืดหยุ่นและหลากหลายสอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริงของชุมชนด้วย 

๒ . การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ จะหมายรวมถึงผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่มี
ความส าคัญยิ่งที่รับผิดชอบจัดการศึกษาของชาติโดยตรง  การพัฒนาให้เป็นผู้ที่มี ทั้งความรู้และความสามารถและ
เทคนิควิธีในการปฏิบัติวิชาชีพที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner/ Student-Center) รวมทั้ง การบ่มเพาะพัฒนา
ให้มีคุณธรรม มีความจิตส านึกและจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความเอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมุ่งให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

๓. การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้    เป็นกระบวนการน ากระบวนวิชาต่างๆไปปฏิบัติจริงให้บรรลุผล
ตามขั้นตอน และที่ส าคัญอย่างยิ่ง ครูจะต้องด าเนินการให้ผู้เรียนได้พัฒนาขีดความสามารถของตนได้เต็มตาที่            
มีความสมดุลทั้งร่างกาย ปัญญา จิตใจ ให้เป็นผู้รู้จักการคิด วิเคราะห์ การใช้เหตุและเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์           
มีความคิดรวบยอด ใฝ่เรียนรู้ รู้วิธีการ ตลอดจนสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีเจตคติที่ดี มีวินัย มีความ
รับผิดชอบ และมีทักษะที่จ าเป็นต่อการพัฒนาคน พัฒนาอาชีพ และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตาม
กรอบหลักสูตรที่ก าหนดไว้ ดังนั้น กระบวนการเรียนการสอน จึงต้องด าเนินการให้สอดรับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
ที่ส าคัญ ดังนี้ 

    ๓.๑ ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและพัฒนาผู้เรียนเต็มตามความสามารถ ศักยภาพของผู้เรียน 
          ๓.๒ เน้นกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ ทักษะกระบวนการกลุ่ม 
         ๓.๓ ใช้วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย และให้ได้ลงมือปฏิบัติจริง 

    ๓.๔ มีการเชื่อมโยงการเรียนรู้ กลุ่มวิชาระหว่างกลุ่มวิชา และการด าเนินชีวิตจริง 
          ๓.๕ ค านึงถึงความสมดุลระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิทยาการสมัยใหม่และความเป็นไทยกับ

ความเป็นสากลมีการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารและการเลือกใช้ข้อมูลที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 
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          ๓.๖ สอดแทรก ปลูกฝัง เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมในทุกสาขาวิชา 
          ๓.๗ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการเรียนรู้ 
          ๓.๘ ปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผล โดยเน้นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
 ๔. การปรับปรุงระบบการบริหารการศึกษา   เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา อย่างมี

ประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลสูงสุด ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการให้มี
เอกภาพ ต้องกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นโดยเน้นให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งต้องพัฒนาระบบการวางแผนและให้มีแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้อง
สัมพันธ์เชื่อมโยงกันทุกระดับทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการโดยการบูรณาการความรู้ ทักษะ ในด้าน
คุณธรรมจริยธรรมเข้ามาในหลักสูตรการสอนอย่างผสมกลมกลืน 

 นอกจากนั้นแล้ว การสร้างความเข้มแข็งของภาคีต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา ดังเช่น 
ครู ผู้ปกครอง สถาบันศาสนา และชุมชน ให้มีการประสานงานกันเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา ระดับต่างๆ พร้อมกันนั้นก็วางแผนจัดการเรียนการสอนหลักการและกระบวนการของการจัดการเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ UNESCO สรุปไว้ มีดังนี้ (http://www.unescobkk.org/ Education 
for Sustainable Development.สืบค้นเมื่อ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑) 

 ๑. การบูรณาการสหวิทยาการ (Interdisciplinary) และเรียนรู้ในลักษณะองค์รวม (Holistic) การเรียนรู้
ส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนจะบูรณาการหรือฝังอยู่ในหลักสูตรทั้งหมด ไม่ได้แยกมาจัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชา
ต่างหาก 

 ๒. การขับเคลื่อนให้เกิดค่านิยม (Values-driven) ปทัสฐานที่เป็นที่ยอมรับหรือค่านิยมร่วมและหลักการที่
เป็นพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เราต้องการให้เกิดในตัวผู้เรียนจ าเป็นต้องระบุออกมาให้ชัดเจนในมาตรฐานการ
เรียนรู้หรือจุดประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนน าไปประยุกต์ใช้และตรวจสอบหรือทดสอบได้ 

 ๓. การคิดเชิงวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical thinking and problemsolving) จะท าให้ผู้เรียน
เกิดความเชื่อมั่นในการเผชิญต่อสภาวะที่ยากต่อการตัดสินใจและประเด็นที่ท้าทายต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 ๔. พหุวิธี (Multi-method) การใช้วิธีการหลายอย่าง เช่น การใช้ถ้อยค าสนทนาศิลปะ การแสดงละคร 
การโต้วาที ประสบการณ์ การใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ต่างๆร่วมกันจะท าให้เกิดรูปแบบของกระบวนการต่างๆขึ้นมา
ใหม่ การจัดการเรียนการสอนในลักษณะการถ่ายทอดความรู้ควรจะมีการปรับปรุงใหม่ให้เป็นไปในลักษณะครูและ
ผู้เรียนวางแผนการเรียนรู้และท างานด้วยกันเพื่อให้เกิดความรู้และร่วมกันปฏิบัติจริงในการน าความรู้ไปใช้ 

 ๕. การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม (Participatory decision-making) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่า
พวกเขาจะเรียนรู้อย่างไร 

 ๖. ความสามารถในการประยุกต์ใช้ (Applicability) ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครูจัดให้ผู้เรียน ควรบูรณา
การให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันและสถานการณ์ในอาชีพ 

 ๗. ความสอดคล้องกับท้องถิ่น (Local relevance) น าเสนอประเด็นการเรียนรู้ทั้งในระดับท้องถิ่นและ
ระดับโลก และใช้ภาษาที่ผู้เรียนใช้กันตามปกติ ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนเมื่อน าเสนอในภาษาที่
ต่างกันควรระวังในการใช้ถ้อยค า เพราะต่างภาษาและต่างวัฒนธรรมอาจใช้ถ้อยค าในความหมายต่างกัน 
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วิธีการจัดการเรียนการสอนหรือการจัดการเรียนรู้ จะเป็นกระบวนการของการมีส่วนร่วมและสร้างสรรค์ ไม่
เป็นการสะสมความรู้จากครูในลักษณะเพียงผู้รับความรู้ที่ไม่กระตือรือร้น แต่จะเป็นการเรียนรู้ในลักษณะของการลง
มือกระท าเองให้เกิดการเรียนรู้ และเรียนรู้ในสิ่งที่มีคุณค่าต่อการน าไปใช้ในชีวิตจริงในลักษณะการเรียนรู้ตามสภาพ
จริงการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืน เพือ่สร้างโลกที่ดีกว่าเดิมส าหรับประชาชนชุมชน และสังคมโลก จะ
เกิดขึ้นได้ก็ด้วยการศึกษาในลักษณะการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเสริมพลังอ านาจให้ประชาชนมีศักยภาพ
และมีจิตส านึกที่จะสร้างอนาคตที่ยั่งยืนได้ 
 
กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษาที่จะจรรโลงการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๑. มีการกระจายพรมแดนอ านาจการบริหารเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติให้ชัดเจน การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน เป็นความคิดรวบยอดที่เป็นพลวัตและครอบคลุมวิสัยทัศน์ใหม่ๆของการศึกษาที่มุ่งที่จะเสริมพลังอ านาจของ
ประชุมชนให้มีความตระหนัก ความรับผิดชอบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสังคมชุมชน  ภาพรวมที่แท้จริงของ
จุดมุ่งหมายโดยสรุปของการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คือการที่จะเสริมพลังอ านาจพลเมืองของประเทศให้ลงมือ
กระท าหรือปฏิบัติในทางบวกต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและทางด้านสังคมโดยเน้นกระบวนการ
ปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม (Swee-Hin,T: ๒๐๐๖) การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องมีบูรณาการความคิดรวบยอด  
ตลอดจนวิเคราะห์จากศาสตร์หลายแขนงเข้าด้วยกันในลักษณะสหวิทยาการ 

๒. มีการส่งเสริมหลักสูตรท้องถิ่นให้มากขึ้น  การสร้างหลักสูตรที่ทันสมัยและสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมถือว่าเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน ความส าคัญของหลักศุตรท้องถิ่นจะท าให้เกิด 
“ปราชญ์ชุมชน” จะท าให้เกิดการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้คนในชมุชนกับสถานศึกษานัน้ๆดว้ย นอกจากนี้ คือ
การสร้างจิตส านึกให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง สร้างเส้นทางในความอบอุ่นของครอบครัว 
ปลูกฝังจิตส านึกในเรื่องกตเวทีต่อบิดามารดา ผุ้มีพระคุร รวมทั้งกตเวทีต่อรับชาติที่บรรพบุรษได้สร้างสมไว้จนถึง
ปัจจุบัน ถ้าการศึกษาสามารถด าเนินการได้อย่างนี้ ผู้เรียนจะเติบโตในอนาคตคงสามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลก             
(co- existence with the global) ได้อย่างดีแน่นอน (ธงชัย สมบูรณ์: ๒๕๕๘) 

๓. มีการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองทักษะทางวิชาการและทักษะเชิงสังคม การพัฒนาที่ยั่งยืนอีกประการ
หนึ่งที่ขาดไม่ได้ คือ การจัดการเรียนรู้ที่จะต้องให้เข้าใจในศาสตร์  เข้าถึงหลักวิชาการที่ถูกต้อง เพื่อที่จะได้น า
ความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม นอกจากวาทกรรมทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องสอนให้
ผู้คนมีทักษะทางสังคมที่ดีงาม ปลูกฝังจิตส านึกสาธารณะ เห็นประโยชฯของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
ตลอดจนการเคารพกฏกติกาทางสังคมที่สร้างขึ้นด้วย 

๔. การสอนโดยผ่านการกระท าที่เป็นจริง  แนวคิด ทฤษฏีและฐานคติต่างๆจะเป็นเพียง  “สายราก”ของ
การกระท าหรือด าเนินเท่านั้น การศึกษาที่ดีต้องมีประเมินผลการเรียนรู้จากสิ่งที่ปรากฏออกมา ผลผลิต                       
(Products)  หรือผลลัพท์ต่างๆต้องผ่านการประเมินด้วยการะบวนการที่ถูกต้อง 

๕. ทุกภาคส่วนต้องให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาที่ยั่งยืนจะประสบผลส าเร็จได้เป็นอย่างดีนั้น 
ทุกภาคส่วนทั้งรัฐบาลและเอกชนต้องมีการด าเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง การด าเนินการดังกล่าวสามารถ
วางแผนยุทธศาสตร์ทั้งในระยะสั้น (Short term) และระยะยาว (Long term) สร้างคณะท างานที่เข้มแข็ง มีการ
ท างานเป็นทีมและแบ่งความรับผิดชอบ ก็จะท าให้การศึกษาเพื่อการพัฒนาสู่เป้าหมายและส าเร็จได้ 
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บทสรุป 
วาทกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นฐานคติที่มุ่งให้ประชุมชนและผู้คนที่อยู่ในสังคมนั้นๆมีความ

ผาสุขและร่มเย็น การศึกษาจ าเป็นจะต้องมีหลากหลายมิติ และมีการตีความกันหลายลักษณะ แตกต่างกันตาม
ปริบทและมณฑลข้อความรู้ที่เป็นเชิงพลวัต  การศึกษาเพื่อสร้างเส้นทางนี้ ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องกังวลกับการที่
ต้องสอดคล้องกับนิยามใดนิยามหนึ่ง แต่ควรจะมองการพัฒนาที่ยั่งยืนในลักษณะกระบวนการ”ผลิตรวม” ของการ
เปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างสัมพันธ์กับการให้คุณค่า ความต้องการจ าเป็นที่เกิดขึ้น  ภายใต้ปริบทของแต่ละท้องถิ่น             
ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล  การตระหนักถึงผลกระทบจากประเด็นปัญหาที่ท้าทายต่อโลกในศตวรรษที่ ๒๑ 
ต่างๆนั้น จ าเป็นที่การศึกษาจะต้องเข้าช่วยขับเคลื่อนและ “พยุง” ขยายให้เกิดความร่วมมือกันของประเทศต่างๆใน
ระดับนานาชาติ ทั้งในด้านการมีข้อตกลงทางการการเมือง การช่วยเหลือจัดการและการทุ่มเทพลังในการที่จะก้าว
ไปข้างหน้าสู่อนาคตที่ยั่งยืน ก็จะท าให้สังคมโลกมีความปกติสุขและสถาพรยิ่งนัก 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 บทความฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากท่าน                  
รศ.ดร. ธงชัย สมบูรณ์ ผู้ เขียน ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความกรุณาชี้แนะและช่วยแก้ไข
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การศึกษาปัญหาและความต้องการของครูสะเต็มศึกษา ที่มีต่อการออกแบบแผนการจัดประสบการณ์ 
การเรียนรู้ในวิชาสะเต็มศึกษา โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 
และโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ประจ าปีการศึกษา 2561 
 
ผู้ท าวิจัย   ปทิตตา  ปิยสุกลเสวี 
   ผู้อ านวยการฝ่ายการศึกษา  
   และที่ปรึกษาด้านพัฒนาหลักสูตรและการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี  
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาของครูสะเต็มศึกษา ที่มีต่อการออกแบบแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ในวิชาสะเต็มศึกษา และ 2) ศึกษาความต้องการของครูสะเต็มศึกษา ที่มีต่อการออกแบบ
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในวิชาสะเต็มศึกษา โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นครูผู้สอนสะเต็มศึกษา ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษา ปีที่ 3 จ านวน 6 คน โดยกลุ่มเป้าหมายได้มาด้วยการแต่งตั้งจากทางโรงเรียน
พระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพฯ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ลพบุรี และโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 
ชลบุรี เครื่องมือวิจัยประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์โดย จัดเตรียมชุดค าถามและวิธีการสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบและมี
ขั้นตอนล่วงหน้า มีการด าเนินงานแบบเป็นทางการภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกัน วิเคราะห์ข้อมูลใช้การผสมผสาน
ระหว่างเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยการเขียนบรรยาย และการแจกแจงความถี่ ร้อยละ จากผลวิเคราะห์ข้อมูล
ได้จากการศึกษาเชิงส ารวจรวมทั้งการสัมภาษณ์แบบเสวนากลุ่ม สามารถจ าแนก ปัญหาและความต้องการของครูสะ
เต็มศึกษาที่มีต่อการออกแบบแผนการจัดประสงการณ์การเรียนรู้ ได้ดังนี้ ด้านปัญหา สามารถจ าแนกได้ 4 ประเด็น 
ได้แก่ ประเด็นที่ 1 ครูขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ของการสอนสะเต็มศึกษา ค่าความถี่คิดเป็นร้อยละ 66.67 
และครูมีความรู้ความเข้าใจบ้างระดับ ปานกลาง เนื่องจากมีประสบการณ์ในการฝึกอบรมมากว่า 20 ชั่วโมง 
ค่าความถี่คิดเป็นร้อยละ 33.33 ประเด็นที่ 2 ครูขาดทักษะและกระบวนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษา ค่าความถี่คิดเป็นร้อยละ 83.33 และครูมีทักษะและกระบวนการในการจัดประสบกาณณ์การเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษาบ้างในระดับปานกลางเนื่องจากมีประสบการณ์สอนสะเต็มมาแล้วไม่ต่ ากว่า 1 ปีการศึกษา ค่าความถี่คิดเป็น
ร้อยละ 11.67 ประเด็นที่ 3 ครูต้องด าเนินการสอนสะเต็มศึกษาภายใต้เงื่อนไขและข้อก าหนดตามตัวชี้วัดและ
นโยบายของโรงเรียนซึ่งไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ ค่าความถี่คิดเป็นร้อยละ 83.33 และครูด าเนินการ
สอนสะเต็มได้บรรลุวัตถุประสงค์ฯ มีผลงานเชิงประจักษ์ ค่าความถี่คิดเป็นร้อยละ 11.67 และประเด็นที่ 4 ครูขาด
กรอบแนวคิดในการออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สะเต็มศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 ส าหรับด้าน
ความต้องการสามารถจ าแนกได้ 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ 1 ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมที่สามารถท าให้เกิด
ความเข้าใจอย่างกระจ่างชัดในเรื่องของสะเต็มศึกษา ค่าความถี่คิดเป็นร้อยละ 100 ประเด็นที่ 2 ครูต้องการคู่มือ
และการกรอบแนวคิดในการออกแแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สะเต็มศึกษา ค่าความถี่คิดเป็นร้อยละ 
100 และประเด็นที่ 3. ครูต้องการการสนับสนุน ช่วยเหลือ ติดตามในการออกแบบแผนการจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้นิเทศแบบกัลยาณมิตร ค่าความถี่คิดเป็นร้อยละ 100 ส าหรับข้อเสนอแนะจากการวิจัย คือ 
ศึกษาวิธีการออกแบบและพัฒนากรอบแนวคิดการออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สะเต็มศึกษา และ
ศึกษาหลักสูตรการจัดฝึกอบรมครูสะเต็มศึกษา 
 
ค าส าคัญ : สะเต็มศึกษา (STEM education), การจัดการเรียนรู้ (instructional design), แผนการจัด

ประสบกาณ์ (lesson plan), การพัฒนาวิชาชีพครู (Professional development) 
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Abstract 

 The purchases of this research are these following objectives: 1) to study problems 

of STE@M teacher toward how to design a good STE@M lesson plan and 2) to study 

needs of STE@M teachers toward how to design STE@M lesson plan. The targets are 

Grade 1 - 9 STE@M teachers (6 persons) who have appointed from Sacred Heart Convent 

School, Bangkok, Assumption Convent Lopburi School, Lopburi, and Saint Paul Convent 

School, Chonburi. This research uses an interview form which consists of structured 

questionnaire and interview process. The application is executed under the same regulations 

and analyzed both quantity data as well as quality data by descriptive writing. The analyzed 

results of frequencies and percentages are from group discussions which have 4 major 

topics for the first objective of the research: 1) 66.67% of teachers lack of knowledge about 

STEM education and 33.33% have moderate knowledge from training 2) 83.33% of 

teachers are unclear of how to design STEM lesson plan and 11.67% of teachers have 

limited knowledge because of the lack of experience 3) 83.33% of teachers are unable to 

achieve school’s standards and indicators via teaching with STEM education and only 

11.67 % of teachers are able to do so. 4) 100% of teachers require an instructional design 

model in order to design STEM lesson plans. For the second objective, there are 3 main 

topics: 1) 100% of teachers need a training to help them clearly understand STEM 

education. 2) 100% of teachers need an instructional design model to help in designing a 

STEM lesson plan. 3) 100% of teachers need supports, helps and mentoring by 

companionable educational supervision. For the recommendation, the researcher suggests 

the study an instructional design model and develop STEM education lesson plan as well as 

study of STEM education professional development curriculum. 

 

Keyword : STEM education, instructional design, lesson planning, professional development 

 
บทน า 
 ประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 เป็นช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วและเชื่อมโยงกันแบบโลกาภิวัตน์ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดท า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ 
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืนรวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 ที่เน้นการพัฒนานวัตกรรม
และและการน ามาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพื่อยกระดับศักยภาพของประเทศไทย โดยจะมุ่งเน้นการน า
ความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม ท าให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิต
และรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม โดยเร่งและพัฒนาบุคลากรวิจัยในสาขา STEM (Science, Technology, Engineering, and 
Mathematics) (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม. (2559). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔. ส านักนายกรัฐมนตรี) ระบบการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังเป็นจุดอ่อน กล่าวคือ บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ านวนไม่
เพียงพอต่อการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า สัดส่วนของ
บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากรยังอยู่ระดับต่ ากว่ามากเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว  ส่งผลให้
ประเทศไทยเสียโอกาสที่จะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในหลายด้าน ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เพื่อการ
บรรลุเป้าหมายดังกล่าว จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ  ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อให้แต่ละบุคคลได้พัฒนาตามความพร้อมและความสามารถให้บรรลุขีดสุด  มีความรู้ ทักษะ และ
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คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการด ารงชีวิต และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม รวมทั้งมีสมรรถนะในการท างานเพื่อการ
ประกอบอาชีพตามความถนัดและความสนใจ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และได้ก าหนดเป้าหมายด้านผู้เรียนโดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs) ในการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติขั้นได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรม ส่งเสริมการเรียนรู้ที่บูรณาการองค์ความรู้
ด้านวิทยศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (สะเต็มศึกษา: STEM education) ด้วยการพัฒนา
ครูผู้สอนให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างก าลังคนให้มีสมรรถนะตอบสนองต่อความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศฯ รองรับพลวัตของโลกและการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 (แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2579. กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค. 2559)  
 สะเต็มศึกษา (STEM Education) มีต้นก าเนิดมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อยกระดับคุณภาพ        
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประชากรในประเทศ โดยรัฐบาลได้มีนโยบายการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนการ
สอน ให้เป็นแบบการบูรณาการสหวิชา ซึ่งเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การสร้างองค์ความรู้ การเรียนรู้ด้วย
การลงมือท ากิจกรรม ฝึกทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหาและได้สัมผัสกับประสบการณ์จริง
ภายใต้การท างานแบบร่วมมือ อันเป็นการส่งเสริมให้เกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 โครูผู้สอนเป็นหัวใจส าคัญในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้สะเต็มศึกษา เพราะครูเป็นผู้ที่จัดการศึกษาให้แก้ผู้เรียน ให้ความรู้ ให้ประสบการณ์ 
ครูผู้สอนบางคนอาจขาดความเข้าใจ ขาดประสบการณ์ ขาดความมั่นใจในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การ
เรียนรู้ อาจเกิดความกังวลในเรื่องการเลือกวิธีการสอนสอน เนื้อหาสาระที่สอน ฯลฯ ซึ่งสอดคล้องกับผลงาน
งานวิจัยของ วศิณีส์ อิสรเสนา ณ อยุทธยา (เร่ืองน่ารู้เกี่ยวกับ สะเต็มศึกษา. กรุงเทพฯ : จุฬามหาวิทยาลัย 2560) 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงท าการศึกษาปัญหาและความต้องของครูสะเต็มศึกษาที่มีต่อการออกแบบแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ในวิชาสะเต็มศึกษา โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพฯ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
ลพบุรี และโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ชลบุรี ประจ าปีการศึกษา 2561 เพื่อให้ทราบปัญหาและความต้องการ
ของครูสะเต็มศึกษาฯ และน าผลที่ได้จากการศึกษาไปเป็นแนวทางส าหรับการพัฒนาการรูปแบบ กรอบแนวคิด เพื่อ
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์สะเต็มศึกษาต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัญหาของครูสะเต็มศึกษาที่มีต่อการออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในวิชา       
สะเต็มศึกษา  

2. เพื่อศึกษาความความต้องของครูสะเต็มศึกษาที่มีต่อการออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ในวิชาสะเต็มศึกษา  
 
นิยามศัพท ์

สะเต็มศึกษา (STEM Education) หมายถึง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความรู้และบูรณา
การความรู้แบบสหวิชา ประกอบด้วย วิชาวิทยาศาสตร์ (S หมายถึง Science) เทคโนโลยี (T หมายถึง 
Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (E หมายถึง Engineering) และคณิตศาสตร์ (M หมายถึง Mathematics) โดยการ
น าทักษะความรู้ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติจริงในรูปแบบการเรียนรู้แบบ x-based learning ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
เพื่อพัฒนาตนเองให้เกิดทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
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การจัดการเรียนรู้แบบ x-based learning (XBL) เป็นการเรียกขานรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมี
บางอย่าง (x) เป็นพื้นฐาน และมักมีการเรียกเป็นชื่อย่อ เช่น PBL (Project-based Learning: การเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน), IBL (Inquiry-based Learning: การเรียนรู้แบบสืบเสาะเป็นฐาน) และ CBL (Challenge-
based Learning : การเรียนรู้โดยใช้ความท้าทายเป็นฐาน) เป็นต้น 

ครูสะเต็มศึกษา หมายถึง ครูผู้สอนจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือได้รับการมอบหมาย
ให้เป็นผู้ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน หรือ กิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยสะเต็มศึกษา โดยมีหน้าที่ศึกษาหาความรู้ที่หลากหลายเพื่อน ามา
ออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนตามตารางที่โรงเรียนก าหนดโดยมุ้งเน้น
ให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง และท าการประเมินผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

ปัญหาในการออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  หมายถึง ข้อขัดข้อง อุปสรรค ที่ท าให้หน้าที่
ของครูผู้สอนสะเต็มศึกษา ด้านความรู้ความเข้าใจ การออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การปฏิบัติการ
สอนในชั้นเรียนตามตารางที่โรงเรียนก าหนดโดยมุ้งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง  และการ
ประเมินผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ไม่เป็นไปตามนโยบายหรือเป้าหมายที่สถานศึกษาได้ก าหนดไว้ 

ความต้องการในการออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  หมายถึง ขั้นตอนการแก้ปัญหาหรือ
ตอบสนองต่อความต้องการซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ด้านความรู้
ความเข้าใจ การออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนตามตารางที่โรงเรียน
ก าหนดโดยมุ้งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง และการประเมินผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ไม่เป็นไปตามนโยบายหรือเป้าหมายที่สถานศึกษาได้ก าหนดไว้ของครูสะเต็มศึกษา 
 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 มนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีบทบาทส าคัญในการเลือกพัฒนาสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นด้านความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ดังนั้นการจัดการศึกษาที่ก าลังมีบทบาทในการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพมนุษย์เพื่อให้มีทักษะในการด าเนินชีวิตให้ทันต่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการ
เรียนรู้ตลอดเวลาอย่างยั่งยืน รวมทั้งมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อพร้อมเป็นพลโลกในศตวรรษที่  21 
ทั้งนี้ทักษะดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ท าเป็นต้องเริ่มตั้งแต่เด็ก โดยให้เด็กหรือผู้เรียนเรียนรู้ด้วยการลงมือทดลองปฏิบัติ
จริง เน้นการคิดเพื่อการสร้างสรรค์และแก้ปัญหาต่างๆ กระบวนการเรียนหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์ได้นั้น คือ การ
เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยการบูรณาการสหวิชา 4 ศาสตร์เข้าด้วยกัน คือ วิชาวิทยาศาสตร์ 
(S หมายถึง Science) เทคโนโลยี (Tหมายถึง Technology) วิทศกรรมศาสตร์ (E หมายถึง Engineering) และ
คณิตศาสตร์ (M หมายถึง Mathematics) (สสวท., 2558 น.1) ซึ่งแนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ประกอบด้วยการผสมผสานความรู้ เนื้อหา สาระ ผ่านกระบวนการการจัดกิจกรรมเสิมประสบการณ์การเรียนรู้ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก การลงมือปฏิบัติจริงการ ฝึกการคิดในรูปแบบต่างๆ เพื่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ภายใต้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (เสกสรร สรรสรพิสุทธิ์, 2558 น.1) โดยน า
ประเด็น เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อยู่ใกล้ตัวผู้เรียนที่พบจริง เป็นการเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 
ผู้เรียนสามารถเลือก และตัดสินใจ ที่จะเลือกเรียนรู้ในสิ่งที่ตนสนใจ ชอบ และอยากที่จะเรียนรู้ ตามความสามารถ
และหรือความถนัดในการเรียนรู้ของผู้เรียน จะท าเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาทิ ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้
จากการลงมือท ากิจกรรมต่างๆ และท ากิจกรรมนั้นๆ อย่างกระตือรือร้น มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล แนวคิดและ
เหตุการณ์ จนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ สะเต็มศึกษา. กรุงเทพฯ : จุฬามหาวิทยาลัย 2560) 
  
 

181



 

 

แนวคิดทฤษฎีของสะเต็มศึกษา 
 พื้นฐานการศึกษาแบบสะเต็มศึกษามาจาก จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) ทฤษฎีพิพัฒนาการนิยม 
(Progressive Learning) ที่เชื่อว่าผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดีจากการลงมือท า (Learning by doing) ผู้เรียนแก้ปัญหา 
จากการท างานเดี่ยว งานกลุ่ม ตั้งค าถามและค้นหาค าตอบ ซึ่งเกิดจากความสนใจและมีแรงจูงใจในการท าโครงงาน 
เพื่อแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งครูผู้สอนเป็นก าลังสนับสนุน แนะน า ชี้แนวทางให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการการสืบค้น
และสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
แนวคิดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สะเต็มศึกษา  
 แนวคิดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สะ เต็มศึกษา  สอดคล้องกับทฤษฎีคอรสตรัคติ วิสต์ 
(Constructivist) เป็นทฤษฎีที่ให้ความส าคัญกับตัวผู้เรียน ซึ่งมีความเชื่อว่าผู้เรียนนั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ได้
ด้วยตนเอง จากการมีปฏิสัมพันธ์ มีความกระตือรือร้นกับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่
สามารถสรุปได้ 4 ประเด็น ดังนี้ ประเด็นที่ 1. ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ประเด็นที่ 2. ผู้เรียนใช้
ประสบการณ์เดิมเป็นฐานส าคัญของการสร้างความรู้ใหม่ ซึ่งผู้เรียนแต่ละคนนั้น มีความรู้และประสบการณ์เดิมที่
แตกต่างกัน ประเด็นที่ 3. เปิดโอกาสให้พบประสบการณ์ตรง เกิดปฏิบัติสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างกันและกันของผู้เรียนซึ่งมีส่วนช่วยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และประเด็นที่ 4. ครูผู้สอนมี
บทบาทส าคัญในการจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศในชั้นเรียนผ่านการตั้งค าถามที่ท้าทายความสามารถ กระตุ้นและ
สนับสนุน ช่วยเหลือให้ผู้เรียนในทุกๆ ด้านให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการท างานเป็น
กลุ่ม เกิดกระบวนการสร้างองค์ความรู้และองค์ความรู้ใหม่ (กมลฉัตร กล่อมอ่ิม, 2556, น.3) 
แนวทางการวัดและการประเมิณผลสะเต็มศึกษา 
 แนวทางการวัดและการประเมินผลสะเต็มศึกษา เป็นไปตามสภาพจริงของผู้เรียนที่แสดงออกมาขณะท า
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง ความรู ้ความเข้าใจ ความคิด ความสามารถ เจตคต ิที่มีต่อการเรียนรู้ของผุ้เรียน 
ซึ่งประกอบด้วย 2 แนวทาง ดังต่อไปนี้ แนวทางที่ 1 คือ การประเมินจากสภาพจริง (Informative Assessment) 
หมายถึง การประเมินความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน จากการแสดงออกทางพฤติกรรม การกระท า ผ่านภาระ
งาน ผลงาน หรือชิ้นงาน เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งในขณะที่ผู้เรียนแสดงออกทางพฤติกรรมนั้นสามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการคิดระดับสูง กระบวนการท างานและความสามารถในการแก้ปัญหาหรือการแสวงหา
ความรู้ ดังนั้นการประเมินจาสภาพจริงจึงมีประสิทธิภาพต่อการประเมินหลายๆด้าน จ าเป็นต้องใช้วิธีประเมินที่
หลากหลายวิธีในสถานการณ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับชีวิตจริงและต้องท าการประเมินอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่
เพียงพอที่จะสามารถสะท้อนถึงพัฒนาการและความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนได้  และแนวทางที่ 2 คือ การวัด
และประเมินผลด้านความสามารถ (Performance Assessment) หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนประเมินได้
จากการแสดงออกทางพฤติกรรมโดยตรงจากการปฏิบัติงานต่างๆ ภายใต้สถานการณ์ที่ก าหนดวัตถุประสงค์ของงาน
ให้ ซึ่งอาจเป็นสถานการณ์จริงหรือใกล้เคียงกับสภาพจริง โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง
หรือลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งการประเมินนั้นจะให้น้ าหนักวิธี  การกระบวนการท างาน กระบวนการคิด โดยเฉพาะ
ความคิดชั้นสูงและผลงานที่ได้ และมีการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน (สสวท., 2558 น.38)  
ประโยชน์จากการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
 ประโยชน์จากการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้สะเต็มศึกษา คือ มุ่งแก้ปัญหาที่พบเห็นในชีวิต 
จริง เพื่อสร้างประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ น าไปสู่การสร้างนวัตกรรม เห็นประโยชน์ของความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในชั้นเรียน รู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีที่ปลอดภัยในภาคการผลิต และการบริหาร รวมทั้ง
กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมในการท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการตอบสนองความ
ต้องการหรือการแก้ปัญหาที่เก่ียวกับชีวิตประจ าวันจนกระทั่งบงัเกิดผลต่ออนาคตของประเทศชาติเป็นรูปธรรมอย่าง
แท้จริง (ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ, 2557, น.4-5)  
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วิธีการศึกษา/ระเบียบการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มเป้าหมายคือครูสะเต็มศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับการมอบหมายให้เป็นผู้ด าเนินกิจกรรมการ
เรียนการสอน หรือ กิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 
ด้วยสะเต็มศึกษาในปีการศึกษา 2561 จ านวน 6 คน จาก 3 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน ได้แก่ โรงเรียน พระหฤทัย
คอนแวนต์ กรุงเทพฯ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ลพบุรี และโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ชลบุรี ใช้วิธี
เลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง  
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 2 ชุด ได้แก ่

ชุดที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์ คือ แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ
แบบมีโครงสร้างเคร่งครัด โดยถามค าถามตามล าดับที่เตรียมไว้ในประเด็นแนวค าถาม 5 ตอน รวม 10 ข้อ          
เป็นแบบสอบถามปลายเปิด  

ชุดที่ 2 ก าหนดประเด็นและแนวค าถามส าหรับการสนทนากลุ่ม (focus group discussion) แบบบันทึก
การสนทนากลุ่ม  
3. การรวบรวมข้อมูลและการทดลอง 

ผู้วิจัยจัดการออกแบบสัมภาษณ์แบบออนไลน์เพื่อให้กลุ่มเป้ามายท าการตอบแบบสัมภาษณ์ผนวกกับ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกในประเก็นที่มีข้อสงสัยผ่านทางโทรศัพท์ จากนั้นด าเนินการการสัมภาษณ์แบบการสนทนา
กลุ่ม (focus group discussion) โดยผู้วิจัยท าการสัมภาณ์และแต่งตั้งเลขาเป็นผู้ช่วยในการบันทึกการสัมภาษณ์
อย่างละเอียด ตลอดการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยท าการตรวจสอบความเข้าใจของตนกับค าตอบของกลุ่มเป้าหมายที่เป็น
ผู้ให้สัมภาษณ์ เป็นการยืนยันความสอดคล้องกันของการตีความและความเข้าใจของผู้สัมภาษณ์กับความหมาย
แท้จริงของผู้ตอบสัมภาษณ์  
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเป็นแบบบรรยายซึ่งข้อมูลได้จากการสัมภาษณ์และการ
สนทนากลุ่มและการจดบันทึก และเชิงปริมาณโดยการแจกแจงความถี่จากข้อมูลการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม
และการจดบันทึกความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 
ผลการศึกษา 
 ตอนที่ 1 กลุ่มเป้าหมายเป็นเพศชาย 3 คน และเป็นเพศหญิง 3 คน อายุอยู่ระหว่าง ต่ ากว่า 25 ปี 2 คน 
อยู่ระหว่าง 23-35 ปี 4 คน ด ารงต าแหน่งครูผู้สอนทั้ง 6 คน มีพื้นฐานวิชาที่สอนประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ จ านวน 2 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จ านวน 1 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวน 1 
คน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จ านวน 1 คน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
จ านวน 1 คน ส่วนใหญ่ได้รับมอบหมายให้สอนสะเต็มศึกษาในระดับชั้ประถมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน 4 คน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 1 คน และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน 1 คน 
 ตอนที่ 2 กลุ่มเป้าหมายเคยได้รับความรู้และรับการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสะเต็มศึกษามาแล้ว  
จากการอบรมของษัทหนังสือที่มาท าการจัดฝึกอบรม วิทยากรที่ทางโรงเรียนเชิญเข้ามาบรรยาย คิดเป็นร้อยละ 
100 โดยไม่เคยท าการออกแบบแผนการจัดประสบการณ์เองเนื่องจากใช้ความรู้ที่ได้รับอบรมมา หรือซื้อหนังสือที่
เป็นแผนการเรียนรู้ส าเร็จมาสอน ซึ่งการจัดกิจกรรมจะเป็นไปตามแนวของการทดลองวิทยาศาสตร์มากกว่า 
เนื่องจากกิจกรรมที่ท านั้นๆ เคยอยู่ในหนังสือทดลองวิทยาศาสตร์ที่เรียนมาแล้วตอนเด็กๆ และที่เคยสอนมาแล้ว 
คิดเป็นร้อยละ 83.33 ส าหรับร้อยละ 16.67 ได้ท าตามที่ออกแบบแผนฯแต่รู้สึกว่าไม่ตรงกับสิ่งที่ได้รับความรู้มาจึง
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ท าให้เกิดความไม่เข้าใจและสับสน ซึ่งยังไม่มีความความพึงพอในในผลการด าเนินกิจกรรมการสอนของตนเอง
รวมทั้งของผู้บริหารด้วย คิดเป็นร้อยละ 100 เนื่องจากผลงานที่ออกมานั้นไม่สามารถใช้ได้จริงส่วนใหญ่จะเป็นแนว
ของเล่นวิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนนั้นขาดเรื่องกระบวนการในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และที่ส าคัญผู้เรียนยังขาดความตระหนักในการเคารพสิทธิทางปัญญาซึ่งสะท้อนมาจากการท างานเลียนแบบจาก
แหล่งความรู้จากระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 83.33 ส าหรับ 16.67 มีความพึงพอใจในการสอนสะ
เต็มระดับปานกลางเพราะสามารถผลิตชิ้นงานได้แต่ชิ้นงานนั้นยังไม่สามารถสร้างให้เกิดคุณค่าหรือมูลค่าได้ 
 ตอนที่ 3 กลุ่มเป้าหมายได้ระบุปัญหาและอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นจากการออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนได้ โดยจ าแนกเป็นข้อๆ ดังต่อไปนี้ 1) ขาดความเข้าใจในการสอนสะเต็มศึกษา คิดเป็นร้อยละ 66.67 และ
เข้าใจบ้างหลังจากที่ผ่านการอบรมและลงปฏิบัติการสอนมาแล้ว 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.33 2) ไม่ค่อยเกิดแนวคิด
ใหม่ๆ ในการออกแบบแผนการสอนสะเต็มศึกษาด้วยตนเอง ต้องน าแผนจากคนอื่นๆ มาเป็นแนวหรือสอนตามแผน
ส าเร็จรูปนั้นๆ คิดเป็นร้อยละ 100 3) ในการลงปฏิบัติการสอนไม่ค่อยราบรื่นเนื่องจากผู้เรียนไม่ค่อยคิด และทั้งตัว
ครูผู้สอนและนักเรียนไม่สามารถใช้เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์บางชนิดเป็น จึงท าให้เกิดปัญหาขึ้นระหว่างการเรียนการ
สอน คิดเป็นร้อยละ 100 และ 4) อุปสรรคของการออกแบบแผนการสอนสะเต็มศึกษา คือ นโยบายของโรงเรียน
ต้องการให้ผู้ เรียนสามารถสร้างนวัตกรรม ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถน ามาใช้จริงได้  คิดเป็นร้อยละ 100 
ตารางสอนก าหนดที่จะต้องให้สอดคล้องและครบคลุมมาตรฐานตัวชี้วัดในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสต์และวิชา
คอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 50 และระยะเวลาในการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 
 ตอนที่ 4 กลุ่มเป้าหมายเล็งเห็นความส าคัญและประโยชน์ของการออกแบบแผนการสอนสะเต็มศึกษา 
เพราะเป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและผู้เรียนในทิศทางเดียวกัน และเป็นร่องรอยใน
การตรวจประเมินมาตรฐานการเรียนการสอนของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งปัจจัยส าคัญในการออกแบบ
แผนซึ่งรวบรวมจากกลุ่มเป้าหมาย สามารถสรุปเป็นหัวข้อ ได้ดังนี้ 1) ต้องการกรอบแนวคิดในการออกแบบแผนการ
สอนสะเต็มศึกษา 2) ต้องการคู่มือในการสอนสะเต็มศึกษา 3) ต้องการตัวอย่างในการจัดการเรียนการสอนสะเต็มที่
เป็นสะเต็มศึกษาจริงๆ ไม่ใช่การทดลองวิทยาศาสตร์ 4) ต้องการฝึกอบรมที่ลงมือปฏิบัติในลักษณะห้องเรียนเสมือน
จริง และ 5) ต้องการการนิเทศและการสนับสนุนช่วยเหลือในชั้นเรียนแบบกัลยาณมิตร 
 ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นๆ สามารถระบุได้ดังนี้ 1) ต้องการเทคนิคการสอนสะเต็ม
ศึกษาที่สามารถน าพาผู้เรียนให้ไปถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดและประสบความส าเร็จตามแผนฯ 2) ต้องการสื่อสารสอนที่
สามารถช่วยให้เกิดกระบวนการคิดในระดับต่างๆ และ 3) ต้องการชุดค าถามที่ใช้ในการน าพาผู้เรียนไปถึงการสรุป
ปัญหา การสร้างนวัตกรรมได้โดยไม่ต้องสอนหรือลอกเลียนแบบ  
 
อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาปัญหาและความต้องของครูสะเต็มศึกษาที่มีต่อการออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ในวิชาสะเต็มศึกษา โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี และโรงเรียน            
เซนต์ปอลคอนแวนต์ ประจ าปีการศึกษา 2561 จากกลุ่มเป้าหมายครูสะเต็มศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับการ
มอบหมายให้เป็นผู้ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน หรือ กิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยสะเต็มศึกษาในปีการศึกษา 2561 จ านวน 6 คน จาก 3 
โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน ใช้วิธีเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์
โดยจัด เตรียมชุดค าถาม และวิธีการสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนล่วงหน้า มีการด าเนินงานแบบเป็น
ทางการภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกัน วิเคราะห์ข้อมูลใช้การผสมผสานระหว่างเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดย การเขียน
บรรยาย และการแจกแจงความถี่ ร้อยละ พบว่า 1) ปัญหาของครูสะเต็มศึกษา ที่มีต่อการออกแบบแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ในวิชาสะเต็มศึกษาสามารถจ าแนกได้ 4 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ 1 ครูขาดความรู้ความ
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เข้าใจในเร่ืองของการสอนสะเต็มศึกษา ค่าความถี่คิดเป็นร้อยละ 66.67 ประเด็นที่ 2 ครูขาดทักษะและกระบวนใน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาสะเต็มศึกษา ค่าความถี่คิดเป็นร้อยละ 83.33 ประเด็นที่ 3 ครูต้องด าเนินการ
สอนสะเต็มศึกษาภายใต้เงื่อนไขและข้อก าหนดตามตัวชี้วัดและนโยบายของโรงเรียนซึ่งไม่ สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ ค่าความถี่คิดเป็นร้อยละ 83.33 และประเด็นที่ 4 ครูขาดกรอบแนวคิดในการออกแบบการ
จัดประสงการณ์การเรียนรู้วิชาสะเต็มศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 และ 2) ความต้องการของครูสะเต็มศึกษา ที่มีต่อ
การออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในวิชาสะเต็มศึกษาสามารถจ าแนกได้ 3 ประเด็น ได้แก ่ประเด็นที่ 
1 ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมที่สามารถท าให้เกิดความเข้าใจอย่างกระจ่างชัดในเร่ืองของสะเต็มศึกษา ค่าความถี่คิด
เป็นร้อยละ 100 ประเด็นที่ 2 ครูต้องการคู่มือและการกรอบแนวคิดในการออกแแบบแผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้วิชาสะเต็มศึกษา ค่าความถี่คิดเป็นร้อยละ 100 และประเด็นที่ 3. ต้องการการสนับสนุน ช่วยเหลือ ติดตาม 
ในการออกแบบแผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ เป็นการนิเทศแบบกัลยาณมิตร  
 
การน าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
1. การประยุกต์ผลงานวิจัยให้สอดรับกับยุทธศาสตร์การศึกษา พ.ศ. 2561-2563 

1.1) ในเชิงนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา “สะเต็มศึกษา” เพื่อให้มีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
ครูสะเต็มศึกษาให้สอดคล้องกับปัญหาและควมต้องการของครูผู้สอน เพื่อก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนของ
ครู และปรับเปลี่ยนการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งมั่นและคาดหวังมิใช่ให้เด็กเรียนในห้องเรียนเท่านั้น แต่ต้องปรับ
หลักสูตรให้โดยเพิ่มทักษะชีวิต ทักษะการด ารงชีวิต รู้จักการช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ นักเรียนจะได้ปลดปล่อยพลัง
สมอง เรียนรู้อย่างมีความสุข และสนุกกับการเรียน สามารถ สร้างนวัตกรรมเพื่อก่อเกิดประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติได้อย่างแท้จริง  

1.2) ในเชิงปฏิบัติสถานศึกษาควรด าเนินการตามนโยบายโดยจัดให้มีการฝึกอบรม การนิเทศติดตาม การ
จัดการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ โดยคัดสรรวิทยากร หรือแนวการจัดฝึกอบรมเพื่อให้ครูสะเต็มศึกษาได้รับการพัฒนา
ตรงตามความต้องการเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมส่งผลให้เกิดความสามารถในการออกแบบ
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สะเต็มฝึกษาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน 
2.  การประยุกต์ในลักษณะอื่นๆ 
  การน าปัญหาและความต้องการมาเป็นแนวการด าเนินการพัฒนารูปแบบการออกแบบแผนการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของครูผู้สอนสะเต็มศึกษาต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. พัฒนารูปแบบ กรอบแนวคิดเพื่อการออกแบบแผนการการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  
2. พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมครูสะเต็มศึกษาเพื่อออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นเอกลักษณ์ 
3. พัฒนารูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติการสอนสะเต็มศึกาาแบบกัลยาณมิตร 
4. ศึกษาการพัฒนากรอบแนวคิดและชุดค าถามที่น าพาผู้เรียนให้เกิดทักษะคุณลักษณะของการเป็นผู้สร้างนวัตกรรม 
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การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรเีขต1 
 
THE ADMINISTRATION OF SCHOOL UNDER THE RATCHABURI PRIMARY 

EDUCATIONAL ADMINISTRATION SERVICE AREA OFFICE 1 

 
ผู้วิจัย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาภรณ ์ ธัญญา  
   สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

    ดร.ชัยวัฒน์ อุทัยแสน  
    สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
    ดร.ณรงค์ พิมสาร  
    สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงาน ของผู้บริหาร
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1และ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่
มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ าแนก
ตามเพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างครูที่
ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน  320 คน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistics) การทดสอบแบบที กรณีข้อมูลเป็นอิสระต่อกัน      
(t-test for Independent data) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจ าแนกทางเดียว (One-Way Analysis of 
Variance: ANOVA)  ผลการศึกษาพบว่า  

1) ครูมีความคิดเห็นว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีการบริหารงานอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยพบว่า การบริหาร
โรงเรียนด้านงานงบประมาณมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด  

2) ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ครูชายและครูหญิง มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานโรงเรียนไม่แตกต่างกันทุกด้าน ครูที่มีประสบการณ์การท างานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานโรงเรียนไม่แตกต่างกันทุกด้าน แต่ครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและครูที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่า
ระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานโรงเรียนไม่แตกต่างกันเกือบทุกด้าน ทั้งด้านบริหารงาน
งบประมาณด้านบริหารงานบุคคลด้านบริหารงานทั่วไปยกเว้นการบริหารงานโรงเรียนด้านบริหารงานวิชาการ 
พบว่า ครูที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรีมีคะแนนเฉลี่ยความคิดต่ ากว่าครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ค าส าคัญ : ผู้บริหารโรงเรียน บริหารงานโรงเรียน โรงเรียนประถมศึกษา 
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Abstract 

The purpose of this research was to 1) study the level of teachers' opinions on the 

administration of school administrators under The Ratchaburi Primary Educational 

Administration Service Area Office 1 and 2) to compare teachers' opinions toward the 

administration of school administrators under The Ratchaburi Primary Educational 

Administration Service Area Office 1 classified by gender, education and work experience. 

Data were collected by using questionnaires from 320 samples of primary school teachers 

in school under The Ratchaburi Primary Educational Administration Service Area Office 1. 

The data were analyzed by using inferential statistics. The t-test for independent data and 

one-way analysis of variance (ANOVA) The findings were : 

1) Teachers have the opinion that School administrators were at a high level in all 

aspects. It was found that school budget administration had the highest average scores. 

2) The results of the hypothesis test at significance level 0.05 were found that male 

and female teachers. There was no difference in the opinions on school administration. 

Teachers have different working experiences. There was no difference in the opinions on 

school administration. However, teachers with bachelor degree and teachers who have 

higher education than bachelor degree. There is no difference in school administration. The 

administration of budgets, personnel administration, general administration, except the 

administration school in academic administration, found that teachers with higher education 

than the bachelor degree had lower average scores than teachers with a bachelor degree. 

 

Keywords : School Administrator, School Administration and Primary School 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองและวัฒนธรรมของประเทศทั่วโลก การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆได้ส่งผลกระทบต่อการศึกษาและก่อให้เกิดความ
เคลื่อนไหวทางการศึกษาขึ้นในการที่จะท าหน้าที่ผลิตก าลังคนเพื่อตอบสนองและรองรับงานและโครงการต่างๆซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมต้องอาศัยก าลังคนที่มีความรู้ความสามารถมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการบริหาร
จัดการทางด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า การพัฒนาประเทศจะไม่เกิดขึ้นถ้าทรัพยากรบุคคลไม่มี
คุณภาพการที่จะได้ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพต้องอาศัยการศึกษาเพราะการศึกษามีหน้าที่พัฒนาคนและผลิต
ก าลังคนให้กับสังคมและประเทศชาติความส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญต่อกา รสร้างและ
พัฒนาความรู้ความคิดความประพฤติและคุณธรรมของบุคคลเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศเพราะการศึกษาจะช่วยให้มนุษย์มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะและเจตคติที่ถูกต้องในการพัฒนาตนเอง
พัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในทุกๆด้านตลอดจนเป็น
รากฐานของการพัฒนาทางด้านการเมืองและการปกครองอีกด้วยและการศึกษาที่เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง
เหมาะสมกับสภาพความต้องการทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองและวัฒนธรรมของประเทศจะสามารถสร้างความ
เจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศไทยจากรายงานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับที่
ต้องปรับปรุงสาเหตุของปัญหาอาจสืบเนื่องมาจากครูขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักสูตรและองค์ประกอบของ
หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสื่อการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผลการวิจัยในชั้นเรียนการประกัน
คุณภาพการศึกษาการขาดขวัญก าลังใจในการท างานขาดความจงรักภักดีต่อโรงเรียนสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มีส่วนท าให้
คุณภาพการศึกษาไทยด้อยคุณภาพลงการบริหารงานในโรงเรียนซึ่งเป็นหน้าที่หลักใหญ่ของผู้บริหารที่จะต้องบริหาร
จัดการและให้บริการสร้างแรงจูงใจใช้ภาวะผู้น าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจแก่ครูในการพัฒนาหลักสูตรและการน า
หลักสูตรไปใช้การวิจัยในชั้นเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการใช้สื่อการนนิเทศภายในสถานศึกษาการ
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พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาการวัดประเมินผลการเรียนการสอนการประกันคุณภาพการท าแผนการจัดการเรียนรู้
การช่วยพัฒนาครูให้เกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

การศึกษาถือว่าเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ทุกฝ่ายได้
ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานส าคัญที่จะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้ทันกับความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก จึงเกิดการปฏิรูปการศึกษาขึ้นตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ท าให้มีการจัดการศึกษาในปัจจุบันมีความหลากหลายทั้งรูปแบบ
และวิธีการในหมวด 3 มาตรา 15 ได้ก าหนดรูปแบบการจัดการศึกษาไว้ 3 รูปแบบคือการจัดการศึกษาในระบบการ
จัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยการบริหารจัดการทุกอย่างจึงเป็นบทบาทส าคัญของ
โรงเรียนที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการสร้างแรงจูงใจให้กับครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อย่างมีความสุข 
ย่อมส่งผลให้คุณภาพของการปฏิบัติงานสูงขึ้นด้วยโดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนจะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นบัญชา
อึ๋งสกุล(2543:25)กล่าวว่า “ผู้บริหารต้องพยายามดึงเอาความสามารถของผู้ร่วมงานมาใช้ให้มากที่สุดโดยให้ทุกคน
ร่วมกันคิดร่วมกันตัดสินใจและร่วมกันปฏิบัติงานพยายามสนองความพึงพอใจของผู้ร่วมงานโดยอาศัยหลักการและ
เหตุผลที่ทุกคนในหน่วยงานยอมรับเป็นผู้บริหารที่เพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาเลื่อมใสศรัทธาด้วยความ
จริงใจ” ผู้บริหารในฐานะผู้น าโรงเรียนที่มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาโดยตรงจะต้องเป็น
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงทัง้ระบบและกระบวนการในการปฏิรูปการศึกษาซึ่งหมายถึงต้องมีการบริหารจัดการและให้การ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทุกคนสามารถจัดการศึกษาอบรมนักเรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายดังนั้นผู้บริหารจึง
ควรต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงานทุกคนโดยเฉพาะการมีคุณธรรมในการปฏิบัติ
ตนการปฏิบัติงานและปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานจึงจะสามารถพัฒนาโรงเรียนไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้อมราเล็กเริงสินธุ์
(2542:1) กล่าวว่า “ผู้บริหารที่มีคุณภาพคือบุคคลที่มีความรู้มีความสามารถมีทักษะและความช านาญการมี
ประสบการณ์มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลแต่ที่เหนือสิ่งอื่นใดคือความมีคุณธรรมในจิตใจและจริยธรรมที่น่าเลื่อมใสศรัทธา
ซึ่งคุณธรรมจริยธรรมนี้ถือเป็นคุณสมบัติอันส าคัญที่จะเป็นส่วนเสริมให้ผู้บริหารนั้ นสามารถครองตนครองคนและ
ครองงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ” 

จากการสังเกตของครูผู้ปฏิบัติงานท าให้พบว่า ในการปฏิรูปการศึกษาที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบ
และกระบวนการนั้น จ าเป็นต้องมีองค์ประกอบและปัจจัยต่างๆ หลายประการและการน าสิ่งเหล่านั้นมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเป็นสิ่งส าคัญยิ่งซึ่งเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารโรงเรียนโดยตรงที่จะต้องใช้
ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายผู้วิจัยเห็นว่าผู้บริหารโรงเรียนเป็นบุคคล
ส าคัญที่จะน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ ต าแหน่งผู้บริหารเป็นต าแหน่งที่รับผิดชอบสูง ซึ่งต้องมีการปรับปรุงงานให้
ก้าวหน้าอยู่เสมอ เพราะการจัดการการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด และพัฒนาเต็มศักยภาพ 

นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพได้นั้น สิ่งที่ส าคัญคือระบบการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน 
โรงเรียนต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายจะต้องก าหนดขอบข่ายการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่จะสนับสนุนให้
ระบบต่าง ๆ บรรลุเป้าหมาย ภารกิจดังกล่าว ที่เป็นกลไกลส าคัญประกอบด้วย 
 1. ด้านบริหารงานวิชาการ 
 2. ด้านบริหารงานงบประมาณ 
 3. ด้านบริหารงานบุคคล 
 4. ด้านบริหารงานทั่วไป 
 ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1เพื่อน าผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการบริหาร
โรงเรียนให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต1 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต1จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน 
สมมติฐานการศึกษา 

1) ครูที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1แตกต่างกัน 

2) ครูที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1แตกต่างกัน 

3) ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกตา่งกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1แตกต่างกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 1 ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 1,866 คน (ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา, 2561) 
กลุ่มตัวอย่าง คือครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต1   
ที่สุ่มมาเป็นตัวอย่าง หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการอ่านตารางของเครซซี่และมอร์แกน (Krejcie& Morgan, 
1970) ที่ขนาดประชากร 1,866 คน ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 320 คนและสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบ
แบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามซึ่งออกแบบเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของครูได้แก่ เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ในการ
ท างาน ลักษณะค าตอบเป็นแบบส ารวจ (Check list) 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต1 ลักษณะแบบสอบถามจะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ (Rating Scale) เป็นข้อค าถามเก่ียวกับการบริหารงานโรงเรียน โดยแยกเป็น 4 ด้าน คือ 

1. ด้านบริหารงานวิชาการจ านวน 9 ข้อ 
  2. ด้านบริหารงานงบประมาณ จ านวน 9 ข้อ 
  3. ด้านบริหารงานบุคคล จ านวน 9 ข้อ 
  4. ด้านบริหารงานทั่วไป จ านวน 9 ข้อ 
การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
การศึกษาจ านวน 3 คน แล้วค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับนิยามตัวแปร หรือค่า IOC    
(Index of Item Objective Congruence) ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องหรือค่า IOC พบว่า 
แบบสอบถามมีค่า IOC มากกว่า 0.5 ทุกข้อค าถาม จากนั้นน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับครูผู้สอนใน
โรงเรียนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน แล้วน าแบบสอบถามที่ได้มา
ค านวณหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นแอลฟาของครอนบาค (Cronbach 
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alpha coefficient)พบว่า แบบสอบถามการบริหารงานโรงเรียนทั้ง 4 ด้าน มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นมากกว่า 
0.7 ทุกด้านแสดงว่า แบบสอบถามมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2554) 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามด้วยสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่  
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 2. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยสถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistics) โดยใช้สถิติ
การทดสอบแบบที กรณีข้อมูลเป็นอิสระต่อกัน (t-test for Independent data) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบจ าแนกทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: ANOVA)  
 
ผลการวิจัย 
สถานภาพทั่วไปและความคิดเห็นของครูในกลุ่มตัวอย่าง 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากครูในกลุ่มตัวอย่างจ านวน 320คน น าข้อมูลมาวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
เป็นครูหญิง263 คน (ร้อยละ 82.2) ครูชาย57 คน (ร้อยละ 17.8) ครูในกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาปริญญา
ตร ี(จ านวน 218 คนคิดเป็นร้อยละ 68.1) ที่จบการศึกษาสูง กว่าปริญญาตรีมีจ านวน 102 คน (ร้อยละ 31.9) ครูที่
มีประสบการณ์การท างาน1 -10 ปี และที่มีประสบการณ์การท างานมากกว่า 21 ปี มีจ านวนใกล้เคียงกัน (ครูที่มี
ประสบการณ์การท างาน 1 -10 ปี มี 128 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0, ครูที่มีประสบการณ์การท างานมากกว่า 21 ปี           
มี 115 คน คิดเป็นร้อยละ 35.9) 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของโรงเรียน 

จากการสอบถามความคิดเห็นของครูในกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน              
ด้วยแบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ ที่มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 น าคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยแล้วน ามาแบ่ง
ระดับ โดยใช้เกณฑ์การแบ่งระดับของ Best (1970) จากค่าเฉลี่ยดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของครูในกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน  
น าความคิดเห็นมาสรุปได้ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของโรงเรียน  

การบริหารงานของโรงเรียน X  S.D. ระดับ ล าดับ 

ด้านบริหารงานวิชาการ 4.19 .65 มาก 4 
ด้านบริหารงานงบประมาณ  4.44 .57 มาก 1 
ด้านบริหารงานบุคลากร 4.32 .63 มาก 2 
ด้านบริหารงานทั่วไป 4.31 .63 มาก 3 

ภาพรวม 4.34 .57                  มาก 

ค่าเฉลี่ย ระดับ 
1.0 0 - 1.50 น้อยที่สุด 
1.51 - 2.50 น้อย 
2.51 - 3.50 ปานกลาง 
3.51 - 4.50 มาก 
4.51 - 5.00 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 1 ครูในกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีการบริหารงานอยู่ในระดับมาก   
ทุกด้าน เมื่อน าค่าเฉลี่ยที่ได้มาเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ล าดับของการบริหารงานดังนี้ การบริหารโรงเรียน
ด้านบริหารงานงบประมาณมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาเป็นด้านบริหารงานบุคลากร ด้านบริหารงานทั่วไป และด้าน
บริหารงานวิชาการ ตามล าดับ 
การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน จ าแนกตาม เพศ                
วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การท างานของครู 

(ก) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน “ครูชายและครูหญิงมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ
ผู้บริหารโรงเรียนแตกต่างกัน”ใช้การทดสอบแบบที (t-test)ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า 
ครูชายและครูหญิง มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานโรงเรียนไม่แตกต่างกันทุกด้าน ทั้งด้านบริหารงานวิชาการ             
ด้านบริหารงานงบประมาณด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป 

(ข) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน “ครูที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนแตกต่างกัน” ใช้การทดสอบแบบที (t-test) ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 พบว่า ครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและครูที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานโรงเรียนไม่แตกต่างกันเกือบทุกด้าน ทั้งด้านบริหารงานงบประมาณด้านบริหารงานบุคคล
ด้านบริหารงานทั่วไปยกเว้นการบริหารงานโรงเรียนด้านบริหารงานวิชาการ ที่พบว่า ครูที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่า
ระดับปริญญาตรีมีคะแนนเฉลี่ยความคิดต่ ากว่าครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 

(ค) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน “ครูที่มีประสบการณ์การท างานแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนแตกต่างกัน”ทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA: Analysis of Variance)ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ครูที่มีประสบการณ์การ
ท างานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานโรงเรียนไม่แตกต่างกันทุกด้าน ทั้งด้านบริหารงานวิชาการ          
ด้านบริหารงานงบประมาณด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงานทั่วไปและการบริหารงานในภาพรวม  

(ง)  
อภิปรายผล 

1) ผลการศึกษาพบว่า ครูชายและครูหญิง มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานโรงเรียนไม่แตกต่างกันทุก
ด้าน ทั้งด้านบริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงานงบประมาณด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อัญชลี โพธิ์ทอง (2551) ที่ศึกษาสภาพการบริหารงานผู้บริหารสถานศึกษาตาม 
ความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง จังหวัดสระบุรี และพบว่า ครูเพศหญิงและเพศชาย มีความ
คิดเห็นต่อสภาพการบริหารของ ผู้บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน 

2) ผลการศึกษาพบว่า ครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและครูที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญา
ตรี มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานโรงเรียนไม่แตกต่างกันเกือบทุกด้าน ทั้งด้านบริหารงานงบประมาณด้าน
บริหารงานบุคคลด้านบริหารงานทั่วไปยกเว้นการบริหารงานโรงเรียนด้านบริหารงานวิชาการ ที่พบว่า ครูที่มีวุฒิ
การศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรีมีคะแนนเฉลี่ยความคิดต่ ากว่าครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาเหตุที่ครูที่มี
วุฒิการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรีเห็นว่า โรงเรียนมีการบริหารงานวิชาการยังไม่ดีพอ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูใน
กลุ่มนี้มีระดับการศึกษาสูงกว่า มีประสบการณ์ทางด้านการศึกษาสูงกว่า จึงเห็นว่าโรงเรียนน่าจะมีการบริหารงาน
วิชาการได้ดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

3) ผลการศึกษาพบว่า ครูที่มีประสบการณ์การท างานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
โรงเรียนไม่แตกต่างกันทุกด้าน ทั้งด้านบริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงานงบประมาณด้านบริหารงานบุคคล ด้าน
บรหิารงานทั่วไปและการบริหารงานในภาพรวม สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อัญชลี โพธิ์ทอง (2551) และ ฐิติภา
กาญจนาภรณ์และคณะ (2556) ที่ศึกษาการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดสระบุรี
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และพบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลในจังหวัดสระบุรีในภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1) ด้านการบริหารงานวิชาการ ผู้บริหารโรงเรียนควรมีการจัดท าหลักสูตรให้เป็นระบบชัดเจน และเปิด
โอกาสให้ครูเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรของโรงเรียนให้มากขึ้น  จัดอบรมเรื่องการจัดท าหลักสูตรให้
ครูผู้สอนได้เพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเน้นการนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูเพื่อ
เป็นการพัฒนาการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อน าไปแก้ปัญหาพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน สนับสนุนในการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการศึกษา และการรายงานผลการใช้หลักสูตรโรงเรียนกบผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง เพื่อน ามาพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 2) ด้านการบริหารงานงบประมาณ ผู้บริหารโรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อระดมทรัพยากรจากทุก
ภาคส่วน เช่น กิจกรรมผ้าป่าเพื่อการศึกษา เป็นต้นเพื่อเป็นการน าทรัพยากรที่ได้มาท าการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน มีการจัดสรรงบประมาณให้มีความครอบคลุมภารกิจของโรงเรียนในทุก ๆ ด้าน และให้เกิดประโยชน์
สูงสุดโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม หลักความโปร่งใส หลักความคุ้มค่า และหลักความรับผิดชอบ 

3) ด้านการบริหารงานบุคคล ผู้บริหารโรงเรียนควรมีการจัดท ารวบรวมข้อมูลสภาพปัจจุบัน ปัญหา และ
ความต้องการเพื่อวางแผนก าลังคนของโรงเรียนให้มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความสามารถเป็นไปด้วย
ความโปร่งใสและยุติธรรม รวมถึงการสนับสนุนให้ครูได้พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ และพร้อมที่จะเลื่อน
ต าแหน่งให้สูงขึ้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4) ด้านการบริหารงานทั่วไป ผู้บริหารโรงเรียนควรมีการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่
ชัดเจนและสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยการให้เครือข่ายผู้ปกครองเข้ามามีบทบาทในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
พัฒนาการจัดท าระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัย และเป็นปัจจุบันเพื่อ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของ
โรงเรียนโดยใช้สื่อหลากหลายรูปแบบโดยมีส่วน 
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ : ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 
HUMAN RESOUREE DEVELOPMENT IN BUDDHISM : ACCORDING TO 

BUDDHIST PRINCIPLES. 

 
ผู้วิจัย   พระครูโสภณสุตากร (ณัฎฐ์ณภัทร ฆ้องพาหุ) 
  
บทคัดย่อ 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทางพระพุทธศาสนานั้นให้มนุษย์เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา มนุษย์ต้องเป็น
ผู้กระท าด้วยการฝึกอบรมให้เกิดคุณสมบัติภายในตนซึ่งได้แก่ คุณสมบัติทางกาย ทางศีล ทางจิตและทางปัญญาที่
ส่งผลไปสู่ภายนอกตน เป็นความสัมพันธ์กับมนุษย์และวัตถุซึ่งแสดงออกผ่านทางพฤติกรรมทางกายและทางวาจา 
มนุษย์จึงเป็นผู้กระท าหรือสร้างให้เกิดมีคุณสมบัติดังกล่าวนี้ ให้เกิดการพัฒนาในแง่ความเป็นมนุษย์ ด้วยเหตุนี้เมื่อ
พระพุทธศาสนาเน้นความส าคัญของมนุษย์ด้วยการพัฒนา ดังนั้นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีต่อมนุษย์ในแง่
บทบาทจึงเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาต่อไป 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธนั้นเป็นกระบวนการที่พระพุทธศาสนามองว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็น
ธรรมชาติที่มีอยู่และเป็นไปตามธรรมชาติ ดังนั้น กระบวนการต่าง ๆ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเริ่มต้นที่ตัว
บุคคล กล่าวคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่าง ๆ นั้นได้ก าหนดเอาบุคคลเป็นจุดศูนย์กลางแล้วได้บูรณาการ
หลักธรรมต่าง ๆ ในทางพระพุทธศาสนาเข้ามาใช้เป็นส่วนประกอบในการพัฒนาซึ่งส่วนมากจะเน้นเรื่อ งของ             
กาย วาจา ใจ และหลักธรรมที่น ามาใช้ในการพัฒนาดังกล่าวคือหลักธรรม ไตรสิกขา คือ ศีลสิกขา สมาธิสิกขา และ
ปัญญาสิกขา ซึ่งทั้งสามนี้จะเป็นกระบวนการส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้เป็นอย่างดี  

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นจะต้องอาศัยกระบวนการต่างๆ เพื่อมาบูรณาการกับหลักธรรมค าสั่งสอน
ของพระพุทธองค์และมาปรับใช้กับองค์การของตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่องค์การได้วางไว้ 

 
Abstract 

Human development in Buddhism is human-centered in its development. Human 

beings must be trained by their inner qualities, which are: Physical, mental, and intellectual 

abilities that affect the outside world. It is a relationship with man and objective, which 

expresses itself through physical and verbal behavior. Human beings are the creators or 

creators of these qualities. To develop in terms of humanity. For this reason, when 

Buddhism emphasizes the importance of human development. So the principle of 

Buddhism to man in terms of role is to be considered. 

Buddhist human development is a process by which all things are natural and 

natural, so the processes of human resource development start with the human being: 

human resources development. They have set the person as the center, and then integrate 

the principles of Buddhism into use. The components of development, most of which are 

focused on the body, verbal, and mind. The principles used in this development are the 

Three Noble Truths, namely, the Noble Truths, Concentration, Wisdom and Sharp Wisdom. 

These three are important processes in the development of human resources very well. 

Human resource development requires a variety of processes. To integrate with the 

teachings of the Buddha and to adapt their organization to achieve the goals set by the 

organization Suggest an edit  

 

Keywords : Human Resource Development, Buddhism, Buddhist Principles 
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ความเป็นมาและความส าคัญ  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ ถือเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดขั้นตอนหนึ่งในการบริหาร การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ มีผลอย่างมากต่อความส าเร็จขององค์กร ซึ่งมีแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีชั้นสูง 
และมีแนวโน้มที่จะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ การด าเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรของทางปฏิบัตินั้น ควรจะ
เริ่มตั้งแต่ เมื่อพนักงานเหล่านั้น เริ่มเข้ามาท างานในองค์กรโดยเริ่มตั้งแต่การปฐมนิเทศ และจะต้องด าเนินการ
พัฒนาอีกต่อไปเร่ือยๆ ตลอดระยะเวลาที่เขายังคงท างานอยู่ในองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่องค์การวางไว้ 

 
จุดประสงค์ของการวิจัย 
จุดมุ่งหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ  
จุดมุ่งหมายในศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ มีแนวความคิดพื้นฐานทางพระพุทธศาสนามี 4 อย่างคือ  

1. พระพุทธศาสนามองว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นธรรมชาติที่มีอยู่และเป็นไปตามธรรมชาติในระบบ
ความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยและมนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งในระบบความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยของธรรม ชาตินั้น          
เมื่อธรรมชาติเป็นระบบความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัย มนุษย์ซึ่งเป็นธรรมชาติส่วนหนึ่งด้วย ก็จึงเป็นส่วนหนึ่งอยู่ใน
ระบบความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยที่เป็นองค์รวมอันนี้ การที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยนี้ เราเรียกว่าความ
เป็นไปตามกระบวนการของเหตุปัจจัย โลกทั้งโลก จักรวาลทั้งจักรวาล เป็นระบบความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยทั้งสิ้น 
เมื่อมนุษย์มาเป็นพวกหนึ่งหรือประเภทหนึ่งอยู่ในระบบนี้ มันก็อยู่ในระบบความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยนี้ด้วย         
จะเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติหรือไม่เป็น ก็เป็นไปโดยอัตโนมัติเท่านี้  
 2. ในเมื่อมนุษย์อยู่ในระบบความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยของธรรมชาติ ชีวิตและการกระท าของมนุษย์          
ก็ย่อมเป็นไปตามระบบความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยนั้น เพราะฉะนั้น มนุษย์ท าอะไรขึ้นมา ก็มีผลในระบบเหตุปัจจัยนี้ 
กระทบต่อสิ่งภายนอกบ้าง กระทบตัวเองบ้าง และในท านองเดียวกัน สิ่งที่ เกิดขึ้นภายนอก ก็มีผลกระทบต่อตัว
มนุษย์ด้วย คือทั้งในมุมกิริยาและปฏิกิริยา ตัวเองท าไปก็กระทบสิ่งอื่น สิ่งอื่นเป็นอย่างไรก็มากระทบตัวเอง           
ข้อส าคัญคือมองไปให้ครบตลอดทั่วระบบความสัมพันธ์นี้ ว่าชีวิตและกิจกรรมการกระท าของตนเอง ทั้งเป็นไปตาม
ระบบเหตุปัจจัยแล้วก็ท าให้เกิดผลตามระบบเหตุปัจจัยนั้นด้วย  
 3. มนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้ และต้องฝึก ทางพระเรียกว่าเป็นทัมมะ คือเป็นสัตว์ที่พัฒนาได้ ข้อนี้ถือว่าเป็น
ความคิดรากฐานที่ส าคัญที่สุด การเกิดระบบจริยธรรมในพระพุทธศาสนาขึ้นมาก็เพราะถือว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้
และต้องฝึก หลักนี้เป็นแกนส าคัญของจริยธรรมในพระพุทธศาสนา ซึ่งท าให้จริยธรรมมีความหมายเท่ากับการศึกษา 
และเพราะเหตุที่มนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกฝนพัฒนาได้ จริยธรรมจึงเป็นระบบที่มีความประสานกลมกลืน เช่นท าให้
จริยธรรมกับความสุข เป็นสภาพที่พัฒนาไปด้วยกันได้หรือเป็นจริยธรรมแห่งความสุข หลักการนี้ถือว่า ความ
ประเสริฐของมนุษย์อยู่ที่การฝึกฝนพัฒนา ถ้าไม่พัฒนาแล้วมนุษย์ไม่ประเสริฐ และมนุษย์นั้นเมื่อพัฒนาแล้วสามารถ
เข้าถึงอิสรภาพและความสุขได้จริง อันนี้เป็นข้อยืนยันของพระพุทธศาสนาว่า มนุษย์เป็นสัตว์ที่พัฒนาได้จน  
ประเสริฐสุด เข้าถึงอิสรภาพและความสุขได้อย่างแท้จริง  
 4. ความสามารถของมนุษย์ที่พัฒนาแล้วอย่างหนึ่ง คือการท าให้ความแตกต่าง กลายเป็นความประสานเสริม
เติมเต็มกลมกลืนซึ่งกันและกัน ท าให้เกิดความสมบูรณ์และดุลยภาพ เมื่อมนุษย์ยังไม่พัฒนา ท าให้เกิดความแตกต่าง
เป็นขัดแย้ง หรือเกิดความสับสนแล้วความแตกต่างก็กลายเป็นความขัดแย้ง ศักยภาพของการพัฒนาคือการท าให้คน
สามารถท าให้ความขัดแย้งมีความหมายเป็นความประสานเสริม การพัฒนามนุษย์อย่างนี้จะต้องมาประยุกต์เข้ากับการ
แก้ปัญหาสภาพแวดล้อมทั้งหมด เครื่องวัดการพัฒนาของมนุษย์ที่แท้จริง คือการที่ท าให้มีมนุษย์มีความสามารถเพิ่มขึ้น 
ในการท าให้ความเป็นอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และสรรพสิ่งทั้งหลายเกื้อกูลเอื้อประโยชน์แก่กันมากข้ึนเบียดเบียนกัน
น้อยลง และท าให้โลกอุดมสมบูรณ์งดงามเหมาะแก่การอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น (พระพรหมคุณาภรณ์, ๒๕๕๐ : ๑๕) 
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กรอบแนวคิด 
 ดังนั้นจุดมุ่งหมายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธจะต้องอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาควบคู่
กับกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติให้ได้ผลโดยแท้จริง ซึ่งในบทความนี้จะกล่าวถึง การน า
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้มีความเจริญงอกงามในทางธรรม
และทางโลกต่อไป 
 
วิธีการด าเนินวิจัย  
วางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ  

หลักพุทธธรรมที่น ามาประยุกต์ใช้ในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีความจ าเป็นจะต้องฝึกฝนตนเอง
ตามหลักพระพุทธศาสนา เพื่อให้ด ารงอยู่ด้วยความไม่ประมาท และธรรมะก็จะเป็นยาใจที่รักษาให้พ้นจากความทุกข์ 
แม้เราจะมีการเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตายนี้เป็นกฎของธรรมของโลก เมื่อรู้จักกฎของโลกแล้ว ถ้ารู้จักพัฒนา
ตนให้ปฏิบัติต่อการด าเนินชีวิตที่ดีแล้ว ย่อมจะพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ หลักธรรมที่น ามาวางแผนในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ในที่นี้ผู้ศึกษาจะวิเคราะห์หลักธรรมซึ่งเกี่ยวกับการวางแผนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ 
สุจริต การประพฤติชอบ การประพฤติดีหรือความประพฤติดี ใช้ค าว่าการ เป็นเร่ืองของกายและวาจา ส่วนที่ใช้ค าวา่ 
ความ เป็นเร่ืองของจิตใจ มโนสุจริต การประพฤติที่เป็นเหตุให้บุคคลเป็นคนดี อันเป็นที่พึงประสงค์ เป็นที่ปรารถนา
ของอารยชน โดยเหตุที่คนเราจะมีคุณค่าหรือมีความดีพอที่คนอื่นจะเห็นความส าคัญและให้ความส าคัญแล้วยกย่อง
นับถือหรือไว้เนื้อเชื่อใจ ยอมคบหาสมาคมด้วย ก็เพราะมีดีอยู่ในตัว เช่น การประพฤติดี หรือความประพฤติดี ดี
ประเภทนี้เป็นความดีขั้นพื้นฐานในตัวคนเพราะคนที่มีความประพฤติดีเป็นพื้นฐานแล้ว แม้ดีอย่างอื่นจะบกพร่องไป
บ้าง ก็ยังจะเอาตัวรอดเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของคนอื่นได้ หรือยังพอที่จะแสวงหาความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนเองได้ 
พระพุทธศาสนาได้วางหลักสุจริตธรรมเป็นเครื่องก าหนดวัดบุคคลว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี จ าแนกตามทวารเป็น 
3 ทางหรือสุจริต 3 อย่าง ดังนี้  
 1. กายสุจริต การประพฤติดีทางกาย การงดเว้นคือไม่ใช้กายท าความชั่วเลวทรามต่อผู้อื่นหรือสัตว์อื่น 
จ าแนกเป็น 3 อย่างคือ เว้นจากการฆ่าสัตว์ เว้นจากการลักทรัพย์ เว้นจากการประพฤติผิดในกาม  
 2. วจีสุจริต การประพฤติดีทางวาจา การงดเว้นคือไม่ใช้ค าพูดที่ชั่วหยาบต่อผู้อื่น จ าแนกเป็น 4 อย่าง คือ 
เว้นการการพูดเท็จ เว้นจากการพูดส่อเสียด เว้นจากการพูดค าหยาบ เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ  
 3. มโนสุจริต ความประพฤติดีทางใจ ความรู้จักยั้งคิดไม่ปล่อยจิตให้คิดชั่วร้ายปองร้ายทรัพย์สินหรือชีวิต
ของผู้อื่น แต่ให้คิดดีถูกต้องตามหลักกุศลธรรม จ าแนกเป็น 3 อย่าง คือ ความไม่โลภอยากได้ของเขา ความไม่
พยาบาทปองร้ายเขา ความเห็นชอบตามคลองธรรม สุจริต 3 อย่างนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ควรท า ควรประพฤติให้เกิดขึ้น
ในตนเอง เมื่อมนุษย์เราสามารถปฏิบัติตามหลักธรรมดังกล่าวได้แล้วจะท าให้มนุษย์อยู่อย่างมีความประเสริฐสุข  
 จากวิธีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธนั้นจะเห็นได้ว่าสามารถน าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์โดยจะต้องอาศัยสุจริต 3 อย่างคือกายสุจริต วจีสุจริตและมโนสุจริต เพื่อให้การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเป็นไปด้วยความราบรื่น และแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในองค์การต่อไป 
รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 รูปแบบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธเป็นการศึกษาให้รู้จักการฝึกคนให้พัฒนาด้านปัญญา เช่น
ให้รู้ความหมายของการบริโภค ว่าเรากินเพื่ออะไร เพื่อสนองความต้องการที่จะเสพรสเอร็ดอร่อย หรือ เพื่อการ
แข่งขันวัดฐานะกัน หรือเพื่อเลี้ยงร่างกายให้เป็นอยู่ได้ เมื่อเราเห็นวัตถุประสงค์ชัดเจนและเข้าใจในทางที่ถูกแล้ว        
เราก็จะเริ่มมีปัญญาเกิดขึ้น พฤติกรรมในการบริโภคก็จะเปลี่ยนไป นี่ก็คือการใช้ปัญญาน าการท าพฤติกรรม แล้วเรา
ก็ไม่ต้องมีพฤติกรรมตามตัณหา ตัวการที่ท าให้หักเหกระแสความคิดออกจากตัณหาได้ก็คือ โยนิโสมนสิการ ท าให้
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เกิดปัญหารู้คุณค่าหรือประโยชน์ที่แท้จริง แล้วท าให้เกิดคุณสมบัติใหม่อีกอย่างหนึ่ง คือความอยากประเภทที่ 2         
ที่ควบคู่กับปัญญา เรียกว่า ฉันทะ เป็นความอยากที่เป็นกุศล เกื้อกูลต่อชีวิต ฉันทะต้องอาศัยปัญญา ปัญญารู้ว่า
อะไรดีมีคุณค่าเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง ฉันทะก็อยากท าให้เกิดสิ่งนั้น ถ้าไม่มีปัญญาเลยฉันทะก็เกิดไม่ได้ ต่างไป
จากตัณหาซึ่งเป็นความอยากที่ไม่อาศัยปัญญา อะไรถูกตา ถูกหู ถูกลิ้น ถูกใจ ตัณหาก็อยากได้อยากเสพสิ่งนั้นเรา
อาจให้ความหมายอย่างง่าย ๆ ได้ว่า 
 1. ตัณหา คือ ความอยากในรสชาติที่เวทนาบอกเสนอ (= ความอยากที่ไม่เก่ียวกับการศึกษา)  
 2. ฉันทะ คือ ความอยากในคุณค่าที่ปัญญาบอกเสนอ (=ความอยากที่เกิดจากการศึกษา) และอาจสรุป
กระบวนการแห่งพฤติกรรมมนุษย์ได้เป็นสองแบบคือ 1. (ไร้การศึกษา) : อวิชชา+ตัณหา = พฤติกรรมสร้างทุกข์ 
หรือก่อปัญหา 2. (มีการศึกษา) : ปัญญา+ฉันทะ = พฤติกรรมสลายทุกข์ หรือ แก้ปัญหา  กระบวนการที่สองเป็น
แนวทางในการพัฒนามนุษย์ ทันทีที่มนุษย์รู้จักคิดก็เริ่มมีการศึกษา และเกิดปัญญาขึ้น ท าให้เกิดมีการปรับตัว และ 
พฤติกรรมของมนุษย์เองด้วย ดังนั้นการศึกษาคือการพัฒนาคนให้พ้นจากการมีชีวิตภายใต้บงการของตัณหา บนฐาน
ของความไม่รู้คืออวิชชา ไปสู่การมีชิวิตอยู่ด้วยปัญญา ท าให้เกิดมีฉันทะที่จะปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายอย่างถูกต้อง และ
ท าให้เกิดความเป็นอิสระไร้ทุกข์ปราศจากปัญหา กระบวนการส าหรับพัฒนาคนแยกออกเป็นสองขั้นตอน คือ ขั้น
น าสู่สิกขา หรือขั้นก่อนมรรค และ ขั้นไตรสิกขา ในขั้นแรกนั้น ควรเริ่มต้นจากสัมมาทิฐิ ซึ่งเป็นปัญญาในระดับหนึ่ง 
โดยเฉพาะความเชื่อว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัย ไม่ใช่เป็นไปเอง แล้วแต่โชค หรือเพราะการดลบันดาล 
สัมมาทิฐินี้จะเกิดในตัวบุคคลได้เพราะปัจจัยภายนอก คือ ปรโตโฆษะ หรืออิทธิพลภายนอก และ ปัจจัยภายใน คือ 
โยนิโสมนสิการ นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบที่เก้ือหนุนอีกหลายอย่างที่รวมแล้วเป็น 7 ตัวดังนี้ 
 1. กัลยาณมิตตตา (ความมีกัลยาณมิตร) มีคนที่ดีคอยกลั่นกรองชักน าไปในทางที่ดี 
 2. ศีลสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยศีล) เป็นผู้มีวินัย มีระเบียบ และพฤติกรรมที่ดี 
 3. ฉันทสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยฉันทะ) มีแรงจูงใจที่ถูกต้อง ใฝ่รู้ สร้างสรรค์ ต้องการเข้าถึงความจริง 
และท าสิ่งทั้งหลายให้ดีงามเป็นเลิศ 
 4. อัตตสัมปทา (ความท าตนให้ถึงพร้อม) ท าตนให้มีความสมบูรณ์ในศักยภาพของความเป็นมนุษย์         
มีจิตส านึกในการฝึกฝนพัฒนาตนอยู่เสมอ 
 5. ทิฐิสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยหลักการแห่งความเชื่อถือ) คือเชื่อถือในหลักการแห่งเหตุผล 
 6. อัปปมาทสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท) คือ ความกระตือรือร้น ไม่เฉื่อยชา มีสติ            
ไม่ปล่อยปละละเลย ไม่พลาดโอกาส ท าให้เห็นคุณค่าของเวลา 
 7. โยนิโสมนสิการ (ความถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการ) การรู้จักคิดรู้จักพิจารณาด้วยตนเอง รู้จักสืบสาวหา
เหตุปัจจัยแยกแยะให้เห็นองค์ประกอบ จับแง่ดีมาใช้ประโยชน์ได้ และรู้จักเชื่อมโยงให้เห็นองค์รวมหรือสร้างสรรค์
องค์ความคิดให้ได้ 
 ส าหรับในเร่ืองไตรสิกขา อันเป็นขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาบุคคลนั้น ต้องพิจารณาว่ามนุษย์เป็นสัตว์
ที่ฝึกได้ หรือกระตุ้นให้เกิดจิตส านึกตระหนักในการที่จะต้องปฏิบัติตามหลักแห่งการฝึกฝนพัฒนา และการศึกษานั้น
สิ่งส าคัญจะต้องมีความเชื่อในโพธิ์หรือ โพธิ์ศรัทธา คือเมื่อมนุษย์เชื่อในปัญญาที่จ าให้มนุษย์เป็นพุทธะได้แล้ว เขาก็
พร้อมที่จะฝึกฝนตนเอง ส่วนการที่ประจักษ์ในโพธิ์หรือไม่นั้นเป็นเรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคล ระบบ
การศึกษาที่ท าให้บุคคลพัฒนาอย่างมีบูรณาการและให้มนุษย์เป็นองค์รวมที่พัฒนาอย่างมีดุลยภาพ ก็คือ ศีล สมาธิ 
ปัญญา ศีลเป็นการฝึกในด้านพฤติกรรมที่เคยชิน เครื่องมือฝึกศีลก็คือ วินัย  สมาธิเป็นเรื่องของการฝึกในด้านจิต 
หรือระดับจิตใจ ได้แก่การพัฒนาคุณสมบัติต่าง ๆ ของจิต ทั้งในด้านคุณธรรม เช่น ความ เมตตากรุณา ความ
เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ ความเข้มแข็งมั่นคง ความเพียรพยายาม ความรับผิดชอบ ปัญญา เป็นเร่ืองของการฝึกหรือพัฒนาใน
ด้านการรู้ความจริง เร่ิมตั้งแต่ความเชื่อ ความเห็น ความรู้ ความเข้าใจ ความหยั่งรู้เหตุผล การรู้จักวินิจฉัย ไตร่ตรอง 
ตรวจสอบ คิดการต่าง ๆ สร้างสรรค์ 
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ส าหรับการวัดผลการศึกษานั้น อาจใช้วิธีตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลโดยหลักสี่ประการคือ 
 1. ภาวิตกาย มีการที่พัฒนาแล้ว คือ มีกายภาวนา มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในทางที่
เก้ือกูลและได้ผลดี หรือ กินเป็น ใช้เป็น บริโภคเป็น ดูเป็น ฟังเป็น ฯลฯ 
 2. ภาวิตศีล มีศีลที่พัฒนาแล้ว มีพฤติกรรมทางสังคมที่พัฒนาแล้ว ไม่เบียดเบียนก่อคามเดือดร้อนแก่ผู้อื่น 
ด ารงตนอยู่ในวินัย และอาชีวะที่สุจริต มีความสัมพันธ์ทางสังคมในลักษณะที่เกื้อกูล สร้างสรรค์ และ ส่งเสริมสันติ
สุข นั่นคือ คบหาเป็น สังคมเป็น พูดเป็น สื่อสารเป็น ท าเป็น 
 3. ภาวิตจิต มีจิตที่พัฒนาแล้ว คือมีจิตใจที่ฝึกอบรมดีแล้ว สมบูรณ์ด้วยคุณภาพจิต ประกอบด้วยคุณธรรม 
เช่น ความเมตตากรุณา ความเอ้ืออารี มีมุทิตา ความเคารพอ่อนน้อม ความกตัญญูกตเวที สมบูรณ์ด้วยสมรรถภาพ
จิต คือมีจิตใจเข้มแข็งมั่นคง มีความเพียรพยายาม มีอุตสาหะวิริยะ รับผิดชอบ มีสติ มีสมาธิ สมบูรณ์ด้วยสุขภาพจิต 
คือจิตใจร่าเริง เบิกบานสดชื่น หรืออีกนัยหนึ่งคือ ตั้งจิตเป็น วางใจเป็น ท าใจเป็น 
 4. ภาวิตปัญญา มีปัญญาที่พัฒนาแล้ว คือรู้จักคิดรู้จักพิจารณา รู้จักวินิจฉัย รู้จักแก้ปัญหา และรู้จักจัดท า
การต่าง ๆ ด้วยปัญญาที่บริสุทธิ์ เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง ปราศจากอคติและแรงจูงใจเคลือบแฝง เป็น
อิสระจากการครอบง าของกิเลส เป็นอยู่ด้วยความรู้เท่าทันธรรมดาของโลกและชีวิต เข้าถึงอิสรภาพ ปลอดทุกข์ 
ปราศจากปัญหา หรือ คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น ดับทุกข์เป็น (พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต) 
ถ้าหากว่าบุคคลใดมีครบทั้งสี่อย่างนี้โดยสมบูรณ์แล้ว เรียกว่าเป็น "ภาวิตัตตะ" แปลว่าผู้ได้พัฒนาตนแล้ว ได้แก่ พระ
อรหันต์ เป็นอเสกขะ คือผู้จบการศึกษาแล้ว ไม่ต้องศึกษาอีกต่อไป 
 ดังนั้นรูปแบบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธถือว่ามีส่วนส าคัญอีกประการหนึ่ง จะต้องอาศัย
ประสบการณ์ ความช านาญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ว่าจะต้องใช้รูปแบบใดมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้ประสานมีความสอดคล้องกับหลักการและหน่วยงานของตนเองเพื่อพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง 
 
ผลการวิจัย 
หลักธรรมที่ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ 
 หลักธรรมค าสั่งสอนในพุทธศาสนานัน้มีมากหมายหลายประการที่สามารถน ามาใช้ในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ได้ หลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเนื่องจากเป็นสุกธรรม คือ ธรรมฝ่ายขาวหรือธรรมฝ่ายดี ซึ่งเป็นกุศลธรรม 
อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับหลักการด าเนินชีวิตทั้งส่วนงานได้ทุกหัวข้อธรรม 
ดังนั้นหลักธรรมที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นมีดังนี้ 
สังคหวัตถุ 4 เป็นธรรมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คือ 
 ทาน ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติให้พระสงฆ์ออกรับบริจาคอาหารจากชาวบ้าน ไม่ใช่เพียงเพราะอยากอิ่ม
ท้องแต่นั่นคือแนวทางหนึ่งในการสร้าง “ทาน” ให้กับเหล่าประชาชน “ทาน” หมายถึงการแบ่งบัน การเสียสละ
ประโยชน์ของตนแบ่งให้กับคนอื่นอื่น โดยในที่นี้ไม่ใช่การท าทานด้วยทรัพย์สิน ด้วยอาหาร เพียงอย่างเดียวเท่านั้น 
การให้ทานโดยการไม่โกรธแค้น อภัยให้กันและกัน ไม่จองเวรจองกรรมกันด้วยเช่นกัน หากทุกยึดถือข้อนี้ได้ความ
วุ่นวายทั้งหลายบนโลกจะอาจจะหมดไปก็เป็นได้ 
 ปิยะวาจา การพูดคือการแสดงออกสื่อสารที่ส าคัญของมนุษย์เรานั้น หากการแสดงออกสื่อสารกันด้วย
น้ าใจไมตรีย่อมเป็นสิ่งที่ดี ปิยะวาจาเป็นบทหนึ่งที่บทแนวคิดแนวทางของการสื่อสารนี้ การพูดด้วยวาจาที่เป็นความ
จริง ซื่อสัตย์ ด้วยความไพเราะ หากได้พบกันค าพูดเช่นนี้การผูกมิตรไมตรีย่อมท าได้ไม่ยาก หรืออาจจะโกรธแค้น
เป็นฟืนเป็นไฟแต่หากใช้ปิยะวาจาในการเจรจานั่นย่อมเย็นลงโดยง่ายดาย 
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 อัตถจริยา เมื่อการแสดงออกผ่านการสื่อสารดีแล้ว การแสดงออกทางการกระท า กิริยาก็ย่อมต้องดีไปด้วย 
นั่นท าประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นให้มากแต่การท าประโยชน์ของตนเองนั่นแน่นอนย่อมจะต้องไม่ส่งผลเสีย ผลร้าย
ต่อผู้อื่นด้วยการเบียดเบียนผู้อื่นเพื่อประโยชน์ของตนนั้นเป็นเหตุแห่งเพศภัยต่างต่างนานาที่เกิดขึ้นโลกปัจจุบัน การ
ไม่รู้จักพอในสิ่งที่มี การต้องการมากจนถึงขั้นสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น 
 สมานัตตา เมื่อปฏิบัติทุกอย่างแล้วความเจริญ ความดีงามบังเกิดและสิ่งที่ส าคัญในนั่นคือการวางตนให้
เสมอตน้เสมอปลายดีแล้วก็ควรดีให้ตลอดรอดฝั่ง หนักแน่นมั่นคงและควรวางใจผู้อื่นด้วยเช่นกัน 
พรหมวิหาร 4 เป็นหลักธรรมประจ าใจที่ประเสริฐ ที่จะช่วยให้มนุษย์ในการพัฒนาจิตใจได้อย่างดี 
 เมตตา ความเมตตาคือความรู้สึก เอ็นดูสงสารผู้อื่นไม่ว่าจะเป็น เด็ก คนชรา หรือบุคคลอื่นอื่นความเมตตา
นี้อาจจะเกิดมาจากความสงสารที่บุคคลนั้นคงตกอยู่ในความทุกข์ หรือความเศร้าหมองจากเหตุทั้งปวง ส าหรับผู้น า
ที่ดีความยึดหลักข้อนี้ “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” เมตตาผู้อื่นรอบข้างไม่เว้นแม่แต่ลูกน้องผู้ร่วมงาน หรือคนที่ต าแหน่ง
ต่ ากว่า ความเมตตาจะท าให้เรามีพลังดึงดูดและรักใคร่จากคนรอบข้าง 
 กรุณา คนในสังคมทุกสังคมหากมีคนท าอะไรด้วยตนเองไม่ได้ก็ย่อมรับความช่วยเหลือจากผู้อื่นรอบตัว 
การเข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้ไม่รู้ ผู้ประสบภัย หรือให้รอดพ้นจากความทุกข์นั้นก็ล้วนแต่เป็นบุญจากความกรุณา 
การช่วยเหลือนั้นไม่ใช่แต่เพียงผู้มีบุญคุณถึงแม้ว่า คนนั้นเป็นคนไม่ดี คนนี้เป็นคนไม่ดี ไม่ว่าจะเป็นมิตรหรือเป็นศัตรู
เราก็ช่วยได้ ปล่อยวางอคติ ลดความถือตัว ความตระหนี่เพื่อเป็นหนทางในการแล้วช่วยเหลือครึ่งกันละกัน หากเป็น
ผู้น า ผู้บริหารยึดถือหัวข้อนี้รับรองว่าจะมีแต่คนรักใคร่แม้แต่สัตว์ก็ยังกระดิกหางเข้าหาในความมีเมตตากรุณา 
 มุทิตา การเป็นผู้น าที่แท้จริงควรจะวางตัวเองให้ ไร้ซึ่งการอิจฉา ริษยา และคอยสนับสนุนให้ก าลังใจ
รวมถึงยินดีกับสิ่งดีที่เกิดขึ้นกับลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน และคนในสังคมของตน ในยามที่คนในสังคมท าพลาดก็พร้อม
น้อมรับและให้อภัยคอยตักเตือนแก้ไขไม่ใช่โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ 
 อุเบกขา การวางนิ่งเฉยต่อการท าร้ายจากกาย วาจา ใจ หรือหากได้ยินการติฉินนินทาก็ให้ถือเสียว่าเราเคย
ท ากรรมมากับเขา และเราก็ได้ชดใช้กรรมแล้ว สิ่งที่ควรกระท าที่สุดก็คือการอภัยให้กับความโกรธ ความริษยา  
นินทาใส่ที่ย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดากับหัวหน้าหรือผู้น าคน การปกครองคนมากมายหลากหลายความคิดคงจะหลีกไม่
พ้นเร่ืองนี้ ส่วนหลักธรรมหัวข้อสุดท้ายที่ผู้เขียนได้หยิบยกมาเป็นตัวอย่างคือในเร่ือง 
อิทธิบาท 4 ซึ่งหมายความถึง เป็นคุณเครื่องให้ส าเร็จความประสงค์ 4 ประการประกอบด้วย 
 ฉันทะ คือความพอใจ พอใจที่ได้ท าในสิ่งนั้น ซึ่งแน่นอนหากมีความรักความพอใจในสิ่งที่ก าลังกระท าอยู่
นั้น ทุกสิ่งทุกอย่างเช่นความตั้งใจ การมุ่งหวังจะให้เกิดผลดียิ่งยิ่งขึ้นกับผลแห่งความสุขที่ได้มาจากกระท านั้น หาก
คุณลองตั้งค าถามขึ้นมาง่ายง่ายว่า “ชอบในงานที่ก าลังท าอยู่รึเปล่า” “ชอบในคณะที่เรียนอยู่หรือไม่” หากค าตอบ
คือใช่ก็ควรเดินต่อไปไปข้างหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมาย 
 วิริยะ หมายถึงความเพียรพยายาม ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคที่คอยเข้ามาเป็นแข้งขาที่คอยดัก
ระหว่างทางเดินที่จะไปยังเป้าหมายความส าเร็จ แต่หากมีความอดทนที่จะต้องล้มลุกคลุกคลานจากการหกล้มสักกี่
คร้ังหากมี “วิริยะ” ไม่ย่อท้อต่อการกระท าในสิ่งที่รักแล้วละก็เป้าหมายถึงไม่ไกลเกินจะคว้า 
 จิตตะ การควบคุมจิตใจให้แน่วแน่ มุ่งมั่นกับสิ่งที่ก าลังท าอยู่นั้นถือว่าเป็นสิ่งส าคัญไม่ว่าหนทางจนยากแค่
ไหน จะต้องพยายามสักเท่าไหร่ หากว่าใจที่แน่วแน่มั่นคงแล้วละก็ไม่ว่าปัญหาใดใดจะเข้ามาก็จะไม่ย่อท้อ ประคอง
จิตใจไปจนถึงเป้าหมายที่ก าลังพยายามตามหาอยู่จนได้ 
 วิมังสา การวิเคราะห์ตรึกตรองว่าสิ่งที่ก าลังท ามันถูกต้องหรือไม่ มีผลเป็นเช่นไร หากไม่ดีไม่เข้าท่าก็
ปรับปรุงแก้ไขคล้ายกับการขับรถหากขับออกนอกเส้นทางหากมองดูระหว่างทางรอบข้างไม่คุ้นตา ไม่ใช่เส้นทางที่จะ
พาไปยังเป้าหมายก็แก้ไขปรับเลือกเส้นทางใหม่ย่อมดีกว่าทนเดินในเส้นทางที่ผิดต่อไป 
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 เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธนั้น จะต้องอาศัยหลักธรรมค าสอนของพุทธ
องค์มาประยุกต์ใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยผู้เขียนได้น าเสนอในเบื้องต้นเพียง 3 หลักธรรมเท่านั้นคือ
สังคหวัตถุ 4 เพราะเป็นธรรมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์ เชื่อว่าเมื่อมนุษย์มีจิตใจที่แน่วแน่และมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
แล้วย่อมท าให้จิตมีพลังเข็มแข็งและสามารถพัฒนาตนเองต่อไปได้ จากนั้นมาเรื่องของพรหมวิหาร 4 เป็นหลักธรรม
ประจ าใจที่ประเสริฐ ที่จะช่วยให้มนุษย์พัฒนาจิตใจได้ เมื่อจิตพัฒนาได้ดีแล้วจิตใจก็จะสูงขึ้น สามารถเผชิญกับสิ่ง
ต่างๆ ได้และสุดท้ายคืออิทธิบาท 4 ซึ่งหมายความถึง เป็นคุณเครื่องให้ส าเร็จ ชึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญของมนุษย์ ทุก
คนย่อมต้องการความส าเร็จในชีวิต 
 
อภิปรายผล  
 จากข้อมูลที่ได้น าเสนอมาแล้วข้างต้น การบริหารทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธเป็นสิ่งที่สร้างคุณค่าให้กับ
องค์การ เริ่มจากจุดมุ่งหมายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ ได้น าแนวความคิดพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา 4 
อย่างมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อท าให้มนุษย์มีความสามารถเพิ่มขึ้น ท าให้ความเป็นอยู่ร่วมกัน
ระหว่างมนุษย์และสรรพสิ่งทั้งหลายเกื้อกูลเอื้อประโยชน์แก่กันเบียดเบียนกันน้อยลง และท าให้โลกอุดมสมบูรณ์
งดงามเหมาะแก่การอยู่อาศัย อีกทั้งผู้บริหารสามาถน าหลักการวิธีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธมาปรับใช้ให้
เข้ากับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานของตน ให้เข้ากับรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสม ถ้า
หากองค์การรู้จักน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรม ก็จะท าให้
องค์กรประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้นได้ประกอบด้วย ไตรสิกขา 3 , พรหมวิหาร 4 สังคหวัตถุ 4 และอิทธิบาท 4 
เพราะเชื่อว่าสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งสิ้น ซึ่งพุทธศาสนาให้มนุษย์เป็นศูนย์กลางใน
การพัฒนา มนุษย์ต้องเป็นผู้กระท าด้วยการฝึกอบรมให้เกิดคุณสมบัติภายในตนซึ่งได้แก่ คุณสมบัติทางกาย ทางศีล 
ทางจิตและทางปัญญาที่ส่งผลไปสู่ภายนอกตน เป็นความสัมพันธ์กับมนุษย์และวัตถุซึ่งแสดงออกผ่านทางพฤติกรรม
ทางกายและทางวาจา และเมื่อก าหนดสิ่งต่าง ๆ ขึ้นมาแล้วทุกส่วนงานในองค์การต้องน าไปสู่การปฏิบัติก่อให้เกิดเป็น
รูปธรรมให้ได้ ถ้าไม่น าไปปฏิบัติก็ไม่มีผลอะไร ที่ส าคัญไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้องค์การหรือหน่วยงานก็หยุดอยู่กับที่ 
 
ข้อเสอนแนะ   

ส าหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธนั้นผู้เขียนได้เสนอโดยได้น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา
ประยุกต์ใช้กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อไปประยุกต์ใช้ในองค์การได้ เชื่อว่า จะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ได้
กับทุกองค์การของตนเอง แต่ผลลัพธ์อาจจะแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมของแต่ละหน่วยงานทั้งนี้เป็นภาระงาน
ของบุคลากรในหน่วยงานทุกคนเพื่อให้องค์การเดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง 
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การพัฒนาภาวะผู้น าในชุมชนเชิงพุทธ 
 
THE LEADERSHIP DEVELOPMENT IN COMMUNITY OF THE BUDDHIST 

 
ผู้วิจัย   พระสุทิน อธิปญฺโญ 
 
บทคัดย่อ 

การพัฒนาผู้น าในชุมชน เป็นงานที่ต้องมีการพัฒนาผู้น าในสังคม และการพัฒนาผู้น าให้มีคุณภาพก็จะท า
ให้ประชาชนในชุมชนมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น โดยมุ่งเน้นไปในทางผู้น าในท้องถิ่นอย่างเช่น ข้าราชการ และปัญญาชนของ
ชาติและผู้น าทางสังคมทั่วไป การน าเอาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการพัฒนาผู้น าในชุมชน เป็นการ
ลดช่องว่างระหว่างประชาชนที่อยู่ในชนบทและประชาชนที่อยู่ในชุมชนเมือง จึงนับได้ว่าการน าเอาหลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนาไปใช้ในการพัฒนาผู้น าในชุมชนจะก่อให้เกิดความรักสามัคคีผูกพันธ์และความเข้าใจซึ่งกันและกัน 
ความสามัคคีต่อกันระหว่างคนในชาติ ท าให้ประชาชนในชนบทเกิดความรักความ หวงแหนหมู่บ้านในชุมชนของ
ตนเอง จนน าไปสู่การพัฒนาชุมชนของตนซึ่งจะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะน ามาซึ่งความมั่นคง และมั่งคั่งสร้างความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติและความเป็นธรรมในสังคมไทยอย่างยั่งยืน 

 
ค าส าคัญ : การพัฒนา, ภาวะผู้น า, ชุมชน, เชิงพุทธ. 

 
Abstract 

 The development of the leader in the community. It is a work that develops leaders 

constantly changed in society. And the development of quality. People in the community 

have a better way of life. It focuses on local leaders such as official and Intellectuals of the 

nation and General social leaders. To apply the principles of Buddhism Used to develop 

leaders in the community. Reducing the gap between rural and urban populations. It has 

been suggested that the use of Buddhist principles in the develop pment of leaders in the 

community make unity Committed and understanding each other. Harmony between people 

in the country. Make people in the country love the Beautiful villages in their own 

communities. It leads to the development of their communities, which will be another way 

to bring stability and prosperity, unity of the people and justice in Thai society Sustainable. 

 

Keywords : development, leadership Development, community Buddhist 

 
บทน า

 
 

การพัฒนาผู้น าในชุมชน เป็นงานที่ต้องมีการพัฒนาผู้น าในสังคม และการพัฒนาผู้น า ให้มีคุณภาพก็จะท า
ให้ประชาชนในชุมชนมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น โดยมุ่งเน้นไปในทางผู้น าในท้องถิ่นอย่างเช่น ข้าราชการ และปัญญาชนของ
ชาติผู้น าทางสังคมทั่วไป การน าเอาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาไปใช้เพื่อการพัฒนาผู้น าในชุมชน เป็นการลด
ช่องว่างระหว่างประชาชนที่อยู่ในชนบทและประชาชนที่อยู่ในชุมชนเมือง จึงนับได้ว่าการน าเอาหลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนาไปใช้ในการพัฒนาผู้น าในชุมชนจะก่อให้เกิดความรักและความเข้าใจซึ่งกันและกัน ความสามัคคีต่อ
กันระหว่างคนในชาติ ท าให้ประชาชนในชนบทเกิดความรักความหวงแหนหมู่บ้านในชุมชนของตนเอง  จนน าไปสู่
การพัฒนาชุมชนของตนซึ่งจะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะน ามาซึ่ง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติและความ
เป็นธรรมในสังคมไทย 
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ความเป็นมา ความส าคัญของการพัฒนา  
กระบวนการพัฒนา 

การพัฒนา คือ การท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นเจริญขึ้น การพัฒนาคนให้มีความสุข มีสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม การพัฒนาจึงหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดความเจริญงอกงามและดีขึ้นจนเป็นที่พึง
พอใจ โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการเตรียมการของมนุษย์  ในลักษณะของแผนโครงการแล้วบริหาร
จัดการให้เป็นไปตามแผนและโครงการจนประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง ซึ่งสอดคล้องใน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ได้ให้ความหมายของค าว่า “พัฒนา” คือ“ท าให้เจริญ” การพัฒนา
จึงหมายถึง การท าให้เจริญ (ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2525 : 33)  

“การพัฒนา” หมายถึง ความเจริญก้าวหน้า เช่น การพัฒนาชุมชน การพัฒนาประเทศ คือ การท าสิ่ง
เหล่านั้นให้ดีข้ึน เจริญขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ให้ตรงต่อความต้องการมากขึ้น จึง
อาจกล่าวได้ว่า“การพัฒนา”คือกระบวนการของการเคลื่อนไหวจากสภาพที่ไม่น่าพอใจไปสู่สภาพที่น่าพอใจจึงเป็น
กระบวนการ ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ไม่หยุดนิ่ง การพัฒนามีความสัมพันธ์โดยตรงกับความเปลี่ยนแปลง กล่าวคือการ
พัฒนา หมายถึง กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงที่มีการวางแผนไว้แล้ว คือ การท าให้ลักษณะเดิมเปลี่ยนไป คือ 
ลักษณะใหม่ที่เข้ามาแทนที่นั้นจะดีกว่า ลักษณะเก่า ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดปัญหาในตัวมันเอง
เพียงแต่ว่าจะมีปัญหามากหรือปัญหาน้อย ถ้าหากตีความหมายการพัฒนาจะสามารถตีความหมายได้ 2 นัย คือ 

1. “การพัฒนา” ในความเข้าใจสมัยใหม่ หมายถึง การท าให้เจริญในด้านวัตถุรูปแบบ และในเชิงปริมาณ 
เช่น ถนนหนทาง ตึกรามบ้านช่อง ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจ เป็นต้น  

2. “การพัฒนา” แง่ของพุทธศาสนา หมายถึง การพัฒนาคนทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ โดยเน้นในด้าน
คุณภาพชีวิตและหลักของความถูกต้องพอดี ซึ่งก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดความกลมกลืนและความเก้ือกูลแก่สรรพ
ชีวิตโดยไม่เบียดเบียนท าลายธรรมชาติและสภาพแวดล้อม (นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์, ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับ
การพัฒนาชนบท, 2534 :1-47)  
 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับผู้น าและภาวะผู้น า 

ค าว่า ภาวะผู้น า (Leadership) เป็นเรื่องที่นักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสนใจศึกษามาเป็น
เวลานาน ซึ่งเป็นการศึกษาถึงความมีอ านาจและความสามารถของบุคคลที่สามารถสั่งการในการบริหาร  ให้งานที่
รับผิดชอบประสบความส าเร็จ ย่อมเป็นที่ประจักษ์กันแล้วว่า ภาวะผู้น าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งในการบริหาร
และการจัดองค์การทั้งภาครัฐและเอกชนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายขององค์การ ดังนั้น ผู้วิจัย จึงได้รวบรวม
ความหมายของภาวะผู้น า จากความเห็นที่นักวิชาการและนักบริหารได้ให้ไว้ดังต่อไปนี้ 
ความหมายของภาวะผู้น า (Leadership) 

ภาวะผู้น าคือ การที่ผู้น าใช้อิทธิพลในความสัมพันธ์ซึ่งมีอยู่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อ
ปฏิบัติการและอ านวยการ โดยใช้กระบวนการติดต่อซึ่งกันและกันเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย (กวี วงศ์พุฒ,           
ภาวะผู้น า , 2539 :1-7)  

ผู้น าที่ดีต้องมีคุณลักษณะเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ประกอบด้วย ความรู้ดี มีบุคลิกภาพดี           
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ มีความกล้าหาญ มีความอดทน มีการสื่อสาร
ความหมายที่ดี มีความเห็นอกเห็นใจ ไม่เห็นแก่ตัว มีความเสียสละ และไม่ใช้อภิสิทธิ์ในทางที่ผิด ยกย่องให้เกียรติ 
ให้ความไว้วางใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา มีความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา มีการ
วางแผนงานและวิธีด าเนินงาน (กิต ิตยัคคานันท์, เทคนิคการสร้างภาวะผู้น า, 2543 : 22)  
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ภาวะผู้น า หมายถึง กระบวนการของการมีอ านาจอิทธิพลต่อกิจกรรมของบุคคล หรือของกลุ่มเพื่อบรรลุถึง
จุดมุ่งหมายที่ก าหนดขึ้นไว้ในสถานการณ์หนึ่งๆ (เทพพนม เมืองแมน และคณะ, พฤติกรรมองค์การ, 2540 :184) 
พลังชนิดหนึ่งที่สามารถส่งแรงกระท าอันก่อให้เกิดการขับเคลื่อนกลุ่มคนและระบบองค์กรไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์ 
(นิตย์ สัมมาพันธ์, ภาวะผู้น า, 2546 :31)  

ภาวะผู้น า หมายถึง คุณลักษณะส่วนบุคคลที่จะแสดงออกมาเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มในระหว่างการ
ท างานหรือกับผู้ร่วมในสถานการณ์เดียวกัน ในอันที่จะท าให้กิจกรรมของกลุ่มด าเนินไปสู่เป้าหมายและความส าเร็จ 
(พระครูสิริจันทนิวิฐ, ภาวะผู้น าเชิงพุทธ, 2549 :18)  

ภาวะผู้น า คือ คุณสมบัติ เช่น สติ ปัญญา ความดีงาม ความรู้ ความสามารถ ของบุคคลที่ชักน าให้คน
ทั้งหลายมาประสานกัน และพากันไปสู่จุดหมายที่ดีงาม พุทธองค์ตรัสไว้ในโคปาลสูตร โดยการเปรียบเทียบ ฝูงโค 
และโคจ่าฝูง เก่ียวกับ ผู้น า และผู้ตาม ไว้ว่า “เหมือนโคหัวหน้าฝูงว่ายน้ าไปสู่ฝั่งตรงกันข้าม หากโคหัวหน้าฝูงว่ายไป
ตรง เมื่อฝูงโค ทั้งหลาย ก็ไปตรงตามกัน และประสบกับความปลอดภัย หากโคหัวหน้าฝูงพาว่ายไปคดโคทั้งฝูงที่
ติดตามย่อมจะด าเนินไปคด และประสบกับความล าบาก ฉันใด ในหมู่มนุษย์ ก็ฉันนั้น บุคคลผู้ได้รับการแต่งตั้งให้
เป็นใหญ่ หรือ เป็นผู้น าหากมีคุณธรรมในการด าเนินชีวิตหรือในการปกครองแล้วผู้ตามย่อมจะเดินตามแบบ  ของ
ผู้น าด้วยดี และประสบกับความปลอดภัยหากว่าผู้น า หรือหัวหน้า ไม่ประกอบด้วยคุณธรรมในการด าเนินชีวิตหรือ
ในการปกครองแล้ว ผู้ตามย่อมจะด าเนินไปตาม และประสบกับความล าบาก ฉันนั้น” (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุต
โต), ภาวะผู้น า, 2546 :2-4)  
แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น า 

ในโลกปัจจุบันที่ภาวการณ์แข่งขันนั้นสูง หากเราเปรียบองค์การเหมือนกับเรือล าหนึ่งการที่เรือจะแล่นสู่ฝั่ง
ได้อย่างปลอดภัยหรือไม่นั้น มีองค์ประกอบหลายประการทั้ง ความสามารถของลูกเรือ สภาพทะเลฯลฯ แต่
องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดคือกัปตันหรือผู้น าในเรือล านั้นหากกัปตันไม่มีความรู้ ความสามารถที่เพียงพอโอกาสที่เรือ
จะเข้าสู่ฝั่งได้อย่างปลอดภัยก็จะมีน้อยแต่หากกัปตันมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ความช านาญที่ดีแล้ว
โอกาสที่เรือจะเข้าสู่ฝั่งได้อย่างปลอดภัยก็จะมีสูง เช่นเดียวกับองค์การหากมีผู้น าหรือ ผู้บริหารที่มีความรู้
ความสามารถประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ฯลฯ องค์การก็สามารถที่จะแข่งขันกับผู้อื่นได้ และประสบความส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่วางไว้ (นิตย์ สัมมาพันธ์, ภาวะผู้น า,2546 : 31) 
แนวความคิดเก่ียวกับผู้น า ซึ่งได้แบ่งผู้น าไว้ 2 ประเภท คือ 

1.  ผู้น าแบบธรรมราชา คือ ผู้น าซึ่งยังชนทั้งหลายให้ยินดีด้วยทศพิธราชธรรม เป็นพระราชาผู้ทรงธรรม
ลักษณะธรรมราชา มีกล่าวไว้ในจักกวัตติสูตร อย่างชัดเจน คือทรงตั้งอยู่ในธรรม ยึดถือธรรมเป็นหลักในการ
ปกครองท าให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 

2.  ผู้น าแบบสมมติเทวราชา คือ ยกอ านาจสิทธิ์ขาดให้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ เป็นผู้ดูแลรักษาความสงบ ปราบปราม
เหตุการณ์ให้อยู่ในความสงบด าเนินการบริหารกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 

พฤติกรรมส่วนตัวของบุคคลหนึ่งที่จะชักน ากิจกรรมของกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน หรือ เป็น
ความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลระหว่างผู้น ากับผู้ตาม ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อบรรลุจุดหมาย หรือเป็น
ความสามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนบุคคลเพื่อ บรรลุเป้าหมายขององค์การ ผู้น าเป็นบุคคลที่
ท าให้องค์การประสบความก้าวหน้าและบรรลุผล (รังสรรค์ ประเสริฐศรี, ภาวะผู้น า, 2544 : 31)  

“ภาวะผู้น า” ว่าผู้น าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการบริหารงานในองค์การ  องค์การจะประสบ
ความส าเร็จหรือล้มเหลวในการด าเนินงานนั้น ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดคือ ถ้าองค์การใดได้ผู้น าที่มีประสิทธิภาพก็จะ
สามารถสั่งการและใช้อิทธิพลต่อผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงาน ตลอดจนท ากิจกรรมต่างๆ ในองค์การให้ส าเร็จลุล่วง
ไปได้ด้วยดี แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าองค์การใดได้ผู้น าที่ไม่มีประสิทธิภาพ ก็จะไม่สามารถสั่งการและใช้อิทธิพลต่อ
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ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งได้ ซ้ าร้ายยังเป็นการท าลายขวัญของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้น า ซึ่ง
จะเป็นผลท าให้การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ในองค์การประสบความล้มเหลว (วิเชียร วิทยอุดม, ภาวะผู้น า, 2548 : 1)  

สรุปได้ว่า ภาวะผู้น าเป็นจุดศูนย์กลางของกระบวนการกลุ่ม และยังเป็นการเชื่อมโยงภาพพจน์ ในอันที่
สามารถจูงใจผู้อื่นให้ท าหน้าที่ได้สอดคล้องกับภาระที่ได้รับมอบหมายโดยการใช้ศิลปะที่ใช้ในการชี้น าจูงใจอัน เป็น
การแสดงออกในบริบท ของอ านาจหรืออิทธิพล จึงมีความพยายามที่จะให้กลุ่มเป็นไปตามแนวทางที่ผู้น าต้องการทีม่ี
ส่วนเก่ียวข้องในการอ านวยการเรื่องกิจกรรมกลุ่ม 
 
ชุมชน 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับชุมชนและลักษณะชุมชน 

ส าหรับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับชุมชนและลักษณะชุมชนมีนักวิชาการไทยได้นิยามความหมายเอาไว้หลาย
ท่าน อาทิ เช่น 
ความหมายของชุมชน 

“ชุมชน” มีนัยและความหมายที่เป็นไปตามพลวัตหรือกระแสของสังคม แต่ถ้าพิจารณาโดยละเอียด จะ
พบว่า นักวิชาการ นักพัฒนา หรือผู้คนที่ให้ความหมายของคาว่า “ชุมชน” ล้วนต่างให้ความหมายที่สอดคล้องกับ
ความรู ้ทัศนคติ หรือโดยมีจุดมุ่งหมายที่หวังช่วงชิงอ านาจในการนิยามความหมายของตนเพื่อผลประโยชน์ประการ
ใดประการหนึ่งความเป็นชุมชนหรือความเป็นหมู่คณะมีการเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา  
(ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2546 : 112)  

1. กลุ่มย่อยที่มีลักษณะหลายประการเหมือนกันลักษณะสังคม แต่มีขนาดเล็กกว่าและมีความสนใจร่วมที
ประสานงานในวงแคบกว่า ชุมชน หมายถึง เขตพื้นที่ระดับของความคุ้นเคย และการติดต่อระหว่างบุคคล ตลอดจน
พื้นฐานความยึดเหนี่ยว เฉพาะบางอย่างที่ท าให้ชุมชนต่างไปจากกลุ่มเพื่อนบ้าน ชุมชนมีลักษณะเศรษฐกิจเป็นแบบ
เลี้ยงตัวเองที่จ ากัดมากว่าสังคมแต่ภายในวงจ ากัดเหล่านั้นย่อมมีการสังสรรค์ใกล้ชิดกว่า และความเห็นอกเห็นใจ
ลึกซึ้งกว่า อาจจะมีสิ่งเฉพาะบางประการที่ผูกพันเอกภาพ เช่น เชื้อชาติ ต้นก าเนิดเดิมของชาติหรือศาสนา 

2. ความรู้สึกและทัศนคติทั้งมวลที่ผูกพันปัจเจกบุคคลให้รวมเข้าเป็นกลุ่ม ชุมชน คือ กลุ่มชนที่มีความรู้สึก
นึกคิดและผลประโยชน์ร่วมกัน อาศัยอยู่ในบริเวณ หรือที่เดียวกัน มีการใช้ประโยชน์และบริการทางสังคมร่วมกัน 
(ประดิษฐ์ มัฌชิมา, สังคมวิทยาชนบท, 2522 : 42) ซึ่งมีความสอดคล้องกับนักวิชาการหลายท่านที่กล่าวในท านอง
เดียวกันว่า ชุมชน หมายถึง ดินแดนทั่วไปที่มีจ านวนคนมากว่า 2 คนขึ้นไป ที่ได้ร่วมกันด้วยทรรศนะอย่างเดียวกัน 
คือ มีความคิดเห็นพ้องต้องกัน รวมตัวกันที่จะท าอะไรร่วมกันและก็หวังที่จะประสบความส าเร็จนั้นอย่างเดียวกัน 
(พัฒน์ สุจานงค์, การพัฒนาชุมชนแบบผสมผสานส าหรับประเทศไทย, 2525 : 4) กลุ่มคนที่มีความคิดเห็นไปใน
แนวทางเดียวกัน และสามารถด าเนินงานกิจกรรมใดๆ เพื่อประโยชน์ร่วมกันได้ (กรมการพัฒนาชุมชน, คู่มือการ
ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนส าหรับนักพัฒนากร, 2526 : 77) กลุ่มคนที่อาศัยอยู่รวมกันในที่ใดที่หนึ่ง โดยมีความรู้สึก
ผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความรู้สึกนึกคิด และสนใจในสิ่งใด สิ่งหนึ่ง หรือสิ่งที่คล้ายๆ กัน มีการปฏิบัติต่อกัน
ด้วยความรู้สึกว่าแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนั้น (ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ า, การพัฒนาชุมชนเชิงปฏิบัติการ, 2534 : 4)  

ชุมชนเป็นค าที่บัญญัติมาจากค าว่า (Community) การน าค าว่าชุมชนมาใช้ในสังคมไทยเป็นอิทธิพลทาง
ความคิดการพัฒนาของประเทศตะวันตกมีการใช้อย่างแพร่หลายนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานราชการ 
โดยแยกส่วนพัฒนาการท้องถิ่น จากกรมมหาดไทย จัดตั้งเป็นกรมพัฒนาชุมชน สังกัดกระทรวงมหาดไทย ค าว่า 
“ชุมชน” ได้รับการน ามาใช้ในลักษณะซ้อนทับกับบ้าน หรือหมู่บ้านหมู่บ้านเป็นสิ่งที่มีมาโดยธรรมชาติอยู่แล้วในการ
ตั้งบ้านเรือนอยู่รวมกันในหมู่เครือญาติและมิตรสหายซึ่งก่อให้เกิดความสัมพันธ์ ที่น าไปสู่การจัดการต่อปัญหาและ
ความต้องการร่วมกัน มีการน าค าว่าชุมชน มาใช้อย่างกว้างขวาง และใช้ในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ชุมชนจึง
เป็นค าที่มีความหมายไม่แน่นอนตายตัวเพียงประการเดียว อาจพิจารณาได้หลายแง่มุม เช่น ทางด้านปรัชญา 
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กายภาพ สังคมวิทยา จิตวิทยาในบางครั้งความหมายของชุมชน ไม่ได้จ ากัดอยู่กับความหมายที่ให้ความส าคัญกับ
อาณาบริเวณภูมิศาสตร์ หรือบริเวณเล็กๆ ที่หมายถึงหน่วยทางการปกครองในระดับหมู่บ้านเท่านั้น ความหมายของ
ชุมชนมีทั้งรูปธรรมและนามธรรม มีขนาดหลายระดับตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับโลกก็ได้ (ไพรวัลย์ เตชะโกศล, 
การจัดการสุขภาพของชุมชนในจังหวัดขอนแก่น, 2547)  

สรุปได้ว่า ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนที่มาอยู่รวมกันในเขตหรือบริเวณเดียวกันที่แน่นอน มีวิถีการด าเนินชีวิต
คล้ายกัน มีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกันอยู่ภายใต้กฎระเบียบกฎเกณฑ์เดียวกัน 
และให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญญา และเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนในชุมชน 
 
องค์ประกอบของชุมชน 
1. องค์ประกอบด้านมนุษย์ 

เป็นองค์ประกอบที่มีบทบาทส าคัญยิ่งในชุมชน จากวิวัฒนาการของมนุษย์ เป็นต้นมาจนถึงวันนี้ มนุษย์
ชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม หรือนอกจากจ าเป็นต้องรวมกันเป็นกลุ่ม ในทุกชุมชนแต่ล่ะชุมชนไม่มีใครเลยถูกทอดทิ้งอยู่
คนเดียว โดยไม่มีการไปมาหาสู่ติดต่อกับบุคคลอื่นในชุมชนนั้น การอยู่รวมกันเป็นกลุ่มมีหลากหลายลักษณะและ
หลายรูปแบบ เช่น ครอบครัว กลุ่มพ่อค้า เป็นต้น มีทั้งกลุ่มที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตลอดจนกลุ่มที่เรียกว่า 
กลุ่มปฐมภูมิ และกลุ่มทุติยภูมิ ความจ าเป็นที่มนุษย์จ าเป็นต้องอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม หรือต้องมีความสัมพันธ์กับบุคคล
อื่นหรือกลุ่มอื่น ก็เนื่องจากกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน และคนที่เป็นสมาชิกของกลุ่มใดๆ ก็ตามย่อมมี
ความสัมพันธ์ต่อสมาชิกในกลุ่มเดียวกันหรือกับกลุ่มอื่นๆ อีกเป็นลูกโซ่เกี่ยวพันกันไปสิ่งเหล่านี้ เป็นส่วนประกอบที่
ส าคัญขององค์ประกอบด้านมนุษย์ 
2. องค์ประกอบด้านที่สิ่งมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น 

สิ่งที่มนุษย์คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมีหลากหลายลักษณะ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมและได้น าไปใช้ใน
ชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องอ านวยความสะดวก หรือสิ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิต เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ตู้เย็น พัดลม 
อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย เครื่องทุ่นแรง รถยนต์ นอกจากสิ่งที่เป็นวัตถุแล้ว มนุษย์ยังสร้างแนวความคิด 
ปรัชญา ค่านิยม ความเชื่อ ความรู้ต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งนั้น องค์ประกอบเหล่านี้แตกต่างกัน
ไปในแต่ละชุมชน ซึ่งมีสภาพและระดับต่างกัน 

การประดิษฐ์คิดค้นของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุด และสืบต่อกันไปตลอดเวลา สิ่งทั้งหลายที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมานี้
จะมีความสัมพันธ์กันต่อกันในแต่ละชนิดของมันเอง ความสัมพันธ์เหล่านี้คล้ายๆ กับลูกโซ่ที่ต่อกันเป็นช่วงๆ อันเป็น
การแสดงถึงความสัมพันธ์ภายในองค์ประกอบของสิ่งที่มนุษย์คิดค้นขึ้น เช่น สร้างรถยนต์ขึ้นมาก็น าไปวิ่งบนถนนที่
สร้างขึ้นมา และอาจะท าให้เกิดฝุ่นปลิวไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านหรือสามารถที่จะขนผลผลิตพวกพืชผัก 
ผลไม้ไปขายในตลาดได้เร็วขึ้น เป็นต้น 
3. องค์ประกอบด้านสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้น 

สิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาหมายรวมทุกอย่าง ที่เกี่ยวข้องกับพืช สัตว์ ทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลาย ซึ่งทุก
ชุมชนจะมีสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเป็นส่วนประกอบอยู่ทั้งนั้น สิ่งต่างๆ แต่ละชนิดในชุมชนที่ธรรมชาติสร้างขึ้นจะมี
ความสัมพันธ์ต่อกันเหมือนองค์ประกอบที่กล่าวมาแล้วทั้ง 2 ประเภท เช่น สภาพอากาศที่แห้งแล้งจะท าให้ดิน
แตกระแหงและไม่มีน้ าเพียงพอส าหรับการเจริญเติบโตของพืชผลทั้งหลาย เป็นต้น (ไพรัตน์ เดชะรินทร์, การบริหาร
การพัฒนาชุมชน, 2524 : 16-17) 
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องค์ประกอบของชุมชนทั้ง 3 ประการ จะมีความสัมพันธ์และมีการปฏิบัติต่อกันองค์ประกอบที่อยู่ภายใน
ชุมชนหนึ่งๆ เริ่มจากองค์ประกอบด้านมนุษย์ นอกจากจะมีความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อกันแล้ว ยังจะต้องไปมี
ความสัมพันธ์ต่อสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นด้วย เช่น มนุษย์ร่วมมือกันไปช่วยกันตัดไม้ในป่า แล้วน ามาสร้างบ้านเรือนที่
อยู่อาศัย เป็นต้น 

องค์ประกอบทั้ง 3 ประการ นี้จะความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลา แต่อย่างไรก็ตามองค์ประกอบ
ดังกล่าวนี้จะมีความเจริญที่ไม่เท่าเทียมกัน เพราะว่ามีตัวบงการ (Control Point ) หรือกลไกที่มีบทบาทในการ
ควบคุม สนับสนุน หรือส่งเสริมองค์ประกอบ ทั้ง 3 ของชุมชนให้เจริญก้าวหน้า หยุดอยู่กับที่ หรือมีการเปลี่ยนแปลง
ไป ตัวบงการส าคัญนี้คือระบบต่างๆ ในชุมชนนั่นเองซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

สรุปได้ว่า การพัฒนาชุมชนนั้นมีส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจะต้องมีองค์ปะกอบด้วยหลายส่วนด้วย เช่น คนใน
ชุมชน ทุนของชุมชน กระบวนการพัฒนา ผลของการพัฒนา เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะท าให้การพัฒนาชุมชนนั้นสามารถ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้นั่นก็คือ คนในชุมชน ประชาชนในชุมชนจะต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการ
พัฒนาชุมชนทั้งในด้าน ทุนของชุมชน เพราะว่าการที่จะพัฒนาชุมชนต้องมีทุนในการพัฒนาจะน าไปสู่ความส าเร็จ 
แตต่้องมีกระบวนในการที่จะพัฒนาชุมชนด้วย ท าให้การพัฒนาชุมชนเกิดผลส าเร็จของการพัฒนาชุมชน 
 
ผลการศึกษาภาวะผู้น าเชิงพุทธ 

สิ่งที่บุคคลจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับต าแหน่งหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย  หรือตามภาระหน้าที่
ส าคัญก าหนดขึ้น ทั้งนี้บุคคลแต่ละคนอาจจะมีบทบาทได้หลายอย่างตามสถานะของตน เช่น เมื่ออยู่ในสถานที่
ท างานก็มีบทบาทไปตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เป็นต้น ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าคนๆ หนึ่งจะมีหลาย
บทบาท ซึ่งจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องสอดคล้องกับบทบาทนั้นๆ 

การท าตามหน้าที่ที่ก าหนดไว้ (ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน, 2546 : 602) 
บทบาทเป็นรูปแบบของพฤติกรรมประจ าต าแหน่ง ซึ่งประกอบด้วยสิทธิและหน้าที่ของต าแหน่ง เมื่อบุคคลด ารง
ต าแหน่งใดก็ต้องแสดงพฤติกรรมตามระบุเป็นบทบาทของต าแหน่งนั้น (สงวนศรี วิรัชชัย, 2547: 20)  
หลักพุทธธรรมของผู้น าในพระพุทธศาสนา 

หลักธรรมส าหรับผู้น าเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้น าจะต้องมี ค าสั่งสอนของพระพุทธองค์ ที่แสดงให้เห็นถึง
คุณลักษณะหรือวิถีทางของการที่จะเป็นผู้น าที่ดี ผู้น าในทางพระพุทธศาสนานั้น มีรากฐานมาจากแนวทางในการ
สร้างสรรค์บุคลากรในองค์การให้มีบุคลิกลักษณะของความเป็นผู้น า  ด้วยการใช้เทคนิควิธีการซึ่งคาดหวังถึงผลที่
สามารถน ามาใช้ในการจูงใจ พระพุทธองค์ทรงมอบอ านาจให้สงฆ์หรือเหล่าสมาชิกทั้งปวงเป็นใหญ่ และได้กระจาย
อ านาจในการมอบหมายงาน รวมถึงการมอบความไว้วางใจให้แก่พระสงฆ์สาวก โดยทรงค านึงถึงความสอดคล้องกัน
ระหว่างคนและงานเป็นส าคัญ เพื่อใช้ส าหรับเป็นแนวทางที่จะน าไปปฏิบัติซึ่งมีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา         
ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ส าหรับผู้น าไว้ เช่น 

1. ปาปณิกธรรม 3 หลักธรรมที่เก่ียวกับคุณสมบัติของผู้น าหรือผู้บริหาร ที่จะสามารถด าเนินกิจกรรมของ
องค์กรให้ประสบความส าเร็จได้ มีแสดงในทุติยปาปณิกสูตรว่าด้วย พ่อค้าผู้หวังความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไพบูลย์ในโภค
ทรัพย์ คือ เป็นผู้มีความสามารถในการจัดกิจการของตน หรือด าเนินกิจกรรมขององค์กรให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ควร
มีคุณสมบัติที่ประกอบด้วยองค์ 3 ประการ คือ 

1) จักขุมา มีตาดี คือ รู้จักในสินค้าว่า ซื้อมาเท่านี้ ขายไปอย่างนี้ จักมีมูลค่าประมาณนี้ มีก าไรเท่านี้           
เป็นผู้มีปัญญามองการณ์ไกล เห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการกระท า 

2) วิธุโร มีธุรกิจดี คือ ฉลาดในการซื้อและขายสินค้าได้ เป็นผู้จัดธุระได้ดีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
3) นิสสยสัมปันโน เพียบพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัย คือ มีผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยคนอื่นได้

เพราะมีมนุษยสัมพันธ์ดี (อง.ฺติก. (ไทย) 20/20/163) 
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สรุปว่า คุณลักษณะทั้งสามประการมีความส าคัญมากน้อยมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระดับของผู้น า ถ้า
ผู้น ามีความรับผิดชอบในการวางแผนและควบคุมคนจ านวนมาก คุณลักษณะทางสายตาที่มองกว้างและไกล และมี
ปัญญามีความช านาญในงานที่เราจะท าอันนี้มีความส าคัญมาก และที่ส าคัญต้องเป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  

2. อคติ 4 หลักธรรมข้อนี้ นับว่าส าคัญส าหรับผู้น าหรือผู้ปกครอง ที่จะต้องละเว้นอคติ ทั้ง 4 ให้ได้ เพราะ
เป็นทางประพฤติที่ผิด เป็นหายนะธรรมในสังคมอย่างยิ่ง อคติ แปลว่า ฐานะอันไม่พึงถึง ทางความประพฤติผิด 
ความไม่เที่ยงธรรม หรือความล าเอียง มี 4 อย่าง คือ 

1) ฉันทาคติ ล าเอียงเพราะชอบ เพราะพอใจ หรือเพราะรักในผู้นั้น จึงท าให้ ผู้นั้น ได้ดีเป็นคนเด่นในสังคม 
2) โทสาคติ ล าเอียงเพราะชัง ไม่ชอบหน้า ไม่พอใจผู้นั้น แม้เขาท าดีเพียงใดความดีก็ไม่ปรากฏ 
3) โมหาคติ ล าเอียงเพราะหลงหรือเขลา ไม่รู้ความจริง ไม่เห็นความดีของเขามักเห็นผิดพลาดได้ 
4) ภยาคติ ล าเอียงเพราะขลาดกลัว อาจจะกลัวเพราะเขามีเงินทองมีอ านาจ มีญาติพี่น้องกว้างขวางใน

สังคม (ที.ปา. (ไทย) 11/176/139) 
สรุปว่า ความล าเอียงเป็นสาเหตุที่มีความส าคัญที่ท าให้เกิดความแตกแยก ความวุ่นวาย และความขัดแย้ง

ในบุคคล หมู่คณะ ชุมชน และสังคมได้ เพราะว่าความล าเอียงนั้นเป็นการสร้างความแตกแยกจนเกิดความไร้ความ
สามัคคีกันได้โดยง่าย ดังนั้นผู้น าที่ท าหน้าที่ในการรับผิดชอบ ในหมู่คณะ องค์กร ชุมชน และสังคมจักต้องไม่เป็น
ผู้น าที่มีความล าเอียงโดยเด็ดขาด 

3. พรหมวิหารธรรม หมายถึง ธรรมเครื่องอยู่อย่างประเสริฐ ธรรมประจ าใจ อันประเสริฐ หลักความ
ประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์ หลักธรรมข้อนี้ นับว่าเป็นสิ่งส าคัญส าหรับผู้ใหญ่หรือผู้ปกครอง ผู้บริหารที่จ าเป็น
จะต้องประพฤติปฏิบัติ มี 4 ประการ ดังนี้ 

1) เมตตา ความรักใคร่ปรารถนาดี มีไมตรี ต่อประชาชนหรือผู้ใต้ปกครองกล่าวคือ ปรารถนาให้เขา
เหล่านั้นมีความสุข 

2) กรุณา ความสงสาร คิดช่วยเหลือให้ประชาชนหรือผู้ใต้ปกครองให้พ้นจากทุกข์ ใฝ่ใจในอันจะปลด
เปลื้องบ าบัดความเดือดร้อนของปวงประชารวมถึงสัตว์ทั้งปวงด้วย 

3) มุทิตา ความเบิกบานพลอยยินดี เมื่อประชาชนหรือปกครองประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน ก็รู้สึก
ชื่นชมยินดีกับความส าเร็จของเขาเหล่านั้น 

4) อุเบกขา ความวางใจเป็นกลาง คือ อันจะท าให้ด ารงอยู่ในธรรมตามที่พิจารณาเห็นด้วยปัญญา คือ มีจิต
เรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตราชั่ง ไม่เอนเอียงด้วยรักและชัง ไม่ซ้ าเติมเมื่อผู้อื่นประสบความทุกข์ พิจารณาเห็นการ
กระท าของเขาเหล่านั้นตามหลักแห่งกรรม คือการกระท าของเขาเอง ว่าเขาเป็นผู้กระท าขึ้น อันควรได้รับผลดีหรือ
ชั่ว สมควรแก่เหตุอันตนประกอบ 

สรุปว่า พรหมวิหารทั้งสี่ประการนี้ เป็นธรรมถึงแสดงว่าให้ทราบว่าผู้น านั้นเป็นบุคคลที่มีการศึกษาแล้วมี
การพัฒนาแล้วทั้งร่างกาย และจิตใจ จึงเป็นผู้น าที่มีความพร้อมที่จะก ากับ ในความประพฤติที่จะแสดงออก หรือ
การปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้อง และยังสอดคล้องกับสถานการณ์ ต่างๆ ในการ
ด าเนินงานขององค์กรหรือในหน่วยงานต่างๆ ให้ส าเร็จตามเป้าหมายได้ 
 
บทสรุปการศึกษา  
 ผู้เขียนพอสรุปได้ว่า การพัฒนาภาวะผู้น าในชุมชนนั้นควรน าเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา มาใช้เป็น
แนวทางให้ผู้น ามีลักษณะของผู้น าที่ดี เป็นผู้น าที่มีธรรมในตนเอง คือเป็นผู้ที่มีธรรมเป็นเครื่องชี้น าในการปกครอง
และการบริหาร รัฐ ประเทศ องค์กรหรือหมู่คณะ ให้เป็นไปด้วยดี และประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ 
ธรรมจึงเป็นเครื่องเสริมสร้างคุณสมบัติของผู้น าให้มีภาวะผู้น าสูง ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการบริหารจัดการและ
ด าเนินกิจกรรมขององค์กรให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายด้วยดี และการพัฒนาผู้น าในชุมชน ยังเป็นการลดช่องว่าง
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ระหว่างประชาชนที่อยู่ในชนบทและประชาชนที่อยู่ในชุมชนเมือง ให้เกิดความรักและความเข้าใจซึ่งกันและกัน 
ความสามัคคีต่อกันระหว่างคนในชาติ ท าให้ประชาชนในชนบทเกิดความรักความหวงแหนหมู่บ้านในชุมชนของ
ตนเอง จนน าไปสู่การพัฒนาชุมชนของตนซึ่งจะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะน ามาซึ่งความมั่นคง และมั่งคั่ง ความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ  
 โดยสรุปแล้วบทบาทภาวะผู้น าดังนี้ บทบาทความเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาความรู้ (Specialization 
Knowledge) มีความรู้และความเข้าใจเกียวกับกระบวนการพัฒนาของสังคมทุกด้าน (Overall Societal Process 
of Development) ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และส่วนร่วมทั้งหมด มีความคุ้นเคยและรู้ช่องทางที่จะน ามา
ประยุกต์ใช้ โดยต้องมีความเข้าใจในสาขางานหรือกิจการเฉพาะที่ตนสนใจอย่างละเอียดลึกซึ้ง (Specialized 
Sectorial and Functional Interests) ต้องศึกษาระเบียบการวิเคราะห์ทีมีความแน่นอนสูง ต้องทราบวิธีท าการ
วินิจฉัยสั่งการ และการสร้างแผนงานขึ้น มาใช้ เพื่อ จะได้น าไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานให้ส าฤทธิผล ส่วนด้าน
ภาวะผู้น าอีกบทบาทซึ่งการเป็นผู้น าการเปลียนแปลง (Change Agent) ซึงเป็นผู้ด าเนินการทีส าคัญในการเปลียน
แปลงสภาพสังคม เป็นเหมือนผู้ให้อาหารหล่อเลียงกระบวนการเพือ ให้สังคมเคลือนไปอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ซึงลักษณะของผู้น าการเปลีย นแปลงทีด  ีประกอบด้วย 1) ความสามารถในการวินิจฉัยปัญหาของระบบสังคมที่ตน
ต้องการให้มีการเปลีย นแปลง 2) ความสามารถประเมินสิง ชักจูงใจและสมรรถภาพทีจ ะก่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลง 3) ความสามารถประเมินสิ่งชักจูงใจและศักยภาพที่ผู้น า การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ มีอยู่ 4)
ความสามารถแนะให้สังคมเลือกเป้าหมายหลักทีจ ะเปลียนไปให้เป็นไปอย่างที่เหมาะสม 5) รับหน้าในการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างเหมาะสม 6) ความสามารถในการสร้างและธ ารงความร่วมมือระหว่าง
ผู้ใต้บังคับบัญชาไว้ให้มีความสัมพันธ์อันดีอยู่เสมอ 7) มีความเข้าใจและเป็นผู้น าในการปฏิบัติหรือการด าเนินงาน
เพือ ให้เกิดการเปลีย นแปลง 8) สามารถเลือกเทคนิคและแบบแผนความประพฤติทีเ หมาะสมในกระบวนการแต่
ละขั้นตอน และ 9) เป็นผู้ที่ช่วยเสริมสร้างทักษะและทฤษฎีในการเปลีย นแปลงอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ล้อมต่าง ๆ และสุดท้าย บทบาทการเป็นผู้น าความทันสมัย (Modernizing) ซึงเป็นผู้ปลูกฝังและยึดถือคตินิยม 
(Norm)ทีจ ะช่วยให้เกิดสภาวะทันสมัยขึน ด้วยความเข้มแข็งและความพร้อมทีจ ะสนับสนุน บทบาทของผู้น าความ
ทันสมัยมีอยู่ 3 ประการ ดังนี้ 1) จะต้องท าหน้าที่เป็นผู้จัดระบบทรัพยากร เพือ ใช้ตามเป้าหมายของการพัฒนาที่
ก าหนดไว้ 2) จะต้องท าหน้าที่เป็นผู้เชื่อมกลุ่มชนเก่าแก่ พวกกลางเก่ากลางใหม่ และกลุ่มหัวสมัยใหม่อืนๆ ทีม  ีอยู่
ในสังคมให้เข้ากันได้ และ 3) จะต้องท าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมกลไกการใช้อ านาจทั้งหลายในองค์การ เพือให้เกิดความ
สมดุลระหว่างการบริหารกับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล 
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บทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
 
The Role of Monks and Community Development on Sufficiency Economy 

 

ผู้วิจัย   พระอธิการสุรศักดิ์ สุขุมาโล (คงเมือง) 
   อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะสังคมศาสตร์ สาขาการจัดการเชิงพุทธ              
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 
 
บทคัดย่อ 

สังคมไทย ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงตายจะมีความเกี่ยวข้องกับบทบาทของพระสงฆ์ตลอด เมื่อกล่าวถึงบทบาทหลัก 
ของพระสงฆ์ในสังคมไทยเราด้วยแล้วเราจะเห็นได้ชัดเจนมาก เพราะสังคมไทย ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงตายจะมีความ
เกี่ยวข้องกับบทบาทของพระสงฆ์ตลอด อย่างงานแต่งงานก็ต้องนิมนต์พระสงฆ์มาในงานแต่งด้วย พอเกิดก็ต้องนิมนต์
พระมาในงานวันเกิด หรือใส่บาตรทาบุญวันเกิด เจ็บป่วยก็ไปหาพระท าบุญ และบางแห่งพระอาจเป็นหมอกลางบ้าน 
เป็นเจ้าของตาราหมอยาพื้นบ้าน ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน บทบาทก็มีความชัดเจนมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ที่จะกล่าว
ต่อไปนี้เป็นเพียงข้อเสนอ (Suggestion) ไม่ใช่ค าตอบส าเร็จรูป แต่เป็นเพียงแนวคิดของบุคคลหนึ่ง ที่มีความสนใจในงาน
ของพระสงฆ์ ในบทบาทของพระสงฆ์ และพยายามที่จะผลักดันบทบาทของพระสงฆ์ ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม              
และให้สังคมมองเห็นประโยชน์นั้นเด่นชัดมากข้ึน 
 
ค าส าคัญ : พระสงฆ์, การพัฒนาชุมชน, เศรษฐกิจพอเพียง 
 
Abstract 

The role of monks associate in Thai society from the day you were born until the day 

you will pass away. It is cleared when referring to the role of monks in Thai society because it 

associates from the day you were born until the day you pass away. For example, the monks 

must be invited to conduct the wedding ceremony. People make merit on their birthday by 

giving alms or invite the monks to conduct the monk ceremony. People also make merit when 

they are ill. In some areas the monks are house doctors who have their own recipe of the 

traditional medicine according to the wisdom folk. This makes the roles clearer. However, the 

following is only a suggestion not a ready-made answer. It is a concept of one person who is 

interested in the work of the monk, in the role of monks and try to push forward the role of 

monks to benefit the society and want the society to realize the benefit clearer. 

 

Keywords : Monk, community development, sufficiency economy 
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1. ความเป็นมาความส าคัญของปัญหา 
พระสงฆ์ คือ ผู้ซึ่งสละแล้วซึ่งสภาวะความเป็นปัจเจกภาวะ แต่มีชีวิตเพื่อสังฆภาวะ เพื่อชุมชน มีจิตวิญญาณ

เพื่อชุมชน ต้องมีความรู้สึกที่เป็นชุมชน (Community) เพราะชีวิตต้องมีความเกี่ยวข้อง มีการติดต่อสื่อสาร
(Communication) กันตลอดเวลา ยิ่งในสมัยโบราณด้วยแล้ว วัดหรือพระสงฆ์กลายเป็นศูนย์กลางของชุมชนไปในตัว 
วัดเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ของชุมชน มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็มาประชุมกันที่วัดมาร่วมกิจกรรมทางศาสนา เช่นมา
ท าบุญใส่บาตรที่วัด ในวันสาคัญทางศาสนา คือวันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาและวันส าคัญ
อื่นๆ และวันที่มีการประชุมเร่ืองราวที่ทางราชการให้ผู้นาหมู่บ้านอย่างก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เมื่อได้รับเรื่องราวข่าวสารจาก
ทางราชการมาก็มาประชุมกันที่วัด พระสงฆ์ มาจากลูกชาวบ้าน ในประเด็นนี้ที่มาของพระสงฆ์จะมีความเปลี่ยนแปลงไป
มาก เพราะสมัยก่อนผู้ที่ได้โอกาสที่จะบวชเป็นพระเป็นเณรนั้น ต้องเป็นผู้มีสถานภาพทางสังคมมาก่อน อย่างสมัย
สุโขทัยเรืองอ านาจ เป็นต้นมา บุคคลผู้มาบวชนั้นต้องเป็นผู้มีสถานภาพที่สูงของสังคมและเมื่อลาสึกขาออกไป ต้องไป
เป็นนักปกครอง นักบริหารบ้านเมือง แต่ปัจจุบันนี้กลายเป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและด้อย
โอกาสทางการศึกษา พระสงฆ์ มีชีวิตความเป็นอยู่เพราะอาศัยชาวบ้านเลี้ยงชีพ ในประเด็นนี้ต้องส านึกตระหนัก เตือน
ตัวเราอยู่เสมอว่าเราจะช่วยชาวบ้านเขาอย่างไร ให้ตระหนักไว้เพื่อเป็นฐานในการคิด 
 
2. กรอบแนวคิดการศึกษา 
 บทบาทหลักของพระสงฆ์ 
  บทบาทหลักของพระสงฆ์ โดยที่เริ่มจากบทบาทภายในของคณะสงฆ์ แล้วส่งผลต่อสังคมต่อชุมชนในวงกว้าง
มากยิ่งขึ้น อันได้แก่ 
 - ด้านการปกครอง 
 - ด้านการศาสนศึกษา 
 - ด้านการเผยแผ่พระธรรม 
 - ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 
 - ด้านสาธารณูปการและ 
 - ด้านสาธารณะสงเคราะห์ 
2.1 บทบาทด้านการปกครอง 

บทบาทด้านนี้การปกครองภายในของพระสงฆ์ เป็นการปกครองในเชิงของธรรมาภิบาล คือ ดูแลกันโดยธรรม 
ปกครองกันแบบพ่อปกครองลูก อาจารย์ปกครองศิษย์ ดังปรากฏตัวอย่างที่เป็นต้นแบบให้เห็นชัดเจน คือ หน้าที่ ของ
สัทธิวิหาริกที่จะพึงปฏิบัติต่อพระอุปัชฌาย์ และหน้าที่ของพระอุป๎ชฌาย์จะพึงปฏิบัติต่อสัทธิวิหาริก ตรัสสั่งให้พระ
อุป๎ชฌาย์และสัทธิวิหาริก ตั้งจิตสนิทสนมในกันและกัน ให้พระอุปัชฌาย์ส าคัญสัทธิวิหาริกฉันบุตร ให้สัทธิวิหาริกนับถือ
พระอุป๎ชฌาย์ฉันบิดา เมื่อเป็นเช่นนี้ ต่างจะมีความเคารพเชื่อฟังกันและกัน ย่อมถึงซึ่งความเจริญงอกงามในธรรม           
ตรัสสั่งให้พระอุปัชฌาย์และสัทธิวิหาริกให้เอื้อเฟื้อประพฤติชอบต่อกัน หน้าที่ของสัทธิวิหาริกจะพึงกระทาต่อพระ
อุปัชฌาย์เรียกว่า อุปัชฌายวัตร และหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์จะพึงปฏิบัติต่อสัทธิวิหาริก เรียกว่าสัทธิวิหาริกวัตรและ  
อาจาริยวัตร หน้าที่ของศิษย์ที่จะพึงปฏิบัติต่ออาจารย์ อันเตวาสิกวัตรหน้าที่ของอาจารย์จะพึงปฏิบัติต่อศิษย์ ทั้งสองฝ่าย
ต่างก็เอื้ออาทรต่อกัน มีไมตรีจิตต่อกัน (Somdetpramahasamanajao gromprayawachirayanwarorod. 2535, P.43) 
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ประเด็นที่ส าคัญของการปกครองของพระสงฆ์นั้น จะต้องปกครองเพื่อให้เกิดการศึกษาได้สะดวก ที่เรียกว่า  
สัปปายะ การปกครองที่ดีที่เป็นไปตามพระธรรมวินัยต้องให้เกิด ธรรมสัปปายะ คือ ให้สะดวกแก่การศึกษาธรรม ปฏิบัติ
ธรรม คือการปกครองต้องให้เอื้อต่อการศึกษา ปกครองเพื่อให้เกิดการศึกษา เมื่อการศึกษาดี การศึกษาเป็นเครื่องมือ
สร้างสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นได้แล้วก็จะท าให้การปกครองง่ายขึ้น สะดวกขึ้น บทบาทของพระสงฆ์ในด้านการปกครองนี้ 
นอกจากจะมีความสงบสขุ มีความสันติสขุในหมู่ของพระสงฆ์เองแล้ว ยังสามารถเป็นต้นแบบของการปกครองได้เป็นอย่างดีด้วย 
 
2.2 บทบาทด้านการศึกษาและการศึกษาสงเคราะห์ 

บทบาทด้านการศึกษาพื้นฐานอันเป็นแก่นแท้ของคาสอนแล้ว ผู้เข้าสู่มรรคาแห่งสมณเพศ นั่นคือเข้าสู่สังคม
สงฆ์ หมายถึง เข้าสู่วิถีแห่งการศึกษาและแท้จริงแล้ววิถีชีวิตของชาวพุทธ ก็คือวิถีชีวิตของผู้ต้องศึกษา 
ทั้งสิ้น เพราะตราบใดที่ยังไม่บรรลุมรรคผลสาเสร็จเป็นพระอรหันต์ นั่นหมายถึงยังต้องเป็นผู้ที่ต้องศึกษา ที่เรียกว่ายัง
เป็นพระเสขะบุคคล คือยังต้องศึกษาอยู่และสิ่งที่พระสงฆ์ ซึ่งรวมไปถึงชาวพุทธทั้งหมดด้วย ที่จะต้องศึกษา คือยึดเป็น
หลักสูตรที่ต้องศึกษาก็เรียกว่าไตรสิกขาอันได้แก ่
 2.2.1 ศีลสิกขา 

ในด้านของศีลสิกขาคือต้องศึกษาในเร่ืองศีล อันได้แก่เจตนาที่จะงดเว้นไม่ละเมิดข้อห้ามด้านกาย ด้านวาจา ให้
รักษาความเป็นปกติของความเป็นมนุษย์ผู้ซึ่งมีใจสูง หรือ อาจกล่าวได้ว่าในด้านนี้เป็นการพัฒนาในเรื่องของพฤติกรรม 
โดยมีส่วนส าคัญที่ควรเน้น คือ 
 1. พฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ การรู้จักใช้อินทรีย์ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ในการ
รับรู้โดยไม่เกิดผลเสียหรือเกิดโทษ แต่ให้เกิดผลดี ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการฝึกอินทรีย์ให้มีประสิทธิภาพในการใช้
งาน ให้ตาดูเป็น ให้หูฟ๎งเป็น ฯ อยู่ในหลักของอินทรีย์สังวรการเสพ การบริโภคปัจจัย ๔ การใช้ประโยชน์จากวัตถุ จาก
อุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งเทคโนโลยีด้วย ปัญญาที่รู้เข้าใจมุ่งคุณค่าที่แท้จริง ให้ได้คุณภาพชีวิต ไม่หลงไปกับคุณค่าเทียมตาม
ค่านิยมที่ผิด ๆ อันเป็นค่านิยมที่ฟุ้งเฟ้อโก้เก๋ ที่ท าให้บริโภคมาก แต่เสียคุณภาพชีวิต เรียกง่ายๆ ว่า กินเป็น บริโภคเป็น 
ใช้เป็น เร่ิมด้วยการกินพอดี อันเป็นการปฏิบัติตามหลักของ โภชเนมัตตัญญุตา  
 2. พฤติกรรมที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคมและโลกแห่งชีวิต เช่น การอยู่ร่วมกันในทางสังคม โดยไม่
เบียดเบียน ก่อความทุกข์ความเดือดร้อน หรือก่อเวรภัย แต่รู้จักมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนมนุษย์อย่างช่วยเหลือเกื้อกูล 
ด ารงตนอยู่ในกรอบของศีล ด าเนินชีวิตตามหลักของศีล ให้ความร่วมมือกับการรักษากติกาของสังคม กฎเกณฑ์หรือ
กฎหมาย ระเบียบ แบบแผน หรือวินัยแม่บทของชุมชนหรือสังคมของตน และวัฒนธรรม รวมทั้งสิ่งที่เรียกว่า
จรรยาบรรณต่างๆ และรู้จักแบ่งป๎น การเผื่อแผ่แบ่งป๎นช่วยเหลือ ตามหลักของการให้ทาน เพื่อช่วยเหลือปลดเปลื้อง
ความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ ให้ความสุข และส่งเสริมการสร้างสรรค์ สิ่งที่ดีงาม ตลอดจนการประพฤติเกื้อกูลแก่ชีวิตอื่นๆ 
ทั้งสัตว์มนุษย์และพืชพันธุ์ เช่น การร่วมสร้างเขตอภัยทาน นิวาปสถาน การปลูกสวนป่า สร้างแหล่งต้นน้ า 
 3. พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การเลี้ยงชีพอย่างมีศิลปวิทยาในวิชาชีพที่ฝึกไว้อย่างดี มีความ
ชานาญที่จะปฏิบัติให้ได้ผลดีและเป็นสัมมาอาชีพ ซึ่งเป็นลักษณะที่ส าคัญ คือ ไม่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียน ไม่ก่อความ
เดือดร้อนแก่ผู้อื่น หรือก่อผลเสียหายแก่สังคม หากแต่เป็นเครื่องแก้ปัญหาของชีวิตและแก้ป๎ญหาของสังคม มีชีวิตที่
เป็นไปเพื่อสร้างสรรค์ ท าให้เกิดประโยชน์เก้ือกูล ที่เอื้อต่อการพัฒนาชีวิตของตน ไม่ทาให้ชีวิตตกต่ า หรือท าลายคุณค่า
ของความเป็นมนุษย์ หรือเสื่อมจากคุณความดีในภาวะแห่งตน 
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2.2.2 จิตสิกขา 
 ในด้านของจิตสิกขาคือศึกษาในเรื่องจิต เรียนรู้เรื่องจิต ให้เข้าใจธรรมชาติของจิต การทางานของจิต รู้วิธีการ
พัฒนาจิต เพื่อให้สงบตั้งมั่น เป็นสมาธิพร้อมที่จะทากิจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านการพัฒนาจิต หรือที่เรียกว่าสมาธิ 
แยกได้ดังนี้ 
 1. ด้านคุณภาพจิต ได้แก่คุณธรรมความดีงามต่างๆ เช่น เมตตา กรุณา กตัญญูกตเวที คารวะ หิริโอตตัปปะฯ 
ซึ่งหล่อเลี้ยงจิตใจให้เจริญงอกงาม และเป็นพื้นฐานของพฤติกรรมที่ดีงาม 
 2. ด้านสมรรถภาพจิต ได้แก่ความสามารถของจิต ที่เข้มแข็ง มั่นคงหรือความมีประสิทธิภาพของจิต เช่น           
มีฉันทะ ความใฝุรู้ใฝุดีงาม ใฝุกระทา จิตมีความเพียร ความขยัน ความอดทน มีความระลึกได้ รู้ตัวทั่วพร้อมเท่าทัน 
ตื่นตัวอยู่เสมอ สามารถควบคุมตัวเองได้ มีความตั้งมั่นแน่วแน่ ใส สงบ เป็นสมาธิ รวมไปถึงความไม่ประมาท ที่จะท าให้
ก้าวหน้ามั่นคงในพฤติกรรมที่ดีงาม หรือตั้งมั่นในความดีงามและพร้อมที่จะใช้ป๎ญญาในการใช้ชีวิตและประกอบกิจหนา้ที่ 
 3. ด้านสุขภาพจิต ได้แก่สภาพจิตที่ปราศจากความขุ่นมัวเศร้าหมอง เร่าร้อน หากแต่มีความสดชื่น เอิบอิ่ม           
ร่าเริง เบิกบาน ผ่อนคลาย ผ่องใส เป็นสุข ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพกาย และทาให้พฤติกรรมที่ดีงามมีความมั่นคง 
สอดคล้องกลมกลืน หรืออยู่ในสภาพสภาวะที่สมดุล 
 2.2.3 ปัญญาสิกขา 
 ในด้านปัญญาสิกขาคือศึกษาในเรื่องป๎ญญา พัฒนาด้านป๎ญญา ในการพัฒนาด้านป๎ญญานี้จะมีการพัฒนาอยู่หลาย
ระดับ เช่น 
 1. ความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินได้ฟ๎งมา หรือที่เล่าเรียนมาและรับการถ่ายทอดศิลปวิทยาการ ตลอดจน
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. การรับรู้ประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งต่างๆ อย่างถูกต้องตามเป็นจริง ไม่บิดเบือน หรืออคติด้วยความรัก 
ความชัง และเพราะความกลัว 
 3. การคิดพินิจพิจารณาวินิจฉัยอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยการใช้ปัญญาที่บริสุทธิ์อิสระไม่ถูกกิเลส เช่น ความ
อยากได้ผลประโยชน์ และความเกลียดชังเข้าครอบง า 
 4. การรู้จักมอง รู้จักคิด มีหลักการคิด มีวิธีคิดที่จะเข้าถึงความจริง และได้คุณประโยชน์ มีโยนิโสมนสิการ 
อย่างที่เรียกว่ามองเป็น คิดเป็น เช่น รู้จักวิเคราะห์ แยกแยะ สืบสาวหาเหตุปัจจัยของสิ่งเกิดขึ้น ด ารงตั้งอยู่และ
แปรเปลี่ยนสภาวะไป 
 5. การรู้จักจัดการ ด าเนินการ ทากิจให้สาเร็จ ฉลาดในวิธีการที่จะนาไปสู่จุดหมาย 
 6. มีความสามารถในการแสวงหา เลือกคัดจัดสรรประมวลความรู้ คิดได้ชัดเจน และสามารถนาความรู้ที่มีอยู่
มาเชื่อมโยมสร้างเป็นเครือข่ายความรู้และสร้างเป็นความรู้ความคิดใหม่เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ 
 7. มีความรู้แจ้งเข้าถึงความจริงของโลกและชีวิต รู้เท่าทันกับธรรมดา หรือกับธรรมชาติทั้งหลาย ที่ทาให้วางใจ
ถูกต้องต่อทุกสิ่งทุกอย่าง สามารถแก้ป๎ญหาชีวิต ขจัดความทุกข์ในจิตใจของตนเองได้ หลุดพ้นจากความยึดติดในสิ่ง
ทั้งหลาย จิตไม่ถูกบีบคั้นครอบง ากระทบกระทั่งด้วยความผันผวนปรวนแปรของสิ่งต่างๆ หลุดพ้นเป็นอิสระ อยู่เหนือ
กระแสโลก 
 ปัญญา 2 ด้านที่ส าคัญ คือปัญญาเข้าถึงความจริงแห่งธรรมดาของธรรมชาติและปัญญาที่สามารถใช้ความรู้นั้น
จัดตั้งวางระบบแบบแผนของการดาเนินชีวิตได้และสังคมของมนุษย์ได้ประโยชน์สูงสุดจากความจริงนั้น (Pradhampitaka 
(P.A.Payutto). 2539, P.121) ตามที่ได้กล่าวมาแล้วเราจะเห็นได้ว่า หน้าที่โดยตรงของการศึกษานั้นเป็นตัวแก้ปัญหา 
ถ้าการศึกษาผิดพลาด กลายเป็นตัวก่อปัญหา เราก็ต้องมาแก้ไขป๎ญหาที่ตัวการศึกษา เพื่อให้ได้การศึกษาที่ถูกต้อง           
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ให้เป็นการศึกษาที่แท้จริงที่จะเป็นตัวแก้ปัญหา (Pradhampitaka (P.A.Payutto). 2542, P.4) ยิ่งตอนนี้ทาง
กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งเป็นผู้จัดทาหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนา เพื่อใช้สอน
วิชาพระพุทธศาสนา ในหลักสูตรการศึกษาของชาติ และจัดเนื้อหาวิชาพระพุทธศาสนาเข้าสอนบูรณาการใน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ (8 กลุ่มวิชา) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือจาก ประถมศึกษาปี่ที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 เราเคย
ท้วงติงเขาพอเอาเข้าจริงๆ เรามีความสามารถท าได้หรือไม่ งานนี้ก าลังท้าทายมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่ง อยู่ในขณะนี้ 
2.3 บทบาทของพระสงฆ์ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 
 ตั้งแต่อดีตมาจนถึงป๎จจุบันพระสงฆ์ได้ท าหน้าที่ให้ความอนุเคราะห์ในด้านการศึกษา ทั้งส่วนที่จัดการศึกษาเอง
โดยตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่ทางรัฐบาลไม่สามารถจัดการศึกษาบริการได้ทั่วถึง อันได้แก่ กลุ่มประชากรที่ด้อย
โอกาสทางสังคม ด้อยโอกาสทางด้านเศรษฐกิจ เป็นเหตุให้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ก็ได้อาศัยพระสงฆ์ให้การศึกษา 
ในขณะที่ศึกษาก็ไม่ต้องใช้งบประมาณจากรัฐบาล แต่ใช้ทุนจากประชาชนโดยตรง ทั้งที่อยู่อาศัย อาหาร และในการใช้
จ่าย แม้จะมีส่วนหนึ่งที่เรียนจบแล้วที่ทางฝุายคณะสงฆ์ยังไม่ได้ใช้งาน แล้วท่านเหล่านั้นลาสมณะเพศออกไปก็ไปท างาน
ให้ทางรัฐบาล โดยที่รัฐไม่ต้องลงทุน หากมองอย่างนี้แล้วจะเห็นได้ว่าคณะสงฆ์ได้ช่วยเหลือสงเคราะห์รัฐบาลด้วย ไม่
เพียงแต่ได้ช่วยอนุเคราะห์กับประชาชนกลุ่มที่ด้อยโอกาสเพียงฝ่ายเดียว แต่อย่างไรก็ตามบทบาทของพระสงฆ์ใน
การศึกษาสงเคราะห์นี้ อาจมองได้ทั้งที่เป็นระบบ คือจัดตั้งโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน มีหลักสูตรที่แน่นอน และ
อีกที่จัดอย่างไม่เป็นระบบ อาจเป็นลักษณะการให้ทุนสนับสนุนการศึกษา การให้ทุนในสร้างอาคารเรียน ให้ทุนซื้อสื่อ
การเรียนการสอน อุปกรณ์ทางการศึกษา ให้ทุนการศึกษากับครูเพื่อพัฒนาครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ให้ทุนการศึกษา
แก่เด็กผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ฯลฯ 
2.4 บทบาทด้านการเผยแผ่พระธรรม 
 บทบาทของพระสงฆ์ในด้านการเผยแผ่ แท้จริงแล้วบทบาทด้านนี้ พระสงฆ์ทุกรูปได้รับมอบหมายจากองค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรง เพราะหน้าที่ของพุทธสาวก คือมีหน้าที่ศึกษาเรียนรู้ค าสอนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ แล้ว
ปฏิบัติตามพระธรรมค าสอนนั้นแล้วต้องสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติตามด้วย นี่จึงได้ชื่อว่าพระสงฆ์สาวก การให้การอบรม การสอน 
การเผยแผ่เป็นหน้าที่หลักของพระสงฆ์ที่ส าคัญ ที่พระสงฆ์ปฏิบัติมาเป็นปกติอยู่แล้ว ทั้งที่เรียกว่าการเทศน์ แสดงธรรม หรือ
การปาฐกถาก็ตาม ซึ่งประชาชนทั่วไปให้ความเคารพและสนใจที่จะฟ๎งสาระที่พระสงฆ์เป็นผู้ให้อยู่แล้ว และนับเป็น
การศึกษาที่เข้าถึงประชาชนชาวบ้านได้อย่างกว้างขวาง ส่วนในเนื้อหาสาระที่พระสงฆ์ให้แก่ประชาชนจะแตกต่างกันตาม
โอกาสและวาระต่างๆ แต่สิ่งที่เป็นธรรมะหรือค าสอนที่เป็นพระพุทธศาสนาที่นับได้ว่าเป็นสาระในพระพุทธศาสนานั้น เป็น
เนื้อหาที่เป็นความจริงที่มีอยู่ที่เกิดขึ้นเป็นปกติ เพราะแท้ที่จริงแล้ว ค าว่า "ธรรม"นั้นก็คือ "ธรรมชาติ" นั่นเอง 
 บทบาทด้านการเผยแผ่ที่เป็นปกติจนประชาชนมองเป็นวิถีชีวิตหรือเป็นกิจวัตรของพระสงฆ์ ก็คือการแสดง
ธรรมในวันพระ ในเทศกาลวันส าคัญ พระสงฆ์ได้โอกาสในการแสดงธรรมการเผยแผ่ธรรมอยู่เป็นปกติ และในรูปแบบที่
ไม่เป็นรูปแบบ กล่าวคืออาจจะใช้วิธีการพูดคุยสนทนาในโอกาสพบปะ จะเป็นการเผยแผ่โดยไม่เป็นกิจจะลักษณะ แต่ก็
แฝงด้วยให้ข้อคิดทางธรรม หรือในโอกาสที่ประชาชนมาทาบุญวันเกิดแล้วขอพรจากพระสงฆ์ มาถวายสั งฆทานแล้ว
พระสงฆ์ก็ให้พร ในช่วงเวลาสั้นๆ เป็นการสอนโดยที่ผู้รับไม่รู้ว่าถูกสอน แต่ได้ซึมซับเอาคาสอน เอาคติธรรม ได้เกิดการ
เรียนรู้พระธรรมคาสอน หากพระสงฆ์สานึกตระหนักในบทบาทเหล่านี้อย่างจริงจัง พระสงฆ์จะมีโอกาสในการเผยแผ่
ธรรมและได้เข้าถึงประชาชนโดยไม่ยากเลย และไม่ต้องรอเทศกาลสาคัญใดๆ ทั้งสิ้น ในความเห็นส่วนตัวแล้วรูปแบบ
โอกาสใดไม่สาคัญ แต่ประเด็นสาคัญอยู่ที่ผู้ฟ๎งเกิดการเรียนรู้ (Learning) จุดที่ต้องการคือให้ผู้ฟ๎งได้เกิดการเรียนรู้จะให้
ใครเป็นศูนย์กลางก็แล้วแต่อยากจะกล่าวด้วยว่าขอให้การเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง (Learning Center) อันเป็นจุดที่ต้องการ
ให้เกิดกับผู้ฟ๎ง ที่จะเป็นจุดเปลี่ยนแห่งพฤติกรรมของคน ว่าจะเปลี่ยนไปในทิศทางใด ให้เขาเรียนรู้ในด้านใด 
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2.5 บทบาทด้านสาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห์ 
 บทบาทด้านนี้ของพระสงฆ์หากพูดไปแล้วนับว่ามีความส าคัญไม่น้อย เพราะต้องคานึงถึงความเป็นเอกลักษณ์
แห่งความเป็นไทย ความเป็นพระพุทธศาสนาอยู่ในทีด้วย เพราะสร้างวัด สร้างศาสนวัตถุต้องให้เป็นเอกลักษณ์ที่ดารงไว้
ซึ่งความเป็นพุทธ คาว่าความเป็นพุทธกับความเป็นไทยนั้นหมายถึงสิ่งเดียวกันเพราะความเป็นไทยมาจากรากฐานของ
ความเป็นพุทธ มาจากรากฐานแห่งความคิดอันเป็นพุทธ พระสงฆ์ต้องเป็นแบบอย่างในเชิงของการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไว้ เพราะวัฒนธรรม คือวิถีชีวิตของปวงชนชาวไทย 
2.6 ด้านสาธารณสงเคราะห์ 
 การพัฒนาในด้านจิตใจ พระสงฆ์ได้พัฒนาจิตใจของคนในชุมชน จากคนที่ติดยาเสพติดให้เลิก จากที่เคยติด
เหล้าให้เลิกเหล้า จากที่เคยติดการพนันให้เลิกจากการพนัน จากที่เคยลุ่มหลงในไสยศาสตร์ ที่เคยงมงายให้รู้ใช้สติป๎ญญา 
จากความเห็นผิด(มิจฉาทิฐิ)ให้มีความเห็นที่ถูกต้อง (สัมมาทิฐิ) พระสงฆ์พัฒนาจิตใจของคนในชุมชนให้ขยันหมั่นเพียรใน
การทามาหาเลี้ยงชีพ คือหาและสอนให้ขยันเก็บออม ประหยัดใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่า ไม่ฟุุมเฟือย หรูหรา หลงตามค่านิยม
ที่ผิดๆ (ค่านิยมที่ไม่น่านิยม) สอนให้คนที่อยู่สังคม แต่สอนให้รู้จัดเลือกคบคน โดยให้เลือกคบกับบัณฑิต ให้หลีกเว้นจาก
คนพาล และสอนให้วางตนให้เหมาะสมกับภาวะแห่งตน รู้จักฐานะของตน 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
การพัฒนาบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 เศรษฐกิจพอเพียง คือ การวางรากฐานอันมั่นคงและยั่งยืนของชีวิตเมื่อวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปี 2541          
ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอธิบายเพิ่มเติมถึงคาว่า “พอเพียง” หมายถึง “พอมีพอกิน” “...พอมีพอกินก็แปลว่า 
เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองถ้าแต่ละคนมีพอกินก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี...” “...ฉะนั้นความพอเพียงนี้ก็
แปลว่า ความพอประมาณและความมีเหตุผล...”เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจที่สามารถอุ้มชูตัวเอง (Relative 
Lilt - Sufficiency) อยู่ได้โดยมีต้องเดือดร้อน โดยต้องสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของตนเองให้ดีเสียก่อน คือตั้งตัวให้มี
ความพอกินพอใช้ไม่มุ่งหวังแต่จะทุ่มสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจให้รวดเร็วแต่เพียงอย่างเดียว เพราะผู้ที่มีอาชีพและ
ฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเองการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง สาหรับเกษตรกรนั้นมีการปฏิบัติตามขั้นตอน “ทฤษฎีใหม่” 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งประกอบด้วย 3 ข้ัน คือ 
 ขั้นที่ 1 ผลิตเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน ในระดับชีวิตที่ประหยัด ทั้งนี้ต้องมีความสามัคคีในท้องถิ่น 
 ขั้นที่ 2 รวมกลุ่ม เพื่อการผลิต การตลาด ความเป็นอยู่ สร้างสวัสดิการ การศึกษา สังคมและศาสนา 
 ขั้นที่ 3 ร่วมมือกับองค์กรภายนอกในการท าธุรกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ทั้งนี้ทุกฝ่ายต้องได้รับประโยชน์การพัฒนาชนบทในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นการใช้ “คน” เป็นเปูา
หมายและเน้น“การพัฒนาแบบองค์รวม” หรือ “การพัฒนาแบบบูรณาการ” ทั้งด้านเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม การเมือง ฯลฯ โดยใช้ “พลังทางสังคม” ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาในรูปของกลุ่ม เครือข่ายหรือประชา
สังคม กล่าวคือเป็นการผนึกก าลังทุกฝุายในลักษณะ “พหุภาคี” ประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
การพัฒนาชุมชนบนพื้นฐานภูมิปัญญา 
 ในช่วง 20 กว่าปีมานี้ การวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประเทศ อันเป็นผลจากการปะทะกัน
ระหว่างแนวคิดสองกระแส ได้แก่ กระแสโลกาภิวัฒน์ (Globalization) ด้านของความเติบโตทางวัตถุที่ก่อให้เกิดการทา
ลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจานวนมหาศาล และที่สาคัญคือ ผู้คนได้สูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง             
ไร้ศักดิ์ศรี และรู้สึกโดดเดี่ยวเพราะถูกตัดขาดจากกันทางสังคม ทาให้เกิดแนวคิดอีกกระแสหนึ่งขึ้นเรียกว่า กระแสชุมชน
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ท้องถิ่น (Localization) ที่ให้ความส าคัญแก่คนและชุมชนในการก าหนดแนวทางการด าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับสังคม
วัฒนธรรมของตน เพื่อให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความหมาย มีค่าและมีศักดิ์ศรี เป็นแนวคิดที่มองทุกสิ่งทุกอย่าง
เชื่อมโยงถึงกันแบบองค์รวมได้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในสังคมไทย การน าเสนอประสบการณ์ของชาวบ้านและชุมชนใน
ทุกส่วนที่ประสบความส าเร็จจากการพัฒนาบนพื้นฐานทางสงัคมวัฒนธรรมได้เรียกร้องให้ผู้คนหันกลับมาทบทวนแนวคิด
และแนวทางการพัฒนาชุมชน จนกระทั่งแนวคิดใหม่ที่ให้ความสาคัญต่อชุมชนทอ้งถ่ิน ซึ่งเคยเป็นกระแสรองมาก่อนหน้า
นี้ได้กลายเป็นกระแสหลักของการพัฒนาประเทศในป๎จจุบัน 
 การน าแนวคิดใหม่มาใช้ในการพัฒนาชุมชน จะเกิดขึ้นไม่ได้ภายใต้การกฎเกณฑ์ และกติกาการพัฒนาประเทศ
แบบเก่า ด้วยเหตุนี้ การแก้ไขระเบียบกฎหมายของประเทศเพื่อให้สอดรับกับทิศทางใหม่นี้จึงเป็นสิ่งจาเป็น เห็นได้จาก
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญเมื่อปี พ.ศ.2540 หากวิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นข้างต้น จะพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ได้สะท้อน
ลักษณะที่เป็นสากลและลักษณะเฉพาะของการพัฒนาชนบทไทยไปพร้อมกัน ลักษณะที่เป็นสากลก็คือ การเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์โลกทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้ส่งผลกระทบต่อแนวคิดและทิศทางการพัฒนาของไทย
ตลอดช่วง 2 ทศวรรษแรกของการพัฒนา หลังจากนั้นการทางานได้หันเข้าสู่ลั กษณะเฉพาะที่ให้ความส าคัญต่อ
วัฒนธรรมชุมชน การค้นหาประสบการณ์ระดับชุมชน ทาให้เกิดทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ที่เกิดจากสภาพที่เป็นจริงของ
อดีตและป๎จจุบันของสังคมไทย และการแสวงหาความร่วมมือจากทุกฝุาย ทั้งหมดนี้เป็นการพัฒนาอย่างรอบด้าน มี
รากฐานอยู่ที่ระบบคุณค่าดั้งเดิม และแสวงหารูปแบบใหม่เพื่อสืบทอดจิตวิญญาณแห่งอดีตและการพึ่งตนเอง การ
ประยุกต์ภูมิป๎ญญาเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมไทย 
 1) นามธรรมและรูปธรรม ภูมิป๎ญญาชาวบ้านมีทั้งลักษณะที่เป็นนามธรรม และรูปธรรม โดยเฉพาะสิ่งที่เป็น
รูปธรรมสามารถแยกออกได้อีกหลายประเภท ทั้งทางด้านเกษตรกร หัตถกรรม สุขภาพ ภูมิป๎ญญาชาวบ้านมีรูปแบบที่
หลากหลาย แต่ในความหลากหลายนั้นมีจุดร่วมกันอยู่อย่างหนึ่งคือ คุณค่าที่อยู่เบื้องหลังภูมิป๎ญญานั้นๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็น
นามธรรม โดยเฉพาะโลกทัศน์และชีวะทัศน์ของผู้คนและชุมชน เช่น ดุลยภาพของธรรมชาติและการอยู่ร่วมกันในชุมชน 
การพึ่งตนเอง และการพึ่งพาอาศัยกัน เป็นต้น 
 โดยทั่วไป รูปแบบ ซึ่งเป็นเทคนิคหรือวิธีการจัดการจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่วนที่เปลี่ยนแปลงช้า
หรือแทบจะไม่เปลี่ยนเลยคือ คุณค่าของภูมิป๎ญญานั้น ด้วยเหตุนี้ การประยุกต์ภูมิป๎ญญาเพื่อการพัฒนาชุมชนจึงมุ่งไปสู่
รูปแบบหรือวิธีการจัดการที่สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปขณะเดียวกัน ก็พยายามที่จะรักษาหรือคงคุณค่าเดิมไว้ให้
มากที่สุด 
 2) คุณค่าและมูลค่า การประยุกต์ภูมิป๎ญญาชาวบ้านสามารถนาเอาแนวคิดเรื่องคุณค่าและมูลค่าเข้ามาเป็น
แนวทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมของเราในระยะทีเ่พิ่งผ่านมานี้จะมีความขัดแย้งกันค่อนข้างรุนแรง ระหว่างแนวคิดสอง
แนวนี้ ภายหลังจากได้นาแนวคิดการพัฒนาตามแบบอย่างชาติทางตะวันตกมาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ ส่งผล
ให้ประเทศไทยมีความก้าวหน้าทางวัตถุมากข้ึน พร้อมกับนิยมมูลค่าหรือให้ความส าคัญต่อสิ่งต่างในเชิงปริมาณก็เพิ่มมาก
ตามไปด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้คนในสังคมอีกจานวนหนึ่งที่ยึดถือหรือนิยมคุณค่า ซึ่งเป็นการให้ความสาคัญต่อจิต
วิญญาณ และรากเหง้าของตนเอง การนาคุณค่าและมูลค่ามาเป็นแนวทางประยุกต์ภูมิป๎ญญาชาวบ้านเพื่อการพัฒนา
ชุมชนและสังคม จะเป็นการแก้จุดอ่อนอย่างหนึ่งในสังคมไทย ให้หันกลับมาสร้างความสมดุลให้กับแนวคิดทั้งสอง เพื่อ
สร้างดุลยภาพแก่ชีวิต ชุมชน และธรรมชาติให้ยั่งยืนสืบไปการประยุกต์ภูมิปัญญาชาวบ้านตามแนวคิดเรื่องคุณค่าและ
มูลค่านี้ น่าจะมีความเหมาะสมอย่างยิ่งกับสิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น หัตถกรรม สมุนไพร การนวด และศิลปะต่างๆ รวมไป
ถึงสถาป๎ตยกรรมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนมีคุณค่าและพร้อมที่แปรเป็นมูลค่าถ้ามีการจัดการที่
เหมาะสม 
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 การน าแนวคิดเร่ืองคุณค่าและมูลค่ามาเป็นแนวทางประยุกต์ภูมิป๎ญญาชาวบ้านในการพัฒนาชุมชนและสังคม 
น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในสังคมป๎จจุบัน ซึ่งเป็นสังคมยุคหลังสมัยใหม่ ผู้คนร้องหาจิตวิญญาณและวัฒนธรรมชุมชน 
การพัฒนาชุมชนแบบพึ่งตนเอง (Self - Reliance Community Development) 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนของการกระจายอานาจ พ.ศ.2542 มีผลทาให้หน่วยงานของรัฐ
พยายามปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องพระราชบัญญัติดังกล่าว ประชาชนในชุมชนก็มีความตื่นตัวในการที่จะมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนของตนมากขึ้น การกระจายอานาจลงสู่ชุมชนทาให้การพัฒนาชุมชนขึ้นอยู่กับประชาชนในท้องถิ่นทั้งสิ้น
และผู้ที่ทาหน้าที่สนับสนุน ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและโครงการ วิชาการก็คือเจ้าหน้าที่ภาครัฐในชุมชนบท 
ทนงศักด์ ได้กล่าวถึงบทบาทของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ว่าต้องกระตุ้นให้ประชาชนได้รู้ ได้เข้าใจ ถึงแนวคิด หลักการวิเคราะห์ 
ป๎ญหาของชุมชน และให้ประชาชนตระหนักว่าเป็นป๎ญหาร่วมกันของทุกคนในชุมชน มิใช่ของคนใดคนหนึ่ง (ทนงศักดิ์ 
คุ้มไข่น้า และคนอื่น ๆ .2534: 18) การกระทาเช่นนี้จะทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าตนเองได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
อภิปราย ถกเถียง พิจารณาป๎ญหาต่างๆ ในชุมชนของตนเองด้วย จะรู้สึกร่วมรับผิดชอบในการดาเนินโครงการ เหมือน
เป็นป๎ญหาของตนโดยแท้จริงการพัฒนาชุมชนไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้วยการจัดกิจกรรมในด้านใดย่อมตั้งอยู่บนพื้นฐาน
การสนับสนุน ให้ประชาชนพึ่งตนเองได้เป็นประการสาคัญ หากสิ่งใดเกินกว่าความสามารถของประชาชนเช่นทางด้าน
วิชาการและวัสดุที่จาเป็น รัฐบาลย่อมเข้าให้การช่วยเหลือเพื่อโครงการ กิจกรรมของราษฎรบรรลุผลด้วยดี ทั้งนี้โดย
วิธีการ “ท างานกับประชาชน (work with people) หมายถึงร่วมคิด ร่วมปรึกษา และร่วมกันทางาน ไม่ใช่ทาให้
ประชาชน (Work for people) แต่ฝ่ายเดียว ” (Jitjumnong Kitikriti, 2525 : 54) 
 แนวคิดการพัฒนาชุมชนแบบพึ่งตนเองเป็นแนวคิดที่เหมาะสมที่เหมาะสมที่จะใช้อธิบายปรากฏการณ์ทาง
สังคมของกลุ่มประเทศทางตะวันตกได้ดี เพราะอาศัยพื้นฐานวัฒนธรรมทางตะวันตกเป็นแนวคิดหลัก และทฤษฎีการ
พัฒนาชุมชนแบบพึ่งตนเองเป็นทฤษฎีที่เกิดขึ้นจากการได้ประจักษ์ถึงความบกพร่องของการพัฒนาตามกระแสหลัก เช่น
ทฤษฎีทางพุทธศาสตร์ ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง (ทฤษฎีใหม่) ซึ่งอาคม กล่าวว่าทฤษฎีการพัฒนาแบบพึ่งตนเองเป็น
ทางเลือกเพื่อการพัฒนาประเทศอีกแนวทางหนึ่ง ซึ่งถูกกาหนดขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของกลุ่มประเทศ
โลกที่สาม จากนักเศรษฐศาสตร์และนักสังคมศาสตร์หลายๆประเทศ โดยอาศัยรากฐานการสร้างองค์ความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจที่ผ่านมาว่า ภายใต้กระบวนการพัฒนาของประเทศต่างๆ ทั้งในเอเชียบางประเทศและประเทศ
แถบละตินอเมริกา ได้ส่งผลให้เกิดการพัฒนาแท้จริงหรือไม่แต่ผลปรากฏจากการที่ได้กล่าวถึงไว้แล้วในทฤษฎีความด้อย
พัฒนาและการพึ่งพิงนั้นก็พบว่าประเทศในโลกที่สามต้องตกอยู่ในสภาพเสียเปรียบทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมตลอด
มา การกระจายความเจริญกระจุกอยู่ในเมืองใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางการปกครอง ความมั่งคั่งก็ตกอยู่กับผู้น าประเทศเพียง
บางกลุ่มเท่านั้น ความยากจนของประชาชนในชนบทก็ยังปรากฏอยู่ทั่วไป ถึงแม้ผู้น าประเทศจะพยายามแสดงให้เห็นถึง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยการพิจารณาจากรายได้ประชาชาติ ซึ่งเป็นการมองเพียง
ภาพรวมระดับประเทศที่มิได้ค านึงถึงความเป็นจริงระดับบุคคลว่า รายได้ประชาชาติที่เพิ่มขึ้นนั้นได้กระจายไปทุกระดับ
หรือไม่ (Arkhom Jaikaw, 2534 : 75) 
 แนวคิดการพัฒนาชุมชนแบบพึ่งตนเองเป็นสิ่งที่นักพัฒนาและเจ้าหน้าที่ภาครัฐในพื้นที่ชุมชนชนบทควรศึกษา
เป็นอย่างยิ่ง 
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การพัฒนาย่ังยืน (sustainable development)  
 หมายถึง การพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของป๎จจุบันโดยไม่ทาให้ผู้คนในอนาคตเกิดป๎ญหาในการ
ตอบสนองความต้องการของตนเอง” (นิยามของคณะกรรมการโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา World 
Commission on Environment and Development ในรายงาน Our Common Future 1987 หรือ Brundtland 
Report) การพัฒนายั่งยืนรวมความถึง 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งเชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน โครงการ
พัฒนาใดๆต้องคานึงถึงองค์ประกอบทั้งสามด้านนี้ การพัฒนายั่งยืนเป็นมากกว่าเพียงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นการ
เปลี่ยนโครงสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมเพื่อลดการบริโภคทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมลงไปในระดับที่ยังรักษาความ
สมดุลที่ดี ท าให้คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติโดยไม่ทาลายล้างอย่างที่ผ่านมาและทากันอยู่หลายแห่ง ให้อยู่ร่วมกันเป็นชุมชน
อยู่ดีกินดีและอยู่เย็นเป็นสุข“การพัฒนายั่งยืน” เป็นคาที่ถูกใช้คู่ไปกับค าว่า “ ธรรมมาภิบาล” ( good governance ) 
ถือว่าเป็นสองคาที่สัมพันธ์เก้ือหนุนกันอย่าแยกจากกันมิได้ โดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เห็นว่าการ
พัฒนาจะยั่งยืนได้ถ้าหากมีธรรมภิบาลก่อให้เกิดการพัฒนายั่งยืนการพัฒนามนุษย์ (human development) หมายถึง
การเปิดทางเลือกมากมายผู้คนในสังคม หมายถึงว่าการให้ถือเอาผู้ชายผู้หญิง โดยเฉพาะคนจนและคนที่อยู่ในภาวะ
อยากลาบากเสี่ยงอันตรายเป็นศูนย์กลางของกระบวนการพัฒนารายงานของ (UNDP) 1996 ได้แสดงให้เห็นว่า การ
เติบโตทางเศรษฐกิจ 
 
ผลการวิจัย 

ไม่ได้เป็นหลักประกันการพัฒนายั่งยืนและไม่ได้ขจัดปัญหาความยากจนให้หมดไปเช่น บางประเทศมีรายได้ให้
ประชาชาติต่อหัวสูงกลับอยู่ในระดับต่าของการพัฒนามนุษย์ มีป๎ญหาความเหลื่อมล้ าแตกต่างระหว่างประเทศร่ ารวย
และประเทศยากจนระหว่างคนรวย กับคนจนในประเทศเดียวกัน ช่องว่างที่ ห่างกันออกไปเรื่อยๆการพัฒนามนุษย์มีอยู่ 
5 ลักษณะคือ 
 1. การสร้างความเข้มแข็ง (empowerment) คือการเพิ่มขีดความสามารถในการเลือกทางและทางเลือกให้
ผู้คนได้เป็นอิสระจากความหิว จากสิ่งที่พวกเขาขาดแคลน และให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเร่ืองที่มีผลกระทบต่อชีวิต 
 2. ความร่วมมือ (co-operation) ผู้คนสัมพันธ์กันช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
 3. ความเท่าเทียม (equity) คนมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรการศึกษาการดูแลสุขภาพ การจัดการชีวิต ทรัพยากร 
ชุมชนของตนเอง 
 4. ความยั่งยืน (sustainability) การพัฒนาวันนี้ไม่ทาลายทรัพยากรและโอกาสของคนรุ่นต่อไปแต่สร้าง
หลักประกันให้คนในอนาคตเป็นอิสระจากความยากจนและได้ใช้ความสามารถขั้นพื้นฐานของตัวเอง 
 5. ความมั่นคงปลอดภัยอันตราย (security) ในชีวิตทรัพย์สินการคุกคามจากโรคและภัยอันตราย 
 การพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ การพัฒนาที่สนองตอบความต้องการของชนรุ่นป๎จจุบันโดยไม่กระทบกระเทือนชน
รุ่นต่อไปในการที่จะสนองตอบความต้องการของตนเอง ซึ่งหมายถึงขีดจากัดของสิ่งแวดล้อม โดยคานึงถึงความยุติธรรม
ในสังคมระหว่างชนรุ่นเดียวกันกับชนรุ่นต่อๆไป เมื่อนาแนวความคิดนี้มาพิจารณาเรื่องชุมชนเมือง จึงมีการกาหนด
แนวทางของการตั้งถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน (Sustainable Human Settlements) เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ป๎ญหา
ความเสื่อมโทรมของเมืองและสิ่งแวดล้อม (Agenda 21 for Sustainable Development) การพัฒนาที่อยู่อาศัยแบบ
ยั่งยืน (Sustainable Housing) มีหลักการโดยสังเขป ดังนี้ 
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 1. มิติทางการก่อสร้าง (Construction Perspective) 
  - ทนทาน (Lifespan) 
  - ปรับเปลี่ยนได้ (Adaptability) 
 2. มิติทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Perspective) 
  - ค่าใช้จ่ายพอเหมาะ (Affordability) ทั้งสาหรับที่พักอาศัยโดยตรง (Direct Costs) และสาหรับ
ค่าใช้จ่ายทางอ้อม (Indirect Costs) อาทิ ค่าเดินทาง โดยไม่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่จาเป็นสาหรับป๎จจัยพื้นฐานอื่นๆ 
  - มีสภาพแวดล้อมที่ดีทั้งสุขภาพกายและจิตใจ 
  - มีสภาพแวดล้อมที่ดีในเชิงจิตศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เปลี่ยนจากที่อยู่อาศัย (a place to live) ให้
เป็นบ้าน (home) และสร้างโครงข่ายทางสังคมที่เข้มแข็ง 
 3. มิติทางสิ่งแวดล้อม (Eco-efficiency Perspective) 
  - ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (Rational and Efficient use) ประกอบด้วย พลังงาน (Energy) วัสดุ 
(Construction) และพื้นที่ Space) 
  - ลดละความสุขสบายและการบริโภค 
  - การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
  - การรักษาและส่งเสริมต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน 
  - การออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดี 
  - สภาพที่เอ้ือต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้อยู่อาศัย 
  - โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  - การมีส่วนร่วมในการดูแล บริหาร จัดการชุมชนอย่างกว้างขวาง 
  - พึ่งพาตนเองได้ในเชิงเศรษฐศาสตร์ 
  - บูรณาการรักษาสภาพแวดล้อมเข้ากับการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
 
อภิปรายผลการวิจัย  
 บทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง จะเห็นได้ว่าสังคมไทยตั้งแต่เกิด
จนกระทั่งถึงตายจะมีความเก่ียวข้องกับวัดหรือพระสงฆ์ตลอด วัดกลายเป็นศูนย์กลางของชุมชนมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็จะ
มาประชุมกันที่วัด มาร่วมกิจกรรมทางศาสนา เช่น มาทาบุญใส่บาตรในวันสาคัญทางศาสนา การประชุมราชการก็จะมา
รวมตัวกันที่วัด แต่จากอดีตถึงป๎จจุบันพระสงฆ์มีความเปลี่ยนแปลงไปมากเพราะพระสงฆ์สมัยก่อนผู้ได้โอกาสเป็นพระ
เป็นเณรนั้น ต้องเป็นผู้มีสถานภาพทางสังคมที่สูงมาก่อนเพราะเมื่อลา สึกขาออกไป ต้องไปเป็นนักปกครอง นักบริหาร
บ้านเมือง แต่ในป๎จจุบันพระสงฆ์มีกลายเป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ด้อยโอกาสทางการศึกษา พระสงฆ์มีความเป็นอยู่
เพราะอาศัยชาวบ้านเลี้ยงชีพพระสงฆ์จึงเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าจะช่วยชาวบ้าน บทบาทหลักของพระสงฆ์ คือ ด้านการ
ปกครอง ด้านทางศาสนศึกษา ด้านการ เผยแผ่ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านสาธารณูปการ และด้านสาธารณะ
สงเคราะห ์
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 จากการกล่าวข้างต้นพระสงฆ์จึงมีบทบาททางการพัฒนาชุมชนเพราะวัดและพระสงฆ์เป็นศูนย์รวมทางจิตใจ
ของชาวบ้านและยังมีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและยังมีการประชุมการพัฒนาพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ
พอเพียง คือ การวางรากฐานอันมั่นคงและยังยืนของชีวิตมีการปฏิบัติตามขั้นตอน “ทฤษฎีใหม่” ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประกอบด้วย 3 ข้ัน คือ 1. ผลิตเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน 2. รวมกลุ่มเพื่อการผลิต การตลาด 
ความเป็นอยู่ สร้างสวัสดิการ การศึกษา สังคมและศาสนา 3. ร่วมมือกับองค์กรภายนอกในการทาธุรกิจและพัฒนา
คุณภาพชีวิต ทั้งนี้ทุกฝุายต้องได้รับประโยชน์จากการพัฒนาชนบทในลกัษณะเศรษฐกิจพอเพียง การนาแนวคิดใหม่มาใช้
ในการพัฒนาชุมชน จะเกิดขึ้นไม่ได้ภายใต้กฎเกณฑ์และการพัฒนาประเทศแบบเก่า ด้วยเหตุนี้การแก้ไข้ระเบียบ
กฎหมายของประเทศเพื่อให้สอดรับกับทิศทางใหม่นี้จึงเป็นสิ่งจาเป็น เห็นได้จากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญเมื่อปี            
พ.ศ. 2540 หากวิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นข้างต้น จะพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ได้สะท้อนลักษณะที่เป็นสากลและ
ลักษณะเฉพาะของการพัฒนาชนบทไทยไปพร้อมกัน ลักษณะที่เป็นสากลคือ การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกทั้ง
ทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้ส่งผลกระทบต่อแนวคิดและทิศทางการพัฒนาของไทยตลอดช่วง 2 ทศวรรษ
แรกของการพัฒนาระดับชุมชน ทาให้เกิดทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ที่เกิดจากสภาพที่เป็นจริงของอดีตและป๎จจุบันของ
สังคมไทยและการแสวงหาความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งหมดนี้เป็นการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีรากฐานอยู่ที่ระบบคุณค่า
ดั้งเดิม และแสวงหารูปแบบใหม่เพื่อสืบทอดจิตวิญญาณแห่งอดีตและการพึ่งตนเอง การประยุกต์ภูมิป๎ญญาเพื่อการ
พัฒนาชุมชนและสังคมไทย 
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ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนอ าเภอบางเสาธง สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
 
The study on parents' satisfaction of administration school, bangsaotong district. 

Under the office of samutprakan primary educational service area 2 

 
ผู้ท าวิจัย   ภัทราวดี  ปัญญาหาร   

   ดร.นิวัตต์  น้อยมณี 
คณะบัณฑิตวิทยาลัย/หลักสูตรศึกษาสาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียน
อ าเภอบางเสาธง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 2) เพื่อเปรียบเทียบความ
พึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียน อ าเภอบางเสาธง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ 
คือ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน อ าเภอ บางเสาธง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 205 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวบข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น 0.89 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างด้วยค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวเดียว  
 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจของผู้ปกครอง, การบริหารงานโรงเรียน 
 
Abstract 

  The purposes of this research were to study Parent’s satisfaction of administration 

in school,Bangsaotong District. Under the office of Samutprakan primary education al 

service area 2 in 4 aspect (Academic Administration,Personnal Administration,Budget - 

administration,General Administration) and compare parent’s satisfaction of administration 

in school in characteristics classifiacation such as sex, age, education, and work. The 

samples were 205 parent’s in school, Bangsaotong District. The instruments used in the 

study was a 5 – level rating scale questionnaire with the reliability of 0.89. The data were 

analyzed by using frequency, percentage, mean and standard deviation,t-test, and One Way 

Analysis of Variance. 

 
บทน า 
 การศึกษาเป็นการสร้างคนให้มีความรู้ ความสามารถมีทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นมีลักษณะนิสัยจิตใจที่ดีงามมี
ความพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อตนเองและสังคมมีบทบาทและความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในยุคแห่ง
การปฏิรูปการศึกษา ทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดก็คือ ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้การพัฒนาคนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ทุกๆด้าน (ศิวรินทร์ ตาเต็ง, 2558: 1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพคนในมาตรา 6 
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
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คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมีความสุขและมาตรา 7          
ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษา และส่งเสริมสิทธิหน้าที่เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ
รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็น
สากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง   
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง (ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2553: 3) 
  การพัฒนาการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 39 ก าหนดให้กระทรวงกระจายอ านาจและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงาน
บุคคลและการบริหาร งานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาโดยตรง ซึ่งมีหลักการส าคัญที่เน้นการกระจายอ านาจ โดยผ่านคณะกรรมการสถานศึกษา และเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา ท าให้โรงเรียน ควรสนับสนุนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ผู้ปกครองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุมการบริหาร ทั้ง 4 ด้าน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน
งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและ การบริหารงานทั่วไป ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษา
มากมาย โดยเฉพาะ การประกันคุณภาพการศึกษา ทุกโรงเรียนเร่งพัฒนาและจัดกระบวนการเรียนการสอนให้ได้ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างมีคุณภาพและเพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนาได้บรรลุตามวิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ในการ
พัฒนาคุณภาพ โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล จึงควรเปิดโอกาสให้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 
เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการศึกษา โรงเรียนจึงควรจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และส ารวจความ
คิดเห็นของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ที่มีต่อการดาเนินงานของโรงเรียน เพื่อน ามาพัฒนาโรงเรียน ให้มี
ประสิทธิภาพ (ส านักคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542: 12) 
 การบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาสอดคล้องกับ
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 และ
ประกาศส านักงานงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการกระจายอ านาจการบริหาร และการจัด
การศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 ที่กระทรวงศึกษาการมีนโยบายมุ่งเน้นให้มี
การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปสู่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา หรือสถานศึกษา และจัดระบบการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 4 ด้าน คือ             
ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และบริหารทั่วไป (กระทรวงศึกษาธิการ,2550: 21) 
 การบริหารงานในสถานศึกษาทั้ง 4 ด้าน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556: 2-3) คือ ด้านการบริหารวิชาการ 
ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป มุ่งกระจายอ านาจในการบริหาร
จัดการไป ให้สถานศึกษาเกิดความอิสระคล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา 
ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งใน
การบริหารจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผลประเมินผล รวมทั้งจัดปัจจัย
เกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ การบริหารงบประมาณ
ของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการให้มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการ
บริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และมุ่งเน้นผลงานให้ มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้ง
จัดหารายได้จากการบริการมาใช้บริหารจัดการ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้ นต่อผู้เรียน 
การบริหารงานบุคคลเป็นภารกิจส าคัญ ที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองภารกิจของ
สถานศึกษา เพื่อด าเนินการด้านการบริหารบุคคลให้เกิดความคล่องตัวมีอิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบเป็นไปตาม
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หลักธรรมาภิบาลบุคลากรได้รับการพัฒนามีความรู้ มีความสามารถ มีขวัญและก าลังใจ ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ   
มีความก้าวหน้ามั่นคงในวิชาชีพ การบริหารทั่วไปเป็นงานที่เก่ียวข้องกับการ จัดระบบบริหารองค์กร ให้บริการงาน
อื่น ๆ ให้บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยมีบทบาท หน้าที่หลักในการประสานงาน 
ส่งเสริมสนับสนุน และอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการบริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่ง พัฒนาสถานศึกษาให้ใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมส่งเสริมในการบริหารและการจัดการศึกษาของ สถานศึกษา ตามหลักการ
บริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ของงานเป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบที่ ตรวจสอบได้ ตลอดจนการมี
ส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 โรงเรียนเป็นองค์การที่ท าหน้าที่จัดการศึกษาอย่างมีระบบให้แก่ปวงชนได้ เรียนรู้ตลอดชีวิต                
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โรงเรียนจะจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
และประสบผลส าเร็จหรือล้มเหลวมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างที่มาสนับสนุน แต่สิ่งที่เป็นพลัง
อย่างแท้จริงคือ ผู้บริหารสถานศึกษา การบริหารที่ประสบความส าเร็จนั้น เนื่องมาจากความสามารถของผู้บริหาร
ในการนาเทคนิคและกระบวนการบริหารมาใช้บริหารงาน กระบวนการบริหารที่มีความส าคัญต่อการบริหารงานทุก
ระดับ ทุกประเภทของหน่วยงานหรือองค์กร ได้แก่ การวางแผนซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญยิ่งในการบริหารและพัฒนา
การศึกษา การวางแผนสามารถบอกให้ทราบถึงระดับของปัญหาและโอกาสที่จะ เกิดขึ้นสามารถชี้เฉพาะให้เห็น
ทิศทางค่านิยมและวัตถุประสงค์ในอนาคตขององค์กร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
การบริหารทุกประเภทมีความจาเป็นต้องใช้ทรัพยากร ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงาน อันได้แก่ 
คน เงิน วัสดุ และการจัดการ และอื่นๆ (กนกพร สุทธิประภา ,2558 : 1) 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2                     
ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัด
การศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร่วมวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคนิค 
(SWOT Analysis) จากการด าเนินการบริหารภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารงานตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
แต่จากการด า เนินงานที่ผ่านมา พบว่า งานทั้ง 4 ด้านภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 ผลการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมและประเมินสถานภาพ สรุปดังต่อไปนี้การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในจุดอ่อน 
(Weaknesses : W) ได้แก่ บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่มีไม่เพียงพอ การข้าราชการครูปรับเปลี่ยน โยกย้ายบ่อย 
(ครูบรรจุใหม่ ต่างถิ่นย้ายกลับภูมิล าเนา) ครูสอนไม่ตรงกับสาขาวิชาเอก การลดอัตราการออกกลางคันไม่บรรลุ
เป้าหมาย ครูมีภาระงานมากในโรงเรียนขนาดเล็ก และการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง 
โรงเรียนขนาดเล็กมีทรัพยากรที่ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการศึกษาไม่เพียงพอ และจากผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกอุปสรรค (Threats : T) พบปัญหาเกี่ยวกับนโยบายระดับสูง มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 
(ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2: ออนไลน์) 
 การศึกษาสภาพปัญหาการบริหารโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (2560: 26- 66) พบปัญหาดังนี้ ด้านการบริหาร
จัดการศึกษา ได้แก่ 1) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น 2) การพัฒนาครูด้านการวิเคราะห์ผล
การประเมินและน าผลไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาด้านการท าวิจัยเพื่อพัฒนา
สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 3) การพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถด้านทักษะ
กระบวนการคิดให้มากข้ึนด้วยกระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 4)พัฒนาครูให้มีความรู้ด้านการประเมิน
ความก้าวหน้า ของผู้เรียนโดยเฉพาะการวางเงื่อนไขให้ผู้เรียนประเมินความก้าวหน้าของตนเอง เพื่อน ามาใช้
ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง และครูควรศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 5) สถานศึกษาควรมีการพัฒนาครูทุกคน โดยการน าผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ประเมินการ
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สอนและประเมินแบบวัด แบบทดสอบของครูทุกคนอย่างต่อเนื่อง และน าผลการประเมินนี้ไปพัฒนาครูแต่ละคน
อย่างเป็นระบบ 6) ครูควรได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีกิจกรรมแปลกใหม่ โดยการ
อบรมเพิ่มเติมอย่างสม่ าเสมอ ควรมีการพาครูไปศึกษาดูงานโรงเรียนที่จัดการสอนดีเพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้ครูมาก
ขึ้น 7) พัฒนาผู้เรียนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน 
การฟังและการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยการพัฒนาห้องสมุดให้เป็น
ห้องสมุดมีชีวิต และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ครบถ้วนและเพียงพอ 8) ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรครูให้มี
ประสิทธิภาพในการสอนอย่างต่อเนื่อง 9) การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ให้มีการเชื่อมโดยแลกเปลี่ยนข้อมูลการ
เข้ามามีส่วนร่วม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ 
มากยิ่งขึ้น 10) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
11) สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วม
รับผิดชอบ ต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 12) โรงเรียนจัดระบบให้ครู
ประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการ
จัดกิจกรรมการเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้ แต่ก็ยังขาดการ
ติดตามช่วยเหลือด้านการเรียนของนักเรียนเป็นรายคน  
 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับผลการบริหารงานในโรงเรียนและมีหนึ่งประเด็นที่
โรงเรียนมีความต้องการให้ด้านผู้ปกครองนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและเสนอแนะข้อคิดเห็นใน
การบริหารงานโรงเรียน ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารโรงเรียนวัด
เสาธงกลาง อ าเภอบางเสาธง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ใน 4 ด้าน คือ 
ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงาน
บริหารทั่วไป ว่าตอบสนองต่อความพึงพอใจของผู้ปกครองในด้านการบริหารงานหลักๆ 4 ด้าน คือ การบริหารงาน
วิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ย่อมส่งผลถึงความส าเร็จใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนด้วย และส่งผลต่อการส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาต่อในโรงเรียน ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจและต้องการศึกษา ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารโรงเรียน วัดเสาธงกลาง อ าเภอบาง
เสาธง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลและใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดการศึกษาเพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการบริหารโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียน อ าเภอบางเสาธง สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  
 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียน อ าเภอบางเสาธง สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

       ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียน ในอ าเภอบางเสาธง สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 444 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียน ในอ าเภอบางเสาธง สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 205 คน ได้จากการ
เลือกแบบเจาะจง โดยอาศัยตารางการก าหนดขนาดตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie; and Mogan. 
1970: 608) 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการ
บริหารงานโรงเรียน อ าเภอบางเสาธง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ผู้วิจัย
ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น เพื่อสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียน อ าเภอบางเสาธง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 จ านวน จ านวน 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการ
บริหารงานงบประมาณ และด้านการบริหารงานทั่วไป ของกลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้  
  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานะภาพของผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมูลทั่วไปลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
     1.  เพศ 
  1.1  ชาย 
 1.2  หญิง 
     2.  อาย ุ
 2.1  ต่ ากว่า 30 ปี 
 2.2  30-40  ปี 
 2.3  มากกว่า40 ปี  
      3.  ระดับการศึกษา  
 3.1  ต่ าปริญญาตร ี
 3.2  ปริญญาตร ี
       4.  อาชีพ 
 4.1  รับจ้าง/พนักงานบริษัท/เกษตรกรรม 
 4.2  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
 4.3  ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 
 4.4  อ่ืนๆ 

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการ
บริหารงานโรงเรียน อ าเภอบางเสาธง สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2  ประกอบด้วย  
        
       1.  ด้านบริหารงานวิชาการ 
       2.  ด้านบริหารงานงบประมาณ 
       3.  ด้านบริหารงานบุคคล 
       4.  ด้านบริหารงานทั่วไป 
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  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเพื่อวัดระดับศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียน 
อ าเภอบางเสาธง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  แบ่งออกเป็น 4 ด้าน 
จ านวน 40 ข้อ ประกอบด้วย  
  1. ด้านการบริหารวิชาการ จ านวน 10 ข้อ  
  2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ จ านวน 10 ข้อ  
  3. ด้านการบริหารงานบุคคล จ านวน 10 ข้อ  
  4. ด้านการบริหารงานทั่วไป จ านวน 10 ข้อ 
  เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยใช้เกณฑ์การก าหนดค่าน้ าหนักของการ
ประเมิน 5 ระดับ ตามวิธีของ ลิเคิร์ท (Likert, 1933. อ้างถึงใน ธานิน ศิลป์จารุ, 2555 : 76) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ 
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
  5 หมายถึง ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการบริหารโรงเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด   
  4 หมายถึง ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการบริหารโรงเรียนอยู่ในระดับมาก 
  3 หมายถึง ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการบริหารโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการบริหารโรงเรียนอยู่ในระดับระดับน้อย 
  1 หมายถึง ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการบริหารโรงเรียนอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลสภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์โดยแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อย
ละ (Percentage) 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ย (x  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) โดยรวมและรายด้านของความคิดเห็นเพื่อใช้
แปลความหมายของข้อมูลความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนอ าเภอบางเสาธง สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  
 3. เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียน อ าเภอบางเสาธง สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จ าแนกตามเพศ และระดับการศึกษา ใช้การ
ทดสอบค่าที (t-test) จ าแนกตาม อายุ และอาชีพ ใช้การทดสอบค่าเอฟ (F-test) หรือวิเคราะห์หาความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way Analysis of Variance) เมื่อพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติใช้การสอบเป็น
รายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’ Method) 
 
สรุปผลการศึกษา 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปผลได้ดังนี้  
 1. พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 205 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ปกครอง เพศหญิงจ านวน 127 คนคิดเป็น
ร้อยละ 38.05 เพศชายจ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 61.95 ส่วนใหญ่ที่มีต่ าอายุ 30 ปี จ านวน 120 คน คิดเป็น
ร้อยละ 58.53 อายุ ระหว่าง 30-40 ปี จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 25.37 อายุ 40 ปีขึ้นไป จ านวน 33 คน              
คิดเป็นร้อยละ 16.10 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 72.20 มีระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 27.80 ส่วนใหญ่มีอาชีพ จ านวน รับจ้าง/พนักงาน
บริษัท/เกษตรกรรม จ านวน 138คน คิดเป็นร้อยละ 67.32 มีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 21 คน 
คิดเป็นร้อยละ 10.24 มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 20.98 มีอาชีพอื่นๆ จ านวน     
3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.46  
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 2. ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนอ าเภอบางเสาธง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( x  =4.30) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับ ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการบริหารงานทั่วไป        
( x  = 4.44) รองลงมาด้านการบริหารงานงบประมาณ ( x  = 4.31) และด้านการบริหารงานบุคคล ( x  = 4.23) และ
ด้านที่น้อยที่สุดคือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ( x  = 4.22) 
 3. ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียน อ าเภอบางเสาธง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ด้านการบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x  = 4.22) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก (3.55 – 4.61) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือข้อ 8. 
โรงเรียนรายงานผลการเรียนและพัฒนาการของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ าเสมอสถานศึกษา  (x  = 4.61) 
รองลงมาคือ ข้อ 10. การประสานงานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับผู้ปกครองนักเรียน (x  = 4.47) และ
ข้อ 2. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาในทุกด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  
(x  = 4.42) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 6. โรงเรียนจัดสอนซ่อมเสริมนักเรียนอย่างต่อเนื่อง (x  = 3.55)  
 4. ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียน อ าเภอบางเสาธง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ด้านการบริหารงานงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x  = 4.31) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก (x  = 3.74 -4.51)โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ข้อ 
9. โรงเรียนมีการจัดท าระบบการบริหารงานการเงิน ที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ (x  = 4.51) รองลงมาคือข้อ 7. มีการ
ชี้แจงการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงิน และผลการด า เนินงาน (x  = 4.44) และข้อ1.
โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อขอความคิดเห็นในการจัดสรรงบประมาณ (x  = 4.40) และข้อที่
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 8. โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรและแหล่งกองทุนจากชุมชนและองค์กรภายนอกเพื่อ
พัฒนาการจัดการศึกษา (x  = 3.74) 
 5. ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียน อ าเภอบางเสาธง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ด้านการบริหารงานบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x  = 4.23) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก (x  = 3.63 – 4.46 ) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ข้อ 
3. ครูในโรงเรียนตั้งใจปฏิบัติงาน ด้วยความเสียสละและอุทิศตนในการปฏิบัติงาน (x  = 4.46) ข้อ 4. ครูร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการแก้ปัญหาของนักเรียนทั้งด้านการเรียนและพฤติกรรม (x  = 4.44) และข้อ 2. ครูมีคุณวุฒิทาง
การศึกษาตรงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน (x  = 4.42) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 6. ครูมีบุคลิกภาพที่ดี 
ยิ้มแย้มแจ่มใส กิริยาวาจาสุภาพ แต่งกายเรียบร้อยเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน (x  = 3.63)  
 6. ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียน อ าเภอบางเสาธง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ด้านการบริหารงานทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x  = 4.44) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก (x  = 3.84 – 4.49) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือข้อ 9. 
โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามวาระต่าง ๆ (x  = 4.49) รองลงมาคือ ข้อ 8. โรงเรียนมีการแจ้งข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆของโรงเรียนให้กับผู้ปกครองทราบอย่างสม่ าเสมอ (x  = 4.46) และข้อ 10. โรงเรียนมีการ
ประชาสัมพันธ์ การรับนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนเป็นไปอย่างทั่วถึง (x  = 4.44) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ
ข้อ4. โรงเรียนมีโรงอาหารหรือที่รับประทานอาหารสะอาด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ (x  = 3.84)  
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 7. ผู้ปกครองที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานโรงเรียน อ าเภอบางเสาธง สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริหารงานบุคคลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้าน
การบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ และด้านการบริหารงานทั่วไปแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ 
 8. พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียน อ าเภอบางเสาธง สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ของผู้ปกครองที่มีอายุต่ ากว่า 30 ปี ครูที่มีอายุ ระหว่าง 30 – 40 
ปี และครูที่มีอายุ มากกว่า 40 ปี มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.22 – 4.34) และส่วนใหญ่ผู้ปกครองมี
อายุต่ ากว่า 30 ปี มีค่าเฉลี่ยโดยรวมสูงสุด ( x  = 4.34 ) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน โดยความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียน อ าเภอบางเสาธง สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือด้านการบริหารงานทั่วไป ( x  = 4.45) 
รองลงมาคือด้านการบริหารงานงบประมาณ ( x  = 4.39) และด้านการบริหารงานวิชาการ ( x  =4.28) และค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือ ด้านการบริหารงานบุคคล ( x  = 4.25) 
 9. ผู้ปกครองที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานโรงเรียน อ าเภอบางเสาธง สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ปกครองที่มีอายุต่างกัน มีต่างกัน ความพึงพอใจต่อการบริหารงานโรงเรียน 
อ าเภอบางเสาธง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ด้านการบริหารงานวิชาการ
และด้านการบริหารงานงบ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการบริหารงานบุคคล และ
ด้านการบริหารงานทั่วไป แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และเพื่อให้ทราบว่ามีรายคู่ใดบ้างแตกต่างกัน            
จึงน าไปหาค่าความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheff ’s Method) ดังตาราง ที่ 4.10 
 10. ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียน อ าเภอบางเสาธง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ด้านการบริหารงานวิชาการ จ าแนกตามอายุต่ ากว่า 30 ปี และ
ระหว่างอายุ 30 – 40 ปี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ าแนกตามอายุต่ ากว่า 30 ปี และอายุ
มากกว่า 40 ปี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ าแนกตามอายุระหว่าง 30-40 ปีและอายุมากกว่า 
40 ปี แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
 11. ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียน อ าเภอบางเสาธง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ด้านการบริหารงานงบประมาณ จ าแนกตามอายุต่ ากว่า 30 ปี และ
ระหว่างอายุ 30 – 40 ปี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ าแนกตามอายุต่ ากว่า 30 ปี และอายุ
มากกว่า 40 ปี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ าแนกตามอายุระหว่าง 30-40 ปีและอายุมากกว่า 
40 ปี แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
 12. พบว่า ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานโรงเรียนอ าเภอบางเสา
ธง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริหารงานวิชาการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ด้านการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป แตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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 13. พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียน อ าเภอบางเสาธง สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ของผู้ปกครองที่มีอาชีพกลุ่มรับจ้าง/พนักงานบริษัท/
เกษตรกรรม อาชีพกลุ่มรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย และอาชีพกลุ่มอื่นๆ มีค่าเฉลี่ยโดยรวม
อยู่ในระดับมาก (x  = 4.10 – 4.40) และ กลุ่มอาชีพราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมสูงสุด (x  = 4.40) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการ
บริหารงานโรงเรียน อ าเภอบางเสาธง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2           
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านการบริหารงานทั่วไป (x  = 4.71) รองลงมาคือ ด้านการบริหารงานบุคคล (x = 4.38) ด้าน
การบริหารงานวิชาการ (x = 4.28) และค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุดคือ ด้านการบริหารงานงบประมาณ (x = 4.24) 
 14. ผู้ปกครองที่มีอาชีพต่างกัน ความพึงพอใจต่อการบริหารงานโรงเรียน อ าเภอบางเสาธง สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 
.05 และ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าผู้ปกครองที่มีอาชีพต่างกัน ความพึงพอใจต่อการบริหารงานโรงเรียน 
อ าเภอบางเสาธง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ด้านการบริหารงานวิชาการ 
การบริหารงานงบประมาณ และด้านการบริหารงานทั่วไป แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05         
ส่วนด้านการบริหารงานบุคคล แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  และเพื่อให้ทราบว่ามีรายคู่ใดบ้างแตกต่าง
กันจึงน าไปหาค่าความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheff ’s Method) ดังตาราง ที่ 4.15 
 15. ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียน อ าเภอบางเสาธง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ด้านการบริหารงานวิชาการ จ าแนกตามอาชีพระหว่างอาชีพรับจ้าง/
พนักงานบริษัท/เกษตรกรรม และอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ส่วนอาชีพอื่น แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 16. ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียน อ าเภอบางเสาธง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ด้านการบริหารงานงบประมาณ ในด้านอาชีพรับจ้าง/พนักงานบริษัท/
เกษตรกรรม และอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ด้านอาชีพอื่นๆ 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 17. ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียน อ าเภอบางเสาธง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ด้านการบริหารงานทั่วไป ในด้านอาชีพรับจ้าง/พนักงานบริษัท/
เกษตรกรรม และอาชีพราชการ/รัฐวิสาหกิจ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ด้านอาชีพอื่นๆ 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนอ าเภอบางเสาธง สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการ
บริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนอ าเภอบางเสาธง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนมีการ
บริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการ ร่วมคิด ร่วมพิจารณา ตัดสินใจในการด าเนินการด้านต่างๆ การบริหารงาน
ที่เป็นระบบจะท าให้ผู้ปกครองที่มาติดต่อได้รับความสะดวกรวดเร็ว โรงเรียนได้มีการแจ้งข่าวสารถึงผู้ปกครอง
สม่ าเสมอท าให้ผู้ปกครอง ได้ทราบถึงการด าเนินการและการจัดกิจกรรมเกี่ยวการการเรียนการสอนต่างๆ ของ
โรงเรียน รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ เพื่อจะใช้เป็นแนวทางในการ

229



พัฒนาโรงเรียน โดยทางโรงเรียนได้มีการจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองทุกภาคเรียนเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา
การศึกษา และแจ้งผลการเรียนของนักเรียน ให้ผู้ปกครองทราบและช่วยกันหาวิธีด าเนินการช่วยกันแก้ไข และ
พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิฏฐิวรรธน์ วิยาภรณ์ (2550: บทคัดย่อ)ได้ศึกษา 
ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรี พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

ผู้วิจัยอภิปรายผลเป็นรายด้าน 4 ด้าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
  1.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงาน
วิชาการ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากโรงเรียนมีการด าเนินการกิจกรรมการเรียนการสอน
การร่วมมือกันระหว่างบ้านและโรงเรียน โดยการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาผลการเรียนไปยัง
ผู้ปกครองอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ รวมไปถึงการรายงานผลการเรียนของนักเรียนอย่างชัดเจนถูกต้องและ
สม่ าเสมอไปยังผู้ปกครอง เพราะการสื่อสารอย่างสม่ าเสมอจะท าให้เป็นการประสานสัมพันธไมตรีอันดีกับผู้ปกครอง 
โดยจัดให้ครูประจ าชั้นได้เยี่ยมบ้านนักเรียน และการเชิญผู้ปกครองมาพบเมื่อนักเรียนเกิดปัญหา ภาวะเสี่ยงต่าง ๆ 
เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  เพ็ญจิต ใจเอื้อ 
(2558: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก และเมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
ด้านการบริหารวิชาการอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
  1.2 ด้านการบริหารงานงบประมาณ พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงาน
งบประมาณ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากโรงเรียนได้มีการจัดการวางแผนการเงินและ
การจัดตั้งงบประมาณของโรงเรียน มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ 
โรงเรียนจัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผล การใช้เงินงบประมาณ และผลการด าเนินงานผ่านทาง
คณะกรรมการสถานศึกษา และ โรงเรียนให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อพัฒนา
การศึกษา มีการวางแผนจัดหาพัสดุและสินทรัพย์ มีการควบคุมดูแลบ ารุงรักษาพัสดุและครุภัณฑ์ ในโรงเรียนมีการ
แต่งตั้งคณะบุคคลเพื่อท าหน้าที่ดูแลและรับผิดการบริหารงานงบประมาณ และผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีการจัดท า
รายงานการเงินและงบการเงินอย่างเป็นระบบ อย่างเป็นระบบที่โปร่งใสและสามารตรวจสอบได้ สอดคล้องกับ
งานวจัยของ คเชนพงษ์ สุมาลย์โรจน์(2550: 76) ได้ศึกษา ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนทีมีต่อการ
บริหารงานของสถานศึกษาในอ าเภอหนองม่วงไข่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 พบว่า ความพึง
พอใจของผู้ปกครองนักเรียนทีมีต่อการบริหารงานของสถานศึกษาด้านการบริหารงานงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
   1.3 ด้านการบริหารงานบุคคล พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารด้านการ
บริหารงานบุคคล มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากโรงเรียนได้ให้ความร่วมมือกับชุมชนและ
หน่วยงานอื่น ๆในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ มีความรักความเมตตาต่อนักเรียน เอาใจใส่แก่นักเรียน
อย่างใกล้ชิด ติดตามพฤติกรรมทั้งในเวลาเรียน และนอกเวลาเรียน ครูมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนและบุคคล
ทั่วไป มีบุคลิกภาพที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส กิริยาสภาพเรียบร้อย และครูตั้งใจสอนนักเรียนอย่างเต็มเวลาและเต็ม
ความสามารถมีการพัฒนาตนเองและการพัฒนาความรู้ความสามารถอยู่เสมอ ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ศุภารี คล่องดี(2559: 74) ได้ศึกษา ความพึงพอใจของผู้ปกครองทีมีต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนห้วยใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มากโดยเรียงอันดับคะแนนเฉลี่ย สามอันดับแรก จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการ
บริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารงานวิชาการ และด้านการบริหารงานงบประมาณ  
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  1.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารด้านการ
บริหารงานงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากโรงเรียนได้จัดให้บริการด้านสุขภาพ
อนามัยอย่างสม่ าเสมอ ตรวจสุขภาพ การช่วยเหลือนักเรียนที่ป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน จัดให้มีการ
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ และมีการประชาสัมพันธ์ผลงาน ความเคลื่อนไหวของโรงเรียน ครู และ
นักเรียนให้กับผู้ปกครองและชุมชนทราบอย่างสม่ าเสมอ เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวภาคย์ ปฐมพฤกษ์
วงษ์ (2558: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียน ในอ าเภอเขา
สมิง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมตราด โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียง
คะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการบริหารงานทั่วไป รองลงมา ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการ
บริหารงานวิชาการและด้านการบริหารงานงบประมาณ 
 2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนอ าเภอบางเสาธง สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ได้ผลสรุปดังนี้  
  2.1 จ าแนกตามเพศ พบว่า ผู้ปกครองที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารโรงเรียน 
อ าเภอบางเสาธง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่
มีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากผู้ปกครองต่างก็คาดหวังให้บุตรหลาน
ของตนมีพัฒนาการทางการเรียนที่ดีขึ้น โดยทางโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีการจัดหา
สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ตลอดจนการน า ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดกิจกรรมทางการศึกษา จนท าให้นักเรียนมีพัฒนาการที่เหมาะสม ท าให้ผู้ปกครองแม้มี
เพศต่างกันแต่มีความพึงพอใจในพัฒนาการของบุตรหลานของตนที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภา
นุพงศ์ นามประภากร (2559: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนเมือง
พัทยา 1(เชิญ พิศลยบุตรราษฎร์บ าเพ็ญ) สังกัดส านักการศึกษา  เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบว่า ผลการ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนเมืองพัทยา 1(เชิญ พิศลยบุตรราษฎร์
บ าเพ็ญ) สังกัดส านักการศึกษาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จ าแนกตามเพศ โดยรวม และรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่
มีนัยส าคัญทางสถิติ  
  2.2 จ าแนกตามอายุ พบว่า ผู้ปกครองที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารโรงเรียน
อ าเภอบางเสาธง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากปัจจุบันทางโรงเรียนได้มีการ
เชิญผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในโรงเรียน โดยการร่วมแสดงความ
คิดเห็นและเสนอแนะแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอย่าง
เต็มที่ จึงท าให้ครูและผู้ปกครองมีโอกาสได้พบกันอยู่เสมอ การที่โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองทุกคนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและเสนอแนะข้อคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอน และการที่มีอายุที่ต่างกันส่งผลท าให้
ความคิดเห็นแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ช่วงอายุตามระดับของวัยจึงส่งผลท าให้มีความพึงพอใจต่อการบริหารใน
โรงเรียนแตกต่างกันสอดคล้องกับงานวิจัยของ ราตรี อิงมั่น (2556: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา ความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนพันธะวัฒนา ผลการวิเคราะห์ การเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาจ าแนกตามเพศ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
  2.3 จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
การบริหารโรงเรียน อ าเภอบางเสาธง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก
โรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลดีต่อ
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นักเรียนให้มากที่สุด ซึ่งผู้ปกครองของนักเรียนต่างมีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ได้เสนอแนะข้อคิดเห็นที่แตกต่าง
และหลากหลายตามระดับการศึกษาและความต้องการของแต่ละคน จึงท าให้ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกันมี
ความพึงพอใจต่อการบริหารโรงเรียนแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพร เพิ่มผล (2554: บทคัดย่อ) ได้
ศึกษา ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองน่าน กรณีศึกษา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร (เทศบาลบ้าน-พระเนตร) ผลการศึกษาพบว่า ผู้ปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษาที่
แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานสถานศึกษาด้านวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
   2.4 จ าแนกตามอาชีพ พบว่า ผู้ปกครองที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารโรงเรียน
อ าเภอบางเสาธง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากผู้ปกครองของนักเรียนมีการ
ประกอบอาชีพที่หลากหลาย ซึ่งผลต่อการติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนในด้านการศึกษาของ
นักเรียน ในการประกอบอาชีพของผู้ปกครองที่ต่างกัน เช่น ผู้ปกครองที่รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีเวลา
ให้กับบุตรหลานจึงมีโอกาสใกล้ชิดบุตร ท าให้มีการอบรมดูแลบุตร ใช้ความรู้ในทางอาชีพมาสอนบุตรหลาน และมี
เวลาได้ติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างโรงเรียนจึงได้ทราบข้อมูลต่างๆมากขึ้น ท าให้การศึกษาไม่มีปัญหา แต่ผู้ปกครองที่
ประกอบอาชีพรับจ้าง พนักงานบริษัท และเกษตรกรรมจะมีเวลาในการได้ใกล้ชิดและดูแลบุตรหลานได้น้อย และ
เวลาในการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนน้อยท าให้ไม่ทราบปัญหาการศึกษาของบุตรจึงท าให้การศึกษาบางคนอาจ
มีปัญหา ส่งผลท าให้ผู้ปกครองที่มีอาชีพต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานในโรงเรียนต่างกัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เสาวภาคย์ ปฐมพฤกษ์วงษ์ (2558: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการ
บริหารงานของโรงเรียนในอ าเภอเขาสมิง สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตราด ผลการเปรียบเทียบ 
พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารของโรงเรียนในอ าเภอเขาสมิง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด จ าแนกตามอาชีพของผู้ปกครองนักเรียน โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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CHARACTERISTICS OF ADMINISTRATORS IN PRIVATE SCHOOLS UNDER 

THE PATHUM THANI PROVINCIAL EDUCATION OFFICE. 

 
ผู้วิจัย อดิศร ศิริ 
 สาขาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
เอกชนสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานีในบริบท 5 ด้าน ประกอบด้วย 1)ด้านบุคลิกภาพ 2)ด้านคุณธรรม
จริยธรรม   3)ด้านความรู้ความสามารถ 4)ด้านมนุษย์สัมพันธ์ และ 5)ด้านภาวะผู้น า โดยรวมและในแต่ละด้าน 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูโรงเรียนในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ปทุมธานี ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2561 จ านวน 120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .10 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)   ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) ผลการวิจัย พบว่าคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี โดยรวมและในแต่ละด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด และผู้บริหาร
สถานศึกษาขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก มีคุณลักษณะโดยรวมและในแต่ละด้าน แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 
ค าส าคัญ : คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
ABSTRACT 

The purposes of this study were to investigate and to compare the characteristics of 

administrators in private schools under the Pathum Thani Provincial Education Office in the 

aspects used was a five level to consist of personality, moral ethics, knowledge and ability, 

human relations, and leadership in overall and each aspect classified by school size. The 

samples were 120 school teachers working under the Pathum Thani Provincial Education 

Office in the academic year of 2017. The instrument used was a five rating scale 

questionnaire with the reliability of .10. Data were analyzed by percentage, mean, standard 

deviation, and one way analysis of variance. The results of the study revealed that the 

characteristics of administrators in overall and each aspect were rated at a higher level. 

Moreover, there was a significant difference among the characteristics of administrators 

who work in the large, medium and small sized schools in overall and each aspect at the 

level of .01 

 

Key Word(s) : Characteristics of Administrators. 
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บทน า 

จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์ และแนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) มีบทบาทส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านการจัดศึกษาเป็นอย่างมาก เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งภายในประเทศและนานาชาติ การศึกษาจึงเป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับระบอบประชาธิปไตยและพัฒนาคนไทยให้เป็นก าลังส าคัญได้ในอนาคต พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2545) ได้ระบุสาระเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของโรงเรียนในการจัดการศึกษาดังกล่าว ตลอดทั้งการบริหารงานโรงเรียนในทุกระดับ โดยเฉพาะ การ
จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ก็ให้อ านาจหน้าที่โรงเรียนให้มีการ
จัดระบบโครงสร้างการบริหารโดยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อความเป็นเอกภาพในเชิงนโยบายและมี
ความหลากหลายในทางปฏิบัติ  

สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญที่ต้องจัดการศึกษาให้ผู้เรียนในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ    
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 และ (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 มาตรา 10 บัญญัติไว้ว่า 
การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐ
ต้องจัดให้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายประกอบกับมาตรา 6 บัญญัติไว้ว่าการจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข อีกทั้งแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
ระบุว่า การศึกษาเป็นกระบวนการที่ท าให้มนุษย์สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน สามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้
อย่างมีสันติสุขและสามารถเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงใน
ทุกๆด้านของประเทศ  

บุคคลที่มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาสูก่ารบริหารจัดการสถานศึกษา
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับตัวผู้เรียน เกิดการพัฒนาในสถานศึกษา และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่ง
เป็นผู้ที่มีอ านาจหน้าที่สูงสุดในการบริหารสถานศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบังคับบัญชาบุคลากรใน
สถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา วางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม ก ากับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงาน
วิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไปงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้ การจัดแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งการประสานสัมพันธ์
กับบุคคลทั้งภายใน และภายนอก ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความสามารถในการจัดหาระดมทุน และทรัพยากรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การที่ผู้บริหารต้องเป็นผู้น า และผู้ประสานความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของสถานศึกษาไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น 

จากกระแสของการเปลี่ยนแปลงของบริบทประเทศไทยดังกล่าวจึงท าให้การบริหารสถานศึกษาเอกชนนั้น
ตระหนักว่า สถานศึกษาเอกชนจะรักษาเอกลักษณ์ คุณภาพของสถานศึกษาดังกล่าวภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวข้างต้นได้อย่างไร จากสภาพการด าเนินการและปัญหาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน  ด้วย
เหตุผลการเปลี่ยนแปลงของสภาพบริบทของสังคมไทยทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  และเทคโนโลยี 
ประกอบกับ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
(ฉบับแก้ไข พ.ศ.2545) จึงเป็นจุดเร่ิมต้นของการเปิดโอกาสในการจัดการศึกษาส าหรับสถานศึกษาเอกชนให้เข้ามามี
บทบาทมากขึ้นในการจัดการศึกษามากขึ้น ดังปรากฏในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน ฉบับที่ 2 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.
2554) ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ผู้บริหารจึงมีความส าคัญ 
ในการท าหน้าที่เป็นผู้น าองค์กรขับเคลื่อนส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ   ตามตัวชี้วัดความส าเร็จในการบริหาร เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
คุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ก าหนดบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษารวมทั้งขอบข่าย และภารกิจงานด้าน
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ต่างๆภายในสถานศึกษา จากรายงานประจ าปีของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
จังหวัดปทุมธานี (รายงานประจ าปีของสถานศึกษา , 2558) ที่เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งประสบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานที่แตกต่างกันไป เช่น งานที่
ผู้บริหารมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ เกิดความล่าช้า ไม่เสร็จตามก าหนด ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ปฏิบัติงาน
ตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ท าให้งานเกิดความเสียหาย ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ขององค์กร 
บุคลากรเกิดความขัดแย้งภายในองค์กร ผู้ใต้บังคับบัญชาขาดความเชื่อมั่นศรัทธาในตัวผู้บริหาร เกิดการต่อต้าน
คัดค้านการบริหารงานของผู้บริหารเป็นต้น  

จากความส าคัญของคุณลักษณะของผู้บริหาร และสภาพปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาคุณลักษณะ
ของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลน าไปใช้ในการพัฒนาก าหนดนโยบายหลักการในการคัดเลือกสรรหา
บุคลากรที่จะเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลส าหรับพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานีให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ปทุมธานี   ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ความสามารถ ด้านมนุษย
สัมพันธ์ และ   ด้านภาวะผู้น า  

2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ปทุมธานีโดยรวมและแต่ละด้าน จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนเอกชน

ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดปทุมธาน ี

คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศกึษา 

 

ด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้
ความสามารถ ด้านมนุษยสัมพันธ์ และ ด้านภาวะผู้น า 

เปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 

โครงสร้างการบริหารโรงเรียนเอกชน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่สายการสอนในสถานศึกษาของโรงเรียน
เอกชนสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2561 จ านวน 3 โรงเรียน รวม 120 คน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือครูปฏิบัติหน้าที่สายการสอนในของโรงเรียนเอกชนสังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2561 จ านวน 3 โรงเรียน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจิ
และมอร์แกน (Krejcie and Mogan, 1970, pp. 608-609) รวมกลุ่มตัวอย่าง 120 คน 
เครื่องมือที่ใช้และการหาคุณภาพ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) สอบถาม
เก่ียวกับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร แบบสอบถาม 
แบ่งเป็น 2 ตอน ประกอบด้วยตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 
เป็นแบบสอบถามคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ปทุมธานี   ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบุคลิกภาพจ านวน 7 ข้อ ด้านคุณธรรมจริยธรรมจ านวน 8 ข้อ ด้านความรู้ 
ความสามารถจ านวน 6 ข้อ ด้านมนุษยสัมพันธ์จ านวน 8 ข้อและด้านภาวะผู้น าจ านวน 8 ข้อ จ านวนข้อค าถามมี
ทั้งหมด 45 ข้อ แบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .10 
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้รับคืน 120 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
และการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of Variance) 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนสังกัดส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดปทุมธานี โดยรวมและในแต่ละด้าน ดังแสดงในตาราง 1 

 
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 

ส านักงานเขตราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร โดยรวม และ ในแต่ละด้าน 

ด้ า น
ที่ 

คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชน   สังกัด
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี X  S.D. ระดับ 

1 
2 
3 
4 
5 

ด้านบุคลิกภาพ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ด้านความรู้ความสามารถ 
ด้านมนุษย์สัมพันธ์ 
ด้านภาวะผู้น า 

4.68 
4.76 
4.87 
4.64 
4.24 

0.75 
0.79 
0.63 
0.63 
0.69 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มาก 

 รวมเฉลี่ย 4.63 0.69 มากที่สุด 
 

จากตาราง 1 แสดงว่าคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนสังกัดส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 
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2. ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนสังกัดส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดปทุมธานี โดยรวมและในแต่ละด้าน จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 
ตาราง 2 การเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนสังกัดส านักงานศึกษาธิการ

จังหวัดปทุมธานี โดยรวมและในแต่ละด้าน จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

ด้าน 

คุณลักษณะของผู้บรหิาร 
สถานศึกษาของโรงเรียน
เอกชนสังกัดส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธาน ี

สถานศึกษา 
ขนาดใหญ ่

สถานศึกษา 
ขนาดกลาง 

สถานศึกษา 
ขนาดเล็ก 

F p 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1 
2 
3 
4 
5 

ด้านบุคลิกภาพ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ด้านความรู้ความสามารถ 
ด้านมนุษยสัมพันธ์ 
ด้านภาวะผู้น า 

4.43 
4.37 
4.60 
4.27 
4.46 

0.50 
0.69 
0.64 
0.68 
0.64 

4.32 
4.38 
4.22 
4.44 
4.30 

0.61 
0.73 
0.62 
0.61 
0.71 

4.63 
4.65 
4.52 
4.64 
4.64 

0.49 
0.48 
0.51 
0.50 
0.50 

4.45 
3.57 
3.50 
5.67 
1.83 

.013 

.030 

.035 

.006 

.189 
 รวม 4.34 0.67 4.36 0.69 4.60 0.58 4.80 .009 

 
จากตาราง 2 แสดงว่าคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนสังกัดส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ระดับของสถานศึกษาขนาดใหญ่ และขนาดกลาง โดยรวมและในแต่ละด้านอยู่ในระดับ
มากที่สุด  ส่วนคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยรวมและในแต่ละด้านอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
ท าการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก พบว่าโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรู้ความสามารถ และด้านมนุษยสัมพันธ์ แตกต่างกันอย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วน
ด้านภาวะผู้น าไม่พบความแตกต่าง 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
สรุปผลการวิจัย 

1.คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 

2. คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยรวมและในแต่ละด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการวิจัยคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ปทุมธานี ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ความสามารถ ด้านมนุษย
สัมพันธ์ และด้านภาวะผู้น า พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ผู้วิจัยมีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลดังนี้ 

1.1 ด้านบุคลิกภาพ ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะผู้บริหาร มีลักษณะท่าทางการวางตัวที่เหมาะสม แต่งกายได้ถูกต้องตามกาลเทศะ มีวาจาถ้อยค าที่สุภาพ 
สามารถควบคุมอารมณ์ การใช้ลักษณะของน้ าเสียงที่ อ่อนน้อมต่อผู้ร่วมสนทนาอย่างถูกต้องต่อบุคคล และ
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สถานการณ์ แสดงออกถึงความเชื่อมั่นในตนเองอย่างชัดเจน สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ร่วมงาน สร้างความ
น่าเชื่อถือให้แก่ผู้พบเห็น ท าให้เกิดการยอมรับจากบุคคลรอบข้าง ดังที่ประณม ถาวรเวช (2555) ได้กล่าวไว้ว่า 
บุคลิกภาพที่ส าคัญของบุคคลประกอบด้วยบุคลิกภาพทางกาย บุคลิกภาพทางอารมณ์และจิตวิทยา บุคลิกภาพทาง
สังคม และบุคลิกภาพทางสติปัญญา เป็นผู้ที่มีกิริยาวาจาที่ถูกต้องเหมาะสม มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความมั่นคง
ทางอารมณ์ ทนต่อความกดดันได้ ระงับอารมณ์โกรธได้อย่างรวดเร็ว ต้องกล้าเผชิญอุปสรรค เคารพสิทธิผู้อื่น รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน และต้องมีจิตวิทยาในการพูด เช่น การพูดจาชมเชย โน้มน้าวจูงใจให้คนท างานเพื่อความ
เจริญก้าวหน้าของหน่วยงานได้ ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระภักดี ฐิตปรกฺกโม (2556) ได้ศึกษา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 9 จังหวัดอ านาจเจริญ 
พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 9 จังหวัด
อ านาจเจริญ ด้านบุคลิกภาพ อยู่ในระดับมาก 

1.2 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารอยู่ในระดับมากที่สุด 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารมีการแสดงออกบ่งบอกถึงความประพฤติและความนึกคิดในสิ่งที่ดีงามที่ถูกต้อง และ
สมควรตามศีลธรรมอย่างชัดเจน รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความโปร่งใสในการบริหาร ตรงต่อเวลา เสียสละ ให้เกียรติ
และเคารพสิทธิผู้อ่ืน วางตัวเป็นกลาง มีความเป็นธรรม แสดงให้เห็นถึงความมีเมตตาต่อผู้ร่วมงานและผู้อ่ืนอย่าง
ชัดเจน เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ดังที่สุภัททา ปิณฑะแพทย์ (2554) ได้กล่าวว่าในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาหรือองค์การทางการศึกษานั้นปัจจัยที่ส าคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ถือเป็นหลักใหญ่คือการมีผู้บริหาร
สถานศึกษาหรือผู้บริหารการศึกษาที่มีคุณธรรมและจริยธรรม พฤติกรรมด้านจริยธรรมในการบริหารจัดการคือ
พฤติกรรมที่ไม่ใช่เพียงแต่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นแต่ยังต้องเป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องภายในกรอบของคุณธรรม
และจริยธรรมที่บุคคลในสังคมโดยทั่วไปยอมรับได้ นอกจากนี้คุณธรรมและจริยธรรมนั้นเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะ
สร้างศรัทธาซึ่งเป็นแรงจูงใจให้เกิดความสามัคคีร่วมมือกันปฏิบัติงานเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันได้ท าให้ผู้ร่วมงาน
ทุกคนในองค์การเกิดความเชื่อถือและเชื่อมั่นในตัวผู้น า ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของพฤกษา รื่นเริง 
(2556, หน้า 87) ได้ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสตรีโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ
พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสตรีโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม อยู่ในระดับมาก 

1.3 ด้านความรู้ ความสามารถ ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารอยู่ในระดับมากที่สุด 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการน าทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจ ความช านาญ
เฉพาะบุคคล รู้จริงจนถ่องแท้ รู้ลึกถึงกระบวนการในหลักการบริหารสถานศึกษามาใช้ในการบริหารสถานศึกษา 
เพื่อการน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ ตลอดจนมีการน าเทคนิควิธีการต่างๆ เป็นวิธีการท างานที่มีเทคนิค
ใหม่ๆ จากการอบรมพัฒนาตนเอง หรือการสั่งสมจากประสบการณ์การท างาน จนเกิดเป็นความช านาญ เป็นทักษะ
ในการปฏิบัติงาน และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้จนเป็นผลส าเร็จ ดังที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ (2541) ได้กล่าวไว้ว่าในการบริหารสถานศึกษา ผู้บริหารจะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ เป็นเครื่องมือใน
การบริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความส าคัญในการสนับสนุนให้บุคลากรเกิดความมุ่งมั่นพัฒนา จัด
กิจกรรมหลากหลายเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ความรู้ความสามารถของผู้บริหารจะช่วยประสานความร่วมมือ
จากทุกฝ่ายเพื่อพัฒนาโรงเรียน และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระภักดี ฐิตปรกฺกโม (2556) ได้ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 9 จังหวัดอ านาจเจริญ พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 9 จังหวัดอ านาจเจริญ ด้านความรู้ ความสามารถ อยู่ในระดับมาก 
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1.4 ด้านมนุษยสัมพันธ์ ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะผู้บริหารให้ความส าคัญในการสร้างบรรยากาศ จัดกิจกรรมในการท างานร่วมกัน ระหว่างผู้บริหารกับ
ผู้ร่วมงาน หรือผู้ร่วมงานกับผู้ร่วมงานด้วยกันเอง ให้เกิดความรู้สึกถึงความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ไม่สร้างก าแพง ไม่
แบ่งระดับชนชั้นระหว่างผู้ร่วมงานกับผู้บริหาร มีความเอ้ืออาทร ดูแลเอาใจใส่ผู้ร่วมงาน ปฏิบัติตนกับผู้ร่วมงานและ
ผู้อ่ืนอย่างมีน้ าใจสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ร่วมงานเกิดความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่ง และส่วนส าคัญในองค์กร ดังที่
สัมมา รธนิธย์ (2553) ได้กล่าวว่า มนุษยสัมพันธ์เป็นเร่ืองที่ส าคัญ ที่ผู้น าจ าเป็นต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษเพราะใน
การท างานนั้น จ าเป็นต้องประสานกับหน่วยงานหลายต่อหลายฝ่าย และมีพนักงานหลายคนหรือหลายกลุ่มที่ต้อง
ท างานเก่ียวข้องกัน จึงจ าเป็นต้องมีมนุษย์สัมพันธ์มากๆเข้าไว้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของตนเอง ผู้น า
จึงควรเป็นผู้ที่ให้ความรัก ความเข้าใจกับผู้ร่วมงาน เพราะผู้ร่วมงานมีความต้องการความรัก ความเอาใจใส่ ความ
เคารพยกย่อง มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีของผู้บริหารกับผู้ร่วมงานจะส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่น และมุ่งมั่นของบุคคลในการ
ท างานเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของพฤกษา รื่นเริง (2556) ได้ศึกษาคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสตรีโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการพบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้บริหารสตรีโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ด้านมนุษยสัมพันธ์ อยู่ในระดับมากที่สุด 

1.5 ด้านภาวะผู้น า ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะผู้บริหารสามารถแสดงถึงความเป็นผู้น า กล้าตัดสินใจในการสั่งการขับเคลื่อนทิศทางน าพาสถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ขององค์กร เพื่อความก้าวหน้าขององค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพจนเกิด
ความส าเร็จของงานในองค์กรอีกทั้งยังหมั่นศึกษาหาความรู้ ฝึกฝนอบรมพัฒนาตนเองให้เป็นผู้น าที่ดี จนสามารถจูง
ใจให้ผู้ร่วมงานหรือบุคคลรอบข้างเกิดความเคารพยกย่องพร้อมที่จะร่วมงานด้วยความเต็มใจ ดังที่ประพนธ์ ผาสุข
ยืด (2541) กล่าวว่า ภาวะผู้น าเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับผู้น าในการที่จะน าพาองค์กรให้ประสบความส าเร็จได้ 
ผู้บริหารต้องเป็นผู้น าในการบริหารจัดการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นหน้าที่ของผู้น าที่จะต้องให้ความมั่นใจ เพื่อการ
ยอมรับของคนในองค์กร อันจะน าไปสู่ความไม่ไว้วางใจระหว่างกัน และท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกัน ผลการวิจัย
ครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระภักดี ฐิตปรกฺกโม(2556) ได้ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 9 จังหวัดอ านาจเจริญ พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 9 จังหวัดอ านาจเจริญ ด้านภาวะผู้น า อยู่ในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนสังกัดส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดปทุมธานี โดยรวมและในแต่ละด้าน จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า คุณลักษณะผู้บริหาร
สถานศึกษาขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และ ขนาดเล็ก โดยรวมและในแต่ละด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 ยกเว้นด้านภาวะผู้น าไม่พบความแตกต่าง ผู้วิจัยน าเสนอการอภิปรายดังนี้ 

2.1 การที่ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมีคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ และด้านความรู้
ความสามารถ แตกต่างกับผู้บริหารสถานศึกษาขนาดกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมุติฐานของการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึกษาขนาดเล็กมีจ านวนบุคลากรน้อยกว่าสถานศึกษาขนาดกลาง 
การพบปะกันระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรย่อมเกิดข้ึนได้บ่อยครั้ง อีกทั้งผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กยังไม่เคยผ่าน
งานการบริหารสถานศึกษามาก่อนเพิ่งเริ่มจะด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา การเริ่มต้นการท างานจึงต้ อง
ระมัดระวังตัวในการวางตัว การแสดงออก การแต่งกาย การใช้ถ้อยค าวาจาในการสนทนากับ ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างภาพลักษณ์ให้เกิดความน่าเชื่อถือ ให้เป็นที่ยอมรับเคารพนบนอบเป็นที่น่าเกรงใจต่อผู้พบเห็น อีกทั้งผู้บริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็กเพิ่งส าเร็จการศึกษา ความรู้ย่อมทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ทั้งยังมี
ความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา ในขณะที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาขนาดกลางที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานสถานศึกษามาแล้ว   อาจขาดความระมัดระวังตัวในการ
แสดงออกทางบุคลิกลักษณะบ้าง อีกทั้งอาจไม่มีเวลาในการอบรมพัฒนาความรู้ ความสามารถเพิ่มเติม ดังที่อรุณ รัก
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ธรรม (2537) ได้กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีคุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ มีลักษณะปรากฏเฉพาะบุคคล 
เป็นแบบอย่างพฤติกรรมที่สร้างให้เกิดแรงจูงใจ เกิดแรงกระตุ้นในการท างานท ากิจกรรมร่วมกันของกลุ่มคนใน
องค์กร ให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุตามเป้าประสงค์ขององค์กรที่วางไว้ ดังนั้น
ผู้บริหารจะต้องมีคุณลักษณะที่บ่งบอกได้ถึงความดี ชี้ให้เห็นถึงความสามารถที่ เป็นคุณลักษณะประจ าตัว 
ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของศักดิ์ชัย ภู่เจริญ (2552,บทคัดย่อ) ได้ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า โดยภาพรวมและรายด้าน จ าแนกตาม
ขนาดสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.2 การที่ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมีคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านมนุษย
สัมพันธ์ แตกต่างกับผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน
ของการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษาขนาดเล็กจ านวนบคุลากรที่มีอยู่ในองค์กรเป็นจ านวนกลุ่มคนทีม่ีจ านวน
น้อย การใช้คุณธรรม จริยธรรมในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาย่อมสร้างความน่าเชื่อถือ สร้างศรัทธาในการ
ท างาน ให้เป็นผู้ยอมรับตนเอง และผู้อ่ืน อีกทั้งผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กยังไม่เคยผ่านการบริหารงานมาก่อน 
ประสบการณ์ในการท างานย่อมมีน้อยกว่าผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ ผู้บริหารยิ่งต้องสร้างลักษณะคุณธรรม 
จริยธรรม ให้เกิดความน่าเชื่อถือ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงาน และ สถานศึกษาขนาดเล็กย่อมมีจ านวน
บุคลากรน้อยกว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่ การแสดงออก การพบปะพูดคุย การสนทนา การมีปฏิสัมพันธ์ ร่วมกันใน
การท างานระหว่างผู้บริหารกับผู้ร่วมงาน การดูแลเอาใจใส่ของผู้บริหารกับผู้ร่วมงานย่อมได้รับความเอาใจใส่ดูแล
อย่างทั่วถึง จนเกิดเป็นความใกล้ชิดของผู้บริหารกับบุคลากรที่เปรียบเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ในขณะที่
สถานศึกษาขนาดใหญ่มีจ านวนบุคลากรมากกว่าสถานศึกษาขนาดเล็ก การท างาน ภาระงานที่มีมากกว่า
สถานศึกษาขนาดกลาง และขนาดเล็ก การบริหารงานในคนที่มีจ านวนมาก ย่อมส่งผลให้ผู้บริหารอาจละเลย ขาด
การดูแลเอาใส่ใจอย่างทั่วถึง จนท าให้เกิดความแตกต่างในความรู้สึกของผู้ร่วมงานกับผู้บริหารว่าเลือกปฏิบัติ และ
ด้วยเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ ผู้บริหารอาจมุ่งผลงานมากจนลืมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร การพบปะพูดคุย
กันอาจมุ่งความส าคัญไปที่เร่ืองงานมากกว่า จนท าให้ขาดการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้บริหารกับผู้ร่วมงาน ดังที่ชัย
เสฎฐ พรหมศรี (2550) ได้กล่าวว่า ผู้บริหารโรงเรียนเป็นบุคคลส าคัญที่จะชี้วัดความส าเร็จ และความล้มเหลวของ
องค์กร เป็นกุญแจส าคัญในการบริหารสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซึ่งการบริหารจะมีประสิทธิภาพเพียงใด ข้ึนอยู่กับผู้บริหารโรงเรียน เนื่องจากมีความ
ใกล้ชิดกับคณะครู และชุมชนมากที่สุด ผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทส าคัญมากในการเปลี่ยนแปลงพัฒนาสถานศึกษา
เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้น สิ่งส าคัญที่ผู้บริหารจะต้องระลึกไว้เสมอคือความอดทนในการ
แก้ปัญหา การใช้คุณธรรม จริยธรรม และการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดในการท างาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
พฤกษา รื่นเริง (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสตรีโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการพบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสตรีโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ โดย
ภาพรวมและรายด้าน จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.3 การที่ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก มีคุณลักษณะด้านภาวะผูน้ า 
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานของการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ไม่ว่าผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
ขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก ผู้บริหารย่อมต้องใช้ภาวะผู้น าเป็นตัวขับเคลื่อน ก าหนดทิศทางการพัฒนาองค์กร การ
สร้างวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  มองการณ์ไกล กล้าตัดสินใจเปลี่ยนแปลงผลักดันพัฒนาองค์กร เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าประสงค์ขององค์กร ผู้บริหารสถานศึกษาทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ต้องสร้างกระบวนการ 
สร้างแรงจูงใจ ที่ผู้บริหารสามารถท าให้ผู้ร่วมงานในองค์กรเกิดความตระหนักถึงสิ่งที่จะต้องท าร่วมกัน เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจ เกิดการยอมรับ และความมุ่งมั่นที่จะท าให้กับองค์กร คุณลักษณะภาวะผู้น า เป็นปัจจัยหลักที่มีความ
จ าเป็นที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องพึงมีในการบริหารสถานศึกษา เป็นตัวก าหนดความส าเร็จ หรือความล้มเหลว
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ขององค์กร ภาวะผู้น าเป็นคุณลักษณะหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหาร เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างแรงผลักดันให้
เกิดความร่วมมือในการท างาน ภาวะผู้น าสามารถแสดงออกได้ภายนอกให้ผู้ ร่วมงานได้เห็นถึงพฤติกรรมของความ
เป็นผู้น า มีความกล้าคิดกล้าลงมือตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆอย่างรอบคอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
ท างาน มีความยุติธรรม รับผิดชอบต่อการกระท าของตนเองและผู้ร่วมงาน ไม่โยนความผิดให้กับผู้ร่วมงาน ไม่หนี
ปัญหา อดทน มองอนาคตขององค์กรไปข้างหน้า มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้น าที่สามารถสร้างแรงศรัทธาได้เกิดกับ
ผู้ร่วมงาน อนาคตองค์กรก็มีการพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้งจากผู้น าที่มีภาวะผู้น าที่ดี   ดังที่สุมาลี ละม่อน (2553) ได้
กล่าวว่า คุณลักษณะของผู้น าต้องเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน มีความรอบรู้ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ มี
วิสัยทัศน์ในการท างาน เป็นผู้ฟังที่ดี วางนโยบายขององค์กรอย่างชัดเจน มีการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดหลักการ
กระจายอ านาจ สร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน เข้าใจผู้อ่ืนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ชักน าให้ผู้อ่ืนเกิดแรง
บันดาลใจในการท างาน ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิวัตร มงคล (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1 -2 สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษากาญจนบุรี โดยภาพรวมและรายด้าน จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาพบว่าไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

จากการศึกษาเรื่อง คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนสังกัดส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดปทุมธานี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ด้านบุคลิกภาพ ผลการวิจัยพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด เพื่อให้มีคุณลักษณะด้านนี้มากขึ้นผู้บริหารควร
สร้างภาพลักษณ์ ที่แสดงท่าทางความมั่นใจ มีความเชื่อมั่นในตนเอง ฝึกการควบคุมอารมณ์ และการเข้าสังคมใน
สถานการณ์ต่างๆ โดยการเข้ารับการอบรมบุคลิกภาพส าหรับผู้บริหาร เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ร่วมงาน 
และผู้พบเห็น 

2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ผลการวิจัยพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด เพื่อให้มีคุณลักษณะด้านนี้มากขึ้น 
ผู้บริหารควรให้ความส าคัญและใส่ใจในการปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงาน ให้ความเป็น
ธรรม วางตัวในลักษณะคนกลาง และน าระบบคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน เพื่อให้ผู้ร่วมงานเกิดความศรัทธาใน
ตัวผู้บริหาร อาจจัดโครงการหรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ที่ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมกับผู้ร่วมงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาตนและพัฒนาคน 

3. ด้านความรู้ ความสามารถ ผลการวิจัยพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด เพื่อให้มีคุณลักษณะด้านนี้มากขึ้น 
ผู้บริหารควรแสวงหาแนวทางในการปฏิบัติงาน หรือหาเทคนิควิธีการใหม่ๆมาใช้ในการบริหารงานเพื่อให้เกิด
ทัศนคติที่สร้างสรรค์ เป็นที่ยอมรับในความรู้ ความสามารถของผู้บริหาร อาจใช้การมีส่วนร่วมในการท างาน โดยให้
ผู้ร่วมงานเข้ามามีบทบาทในการท างานมากขึ้น และผู้บริหารต้องเปิดกว้างยอมรับในเทคโนโลยีที่ทันสมัย ควรหา
เวลาและโอกาสในการเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อเป็นการพัฒนาตนเอง
ให้เกิดการทักษะ เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่น ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน สามารถมอบหมายงานที่เหมาะสม
กับความถนัด ความสามารถของผู้ร่วมงาน ท าให้เกิดการเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงานมากข้ึน 

4. ด้านมนุษยสัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด เพื่อให้มีคุณลักษณะด้านนี้มากขึ้นผู้บริหาร
ต้องหมั่นสร้างความสัมพันธ์สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารกับผู้ร่วมงาน หมั่นดูแลเอาใจใส่ผู้ร่วมงานให้มาก
ขึ้น แสดงท่าทางการเป็นมิตรอย่างชัดเจน ลดช่องว่างของระหว่างผู้บริหารกับผู้ร่วมงาน ยอมรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมงานอย่างเปิดกว้าง สร้างขวัญและก าลังใจต่อผู้ร่วมงานเมื่อปฏิบัติหน้าที่ หรือ ภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายส าเร็จตามเป้าหมาย มีการจัดอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน เพื่อให้เกิดมิตรภาพต่อกัน  
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5. ด้านภาวะผู้น า ผลการวิจัยพบว่าอยู่ในระดับมาก เพื่อให้มีคุณลักษณะด้านนี้มากขึ้น ผู้บริหารต้องรู้จัก
พัฒนาตนเองให้มีความเป็นผู้น าอยู่เสมอ สามารถจัดการกับสิ่งต่างๆได้อย่างกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว กล้าตัดสินใจ เพื่อให้
เกิดการพัฒนาองค์กรให้เกิดความก้าวหน้า ผู้บริหารต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดแก่ผู้ร่วมงาน สร้างความมั่นใจใน
การปฏิบัติงานต่างๆให้ผู้ร่วมงานเห็นอย่างชัดเจนให้ผู้ร่วมงานเกิดการยอมรับว่าผู้บริหารมีภาวะผู้น าที่สามาหรถน า
พาทีม และองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาเปรียบเทียบเร่ืองคุณลักษณะที่คาดหวังกับคุณลักษณะที่เป็นจริงของผู้บริหารสถานศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดปทุมธานี 

2. ควรศึกษาปัจจัยเก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชน
สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียน 

3. ควรศึกษาสมรรถภาพของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ปทุมธานี เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ และมีความพร้อมที่จะก้าวเป็นผู้น าด้านการบริหารแบบมืออาชีพใน
สถานศึกษาและให้มีความสามารถในการบริหารจัดการทัดเทียมความเป็นอาเซียน และมาตรฐานสากล 
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